SALUR

Erzurum
lckale'deki
Kale Mescidi
ve Tepsi Minare

1190 yıllarında yapıldığı düşünülmektedir.
İki renkli düzgün kesme taş malzeme ile
inşa edilen yapı dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü cenazelik bölümü üzerinde sekizgen gövde, silmeler ve üçgen alınlıklar
la iki katlı bir görünüşe sahiptir. içten kubbe, dıştan konik külahla örtülü kümbetin
cephelerinde yuvarlak kemerli çifte pencere formunda nişler yer alır. Yapı, cephe
tasarımının yanı sıra üstte kasnak bölümünde yuvarlak kemerli nişlerde on iki
hayvanlı Türk takvimine bağlanan figürlü
kabartmalarıyla dikkat çekmektedir (bk.
ÜÇ KÜMBETLER).

Üzerlerinde kitabe bulunmayan, ancak
Saltuklular'a mal edilen ispir Kale Mescidi
ve Micingert Kümbeti XII. yüzyıl Saltuklu
eserleriyle üslup birliği göstermektedir. ispir Kale Mescidi kalenin en yüksek yerinde
bulunmaktadır. 10,80 m . x 9,50 m. boyutlarında kareye yakın plana sahiptir ve
üst örtüsü üç bölümlüdür. Kuzeydoğu köşesindeki kare alan kubbeli olup kasnağın
da dört yöne açılan pencereler yer almaktadır; batısı ve güneydoğusu sivri kemerli bir t onazla örtülüdür. Yapının dış duvar
dolgusundan mihrabının sonradan yapıl
dığı anlaşılmaktadır. Mescidin güneybatı
köşesinde kale burcu üzerinde minaresi
bulunmaktadır ve dışarıdan dört farklı duvar örgüsüyle dikkati çekmektedir. Şerefe
ye kadar kesme taştan örülmüş olup şe
refe altında tuğladan dört sıra kirpi saçak
yer al maktadır. Şerefe korkulukları ve külah kısmı yıkılmıştır. Micingerd Kümbeti,
Micingerd Kalesi'nin kuzeydoğusunda iki
renkli düzgün kesme taşla inşa edilmiş
tir. Dıştan çokgen, içten silindirik gövdeye sahip kümbetin yıkılmış üst örtüsüne
rağmen içten kubbe, dıştan konik külahla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapı sivri
kemerli ve mukarnaslı pencere alınlıkları
na sahiptir.
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Boyun adı Kaşgarlı Mahmud'un Div anü
l u gati't-Türk'ünde (XL y ü zy ıl) Salgur
diye yazılmış . XII ve XIII. yüzyıl kaynaklarında aynı imla ile, bazan da Şalgur şe k
linde belirtilmiş , XIV. yüzyıldan itibaren

