
SOKULLUZADE HASAN PASA 

rildi. Hacı İbrahim Paşa, Kayseri ovasında 
Hasan Paşa'yı beklemeden Karayazıcı ile 
muharebeye giriştiyse de yeniidi (I 4 Re
blülewel I009 1 23 Eylül I600) . Hasan Pa
şa ise 12 Safer 1 010'da (I 2 Ağustos I 60 I) 
Karayazıcı'yı Elbistan civarında Sepetli de
nilen yerde mağlup etti. Karayazıcı Ab
dülhalim yaralı halde Canik dağlarına çe
kildi. Hasan Paşa. Celalller'i takip ederek 
Tokat'a geldi. Bu sırada yaralanan Karaya
zıcı ölünce yerine geçen kardeşi Deli Ha
san, Celalller'i tekrar birleştirdi. Deli Ha
san önce Sokulluzade'nin Diyarbekir'den 
gelen ağırlığını yağmaladı, ardından ağa
beyinin intikamını almak için Tokat üzeri
ne yürüdü. Hasan Paşa bu durumda kale
ye çekildi. Celaliler şehri ele geçirerek yağ
maladılar ve kaleyi kuşattılar. Muhasara 
sırasında kaleden kaçıp asilerin safına ka
tılan biri. paşanın her sabah kapı önünde 
tahta perde ile çevrilmiş bir yerde otur
duğunu haber verince Celaliler pusu ku
rup onu tüfekle vurarak şehid ettiler (27 
Şewal IOIO 1 20 Nisan 1602). Ömrü cep
helerde geçen ve hayli yoğun bir siyasi
askeri faaliyette bulunan Sokulluzade Ha
san Paşa kaynaklarda çelebi, cesur, yakışık
lı, gösterişli maiyetle gezmeyi seven mağ
rur bir vezir olarak zikredilir. Kendisi için 
ham gümüşten yapraklı ve meyveli ağaç 
figürleriyle süslenmiş gümüşten bir taht 
yaptırıp buna "kah-ı behişt" adını verdiği 
söylenir. Valiliği sırasında Diyarbekir'de bir 
han inşa ettirdiği belirtilmektedir. Ayrıca 
Bağdat'ta Hasan Paşa Camii adıyla anılan 
caminin revakını yaptırdığı ifade edilir. 
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SOL GARİBLER 

(bk. GUREBA BÖLÜKLERİ). 

SOL ULÜFECİLER 

(bk . ULÜFECİYAN). 

SOLAK 

Osmanlılar'da 

padişah muhafızlığı yapan 
askeri zümre. 
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Osmanlı askeri teşkilatı içinde padişahın 
muhafızlığı yanında bir nevi tören bölü
ğü işlevini yerine getirmekte olup Yeniçe
ri Ocağı'nın 60, 61, 62 ve 63. ortalarından 
meydana gelmiştir. Yaya askeri statüsün
de olup yalnızca amirleri olan solakbaşı 
ata binme hakkına sahiptir. Solaklar için
den seçilen bir grup padişahın yakın koru
masını üstlenmiştir; bunlara rikab-ı hü
mayun veya hassa solakları denir. Solak 
teşkilatının ilk defa hangi tarihte ortaya 
çıktığı bilinmemektedir. İlk Osmanlı kay
naklarında Yıldırım Bayezid döneminden 
bahsedilirken solak tabiri geçer (Anonim 
Tevarfh-i Al-i Osman, s. 35) . Bu durumda 
teşkilatın ı. Murad devrinde ihdas edilmiş 
olduğu düşünülebilir. Ancak yeniçerilerden 
ayrılan bir grubun padişahın korumasıyla 
görevlendirilmesi muhtemelen Fatih Sul
tan Mehmed döneminde tam anlamıyla 
şekillenmiştir. Nitekim Fatih'in Teşkilat Ka
nunnamesi'nde sefer sırasında padişahın 
yanında solakbaşı ile peykbaşının yürü
mesi gerektiği kaydedilmiştir (KanQnna
me-i Al-i Osman, s. I 7). 

