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ye arasındaki zorunlu nüfus mübadelesi
nin ardından nüfus yapısı bakımdan önem
li değişim ve karışıklıklar ortaya çıktı. Se
rez, ll. Balkan Savaşı esnasında Bulgarlar 
tarafından 1916'dan 1918'e kadar tekrar 
işgal edildi. 1918'de Yunanistan'a dahil 
olunca yeniden imar gördü. Çok az tarihi 
eser (sadece üç cami: Zincirli Cami, Mustafa 
Bey, Gedik Ahmed Paşazade Mehmed Bey ve 
Çandarlı ibrahim Paşa tarafından yaptırılan be
desten) ardı arkası kesilmeyen yıkımlardan 
sağlam çıkabildi ve şehrin Osmanlı geçmi
şini hatırlatan unsurlar olarak ayakta ka
labildi. Bugün Serez tarımsal ürünlerin top
lanıp pazarlandığı bir ticaret ve tekstil 
merkezidir. 2001 sayımiarına göre nüfusu 
S6.14S'tir. 
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SERGİ 

Osmanlı Devleti'nde 
kapıkulu süvarilerine ulUfe dağıtımını 

ifade eden terim. 
L _j 

Sipah, silahdar, ulfıfeci, gureba bölükle
rinden oluşan ve kendilerine "altı bölük hal
kı" da denilen kapıkulu süvarilerinin ulu
feleri önceleri Topkapı Sarayı Hazine Da
iresi'nde sipahi hazinedarının huzurunda 
verilirdi (Koçi Bey, s. 91). Ancak bunların 
maaş hususunda bazı suistimalieri görü
lünce XVII. yüzyıl ortalarından itibaren ma
aşları Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'
nın arzıyla Paşakapısı'nda verilmeye baş
landı. "Sipah sergisi" adı verilen bu tevzi 
sırasında başta vezlriazam olmak üzere 
defterdar ve diğer divan erkanı ile bölük 
ağaları da hazır bulunurdu. Belge ve kay
naklarda "sergi ferşi, sergi döşeme" de de
nilen uygulama asker mevcuduna bağlı ola
rak birkaç gün devam edebilirdi. Orada 
bulunmayan kapıkulu süvarilerinin maaş
ları ise ağaları vasıtasıyla dağıtılırdı. Bu uy
gulamadan dolayı bizzat mevcut olan ka
pıkulu süvarilerine "sergili", bulunmayan
lara ise "taşralı" denirdi. 

XVII. yüzyıl ortalarından itibaren her üç 
ayda bir devlet merkezine gelmelerinin 
zor, uzun zamana bağlı ve masraflı olma
sından dolayı süvariler, ellerinde bulunan 
ve "ibtida" denilen tevcih kağıtlarını veya 
bir nevi rufıs belgelerini zabitlerine yahut 
arkadaşlarına bırakıp maaşlarını kırdırma 

uygulamasını başlattı. Ulfıfe tevzii sırasın
da adları okunanlardan taşrada olanlara 
zabitleri tarafından "merd-i garlb" denite
rek orada bulunmadıkları ifade edilirdi. Dü
zenli yoklamaların yapılamadığı son asır
larda bazı bölük zabitleri ölen süvarilerin 
ulfıfelerini onları merd-i garlb gibi göste
rerek kendileri almışlardır (Mustafa Nuri 
Paşa, lll , 90). Maaş kırdırma muamelesi
ne süvariler arasında "bozma", maaşı kır
dıran kişiye "satıcı" veya "lradcı" adı verilir
di. Bunların yaptıkları bu işten hisseleri ol
duğundan salıcılık zamanla karlı bir iş ha
line gelmiş, büyük suistimaliere yol açmış
tır (Raşid, N, 70) . Bozma muameleleri sa
dece hazarda yapılır, seferlerde tatbik edil
mez, ibtida sahibinin mutlaka seferde ha
zır bulunması gerekirdi. Seferlerde ulfıfe 
dağıtımı sırasında maaş defterine göre ya
pılan yoklamada mevcut olmayanların isim
lerinin yanına "sefer neyamed" (sefere gel
medi) kaydı düşülürdü. Bu işe büyük önem 

. veren Sadrazam Şehid Ali Paşa, 171 S Mo
ra seferisırasında İstefe'de yaptırdığı yok-

la,mada bozma usulünü uygulatmamıştır 
(a.g.e., ıv. 122-124) 

