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Çok köklü bir ordu geleneğine sahip olan 
Türk milleti, bu güçlü ordu geleneğine daya-
narak tarihsel süreç içinde birçok devlet kur-
muş ve dünya tarihine yön vermiştir. Türk 
ordusu teşkilat, taktik, disiplin ve kıyafetleri 
itibarıyla daima muhatapları tarafından ilgi 
ve gıptayla izlenmiştir. Bunlardan özellikle 
Kapıkulu Teşkilatı ve bunun asıl gücü olan 
Yeniçeriler özellikle dikkat çekmiş, Osmanlı 
Devleti’ni ziyaret eden seyyahlar ve elçiler, 
hükümdarlarına götürecekleri en önemli he-
diye olarak Türk devlet ve ordu teşkilatını, 
bilhassa Yeniçerileri anlatan resim albümle-
ri hazırlatmışlardır. 

Bu çalışmamız köklü ordu geleneğinin 
ve emir komuta sisteminin önemli bir boyutu 
olan rütbeleri, tarihten günümüze şekil itiba-
rıyla incelemeyi amaçlamaktadır. 

Osmanlı Askerî Sistemi’nin iki ayağı 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tımarlı 
sipahiler, diğeri ise Kapıkulu askeridir. Kla-
sik dönem Osmanlı ordusunda, sembolik 
olarak bir figüre dayalı ve üniforma üzeri-
ne takılan rütbeler kullanılmamıştır. Ordu 
mensupları arasındaki rütbe farklılıkları 
giydikleri kıyafetin şekli, başlarına taktıkları 
başlıkların biçimleri ve ayaklarına giydikleri 
yemenilerin renginden anlaşılmaktadır. Bu 
usul III.Selim döneminde kurulan Nizam-ı 
Cedid Ordusunda da benzer şekilde devam 
etmiştir.

Çalışmamızın anlaşılmasında kolaylık 
sağlamak üzere 1826 tarihinden itibaren 
kullanılan rütbeler, bu rütbelerin genel tas-
nifi ve bugünkü rütbe karşılıkları açıklama-
larıyla birlikte aşağıdaki çizelgede yer al-
maktadır.

   Günümüzdeki
	 Tasnif	 Rütbe	İsmi	 Rütbe	karşılığı	 																					Açıklama

  Müşir Orgeneral/Mareşal Ordu ya da Ordular Grup Kumandanı

  Birinci Ferik Korgeneral Kolordu Kumandanı. (18 Ocak 1904  
 Erkân   yılında kolorduların kurulmasıyla   
 (Generaller)   bu rütbe ihdas edilmiştir.)

  Ferik Tümgeneral Fırka Kumandanı

  Mirliva Tuğgeneral Liva Kumandanı

  Miralay Albay Alay Kumandanı

 Ümera Kaymakam Yarbay Alay Kumandan Yardımcısı

 (Üstsubaylar) Binbaşı Binbaşı Tabur Kumandanı

  Kolağası - Dört Bölükten oluşan Kol
    Kumandanı. (25 Haziran 1910   
    tarihinde bu rütbe kaldırılmıştır.)

 Zabitan Yüzbaşı Yüzbaşı Bölük Kumandanı

 (Subaylar) Mülazımıevvel Üsteğmen  Bölük Kumandanı Yardımcısı

  Mülazımısani Teğmen Takım Kumandanı
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Bu nişanlar şekil olarak genellikle şemse 
(elips) formunda olarak altın, yaldızlı gümüş 
(yaldızlı sim) ve gümüş (sim) madenlerinden 
imal ediliyor ve üzerine değişik şekillerde 

1826 yılında, Yeniçeri Oca-
ğının kaldırılması ile birlikte 
Osmanlı Devleti’nin elindeki 
tek askerî kuvvet olan Asâkir-i 
Mansûre-i Muhammediyye Or-
dusunda köklü düzenlemeler 
yapılmış, yeni bir teşkilat oluş-
turulmuş ve bu ordunun üni-
formaları setre-pantolon esaslı 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile birlikte 
Türk ordusunda ilk kez rütbe 
karşılığı olan işaretler de kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bo-
yuna asılan nişan şeklinde 
olan bu rütbe işaretlerinin 
tam olarak ne zaman ihdas 
edildiğine dair elimizde kesin 
bir bilgi olmamasına rağmen 
1820’li yılların sonlarından iti-
baren bu konuya ilişkin arşiv 
belgelerine rastlanmaktadır.1  
Bu rütbelerle ilgili en net bil-
gi II.Abdülmecid Döneminde 
(1839-1861) Kuyumcubaşı 
Düzoğlu Bogos tarafından ha-
zırlanarak saraya takdim edil-
diği düşünülen nişan albümü-
dür. Albüm, 97 renkli varaktan 
oluşmakta ve bu varaklarda 
ait olduğu kişi, rütbe ve mevkiye göre isim-
lendirilmiş 401 adet obje bulunmaktadır 
(Tablo-1-11). 2  

1 Metin Erüreten; Osmanlı Madalyaları ve Nişanları,  DMC Yayınları, İstanbul, 2001.
2 Ethem Eldem; İftihar ve İmtiyaz Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, 

