
SOMUNCU BABA 

yerleşti (Erünsal, s. 203). Kaynaklarda yer 
alan ifadelerden, ömrünün geri kalan kıs
mını bu şehirde müridierinin eğitimiyle 
meşgul olarak geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Abdurrahman el-Askeri onun Aksaray'
da vefat edip orada defnedildiğini söyler 
(a.g.e., s. 204). Sonraki dönemlerde yapı
lan bazı çalışmalarda Samuncu Baba'nın 
asıl kabrinin Malatya'nın Darende ilçesin
de bulunduğu konusunda farklı bazı gö
rüşler öne sürülmüştür. Buna göre So
muncu Baba, adı geçen ilçenin Hıdırlık adı 
verilen bölgesinde oğlu Halil Taybl ile bir
likte gömülüdür (Cengiz v.dğr., s. 7-17, 29-

45; Akgündüz, s. 52-56). Bu görüşün kay
nağı olarak Samuncu Baba'nın soyundan 
geldiği söylenen Osman Hulusi Ateş'in aile 
arşivindeki bazı belgelerle geç dönemlere 
ait bazı arşiv belgeleri gösterilmektedir. 
Ancak Samuncu Baba'nın hayatını anlatan 
eski kaynaklarda böyle bir konudan bahse
dilmemekte, gerek Şeyh Bedreddin me
nakıbında yer alan bilgiler gerekse lakabı
nın Aksarayi olması onun hayatını Aksa
ray'da geçirdiğini ortaya koymaktadır. Öte 
yandan Abdurrahman el-Askeri Mir'dtü'l
ışk'ta, "Mevludleri Aksaray' dır. Havza-i mü
barekeleri dahi şehir üzerinde olan kızıl te
penin üstündedir" diyerek (Erünsal, s. 204) 

onun Aksaray'da vefat ettiğini ve kabrinin 
burada bulunduğunu kesin biçimde belirt
mektedir. Dönemin kaynaklarır~da yer alan 
ifadelerden Samuncu Baba'nın Yusuf Ha
kiki adında bir oğlu olduğu anlaşılmakta
dır. Babasının ölümünden sonra Hacı Bay
ram-ı Veli'ye intisap eden Yusuf Hakiki ta
sawufa dair bazı eserler kaleme almıştır. 
Geç döneme ait arşiv kayıtlarında Halil 
Taybl isimli bir oğlunun daha varlığından 
söz edilmektedir. Darende'de yaşadığı an
laşılan Halil Taybl'nin hayatı hakkında ye
terli bilgi bulunmamaktadır. 

Türk tasavvuf tarihinde Safevi-ErdebYIT 
geleneğini Anadolu'ya taşıyan bir mutasav-
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vıf olarak önemli bir yere sahip bulunan 
Samuncu Baba'nın benimsemiş olduğu ta
savvuf düşüncesinde melametl anlayış ön 
plana çıkar. Onun en önemli halifesi ve 
kendisinden sonra fikirlerinin Anadolu coğ
rafyasına yayılmasını sağlayan şahsiyet Ak
şemseddin ve Bıçakçı Ömer Dede gibi iki 
farklı meşrebe ve karaktere sahip şahsi
yeti yetiştiren, ll. Murad devri Anadolu su
filiğine damgasını vurmuş Hacı Bayram-ı 

Vell'dir. Hacı Bayram-ı Veli, Bursa'da iken 
tanıştığı Samuncu Baba'ya intisap ederek 
tasawuf yoluna girmiş, onunla birlikte 
Adana'ya, Dımaşk'a, Mekke'ye ve nihayet 
Aksaray'a gitmiş, bir süre sonra şeyhinin 
izniyle yaklaşık 806-807 (1403-1405) yılla
rında Ankara'ya yerleşmiş, vefatında ya
nında bulunmuştur. Samuncu Baba'nın 
diğer müridieri arasında Şeyh Şücaüddin 
Karamani, Şeyh Muzaffer Larendevi ve 
Molla Fenari'nin isimleri sayılmaktadır. Ay
rıca daha sonraki dönemde Hacı Bayram-ı 
Veli'ye intisap eden Kızıica Bedreddin'in de 
başlangıçta Acem diyarından Anadolu'ya 
birlikte geldiği Samuncu Baba'ya bağlı ol
duğu rivayet edilir. Onun döneminin di
ğer sufileriyle de yakın dostluklar kurdu
ğu bilinmektedir. Yıldırım Bayezid'e ken
disini "gavs-ı a'zam" olarak tanıtan Emir 
Sultan ve 1404-1405 yıllarına tekabül eden 
hac dönüşü Aksaray'a kadar giderek ken
disini ziyaret eden Şeyh Bedreddin bunlar 
arasında zikredilebilir. Samuncu Baba'nın 
Şerh-i Hadis-i Erbdin (tre. M. Şeyhmus 
Al koç, Tuhfetü '1-ihvan, 40 Seçme HadTs-i 
Şerif Meali-izahı, İstanbul 1977), Zikir Ri
sdlesi (tre. İhsan Özkes, İstanbul 1991) ve 
Sildhu'l-müridm adlı üç eseri olduğu ile
ri sürülmektedir. Ancak kaynaklarda onun 
eser yazdığına dair bilgi bulunmaması, bu 
eserlerin eldeki nüshalarının oldukça geç 
tarihli olması bunların ona aidiyeti konu
sunda şüphe uyandırmaktadır. 

