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f C. I. sayı 6, sayfa 425 ten devam] 

Kavani'n-i Devlet-i Aliyyenin murur-i eyyam ile inhila!pezir olup bu 
babda neş'et eden fescıdın izalesiyle tahsil-i esbab-ı kuvvet itmek muktazi 
olduğundan ve kavaid-i ati'kanın iadesi mizac-ı asra tatbik olunması labüd 
idüğinden temsile esas mevad iktiza idenler ile etrafiyle mutalaa ve le
vayih dere ve tadil ve tenki'h olunarak manzur-ı sadaretpenahi buyurul
i:lukdan sonra rikab-ı hümayuna arz ve kangısı istisvab olunur ise icrasına 
ibtidar olunmak iktiza eder ve mütedavil olan fesada nazaran mücedded 
kanun tertib ile nizam-ı cedide muhtacdır. 

Devlet itlak olunan hey'et-i mecmua padişah-i islam efendimizin zir-i 
idarelerinde fermanber kulları olarak muhtelif-ür-rüteb müttefik-ul-kelim 
vüzera ve rüesa ve asakirin tecemmüünden ibaretdir. Faraza bir devlet 
müttefik-ul-kelim on bin nüfusdan ibaret ise ehali ve re"ayadan muhtelif-ül
kelim yüz bin ve daha fazla nüfusa hükm ider. Bir devletin rüesa ve as
keri ahali ve reayadan çok kere noksan iken kesret ve kuvvet üzere 
olan ehali ve reayaya hüküm edüp emrü nehyini icra ve düvel-i ahar ile 
muharebe itmesi ittifak-ul-kelim ile hasıl olageldiği aşikardır. Devleti Os
maniye dahi kendu asabiyetiyle nice gaza ve cihad idüp Selçukilerin 
asabiyeti dahi munzam oldukda nice fütuhata mazhar olup badehu Dev
let-i Aliyyeye vüs'at gelüp istiklal sureti lazım geldikde asabiyet makamına 
kaim ocakları tertib ve gitdikce teksir iderek hemhudud olan düşmanlara 
galebe ile müddet-i kali'lede bir devletin nail olamadığı fütuhatı ce!Jleye ve 
vüs'at ü füshate nail olmuşdur. Bu ke,Y.fiyet padişah-ı ru-yi zemin ve vüzera 
ve vükela ve rüesa ve guzat-ı mücahlninirı deruni' sa'yü gayretlerinden neş'
et eylediği zahirdir. Sultan Orhan hazretlerinin Anadoludan vazife ile bir 
mikdar piyade asker tahrir olunup imal ve idareleri bir vechile mümkün 
olamadığından erbab-ı şfira ve mazannei kiram ittifakiyle ve şer'an karar vi
rilüp nice bin tıfl ve nevcivan cemi ve din-i İslamı ve feraizi telkin ile erba
b-ı diyanetten asker peyda ve cihade kul olarak istihdam olunup bu vec
hile gaza ve cihada revnak verilmiş iken hasb-el-iktiza yüz elli seneden 
beru terk olunduğu meşhuddur. 
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Devlet-i Aliyyenin fimaba'd bir düşmeni zuhur itmeye ise şimdiki halde 
elvirir .. Lakin' düşmen zuhur itmemek bir vechile tecviz olunur mevaddan 
olmamağla beherhal düşmene mukabele idecek bir kuvveti cedide 
tahsili Devleti Aliyyeye farz mesabesinde olduğu müsellem-i cumhur olub 
inkare mecal yokdur. Ve asakiri daire-i itaate idhal esas-ı nizamdandır. 
Akl-i kasırıme göre kuvvet tahsili dahi gitdikce tekessür itmek üzere 
on beş bin piyade asker tertibine muhtac olub ve nev' -i cedid asker ter
tibi ibtida-yi emirde bir umum müsteşaresinde tenzim-i bilad bir mikdar 
askere muhtac olduğundan başka bizim askerimiz kasıma kadar durma
yud avdet eylediklerinde düşmen dahi ortalığı .hali bulup dilediği mahalle 
hücum ile din i islame rahne ediyor. Askerimizin avdetinde duracak 
muvazzaf sekban gibi bir mikdar askere muhtac olunduğunu beyan birle 
cümle huzzar teslim eyledikden sonra on beş bin yahub yirmi bin sek
ban namiyle asker tertib ve talimine mübaşeret olunur. Kaldı ki her ne 
kadar asker tertibine mübaşeret olunur ise tarizim-i bilad şayi~siyle ol- · 
mak iktiza eder deyu tertib olunacak asker erbab-ı fesad ile mülakat it
memiş on beş yaşında sıbyan makulesinden cemi ve şehir ve kuradan 
baid bir mahalde kışlak inşasiyle anda terbiye ve talim ittirilüb bu babda 
biraz gecikme hasıl olur. Eğer mevcud olan askerden terbiye olunub 
tizce hasıl olması irade olunur ise mevcud olan asakirin daire-i itaate 
idhali bir vichile tasavvur olunamayub binaenaleyh bir mütebasszr adam 
Avrupaya gönderilüb askerf hususunda dekayik-ı umuruna dalmağa 