bu ad Satur biçimini almıştır. Reşidüd
din'de Satur kelimesinin, "Nerede olsa kı
lıç ve topuzu iş görür" anlamına geldiği ,
Eymür (> Eymir). Alayuntlu ve Yüregir
boyları ile ortak olan ülüşlerinin ucayla
(koyunun kalça kı s mı ). yine ortak olan
onkunlarının uc kuşu olduğu bildirilir. Bu
"uc"un karakuş yani bir kartat türü olması
muhtemeldir. Kaşgarlı'daki Satur damgası Yazıcıoğlu Ali'nin eserindekiyle aynıdır.
Bu damga, Gaziantep yöresindeki Türkmenler'in aşı toprağı ile evlerinin duvarlarına yaptıkları süslemeler arasında ve diğer bazı yerlerde görülmüştür. Tarihi rivayetlere göre Salurlar, Oğuzeli' nin İslami
yet'ten önceki tarihlerinde bazı boylar gibi bir hanedan çıkaramamıştır. Oğuz hükümdarlarından Dip Yarku'nun büyük beylerinden Ulaş ve oğlu Ulat, Saturlar'dan olduğu gibi İnal Han'ın veziri ve naibi de bu
boya mensuptu_ Saturlar'ın İslamiyet'ten
sonraki roller i daha önemli olmuştur. Bu
boy, büyük kollar halinde Seyhun kıyıla
rından Adalar denizine kadar uzanan geniş sahada varlığını h issetti rmiştir.
Dede Korkut destanlarındaki Oğuzeli'n
de hakim boy Salurlar'dır. Saturlar'ın beyi
olan Kazan Bey aynı zamanda Oğuzeli ' nin
güçlü ve saygın başbuğudur; yani Satur
Kazan Bey sadece Üçok (İç Oğuz) beylerinin
değil Bozoktar'ın (Taş Oğuz > Dış Oğuz) beylerinin de metbuudur. Satur Kazan Bey'in
başında olduğu Oğuzeli 'nin Xl . yüzyılda veya XII. yüzyılın ilk yarısında Seyhun kıyıla
rındaki Karaçuk dağlarının bulunduğu yörede yaşadığı anlaşılmaktadı r. Başka bir
destani hatırada Karmış Bay' ın kızı, Mamaş Bey'in karısı Satur Barçın beylik süren yedi kadından biri idi. Aynı hatırada
Barçın Hatun'un mezarının Sir (Seyhun) suyunun kıyısında bulunduğu ve Özbekler'in
ona " Barçın'ın kök kaşane" dediği, bunun
çinili güzel bir kümbet olduğu bildirilir. Anlaşıldığına göre Barçın Hatun XII. yüzyılda
Seyhun kıyısında bir şehir kurmuş , Barçın
lı ğ ke nt adını alan bu şehir uzun zaman
varlığını sürdürmüştür. Halk tarafından
Kök Kesenedenilen Barçın Hatun'un türbesinden bugüne her hangi bir iz kalmamıştır.

Batı iran'da Hemedan'ın batısında Şeh
rizor, Kirmanşah , Dinever şehir ve yörelerinden meydana gelen Kürdistan bölgesinde Satur beylerinden Karabelli (?) adlı
veya lakaplı bir Satur beyinin Annazoğul
ları ' ndan Sürhab b. Bedr b. Mühelhil'i yenerek bu yörenin önemli bir kısmını eline
geçirdiği bilinmektedir (495/ 1101). Karabelli hakkında daha fazla bilgi yoktur; ancak oğul ve torunları uzun bir müddet adı
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geçen bölgenin bir kısmını ellerinde tutmuşlardır. Bu aileden Şemseddin adlı bir
bey, Zengller Devleti'nin büyük kumandanlarından Esedüddin Şlrküh ei-Mansfır'un
1169 yılındaki üçüncü Mısır seferine katıl
mıştır. Şemseddin ei-Karabelli, Mısır'dan
Yemen'in fethine gönderilen emirler arasında bulunmuş ve orada vuku bulan olaylarda önemli rol oynamıştır. Şemseddin
Bey kaynaklarda Yemen'deki Eyyfıbi ordusunda yer alan Türkler'in başı şeklinde
zikredilir. Karabelli hanedanının yurdundan geçen, Dlnever-Meraga arasındaki ana
yol üzerinde bulunan önemli bir geçit de
Moğol devrine kadar Derbend-i Karabelli
adıyla anılmıştır.

XII. yüzyılda Seyhun boylarından gelen
yeni bir Oğuz kümesi arasında kalabalık
sayıda Avşar ve Saturlar vardı. Bunlardan
Avşarlar, Hfızistan kasabasında yurt tutarken Saturlar Kendüman yazısından Kfıhgi
lfıye düzlüğüne uzanan yörede yerleşmiş
ti (I I 32- I I 38) . Saturlar'ın başında bulunan
Mevdfıd Bey, Fars hakimi asi Emir Bozaba'nın hizmetine girmişti. Bozaba'nın Hemedan civarında yapılan bir savaşta Selçuklu Sultan Mesud tarafından yenilgiye
uğratılıp öldürülmesi üzerine ( ı I 4 7)
Fars, Mesud'un yeğeni Melikşah'ın eline
geçti. Bu sırada Mevdfıd'un ölümüyle oğ
lu Sungur, Melikşah'ın atabegi oldu. Atabeg Sungur 543 (1148) yılında Şlraz'ı ele
geçirerek İran'ın Fars bölgesinde 685
(1286) yılına kadar hüküm sürecek Salgurlular (Fars Atabegleri) adı verilen bir
hanedanın temellerini attı.
Saturlar

