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3.3. YENİÇERİLER VE DEVŞİRME SİSTEMİ

“Osmanlı fetih ve hâkimiyet 

yöntemlerinin gücü, Osmanlıların 

değişen jeopolitik koşullar karşısında 

stratejilerini hızlı şekilde yenilemeleri 

ve yeni şartlara uygun hâle 

getirmelerinde yatmaktadır.”

Gabor Agoston (Gabor Agoston)



Osmanlı Devleti, ülke sınırlarının hızla genişlemesi üzerine daimî bir orduya ihtiyaç duydu. 

Osmanlı ordusundaki yaya ve müsellem birlikleri devamlı silah altında bulunmadığından 

fetihler için yetersiz kaldı. Edirne’nin fethinden sonra Rumeli’deki diğer fetihlerle savaş 

esirlerinin sayısında büyük bir artış oldu. 



Bu esirlerden yararlanmak için Kazasker Çandarlı Kara Halil’in çalışmaları ile 

Pencik sistemi uygulanmaya başlandı. Pencik usulüne göre savaş esirlerinin 

beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı. 



Tımarlı Sipahi

Bu oran, İslam hukukuna göre 

ganimetin beşte birinin Beytü’l-mal’a

ait olması esasından ortaya çıkmıştı. 

Pencik sisteminin benzeri Osmanlı 

Devleti’nden önce Emeviler, Abbasiler 

ve Selçuklular gibi devletlerde gulâm

sistemi olarak uygulanırdı. Osmanlılar, 

kendinden önceki İslam devletlerinde 

görülen gulâm sistemini geliştirerek 

daha üst bir seviyeye taşımıştı.





Kazasker Çandarlı Kara Halil, Pencik sistemi

ile toplanan askerden yeni bir askerî

teşkilat kurma fikrini ortaya attı. Kurulan

bu askerî teşkilata “Yeniçeri Ocağı”, 

askerlerine ise “Yeniçeri” adı verildi. Yeniçeri 

Ocağı, Avrupa’da ilk daimî orduydu. 

Osmanlı ordusunun etkin bir unsuru olan 

Yeniçeriler, savaşlarda Osmanlı Devleti’ni 

üstün kılan kuvvetti. Bunun yanında 

yeniçeriler, padişahın merkeziyetçi 

otoritesinin başlıca aracı ve destekçisi

olmuştu



 Yeniçeri Ocağı’nın asker 

ihtiyacı başlarda Pencik sistemi 

ile karşılanıyordu. Bu sisteme 

göre esirler arasından 

seçilenler, Anadolu’daki 

ailelerin yanına verilir ve 

burada Türk İslam âdet ve 

geleneklerini öğrenirdi. Daha 

sonra bu esirler, askerî eğitim 

için “Acemi Ocağı” adı verilen 

teşkilata alınırdı. 



 İlk Acemi Ocağı I. Murad zamanında 

Gelibolu’da kuruldu. Bir askerî okul 

statüsündeki bu ocak, sadece 

Yeniçeri Ocağının değil bütün 

Kapıkulu yani merkez ocaklarının 

asker ihtiyacını karşılardı. Acemiler 

eğitim ve hizmetlerini tamamladıktan 

sonra yeniçeri olarak atanır ve 

başlarına ak börk giydirilirdi. Ancak 

Ankara Savaşı’ndan sonra Pencik 

sistemi devam ettirilemedi.



Pencik sisteminin uygulanamaması 

nedeniyle Kapıkulu Ocaklarının asker 

ihtiyacı karşılanamadı. Bunun için 

Rumeli’deki Hristiyan halktan devşirme 

yöntemiyle belirli sayıda çocuğun 

alınmasına karar verildi. Daha önceki Türk 

İslam devletlerinde pek uygulanmayan  

bu sistem, Çelebi Mehmet zamanında 

uygulanmaya başladıysa da II. Murad 

zamanında kanun hâline getirilmişti. 



Devşirme Kanunu’na göre Osmanlı 

halkından, şartları elverişli 

Hristiyan çocuklar belli bir 

eğitimden geçirildikten sonra 

Kapıkulu askeri yapılmıştı. 

Devşirme sistemi, başlangıçta 

sadece Osmanlı Devleti’nin 

Avrupa’daki topraklarında 

uygulanmıştı. 



 Bu sistem için ihtiyaca göre sadece Balkanlardan değil bazen Orta 

Anadolu’dan çocuklar da devşirilmiş hatta Kafkasya’dan da devşirme 

alındığı olmuştu. Böylece imparatorluk sınırları içerisindeki bütün Hristiyan 

halk bu uygulamaya tabi tutulmuştu.
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Devşirmeler, Acemi Ocağında yedi 

sekiz yıl kadar eğitim gördükten sonra 

yeteneklerine göre yeniçeri, cebeci, 

topçu, top arabacısı ve Kapıkulu 

süvarisi şeklinde ayrılırdı. Yeniçeri 

Ocağına veya öteki Kapıkulu 

Ocaklarına geçişlerine bedergâh veya 

kapıya çıkma denirdi.