muhtacdır. Faraza anlar kuradan asker yazmak murad eylediklerinde 
her kariyenin sehmine isabet ideni taleb idüb kariye ehalisi dahi ken
dulerinin zabtına kadir olamadıkları kimesneleri virirler. Ol kimesneler 
dahi soltaf oldukda bir rabıta tahtına dahil oluyor ki kendi nefsinde ita
atden başka bulamayor ve. bu itaat ne vechile oluyor tahkika muhtacdır. 

Alakilet-takdireyn gerek sıbyan ve gerek tüvanadan cedid asker ter
tib ve top ve humbara endahtı ve tüfenk-endazlık ve meteris tabyası 
ve tabya inşası ve sair sanayi-i harbiye talim olundukda her devletin 
kuvveti memalik ile hasıl olduğundan evvel emirde bu askerin kuvvetiyle 
Rumili memaliki müceddeden fetih ve tanzim olunup fukarayi müslimin 
ve ibad-ı Rabb-ül-alemin zaleme ve eşkiya yedinden tahlis birle emr ü 
nehyi kemahüvelhak memalik ve vilayetlerde cari oldukda ehali ve reaya
ya kuvvet gelüb iradı cedid tabiatiyle hasıl oldukda ol irad ile yine asker 
tahririne mübaşeret olunur. Tenzim-i bilad müyesser oldukda umur-ı 
mühimmenin rüyeti suhulet kesb ideceği biiştibahdır. 

Tertib olunacak işbu asakir-i cedide i~aline ve memalikin tanzimine 
şimdilik dört yüz mikdarı rüesanın ]uzumu olmağla ol mikdar kimesneler 
akl-i selim ashabından olarak intıhab ve kavanfn-i askeriye ve umilr-ı 
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harbiye ve tanzimat-ı mülkiye talim olunarak her kesin müstaid olduğu 
hizmetde istihdam olunub hal. Ü şanlarına göre mikdarı kifaye vazif~ tayin 
olunmak iktiza, ider. Bu mikdar rüesa ve on beş yirmi bin asker ile 
vafirce memalik nizam-ı hale idhal ile irad~ı cedid hasıl oldukca rüesa 
ve asakir teksir itmek iktiza eder. 

Hasıl-ı kelam def'-i mezalim ve ref' -i israfat ve ehaliyi daire-i itaate 
idhal ve tenfiz-i evamir ve ahkam hususlarında muti ve münkad olarak 
bir mikdar asker tertibine muhtac olub bu suretde akl-ı kasınma göre 
zikri mürur iden muti ve muallem asker cümle nizamdan ehem ve akdem 
görünüyor. Himem-i şahane ve işbu asker-i mezkılr ile bilad ve ibad tan
zim oldukda düşmanların hala vaki olan şer ve mazarratları tenezzül 
eyliyeceği gah ü bigah irad eyledikleri teklifleri gün be gün zail olub Dev
let-i Aliyyenin memalikinde .eyledikleri menafilerine noksan terettüb eyli
yeceği ve Devlet-i Aliyyeye kuvvet hasıl oldukda düşmenlerine muharebesiz 
. . . . . tenfiz ideceği biiştibah olmağla Hak muvaffak eyleye amin. 