2004,  s.90. Ayrıca bk. Afif Büyüktuğrul; Sultan II.Mahmut Döneminde Rütbe Alameti Boyun Nişanları, Belleten, C XLVII, Nisan 
1983, S 186’dan ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1984 (Bu yayınlardan birincisinde rütbe nişanlarının tümünün 
renkli fotoğrafları, ikincisinde ise denizcilere ait olanlarının siyah beyaz çizimleri yer almaktadır.).
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be nişanları her birliğe göre 
ayrı ayrı düşünülmüştü. Birli-
ğin piyade hassa, piyade ni-
zamiye,5 süvari hassa, süvari 
nizamiye, topçu hassa, topçu 
nizamiye, bahriye, bahriye tü-
fekendaz (deniz piyade) birliği 
olması veya personelin tıbbiye 
ve erkânıharp olmasına göre 
rütbe şekilleri farklıydı. Rütbe 
nişanlarının işlemesinde ge-
nellikle ay ve yıldız motiflerine 
ağırlık verilmişti. Bunun dışın-
da, işlemelerde birliğin özelli-
ğine göre bazı motifler de yer 
alıyordu. Örnek olarak süvari-
de eğer, nalbant ve saraç alet-
leri, topçuda top namlusu, top 
kaması, cephane fıçısı, bahri-
yede çıpa ve gemi motifi, tıbbi-
yede ise kalp ve üskülap motifi 
yer alıyordu (bk.Tablo: 1-11).

Rütbe nişanları, sadraza-
mın arz tezkeresi ve padişahın 

kendi el yazısını içeren hattıhümayuna is-
tinaden Darphâne-i Âmire’de imal ediliyor 
ve rütbe sahiplerine veriliyordu. Bu nişanlar 
görevin sona ermesi veya bir üst rütbeye 
terfi ile geri alınıyordu. Örneğin kaymakam-
lığa terfi eden bir binbaşı, binbaşı nişanını 
iade ediyor ve kaymakam nişanını alarak 
kullanmaya başlıyordu.6 

pırlanta, elmas ve küçük elmas parçaları 
işleniyordu. Kişinin rütbesi, makam ve mev-
kisine göre kullanılan madenin cinsi, ağırlı-
ğı, üzerine işlenen taşlardan pırlanta, elmas 
veya elmas parçacığının cinsi, kalitesi ve 
adedi farklılık gösteriyordu.3

Makama özel nişanların dışında müşir 
rütbesinden onbaşı rütbesine kadar tüm 
askerlere rütbe nişanı hazırlanmıştı.4 Rüt-

3 Eldem; s. 93.
4 İbrahim Artuk, Cevriye Artuk; Osmanlı Nişanları, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1967, s.11-13 (Bu yayında rütbe nişanlarının bir kıs-

mının renkli fotoğrafları yer almaktadır.).
5 Hassa birlikleri İstanbul merkezinde, nizamiye birlikleri ise taşrada bulunuyordu.
6 Erüreten; s. 25.
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Askeriyyesi isimli eserin ikinci ve üçüncü 
cildi bu dönemde kullanılan üniformaları ve 
rütbe işaretlerini çok ayrıntılı bir biçimde ele 
almaktadır. 8  

Daha sonradan ihdas 
edilen ve görevde gösteri-
len başarı nedeniyle kişilerin 
şahsına verilen taltif amaçlı 
nişanlarla rütbe nişanlarının 
birlikte kullanılması pek çok 
karışıklığa sebep olunca rüt-
be nişanları 1849-1851 yılları 
arasında uygulamadan kal-
dırılmıştır.7  Nişanların devlet 
malı sayılması, görevin biti-
minde iade zorunluluğu ve bu 
uygulamanın sona ermesi so-
nucu kıymetli maden ve taş-
lardan mamul bu nişanların 
örnekleri muhtemelen darp-
hanede başka nişanların ima-
linde kullanılmış olması gibi 
nedenlerden ötürü günümüze 
kadar ulaşamamıştır.

II. Mahmud Döneminde ih-
das edilen rütbe nişanlarının 
kaldırılmasıyla beraber ordu-
da rütbe alameti olarak ünifor-
malarda apolet ve kol rütbele-
ri kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu rütbeler çok küçük bazı 
farklılıklarla Abdülmecid’in 
son dönemi, Abdülaziz ve 
II.Abdülhamid dönemlerinde 
kullanıldıktan sonra II. Meşrutiyet’in ilanıyla 
kaldırılmıştır. Mahmut Şevket Paşa tarafın-
dan hazırlanan Osmanlı Teşkilât ve Kıyâfet-i 

7 Eldem; s. 90 - 94.
8 Mahmut Şevket Paşa; Osmanlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyyesi, Kısm-ı sâlis – Teşkilât ve Kıyâfet-i Hazıra-i Askeriyye, İstanbul, 