ayrıca

Anadolu'daki Türk yerönemli rol oynamıştır. XIII. yüzyılda Divriği'den Mısır'a giderek Memlük
sultanları katında büyük itibara sahip olan
Satur boyundan Mustafa oğlu Muhammed
fıkıh alimi olup aynı zamanda üç dilde şiir
yazıyordu. Yine aynı yüzyılda Denizli kesimindeki uç beyleri içinde Satur Bey adlı
bir kişi vardı. Satur Bey'in, adını taşıdığı
boya mensup bulunması kuwetle muhtemeldir. Amasya, Sivas, Tokat kesiminde
müstakil bir idare kuran Kadı Burhaneddin'in de bu boydan olduğu bilinmektedir.
XVI. yüzyılda Anadolu'da Satur adını taşı
yan elli bir yer adı tesbit edilmiştir. Bunlardan dokuzu Sivas, sekizi Konya, dördü
Saruhan, üçü Hamid-ili sancağında bulunmaktaydı. Bu elli bir Satur yer adından ancak yirmi ikisi bugüne ulaşabilmiştir.
leşmesinde

Salur oymakları Trablusşam, Tarsus, Uluyörük ve diğer bazı yörelerde yaşamakta
dır. Suriye'deki Trablusşam sancağında yaşayan Saturlar kaynaklarda Sallfıriyye şek-
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linde anılmıştır. Bunlar, Çoğunlu (Coğuniy
ye) adlı diğer bir Türk ayınağı ile birlikte
Trablus dağlarında yaylamakta ve Tedmür
vahasında kışlamaktaydı. Kanünl Sultan
Süleyman devrinde ( 1520-1566) Trablus
Salurları'nın yirmi beş abadan meydana
geldiği görülmektedir. ll. Selim döneminde Saturlar'ın nüfusları artmıştır. Bu Salurlar'a ait son bilgiler, onların XVII. yüzyıl
sonlarında Hama-Humus arasındaki topraklarda yerleştirilen Türkmen oymakları
arasında bulunduğu yönündedir. Günümüzde Trablusşam'da mevcut Türkler'in
çoğu Satur ve Çoğunlular'a mensuptur.
XVI. yüzyılda Tarsus yöresinde yaşayan
büyük oymaklardan Ulaş boyu kalabalık
bir teşekkül olup 925 (1519) yılında Bayındır (kırk bir oba), Satur (on oba) Orhanbeyli gibi obalara ayrılmıştı . Ulaş boyuna bağlı Satur ayınağı boyun diğer abaları gibi çiftçilik yapmakta ve yazın yayiaIara gitmekteydi. Yine aynı tarihte Adana
yöresindeki Karaisalı boyu arasında Satur
(yirmi sekiz vergi evli), Hacılı yöresinde
Şeyh Satur (kırk sekiz vergi nüfuslu) ve
Kars (Kadirli) yöresinde bir adı Çörmük
olan Satur oymağı görülür.
XVI. yüzyılda Konya Ereğiisi'nin kuzeyindeki dağ yöresinde Güneli ile Sal ur oymaklarının bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. ll. Bayezid devrinde bu oymakların
vergi nüfusu 428 idi ve başlarında sipahizadelerden olan Keremoğulları vardı. Karacadağ'ayakın Yavaş Karahisarı'nda (şim

