
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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Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

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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26) Pertevniyal Valide Sultan'ın Sergü
zeştname adlı bir hEltıratı vardır ki (Gür
fırat, bk. bibL) burada oğlu Sultan Abdü
laziz'in 1876'da tahttan indirilmesi olayı
nı anlatmaktadır. Kelimenin sözlük anla
mından hareketle bazı mutasawıflar sey
rü sülı1k esnasında yaşadıkları manevi hal
leri anlattıkları eserleri de sergüzeşt diye 
adlandırmışlardır. Aziz Mahmud Hüdayi'
nin bu adla anılan bir risalesi bulunduğu 
gibi (Edirne Ahmed Bad! Efendi Ktp., nr. 
2316) La'lizade Abdülbaki'nin de aynı adı 
taşıyan ve bazı Melaml büyükleriyle tasav
vuf kavramlarını tanıttığı bir kitabı vardır 
(nşr. Tahir Hafızalioğlu, istanbul 2001 ). Yi
ne kelimenin sözlük manasıyla ilişkili ola
rak Samipaşazade Sezal'nin ilk Türk ro
manlarından olan eserine Sergüzeşt adını 
vermesi (İstanbul I 305), Namık Kemal'in 
İntibah romanının ikinci adının Sergü
zeşl-i Ali Bey olması (İstanbul, ts.) dikkat 
çekmektedir. Özege'nin Katalog'unda (N, 
1533-1554) bu adı taşıyan matbu birçok 
eser mevcuttur. 
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SERHAD KULU 

Osmanlı Devleti'nde 
sınır boylarında 

ve kalelerde hizmet gören 
askeri zümrelerin genel adı. 

_j 

Stratejik önemine, büyüklük ve küçük
lüğüne göre kalelerde nöbetieşe hizmette 
bulunan gönüllü, beşlü, azeb, farisan (at
l ı u!Ofeci) denilen muhafız askerlerini kap
sar. Serhad kulu askerleri kalelerde görev 
yapan kapıkullarından farklı bir yapılan
manın sonucunda ortaya çıkmıştır. Yöre
nin halkından toplandıkları, ayrıca kapıkul
ları ile karıştırılmamaları için "yerli kulu" 
da denilen bu askerlerin istihdamı özellik
le XVII. yüzyıl başlarından itibaren artmış 
ve çeşitlenmiştir. Daha önceki dönemler
de sınır boylarında aklncı denilen hafif sü
vari birlikleri hizmet görürdü. Ancak sınır
ların giderek daha çok tehdit altında kal
ması ve aklncılığın XVI. yüzyılın sonların
dan itibaren zayıflaması başka askeri ted
birler alınması gereğini ortaya çıkarmış ol
malıdır. Bu amaçla serhad boylarında de
ğişik isimler altında askeri birlikler oluştu

rulmaya çalışılmıştır. Bu birliklerin başlıca 
görevi dışarıdan gelecek saldırılara karşı 
koymak, içeride de asayiş ve güvenliği sağ
lamaktı. 

Mahalli serhad kulları o yörenin yöneti
cisi olan beylerbeyine bağlı olur ve azeb, 
hisarlı (hisar eri, hisar ereni) , sekban, lağım
cı, müsellem gibi isimlerle anılırdı. Yine 
sancak veya beylerbeyinin maiyetinde de
li, gönüllü, beşlü ve farisan gibi adlar al
tında başka mahalli serhad kuwetleri de 
bulunurdu. Daha sonra bunlara levent ve 
hayta adlarıyla yeni sınıflar eklenmiştir. 
Kendi içinde daha alt birimlere ayrılan ser
had kuwetlerinin mevcudu mevkiin stra
tejik önemine göre değişirdi. Bulunduk
ları kalenin muhafızlığını yapan, burada 

Vnogarç Kalesi 
ve çevresinin 

korunması için 
hisar eri, 
martolos 
ve beşlü 

görevlendirilmesi 
hakkında 

Klis beyine 
ll. Selim'in hükmü 
(BA, MD, nr. 12, 

s. 306) 

ikamet eden genç ve bekar yiğitlerden 
olan, "ewel" ve "sani" diye bölüklere ayrı
lan kale azebleri dışındaki serhad kulu as
kerleri atlı idi. 1663 yılında Uyvar Kalesi 
fethedilince Köprülüzade Fazı! Ahmed Pa
şa kaleyi tahkim ettirip içine kapı kulların
dan başka farisan, azeb, cebeci, topçu, 
martalos gibi yerli kulu askerlerini bırak
mıştır (Silahdar, I, 282). 

XV. yüzyılın sonlarından itibaren yerli 
halktan teşkil edilen serhad kulu askerle
rinden olan gönüllüler ve beşlüler ağaları
nın kumandası altında hizmet verirlerdi. 
Beşlü isimlendirmesi bunların beş hane
de bir olmak üzere toplanmasından veya 
daha doğru bir tesbitle S'er akçe olan yev
miyelerinden dolayıdır. Beşlülerin başlıca 
görevleri muhafızlıkyapmak, kale inşaat
larında çalışmak, asıl ordunun geçeceği 
yolları açmak ve düşman ülkelerine küçük 
çaplı akıniara çıkarak orduya kılavuzluk 
etmek, ihtiyaç halinde erzak tedarikinde 
bulunmak ve kale tamiratı yapmaktı. Za
man zaman bazı eyalet valileri tarafından 
özel hizmetlerde ve vergi tahsili işlerinde 
kullanılan beşlülerin şikayeti üzerine bu tür 
işlerde çalıştırılmamaları hususunda mer
kezden beylerbeyilere emirler gönderilmiş
tir. Bağlı oldukları kumandana beşlü ağa
sı deniliyordu. Beşlülük gedik olup ancak 
boşalınca bir başkasına verilirdi. Gerek gö
nüllü! er gerekse beşlüler bölükbaşıların 
emrinde sağ ve sol diye bölüklere ayrılırdı . 

Beşlüler için ayrıca cemaat tabiri de kul
lanılırdı. Yapılan yoklamalarda mevcut ol
mayanların ve çocuk yaştaki beşlülerin ka
yıtları silinirdi. Ölüm, yaşlılık veya iş göre
meme gibi sebeplerle boşalan beşlü gedik
leri haraçgüzar zirnıniye değil müslüman
lardan hak edenlere tevcih edilirdi ( BA, 
MD, nr. 83, hk. 30). 

Serhad boylarında istihdam edilen azeb
lerin atlı olanlarına farisan denirdi. Bunla
rın da başlıca görevi sınır muhafızlığı idi. 