1320, s.110-147.
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Bu çalışmada ifade edildiği 
üzere subaylar tarafından kullanı-
lan üç çeşit üniforma bulunmak-
tadır. Bunlar; büyük üniforma, 
küçük veya cumalık üniforma ile 
adi üniformadır. Büyük üniforma 
bayramlarda, cülus merasimlerin-
de, padişahların doğum gününde, 
resmî nitelikteki önemli ziyaret ve 
törenlerde giyilirdi. Küçük veya di-
ğer bir ismiyle cumalık üniforma, 
cuma selamlıklarında ve resmî 
nitelikteki daha az önemli ziyaret 
ve törenlerde kullanılır, günlük fa-
aliyetler esnasında ise adi ünifor-
ma giyilirdi.
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rin üzerine erkândan müşir rütbesinde üç, 
ferik rütbesinde iki, mirliva rütbesinde bir, 
ümerada, miralay rütbesinde üç, kayma-
kam rütbesinde iki, binbaşı rütbesinde bir, 
zabitanda, kolağası rütbesinde üç, yüzbaşı 
rütbesinde iki, mülazımıevvel rütbesinde bir 
beyaz yıldız bulunur. Mülazımısani apoleti 
ise yıldızsızdır (Tablo-12).

Günlük faaliyetlerde kullanılan adi üni-
formalarda ise iki çeşit apolet 
kullanılırdı. Bunlardan birincisi 
setre üniforma rengi olan koyu 
lacivert üzerine sarı sırma 
yıldızlardan oluşan apolettir. 
Erkân apoletlerinin çevresi iki 
sıra ince sırma şeritle sarılır. 
Apoletin ortasında müşir rüt-
besinde üç sarı yıldız, ferik 
rütbesinde iki sarı yıldız, mirli-
va rütbesinde ise bir sarı yıldız 
bulunur. Ümera apoletlerinin 
çevresi bir sıra sırma şeritle 
sarılır. Apoletin ortasında mira-
lay rütbesinde üç, kaymakam 
rütbesinde iki, binbaşı rütbe-
sinde bir sarı yıldız bulunur. 
Zabitanda ise apoletin çevresi 
şeritsizdir ve kolağası rütbe-
sinde üç, yüzbaşı rütbesinde 
iki, mülazımıevvel rütbesinde 
bir sarı yıldız, mülazımısani 
rütbesinde bir beyaz yıldız yer 
alır.  Adi üniformalarda kulla-
nılan bir diğer şekil de sırmalı 
burma kaytandan ıspalettir. 
Zabitanın mensup olduğu sı-
nıfa göre farklılık arz eden bur-
ma ıspaletlerin üzerinde rütbe 
işaretlerini belirten yıldız yer 

Üniformaların büyük, küçük ve adi olup 
olmamasına göre kullanılan rütbe işaretleri 
farklılık gösterirdi (Tablo: 12 - 14). 

Omuz rütbeleri, büyük ve küçük ünifor-
malarda som sırma apoletlerden oluşurdu. 
Bu apoletlerden erkâna ait olanları sarı som 
saçaklı apolet, ümeraya ait olanları sarı 
som tırtıl saçaklı apolet ve zabitana ait olan-
ları sarı som saçaksız apolettir. Bu apoletle-
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ikisi beyaz olmak üzere dört sırma şerit, 
binbaşı rütbesinde ise tek burmalı üç sarı 
sırma şerit bulunurdu.

Zabitandan kolağası rütbesinde burma-
sız iki sarı sırma şerit, yüzbaşı rütbesinde 
burmasız biri sarı biri beyaz olmak üzere iki 
sırma şerit, mülazımıevvel rütbesinde bur-
masız bir sarı sırma şerit ve mülazımısani 
rütbesinde ise burmasız bir beyaz sırma 

şerit bulunurdu. Kol rütbeleri 
büyük, küçük ve adi üniforma-
ların hepsinde istisnasız kulla-
nılırdı.

Bu dönemdeki büyük ve 
küçük üniformalarda kullanı-
lan bir başka rütbe de birliğe 
göre değişiklik gösteren kol 
rütbeleridir. Bunlar birliğin, 
hassa, nizamiye, piyade, top-
çu, süvari, Süvari Ertuğrul 
Alayı, Süvari Dragon Alayı, 
Mızraklı Süvari Alayı olması-
na göre kol yenlerinde faklı 
renkler üzerine dikine, enine 
ve çaprazlamasına işlenmiş 

sırma şeritlerden oluşan rütbelerdir. Bu çok 
farklı ve karmaşık rütbe sisteminden bir ör-
nek vermek için piyade sınıfına ait standart 
bir rütbe sistemi örnek olması amacıyla 
Tablo - 12’ye konmuştur. Ayrıca rütbelerin 
üniformalar üzerinde nasıl kullanıldığını 
göstermek amacıyla Tablo-13’te beş adet 
subay figürüne yer verilmiştir.

II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası Türk or-
dusunda her bakımdan köklü yenilikler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu yeniliklerden 
biri de 05 Haziran 1325 (18 Haziran 1909) 
tarihinde kabul edilen Elbise-i Askeriyye 

almaz, rütbeler kol işaretlerinden anlaşılırdı. 
Zabitan, üniformalarının üzerine gerektiğin-
de lacivert çuhadan imal edilmiş yağmurluk 
giyerdi. Bu yağmurlukların omuzlarında yer 
alan ve rütbeyi gösteren apolet aynen adi 
üniforma apoletinde olduğu gibi rütbeleri 
ifade eden yıldızları içerirdi.  Bu apoletler-
den tek farkı apolet zeminin angudi kırmızı 
renkte çuhadan olmasıydı (Tablo-14).