Devlet-i Aliyyeye müceddeden asker tedariki hazain-i külliyeye menut 
olmağla taşralarda vüzera-yi izamın mansıplarda istimrar ile takviye-i hal
lerine bakılub ikdar olunduklarında kapuları halkının tahammüllerine 

Efendinin 
yihasıdır 

ıa- göre teksiri ledel-hace mlrllu ve zikudret asakirinden ziyade işe yaraya-

Bu dahi mun· 
tazam asakire 
dair Elhac İb· 
rahim Efen· 
dinindir 

cağı melhuz ise dahi müceddeden asker tedarükinde hatıra gelen teda
birden biri mesela Devlet-i Aliyye tarafından ve ocaklardan mubaşir ta
yiniyle taşralarda verilmek iddiasında olanlar semt-efza olunub isimleri 
ve şöhretleri ve yerleri ve yurtları tasrihle yazıhıb bu vechile tahrir ve 
defter olunan askeri zümresini efrad-ı raiyyetden imtiyaz ile bermuceb-i 
defter her sancağın askeri münavebe ile valisi maiyyetinde talim-i harb 
itmek veyahud semt semt münavebe vechile Asitane-i saadete celb ile 
kışlalarına verilüb civar-ı Asitanede bir münasib mahalde talim itdirilmek ve 
şerait ve nizam ve rabıtasına bakılmak eğerçi tasavvur ve temsil olunur, 
ancak evvel emirde ocakluya v .~ askeri taifesine rağbet ve hahiş olacak 
nice mukaddemat ile tedabir-i hakimaneye tevakkuf ider. 

Yeniçeri taifesine taşra memleketlerde itibar olunmak ve an asıl 
memnun olan tekalif kendulerden alınmamak ve ocaklarının kanun ve 
kaide-i kadimelerine riayet olunmak hala Tersane Emini Osman Efendi
nin layihasında mezkürdur. Ocak nizamı vakt-ı asayişde ricalinden mat
lılb. olunmak ledel-hace kifayet mikdarı asker savb-i me'murinde mevcud 
bulunub hin-i müdafaada izhar-ı sebatı mucibdir deyu Enver! Efendi 
layihasında masturdur. 

Yeniçeri ocağının hali malumdur. Bunun nizamı, tedrici hakimane 
tedbire tevakkuf ider. Bu kadar vakıtdan beru temekkün itmiş bunca 
fesadı def' ü ref'a müteassir olmağla bu ocağa dahi evvel emirde bir sa-
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dık ve müstakim ağa bili-ntihab nasb olunub ocağın halini ve nizamını 
mülahaza ile icraye sa'y eylemek üzere mansıbında müstemir olmak ve 
ocağın nizamını kenduden matlub itmek ile tedrici nizama girmesi mü
lahaza olunur. 

Devlet-i Aliyyenin müretteb askeri piyade ve suvari occıklu olub 
asakir-i merkumenin mukabele-i düşmende adem-i sebatları nizam ve ka
rnın kadimlerine fesad ve halel tetarruk eylediğinden başka kefe e devlet
leri fünun-i harbiyede enva-ı gilne sanayi-i ateşbaz! icad itmeleriyle Devlet-i 
Aliyyenin kadim olup asıl vasıflarına halel gelmiş tertibat-ı muharebesiyle 
mukabele düşvar ve edevat ve esbab-ı harbiyede Devlet-i Aliyyenin düş
mene mukabele bil-mis] halatı mefkud olub behemehal Devlet-i · Aliyye dahi 
düşmen-i di.ıin tehiye eylediği enva-ı sanayi-i harbiyeye eşya tedarük birle 
aled-devam talim-i fünun-ı harbiye ile asakir iştiğal ve iktisab-ı meharet 
itdirmeğe sarf-i himmet itmek akdem-i mühamden olmağla ledel-müzakere 
ittifak-ı ashcı.b-ı ara ile gerek piyade ve gerek suvari tertib ve taht"ı ra
bıtaya idhal olundukdan sonra fünun-i harbiyede düvel-i efrenciyenin ter~ 
tib ve tedvin eyledikleri kitabları tedarük ve tercüme itdirilüb havi oldu
ğu sanayi-i ateşbaziyi bitamamiha ve belki daha ziyade tedarük ve tehiye ve 
suver-i imal-i asakir ve edevatı istihsal birle bizim askerimize ·talim ittir
mek ve vakt-ı hazarda askerimize bedeviyet halatını kesb içün mücedded 
tertib olunacak senede bir defa bir kal'adan bir kal'aya nakil itdiril
mek ve gerek Asitanede ve serhaddatta ve gerek vüzera ve mirimiran 
yanlarında müretteb ve muallem asakir daima mevcud bulunmak ve dost 
olan efrenç devletlerinden fünun-i harbiyede mahir üstadlar celb ve te
darüke Asitanede sum1f-i askeriye tertib ve top ve humbara ve tüfenk 
talim itdirilmek velhasıl ittifak-ı ara-yi hayırhahan-ı saltanat üzere karar 
verilecek suret-i rabita üzere bundan sonra ocakların ashabı dirayet ve 
zilukul zabitanı marifetleriyle ocaklarının kanunı kadimlerine muğayir olan 
halatı, yine kendü marifet ve reylerile mahvü izale ettirerek ve bazı kanu
ni kadimlerinden olup bu zamanın ahkamına muvafık olan keyfiyatlarını 
teşyit ederek ve bazı nizamların vaz'ı vaktinde hükm-i zamanı iktizasiylc 
iken tebeddülat-ı asar hasebiyle şimdiki mizac-ı vakte göre müceddeden 
nizam-ı ahare muhtac olmuşdur. Anın dahi fesadını kendulere ikrar \·e 
itiraf ve suret-i haseneye ifrağına kendulerine hahiş ve taleb suretlerini 
izhar itdirerek zaruret-i zamana ve iktiza-yi vakta göre müceddeden kanun 
ve nizam vaz' olunmak ile bazı ocağının umı1r-ı meştası vaktine ve bazısının 
refte refte vaktı geldikde tanzim olunarak Devlet-i Aliyyenin piyade ve 
süvari müretteb asakirinin tevfir ve teksiri esbabını istihsal lazime-i zim
met ü himmet olduğu müstağni anil-beyan olub lakin bu misillu ocak
lar nizamı hususu, yine kendu içlerinden tedarük ve tecrübe olunarak 
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emin ve mutemed ve sadık zevatın re'y ve marifetleriyle tanzim olriıağa 
muhtacdır. 