di Yeşilhisarı Saturlar'dan bir oymak mevcuttu. XVI. yüzyılda üç Satur köyünün yer
aldığı Hamid-ili'nde 130 vergi nüfuslu bir
başka oymak daha yaşıyordu. Büyük bir
kesimini bugünkü Yozgat vilayetinin meydana getirdiği Bozok sancağındaki Sevgülen boyu arasında da küçük bir Satur oymağının varlığı dikkati çeker. Fakat SivasKırşehir arasında geniş bölgede yaşayan
Uluyörük içindeki Satur ayınağı en kalabalık gruptu. Bu Salurlar, Ak Satur adını taşıyordu. Ak Salurlar, Amasya'nın güneyindeki Uluyörük'ün Orta Pare koluna mensuptu. Yavuz Sultan Selim devrinde (15121520) Mehmed Kethüda (doksan beş vergi nufuslu), Hacı Kaya (yirmi yedi vergi
nüfuslu), Ala Bozlu yahut İl Degin (?)
Kethüda (otuz üç vergi nüfuslu) koliarına
ayrılmıştı. 982'de (1574) Ak Saturlar'ın
vergi nüfusu 803 hane idi.
Anadolu dışında Hazar ötesi (Türkmenistan) Türkmenler'inin önemli bir kısmının
Satur boyundan geldiği bilinmektedir. Saturlar eski zamanlardan beri Mangışlak'
ta oturmaktaydı. Buraya Şah Melik'in bozguna uğraması ve Oğuzlar'ın dağılışı üze-

rine Eymür, Döğer, Çavuldur ve Karkın boylarına mensup büyük koliarta geldikleri rivayet edilir. Fakat Saturlar'ın ve diğerleri
nin X. yüzyılın başlarında Oğuzeli içinde
çıkan bir iç çekişme sonucunda bu yarı
madaya gelmiş olmaları ihtimali daha güçlüdür. XVI. yüzyılda Salurlar, _ Mangışlak'ta
kalabalık bir halde yaşamaktaydı. Bu Saturlar i çki (İç) Satur ve Taşkı (Dış) Saltir olmak üzere iki kala ayrılmıştı. Salurlar aynı yüzyılın sonlarına doğru Mangıtlar (Nogaylar) tarafından buradan çıkarİldı. Bunun sonucunda Salurlar'ın bir kısmı Etrek ve Gürgen çayları bölgesinde, ana kol
. da Horasan'da yurt tyttu. Etrek ve Gürgen çayları arasına gelen Salur kolu Ohlu
(< Oklu) ve Eymürler ile birlikte yaşıyordu.
Bunlar 1007'de (I 598-99) Şah Abbas'ın
Esterabad yöresine yaptığı bir sefer sonucunda Sayın Hanlu'nun (Vaka Türkmenleri)
diğer oymakları gibi Şah Abbas'ın katına
gelerek bağlılıklarını bildirmişlerdi.
Şecere-i Terakime'ye göre Sakar, Azlar, Olam, Ürgençli oymağı, Yaycı , Cabı,
Ersarı, Yomut, Kaltak, Terakime-i Satur,
Yemir-ili, Burkas-ili, Teke ve Sarıklar, Salur'dan gelmiştir. A. Vambery'nin listesinde (I863) Ersarı 50.000, Sarık 10.000, Yomut 40.000, Teke 60.000 çadır olarak belirtilir. Bunları meydana getirmiş olan Salur adını taşıyan oymak ise aynı müellife
göre 8000 çadırdı. Bu Salurlar, Serahs yöresinde yaşıyordu. Salurlar'ı 1834'te ziyaret eden A. Burnes nüfuslarının 2000 aile
olduğunu yazar ve Türkmenler'in en asili
sayıldıklarını söyler. Vambery'ye göre Salurlar şu abalardan meydana gelmişti: Yalavaç (kolları: Yaz, Tizi, Sakar, Ordu Hoca),
Karaman (Alam, Görcikli, Bey Böleği), Ana
Böleği (Yadçı, Buhara, Bakaç, Töre, Timur).
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mali teşkilatında
görevlilere yıllık yapılan
ödemeler ve taşra teşkilatında
gelirleri yıllık olarak
hazineye aktanlan eyaJetler hakkında
kullanılan terim.
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Osmanlı maliyesinde ve taşra teşkilatın
da yıllık maaş ödemelerini, vergileri toplu
bir rakam üzerinden tesbit edilen ve buna göre toplanan eyaletleri ifade eder. Uygulamanın ilk örnekleri Fatih Kanunnamesi'nde yer alan vezir salyanesiyle ilgilidir ve
X:V. yüzyılda bu miktar 240-350.000 akçe
arasında değişmektedir (Kanunname-i Al-i
Osman, s. 20). Salyaneli eyalet, tirnar sistemi uygulanmayan idari bölgelerde eyalet vergilerinin doğrudan doğruya merkez
için toplandığı, maha!IT harcamalar için gerekli para ayrıldıktan sonra kalanın merkez bütçesine aktanldığı bir sistemdi. Mali
bakımdan salyane ile idare edilen eyaletlerdeki beylerbeyi, sancak beyi ve diğer
görevlilerin maaşı, başında bulundukları
eyaletin hazinesinden kanunnamelerde belirtildiği miktarda nakit olarak salyane adı
altında ödenir, kalan miktar irsaliye olarak
hazineye gönderilirdi. Bu eyaletler Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Yemen, Habeş, Basra, Lahsa ile bazı sancakları hariç Bağdat, Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Halep
idi. x:./1. yüzyılın başlarında Rumeli eyaletinde İzvornik, Karlı-ili ve Karadağ gibi
sancak beyleri de salyane alıyordu (Barkan, xv [1955[. s. 299). Salyaneli eyaletlerden Yemen, Basra, Lahsa, Bağdat ve
Budin gibi serhad eyaletleri kendi gelirlerinin karşılayamayacağı ölçüde askeri kuvvet bulundurduklarından bazan varidiltı
daha bol eyaletlerden destek görürlerdi.

