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rasında yanında bulunmaktan ibaretti. 
Daha sonra Huceriyye'nin hizmet alanı
na halifenin muhafız birliklerinin yaptı
ğı diğer işler de girmeye başladı ve on
lara birçok yeni görev verildi; bunlar ara
sında iç isyan ve ayaklanmaların bastı
rılması da yer alıyordu . Kumandanların

dan ikisinin Bağdat'ın doğu yakasının 
başına getirilmesinden, Huceriyye'nin 
devlet idaresinde etkili bir fonksiyon ic
ra ettiği anlaşılmaktadır. Fakat bu dev
rin uzun sürmediği ve İbnü'r-Rai~'in emi
rü'l-ümeralığı ele almasından sonra Hu
ceriyye'nin muhafız ordusu içerisinde 
artık varlığını devam ettiremediği görül
mektedir. 

Muhtan1n. Halife Mu'tazıd- Billah za
manında muhafız ordusunun Muhtarün 
adı verilen birliği , aynı ordudaki diğer 
birliklerin cesaretiyle tanınan askerle
ri arasından seçilerek oluşturulmuştur. 
Bu askerler kumandanianna nisbet edi
lerek Boğaviyye, Mesrüriyye, Bekcüriy
ye, Yanisiyye, Müflihiyye, Kündaciyye ve 
Nasiriyye adlarıyla anılırdı. 

Saciyye. Muhafız ordusunun Türk asıl
lı kumandanlarından Yüsuf b. Ebü's
Sac'a bağlı olarak hizmet gören kıtalar
dır. Yüsuf'un ölümünden sonra bu bir
likler Münis el-Muzaffer ile hadimi Yel
bak'ın sevk ve idaresine geçmiştir. Sa
ciyye'nin siyasi hareketlerde önemli rol 
oynadığı görülür. Halife Muktedir- Bil
lah, Münis ve diğer kumandanlara kar
şı mücadelesinde Saciyye'ye dayanmış
tır. Saciyye'nin Kahir - Billah'ın iktidardan 
düşürülüp yerine Razi-Billah'ın getiril
mesinde de önemli katkısı olmuştur. 

Mesaffiyye. Bunlar da Saciyye gibi si
yasi hareketlerde etkin rol oynamış ve 
halife üzerinde hakimiyet kurmuşlar, 

ancak başka bir birlikle aralarında çıkan 
anlaşmazlık sonucu çatışmaya girmele
ri üzerine Bağdat'tan sürülmüşlerdir. 

el-Gılmanü's-Sıldan. Muhafız ordusu
nun zencilerden oluşan gulam birlikleri
dir. Ebü'l-Abbas es-Seffah zamanında 
Musul'a gönderilen Yahya b. Muham
med'in kumandasındaki orduda 4000 
kadar zenci asker bulunuyordu. Afrika'
nın doğu sahillerinden getirilen kölele
rin Basra ve civarına yerleştikleri ve Şat
tülarap arazisini işlernek için çalıştınldık
ları bilinmektedir; zenci gulamların kay
nağının bu bölge olduğu söylenebilir. 

B) Mısır-Endülüs. Ahmed b. Tolun'un 
ordusunda 24.000 Türk, 42.000 zenci gu
lam bulunduğu söylenir. İhşid de gulam-
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lardan oluşan çok büyük bir orduya sa
hipti. Fatımfler'in ordusunda zenci ve ço
ğunluğu Slav asıllı beyaz gulam birlikle
ri vardı. Eyyübfler'de de Türkler'den sa
tın alınarak veya devşirilerek belli bir as
keri eğitimden geçtikten sonra azat edi
len memlükler ordunun en çetin muha
rip sınıfını teşkil ederdi. Özellikle Melik 
Salih Necmeddin Eyyüb devrinde (1240-
1249) memlüklerin sayısı çok arttı ve 
önemli askeri mevkilere onlar getirildi. 
Orduya hakim olan bu memlükler (Bah
riyye) daha sonra ei-Melikü'l-Muazzam 
Turan Şah'ı öldürerek Eyyübi Devleti'ne 
fiilen son verdiler (648/ 1250) ve tarihe 
Memlükler adıyla geçen yeni bir devlet 
kurdular (bk. MEMLÜK; MEMLÜKLER; ay
rıca bk. BAHRİYYE; BURCİYYE). Endülüs 
Emevi Devleti'nin ordusunda ve saray
da ise daha çok üst seviyede bulunan
Iarına "fıtyan" (feta) denilen Frenk asıllı 
gulamlar hizmet görmüştür. 
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C) İran. Abbasf Devleti'nin IX. yüzyıl
dan itibaren çöküş dönemine girmesiy
le iran'da mahallf hanedanlar kurulma
ya başladı. Bunlardan Horasan'daki Ta
hirfler'le Samaniler, halifelik sarayına mu
hafız olarak istihdam edilmek üzere Türk 
esirleri gönderdiler. Daha önce de Ho
rasan Valisi Abdullah b. Tahir haraç da
hilinde Oğuzlar'dan 2000 esir yollamış
tı. Ayrıca Samanfler'den Nüh b. Esed Se
merkant valisi iken Mu'tasım- Billah'a 
Türk esirleri temin ediyordu. Mütevek
kil-Alellah hilafet makamına geçince Ta
hirfler hediye olarak kadın erkek 200 
esir göndermişlerdi. Bu devletler için IX. 
yüzyılda esir ticareti önemli bir kazanç 
vasıtası oldu. Aynı yıllarda kurulan di
ğer devletlerin orduları için de Türk esir
lerine büyük bir talep başlamıştı. Orta 
Asya bozkırlarındaki bu esir trafiği önce 
Tahirfler'in, sonra da Samanfler'in kont
rolünde bulunuyordu. Samaniler, Ceyhun 
nehrini geçen her Türk esirinden 70 ile 
1 00 dirhem ücret alıyorlardı. Esir tica
retinin yapıldığı başlıca sınır şehirleri Çaç 
(Şaş) ve İsticab idi. Buhara'da da zengin 
pazarlar kuruluyor ve halkın kazanç kay
naklarından birini bu ticaret oluşturu
yordu. Nizamülmülk Siyasetname adlı 
eserinde, bu alışverişe uygun olarak ya
kışıklı ve güzel yüzlü gulamlar satın alın
ması gerektiğini vurgulamaktadır. Tica
retin yanı sıra Tahiriler ve Samaniler de 
ordularına gulam asker almışlardır. Baş
langıçta bu devletlerin yöneticileri, gar
nizon şehirlerine yerleşmiş Arap unsur
larta mahalli İranlı askerlere dayanmak
taydı. Zamanla bu yöneticiler orduları
nı , efendilerine daha bağlı oldukları için 
profesyonel gulam askerlerden teşkil 

