
r 
ASAKiR-i 

ı 

MANSORE-i MUHAMMEDİYYE 
("!~;~_,s~) 

Yeniçeri Ocağı' nın 
ll. Mahmud tarafından 

1826 yılında kaldmiması üzerine 
onun yerine kurulan 

L 
yeni askeri teşkilAta verilen ad. 

_j 

ll. Mahmud, XVI. yüzyıl sonlarında bo
zulmaya başlayan, XVIII ve XIX. yüzyıl
larda artık disiplin ve düzenin kalmadı
ğı bir isyan yuvası haline gelen Yeniçeri 
Ocağı'nı ortadan kaldırmak için uzunca 
bir süre beklemişti. Ocağı içeriden de el
de etmek amacıyla iş başına daima ken
di fikrindeki adamları getirmiş ve 1826'
da Ağa Hüseyin Paşa'nın da desteğiyle, 
yüzyıllardır devletin merkezi kuwetleri
nin en önemlisi olan Yeniçeri Ocağı'nı 

lağvetmiştir; yerine ise Hz. Peygamber'in 
ismine izafetle Asakir-i Mansüre-i Mu
hammediyye adı verilen teşkilatı kur
muştur. Osmanlı tarihlerinde yeniçeriie
rin ortadan kaldırılması olayına Vak'a-i 
Hayriyye denir. Bu sırada yeniçerilikle 
ilgili her türlü isim, unvan ve işaretler 

kaldırılırken Ağakapısı'nın adı da Seras
ker Kapısı olarak değiştirilmiş ve bu sı

fatla başa getirilen ilk kişi Ağa Hüseyin 
Paşa olmuştur. Süleymaniye'deki Ağa
kapısı kısa bir süre Seraskerlik dairesi 
olarak kullanılmış, daha sonra bugün İs
tanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer
deki Eski Saray bu işe tahsis edilmiştir. 
Bugünkü istanbul Üniversitesi merkez 
binası Sultan Abdülaziz tarafından Bab-ı 
Seraskeri olarak inşa ettirilmiştir. 

Kuruluşundan hemen sonra Asakir-i 
Mansüre'ye-kaydolmak için gerek istan
bul içinden gerekse taşradan pek çok 
istekli çıkmıştır. Hazırlanan nizarnname
ye göre, "kim idüğü belirsiz aylak kim
seler· ve "mühtediler· bu teşkilata alın
mayacak, ancak şartları elverişli , öncelik
le yaşları on beş ile otuz arasında olan
ların kaydı yapılacaktı. Ancak, kırk yaşı
na kadar olanlardan gücü kuweti ye
rinde ve dinç kimseler de alınabilecekti. 
Yaşları on beşin altında olup Asakir-i 
Mansüre'ye yazılmak isteyen çocuklar 
için Şehzadebaşı'ndaki eski Acemi Ocağı 
Kışiası talimhane olarak tahsis edilmiş

ti. Kısa sürede büyüyüp gelişen "Mansü
re askerleri" için Üsküdar ve Levent'te
ki kışlalara yenileri ilave edilmiştir. Ye
ni kurulan ordunun ilk mevcudu 12.000 
kişiydi. Bu da 1500' er kişilik sekiz "ter
tib"e ayrılmıştı. Tertibin en yüksek rüt
beli subayı binbaşıydı. Bu sekiz binbaşı-

nın üstünde bir başbinbaşı bulunuyor
du. Ancak bir tertibin toplam mevcudu, 
iki sağ ve sol kolağası, topçubaşı, ara
bacıbaşı, cebehanecibaşı, mehterbaşı, 

imamlar, hekim ve cerrahla birlikte 1 527 
kişiyi buluyordu. Her tertip sağ ve sol 
diye iki kola ayrılmış, bunların her biri 
bir kolağasının emrine verilmişti. Her 
kol da "saf" adı altında altışar kısma 
bölünmüştü. Her safın başında bir yüz
başı vardı. Bu yüzbaşıların emrinde iki 
mülazım, bir sancaktar, bir çavuş ve on 
onbaşı bulunmaktaydı. 

1827 Temmuzunda tertip yerini "ta
bur·a, saf ise "bölük"e terketmiş, bu te
rimİer varlıklarını günümüze kadar ko
rumuştur. Sekiz taburdan ikisi nöbetle
şe olarak Seraskerlik binasını bekleye
cek ve istanbul'un güvenliğini sağlaya
caktı. Kanunnamesinde belirtildiği gibi, 
Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan Asa
kir-i Mansüre-i Muhammediyye onun 
yalnız savaş sırasındaki hizmetlerini 'de
ğil, şehrin iç güvenliğinin temini ve ge
çici olarak yangın söndürme vb. gibi ba
rış zamanındaki görevlerini de üstlen
mişti. Öteki altı tabur ise, başta Davut
paşa'da yaptırılan Asakir-i Mansüre Kış
Iası olmak üzere, yeniden tamir ettiri
len Selimiye ve Rami kışialarında talim
le meşgul olacaktı. 