Bunlardan kol rütbeleri ceket yen kapak-
larının üst tarafında yer alan sırma şeritler-
den ibarettir. Bu sırma şeritler erkânda çift 
burmalı, ümerada tek burmalı ve zabitanda 
burmasızdır. Erkândan müşir rütbesinde çift 
burmalı dört sarı sırma şerit, ferik rütbesin-
de çift burmalı üç sarı sırma şerit ve mirliva 
rütbesinde ise çift burmalı iki sarı sırma şerit 
yer alırdı (Tablo-13).

Ümerada miralay rütbesinde tek burmalı 
dört sarı sırma şerit, kaymakam rütbesinde 
tek burmalı olmak üzere sağ ve sol dış ke-
simde yer alanlar sarı, iç kısımda yer alan 
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Erkân apoletleri, beş sıra kalın evirme 
sarı sırma kaytandan altı cm genişliğinde üç 
burmalı olacak ve apoletin oturduğu zemin 
angudi kırmızı renkte çuhadan imal oluna-
caktı. Müşir rütbesinde apoletin orta kısmın-
da apolet düğmesi istikametinde uzanan üç 
beyaz şualı yıldız, birinci ferik rütbesinde 
aynı şekilde iki beyaz şualı yıldız, ferik rüt-
besinde bir şualı beyaz yıldız bulunacaktı. 
Mirliva rütbesi yıldızsızdı. Padişah rütbe-
sinde ise aynı apoletin orta noktasına altı 
omuz başı hizasına gelecek biçimde sarı 
madenden bir tuğra yer alacaktı. Nizam-
namede belirtilmese de Askerî Müzede yer 
alan örneklerinden anlaşılacağı gibi Harbiye 
Nazırı olan müşirler, üç beyaz şualı yıldızın 
alt tarafına bir de madeni padişah tuğrası 
takıyorlardı.

Ümera apoletleri, üç sıra 
ince evirme sarı sırma kay-
tandan beş cm genişliğinde 
yedi burmalı olacak ve apo-
letin oturduğu zemin, ceket-
lerde haki, setrelerde setre 
kumaşından yani koyu laci-
vert olacaktı. Miralay rütbe-
sinde, apoletin orta kısmında 
apolet düğmesi istikametinde 
uzanan iki beyaz şualı yıldız, 
kaymakam rütbesinde aynı 
şekilde bir beyaz şualı yıldız 
bulunacak, binbaşı rütbesi ise 
yıldızsız olacaktı.

Nizâmnâmesi ile üniformalar ve ünifor-
ma teferruatında yapılan düzenlemedir. 
II.Abdülhamid Döneminde, hemen her 
birliğin ve sınıfın farklı üniforma ve rütbe 
kullanması uygulaması, bu nizamname ile 
terk edilmiştir. Alman ordusunun üniforma 
ve rütbelerinden esinlenilerek haki ceket 
ve kilot-pantolondan oluşan sade üniforma 
belirlenmiş, bu üniformanın yanı sıra tören-
lerde kullanılmak üzere bir de koyu lacivert 
setre-pantolon kabul edilmiştir. 

Elbise-i Askeriyye Nizâmnãmesi,9 rütbe 
işareti olarak sadece omuzlarda taşınan 
apoletlerin kullanılmasını hükme bağla-
mıştır. Bu düzenlemeye göre apoletlerin               
şekilleri ve rütbe işaretleri şu şekildedir 
(Tablo-15):

9 Elbise-i Askeriyre Nizâmnâmesi; Daire-i Askeriyye Matbaası, İstanbul, 1325. Ayıca Bkz. Düstur; 2.Tertip, c.1, Matbaa-i Osmanîyye, 
Dersaadet, 1329. s. 276-296.
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dele Dönemine ait fotoğraflarda, bu tabloda 
yer alan rütbe şekillerinin bire bir biçimde 
1920’den itibaren uygulandığı görülmekte-
dir. Aynı dönemde, İstanbul’da eski rütbe 
sistemi devam ettirilirken Anadolu ordusu 
her şeyinde olduğu gibi rütbe sisteminde de 
millîleşmiştir. Apoletlerden yakaya alınan ve 
son derece sade olan bu yeni rütbe sistemi 
şu şekildedir (Tablo: 16):

Bu dönemde, hâkim yaka üniforma es-
kiden olduğu gibi uygulanmaya devam edil-
miş, erkân ve ümerada yaka eğimine uy-
gun bir biçimde eğim verilmiş paralelkenar 
formunda ve zabitanda yine yaka eğimine 
uygun bir biçimde yerleştirilen eşkenar üç-
gen formunda sınıf rengi çuhadan yapılmış 
rütbe zeminleri kullanılmıştır.