etmeye başladılar. Ayrıca onların yerleş

tikleri ülkede hiçbir mal varlıkları bu-



lunmuyordu. Samanı gulam kumandanı 
Kara Tegin İsticabi bu durumu. "Askere 
yakışan. gittiği her yere sahip olduğu 
her şeyi alıp götürmesidir; böylece hiç
bir şey ona ayak bağı olmaz" şeklinde 
açıklıyordu. Buna karşılık Selçuklu gu
lam kumandanlarından Sav Tegin'in öl
dükten sonra geride bıraktığı servet dil
lere destan olmuştur. 

Gulam hukuken efendisine aitti ve 
onun ölümünde herhangi bir menkul mal 
gibi mirasçısına intikal ediyordu. Saffa
rf Emfri Ahmed b. Muhammed b. Halef 
vefat ettiği zaman yerine geçen oğlu Ha
lef b. Ahmed gulamları yanına çağıra
rak kendilerini ne yapması gerektiğini 
sordu. Gulamlar efendilerinin mirası ol
duklarını. hizmetine kabul ederse kala
caklarını, serbest bırakırsa gidecekleri
ni söylediler; Halef de hizmetinde kal
malarını istedi. Mahmüd-ı Gaznevi'nin 
azat etmeyip oğlu Mesud'a miras bırak
tığı gulam kumandanı Anuş Tegin Has
sa ölümünden az önce isteği üzerine 
azat edildi. Sultan onun şahsi gulamla
rının dağıtılmasıyla ilgili son arzusunu 
da kabul etmiş ve onları saray hizmeti
ne alarak otuz tanesini kendisi için ayır
dıktan sonra diğerlerini oğullarına pay
laştırmıştı. Selçuklular'da da ölen sulta
nın gulamları yeni tahta geçen hüküm
ctarın hizmetine giriyordu. Gazneliler ve 
Selçuklular gibi hanedanların idaresin
de gulamlar mfrahur. emir-i camedar. 
emir-i silahdar. çetrdar ve taştdar vb. 
önemli saray memuriyetlerinde bulun
dular; bunlar arasında devlet kuranlar 
dahi oldu. Selçuklu Sultanı M elikşah 'ın 
saltanatı sırasında gulam Anuş Tegin 
Garçef taştdar idi. Daha sonra Harizm 
valiliğine tayin edilince burayı özerk bir 
bölge gibi idare etti ve onun soyundan 
gelenler Harizmşahlar Devleti'ni kurdu
lar. 

Efendilerin gulamlara iyi muamele et
mesi menfaatleri açısından gerekli idi. 
Bir hükümdar veya kumandan gulam
larına kötü davrandığı veya onların sa
dakatini kaybettiği zaman durum çok 
kötü olabilirdi. Mesela ZiyarTier'den Mer
davic b. Ziyar ve Samanı Emfri Ahmed 
b. İsmail gulamlarına kötü davrandıkla
rı için onlar tarafından öldürüldüler. Ay
nı şekilde Alparslan'ın oğullarından Ars
lan Argun da geç kaldığı için cezalandır
dığı bir gulamı tarafından bıçaklanarak 
öldürülmüştü . Yine imactüddin Zengf 
b. Aksungur'un öldürülme sebebi de gu
lamlarına kötü davranmasıydı. Zengf'-

nin şahsi muhafızları Türk. Rum ve Er
meni büyüklerinin oğullarından oluşu

yordu. Zengf bu çocukları hadım ettirir, 
böylece nesillerinin devamını engellerdi. 
Bunlar Zengf'nin maiyeti olmalarına rağ
men ondan intikam almak için fırsat 

bekliyorlardı. Nihayet Ca'ber Kalesi ku
şatması sırasında Zengf'yi uykuda iken 
öldürdüler. Gulamların bir kısmı Zen
gf'nin yaptırdığı gibi hadım ediliyordu. 
Ayrıca yükselrnek açısından geçerli bir 
yol sayıldığı için gönüllü olarak kendini 
hadım ettiren gulamlar da vardı. Bun
lardan biri. Selçuklu devrinin önde ge
len gulam kumandanlarından Sav Tegin 
idi. 