Osmanlı Devleti'nde ilk salyaneli statüdeki eyalet Mısır olmuştur. x:./1. yüzyılın
ortalarına doğru beylerbeyi, sancak beyi ve
diğer devlet görevlileriyle birlikte salyaneleri S milyon akçe idi. x:./11. yüzyıl sonunda
sadece Mısır valisinin salyanesi 6,5 milyon
akçeyi geçiyordu (Tabakoğlu, s. 59, 63) Yemen'de x:./1. yüzyılın sonunda Beylerbeyi
Hasan Paşa ile birlikte otuz sekiz yöneticiye toplam 67.000 sikke salyane ödenmişti ve bu miktar giderlerin yaklaşık o/o
8.4'ünü teşkil ediyordu (Sahillioğlu, s. 287,
3 10).

Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletinin ilk beylerbeyi olan ( ı 534) Barbaros Hayreddin
Paşa 4 milyon akçe salyane ile bu göreve
getirilmişti. Bu eyaletin salyaneli sancakları arasında İskenderiye, Dimyat yanında
Kıbrıs'ın fethinden (1570-1571) sonra Lefkoşe , Baf, Girne, Magosa ve x:./11. yüzyıl
da Tunus'un Mehdiye sancakları bulunuyordu. Kaptanıderyil Güzelce Ali Paşa (ö.
1030/162 1) zamanında Sakız, Nakşa, Andre sancakları Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletine katıldı. Yine onun isteği üzerine ayrı
ca derya beyleri için salyane tahsis edildi
ve bu maksatla 9 Cemaziyelahir 1027'de
(3 Haziran 1618) Mora mukataa gelirleri
derya beylerine ocaklık olarak ayrıldı.
Girit savaşının başlamasıyla birlikte
1OS6'da ( 1646) dört derya beyi kendilerine salyane tahsis edilerek deniz muhafazası ile görevlendirildi. Mora'daki bazı cizye ve mukataaların gelirlerinden kendilerine yaklaşık 3,6 milyon akçelik salyane
tahsis edildi. Bunlara 1060'ta ( 1650) içlerinde sancak beylerinin de bulunduğu altı derya beyi daha eklendi. Bir sancak tasarruf eden derya beylerinin salyilneleri
300-400.000 akçe arasında değişirken sancak sahibi olmadığı halde daha önce Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletindeki sancak beyliği sırasında kazandığı tecrübe sayesinde deniz muhafazası ile görevlendirildiklerinde salyilneleri 1.200.000 akçeye kadar yükseliyordu. Nitekim 11 07'de (ı 696)
derya beyi olan Defterdar Ahmed Efendi
12 yük (ı .200.000) akçe salyane ile bu göreve getirilmişti. 1064'te (ı 654) dokuz derya beyine toplam 6.260.000 akçe salyane
ödendi. Bu salyaneler Mora mukataa ve
cizye gelirlerinden sağlanıyordu. Girit savaşının uzaması ile Venedik'in Adriyatik kı
yılarına zarar vermesi üzerine denizlerde
koruma tedbirleri arttırılarak 1064 (1654)
yılından itibaren sekiz fırkate İnebahtı üssüne gönderildi ve reisierine salyane tahsis edildi. XVII. yüzyılın ikinci yarısında derya beylerinin sayısı beş mülazımla beraber on yedi, Akdeniz firkatecileri ise on