Vüzera-yi izam hazeratı dahi oldukları mevkide asakir tertib ve imal 
eylemek ve ledeliktiza bir mahalle memur olduklarında muti ve minkad 
ve ism-i mahalleri mah1m üç bin nefer tedarük ve istishab ve memur 
olduğu mahalle beraber götürüb hidemat-ı lazimede istihdam eylemek 
suretleri ittifak-ı ara-yi eshab-ı vukufla rabıta-bend olmak memuld.ur. 

Yeniçeri ortaları sükkanından merhum Sultan Süleyman Han Hazret
lerinin tayin buyurub el-yevm tamamen ihrac ve adem-i istifaya mebni 
eyadi-i mütecasirin ile telef olan taayyünat-ı kadimeyi neferat-1 at-iz-zikr 
havayic-i asliyesine tahsis ve ba'det-teemmül mebde-i emirde tahammülü 
mikdarı mücedded neferat tayin buyurulub vuku'-yafte olan mahlUlatdan 
alı1fe-i muayyene ihsan ve peyderpey mahlı11at-ı vakıadan yevmen feyevmen 
eşhas-ı neferat ve tayin-i alı1fe tezayüd bulacağı zahirdir lakin bu serrişte 
ile esfar-ı sabıkada bezl-i can u beden idüb uğur-ı din Ü devletde sarf-ı 
tabu tuvan veya hemen unfuvan-ı ömründen hizmet-i ocakda ciğerin büryan 
idüb kanun üzere refte refte ihraz-i rütbe iderek tahsil-i nemek ü nan 
itmiş emekdaran yevmiyelerine taarruzdan mübaadet vacibe-i zimmet-i ma
dilet olub bu emrin husulü ancak mümevvelat ile zımn-ı irtikabda olan 
zayiatı muhafazaya maksur idüğini esna-yı temşiyetde yeniçeri ağası 

bulunana tefhim-i ekid itmek lazime-i haldendir. Sair ocaklar hususunda 
bu vechile iltizam ile resm ü kanunlarını icra mir'at-ı kargah-i imkanda su
retnümadır. Lakin tophane ocağına· tertibi irade olunan neferat-ı cedidenin 
haf tada iki gün talim-i top - endazi itmeleri iltizam olunub reside-i derece-i 
meharet olanlar dahi terakki ve ataya ile mümtaz olunmak ve ba'dezin 
işbu tertib ile teayyün eden yeniçeri ve topçu neferatı Asitanede mikdar-ı 
kifaye iskan ve maadası alı1fe ve tayinat ile bazı hudud ve sınırlarda ve 
bazı eyaletler maiyyetine tayin valiler dahi taht-ı eyaletinde vaki kaza ve 
elviyede istihdam ve bir kazada beş seneden ziyade tevakkufa ruhsat 
olunmayup tebdil-i mekan itdirerek bil-münavebe Asitanede kışlak sükka
niyle mubadele olunmak üzere vücud-pezir-i intizam oldukta tertib-i asker
den garez-i asli olan meleke idman-ı seferber! faydasının husuliyle hin-i 
iktizada hazır ve amade· olub muallem ve mukabele-i ·adada sabit-kadem 
olmaları melhuz ve nice fevaidi müstelzimdir. 