İran'da hüküm süren Saftariler gu
lamları devlet hizmetinde kullanan ilk 
hanedanlardan biridir. Saffarf emirle
rinden Ya'küb b. Leys'in 2000 kişilik bir 
gulam birliği vardı. Bunlardan seçilen 
muhafız kıtası merasim günlerinde tah
tın iki tarafında saf olmakta, değerli el
biseler giymekte, altın ve gümüş kakma
lı kalkanlar. silahlar ve mızraklar taşı
makta idiler. Ya'küb'un kumandanların

dan Sebük Eri de Halaç Türkleri'nden 
bir gulamdı ve Zabülistan üzerine yapı

lan bir akın sırasında esir edilmişti. Ya'
küb'un kardeşi Amr b. Leys küçük yaş

ta birçok esir satın alarak onları yetiş
tirip kumandanianna hediye etmiş, da
ha sonra da çeşitli hediye ve paralar ve
rerek bu gulamlardan efendilerinin sır
larını öğrenmişti. SamanTier'in Mavera
ünnehir ve Horasan'daki ordularının nü
vesini gulam- muhafız kuweti oluşturu
yordu; Nasr b. Ahmed'in 10.000 kadar 
gulamı bulunduğu rivayet edilmiştir. Sa
mani emirleri bu muhafız kuwetini mey
dana getiren Türk askerlerinin, haneda
nın merkezTieştirme siyasetini kabul et
meyen dihkan sınıfının askeri etkisine 
karşı bir denge unsuru olabileceğini 

umuyorlardı. Ancak gulamların çeşitli 

saray isyanlarında. taht değişikliklerin
de ve emirlerin öldürülmesinde ayna
dıkları rol bu ümidin gerçekleşmesine 
engel olmuştu ve beklenenin aksine Türk 
gulamları sarayı yönetir duruma gelmiş

lerdi. Bununla beraber Samanı gulam 
birlikleri savaşlarda disiplin ve cesaretle 
savaşmaktaydılar. Gaznetiter Devleti'nin 
kurucusu Alp Tegin, Samani Emiri Ah
med b. İsmail'in gulamı idi. Alp Tegin'in 
de Sebük Tegin dahil olmak üzere 2000'
den fazla gulamı vardı. Ayrıca Samani 
Devleti'nin sonlarına doğru eyalet vali
leri ve Kara Tegin gibi kumandanlar ge-
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niş ölçüde gulam topluyorlardı. Sebük 
Tegin daha sonra Büst'e ve Kara Tegin'in 
gulamlarının elinde bulunan vilayetlere 
hakim olmuştu . Aynı şekilde Kuhistan'
da hüküm süren Simcürf ailesinin atası 
Simcür da SamanTier'den İsmail b. Ah
med 'in gulamı idi ve onun da kendi gu
lamları vardı. 

Nizamülmülk. Siyasetname'nin bir 
bölümünü Samani ordusundaki gulam
ların eğitimine ayırmıştır (s . 134-135). 

Kitapta anlatıldığına göre gulamların eği
tilmesi yedi yıl sürer. bir gulam olgun
luk çağına ulaşmadıkça hiçbir önemli 
işe tayin edilmez, kendisine emirlik ve 
valilik verilmezdi; nitekim Alp Tegin otuz 
beş yaşında iken Horasan sipehsalarlı
ğına yükselmişti. Bu husus göz önünde 
tutulduğunda gulamların saray veya 
okullarda yetiştiritmiş olduğu anlaşılır. 

Ancak yine Nizamülmülk'e göre Sebük 
Tegin satın alındıktan üç gün sonra Alp 
Tegin tarafından terfi ettirilmiŞti. Bu 
durumdan. kitabın anlattığı gulam ye
tiştirme sisteminin uygulamadan çok 
ideale yönelik olduğu sonucu çıkarıla

bilir. 

X. yüzyılda iran'daki devletler içinde 
askeri alanda gulam istihdamı yaygın
laşmıştı. Mesela Deylemli hanedanlar
dan Ziyariler ile Büveyhiler bunlardandır. 
BüveyhTier'den Muizzüddevle Ahmed'in 
gulamlarının çoğu Türk'tü. Azerbaycan 
ve Doğu Kafkasya'daki iranlı hanedan
lar da ordularına Hazar ve Rusya toprak
larından getirtilen esirleri aldılar. Aynı 

şekilde Azerbaycan'daki Şirvanşahlar'ın 
da gulamlardan meydana getirilen mu
hafız birlikleri vardı. 