Merkeze yakın yerlerde ikamet eden 
kapıkulu süvarilerinin her u!Qfe tevziinde 
İstanbul'a gelerek hanlarda, odalarda ka
lıp bazı uygunsuz hareketlerde bulunma
ları yetkilileri başka bir karar almaya sev
ketti. Buna göre taŞrada olan kapıkulu sü
varilerinin rtıaaşiarını çavuşları alacak ve 
ilgili süvariye teslim edecekti. Bu uygula
ma süvarilerin topluca İstanbul'a gelme
sini önlediyse de bu defa çavuşların suis
timalieri başladı. Zira ölen süvarilerin ib
tida kayıtları silinmedi ve u!Qfeleri çavuş
lara intikal etti. Bunu önlemek için hükü
met, ölen süvarileri haber verenlere vefat 
edenin maaşının yarısını ödeyeceğini ilan 
etmek zorunda kaldı (Cevdet, I, 99). An
cak birçok kimse, gerek ocak gayreti ge
rekse ocak düşmanlığı sebebiyle bu ihba
rı yapmaya yanaşmadı. Bu uygulamadan 
menfaati olan kapıkulu zabitleri çeşitli hi
lelerle mah!Ql u!Qfeleri "bozma, an yed, ta
ayyüş, taşralı, sergili" gibi adlar altında al
maya devam etti. 

Suistimaller devlet ricali tarafından bi
lindiği halde isyan korkusundan dolayı yok
lama yapmaktan çekinilirdi. Yapılsa bile 
ocakların yüksek rütbeli zabitleri mahlQI
leri saklayabilirdi. XVII. yüzyılın ilk çeyre
ğinde yazılmış bazı eserlerde bu durum
dan söz edilmektedir. 1 092' deki ( 1681 ) yok
lamada sadece sipah bölüğünde 4000 ne
ferin tashihi yapılmıştı. 11 OS'te ( 1693) Ve
zlriazam Bozoklu Mustafa Paşa. Avustur
ya seferinden dönerken u!Qfe dağıtımı es
nasında kapıkulu süvarilerini yoklamaya 
tabi tutmuş ve hazineye önemli gelir sağ
Iarnıştı (Defterdar Sarı Mehmed Paşa , s. 
ı 20, 468) Ancak yoklama girişimlerinin 
ardından büyük isyanlar çıkabilirdi. Nite
kim 1 098 ( 1687) yoklamasında Serdanek
rem Sarı Süleyman Paşa kapıkulu süvarile
rini 200'er kişilik birlikler halinde yeniden 
tanzim etmek isteyince bundan rahatsız 
olan süvariler ayaklandı ve sadrazarnın ida
mına. IV. Mehmed'in de hal'ine sebep ol
du. Kapıkulu süvarileri, Vezlriazam Süley
man Paşa'nın maaş belgelerinin arkasına 
eşkallerini yazdırtmasına büyük tepki gös
terdiler ve kendilerine esir muamelesi ya
pıldığını öne sürerek isyan ettiler (a.g.e., 
S. 236) 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında lll. Mus
tafa'nın emriyle kurulan sürat topçuları 
neferlerinin maaşları bizzat kendilerine ve
rilmeye başlandı. 1826'da Yeniçeri Ocağı'
nın ilgası arefesinde teşkil edilen Eşkinci 
Ocağı neferlerinin maaşlarının da Ağaka
pısı'nda bizzat kendilerine, sılada bulunan-



larınki ise yeniçeri efendisine ödenmesi 
esasa bağlandı (Sahaflar Şeyhizade Esad 
Efendi, s. 583, 584) . Sergi uygulaması Ye
niçeri Ocağı'nın ilgasından sonra kaldırıldı 
ve gerekçe olarak yaptıkları suistimaller 
gösterildi (BA, Cevdet-Asker!, nr. ı 2 ı 7) 
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SERGÜZEŞTNAME 
( <~,oL;.;;..;,.;IS" r') 

Baştan geçen olayların 

çoğunlukla manzum, bazan da nesirle 
L karışık olarak anlatıldığı edebi tür. _j 

Farsça ser ile (baş) güzeştten (< güzeş

ten "geçmek") oluşan ser-güzeşt kelimesi 
"bir kişinin başından geçen olay, hikaye, 
çekilen çile, macera" demektir. Bunun yi
ne Farsça name ile (mektup, risale) birleş
mesinden meydana gelen sergüzeşt-name 
kişilerin, başlarından geçen olayları ve bu 
olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini doğru
dan ya da kurmaca unsurtarla zenginleş
tirerek kendi ağızlarından anlattıkları eser
lerin ortak adıdır (Gökalp, Eski Türk Edebi
yatında Manzum Sergüzeştnameler, s. 6). 