Devlet-i Aliyyenin mukaddema her seferde asakir-i kalile ile galib-i 
mutlak olarak düşmeni dini kahr ü tedmir ve nice memaliki feth Ü teshir 
idegeldiği zahirdir. Ba'dehu Devlet-i Aliyye müzayele oldukca emirber 
aks olduğunun sebebine im'an olunsa kavanlni kad!meye adem-i rağbet 
olup fil-asıl ser-i karda olan zabitler eshab-ı sadakatden olduklarından 
kavanfn-i kadfmeye riayet iderek zir-i destlerinde olan neferatın tertib ve 
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zabıtlarına ihtimamlarından naşi nef erat zabitlerine gerden-beste-i itaat 
olmakla Devlet-i Aliyyeye hln-i iktizada vech-i layıkı üzere hizmet idegel
mişler iken el-haletü hazihi ser-ikarda olanların liyakat ve istidadlarına na
zar olunmayub mücerret bazı esbab zımnında istihdam olunduklarından 
neferatın nazarlarında muhakkar olub nüfuzları olmamağla zapt ü rabta 
adem-i kudretlerinden naşi askeri' taifesinin kimi mukabele-i düşmende 
ticaretle ve kimi ehl-i İslamın malini yağma arzusiyle maazallahfı teala 
hezimete muntazır bir alay perişan taife olduklarından hin-i muharebede 
zabıt ve sebatları mümkün olamıyacağı bedihidir. Evvela zabitan ile nefe
rat dikkat ile taht-ı rabıtaya idhal olundukdan sonra vakt-i hazarde im
kanı mertebe istimal-i esliha ve tertib-i sufO.f hususları talim olunub 
hln-i iktizada muallem bulunmaları vacibat-ı umurdandır. 

Asker ahvalini / Devlet-i Aliyyenin sefer ve hazarde mütemedünbih olan askeri ocak
mübeyin Ali !arından ibaret olmagu la bunların nizamı, hayırhahan ve akibet-endiş 
Raik Efendinin 
1 ayihasıdır muteber kimesneler nasbiyle mutebassırane hareket ve ittifak-ı ara ile bil-

müzakere tedrici tedabir-i nafiaya muhtac olub def'aten ıslah-ı müyesser 
olamadığı ve her nekadar fikr-i dakik ve re'y-i rezin ile sa'y olunsa sinln-i 
vefiredenberi tabiat-i saniye olmuş fesadın müddet-i kalllede ıslahı muhal 
olup zemane ihtiyacı bi-reybdir. Ve kura ve kazalardan müretteb askerin 
tefrika ve perişani sebeb-i nehb ü garetden gayrı bir faideyi müntiç olma-
yup miri ve kura ve kasabat hasaratları bildefat me~hUrdur. 

Tavaif-i efrencenin tahsil-i sanayi ateşbazi ile tefennünündan ve mu
kabele bilmisil için her ocaktan rabıtalı asker tertibi iktiza edenler ile 
bilittifak müzakere olunmasına müsareat !azim idüğinden ve asakir-i 

dinin mukad- mürettebe zabitanının efrenç misüllu on yaşına varınca tertib ve teksir 
dimesidir 

vakt-ı seferde tedib ve tenkil terhis olunması Jazimeden idüğinden bahis-

Nizam-ı askere 
dair Mabeyinci 
Mustafa İf
fet Beyefen-

le layih-ı hatır! olan halat zirde beyan olundu. 
Nemçe ve Moskolunun beş altı yüz bin muallem ve müretteb asker

kadime nev'. leri olduğu malum olmağla Devlet-i Aliyye dahi hiç olmazsa askeri yüz 
inden Mabe. 

