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çü soyadını aldı . Halk arasında daha çok 
Gönenli Hoca olarak tanınmıştır. 

İlk görevine Gönen Merkez Camii imam
hatibi olarak başlayan (ı 930) Mehmet 
Efendi üç yıl sonra askerliğini yapmak 
üzere buradan ayrıldı. Dönüşte istanbul'
da Hacı Kaftanı. Dülgerzade ve Hacı Ha
san camileriyle Sultan Ahmed Camii'nde 
imamlık yaptı. En uzun görevi Sultan Ah
med Camii imamlığıdır (1954- ı 982) .. Bu 
sırada Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatıyla 
(1976) boşalan reisülkurralığı da üstlendi. 

Resmi görevinin yanında Gönenli Ho
ca'nın örgün ve yaygın eğitim hizmetle
ri Kur 'an kurslarında fahri öğretmenlik 
ve fahri vaizlik olmak üzere iki grupta 
ele alınabilir. imam- Hatip okulları açıl
madan veya yeterli sayıda mezun ver
meden önce Gönenli Hoca, Türkiye'de 
din görevlilerine karşı duyulan ihtiyacı 

göz önüne alarak kendi gayretiyle öğ
renci yetiştirirken sonraları bu faaliye
ti her türlü · sorumluluğunu üstlendiği 

Kur'an kurslarında sürdürmüştür. Kur'
an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek üze
re Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden is
tanbul ·a gelen fakir öğrencilerin ihti
yaçlarını halktan topladığı yardımlarta 

karşılayarak önemli hizmetlerde bulun
muş ve 1940-1980 yılları arasında binler
ce talebe yetiştirmiştir. Onun ilgilendiği 
kursların başında hepsi de Fatih sem
tinde olmak üzere Üçbaş Camii Kur'an 
Kursu, Hacı Hasan Camii Kur'an Kursu 
(İmaret-i Atik Camii ile birlikte) ve Akseki 
Mescidi'ndeki Hırka-i Şerif Kur'an Kur
su gelmektedir. Bunlardan başka istan
bul 'un muhtelif semtlerindeki birçok ca
minin müştemilatında veya apartman 
dairelerinde barınan yüzlerce öğrenci

nin masrafı da yine Gönenli Hoca tara
fından karşılanmaktaydı. 

Gönenli Mehmet Efendi, fahri vaiz ola
rak kadınların ihmal edilen din ve ahlak 
eğitimine daha çok önem vermektey
di. Haftanın hemen her gününde istan-
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bul'un çeşitli yerlerindeki camilerde ka
dınlara vaaz verirdi. Vaazlarında öğret
mekten çok eğitme, irşad etme ve dini 
hayatı canlı tutma onun başlıca hedefi 
olmuştur. Bu sebeple vaazlarına güzel 
sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyarak başlar, 
ilahi ve kasidelerle cemaati coşturur, ar
dından dinleyiciterin dikkatini çekecek 
şekilde etkili ve slogan mahiyetindeki 
cümlelerle kısa konuşmasını yapardı. ir
şad konusunda Hz. Peygamber'in "Ko
laylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdele
yiniz, ürkütmeyiniz" (Buhari, "'ilim", ı ı, 

"Edeb", 80, "Cihad", ı64; Müslim, "Cihad", 
6-7) mealindeki hadisinin emrini hayatı 
boyunca titizlikle uygulamaya çalışmış
tır. Başarısı, coşkun imanı ve ihlası ya
nında uyguladığı hoşgörüye dayanan bu 
yöntemden kaynaklanmaktaydı. 

Bilindiği kadarıyla Gönenli Hoca' nın hiç
bir tarikata intisabı yoktu. Bu hususta 
soru soranlara, "Biz Resülullah'ın yolun
dayız" derdi. Fakat tasawufun zühd ve 
takva çerçevesinde öngördüğü bütün fa
zilet ve üstün meziyetlere sahip olduğu 
için halk ona bir veli gözüyle bakmıştır. 