Aksaray'da 
samuncu 
Baba Mescidi 
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li] HAşiM ŞAHiN 

SON HATTATLAR 

İbniiiemin Mahmud Kemal'in 
(ö. 1957) 

Tuhfe-i Hattatin' e zeyil olarak yazdığı 
biyografi eseri 

L (bk. İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL). _j 

L 

SONGAY 

Mali'de yaşayan bir etnik grup; 
XV ve XVI. yüzyıllarda 

Mali'de hüküm süren bir sultanlık 
(bk. MALİ). 

SORGUÇ 

Türk ve İslam tarihinde 

_j 

L başlıklara takılan süslere verilen ad. _j 

Sorguç Türkçe'de bazı kuşların tepesin
de bulunan uzun tüylere denir. Kelime za
manla kavuk, örf, destar, amame, yGsufi. 
selim!, horasani, yatırtma, fes adı verilen 



her türlü erkek ve iç mekanlarda kullanı
lan kumaş. çiçek, çeşitli işlemelerle hazır
lanan, hotoz adı verilen kadın başlıkları
nın üzerine takılan çeşitli mücevher veya 
kıymetli tüylerden yapılmış bir süsün adı
na dönüşmüştür. Kadın ve erkek başlık
larından başka at başlıklarına da sorguç 
takılmıştır. Bu süslerin başlıkta yerleştiği 
kısım dip, sorguç ve sorguçluk olarak isim
lendirilmiştir. 

Safevi, Babürlü, Timurlu, Osmanlı gibi 
başlık kullanan pek çok Türk ve müslü
man topluluklarında hükümdar ve şehza
deler başlık üzerine sorguç takarlardı. Os
manlı padişahları cülCıs, bayram ve düğün 
gibi merasimlerde veya cuma selamlığı 
gibi alayla şehir içine çıktıkları zaman baş
lıkları üzerinde mücevherli ve tüylü sor
guçlar bulunurdu. Özellikle sefere gider
ken padişah ve devlet adamları sarık üze
rine sorguç takar, askeri teşkilat içinde de 
muhzır, peyk, şatır ve solaklarta alaylara 
katılan müteferrikalar, kumandan mevki
inde olanlar, mehter takımı mensupları tüy
lü sorguçlarını başlıklarına koyarlardı. Ye
niçeri başlıklarının alın üst tarafında tüy 
yerleştirilen kısma "tüylük" de denilirdi. 
Müceweze vb. sarıktı başlık giyen görev
liler sarıkiarı üzerine tek tüyden yapılmış 
sorguç yerleştirirlerdi. )0!. yüzyıl Osmanlı 

tarihçisi Neşri, ll. Mehmed dönemi olay
larını aktarırken askerlerin başlarına telli 
yünler sokup sorguç yaptıklarını ve bu sor
guçlar sayesinde padişahın etrafında dur-

ı. Abdülhamid'l katibi sarığına taktığ ı el mas taşlı sorgucuyla 
tasvir eden resim (TSM, Padişah Portreleri , nr. 17 /28) 

dukları zaman onu görünmekten koruduk
larını yazar (Cihannüma, ll , 8 1 7) . Bu du
rum özellikle padişahın etrafındaki koru
maları olan solakların başlıklarına çok ge
niş. yelpazeyi andıran sorguçlar takmala
rının anlamını açıklar. 

