CEREHOR
lamak için iki tedbir daha almışlardı. Birincisi önemli yerlere kabileler yerleştir
mek. ikincisi Şam- Mekke arasında hacıların karşılanması ve korunması için
bir ordu teşkil etmekti (Barbir, s. 167).
Yerli halkın bazı vergi muafiyetleri karşılığında önemli yerlerin ve geçitierin güvenliğini sağlamaları bir Osmanlı siyaseti idi. Hac kafilesi için Şam bölgesinde bu usul uygulanıyordu . Ancak bütün
bu tedbirlere rağmen yerli kabileler hac
kervanlarına sık sık saldırılar düzenliyorlardı. Bunu adet haline getiren bazı kabile ve aşiretler vardı.
XVII. yüzyıla kadar cerde tabirine rastlanmamakta, bu görev muhtemelen baş
ka bir yolla yürütülmekteydi. Cerde teş
kilatı başlangıçta Filistin bölgesinde Kudüs, Nablus ve Safed beyleri tarafından
idare edilmiştir. XVIII. yüzyılda ise Trablusşam beylerbeyileri ve muhassılları cerde başbuğu olarak bu görevi üstlenmiş
lerdiL Nitekim Trablusşam valisine gönderilen 1159 (1746) tarihli bir fermanda, hacıların karşılanması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği ve bu vazife
öteden beri Trablusşam valilerine havale edildiğinden kendisine de bu görevin
verildiği belirtilmekte, daha önce olduğu gibi 1500 nefer askerin kapı halkın
dan ve diğer kaynaklardan sağlanması
istenmektedir (BA, MD, nr. 14 7, s. 287;
nr. ı 52, s. 21 O) . Ancak yüzyılın ortaların
da Trablusşam valilerinin cerde. için gerekli mali kaynağı temin etmekteki ihmalleri sebebiyle başbuğluğun Halep valisine. daha sonra da Hama sancak beyi
Azınzade Esad Paşa 'ya verildiği görülmektedir. Azınzade ailesinden başka
fertlerin de cerde başbuğ lu ğuna tayin
edildiği bilinmektedir. Mesela 1784 'te
Azınzade Abdullah Paşa Cerde başbuğu
idi (Vasıf, s. 136).
Cerde birliği esas itibariyle 1500 kadar savaşçıdan meydana geliyordu. Filistin bölgesinde timar* sahiplerinin temin ettiği askerlerle cerde başbuğunun
maiyeti bu rakamın dışında idi. D'Ohsson
asker miktarını 15.000 olarak vermekteyse de arşiv kaynakları bu rakamı doğ
rulamamaktadır. Cerde birliği zilkade ve
zilhicce aylarında Arabistan'da bulunurdu. Burada cerde askerinin defteri tutulur ve görevli kadı tarafından kontrol
edilirdi (BA, Cevdet -Askeri, nr. 13. 734).
Cerde birliklerinin XVIII. yüzyıl başların
da önce hacıları Ebyarülganem'de, sonraları ise daha güvenli olması sebebiyle
Hediyye'de karşıladığı ve onlara yiyecek
içecek yardımında bulunduğu bilinmektedir (Barbir, s. 174). Bütün bu tedbirle-

re rağmen yine de bedeviterin hacı kafilelerine yaptığı saldırılara dair arşiv kaynaklarında hayli bilgi bulunmaktadır.
Cerde teşkilatının başlıca mali kayna ğı, Filistin bölgesi ve Trablusşam eyaletinden toplanan vergilerle ihtiyaç halinde merkezden Hazine-i Amire veya Hazine-i Enderün'dan gönderilen yardım
dı. Toplanan miktarın fazla olması halinde artan kısım merkeze iade edilirdi
(BA, Cevdet-Askeri, nr. 29.779). Merkezden gönderilen yardım hizmetin düzenli
ve etkili bir şekilde ifası bakımından çok
önemli idi. Nitekim 1730'da Patrona isyanı neticesinde istanbul'da yaşanan karışıklık. ayrıca Trablusşam eyaletinde hüküm süren kıtlık sebebiyle mali kaynağın
sağlanması konusunda değişik bir yola
başvurulmuş ve mukataa* sahiplerinden
cerde için silahlı 1000 kişi temin etmeleri
istenmişti (BA, Ali Emir!, lll. Ahmed, nr.
326 1) Diğer taraftan 1758'de yeni Trabl usşam valisi Abdurrahman Paşa cerde
için gerekli mali kaynağı temin edemeyince Hazine-i Amire'den kendisine 150.000
kuruş yardım yapılmıştı (BA, Cevdet-Askeri, nr. 16.697) Ancak cerde başbuğunun
mali kaynağın sağlanması ve güvenliğin
temini konusundaki başarısızlıkları genellikle aziedilmesine sebep olurdu.
ne zaman kaldırıldığı hakkesin bilgi bulunmamakta, ancak
hac kafilelerinin güvenliğinin daha sonra düzenli ordularla sağlandığı bilinmektedir.
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Selçuklular'da ve özellikle
Devleti askeri teşkilatında
daha çok geri hizmetlerde
geçici olarak kullanılmış olan
ücretli asker.

Osmanlı

L
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Farsça'da "ücret, nafaka, maaş" angelen cera kelimesiyle "yiyen.
yiyici" anlamındaki hör kelimesinden
meydana gelmiştir. Cerihor ve serehor
lamlarına

şekillerinde de telaffuz edilmiştir. Ortaya çıkışı ve teşkilatı hakkında kesin bilgi yoktur. İbn Bibi'de ecr-hör. cirahör,
icrahör olarak geçen bu zümreden ll. Gı
yaseddin Keyhusrev 1243'te Moğollar'a,
Muinüddin Süleyman Pervane de Rükneddin Kılıcarslan'a karşı yaptıkları mücadelelerde faydalanmışlardır.
Osmanlı Devleti'nde de Yıldırım Bayezid tarafından Ankara Savaşı'nda (1402)
Timur kuwetlerine karşı Rumeli ve Anadolu' dan, daha ziyade gayri müslimlerden toplanmış cerehorların kullanıldığı
bilinmektedir. Bunlar ihtiyaca göre toplumun en hareketli kesiminden gençlerden toplanırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından sonra garib, azeb ve canbazan taifeleri gibi eyalet askerleri statüsüne giren cerehorlar gönüllü olarak alın
dığı gibi cebren de toplanabilirdi. Firar
olaylarını önlemek için de her cerehor
kefile bağlanırdı. Daha sonraki dönemlerde hemen sadece kale tamiri. köprü
yapımı, yol inşaatlarında ve maden ocaklarında kullanılan cerehorlar avarız vergisi karşılığı olarak da çalıştırılmışlardır.
Nitekim daha 1440'1arda cerehorluktan
muafiyet belgelerine rastlanmaktadır.
XVI. yüzyılda cerehorlara 4 akçe civarında yevmiye veriliyordu. Belgelerden
anlaşıldığına göre bu zümreye genellikle barış dönemlerinde ücret karşılığı, savaş dönemlerinde ise vergi muafiyeti çerçevesinde hizmet gördürülüyordu. Hizmetleri zamanla az ücretli rençberlik ve
ırgatlık haline gelmiş olan cerehorlar
XVIII. yüzyıldan sonra pek gö rü lmemiş
lerdiL
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