Bu dahi mu-

yinci Musra- bine iblağ itmek vacibedendir. Bunların masarifleri efrenç tertibatına 

fa Beyefen- tatbik olunmadığı takdirce Devlet-i Aliyye iradının sülüsanı yalnız cünud-ı 
din indir 

mürettebeye kafi olacağı mevhum olmağla imal-i efkara muhtacdır. Zira 
mahiye ah1feleri ve tayinat ve kisve ve eslihaları ve masarif-i levazim-i 
talim ve teallümleri ve nice nice tertibatı r,nasarifinden Devlet-i 'Aliy
yenin edevat-ı harbiyesin nasara edevatına mümaseleti lazımgeldiğine na
zaran mecmuu sağ ve salim ve kavi yapılmadığı suretde miri' fiatı pesman
de olduğu müstağni anil-beyandır. Taife-i efrenç levaziin-i harbiye ve esli
ha~yi seferiyelerinde masarif den kaçmıyarak her ne rütbe ihtimam eylerler 
ise dahi askerlsinin tayinat ve melbusat ve levazim-i sairelerini de kemal-i 
dikkat ile ihzar iderler. Ocaklarında amiziş ve muhaletası derkar olarak 
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Bu dahi ni
zam~ı askere 
dair Mabeyinci 

Mustafa Beye
fendinindir 

Asker ahval ine 
dair hala Bey. 
Ekci-1 aivan-ı 

Hümayun Hak
kı Efendinin 
layihasıdır 

Türk Tarih Vesikaları 

tulumbacı ve sür'atci misüllü kendilerinden cüz'i olmak· suretiyle her 
ocakdan ve ortalardan bekar ve bıkar u kesp ve ceste ceste yüzer ikişer 
yüzer genç taled ve bidayetinde kışlalarında ikamet ve ocakların senevi 
çırağlıkları kanun üzere zabitandan maadaya t.ekaüd-i esami ve tarakki 
virilmeyüp ve ihbariyeleri üzerine zamlme ile mahh1late dikkat ve refte 
refte bit-teenni ferde gadır olmıyarak cebir ve noksan tariki ile bunlar 
iktisad ve onlar icad olunmakdan idare mümkün olmayub sefer ve 
hazarda ezdad-ı maniat-ül-cem' hatırası bertarafdır. 

Vüzera-yi izam hazratı ve mirlmiran-i kiram menasıbda müstakır 

olarak Bağdad ve Mısır ve Şam ve İskenderiye ve şimdiki halde 
Yan ya meşta olarak her birinin mansıbına göre bir kaçar yüz ve 
biner mesela Rumeli valisine bin, Bosna ve Anadolu ve Erzurum valile
lerine beşer yüzer, Rumeli ve Anadoluda vaki mecmu eyalat ve elviye 
vali ve mutasarrıflarına ve Cebbar Zadeye ve Eflak ve Buğdan voyvo
dalarına hallerince ihale olunup mecmuu kesb-i tefennün ve. on on beş 
bine iblağından sonra yine yeniçeri vesair ocaklu•namiyle birden müm
kün olmaı ise müteakıben Asitaneye idhal ve onlar kışlalarına iskan 
olunmak hatıra gelir. 

Esfar-i sabıkada, hususa bu seferde asakir-i memure her nekadar ikdam 
ve tehdid olunsalar Nevruzdan Nevruza gelüb erişmeyüb ve gelenler dahi 
Ruz-ı Kasıma kadar" meks ü karar itmeyüb bir tarafdan gelüb ve bir ta
raf dan gide geldikleri cümlenin malumudur. Düşmen ise vasat-ı sayfda icra 
idemedikleri mel'anetleri behar evailinde ve badehu eyyam-ı şita tekarriı
bunda ve mevsim-i şitade icraya ictisar ve bu iki vakt-i haliyede memalik-i 
islamiyeye hücum ve istila ide geldiği zah r ve aşikardır. Binaenaleyh 
Devlet-i Aliyye dahi asakirini iki sınıfa taksim idüb bir sınıfı sayfiyye ve 
bir sınıfı şitaiyye olarak tertib ile sayf asakiri vaktiyle yerlerinden huruc 
ve savb-i memurlerine Ruz-ı Hızırda vürud ve isbat-ı vücud ile altı malı 