Zabitan apoletleri, ortası çukur ve üze-
rinde bir cm ara ile ince kırmızı çizgi bu-
lunan yassı ve birer cm genişliğinde sarı 
sırma şeridin dört adedi yan yana dikilerek 
oluşturulacak ve apoletin oturduğu zemin, 
ceketlerde haki, setrelerde setre kumaşın-
dan yani koyu lacivert olacaktı. Kolağası10  
rütbesinde, apoletin orta kısmında apolet 
düğmesi istikametinde uzanan üç beyaz 
şualı yıldız, yüzbaşı rütbesinde aynı şekilde 
iki beyaz şualı yıldız, mülazımıevvel 
rütbesinde bir beyaz şualı yıldız bu-
lunacak, mülazımısani rütbesi ise yıl-
dızsız olacaktı.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 
imzalanması ve Türk yurdunun iş-
gal edilmeye başlanması ile başta 
Mustafa Kemal Paşa olmak üze-
re yurtsever Türk subayları bir bir 
Anadolu’ya geçmeye başlamıştır. Bu 
subaylar, başta Elbise-i Askeriyye 
Nizâmnâmesi’nde belirtildiği şekilde 
rütbeler takarken 1920 ortalarından 
itibaren Anadolu’da düzenli ordunun 
kurulmaya başlanmasıyla Anadolu 
ordusuna mahsus rütbeler takma-
ya başlamıştır. Bu döneme ilişkin mevzuat 
incelememizde, rütbe değişimine ilişkin bir 
kayda rastlayamadık. Bu hususta bulabil-
diğimiz en eski belge “Büyük Millet Meclisi 
Ordusu Mensubinine Mahsus Alâmet-i Fa-
rika” tablosu başlığı ile altında “Dersaadet 
Matbaa-i Askeriyye – 1339 (1923)” ibaresi 
bulunan matbu tablodur.11 Ancak Millî Müca-

10 12 Haziran 1326 (25 Haziran 1910) tarihinde kolağası rütbesi kaldırılmıştır. Bk. Düstur; 2.Tertip, C.2, Matbaa-i Osmanîyye, Dersa-
adet, 1330. s. 382 - 383. 

11 MSB Arşiv Müzesi Uzmanı Sayın Ali Işık’tan alınmıştır.
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aynı şekilde iki sarı şualı yıldız, binbaşıda 
zeminin orta kısmına denk gelecek şekilde 
bir sarı şualı yıldız konmuştur.

Zabitan rütbelerinden yüzbaşıda, sınıf 
rengi eşkenar üçgenin ortasında üçgen for-
munda dizilmiş üç sarı şualı yıldız, Mülazı-
mıevvelde ikizkenar üçgenin ortasında alt 
alta iki sarı şualı yıldız, mülazımısanide ikiz-
kenar üçgenin tam ortasında bir sarı şualı 
yıldız, zabit vekili rütbesinde sınıf rengi yıl-
dızsız ikizkenar üçgen çuha ve zabit nam-
zedinde yıldızsız sınıf rengi pararlelkenar 
çuha bulunur. 

Bu dönemde, rütbelerde kullanılan sınıf 
renkleri ve kullanılan kumaşın cinsi aşağı-
daki tabloda belirtilmiştir. Bu renkler küçük 
bazı değişikliklerle Cumhuriyet Döneminde 
de aynı şekilde kullanılmıştır:

Erkân rütbelerinden birinci ferikte, an-
gudi kırmızı paralelkenarın iki köşesi istika-
metinde eşit aralıkla dizilmiş üç sarı şualı 
yıldız, ferikte aynı şekilde iki sarı şualı yıldız 
ve mirlivada zeminin orta kısmına denk ge-
lecek şekilde bir sarı şualı yıldız konmuş-
tur. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 
TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya 
müşir (mareşal) rütbesinin tevcih edilmesin-
den sonra bir de müşir rütbesi ihdas edil-
miştir. Bu rütbede angudi kırmızı zeminin 
kenarları 8 mm sarı sırma defne yaprağı 
ile işlenmiştir ve zeminin ortasında bir sarı     
şualı yıldız bulunur.

Ümera rütbelerinden miralayda, sınıf 
rengi çuhadan yapılmış paralelkenar zemi-
nin iki köşesi istikametinde eşit aralıklarla 
dizilmiş üç sarı şualı yıldız, kaymakamda 

Erkân angudi kırmızı çuha
Erkânıharbiye açık vişne çürüğü çuha
Piyade ve Makineli Tüfek nefti çuha
Süvari ve Süvari Makineli Tüfek gümüşi (kül rengi) çuha
Her sınıf Topçu ve Mesahacılar koyu lacivert çuha
İstihkâm ve kıtaat-ı fenniye mavi çuha
Tayyareciler havai mavi çuha
Nakliye ve Otomobil mor çuha
Levazım ve Sanayi açık eflatun çuha
Haritacılar yeşil çuha
İmalat-ı Harbiye baruti (siyah) çuha
Jandarma açık lacivert etrafında kırmızı çuha
Etıbba koyu vişne çürüğü kadife
Baytar siyah kadife
Eczacılar filizî (yeşil) kadife
Muzıkacılar menekşe rengi kadife
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ölçüsünde yaka eğimine uygun olarak para-
lelkenar formunda sınıf rengi çuha zemine 
oturmuştur. 