Kendileri de gulamlıktan gelen Gaz
neliler çok uluslu ordularını bir gulam 
birliği nüvesi etrafında oluşturmuşlardı. 
Bu ordunun çoğu Türk'tü, fakat zaman
la Hintliler de alınmıştı. Mes'Qd b. Mah
müd'un hükümdarlığı zamanında gulam
lann sayısı 4000-6000 arasındaydı; bun
lar yine gulam kökenli salar-ı gulaman 
tarafından yönetiliyordu. Gulamlar sa
vaşlarda vurucu güç olarak kullanılırdı. 
Merasimlerde, bu sınıf içinde süslü üni
formaları. murassa' silahları ve arslanlı 
bayrakları ile dikkat çeken özel birer 
grup olarak gulaman-ı saray, gulaman-ı 
hassa veya gulaman-ı sultani denilen 
sultanın şahsi muhafızları yer alıyordu. 
Sultan valiliğe veya sefere tayin ettiği 

kumandanlara destek gerektiğinde ken
di gulamlarından veriyordu. Mesela Ah
med Yinal Tegin 1031'de Hindistan'a ta-
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yin edilince Sultan Mesud ona 130 gula
mını vermişti. 

Gazneliler, Harizm bölgesini toprakla
rına katıncaya kadar esirleri doğrudan 

Horasan'ın kuzey uçlarındaki bozkırlar 

yoluyla temin ediyor, çoğunu da Mave
raünnehir'deki esir pazarlarından satın 
atıyorlardı ; ayrıca bunların bir kısmı he
diye olarak geliyor. bir kısmı da savaş
larda esir düşen düşman askerleri ara
sından seçiliyordu. Sultan Mahmud 'un 
Kannevc seferi sonunda 53.000 esir el
de edilmiş, doğu İslam dünyasının her 
tarafından Gazne'ye gelen esir tüccar
ları bunların her birini 2 ile 1 O dirhem 
arasında bir ücretle satın almışlardı. Gaz
neli vezirlerinin de gulamları vardı ; hat
ta rivayete göre Sultan Mahmud, veziri 
Fazı b. Ahmed ei-İsferayinl'yi bir gulamı
nı kendisine vermediği için azletmişti. 

Xl. yüzyılda iran'a hakim olan Türk ha
nedanları. kendi kabile gruplarından çok 
gulam birliklerine güvendiler ve ordula
rını büyük ölçüde bunlardan teşkil etti
ler. Karahanit saray ve askeri teşkilatın
da da gulamların yer aldığı anlaşılmak
tadır. Karahanit İlig Han Nasr'ın SOO Türk 
gulamı okçudan oluşan özel bir askeri 
birliğ i vardı. Yüsuf Kadır Han 'ın Gazne
li Mahmud'a verdiği hediyeler arasında 
Türk gulamları bulunmaktaydı. Satın al
ma yoluyla temin edilen acemi gulam
lar, başta hükümdar sarayı olmak üze
re devlet ileri gelenlerinin kapılarında 

yetiştirilmekteydi. Karahanit hükümdar
Iarına ait gulamların sayısı , Selçuklu Sul
tanı Sencer zamanında 12.000'i bulmuş
tu. Bunun yanı sıra vezir, hacib, kapıcı
başı gibi ileri gelen emirlerin de gulam
ları vardı. 

Büyük Selçuklular, ücretli ve profes
yonel bir ordunun devleti korumak ve 
genişletmek için gerekli olduğunu ka
bul ediyordu ve ordunun bir bölümünü 
sultanı ve sarayı korumakla görevli gula
man- ı saray oluşturuyordu. Bunlar Türk, 
Arap ve Deylemli gibi çeşitli milletlerden 
küçük yaşlarda saray hesabına satın alı
nır ve özel olarak yetiştirilirdi. Ayrıca Sel
çuklu sultaniarına hediye olarak da gu
lam geliyordu. Arnid-i Horasan lakabıy
la tanınan Muhammed b. Mansür, Sul
tan Alparslan'a 100 Türk gulam hediye 
etmişti. Selçuklu devrinde saray en bü
yük gulam yetiştirme merkeziydi. Bu
nun dışında gulamlar genelde sahipleri 
tarafından eğitiliyordu . Sultanın gulam
larından güzel yüzlü yirmi tanesi elçi ka
bullerinde gösterişli elbiseler giymiş ola-
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rak murassa' silahlarıyla tahtın etrafın

da dururdu. Gulamlara yılda dört defa 
"bistegani " denilen maaş verilirdi. Gu
lamların doğrudan sultanın emrinde bu
lunmayan kısmı sipehsalar veya emir 
denilen kumandanların idaresinde gö
rev yapardı. Selçuklu hatunlarının da gu
lamları vardı. Mesela büyük emirlerden 
İhtiyarüddin Cevher et-Tacf Sultan Sen
cer'in annesinin gulamı idi ve onun ölü
münden sonra kendisine kalmıştı. Or
duda gulamların çok önemli bir yeri var
dı : Gulamlıktan yetişme kumandanlar 
özellikle batı yönündeki genişlemede ve 
buradaki mahatır hanedanlara karşı ya
pılan savaşlarda başarılı olmuşlardı. Ay
rıca bunlar, efendileri olan Selçuklu sul
taniarına öteki Türk ve Türkmen grup
ları karşı çıktıkları zamanlarda sadık kal
mışlardı. Mesela Melikşah'ın, amcası Ka
vurd Bey'e hükümranlığını kabul ettirme 
mücadelesinde Emir Sav Tegin önemli 
rol oynamıştı. Yine Irak Selçukluları'n

dan ı. Tuğrul ile Davüd b. Mahmüd ara
sındaki savaşta ( 1132) gulamlıktan ge
len kumandanlardan Has Bey Belengeri 
ile kardeşi ve birkaç Türk emiri Tuğrul 
tarafına geçmişti. 