Daha çok mesnevi nazım şekliyle, bazan 
da manzum-mensur karışık olarak yazı
lan sergüzeştnamelerde mesnevinin yanı 
sıra kaside, gazel, muhammes, terciibend, 
müsemmen, kıta, rubai, beyit gibi nazım 
biçimleri de kullanılmıştır (a.g.e., s. 5ı8) . 

Sergüzeştnameler genellikle kurmaca ve 
hatırat diye ikiye ayrılabilir. Hatırat özelliği 
gösteren ve gerçek hayat hikayesine da
yanan eserlerde şairin yolculukları, başın
dan geçen aşk, sürgün, hastalık gibi olay
larla kendi dönemi hakkındaki görüşleri, 

zamandan şikayetleri, yolculukları esnasın
da çektiği sıkıntılar. geçtiği yerlerde gör
dükleri ve özellikle maceraları dile getiri
lir. Bazan şairin hayatındaki bir olay, bazan 
da hayatının tamamı konu edilir. Daha zi
yade şairterin kendi ağızlarından nakledi
len sergüzeştnamelerin anlatımında tek
düzeliği gidermek ve üslübu renklendir
rnek amacıyla zaman zaman -ana konuyla 
bir ilgi kurarak- farklı içerik ve üslüptaki 
metinlere de yer verilir. Münazara, mev'iza, 
nasihatname, hezliyyat, hicviyye, şitaiyye, 
berfiyye, temmüziyye, sQrname, methiye, 
sakiname gibi türler de sergüzeştname
lerde müstakil bölümler halinde bulunur 
(a.g.e., s. 14). Ayrıca çeşitli kurgu unsurla
rının kullanıldığı, olağan üstü motifler, kur
maca aşk hikayeleri ve çeşitli anlatım tek
nikleriyle zenginleştiriterek edebi bir üs
IQp yakalama yoluna gidildiği de olur. An
cak bu eserlerin tamamında olaylar şairin 
hayatından bazı izler taşır. Kurmaca ser
güzeştnameler ise daha çok mecazi veya 
hakiki aşkı konu alır. Bunlar mecazi ve tem
sili anlatıma yer vermeleri bakımından ede
bi yönden daha zengindir. 

Anlatım olarak klasik ve modern teknik
lerin bir arada kullanıldığı görülür. Tasvir, 
tahkiye, özetleme, sahneleme, diyalog, iç 
monolog gibi anlatımların hayat hikaye
leri üzerine kurulması sergüzeştnamele
rin benzer özellikler taşıyan başka edebi 
türlerle karıştınlmasına yol açmıştır. Ay
rıca bazı edebi türlere ait örneklerin ser
güzeştnamelerde yer alması veya o türle 
konuyu işleyiş üsluplarının benzeşmesi bu 
karışıklığın bir başka sebebidir. Klasik Türk 
edebiyatında hem bir üslübu hem edebi 
bir türü karşılayan hasbihaller bu türe en 
yakın metinlerdiL Hasbihallerde şairler kur
maca hikayelerden yararlanarak kendi duy
gularını ve düşüncelerini dile getirirler. Ser
güzeştnameler zaman zaman seyahatna
rnelerin bir parçası telakki edilmişse de 
gezilip görülen yerler hakkında bilgi veril
mesi seyahatnameleri farkl ı kılar. Vatan
dan veya sevilen birinden ayrılmayı konu 
edinen firaknameler de türe yakın eser
ler kabul edilebilir. Özellikle çocukların ve 
gençlerin ölümü, bir devlet büyüğünün 
bulunduğu mevkiden ayrılması, aziedil
mesi ve öldürülmesinin anlatıldığı küçük 
manzumeler, ağıtlar da firakname adıyla 
anılmaktadır. Bu durumda söz konusu 
eserlerin otobiyografik örneklerini sergü
zeştnamelerin -ayrılık konusunu ele alan
bir alt kolu olarak değerlendirmek yerin
de olacaktır. 

