ASAKiR-i MANSÜRE-i MUHAMMEDiYYE
daki Mansüre birliklerinin subayları İs
tanbul'dan gönderilm iş, neferleri ise o
bölgelerden seçilerek kaydedilmiştir.
Asakir -i Mansüre'de emeklilik on iki yıl
hizmetten sonra mümkün olacaktı. Bu
şekilde emekliliğe hak kazanan kimselere aldıkları maaş kadar aylık bağlana
caktı. Yaşlılık veya sakatlık gibi sebepler yüzünden daha önce emekliye sevkedilenler ise duruma göre aylıklarının
üçte birini veya üçte ikisini alacaklardı.
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Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye yeni ve biraz aceleye getirilmiş bir kuruluş olduğundan 1829'da Rus ordusuna.
1831 - 1833'de Mısır askerlerine karşı
yapılan savaşlarda kendisinden umulanı tam olarak verememişse de yeniçerilerio son zamanlarına göre üstünlüğünü,
düzenli Rus ve Mısır kuwetlerine karşı
iki yıl gibi uzunca bir süre karşı koymakla ispatlamıştır. Yeni ordunun desteklenmesi ve ülkenin daha iyi savunulabilmesi için 1834 yılında Redif-i Asakir-i
Mansüre adıyla bir yedek ordu kurulmuş ve aynı yıl çıkarılan bir kanunna me ile taşrada redif birlikleri kurulmaya başlamıştır. Bu birliklerin ol uşturu l
masından sonra "Asakir-i Mansüre" ifadesinin yerini "Asakir-i Nizamiyye" almış
ve uzun yıllar bu ikinci şekil kullanılmış
tır. Nizarniye kelimesi bugün de varlı ğı
nı korumakta. kışla girişleri bu terimle
adlandırılmaktadır.

Tanzimat'tan sonra seraskerlik makaönemi daha çok artmıştır. Seraskerlik sactaretten sonra ikinci sırayı almış, hatta Sultan Abdülaziz devrinde
birkaç defa sactaretle birleştirilmiştir.
1843'te muvazzaflık süresi beş, rediflik
yani ihtiyatlık süresi ise yedi yıla indirilmiştir. Aynı tarihte, mevcut birlikler
Hassa, Dersaadet Rumeli, Anadolu ve
Arabistan orduları diye beş orduya ayrıl
mıştır. 1847 yılında askere almada kura usulü kabul edilmiştir. 1879'da Seraskerliğin yerine Harbiye Nezareti kurulmuşsa da 1884'te tekrar Seraskerliğe dönülmüştür. 1908 yılında ise Harbiye Nazırlığı kesin olarak Seraskerliğin
yerini almıştır.
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miştir.

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 kolağası , binbaşı, kaymakam. miralay, mirliva, ferik, müşir. Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için 1834 yılında Harbiye Mektebi açılmış, ayrı ca Avrupa'ya talebe gönderilmiştir.

mının

Piyade sınıfı bu şekilde düzenienirken nizarnları bozulmuş ve sayıları iyice azalmış olan kapıkulu süvarileri de
lağvedilerek hazırlanan bir kanunnameye göre yeni süvari alayları kurulmuştur. önce istanbul'da oluşturulan
birlikler için, bugün Kuleli Lisesi olarak
kullanılan binanın yerinde bir süvari kış
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ifadenin bayağı söz ve
tasawurlardan arınmış olması
meziyetini belirten edebiyat terimi.

defa üslüp ve beyan kelimeleriyle asalet-i üslüb, asalet-i beyan gibi bir terkip şeklinde geçen bu terim. Abdurrahman Fehmi'nin tarifine göre. "tabir ve
ifadenin ibtizalden masaniyetiyle fikir
ve hayalin dürüşti ve hasasetten beraetidir". Asalet, fikir ve hayal ile onun yazılı şekli olan kelime ve ifadede olmak
üzere iki şekilde değerlendirilmiştir. Sadece 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 hasasetine (bayağ ıla şma) sebep teşkil edeceği, fikrin hasasetinin ise bütünüyle
edebi eserin değer ve güzelliğini gidereceği düşüncesiyle asalet edebi eserde aranan önemli bir meziyet olmuştur.
Asaletin sağlanması için kalbin adi his
ve fikirlerden arındırılıp yüce duygularla beslenmesinin, kelimelerin çok iyi ve
dikkatli seçilmesinin, cümlelerin ve ifadenin kuruluş ve birbirini takip edişinin
ustaca bir güzellikle hazırlanmasının gereği 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.
ifade ettiği manalar asaletten
ayrıdır. Edeb-i kelam. Batı'daki periphrase veyahut circonlocution teriminin
karşılığıdır. Mümtaziyette ise daha çok
orüinaliteye yakl aşan bir taraf söz konusudur. Aynı devirde Mehmed Abdurrahman ise "noblesse"i asalet yerine necabet ile karşılamayı tercih etmiştir.
bunların
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