Selçuklu gulamları arasında Türkler'in 
yanında Rum. Ermeni ve Zenciler de (Ha
beşiler) vardı. Gulam kumandanları ba
zan genç sultanlar üzerinde etkili olu
yor ve onları baskı altında tutuyordu. 
Mesela Kara Sungur, Çavlı Candar, Boz
aba, Abbas. Abdurrahman b. Togayürek, 
Has Bey Belengeri, Irak Selçuklu Sulta
nı Mesud'a tahakküm eden emirlerdi. 
Hatta Sultan Sencer'in dahi başarılı gu
lamların etkisinde. kaldığı rivayet edilir. 
Vezir Nizamülmülk'ün çevresinde de ade
ta bir hükümdar gibi gulam birliği top
lanmıştı . Onun ölümünden sonra "Niza
miyye" adıyla anılan bu gulamlar devlet 
siyasetinde birleştirici bir rol oynamış 
ve Sultan Melikşah' ın ölümünün ardın
dan oğlu Berkyaruk'u tahta çıkarmışlar

dı. Devletin çökmeye başladığı dönem
de bazı gulam kumandanları genç şeh
zadelere atabeg ve naib tayin edildiler ; 
böylece kuwet ve kudret onların eline 
geçti. Bu atabegler, Selçuklu ülkesinin 
çeşitli yerlerinde İldenizliler (Azerbaycan), 
ZengTier (Suriye ve ei-CezTre), Ahlatşahlar 
(Van) gibi hanedanlar kurdular; hatta İl
denizliler bir ara Irak Selçuklu Devleti'
nin kaderine hakim oldular. Harizmşah 

orduları da büyük ölçüde satın alınan 

veya savaşlarda esir edilen gulamlara 
dayanmaktaydı. Harizmşah Alaeddin Mu-

hammed Gazne'yi ele geçirdiğinde ( 1215) 

burada bulunan 400 köleyi kendisi için 
alıkoymuştu. Hassa ordusu gulamlardan 
oluşuyor ve her an sultanın emrinde bu
lunuyordu. Ayrıca bu ordudan seçilen ve 
"havass- ı gulaman" denilen bir grup da 
sultanın güvenliğini sağlamak için çev
resinde koruma görevi yapıyordu . 

iran'ı istila eden Moğollar'da gulam
lık müessesesine rastlanmamakta, XV. 
yüzyılda Doğu Anadolu'da ve iran'ın ba
tı kısımlarında hüküm süren Türkmen 
Akkoyunlu Devleti'nde ise bu kurum gö
rülmektedir. Safevi hükümdarlarından 
Şah ı. Abbas, devlet siyasetinde önemli 
rol oynayan bazı birliklerin hilekarlık ve 
güvenilmezliklerine daha fazla taham
mül edemeyip Gürcü, Ermeni ve Çerkez
ler'den yeni birlikler meydana getirme
ye karar vermişti. Bu birlikleri oluştu
ran esirlerin çoğu Kafkasya'daki savaş
larda ele geçirildi ve İslam dinini kabul 
etmelerinden sonra orduda görevlendi
rildL Gulamlar ücretlerini doğrudan şa
hın hazinesinden atıyorlardı . Ancak bun
ların hepsi asker olarak yetiştirilmedi. 
Genelde çoğu saray hizmetlerinde ve has
sa idaresinde kullanıldı. 1598'de Allah
verdi Han adındaki bir gulam askeri kuv
vetiere başkumandan tayin edildi. Sa
fevf gulamlarının çoğu köle veya gulam
ların oğulları idiler. Orduda görev yapan 
gulamlar devrin seyyahları tarafından 

10.000- 18.000 kişi arasında gösterilmiş
tir. Genelde bu gulamların ana birlikle
ri, onlar üzerinde son derece etkili olan 
kullar ağası tarafından yönetilirdi. Ayrı
ca gulamlar bölümü için özel bir vezir 
ve bir müstevfi görev yapmaktaydı. Ka
çarlar' dan Feth Ali Şah devrinde (1797-

1834) gulam terimi hükümdara ait mu
hafız birliği için kullanılıyordu . Bu mu
hafız birliğinde Gürcüler üstün durum
daydılar. Kaçarlar'da gulam müessese
si, XIX. yüzyıl ortalarında da gerek diva
na bağlı olarak (gu lam-ı dTvanf) gerekse 
orduda (gu l am-ı nizam) kullanılmaya de
vam ediyordu. Fakat bu yüzyıl içinde 
iran 'da Batı ' nın tesiriyle şahsi kölelik 
ortadan kalkmıştı ve özel anlamda gu
lam tabiri sadece yabancı diplomat ve
ya konsoloslar tarafından çalıştırılan hiz
metkar ve haberciler için kullanılıyordu. 