Türk edebiyatında sergüzeştnameler ve 
bunlara benzeyen türlerde tesbit edilebi-

SERGÜZEŞTNAME 

len eserler yazılış tarihlerine göre şöylece 
sıralanabilir: 876'da (ı 47ı-72) Diyarbekirli 
Hallll tarafından yazılan 1334 beyitlik Fir
katndme; Cemall'nin 1478'de Fatih Sul
tan Mehmed'le birlikte katıldığı Arnavut
luk seferindeki izienimlerini anlattığı Se
ferndme (Der-Beyan-ı Meşakkat-i Sefer ü 
Zararet ü Mülfizemet); Tacizade Cafer Çe
lebi'nin 3750 beyitlik H evesndme'si (N e
cati Sungur, doktora tezi, 1998, AÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü); Hamidizade Celili'nin 
915 (1509) yılında kaleme aldığı 485 be
yitlik Hecrndme (Ayan, bk. bibl); 1540'
ta Şirvanlı Sevadi tarafından yazılan 3118 
beyitlik Hdlname-i Sevddi; Rumelili Za
lfi'nin 950'de ( 1543-44) kaleme aldığı Ki
tab-ı Sergüzeşt-i Zaifi (TS M K, Revan Köş
kü, nr. 822, vr. ı 32b-158b); Macuncuza
de Mustafa'nın 1 007'de ( 1598-99) yazdığı 

manzum-mensur karışık Sergüzeşt-i 

Esir-i Malta (Hacı Selim Ağa Ktp., Ke
mankeş Emir Hoca, nr. 234, vr. 132•- ı 59•; 

Malta Esirleri [nşr. Cemi! Çiftçi[, istanbul 
ı 996); Karaçelebizade Abdülaziz'in 1636'
dan sonra kaleme aldığı ve Kıbrıs sürgü
nünü anlattığı 1855 beyitlik Gülşen-i Ni
yaz adlı mesnevisi (Süleymaniye Ktp., Mih
rişah Sultan, nr. 252); yazılış tarihi 1642'
den sonra olduğu sanılan. Varvari Ali Pa
şa'nın çocuk yaşta Bosna'dan devşirildik
ten sonraki kırk üç yıllık hayatını anlattı
ğı Maktildt-ı Varvari Ali; Receb Dal'nin 
1649 yılında yazdığı 2400 beyitlik Nev
hatü '1-uşşdk; İsmail Bellğ'in 1702'de ka
leme aldığı 149 beyitlik Sergüzeştndme-i 
Fakir be-Azimet-i Tokat; Katib Osman'
ın 1736'da yazdığı 1014 beyitlik Sergü
zeştndme-i Kdtib Osman (Milli Ktp., Yaz
malar, nr. A 4343, vr. ı b-24•); Necati Efen
di'nin 1785'te yazdığı. Kırım'ın bağımsız 

hale gelmesini anlatan Sergüzeştndme; 
Enderunlu Fazırın 1 795 yılından sonra 
kaleme aldığı yaklaşık 450 beyitlik Def
ter-i Aşk (İstanbul 1253); Keçecizade iz
zet Molla'nın 1823-1824'te yazdığı 4182 
beyitlik Mihnet-keşdn (İstanbul ı 269; 

[nşr. Ömür Ceylan- Ozan Yılmaz[, istan
bul 2007); 1855 yılında kaleme alınan, 
203 beyit halinde Mir Ali'nin sergüzeştini 
anlatan Mir Ali Rıza el-İstolcevi; Koni
çeli Kazım Paşa'ya ait olup tahminen 1873 
yılından sonra yazılan, ancak tamamlana
mayan Ser-nüvişt-ndme-i Acizi; Bay
burtlu Zihn'i'nin kaleme aldığı hacimli bir 
eser olan Sergüzeştndme-i Zihni (Demi
rayak, b k. bi bl); Mehmed Rifat'ın 1887'de 
yazdığı, 800 beyitten fazla olan Efsane-i 
İbret. Bunların dışında Kani'nin divanında 
yer alan "Hasbihal-i Hôd" başlıklı 132 be
yitlik mesnevisiyle (Gökalp, Eski Türk Ede
biyatında Manzum Sergüzeştnameler, s. 
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