Erkan rütbelerinden birinci müşirde, an-
gudi kırmızı rütbe zemininin kenarlarına iki 
mm aralıkla işlenmiş bir cm kalınlığında sarı 
sırma çerçevenin içine yine sarı sırma ile iş-
lenmiş meşe dalı konulmuştur. Birinci ferik 

rütbesinde angudi kırmızı zemi-
nin alt kenarına paralel olarak 
ikişer mm aralıklarla dikilmiş 
birer cm kalınlığında üç sarı 
sırma şerit üzerine bu şeritlere 
paralel bir biçimde yan yana di-
zilmiş üç adet sarı şualı yıldız, 
ferik rütbesinde üç sarı sırma 
şerit üzerine paralel iki sarı      
şualı yıldız, liva rütbesinde üç 
sarı sırma şeridin orta üstünde 
bir sarı şualı yıldız konmuştur. 

Ümera rütbelerinden mira-
lay rütbesinde sınıf rengi zemi-
nin alt kenarına paralel olarak 

ikişer mm aralıklarla dikilmiş birer santimet-
re kalınlığında iki sarı sırma şerit üzerine 
bu şeritlere paralel bir biçimde yan yana 
dizilmiş üç adet sarı şualı yıldız, kaymakam 
rütbesinde iki sarı sırma şerit üzerine para-
lel iki sarı şualı yıldız, binbaşı rütbesinde iki 
sarı sırma şeridin orta üstünde bir sarı şualı 
yıldız yer almıştır.

Cumhuriyet Döneminin ilk rütbe düzen-
lemesi, 10 Mayıs 1924 tarihinde yayımla-
nan Kıyafet-i Askeriye Kararnamesi12 ile 
yapılmıştır. Bu kararnamede, Cumhuriyet 
ordusunun kıyafetleri çok ayrıntılı biçimde 
yeniden düzenlenmiş, bu kapsamda rütbe 
şekillerine yönelik olarak bazı değişiklikler 
yapılmıştır (Tablo-17). 

1924 tarihli Kıyafet-i Askeriye 
Kararnamesi’nde, bir önceki düzenlemede 
olduğu gibi rütbeler yakalardadır. Ancak 
bir önceki düzenlemede zabitan rütbeleri 
eşkenar üçgen formundayken yeni düzen-
lemeyle tüm rütbeler paralelkenar forma 
dönüştürülmüştür. Bu rütbe asgari 5x7 cm 

12 Kıyafet-i Askeriye Kararnamesi; Müdafaâ-i Milliye Vekâleti Ordu Dairesi Yayını, Matbaa-i Askeriye, İstanbul, 1340.
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Bu düzenlemeye göre erkânda, birinci 
ferik rütbesinde üç sarı madeni şerit önüne 
apolet ortasında apolet düğmesi istikame-
tinde üç sarı madeni yıldız, ferik rütbesinde 
üç sarı madeni şerit önüne apolet ortasında 
apolet düğmesi istikametinde iki sarı made-
ni yıldız ve mirliva rütbesinde üç sarı ma-
deni şerit önüne bir sarı madeni yıldız yer 
almıştır.

Ümerada, miralay rütbesinde iki sarı 
madeni şerit önüne apolet ortasında apolet 
düğmesi istikametinde üç sarı madeni yıl-
dız, kaymakam rütbesinde iki sarı madeni 
şerit önüne apolet ortasında apolet düğme-
si istikametinde iki sarı madeni yıldız, bin-
başı rütbesinde iki sarı madeni şerit önüne 

bir sarı madeni yıldız yer al-
mıştır.

Zabitanda, yüzbaşı rüt-
besinde bir sarı madeni şerit 
önüne apolet ortasında apo-
let düğmesi istikametinde 
üç sarı madeni yıldız, birinci 
mülazım rütbesinde bir sarı 
madeni şerit önüne apolet 
ortasında apolet düğmesi is-
tikametinde iki sarı madeni 
yıldız, mülazım rütbesinde bir 
sarı madeni şerit, bir sarı ma-
deni yıldız ve zabit vekili rüt-

Zabitan rütbelerinden yüzbaşı rütbe-
sinde, sınıf rengi zeminin alt kenarına pa-
ralel olarak dikilmiş bir cm kalınlığında bir 
sarı sırma şerit üzerine bu şeritlere paralel 
bir biçimde yan yana dizilmiş üç adet sarı 
şualı yıldız, mülazımıevvel rütbesinde bir 
sarı sırma şerit üzerine paralel iki sarı şualı 
yıldız, mülazımısani rütbesinde bir sarı sır-
ma şeridin orta üstünde bir sarı şualı yıldız 
konmuştur. Zabit vekillerinde bir sarı sırma 
şeridin üstüne yıldız takılmazdı.

23 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilen 
Ordu Kıyafet Kararnamesi13 ile 1924 düzen-
lemesinde yakada yer alan rütbeler aynı şek-
li ile apoletlere alınmış, yalnız müşir rütbesi 
aynı şekli ile yakada kalmıştır (Tablo-18). 