beş idi. Derya beyleri 1.500.000, firkateciler 300.000-700.000 akçe salyane alıyor
du.

Derya beylerinin salyilneleri çeşitli avagümrük ve cizye gelirlerinden ödeniyordu. x:./11. yüzyılın ikinci yarısında bu gelirler arasında Anadolu'dan toplanan avarız vergileri, İzmir ve civarı gümrük resimleri, Eğriboz, Mora, Gördüs, Karlı-ili, istefe, Livadya ve Rodos'tan tahsil edilen cizye
önemli bir yer tutmaktaydı . x:./11. yüzyılın
sonlarında İstanbul Duhan (tütün) Gümrüğü'ne ait gelirlerden de pay ayrıldı. Ayrıca bazı kürekçi bedelleriyle Sığla , Aydın ,
Saruhan, Menteşe, Karasi gibi sancakların gelirleri derya beyleri için salyane olarak tahsis edildi (Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, s. 224). x:./11. yüzyılın sonları
na doğru salyane ödemeleri mali yıl esasına göre mart itibariyle yapılmaya baş
rız,

landı.

Koçi Bey'in Sultan İbrahim'e verdiği teş
kilat bilgilerine göre Tersane emirıleri, XVII.
yüzyılın ilk yarısında Cezayir-i Bahr-i Sefid
eyaletinin salyaneli sancak beylerine senede 3-4 yük, sancağı olmayan kadırga
sahibi derya beylerine de senede bir maaş ödüyordu (Risale, s. 135) Derya beyleri
zaman zaman maaşlarının yetersiz olduğunu ileri sürerek terakki verilmesi için
kaptanpaşa veya başdefterdar aracılığıy
la istekte bulunuyorlardı .
x:./ll. yüzyılın ortalarında derya beylerinin maaşlarının kaydedildiği Salyane Kalemi'nin sorumluluğunda salyane defterleri tutulmaya başlandı. Bu defterlerde
derya beylerinden başka yine donanınada
görevli firkate kaptanları ile Kırım hanları
da yer almaktaydı. 1079-1 OSO'de ( 166916 70) derya beyleri ve firkatecilere ödenen salyanenin miktarı 37,5 milyon akçeye, Kırım hanları, sultan ve Çerkez beylerine verilen salyane 4,2 milyon akçeye yaklaşmıştı. Bu yılda donanınada otuz yedi
derya beyi ve on firkateci bulunuyordu
(Barkan, XVII [ 19561. s. 290-294). Devletin
merkezi giderleri arasında salyane ödemeleri 1099'da ( 1688) yaklaşık 51 milyon
akçe ile o/o 5,6 oranında idi. Bu miktar,
11 OS' de ( 1696-97) kalyon sayısının devamh artması ve yeni firkatecilerin ortaya çık
ması sebebiyle 91 milyon akçeye, yani o/o
8 düzeyine ulaştı. Bu kalemden ödenen
maaşların toplamı XVIII. yüzyılda merkezi bütçedeki giderlerin o/o 4-B'ine tekabül
ediyordu (Tabakoğlu, s. 196) x:./III. yüzyıl
başlarında Akdeniz donanmasında yirmi
üç derya beyi ve otuz firkateci bulunuyor-
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