kıyam Ruz-ı Kasımda iade ve yerlerine şita asakiri getirmek vaktiyle 
huruç ve Ruz-ı Kasımda avdet itdirilmek ve bu tertib üzere her sınıf asa
kir altışar ay bekleyüb vakt-i muayyenlerinde avdet ideceklerini bildik
lerinde cümlesi vaktiyle gelüb vaktiyle gitmelerine bais bir halet olur. Bu 
iki sınıf asakirin şita asakiri umumen Rurnelinin ve Silistirenin eyaletlu
leri ve ocaklu yeniçeri ve serdar ve serdengeçti bayrakları olub sayf 
askeri dahi Anadoluda kain eyaletler halkı ve ocaklu, ve yeniçeri ve 
serdar ve serdengeçti vesair ocaklar dahi bunlara kıyasen tertib ve sayfen 
ve şitaen bu müretteb ve muvazzaf asakir sefere tertib ve Anadolu 
ve Rumelinin sair muayyenatı ve erbab-ı harp ü darbı ile vüzera ve miri
miran ve sairleri dahi had ve mikdar tayini ile kapularını tanzim ve bu 
tertib üzere orduy-ı hümayuna vesair iktiza eden mahallere ve asakir-i 
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Tertib-i asker 

Nizaın-r Cedide dair layihalar 

memurenin ihraclarına iktizası üzere memur kılınsalar baavn-i Bari her 
altışar ayda dinç asakir tevarüd idüb düşmen memalik-i İslamiye ve 
serhaddatı hali bulamayub kesr-i um1f-ı temerrüd ve istidracierine badi 
bir halet-i mergubeden olur zannolunur. 

Hin-i iktizade acalete.n tertib ve savb-i memurlerine tesyir olunacak asa-
hususuna dair T 
Hakkı Beye- kirin vüruduna kadar unanın karşı tarafları asakirden hali kal_mağla 
fendinin 
yihasıdıt 

ıa. şimdiyedek Devlet-i Aliyyenin işine yaramıyan Anadoluda kain aşayirden 
şecaat ile maruf olanlardan münasibi hin-i ihtiyacda karşı taraft~rda istih-

Bu dahi Hak-
kı B,eyeferıdi-

nindi.ı: 

Bu dahi As-
ker tanzimi~ 

ne dair Hak
kı Beyefendi· 
nindir 

dam içün Tunaya semt ve civar o.lan Dobriceye mi iskan irade olunur 
yoksa Bucak mı münasib görülür ne vechile müstahsen görülürse ol semt
lerde bir mikdar asker bulunmak maslahata evfak olmuş zannolunur. 

Başsız ve buğsuz Rumilide perişan olmuş taife-i Tatarın Üzerlerine 
bir baş tayiniyle bir mahalde iskanları refte refte tekessürü mucib ve 
lede'-iktiza işe yaramalarını müstevcib olmak hatıra gelür. 

Sefer ve hazc.rda işe yarayacak vüzera dahi mutasarrıf oldukları eyalet 
ve elviyenin nemalerine göre kapularmı tertib ve daima talim ve taallüm ile 
imrar-ı . vakt iderek rabıta-i nizamlarına nezaret itmek beher. yüz nefere 
bir imam tayinle ayin-i din ve eda-yı salat ittirmek ve asakir-i mürettebe-
nin mekUlat ve melbusatları eyaletden bila veled mahlul olan timar ve 
ziamet faizinden ve bir rnikdarı karyelerden ve bir miktarı mansıp ne
masından idare ve bir miktarı canib-i miriye ita olunmak ve ol tertibin top 
ve mühimmatı neferatiyle mean valisi indinde müheyya .olmak sefer ve 
hazarda bir memuriyet zuhurunda derhal hareketlerini mucibdir. Rumili 
ve Silistire eyaletlerine ziyade ihtimam olmak ve Mora ve Bosna ve 
Anadolu eyaletlerine de ol kaide üzere üçer bin tertib ve maada 
eyaletlerde biner tertip ve cümlesinin top ve mühimmatı neferatiyle yan
larında bulunmak münasib zannolunur. 

Cümle nizamdan ehem ve akdem görünür himem-i şahane ve işbu 
asker-i mezkur ile bilad ü ibad tanzim oldukda düşmenlerin halen vaki olan 
şer ve mazarratları tenezzül eyleyeceği ve gah ü bigah irad eyledikleri tek
lifleri günbegün zail olub Devlet-i Aliyyenin memalikinde eyledikleri me
nafilerine noksan terettüb eyleyeceği ve Devlet-i Aliyyeye kuvvet hasıl 
oldukda düşmenlerine muharebesiz iradesini tenfiz edeceği biiştibah 

olmağla Hak muvaffak eyleye amin. (Arkası var) 
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