13 Ordu Kıyafet Kararnamesi, Harita Matbaası, Ankara, 1933.
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men) rütbesi kaldırılmış ve orgeneral rütbe-
si ihdas edilerek şekil olarak üç sarı madeni 
şerit önüne 3 cm çapında bir sarı madenden 
ay yıldız konması kararlaştırılmış, 01 Hazi-
ran 1937 yılında yayımlanan Ordu Kıyafet 
Kararnamesi15  ile orgeneral rütbesinin şekil 
esasları kararnameye dâhil edilmiştir. 2771 
sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu’na göre 
eski rütbe isimleriyle Türkçe karşılıkları şu 
şekildedir:

besinde bir sarı madeni şerit bulunmaktadır. 
Kararname ile apoletlere konacak olan sarı 
madeni şeritlerin genişliği 8 mm, uzunluğu 
3 cm ve yıldızların çapı iki cm olarak hükme 
bağlanmıştır.

10 Haziran 1935 tarihinde kabul edilen 
“2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu”14  
ile mevcut rütbeler yeniden kategorilendi-
rilmiş ve rütbelere Türkçe karşılıklar veril-
miştir. Bu çerçevede birinci mülazım (üsteğ-

14 Kavanin Mecmuası, Devre: V , İçtima: Fevkalâde, C 15, TBMM Matbaası, Ankara, T.Y., s. 543 - 554.
15 Ordu Kıyafet Kararnamesi; Millî Müdafaa Vekâleti Matbaası, Ankara, 1937.

Tasnif Eski Rütbe İsmi Yeni Rütbe İsmi Deniz Kuvvetleri

 Müşir Mareşal Büyük Amiral

Erkân - Orgeneral Oramiral

(Generaller/Amiraller) Birinci Ferik Korgeneral Koramiral

 Ferik Tümgeneral Tümamiral

 Mirliva Tuğgeneral Tuğamiral

Ümera Miralay Albay Albay

(Üstsubaylar) Kaymakam Yarbay Yarbay

 Binbaşı Binbaşı Binbaşı

 Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı

 Mülazım Teğmen  Teğmen 

Zabitan İhtiyat Zabiti Asteğmen (Yedek subay) Asteğmen (Yedek subay)

(Subaylar) Zabit Vekili Yarsubay (Harp Okulu  Yarsubay (Harp Okulu
  mezuniyetlerinin ilk altı mezuniyetlerinin ilk altı
  ayında subayların  ayında subayların
  kullandığı rütbe) kullandığı rütbe)
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masından bu kararname ile vazgeçilmiştir. 
28 Ekim 1947 tarihinden itibaren uygulan-
maya başlanan bu Kararname ile rütbeler 
şu şekilde tasarlanmıştır (Tablo-19) : 

Mareşallerde, apolet çevresi 8 mm ge-
nişliğinde, sarı sırmadan meşe yaprağı ile 
bu çerçevenin iç kısmında düz sarı sırma-
dan işleme ve apoletin ortasında sarı ma-
denden çift kılıçlı sembol, orgenerallerde 
apolet çevresi 8 mm genişliğinde, sarı sır-
madan meşe yaprağı ile bu çerçevenin or-
tasında kıyafet rengi apoletin üstünde sarı 
madenden çift kılıçlı sembol, korgeneralde 
sarı madenden çift kılıçlı sembol önüne ta-
banı sembole ve üst kısmı apolet düğmesi-

ne bakacak şekilde ikizkenar 
oluşturacak biçimde üç sarı 
yıldız, tümgenerallerde sarı 
madenden çift kılıçlı sembol 
önüne, apolet düğmesi istika-
metine iki sarı yıldız konacak-
tır. General sembollerinin iç 
kısmına angudi kırmızı çuha 
yerleştirilecektir.

Üst subaylardan albaylar-
da, sarı madenden kılıçsız 
bir sembol önüne sırasıyla üç 

10 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 
3436 sayılı “Ordu Subaylar Heyetine Mah-
sus Terfi Kanunu’nun Değiştirilmesi Hakkın-
daki 2162 sayılı Kanun’un Birinci Maddesi-
nin Tadiline Dair Kanun” 16  ile 1935 yılında 
rütbe isimleri Türkçeleştirilirken kaldırılan 
mülazımıevvel rütbesi karşılığı olarak üs-
teğmen rütbesi ve rütbe işareti yeniden ih-
das edilmiştir. 

17 Mayıs 1947 tarihinde yayımlanan 
Ordu Kıyafet Kararnamesi’nde17 subay 
rütbeleriyle ilgili çok köklü değişiklikler ya-
pılmıştır. 1933’te, apoletlerde kullanılmaya 
başlanan subaylarda bir, üst subaylarda iki 
ve generallerde üç madeni çubuk uygula-

