SERGÜZESTNAME
26) Pertevniyal Valide Sultan'ın Sergübir hEltıratı vardır ki (Gürfırat, bk. bibL) burada oğlu Sultan Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesi olayı
nı anlatmaktadır. Kelimenin sözlük anlamından hareketle bazı mutasawıflar seyrü sülı1k esnasında yaşadıkları manevi halleri 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 tasavvuf kavramlarını tanıttığı bir kitabı vardır
(nşr. Tahir Hafızalioğlu, istanbul 2001 ). Yine kelimenin sözlük manasıyla ilişkili olarak Samipaşazade Sezal'nin ilk Türk romanlarından olan eserine Sergüzeşt adını
vermesi (İstanbul I 305), Namık Kemal'in
İntibah romanının ikinci adının Sergüzeşl-i Ali Bey olması (İstanbul, ts.) dikkat
çekmektedir. Özege'nin Katalog'unda (N,
1533-1554) bu adı taşıyan matbu birçok
eser mevcuttur.
zeştname adlı
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SERHAD KULU
Osmanlı Devleti'nde
sınır boylarında

L

ve kalelerde hizmet gören
askeri zümrelerin genel adı.

_j

Stratejik önemine, büyüklük ve küçükgöre kalelerde nöbetieşe hizmette
bulunan gönüllü, beşlü, azeb, farisan (atl ı u!Ofeci) denilen muhafız askerlerini kapsar. Serhad kulu askerleri kalelerde görev
yapan kapıkullarından farklı bir yapılan
manın sonucunda ortaya çıkmıştır. Yörenin halkından toplandıkları, ayrıca kapıkul
ları ile karıştırılmamaları için "yerli kulu"
da denilen bu askerlerin istihdamı özellikle XVII. yüzyıl başlarından itibaren artmış
ve çeşitlenmiştir. Daha önceki dönemlerde sınır boylarında aklncı denilen hafif süvari birlikleri hizmet görürdü. Ancak sınır
ların giderek daha çok tehdit altında kalması ve aklncılığın XVI. yüzyılın sonların
dan itibaren zayıflaması başka askeri tedbirler alınması gereğini ortaya çıkarmış olmalıdır. Bu amaçla serhad boylarında değişik isimler altında askeri birlikler oluştu
rulmaya çalışılmıştır. Bu birliklerin başlıca
görevi dışarıdan gelecek saldırılara karşı
koymak, içeride de asayiş ve güvenliği sağ
lüğüne

lamaktı.

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

Vnogarç Kalesi
ve çevresinin
korunması için
hisar eri,
martolos
ve beşlü
görevlendirilmesi
hak kı nda

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 askerleri atlı idi. 1663 yılında Uyvar Kalesi
fethedilince Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa 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 askerlerinden olan gönüllüler ve beşlüler ağaları
nın kumandası altında hizmet verirlerdi.
Beşlü isimlendirmesi bunların beş hanede bir olmak üzere toplanmasından veya
daha doğru bir tesbitle S'er akçe olan yevmiyelerinden 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. Zaman zaman bazı eyalet valileri tarafından
özel hizmetlerde ve vergi tahsili işlerinde
kullanılan beşlülerin şikayeti üzerine bu tür
işlerde çalıştırılmamaları hususunda merkezden beylerbeyilere emirler gönderilmiş
tir. Bağlı oldukları kumandana beşlü ağa
sı deniliyordu. Beşlülük gedik olup ancak
boşalınca bir başkasına verilirdi. Gerek gönüllü! er gerekse beşlüler bölükbaşıların
emrinde sağ ve sol diye bölüklere ayrılırdı .
Beşlüler için ayrıca cemaat tabiri de kullanılırdı. Yapılan yoklamalarda mevcut olmayanların ve çocuk yaştaki beşlülerin kayıtları silinirdi. Ölüm, yaşlılık veya iş görememe gibi sebeplerle boşalan beşlü gedikleri haraçgüzar zirnıniye değil müslümanlardan hak edenlere tevcih edilirdi ( BA,
MD, nr. 83, hk. 30).
Serhad boylarında istihdam edilen azeblerin atlı olanlarına farisan denirdi. Bunların da başlıca görevi sınır muhafızlığı idi.
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Kalesinde
beklemeyip
başka yerde
oturan
hisar eri , azeb
ve beş l üler i n
gediklerinin
bir başkası n a
tevcihi
hakkında

ll. Selim'in hükmü
(BA, MD, nr. 7,
s. 603)