Yeni ordunun Seraskerlik'ten sonra 
gelen en yetkili makamı Asakir-i Mansü
re Nezareti idi. Teşkilatın maaş vb. tek
nik işlerinden nazır sorumluydu. Yeni 
nizarnı orduda alınan eğitim tedbirleri 
kısaca şunlardı: Her saf için bir mektep 
kurulacak, buralarda her gün Kur'an-ı 
Kerim ve ilmihal dersleri verilecekti. Ne
ferler beş vakit namazı cemaatle kıla

caklardı. Bunun için de her safa (bölük) 
birer imam tayin edilecekti. 

Asakir-i 
Mansüre -i 

Muhammediyye'yi 
t:ilim sırasında 

gösteren 
bir minyatür 

(TSMK, 

Hazine, nr. 2045) 
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Yeni ordunun bölük,. tabur, alay gibi 
askeri birlik adları lll. Selim zamanında 
kurulup kısa süre içinde lağvedilmek zo
runda kalınan Nizam-ı Cedid'inki ile ay
nıydı. Mansüre askerlerini eğitmek için 
dışarıdan uzmanlar getirtilmişti. Mansü
re ordusunda terfiler çalışkanlığa göre 
olacak, yani bir nefer kabiliyet ve gay
reti sayesinde başbinbaşılığa kadar yük
selebilecektL 

En yüksek rütbeli subaydan ere ka
dar her neferin maaş ve tayinatı vardı. 
Maaşlar aydan aya ödenecekti. Yeni or
dunun giderlerinin karşılanması için ay
rı bir hazine kurulmuştu. MansOre ha
zinesi* adı verilen bu müesseseye yeni 
gelir kaynakları bulunmuş, böylece dev
let hazinesine yük olmaktan kaçınılmış
tır. 1827 yılında Hüsrev Paşa'nın seras
ker olmasından sonra Asa kir- i Mansü
re'de bazı değişiklikler yapılmıştır. Me
sela ilk kuruluşunda üniforma olarak 
başlarına şubara denilen dilimli bir ser
puş giydirilen neferlere 1828 yılından 
itibaren fes giydirilmeye başlanmış ve 
kılık kıyafetlerinde birlik sağlanmıştır. 
Her üç taburdan bir alay teşkil edilmiş, 
başbinbaşılik kaldırılarak her alayın ba
şına bir miralay tayin edilmiştir. Ayrıca 

her alaya bir alay emini ile bir kayma
kam verilmiştir. 1828 - 1829 yıllarında 
Ruslar' la yapılan savaştan sonra alaylar 
çoğalmış, iki alaydan bir liva teşkil edi
lerek bir mirliva kumandasına verilmiş
tir. 1831'de istanbul'daki alaylara "has
sa", Üsküdar'dakilere ·mansüre· denil
miş, böylece yeni ordu iki kısma ayrı
larak her birinin başına bir ferik tayin 
edilmiştir. Hassa birlikleri yalnız istan
bul'da bulunurken Rumeli 'nin ve Ana
dolu'nun çeşitli bölgelerinde yeni yeni 
Mansüre birlikleri kurulmuştur. Taşra-
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daki Mansüre birliklerinin subayları İs
tanbul'dan gönderilmiş, neferleri ise o 
bölgelerden seçilerek kaydedilmiştir. 

Asakir-i Mansüre'de emeklilik on iki yıl 
hizmetten sonra mümkün olacaktı. Bu 
şekilde emekliliğe hak kazanan kimsele
re aldıkları maaş kadar aylık bağlana
caktı. Yaşlılık veya sakatlık gibi sebep
ler yüzünden daha önce emekliye sev
kedilenler ise duruma göre aylıklarının 
üçte birini veya üçte ikisini alacaklardı. 

1832 yılında müşirlik rütbesi ihdas 
edilmiş ve askeri rütbe silsilesi aşağıdan 
yukarıya doğru şu şekli almıştır : Nefer, 
onbaşı, bölük emini, çavuş, başçavuş, 

mülazım, yüzbaşı, sol kolağası, sağ ko
lağası , binbaşı, kaymakam. miralay, mir
liva, ferik, müşir. Ordunun subay ihtiya
cını karşılamak için 1834 yılında Harbi
ye Mektebi açılmış, ayrıca Avrupa'ya ta
lebe gönderilmiştir. 

Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye ye
ni ve biraz aceleye getirilmiş bir kuru
luş olduğundan 1829'da Rus ordusuna. 
1831 - 1833'de Mısır askerlerine karşı 
yapılan savaşlarda kendisinden umula
nı tam olarak verememişse de yeniçeri
lerio son zamanlarına göre üstünlüğünü, 
düzenli Rus ve Mısır kuwetlerine karşı 
iki yıl gibi uzunca bir süre karşı koymak
la ispatlamıştır. Yeni ordunun destek
lenmesi ve ülkenin daha iyi savunulabil
mesi için 1834 yılında Redif-i Asakir-i 
Mansüre adıyla bir yedek ordu kurul
muş ve aynı yıl çıkarılan bir kanunna
me ile taşrada redif birlikleri kurulma
ya başlamıştır. Bu birliklerin oluşturu l

masından sonra "Asakir-i Mansüre" ifa
desinin yerini "Asakir-i Nizamiyye" almış 
ve uzun yıllar bu ikinci şekil kullanılmış
tır. Nizarniye kelimesi bugün de varlığı

nı korumakta. kışla girişleri bu terimle 
adlandırılmaktadır. 