Rikab-ı hümayun solaklarının sayısı za
man içinde sekiz ile yirmi kişi arasında de
ğişmiştir. 883 (1478) tarihli bir belgede sa
ray teşkilatı içindeki solaklar yirmi kişi ola
rak kaydedilmiştir (Ahmed Refik, sy. 49-
62 [I335-37], s. I6). İsmail Hakkı Uzunçar
şılı , sayılarının on iki ile sekiz arasında de
ğiştiğini, bunlardan asıl sekizinin rikab so
lağı , dördünün solakbaşı olduğunu belirt
mektedir (Saray Teşkilatı, s. 447). Nitekim 
XVII. yüzyılın sonuna tarihlenmiş belgeler
de de rikab solakları sekiz kişi diye göste
rilmiştir (BA, Cevdet-Saray, nr 340, 8103). 
Solakların sayısı Fatih Sultan Mehmed dö
neminde 200 kişiyken XVII. yüzyılda her 
bir ortada 100 kişi olması kanunlaştırılmış
tır. 

Çok iyi silah kullanan solaklar tecrübeli 
yeniçeriler arasından seçilmekteydi. Rikab 

solakları ise solak bölükleri içinden ayrılır
dı. Kurallara göre yaşları yirmi beşten yu
karı, güvenilir, askerlik dışında hiçbir işle 
uğraşmayan, annesi babası belli olan, bu
laşıcı hastalığı, herhangi bir organında nok
sanı bulunmayan gösterişli kişiler solak ola
biliyordu. Mavi gözlüler, köseler, kısa boylu
lar solak olamazdı. Solakbaşılar tarafından 
seçilen solaklar son olarak hem gerekli ni
telikleri taşıyıp taşımadıklarının kontrolü 
hem de tayinleri için Darüssaade ağasına 
gönderilirdi. 

Solakların asıl görevi padişahın muhafa
zası idi. Padişah sefere çıktığı zaman so
laklar saray kapısından itibaren yaya ola
rak her iki tarafında ve önünde yer alır, ya
nına yabancı hiç kimseyi yaklaştırmazlar
dı. Savaş esnasında bütün solak bölükle
ri padişahın etrafında yer alarak bir koru
ma hattı oluşturur, 400 kemankeş solak 
etrafını çevirirdi. Celalzade Mustafa Çele
bi, Selimname adlı eserinde Çaldıran Mu
harebesi esnasında solakların padişaha na
sıl siper olduklarını nakleder (s . 148) . 

Padişahın şehir içindeki cuma selamlı
ğı, Eyüp Sultanı ve atalarının türbelerini 
ziyaret veya biniş adı verilen çeşitli ziya
retleri kapsayan resmi yürüyüşlerinde de 
(alay-ı hümayun) rikab-ı hümayun solak
ları padişahın iki yanında ve önünde yürür
dü. Padişah alayı ve padişahın katıldığı sa
vaşları tasvir eden bütün minyatürlerde 
solaklar bilhassa rengarenk kaftanları, be
yaz gömlekleri ve tüy sorguçlu başlıkla
rıyla tasvir edilmiştir. Padişah alayını gör
müş olan bütün seyyahlar ve elçiler solak
ların göz alıcı elbiselerinden, adeta yürü
yen bir orman görüntüsü veren tüylerle 
donatılmış başlıklarından söz eder. 