Bu sebeple bazı kaynaklarda kendilerinden atlı uiOfeli şekl i nde söz edilmektedir.
Bazı kayıtlardan beşlülerle farisanın aynı
olduğu

sonucu

çıkmaktaysa

da bu adlandırmaların bulundukları yöreye göre değiştiği anlaşılmaktadır. Diğer serhad kulları gibi farisan da yoklamaya tabi tutulur, mevcut olmayanların kayıtları silinirdi.
Bulundukları kalenin önemine göre ewel,
sani, salis gibi bölüklere ayrılan farisan gönüllü ve beşlüler gibi teşkilatlanmıştı. Bu
arada serhad kulu askerleri arasında yerli
halktan alınmış topçu, cebeci, lağ ı mcı,
humbaracı ve martalos gibi muhafızlar da
olurdu. Hayta terimi ise eyalet askerlerinin bir kısmı için kullanılırdı. Sınır boyların
da göstermiş oldukları cesaret ve yiğitlik
le bilinen haytalar zaman zaman düşman
bölgesine akınlarda bulunurdu. Ancak düzenleri bozulunca eşkıyalık yapmaya baş
ladıklarından bu kelime son zamanlarda
başı boş. işsiz güçsüz serseri takımı için
kullanılır olmuştur. Daimi kale muhafızları
dizdar denilen kale muhafızının emri altın
da görev yapardı.
Serhad kuwetleri maaşlarını bulundukları eyalet maliyesinden alır veya kendilerine bir yerin geliri tahsis edilirdi. Ancak
uzun süren savaşlar yüzünden bazan ulQfelerinin merkezden gönderildiği de olurdu (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. I 92).
Yerli kulları genellikle bulundukları yerlerde istihdam edilirler, ihtiyaç durumunda
yakın yerleşim yerlerini de korurlar, uzak
sefer! ere pek götürülmezlerdi. Hisar eri denilen kale muhafızları ile bazı beşlüler daha ziyade yaşlı, yaralı ve ocakta tutulması
caiz görülmeyen yeniçerilerden tayin edilirdi. Serhad kulları cizye ve diğer vergilerden muaf tutu ldukları için haraçgüzar
reayanın azeb veya beşlü olmalarının yasaklanmasına, hisar erlerinin de yükümlülüklerini yerine getirmesine ihtimam gösterilirdi. Reayanın serhad kulu olması vakıfları da zor durumda bırakınca vakıf reayasının beşlü yapılmaması istenmiştir. Ser-

had kullarıyla ilgili bir başka mesele de ulQfelerin zamanında verilmemesidir.
Yerli kulu askerleriyle kapı kulları arasın
da zaman zaman kanlı çarpışmalar meydana gelirdi. Bazan yerli kulu askerlerinin
başı durumunda olanların isyan ederek
büyük olaylara yol açtığı bilinmektedir. Nitekim Bağdat yerli kullarının kumandanı
olan Bekir Su başı'nın 1623-1639 yılları arasında cereyan eden Osmanlı-Safev'i savaş
larının çıkmasında payı olmuştu. Şam'da

da çok sayıda yerli kulu vardı. Bunlar XVII.
yüzyılda şehir idaresine karışmaya, beylerbeyini dinlememeye, hatta onu şehre sokmayıp maaşma el koymaya kadar işi ileri
götürmeye başlamışlardı. Bunun üzerine
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa buraya
yeniçeri göndererek yerli kullarını dağıt
mış ve onlara sadece kale muhafızlığı hizmeti vermişti (Naima, VI. 396 vd.). Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra serhad kuwetleri dağıtılmış ve eyaletlerde
yenileşme çerçevesi içerisinde doğrudan
merkeze bağlı birlikler teşkiline başlanmış
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