Padişah başlıklarında kullanılan sorguç
lar elmas, zümrüt, yakut, inci gibi kıymet
li taşlarla bezenmiş olurdu. Sarığa sokul
mak üzere alttan bir iğne kısmı, yanlar
dan tutturmak için her iki yanda ince ucu 
kancalı zincirler vardı. Sorguçlarda en de
ğerlisi turna teli, sonra balıkçı! tüyü olmak 
üzere şahin ve deve kuşu tüyleri de kul
lanılmıştı. Bu tüylerden birkaç tanesi bir 
arada yerleştirilir ve uç kısımları yelpaze 
gibi açılırdı. Padişah sorguçlarında daha 
kısa tutularak mücevherli top, gül ya da 
çeşitli biçimler üzerine yerleştirilirken so
lak, çorbacı gibi askerlerin başlıklarında 
bu tüyler çok uzun tutulur ve bu yelpa
zemsi şekildeki sorguçlara süpürge sor
guç adı verilirdi. A. Galland, )0!11. yüzyıl 
sonunda şatırların kullandıkları siyah sor
guçların başlıklarına birer mücevherle tut
turulduklarını yazmaktadır (istanbul'a Ait 
Günlük Hatıralar, ı, 229) . Bunların mücev
herli olanları penç, gül ve top sorguç gibi 
adlarla tanımlanırdı. Ayrıca yine telli , tel
siz, Anadolu harcı. Rumeli harcı, üçü bir 
yerde turna teli gibi isimlerle de tarif edil
mişlerdir. Kıymetli kuş tüylerinden yapı
lan sorguçlar başlıktaki sarığın büklümleri 
arasına sokulur, bazıları püskül gibi aşağı 
sarkar veya dik olarak yerleştirilip yukarı
ya doğru verilirdi. Padişah başlarındaki tüy 
sorgucun uç kısmına minik ve hafif taş
lar yerleştirildiği de olurdu. Mesela ll. Se
lim'i ok atarken gösteren tasvirde başlı
ğındaki mücevherli tüy sorguçların nasıl 
yerleştirildiğini tesbit etmek mümkündür. 
Yine ll. Selim'in başka bir minyatürü. hem 
tüy sorgucun hem mücevherli sorgucun 
bir arada kullanıldığını gösteren en iyi ör
neklerden biridir. Tüylü sorguç bir saçak 
gibi başlık kıvrımları arasından sol tarafı
na dökülürken mücevher gövdeli bir diğe
ri dik olarak yerleşmiştir. Padişahlar ge
nellikle en fazla üç sorgucu bir arada kul
lanmıştır. Çok sorguçlu sarıkiarda biri tüy, 
biri mücevher, biri mücevher dip ve saplı 
dik tüy sorguçtur (telli yün) . )0!1. yüzyıl

daki bu sorguç kullanma biçimleri için bir 
diğer örnek lll. Murad'ın portre tasvirin
dedir. XIX. yüzyıldaki kıyafet değişiklikle
rinden sonra da hükümdarlar fes başlık 
üzerine alnın üst kısmına gelecek şekilde 
mücevher sorguçlar kullanmayı sürdür
müşlerdir. Ayrıca padişah cenazelerinde 
tabut üzerine konulan başlığın üstüne de 
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sorguç yerleştirildiği bilinmektedir. Kanu
ni Sultan Süleyman'ın cenazesini gösteren 
minyatürde kavuk üzerine yerleştirilmiş üç 
sorguç dikkati çeker. lll. Murad'ın cenaze 
tasvirinde ise bir tek siyah püskül biçimli 
sorguç vardır. lll. Osman'ın cenazesinde 
tabutun üzerine yCısufi tabir edilen kü
çük selimi ve bir siyah sorguç yerleştiril
miştir. 

Üst düzey devlet görevlileri alaylarda ve 
bilhassa seferlerde sorguç takmakla bir
likte gündelik hayatta kullanım yaygın bir 
adet değildi. Osmanlı devlet adamlarına 
padişahın ve sadrazarnın bir iltifat olarak 
hi!' at giydirmesi adeti vardı. Sorguç veril
mesi ise daha üst düzeyde bir iltifat olup 
çok özel durumlarda padişah tarafından 
sadrazama veya devlet adamlarına yöne
likti. Mesela 1599'da Damad İbrahim Pa
şa'ya Macaristan seferine gönderildiği za
man üç sorguç ve hil'atler verilmişti (Sela
nikl, ll, 807) . Sadrazam serdar-ı ekrem ola
rak tayin edildiğinde padişah, sancağı Ba
büssaade önünde merasimle kendisine 
teslim ederdi. )0Jlll. yüzyıl ve sonrasında 
sancak teslim edildikten sonra üzerine iki 
sorguç konulmuş selimi başlıkla sarnur 
kürklü has hil'at verilirdi. Sefer dönüşü 
sancak tesliminde sadece hil'at giydirilir, 
sorguç verilmezdi (Teşrifatlzade Me h med, 
vr. 88a). Düğün ve bayram gibi vesilelerle 
alınıp verilen hediyeler arasında sorguç da 
vardır. Ayrıca yabancı devlet adamlarına 
hediye olarak sorguç gönderildiğine dair 
kayıtlar bulunmaktadır. 1640 tarihli Narh 
Defteri'ne göre beylerbeyiter ve gaziterin 
üç laleli sırmalı telsiz sorguç, çavuşların 
deve kuşu abiağı ve tirnar sahiplerinin üçü 
bir yerde turna teli sorguç kullandıkları 
kaydedilmiştir (Kütükoğlu, s. 223-224) Sad-