16 age., s. 793.
17 Ordu Kıyafet Kararnamesi; MSB Basımevi, Ankara, 1948.
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linde dizilen üç sarı yıldızdan oluşurken bu 
düzenlemede, çift kılıçlı sembol önüne üç 
sarı yıldız apoletin ortasına gelecek bir bi-
çimde apolet düğmesi istikametinde tek sıra 
hâlinde dizilmiştir. Orgeneral rütbesi ise bir 
önceki düzenlemede apolet çevresi 8 mm 
genişliğinde, sarı sırmadan meşe yaprağı 
ile bu çerçevenin ortasında kıyafet rengi 
apoletin üstünde sarı madenden çift kılıçlı 
sembolden oluşurken bu düzenlemede sarı 
sırma meşe yaprağı kaldırılmış, apoletin 
omuz başına yakın takılan sarı madenden 
çift kılıçlı sembolün önüne, apoletin ortası-
na, apolet düğmesi istikametinde tek sıra 
hâlinde dizilmiş dört sarı yıldız konmuştur. 

sarı yıldız, yarbaylarda sarı 
madenden kılıçsız bir sembol 
önüne sırasıyla iki sarı yıldız, 
binbaşılarda sarı madenden 
kılıçsız bir sembol önüne bir 
sarı yıldız konacaktır. Üstsu-
bay sembollerinin iç kısmına 
sınıf rengi çuha yerleştirile-
cektir.

Subaylarda ise yüzbaşı-
larda apoletin orta çizgisi hi-
zasında sarı madenden üç 
yıldız, üsteğmenlerde iki sarı 
yıldız, teğmenlerde bir sarı yıldız ve asteğ-
menlerde bir sarı madeni çubuk bulunacak-
tır. 

02 Aralık 1956 tarihinde yayımlanan 
Ordu Kıyafet Kararnamesi18  ile rütbelerde 
bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik-
lere göre asteğmen, teğmen, üsteğmen, 
yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, 
tümgeneral ve mareşal rütbeleri 1947 dü-
zenlemesine göre aynı kalmış, korgeneral 
ve orgeneral rütbeleri yeniden tanzim edil-
miştir (Tablo-20). Korgeneral rütbesi, bir 
önceki düzenlemede sarı madenden çift 
kılıçlı sembol önüne ikizkenar üçgen şek-

18 Ordu Kıyafet Kararnamesi; E.U. Basımevi, Ankara, 1956.
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apolete sarı madenden çift kılıçlı sembol 
önüne ikizkenar üçgen şeklinde dizilen üç 
sarı yıldız konmuştur. Orgeneral rütbesi ise 
bir önceki düzenlemede sarı madenden çift 
kılıçlı sembolün önüne apoletin ortasına, 
dört sarı yıldız apolet düğmesi istikametinde 
tek sıra hâlinde dizilmişken, bu düzenleme-
de apoletin omuz başına yakın takılan sarı 
madenden çift kılıçlı sembolün önüne ikiz-

kenar üçgen şeklinde dizilmiş 
üç yıldızın üst kısmına apo-
let düğmesine yakın olarak 
bir yıldızın takılmasıyla dört 
yıldızlı yeni bir şekil oluşturul-
muştur.  1964 düzenlemesin-
de, orgeneral rütbesi formunu 
temel almak üzere bir de Ge-
nelkurmay Başkanı rütbesi ih-
das edilmiştir. Bu rütbe orge-
neral rütbesinin çevresi 8 mm 
genişliğinde sarı sırma defne 
yaprağı ile çerçevelenmesiyle 
oluşturulmuştur.

Ordu teşkilat tarihimiz boyunca rütbe 
ve kıyafetlerle ilgili yapılan düzenlemeler-
de iç güvenliği sağlamak amacıyla oluştu-
rulan Zaptiye/Jandarma birlikleri rütbe ve                

1964 yılında yayımlanan Türk Silah-
lı Kuvvetleri Kıyafet Kararı19 ile asteğmen, 
teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yar-
bay, albay, tuğgeneral, tümgeneral ve 
mareşal rütbeleri 1947 ve 1956 düzenle-
meleriyle aynı kalırken korgeneral ve or-
general rütbeleri yeniden tanzim edilmiştir 
(Tablo-21). Korgeneral rütbesi, bir önceki 
düzenlemede çift kılıçlı sembol önüne üç 

sarı yıldız apoletin ortasına gelecek bir bi-
çimde apolet düğmesi istikametinde tek sıra 
hâlinde dizilmişken bu düzenlemeyle 1947 
düzenlemesindeki şekline dönmüş yani 

19 Türk Silahlı Kuvvetler Kıyafet Kararı; Gnkur. Basımevi, Ankara, 1964.
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kıyafetlerle ilgili bütün düzenlemelerde kara 
ordusunun düzenleme esaslarına, buna ek 
olarak Cumhuriyet tarihimiz boyunca hava 
sınıfı ve daha sonra Hava Kuvvetleri rütbe 
şekilleri konusunda Kara Kuvvetlerinin rüt-
be şekillerine tabi olmuştur.

2008 tarihli Kıyafet Kararı ile rütbe sis-
temimizde yalnızca yıldızlarda bir değişiklik 
yapılmış bombeli yıldız yerine daha keskin 
hatlara sahip ve nispeten daha küçük yıldız-
lar kullanılmaya başlanmıştır. 1964 düzen-
lemesi ile Türk ordusunun subay rütbelerin-
deki değişim ve gelişim süreci - 2008’deki 
küçük değişim hariç -  sona ermiş ve hâlen 
kullanılmakta olan rütbelerimiz son şeklini 
almıştır.
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