Şu var ki özellikle hanımiara yaptığı vaaz
larda Hz. Peygamber'in ezkar ve evrad 
olarak okunmasını tavsiye ettiği tehlil, 
tesbih, dua, istiğfar ve salavat-ı şerifeler
den seçtiklerini cemaatiyle birlikte okur
du ve fırsat buldukça buna devam edil
mesini tavsiye ederdi. Bu evrad ve tesbi
hat daha sonra kitap haline getirilip ba
sılmıştır (Evrad ve Tesbihat, istanbul 1 995) 

Bütün ömrünü hayır hizmetlerine sar
feden Gönenli Mehmet Efendi, başta Kı
zılay ve Yeşilay olmak üzere yetişebiidi
ği her çeşit hayır kurumuyla yakından 
ilgilendi. Halkla iç içe yaşadı, zengin fa
kir her sınıfın güvenini ve sevgisini ka
zandı. 7 Temmuz 1982'de Sultan Ahmed 
Camii imamlığından emekli olduktan 
sonra da hayır ve irşad hizmetlerine koş
maktan geri durmadı. 2 Ocak 1991 'de 
vefat etti. Fatih Camii'nde çok kalabalık 
bir cemaatin iştirakiyle , kendisinden son
ra reisülkurralık görevini devralan Ab
durrahman Gürses tarafından kıldırılan 
cenaze namazından sonra Edirnekapı 

Şehitliği'ne defnedildi. 

Vefatından sonra hizmetlerini devam 
etiirmek üzere Gönen'de 1994'te kendi 
adına bir cami inşa edilmiştir. Yatılı Kur'
an kursu, aşevi, kütüphane ve konferans 
salonundan oluşan külliyenin yapımı sür
dürülmektedir. Ayrıca 1995 yılında İs
tanbul'da Gönenli Mehmet Efendi ilim 
ve Hizmet Vakfı adıyla bir vakıf kurul
muştur. 
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Farsça dil, derün; Arapça kalb, hatır: 

Türkçe yürek kelimeleriyle de karşıla

nan gönül Türk edebiyatının divan, halk 
ve dini- tasawufi mahsullerinin en önem
li ve en çok işlenen konularından biri
dir. Divan edebiyatında teşhis ve tecrid 
yoluyla adeta ikinci bir aşık hüviyetinde 
ele alınır: "Etse Nefi n'ola ger gönlüy
le daim bezm-i has 1 Hem kadeh hem 
bade hem bir şüh sakidir gönül" (Nef'i) . 
Gönül aşık gibi ağlar, kanlı göz yaşı dö
ker; yaralıdır, aşkın ve gamın merkezi
dir. "Dil-i gamgin, dil-i gamhar, dil-i sü
zan. dil-i pürsüz" gibi tabirler bunu ifa
de eder. Ahmed-i Dai'nin şu beyti bu 
anlayışın örneğidir: "Gam yeme ey şikes
te dil bu dahi böyle kalmaya 1 Firkat 
içinde hasta dil bu dahi böyle kalmaya". 

Gönül birçok teşbih ve mecaza da ko
nu olmuştur. Bunlardan memleket. ik
lim, il, vilayet, şehir, Bağdat ve Mısır gi
bi unsurlar sevgilinin padişaha, aşk der
dinin de orduya benzetilmesi esasına 

dayanır. Sevgili gönül ve aşk ülkesinin 
sultanıdır. Aşk derdi bu ülkeyi sık sık 

yağmalamaktadır. "Bir ülkede iki padi
şah olmaz" atasözü uyarınca aşığın gön
lünde padişah olarak sevgilinin aşkının 
yeterli olduğu ifade edilir : "Gam değil 

bende isen Mısr-ı dile sultansın 1 Bir azi
zin kuludur Yüsuf-ı Ken'an-ı Mısr" (Ah
med Paşa). Bazan aşığın kendisi gönül 
mülkünün sultanı olarak gösterilir: ah 
ateşinin kıvılcımları asker, sevgilinin aş
kı da sancak kabul edilir. 

Sevgili gönül tahtının sahibi, gönül sa
rayında misafir kalan bir sultan şeklin
de düşünülerek gönül de kul, saray, taht. 



divan, padişah meclisi olarak ele alınır. 

Hayali Bey'in, "Cihanda başıma sultan 
iken benim servim 1 Kul oldu sen şehe 
azad gördüğün gönlüm" beyti bu anla
yışa örnektir. Gönül bazan da o sultanın 
peşinden giden asker olur. 