Saray içinde dört solakbaşı sadece mu
hafız bölüğünü temsilen bulunur ve padi
şahın yakınında olmayı rikab-ı hümayun 
ağaları ile diğer iç ağalarına bırakırdı. Ye
niçeri ağası ve kul kethüdasından sonra 
ocağın saraydaki en itibarlı temsilcileri ol-
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dukları, 1086'daki (1675) düğünyemeğin

de sadrazam sofrasına oturmalarından an
laşılmaktadır (Hezarfen Hüseyin Efendi, s. 
21 7). Sarayda beyaz etekliği olan gömlekle
riyle gezmez, üstlerine uzun etekli kaftan
lar giyinirlerdi. Şehzadeler sancağa çıktık
ları zaman maiyetlerinde kendilerine bağ
lı solaklar da gönderilirdi (Uzunçarşılı, Sa
ray Teşkilatı, s. 123, 124). Sadrazamların 
maiyetlerinde solak bulunmaz, buna kar
şılık muhzırbaşılar solakların başlığına ben
zeyen başlıklarıyla yürüyüp padişah alayı
na benzeyen bir görüntü oluştururlardı. 

Sadrazamların bayramın üçüncü günü 
Eyüp ziyaretleri sonrasında Şehzadebaşı'n

daki yeniçeri odaları önüne gelmesi ve bu
rada solaklar tarafından şerbet ikram edil
mesi adetti. 1088 (1677) yılında Vezlriazam 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın böyle 
bir ziyaretin ardından Edirnekapı'dan şeh
re girip yeniçeri odalarına geldiğinde 61 . 
orta solaklarının odabaşısının şerbet ikram 
etmesi bu geleneğin bir örneği olup solak
ların en itibarlı sınıf sayıldığının da bir işa
retidir (Teşr i fat!zade Mehmed, vr 79b). Ri
kab-ı hümayun solakları Bab-ı Hümayun'
da kendilerine ayrılmış olan odalarda kalır
lar ve sarayda nöbet tutarlardı. XVI. yüz
yıl sonunda yeni tayin edilen bir rikab so
lağı günlük 15 akçe alırdı (Uzunçarşılı, Ka

pukulu Ocakları, ll, 138) ve zaman içinde 
25 akçeye kadar terfi ederdi. Ayrıca her 
yıl bayramlarda bir takım elbise bayram
lık olarak verilirdi (BA, Cevdet-Saray, nr. 
340, 8103). Solakbaşıların yevmiyelerinin 
yanında zeametleri de olurdu. Solakların 
ise XVII. yüzyılda 9 akçe yevmiye aldıkları 
belirtilmektedir (Hezarfen Hüseyin Efen
di, S. 147). 

Solakların kendilerine mahsus özel kı
yafetleri vardı. Başlıklarının uçları yukarı

ya doğru konik bir şekilde daralırdı. Ön 
kısmı daha düz olan bu üçgenin uç kısmı
nın arkasına siyah tüy üstüne önceleri tur
na teli. sonraları bazan balıkçı! t üyü gibi 
çeşitli tüylerden yedi sekiz tane takılırdı; 
bu tüyler yelpaze şeklinde yukarıya doğru 
açıldığı için süpürge sorguç diye adlandı
rılmıştır. Bu özel başlığın alna yakın olan 
alt kısmında sırma veya madeni bir ku
şak olurdu. Yayabaşılar ve çorbacılar da 
solaklarınkine benzer tüylü sorguçlar kul
lanırlardı. Kaftanları kısa ve yenli idi. Yen
lerini biraz arkaya gelecek şekilde kuşak
larına sokarlardı. Kaftanın altına ise diz al
tına, bazan ayak bileğine gelecek şekilde 
beyaz bürümcük veya tülbent benzeri in
ce gömlek giyerlerdi. Çakşırlarının dizden 
ayak bileğine kadar olan kısımları bacak
larını saracak darlıkta olup kısa ve çorap 

gibi ayağı saran hafif çizmelerine bitişik
tL Kıdemlilerinin yeşil kaftan giydikleri kay
ctedilmişse de XVI. yüzyıl minyatürlerin
deki pek çok solak figürünün her renkte 
kaftan giydiği görülmektedir. Omuzların
da yaylarını, sırtlarında tirkeşlerini, belle
rinde hançerlerini ve kuşaklarına zincirle 
asılmış olarak kılıçlarını taşırlardı. XIX. yüz
yıl başlarında solak teşkilatı dağılacak ka
dar zayıflamıştır. Öyle ki merasimlerde so
lak olarak görev yapması için birtakım ye
niçeriler bulunup giydirilerek muhafız alayı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeniçeriliğin il
gasından sonra solak teşkilatı peyk teşki
latı ile birlikte 3 Mayıs 1829'da kaldırılmış. 
yerine rikab-ı hümayun hacternesi adı veri
len yeni bir bölük tayin edilmiştir. 
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SOLAKBAY, Muhammet Sadık 
(1885-1960) 