Yeniçeri Ocağına alınan acemiler, burada 

askerî eğitimlerine devam ederdi. Yeniçeri 

Ocağının başında Yeniçeri Ağası 

bulunurdu. Osmanlı Devleti, kuruluşundan 

itibaren merkezî yapıyı güçlendirmeye 

çalışmıştır. Ancak bu dönemde merkezî 

otoriteyi sarsan bazı gelişmeler 

yaşanmıştır. Orhan Bey zamanlarında

Balkanlarda fethedilen topraklardan bir 

kısmı gazilere verilmiştir. 
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Zamanla bu gaziler; bulundukları 

bölgelerde güçlenerek toprak sahibi, 

önemli bir askerî güç hâline gelmiştir. 

Benzer şekilde Vezir Çandarlı Halil Paşa’nın, 

makamını kendinden sonra oğluna ve 

ailesine geçirmeyi padişaha kabul ettirmesi 

de merkezî otoriteyi sarsan diğer bir 

gelişme olmuştur. Şehzadeler arasındaki 

taht kavgaları nedeniyle yaşanan 

mücadelelerde devletin bütünlüğünü

ve otoritesini tehdit etmiştir.
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Buna karşın Osmanlı Devleti’nin 

merkezî otoriteyi kurması ve 

sürdürmesinde devşirme sistemi 

önemli bir unsur olmuştur. 

Osmanlılarda, orduda ve devlet 

görevlerinde devşirmelerin 

kullanılması ile herhangi bir kişi 

veya grubun imtiyaz kazanması ve 

güçlü bir sınıf hâline gelmesi 

engellenmiştir.
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Yeni Çağ’ın ilk merkezî devleti olan Osmanlı 

Devleti, feodal yapının oluşmasını 

engellemeye çalışmıştır. Osmanlılar, merkezî 

otoriteyi güçlendirmek için idari ve askerî 

teşkilatlarda kendi görevlilerini yetiştirmeye 

önem vermiş ve devşirme sistemini de bu 

amaçla kurmuştur. Bu sistemin temel ilkesi, 

Türk İslam âdet ve geleneklerine, hükümdara 

ve devlete sadakatle bağlılıktır. Hükümdar 

değişse de devşirmelerin devlete sadakat ve 

bağlılıkları değişmemiştir.



 Osmanlı ordusu, teşkilatı ve disiplini ile dünyanın sayılı 

ordularından birisiydi. Bu ordu içerisinde önemli bir güç olan 

Kapıkulu askerlerinin de etkisiyle Osmanlı Devleti kısa bir 

zamanda sınırlarını Viyana önlerinden, Arabistan ve Mısır 

çöllerine kadar genişletti. Bu fetihlerde Kapıkulu ordusu, 

hükümdarların en büyük dayanaklarındandı. Osmanlı 

Devleti’nin düzenli ve maaşlı ordusu olan Kapıkulu Ocağının 

piyadelerine “Yeniçeri”, süvarilerine ise “Kapıkulu Sipahisi” 

denilirdi. Kapıkulu ordusunun içerisinde farklı askerî sınıflar 

da vardı. ww.tariheglencesi.com

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler
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Kapıkulu ordusu içerisinde önemli bir unsur olan yeniçeriler, ilk kez 

I. Murad Devri’nde bin kişilik bir birlik olarak kuruldu. Yeniçeri Ocağı 

mensuplarının sayısı, Yıldırım Bayezid Devri’nde bir miktar arttı. 



 II. Murad Devri’nde 3-4 bin 

civarında olan yeniçeri sayısı, Fatih 

Sultan Mehmet devrinde 8-12 bin 

kişilik bir askerî kuvvet hâline geldi. 

Kanuni Sultan Süleyman Devri’nde 

sayıları 12-14 bin kişi arasında 

değişen yeniçeriler, XVI. yüzyılın 

sonlarına doğru 40 bin kişilik bir 

ordu hâline dönüştü.
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Yeniçeri Ocağı ile birlikte Osmanlı 

Devleti’nde profesyonel askerlik başladı. 

Böylece Osmanlılar, askerî teşkilatlanma ve 

güç bakımından diğer Türk Devletleri ile 

dönemin Avrupa devletlerinden farklı bir 

özellik gösterdi. Ocağın ve ocak sisteminin 

iyi işlediği devirlerde çok sıkı bir eğitimden 

geçirilen yeniçeriler, dönemlerinin savaş 

aletlerini en iyi kullanacak şekilde 

yetiştirildi. Yeniçeriler ok, yay, kılıç, balta, 

gürz ve benzeri silahları kullanmada son 

derece ustaydı. 



Ocakta, çeşitli savaş aletlerinin kullanımını öğretmek üzere bir talimhane 

bulunurdu. Burada kılıç kullanma, kabza tutma, ok atma ve benzeri bilgiler talim 

edilirdi. XV. yüzyılın ortalarından itibaren bu silahlara tüfek de eklendi. Yeniçerilerin 

eğitimlerinde askerî talimler kadar disiplinli yetişmeleri de önemliydi. Onların açlığa, 

susuzluğa tahammül edebilmeleri amacıyla talimler yaptırılırdı.ww.tariheglencesi.com
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Osmanlı Devleti, Avrupalılar tarafından 

XVIII. yüzyıla kadar en büyük askerî güç 

olarak görülmüştür. Özellikle o dönemde 

İstanbul’a gönderilen elçiler, elçilik 

heyetlerindeki görevliler ve tüccarlar 

yazdıkları seyahatnamelerde Osmanlı 

ordusunun Avrupa’da nasıl algılandığını 

anlatmıştır. Bu eserlerde disiplin ve itaat, 

Osmanlı ordusuyla eş anlamlı olarak 

kullanılmıştır.
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