
FEVATiHU's-SÜVER 

rô.ri'l-fevô.tih (Keşfü'z-zunan, I, 727) ve 
ibnü'd-Düreyhim'in Kenzü'd-dürer if 
Iıurı1fi evô.'ili's-süver'i (a.g.e., Il, 1514) 
bu tür eserlerden bazılarıdır. 
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FEVCDAR 
()~__,.ı ı 

Babürlüler' de idari 
ve askeri yetkilere sahip görevli. 

_1 

Arapça fevc (bölük) kelimesiyle Farsça 
dardan (sahip, malik) oluşan fevcdar te
rimi "tabur veya bölük kumandanı" de
mektir. Meşhur alim ve devlet adamı 
Ebü'l-Fazl el-Allami fevcdarı, serkarın 
(bölge, il, kaza) hem askeri hem de idari 
görevleri bir arada yürüten en yüksek 
amiri olarak tarif eder (Ayrn-i Ekberr, s. 
41-42). Fevcdar unvanı Delhi Sultanlığı . 

döneminde de kullanılmıştır. Bu dönem
de yolları kontrol etmek için stratejik 
noktalarda kurulmuş kalelerde görev 
yapan "kütva!"ler daha sonraları fevcdar 
olarak adlandırılmıştır. Fakat kütval de 
şehirlerde güvenliği sağlayan bir memur 
olarak varlığını sürdürmüştür. Sivil işler 
ve genel yönetimin sorumluluğu "şık

dar" adı verilen görevliye bırakılmışken 
fevcdarlar hukukun uygulanması ve dü
zenin sağlanması ile uğraşıyorlardı. Del
hi sultanlarından lll. Firüz Şah Tuğluk' un 

saltanatı devrinde (1351-1388) şıkdar ve 
fevcdarlardan bahseden Sereni bunla
rın Düab'da eşkıyalık hareketlerini bas
tırmakla meşgul olduklarını belirtir (Ta

rrf]-i Ffrüzşahf, s. 479). Fevcdarlar Babür
lü öncesi dönemlerde, fevkalade haller
de sivil yetkililerle iş birliği yapan bugün-
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kü olağan üstü bölge kumandanl~rına 
benzer şekilde görev yaparlardı. Sürfler'
den Şirşah Sür'un hakimiyeti zamanın
da ise (1538-1545) hem serkarın amiri, 
hem de acil dönemlerde veya askeri 
maksatlarla ileri karakollarda ve sınır 

kalelerinde kale kumandanı olarak iki 
önemli görevi üstlenmişlerdi. Fevcdar
lara merkezi idarede her türlü görevi ic
ra edebilme yetkisi tanınmıştı. Normal 
olarak her serkara bir fevcdar tayin edi
lir, fakat gerekli durumlarda bu sayı iki
ye çıkarılabilirdi. 

Delhi Sultanlığı'ndaki şıkdarların yeri
ni Babürlüler döneminde fevcdarlar al
dı. Bunlar teşkilatta eyaJet valilerinin (sG
bedar) bir alt kadernesi durumundaydı. 
Asıl icraatları, güvenliğin sağlanması ya
nında vergi tahsiline memur olan "emin" 
veya "amelgüziir"Iara yardımcı olmak 
ve bölgelerindeki toprak sahiplerinin 
vergilerini düzenli şekilde ödemelerini 
temin etmekti. Yolların muhafazası ile 
de görevli olan fevcdar, bölgesinde her
hangi bir seyyah veya tüccarın gündüz 
soyulması halinde bunun zararını tazmin 
etmek zorunda kalırdı. Onun görevleri 
arasında Hint çiftçilerinin korunması, 

"cagirdar" denilen ikta sahiplerinin ti
cari temsilcilerine silahlı asker sağlan
ması, miri arazilerdeki vergilerin toplan
ması da vardı. Ayrıca izinsiz silah imali
ni önlemek, ormanların kesilmesine en
gel olmak, soyguncuları yakalamak, ken
di bölgelerini ilgilendiren büyük suçlar 
hakkında bilgi elde etmek de onların 

başta gelen diğer görevleriydi. 

Eyalet valilerine bağlı olmakla bera
ber fevcdarlar doğrudan doğruya sulta
nın emriyle tayin edilirdi. Sınır (nahiye) 
fevcdarı veya ileri karakollardaki kuman
danlar merkezle irtibat kurabilirler ve 
acil durumlarda eyaJet yöneticilerinden 
yardım isteyebilirlerdi. Nahiye fevcdar
larının ·görevleri kendi denetimlerindeki 
bölgenin sınırlarını kontrol etmek, asi
leri yakalam~k, isyanları bastırmak, ma
ham racalardan vergi toplamak, müm
kün olduğu takdirde düşman toprakla
rına saldırıp buraları ele · geçirmekti. Sı
nır fevcdarlarının bir zümresi ise kütval 
adıyla anılırdı. Bunların görevleri yarı as
keri bir karakter taşımaktaydı ve XVIII. 
yüzyılda ingilizler tarafından yeni polis 
teşkilatı kuruluncaya kadar varlıklarını 
sürdürmüşlerdi. Serkar fevcdarları mer
kezden tayin edilmekle birlikte şehir ci
varını korumakla yükümlü "fevcdar-ı 

gird" eyaJet valileri tarafından görev
Iendirilirdi. Bugün hala Pakistan'ın es
ki Sind eyaletindeki şehir polis merkezi 
"fevcdarf" adıyla anılmaktadır. Fevcdar
Iar bazan geçici tedbirler için kazanın bir 
alt birimi olan nahiyelere de (pergene) 
tayin edilmiş ve bunlar serkar fevcdar
ları ile aynı yetkiye sahip kılınmıştır. Ba
zı serkarlarda müstakil fevcdarlar bu
lunmaz, fevcdarın görevleriyle vergi top
layan eminin görevleri aynı şahsın üze
rinde toplanabilirdi. Fevcdarın görevle
rini mahallf şıkdar veya kütvalin üstlen
diği olurdu. 

Fevcdarların bu görevleri yanında Del
hi Sultanlığı döneminde hukuki yetkile
re de sahip oldukları bilinmektedir. Bun
lar adi suçluları yargılamak, sanıkları ve 
suç işlemeye eğilimli kişileri malf kefa
let altında tutmak ve güvenlik tedbirle
ri almak gibi adli görevler yapıyorlardı. 
Babürlüler'in ilk dönemlerinde fevcdar
lar, bugünkü fevkalade idari yetkililer 
gibi bazan yalnızca askeri operasyonlar 
için bir yerden başka bir yere nakledil-

- mekteydiler. Bunların ceza davalarında
ki yetkileri son dönem Babürlü sultan
ları tarafından daha da arttırıldı ve ken
dilerine ölüm cezası ile sonuçlanabile
cek davaların dışındaki davalar için yet
ki verildi. Hint ve Pakistan ceza mahke
meleri günümüzde "adaletha-yi fevcda
ri", ceza davaları ise "fevcdari mukaddi
mat" olarak bilinir. 
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