Din alimi, Erzurum müftüsü. 
_j 

Erzurum'da zengin ve kültürlü bir aile
nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba
sı Erzurum müftüsü Muhammed Hamid 
Efendi, büyük babası devrin ilim adamla
rından, Erzurum'da "Büyük Hoca" diye anı
lan Solakzade Ahmed Tevfik Efendi' dir. Ah
med Tevfik Efendi'nin babası Hacı Lutful
lah Ağa katıldığı cirit oyunlarında sapayı 
sol eliyle tutup attığı için "Solak" diye anıl
dığından aileye Solakzadeler denilmiş ve 
aile Soyadı Kanunu'ndan sonra Solakbay 
soyadını almıştır. Muhammet Sadık'ın do-
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ğum tarihi hakkında farklı görüşler varsa 
da kendi el yazısıyla yazdığı bir notta, bü
yük babası Ahmed Tevfik Efendi 27 Şa
ban 1313'te ( 12 Şubat 1896) vefat ettiği 
zaman kendisinin on bir yaşında olduğu
nu belirtmesinden 1885 yılında doğduğu 
anlaşılmaktadır. İlk hacası Kur'an okuma
yı öğrendiği Salih Efendi adında bir zattır. 

Küçük yaşta iken Erzurum İbrahim Paşa 
Medresesi fahrl müderrisi olan dedesi Ah
med Tevfik Efendi'nin derslerine devam 
etmeye başladı. Onun vefatı üzerine aynı 
medresenin müderrisliğine getirilen baba
sı Muhammed Hamid Efendi'nin ders hal
kasına katıldı ve ondan icazet aldı. 191 o·
da babasının müftülük görevini yürüttü
ğü Erzurum'da müftü müsewidliğine ta
yin edildi. 1913'te babası ölünce onun ye
rine Erzurum müftülüğü görevine getiril
di. Ayrıca babasından boşalan İbrahim Pa
şa Medresesi müderrisliğini üstlendi; ida
dl ve rüşdiye mekteplerinde din dersleri 
verdi. 

I. Dünya Savaşı sırasında 16 Şubat 1916'
da Ruslar Erzurum'u işgal edince daha ön
ceden verilen göç izniyle ordunun art bir
likleri şehri terkederken o da ailesiyle bir
likte Erzurum'dan ayrıldı. Bir süre Kayseri 
ve Konya'da kaldıktan sonra İstanbul'a git
ti. Darü'l-hilafe Medresesi'nde ders verdi 
ve Darü'l-hikrneti'l- İslamiyye'nin çalışma
larına katıldı. Ruslar'ın Doğu Anadolu'dan 
çekilmesi üzerine 1917 yılının son günün
de Erzurum'a döndü. Ruslar'ın ve Erme
niler'in harabeye çevirdiği şehirde Erme
ni çetelerine karşı mücadele etti ve halkı 
Ermeniler'e karşı koymaya çağırarak göç 
etmemelerini istedi. 30 Ekim 1918'de im
zalanan Mondros Mütarekesi sonucu Er
meniler'in doğuda bir Ermenistan devleti 
kurma hayallerine karşı 3 Mart 1919'da 
oluşturulan Vilayat-ı Şarkıyye ve Müdafaa-i 
Hukük-ı Milliyye Cemiyeti'nin kurucuları ara
sında yer aldı. Mondros Mütarekesi hü
kümlerine göre Osmanlı ordusunun silah
larının galip devletlere teslim edilmesi ge
rektiği halde silahların İngilizler' e verilme-
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