Gönül sevgilinin cefası, ona karşı has
ret çekmesi ve gamzesi okiarından do
layı hastadır, yaralıdır. Bu sebeple kır

mızı rengi ve ortasındaki siyahlık yönün
den tateye benzetilir: "Aks-i halin bu dil-i 
pürhünda tutmuştur karar 1 Lalenin ol 
günde kim bağrında dağın yaktılar" (Ha
yali Bey). Gonca da içi kan dolu bir gön
lü hatırlatır. Gönlün hasta, bimar, say
rı, yaralı oluşu, aşk derdinin tabibi olan 
sevgilinin gelmesini sağlamak içindir. 
Çünkü hasta ziyareti adettir. Böylece gö
nül ilaç, tiryak, şifa ve tabip olan dudak
larla yani vuslatla tedavi edilecektir. Ak
si takdirde daha çok hasta olur. Bu du
rumda gönül deli, şeyda, mecnun, şüride, 
valih, divane şeklinde ifade edilir: "Onu 
hoş tut garibindir efendim işte biz git
tik 1 Gönül derler ser-i küyunda bir di
vanemiz kaldı" (Hayali Bey). Bu benzet
me zincir, ay, ateş, efgan ve perişanlık 
münasebetine dayandırılır. Delileri zin
cire vurmak adet olduğu için aşığın gön
lü sevgilinin saçı zincirine tutulmuştur. 
Gönlün divane oluşunda peri gibi güzel 
sevgilinin de rolü vardır. Zira periter çok 
güzel varlıklar olup sadece delilerle ya
kınlık kurarlar. insanlara pek görünmez, 
görününce de onların delirmesine sebep 
olurlar. Gönül de peri gibi güzel sevgili
yi görünce deli divane olur. insanlar si
hir ve büyü ile de delirirler. Gönlün de
lirmesinin bir sebebi, sevgilinin cadı

ya benzeyen gamzelerinin büyü yapma
sıdır. 

Gönül hırsız, esir, mahpus, bağlı, ber
dar olarak da ele alınır: "Bugün berdar 
eder dil- ber girittar Ahmed'in gönlün 1 
Anunçun zülfü çengalin eder geh doğru 
gah eğri" (Ahmed Paşa). Sevgilinin zin
dana benzeyen çene çukuruna düşen 
gönül böylece mahpus olmuş veya dara
ğacına çekilmiştir: "Şo.l gönül kim _ göri
cek zülfünü can etti feda 1 Ermedi dar
da Mansür onun payesine" (Hayali Bey). 
Gönlün Hz. Yüsuf ve Hallac-ı Mansür'a 
benzetilmesi de bu münasebetledir. 

Sevgilinin geceye benzeyen siyah saç
Iarına düşkün olan gönül gidecek başka 
yeri olmayan bir gariptir: "Bu sebepten 
dil karar eyler kara zülfünde kim 1 Şam 
eriştiği mahalde edinir me'va garib" (Ah
med Paşa). Gece dotaşmanın tehlikele-

rini göze alan gönül miskin, avare, bi
neva, natüvan, perişan ve sadpare, sev
giliden vuslat metaını almak için canı

nı teklif eden garip bir müşteridir. Şeb
rev, kumarbaz, mest oluşu da bununla 
ilgilidir. 

Gönlün en çok teŞbih edildiği bir un
sur da çocuktur. Aşk ve güzellik bir mek
tep, yüz mushaf, zülüf dal veya lam, ağız 
mim, boy elif, gönül de bunları okuma
ya çalışan bir mektep çocuğudur: "Tıfl-ı 
dil kaddin görüp aşka eliften başladı 1 
Rabbi yessir ve la tüassir rabbi temmim 
bi'l-hayr" (İbn Kemal). Gönül de çocuk 
gibi sonunda tehlike olduğunu bilme
den olur olmaz her şeye heveslenir. 

Sevgilinin teşrifi için hazırlanmış bir 
ev, hane, hücre ve harim olan gönülde 
sevgili teşrif etmediği için daima gam 
misafir kalmaktadır. Bundan dolayı gön
lün gıdası genellikle gam ve kederdir. 
Sevgilinin saçlarının tuzak, benlerinin 
dane, kendisinin avcı olarak tasawuru 
sonucu gönül de sevgiliye tutulan bir 
kuş kabul edilir: "Zülfüne gönül düştü 
görüp hal-i siyahın 1 Dil murgunu da
me düşüren dane midir bu" (Cem Sultan). 
Öte yandan aşk ateşiyle yanıp kebap 
olan gönül ten kafesinde mahpustur. 

Gönül aşk ateşiyle eriyen bir mum ve
ya çerağ, göz yaşı da yağıdır: "Firakın 

odunu gördükçe mum-tek eridi 1 Se
bat ü sabrda fülad gördügün gönlüm" 
(Fuzü!T). Bu sebeple ağladıkça aşk ateşi
nin daha parlak olacağı düşünülür. Gö
nül bazan sevgilinin etrafında çırpınan 
bir pervane, bazan da gamze okiarı için 
bir hedeftir. 