Değerli 

taşla rla 

süslenmiş 

sorguç 
yuvası 

(TSM, 
nr. 2/ 291 2) 
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razam alayında maiyetinde yürüyen çorba
cılar ve muhzırlar tüy sorguçlu başlıkları 
ile alayın en göz alıcı kısmını oluştururdu. 

Safevi hükümdarları, şehzadeleri ve ön
de gelen ricalinin de sorguç takındığı bilin
mektedir. Safeviler döneminde İranlılar'ın 
sarık içine giydikleri kırmızı sikkelere ba
zan sorguç denilmekle beraber bunlar as
lında sorguç değildir. Sarık kenarına bük
lüm içine yerleştirdikleri tüyler sorguç ta
nımına uygundur. Sikke ve sorgucun bir
likte nasıl kullanıldığına dair pek çok örnek 
vardır (Roxburgh, s. 216, 232, 246, 247). Çi
çekti mücevherli sorguçlardan başka Os
manlılar'ın kullandıkları sorguçlara benzer 
şekilde tüy sorguçların mevcudiyeti dik
kati çeker. Mesela 1 B96'da Şah Abbas'ın 
elçisi olarak istanbul'a gelen Erdebil Ha
nı Zülfikar Han yuvarlak bir başlık üzerine 
murassa' balıkçın sorguç takınıştı (Sela
nik!, II , 639). Babürlü hükümdarları ve yük
sek sınıf mensupları mücevher ve tüy sor
guçtan başka başı çerçeveleyen inci vb. 
süsler kullanırlardı. Şah Cihan'ın portresi
ni gösteren bir tasvirde hükümdar sarı
ğının arkasında mücevherli tüylü sorguç 
vardır ve iki ayrı sıra halinde inci çelengle 
sarılmıştır (Rogers, s. 101). 

Osmanlılar'da atlar için kullanılan sor
guçların raht hazinesinde muhafaza edil
diği anlaşılmaktadır. Çeşitli biçimlerde ha
zırlanan bu sorguçlar, 1717 tarihli Raht 
Hazinesi Defteri'ne göre kovalı ve pen
çeli olarak kaydedilmiştir. Sorguçları imal 
eden esnaf sorguççu adıyla biliniyordu. 
Bunlar İstanbul çarşı esnafı içinde yer alır
dı. Ayrıca Osmanlı saray teşkilatma bağlı 
olan ehl-i hiref teşkilatı içinde de sorguç
çu esnafı bulunuyordu. Osmanlı padişah 
sorguçları Has Oda ağalarından olan tül
bend ağası sorumluluğunda olup Enderun 
Hazinesi'nde muhafaza edilir, gerektiğin
de kullanılıp tekrar yerine konurdu. 
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Iii ZEYNEP TARIM ERTUG 

SORUMLULUK 
ı 

_j 

Türkçe sor-mak fiilinden türetiten yeni 
bir kelime olan sorumluluk (Ar. mes'filiy
yet) hukukta "uyulması gereken bir kura
la aykırı davranışın hesabını verme, taz
minatla yükümlü tutulma, işlenmiş bir su
çun gerektirdiği cezayı çekme" ve daha 
özel kullanımıyla "alacaklının hakkını elde 
edebilmesi için el kayacağı mal varlığının 
hukuki durumu" anlamlarına gelir. Fransız
ca'da responsabilit e, ingilizce'de liability 
veya responsibility kelimeleriyle ifade edi
len ve klasik fıkıh literatüründe kullanıl
mayan bu kavram, Batı hukuku düşünce
sinin etkisiyle modern hukuk ve fıkıh eser
Ierinde bir terim olarak yer almıştır. 