Tanzimat'tan sonra seraskerlik maka
mının önemi daha çok artmıştır. Seras
kerlik sactaretten sonra ikinci sırayı al
mış, hatta Sultan Abdülaziz devrinde 
birkaç defa sactaretle birleştirilmiştir. 

1843'te muvazzaflık süresi beş, rediflik 
yani ihtiyatlık süresi ise yedi yıla indi
rilmiştir. Aynı tarihte, mevcut birlikler 
Hassa, Dersaadet Rumeli, Anadolu ve 
Arabistan orduları diye beş orduya ayrıl
mıştır. 1847 yılında askere almada ku
ra usulü kabul edilmiştir. 1879'da Se
raskerliğin yerine Harbiye Nezareti ku
rulmuşsa da 1884'te tekrar Serasker
liğe dönülmüştür. 1908 yılında ise Har
biye Nazırlığı kesin olarak Seraskerliğin 
yerini almıştır. 
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Piyade sınıfı bu şekilde düzenienir
ken nizarnları bozulmuş ve sayıları iyi
ce azalmış olan kapıkulu süvarileri de 
lağvedilerek hazırlanan bir kanunna
meye göre yeni süvari alayları kurul
muştur. önce istanbul'da oluşturulan 
birlikler için, bugün Kuleli Lisesi olarak 
kullanılan binanın yerinde bir süvari kış
Iası inşa ettirilmiş, daha sonra istan
bul dışında da süvari alayları teşkil edil
miştir. 
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ifadenin bayağı söz ve 
tasawurlardan arınmış olması 

meziyetini belirten edebiyat terimi. 
L ~ 

"Kök" demek olan ası kelimesinden 
gelen ve "esaslı, köklü: soylu, nesep sa
hibi" manasındaki bu isim, XIX. yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren yenileşme dev
rinde yazılmış edebiyat bilgileri kitapla
rında Fransız retoriğinin tesiriyle üsiO
ba ait bir terim olarak ortaya çıkmıştır. 
İlk defa Abdurrahman Fehmi'nin Tedri
sat-ı Edebiyye'sinde, Fransızca -nobles
se-in karşılığı ve üslübun umumi vasıfla
rından biri olmak üzere yer alan bu ke
lime sonraları "edeb-i kelam· ve "müm
taziyet" gibi terimlerle karıştırılmış, bir
birinin aynı şeyler sanılmıştır. Önceki 
edebiyat nazariyatı kitaplarında edeb-i 
kelam ve "mümtaziyet" manasında asa
let diye bir terim bulunmamaktadır. Çok 

defa üslüp ve beyan kelimeleriyle asa
let-i üslüb, asalet-i beyan gibi bir ter
kip şeklinde geçen bu terim. Abdurrah
man Fehmi'nin tarifine göre. "tabir ve 
ifadenin ibtizalden masaniyetiyle fikir 
ve hayalin dürüşti ve hasasetten berae
tidir". Asalet, fikir ve hayal ile onun ya
zılı şekli olan kelime ve ifadede olmak 
üzere iki şekilde değerlendirilmiştir. Sa
dece sözlerin adi ve bayağı olmaması 

kafi gelmemekte. ayrıca hayal ve fikrin 
de adi, bayağı ve müptezel mahiyetten 
uzak bulunması gerekmektedir. Sözün 
veya ifadenin müptezel olması fikrin ha
sasetine (bayağ ılaşma) sebep teşkil ede
ceği, fikrin hasasetinin ise bütünüyle 
edebi eserin değer ve güzelliğini gide
receği düşüncesiyle asalet edebi eser
de aranan önemli bir meziyet olmuştur. 
Asaletin sağlanması için kalbin adi his 
ve fikirlerden arındırılıp yüce duygular
la beslenmesinin, kelimelerin çok iyi ve 
dikkatli seçilmesinin, cümlelerin ve ifa
denin kuruluş ve birbirini takip edişinin 
ustaca bir güzellikle hazırlanmasının ge
reği üzerinde durulmuştur. Öte yandan, 
bir yerde asaletten uzak görünen bir 
söz veya fikrin başka bir yerde uygun 
bir surette kullanılması halinde asalete 
aykırı düşmeyeceği de belirtilir. 

Edeb-i kelam ile mümtaziyete gelince. 
bunların ifade ettiği manalar asaletten 
ayrıdır. Edeb-i kelam. Batı'daki periph
rase veyahut circonlocution teriminin 
karşılığıdır. Mümtaziyette ise daha çok 
orüinaliteye yaklaşan bir taraf söz ko
nusudur. Aynı devirde Mehmed Abdur
rahman ise "noblesse"i asalet yerine ne
cabet ile karşılamayı tercih etmiştir. 
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