Kırılma, paslanma, tozlanma ve hedi
ye edilme gibi özellikleri dolayısıyla gö
nül aynaya benzetilir. Sevgiliye ayna he
diye etmek adet olduğu için aşık ona la
yık bir armağan olarak gönül aynasını 
verir. Gönül çok hassastır, çabuk kırılır. 
Sırça, şişe, kase, sagar, cam-ı cihannü
ma oluşu bu münasebetledir: "Yahud 
bu şişe-i nazik-mizac gönlümüze 1 O 
seng-dilden eren inkisarı mı diyelim" 
(Ahmed Paşa). Gönül aşk derdiyle sürek
li ah edip iniediğinden ney, tambur, ud 
gibi müzik aletlerine de teşbih edilir. 
Hazine veya definelerin viranelerde bu
lunmasından hareketle gönül de sevgi
linin aşkını veya hayalini hazine gibi ken
dinde saklayan bir virane şeklinde ta
savvur edilir: "Bu harabatta sabit ola
rnam sultanım 1 Dil-i viranemi yapsan 
da yıkllsarn gitsem" (Sabit) . Gönül için 
en çok kullanılan sıfatlar perişan, kay-
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gılı, hayran, zar, biçare, harap, sergeş
te, sadpare, şikeste ve gamgindir: "Es
tikçe bad-ı subh perişansın ey gönül 1 
Benzer esir-i turra-i canansın ey gönül" 
(Nedim). 
Aşk ve güzellikle ilgili her ıstırabı gö

nülden başka tam olarak duyan ve çe
ken yoktur: "Hey kıyamet gel hisabm 
gönlüme sor zülfünün 1 Elli bin yıldan 
uzundur her şeb-i hicran ona" (Ahmed 
Paşa). 

Türk halk edebiyatında da birçok ata
sözü ve deyime konu olan gönül (Eyü
boğlu, 1, 105-108; ll, 193-204) türkü, ma
ni, halk hikayeleri ve masallarda yaygın 
olarak yer almakta, divan edebiyatında
ki gibi aşıktan ayrı bir varlık olarak ka
bul edilmektedir. 

Gönül kavramının en çok kullanıldığı 
alanlardan biri de dini-tasawufi edebi
yattır. Bir ülkeye benzetilen gönül ba
zan mamur, bazan da viran olur: "Artık 
harabe gönlün manend-i mülk-i alem 1 
Ma'mür olur mu yoksa viran olur kalır 
mı?" (Cela!T). Gönül hangi durumda bu
lunursa bulunsun onu ancak aşk sulta
nı alabilir, aşk askeri yağmalayabilir. Aşk 
ateşiyle yanmayan gönül sürekli karan
lığa mahküm ve ilahi nurdan mahrum
dur. Bu mahrumiyet Kabe'de kıble ara
maya benzer : "Bir sine ki o nar-ı mahab
bet eseri yok 1 Zulmettedir ol nür-ı Hu
da'dan haberi yok" (Çengi Yüsuf Dede). 

Tasavvuf ehli her an her yerde Allah'ın 
hikmetini, sanat ve kudretini, sıfatları
nın tecellisini görmek ister. Allah'ın rah
man ismiyle gönül arasında bir müna
sebet vardır. Rahman kalp yufkalığıdır. 
Gönül de yaygın olarak "rahmet ve yu
muşaklık" anlamlarında kullanılır. Bu du
rum gönülde rahman isminin tecellisi 
bulunduğunu gösterir. imanın ve küf
rün merkezi kalptir. Kalp iman nuru ile 
dolduğunda gönül, inkara ve küfre yö
neldiğinde ise nefistir. Gönül ulviyete, 
nefis süfliyete yönelir. Mana alemini ku
şatan gönül Hak yolcusunun varacağı 

son merhaledir. ilahi aşk ve tevhid sırrı 
burada tecelli eden bir zümrüdüanka
dır. Gönül hem çok yüce hem de çok 
hassastır. Kırılınca kolay kolay tamir edi
lemez: "Kopunca bir teli bağlansa da 
düğümlü kalır 1 Dokunma gönlüme şart-ı 
mahabbet öyle değil" (Muhyiddin Raif). 