D) Hindistan. Gazneliler'den sonra Hin
distan'a akınlarda bulunan Gurlular'da 
da gulam müessesesi mevcuttu. Özel
likle Gıyaseddin Muhammed (1163-1203) 

ve Muizzüddin (Şehabeddin) Muhammed 
(1203-1206) devirlerinde satın alınan Türk 



gulamları ordunun çoğunluğunu teşkil 
etmekteydiler. Muizzüddin devrinde Türk 
esirlerinin sattidığı en büyük pazar Gaz
ne idi. Bu esirler askeri eğitimle yetişti 

riidiler ve daha sonra siyasette etkili fa
aliyet gösterip en yüksek makamlara 
kadar yükseldiler; hatta hükümdar ol
dular. Mesela bu gulamlardan Türkis
tan kökenli Kutbüddin Aybeg Delhi Sul
tanlığı'nı kurmuş, yine Türkistan'dan ge
len İltutmış ve Balaban da hükümdarlı
ğa kadar yükselmişlerdi. Bu durum, Gur
lular devrinde Türk gulamlarının kayna
ğının Türkistan olduğunu göstermekte
dir. Aybeg'den başka İhtiyarüddin Mu
hammed Halaci ve Nasırüddin Kabace 
gibi gulamlıktan yetişme Türk kuman
danları, kendi unvaniarına efendilerinin 
"muizzi" lakabını da eklediler ve Hindis
tan'da Gurlular'ın askeri geleneklerini 
devam ettirdiler. Muizzüddin 'in yerine 
geçen Gıyaseddin Mahmud, kendi hiz
metine girmeleri karşılığında Taceddin 
Yıldız ve Aybeg'i azat etmiş, onlara hil'at
ler ve hediyeler göndermişti. Böylece 
Gurlular Devleti'nde bir gulam aristok
rasİsinin oluştuğu görülür. 

Ffrüz Şah Halaci devrine kadar ( 1290 -
1296) Delhi sultanlarının hepsi gulam ve
ya onların soyundan idiler. Muizzüddin'in 
memlüklerinden olan İltutmış Gvalyor 
emirliği sırasında azat edilmişti; Bala
ban'ın ise Sultan Nasırüddin Mahmud'un 
kızıyla evlenmeden önce azat edildiği 

sanılmaktadır. İltutmış ve Balaban Han 
idaresinde Türk gulamları, Selçuklu sa
raylarında olduğu gibi çeşitli üst düzey 
görevlerde bulunarak eyaJet valilikleri
ne kadar yükseldiler. İltutmış'ın çocuk
larının saltanatı zamanında Türk gulam
ları hür görevlileri dışlamaktaydılar. Ay
rıca bu devirde gulam aristokrasisinin 
de devam ettiği anlaşılmaktadır. İltut
mış'ın Türk memlüklerinden "çihligan" 
denilen kırk tanesi devlet işlerine ha
kim duruma gelmiş, bu arada Habeş asıl

lı Cemaleddin Yakut'un emir-i ahür ta
yin edilip itibar görmesine isyan etmiş 
ve onu öldürtmüşlerdi; kıskanılan baş
ka bir gulam da Hint asıllı İmadüddin 
Heyhan idi. 

Halaci ve Tuğluklu devirlerinde gulam
lar yüksek mevkilere gelmeye ve ordu
da önemli bir unsur olarak yer almaya 
devam ettiler. Bunların çoğu Türkistan'
dan satın alınıyordu. Bu dönemde Hin
dü gulamlar da yüksek görevlere geti
rildiler. Halaciler'den Alaeddin Muham
med 'in ölümünden sonra Hindü gulamı 

Melik Kafür sultanın aile fertlerini öldür
terek duruma hakim olmuştu; ancak 
öteki gulam kumandanları da Melik Ka
für'u ortadan kaldırdılar. Hindü Hüsrev 
Han Berveri, efendisi Sultan Kutbüddin 
Mübarek Şah Halaci'yi öldürerek yerine 
geçmiş, Gazi Melik Tuğluk da onu öldü
rerek Tuğluklular hanedanını kurmuş
tu. Tuğluk, Alaeddin Muhammed devrin
de kardeşleriyle beraber Horasan ·dan 
Delhi'ye gelmiş ve saray hizmetine alın
mıştı. 

Halacı ve Tuğluk dönemlerindeki gu
lamların sayısı hakkında kaynaklardan 
bazı rakamlar elde etmek mümkün ol
maktadır; mesela Muhammed b. Tuğ
luk'un ordusunda 20.000 Türk gulamı 
vardı. Ffrüz Şah Tuğluk devrinde gulam 
sistemi büyük ölçüde gelişme gösterdi. 
Eyaletlerdeki ikta sahipleri savaşlarda 
esir toplayarak sultana göndermeye teş

vik ediliyor, karşılığında da bu esirlerin 
değeri kadar yıllık gelirden muaf tutu
luyorlardı. Bu şekilde merkeze gönderi
len köleler dini ve mesleki eğitim gör
dükten sonra yeteneklerine göre çeşitli 
işlerde istihdam ediliyordu. Nitekim yak
laşık 12.000 gulam değişik alanlarda za
naatkar olmuştu. Devlet hazinesinden 
ücret alan gulamların toplam sayısı da 
180.000 kadardı. Onlara ücretleri iki şe
kilde, para ile ve köyterin yıllık gelirleriyle 
ödeniyordu. Gulamların işlerini yürütmek 
için Divan-ı Bendegan adında ayrı bir di
van vardı. Gulamlar saray memuriyetle
rinin yanı sıra divanlarda ve yönetici sınıf 
olarak yüksek makamlarda görev yap
tılar. Alaeddin Muhammed Halaci köle 
satışlarında belirli fıyatlar tesbit ettirmiş
ti ; mesela bir erkek kölenin fiyatı 1 00 -
200 tenke arasındaydı. Ölümünden son
ra tahta geçen Kutbüddin Mübarek Şah 
devrinde fiyatlar serbest bırakılmış ve 
satışlar SOO tenkeden başlamıştı. 