Gönül bir kitaptır, gerçek aşk hikaye
si bu kitaptan okunur. Bunun için gön
lü aşk ile doldurmak gerekir. Ancak bu 
feyizle onun gerçek servet ve kudrete, 
hakiki huzur ve mutluluğa kavuşması 
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mümkün olur. Aşk deryasına girenin, 
vahdet alemine ulaşanın gönlü sadece 
bir mescid değil Mescid-i Aksa'dır. Gö
nül manevi bir kıble, uçsuz bucaksız bir 
deryadır : "Gönül ki sahil-i derya-yı bi
nihayettir 1 Dil bahri huruş eyler onda 
nice dalgam var" (Erzurumlu İbrahim Hak
kı). Derya vahdetin, dalgalar kesretin ya
ni mahlükatın, fani olanın işaretidir. Be
den bir sedef, gönül de o sedefin içinde 
ilahi . feyizler denizinde teşekkül eden 
bir incidir: "Ey bahr-i halavet sen hoş 
terbiyyet eylersin 1 Misl-i sedef olmuş 
ten dürr ü güher olmuş dil" (Erzurumlu 
İbrahim Hakkı). 

Gönül Tür dağıdır. Hz. Musa'ya Cenab-ı 
Hakk'ın tecellisi orada vuku bulmuştur. 
Bilhassa aşık gönlünde de ilahi tecelli 
her an zuhur edebilir. Zaman zaman da 
kuş, bülbül, gonca, gül, gül bahçesi olan 
gönül arif kişiyi kesretten vahdet sırrı
na, halktan Hakk'a ulaştırarak halvette 
maşukuna kavuşturur. Gönül bir mey
hanedir. Orada aşk şarabıyla sarhoş olu
nur. Meyhaneci veya saki mürşidin ya
ni insan-ı kamilin, şarap ise ilahi aşkın 
remzidir. Gönül nazargah-ı ilahidir, bey
tullahtır, mukaddestir: "Dil nazargah-ı 
Huda'dır saf kıl kim dola nur" (Erzurum
lu İbrahim Hakkı). Yerlere, göklere sığ
mayan Allah mürnin kulunun gönlüne 
sığmıştır. "Gönülde eyle sefer ger Hu
da'yı istersen" (Erzurumlu İbrahim Hakkı) 
mısraında belirtildiği gibi varlık alemin
de iken yokluk alemine sefer etmek an
cak gönülde olur. Gönül bir irfan hazi
nesidir. Tasawuf gönüller ilmidir: "ilm-i 
kulüb oldu çünkü ilm-i tasawuf 1 Kal
bini saf eyle çekme bar-ı tekellüf" (Er
zurumlu İbrahim Hakkı). 

Tasawufta kalbin önemi büyüktür. 
Türk tasawuf edebiyatında kalp ve dil 
terimlerinin yanında Türkçe gönül keli
mesi de kullanılmış, bazı tasawufl kav
ramlar bu terimle ifade edilmiştir. Ge
nellikle gönül "tasawuf", gönül ehli de 
"süfiler" anlamına gelir. Gönül haline 
varmak rabıta ve murakabe halinde ol
mak demektir. Melamet ehli, Hakk'ı da
ima hatırda tutmaya ve onun türlü te
cellilerini temaşa halinde olmaya "gönül 
beklemek" derler. Gönül gözetmek ve 
gönül kırmamak tasawufun ahlaki yö
nünü ifade eder. Gönül ehlinin, dil ara
cılığı olmadan uzak mesafelerden birbi
rinin haline aşina olması ve manevi bir 
iletişim kurması, "Gönülden gönüle yol 
var" deyimiyle ifade edilir. "Dil dili var 
dilden dile" sözü de aynı fikri anlatır (ay
rıca bk. KALB). 
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L 

GÖNÜLLÜ 

Kendi isteğiyle orduya katılan 
ve sefere çıkan askerler için 

kullanılan bir tabir. _j 

Eski Türk ve İslam devletlerinde. çe
şitli adlar altında yardımcı askeri güç 
olarak kendi arzularıyla savaşa katılmak 
üzere orduya gelen grupların varlığı bi
linmektedir. Bunlara Osmanlılar zama
nında gönüllü veya bunun çağulu olarak 
gönüllüyan denmiş, bu gruplar için özel 
askeri teşkilat oluşturulmuştur. 

İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışı sı
rasında müşriklerle savaşanlar düzenli 
bir askeri birlikten ziyade kendi isteğiy
le gelenlerden oluşuyor, eli silah tutan 
mürninler cihad çağrısına koşuyorlardı. 
Bunlar maaş yerine zekat ve ganimet
ten pay alırlar, çok defa dış düşmanla
ra karşı savaşta, bazan da iç ayaklan
maları bastırmada kullanılırlardı. Ri bat"
larda toplanan ve murabıt adıyla anılan 
bu gönüllüterin çoğu savaştan sonra iş
lerinin başına dönerlerdi. Zamanla ribat
larda daimi muhafız bulundurma gere
ği duyulunca bu askerler yardımcı kuv
vet statüsüne dönüştürülerek buralar
da istihdam edildi. 

Kaynakların belirttiğine göre Selçuklu 
ordusunda düzenli askerlerden başka 
yardımcı kuwet olarak mutatawıan adı 
verilen gönüllü askerler mevcuttu. Taş
radaki şehir ve bölge kuwetlerini oluş
turan bu gönüllüler bir yandan cihad ya
parak sevap kazanırken diğer yandan 
da ganimet elde ederlerdi. 

Eyyübi ordusunda da yardımcı kuv
vetler arasında mahalli milis kuwetleri 
(ahtas) ve gönüllüler bulunuyordu. Bun-

ların Kudüs ve Askalan'ın fethinde bü
yök hizmetleri geçmiştir (Şeşen, s. 149-
150). Anadolu Selçukluları'nda haşer de
nilen ücretli askerler, daha sonraki Türk 
devletlerinde umumiyetle gönüllü adı al
tında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından son
ra burada kurulan beylikler arasında yer 
alan Osmanlılar'ın ilk askeri güçlerinin 
önemli bir kısmını ve hatta tamamını 
gönüllü olarak gelen gruplar oluştur
maktaydı. Dolayısıyla devletin kurulu
şunda ve ilk fetihlerde emeği geçen ga
zilerin hemen hepsinin gönüllü olduğu 
söylenebilir. Devlet. önemli seferler are
fesinde dellallar vasıtasıyla tirnar ve ulü
fe vaad ederek gençlerin orduya katıl

masını isterdi. Yerli müslümanların ti
mar sahibi ve ücretli asker olmasının 
başlıca yolu bu uygulamaydı. Bazı gönül
lüler de kalelerde muhafızlık yapar, bu 
hizmetlerine karşılık ulufe alırlardı. Gö
nüllü ve ücretli askerlerden, kuruluş ve 
yükseliş devirlerinde saltanat için ayak
lanan Osmanlı şehzadeleriyle zaman za
man devlete başkaldıran asi elebaşıları 
da faydalanmıştır (Kantemiroğlu, _II, 27). 
XVII ve XVIII. yüzyıllarda askere olan ih
tiyaç artınca gönüllü alayları kurulmuş 
ve bu uygulama genişletilmiştir. 

Gönüllü tabiri klasik dönemde Osman
lılar'ın taşrada istihdam ettikleri ulufeli 
ve muvazzaf askerler için de kullanılmış, 
bunlar "yerli kulu gönüllüleri" adıyla anıl
mıştır. XVI. yüzyılda imparatorluğun Av
rupa' da Budin, Tımışvar; Asya'da Bağdat, 
Lahsa, Musul, Diyarbekir, Van, Erzurum. 
Kars, Şam, Halep, Kıbrıs; Afrika'da Mısır 
ve Habeş eyaletleri gibi merkeze uzak 
topraklarındaki kalelerinde dizdar maiye
tinde "gönüllüyan" adı altında "müstah
fız" ve "beşlü" teşkilatları tarzında dü
zenli askeri birlikler vardı. "Serhad kulu" 
veya "yerli kulu" da denilen bu zümreler 
sınır boylarındaki şehir ve kasabalardan, 
özellikle kuloğullarından, Anadolu yiğit
lerinden ve ihtida eden hıristiyanlardan 
toplanırdı. Bunların başlıca görevleri ba
rış zamanında kale muhafızlığı yapmak, 
savaş zamanında ise savaşa gitmekti. 

Mısır'ın zaptından sonra burada bıra
kılan Osmanlı gönüllü askerleri meyda
na gelen olayları bastırmaya kafi gel
meyince 1 520 yılında Hayır Bey, merkez
den aldığı izinle Mısır halkından ve özel
likle evladü'n-nas"tan gönüllü alarak 
Mısır ordusunu takviye etmişti. Ancak 
bu gönüllüler Hain Ahmed Paşa zama
nında dağıtılmıştı. XVI. yüzyılın ilk yarı
sına kadar Mısır gönüllüleri dergah-ı ali 