Hindistan'da eyaJetlerde kurulmuş olan 
öteki müslüman devletlerdeki asker -gu
lamların rolü Delhi Sultanlığı'ndakinden 
pek farklı değildi . Bu devletlerde de sa
ray teşkilatında ve orduda gulamlardan 
faydalanılıyordu. Nizamşahiler, Adilşa
hiler ve Kutubşahiler'in kurucuları yine 
Türk gulamları idi. Adilşahiler'in kuru
cusu Yüsuf Adil Han, Behmeniler'in meş
hur veziri Mahmüd-ı Gavan'ın hizmetin
de bir gulamdı. Beridşahiler'in kurucu
su Kasım Berid, Behmeni Hükümdan 
lll. Muhammed Şah'a gulam olarak sa
tılmış bir Türk'tü. Zamanla bu devletle
rin siyasetinde Habeşi gulamlar önemli 
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rol oynamaya başladılar. Bir ara Adilşa
hiler'den İsmail (151 0-1534), Ha beş ve 
Bicapür'da bulunan Türk çocuklarının 
hizmete alınmamasını kararlaştırmıştı. 

Bu uygulama on iki yıl sonra Racpüt ve 
Afganlar'ı da kapsamına alacak şekilde 
kaldırıldı; Habeşiler içinse ı. İbrahim dev
rine ( 1535-1558) kadar devam etti. Ancak 
Habeşiler Adilşahiler'in sonlarına doğru 

niyabeti devraldılar. Bengal'de XV. yüz
yılın sonunda Habeşi gulamlardan Şah

zade ve Sidi Bedr tahtı ele geçirmişler
di. Bunlardan Sidi Bedr'in hizmetinde 
SOOO Ha beşi gulam bulunuyordu. 

Hindistan'da Babürlüler'in idaresinde 
gulamlar idari ve askeri kademelerde 
çok az yer aldılar. Bununla beraber Ba
bürlü ordusunu yöneten mansabdarlar 
fırsat düştükçe birliklerinde gulamlara 
görev verdiler. Ekber Şah, gulamlardan 
"çelas" denilen ve doğrudan kendine 
bağlı olan bir yaya birliği kurmuştu . 

Türkler'in yanı sıra bazan esir alınmış 
ve müslüman olarak yetiştiritmiş Hindü 
çocukları da bu gruba dahil edilmiştir. 

Hindistan'daki kast sistemine göre bir 
gulamın iktisadi durumu çok defa hür 
adamınkinden daha iyi idi. Ayrıca bun
lar, sınıf değiştirmenin mümkün olma
dığı kast sisteminde efendilerinin özel 
lutfu ile hürriyetlerine kavuşmayı da 
ümit edebiliyorlardı. 

E) Anadolu. Anadolu Selçuklu Devle
ti'nde de orduda, idarede ve saray hiz
metlerinde gulam istihdam edilmiştir. 

Tabii olarak gulamların çoğu Rum asıl

lıydı ; bunun yanında Ermeni ve Gürcüler 
de vardı. Rum asıllı gulamların en meş
hurları , Celaleddin Karatay ile iki karde
şi Seyfeddin Kara Sungur, Kemaleddin 
Rumtaş ve Melikü'l-ümera Şemseddin 
Hasoğuz, Naibü'l-hadre Eminüddin Mi
kail idi. Gulamlar Anadolu Selçuklu Dev
leti'nde atabeg, emir-i ahür, taştdar. 

hazinedar, emir -i devat, melikü'l-üme
ra, iğdişbaşı, şarabsalar, emir-i candar, 
emir-i sipehsalar, emirü'l- kebir, çaşni
gir, emir-i dad, naibü'l-hadre gibi önem
li mevkilere getiriliyor, ayrıca büyük şe

hirlere askeri vali olarak tayin ediliyor
lardı. Sultanlar gibi nüfuzlu emirlerin de 
hatırı sayılır miktarda gulamları vardı. ı. 

Alaeddin Keykubad'a isyan eden emirler 
bu özel askerlerine güvenmişlerdi; isyan 
bastırılınca onlar da katledilmiştir. Gu
lamlar ordu dışında temizlik hizmetle
rinde, hazinede, divanda, adliyede, ter
cüme odalarında, tuğrahanede, harem
de ve maliyede de görevlendirilmiştir. 
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Önde gelen gulamlar ayrıca Anadolu Sel
çukluları'nın kültür ve sanat hayatında 
önemli rol oynamış, çok sayıda cami, 
medrese ve hastahane yaptırıp bunlar 
için çeşitli vakıflar tesis etmişlerdir. 
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~~ili ERDOGAN MERÇİL 

F) Osmanlılar. Osmanlılar'da gulamın 

çoğul şekli olan "gıtman"ın kullanımı da
ha yaygındır. "Gılmanan" veya "gılman
lar" şeklinde tekrar çoğulu yapılan keli
me "kapı kulu"nda olduğu gibi bazan 
yerini "kul"a terketmiştir. Gıtman keli
mesinin, yaya veya atlı Kapıkulu ocakla
rı neferlerinden Enderun, Blrun gibi sa
rayın erkek hizmetkarlarına kadar uza
nan çok yaygın bir kullanım alanı vardır. 
Saray hizmetkarları için daha ziyade gu
lam veya "oğlan " kelimesi kullanılmıştır 

(bk. iç OGIANI). Köle kadın hizmet erba
bına ise "cariye" denirdi (bk. KÖLE) . Dev
şirme oğlanlarına "gılmanan-ı devşirme" , 

acemi oğlanlarına "gılmanan- ı acemi
yan" (bk. ACEMi OGIANI), bostancılara 

"gılmanan-ı bostaniyan" veya "gılma

nan- ı bağçe-i hassa", saray iç oğlanları
na "gılmanan-ı EnderOn, gıtmanan-ı has
sa" (bk. ENDERUN) veya "gılmanan-ı Sa
ray-ı Amire" denirdi. Bu zümreterin her 
biri bağlı olduğu ocak veya koğuşun usul
lerine göre yetişir ve yüksek rütbeli dev
let hizmetlerine tayin edilirdi. 

Daha önce kurulan İs lam ve Türk- İs
lam devletleri müesseselerinin teşkilat
ları ile eski Türk devlet geleneğinin bazı 
esaslarını birleştiren Osmanlı padişah

ları ve özellikle Fatih Sultan Mehmed 
kul sistemini çok geliştirmiş ve bunu 
devletin merkezi, askeri ve taşra teşki
latlarında geniş ölçüde uygulamışlardı. 

Enderun olsun Blrun olsun en küçük hiz
metiisinden en büyük yetkilisine kadar 
sarayın her türlü işi devşirme asıllı gıt

manlara verilmiş, devletin merkezi ve 
taşra yönetimi genellikle yine devşirme 
kökenli vezir veya beylerbeyilere bırakıl
mıştır. Xl/ ve Xl/1. yüzyıllarda istisnai ola
rak Türk asıllı veziriazamlar iş başına 

getirilmişse de ağırlık yine devşirme ve
zirlerde kalmıştır. 

Ali Mustafa Efendi sultanların geli
şigüzel, "ne idüğü belirsiz" gılmanı sa
ray hizmetine almamalarını, aslı nesli 
bilinenierin de mutlaka kıyafe* ilmin
den anlayan alimler tarafından incelen
dikten sonra alınması gerektiğini be
lirtmektedir. Zira bu gıtmanların zaman
la yükselerek Has Oda'ya gireceğini, da
ha sonra dış hizmete çıkacağını ve ida
releri altındaki müslümanları ezebilece
ğini, bunun da padişaha bedduaya se-

bep olacağını ifade etmektedir. Fatih Sul
tan Mehmed devrinde saray hocasının 
uygun gördüğü oğlanların Enderun'a alı
narak diğerlerinin kapıcılığa ve Acemi 
Ocağı'na verildiğini ve neferlikte bırakıl

dığını anlatan All, kötü kimselerin hiz
metinde bulunmuş olanların, şehir oğ

lanlarının, levent ve evbaşlara karışmış, 

meyhaneye gitmiş gıtmanların harem 
hizmetine alınmamasını, bu gibilerin öte
ki harem hizmetkarlarına da kötü örnek 
olacaklarını yazmaktadır (Mevaidü'n-ne· 
fais {f kavaidi'l-mecalis, s. 20 vd.). 

Padişah otoritesinin zayıftadığı Xl/11. 
yüzyıl başlarından itibaren devşirme sis
teminin gevşemesine paralel olarak gıt
man sistemi de bozulmuştur. Abaza Pa
şa 'nın ll. Osman'ın kanını dava ederek 
ayaklanması doğrudan Kapıkulu ocak
larına, dolayısıyla gıtman sistemine karşı 
yapılmış gibidir. Çok cepheli 1683-1699 
savaşlarından sonra eski güçlerini kay
beden gıtmanlar daha farklı bir karak
tere bürünmüş ve etkileri azalmıştır. 

Xl/lll. yüzyılda gıtman sisteminin hemen 
hemen tamamen ortadan kalkması üze
rine saraya devşirmelerin yerine devlet 
adamlarının ve nüfuzlu kişilerin oğulları 
girmeye başlamıştır. Edirne ve İbrahim 
Paşa saray mekteplerinin önemlerini kay
betmesinden sonra ise saraya girmenin 
yegane kapısı Galata Sarayı olmuştur. 

Bu saraydaki gıtman eğitimi bir süre da
ha devam etmiş, Batı saraylarının takli
ctine başlandığı ll. Mahmud zamanında 
Enderun lağvedilerek yerine Mabeyn mü
şirliği kurulmuş ve devlet kadroları için 
memur yetiştiren mektepler açılmıştır. 
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