Ayet ve hadislerde "sorumlu" manasında 
mes'fil kelimesi yanında aynı kökten türe
yen "sorguya çekilme, sorumlu tutulma" 
anlamındaki fiiller sıkça geçer (M. F. Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "s,el" md.; Wensinck, 
el-Mu'cem, "s,el" md.). Ehliyet şartlarını ta
şıyan kişilerin din, ahlak ve hukukun yük
Iediği görevlerden dolayı sorumlu tutul
maları bu alanların temel ilkelerinden olup 
insanın görevlerinden dolayı sorumlu tu
tulmaması halinde kanunlar, kurallar, buy
ruk ve yasaklar bütün gücünü ve önemini 
yitirir (b k. VAZiFE). Gerek Kur'an-ı Kerim'
de gerekse hadislerde bu ilkenin önemi 
üzerinde durulmuştur (mesela bk. el-A'raf 
7/6; en-N ahi 16/93; el-isra ı 7/34, 36; el
Furkan 25/ 16; ei-Ankebfit 29/13; el-Ahzab 
33/15 ; et-Tekasür 102/8; Buhar!, "Cum'a", 
ı ı ; Müslim, "irnaret", 20; Ebu Davfid, "İma
ret", ı; Tirmizl, "I5ıyamet" , 1; Müsned, VI, 
371). 

Ahlak alimlerine göre dünyada sorum
luluk duygusu taşıyan tek varlık insandır. 
Diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve ira
deye sahip olan insan kendine özgü inan
cı, değer yargıları ve yaşama tarzıyla bir 
şahsiyettir. Bu sebeple onun dini, ahlaki, 

içtimal ve hukuk! bakımdan doğru yolu 
seçmesi istenir ve bu hususlarda sorum
lu tutulur. İnsanın iradeli davranışları üze
rinde hüküm veren başlıca üç otoriteye gö
re üç türlü sorumluluk bulunduğu kabul 
edilir. 1. Vicdani (ahlak!) sorumluluk. Olum
suz sebeplerle yaratılışı (fıtrat) bozulma
mış her insan, ruhi yapısında yer alan ve 
yerine göre kendisini takdir eden veya suç
layan vicdanın otoritesini hisseder. "Müf
tüler sana fetva verse de sen yine vicda
nına danış" (Dariml, "Büyüc", 2); "Kötülük 
senin içine sıkıntı veren şeydir" (Müslim, 
"Birr" , 14) gibi hadisler vicdani sorumlulu
ğun önemini ifade eder. z. içtimal sorum
luluk. İslamiyet kişinin hayatını kendisin
de başlayıp kendisinde biten bir olay ola
rak görmemiş, bir yandan bireyi toplum 
karşısında sorumlu kıtarken bir yandan da 
topluma insanların iyiliği uğruna çaba har
cama sorumluluğu yüklemiştir. Bu tür so
rumluluğu denetleyip değerlendiren oto
rite bireyi kuşatan sosyal çevredir. 3. Dini 
sorumluluk. İnsanı aşan en yüksek kud
ret sahibi ilahi otorite tarafından belirle
nen bu tür sorumluluk inanma ihtiyacın
dan doğup diğer iki sorumluluk çeşidinin 
eksikliğini tamamlar. Dini şuurun zayıfla
dığı toplumlarda gözlenen ahlaki düşüş, 
kalplerden ahiret kaygısının ve Allah kor
kusunun silinmesi durumunda ahiakl ve 
içtimal sorumlulukların da çöküşünün ka
çınılmaz olduğunu göstermektedir (Çağ
ncı, lll, ı 298- ı 300). Sorumluluk için insan 
olmak yeterli olmayıp bu konuda aranan 
şartlar ahlak ve hukukta geniş biçimde in
celenmiştir (b k. TEKLiF). 

Tarihi Süreç. Batı'da gerek borçlar hu
kuku gerekse ceza hukuku alanlarında so
rumluluk düşüncesi farklı aşamalardan 
geçmiştir. İlkçağ'larda alacaklı borçlunun 
şahsına el koyup onu köle edinme, hatta 
öldürme yetkisine, belirli bir zarara uğra
yan kişi de intikam alma ve faile aynı şe
kilde zarar verme hakkına sahip kabul edi
liyordu: Bu katı sistem giderek yerini bir
leşik sisteme bırakmıştır. Birleşik sistem
de zarar veren kişi belli bir meblağ karşı
Irğın da mağdurun öç alma hakkını satın 
a!arBk sorumluluktan kurtuluyordu. Bu sis
temin i.Jyg~İanması başlangıçta tarafların 
rı;zalarına bağlıyken devlet gücünün art
masİyla zorunlu hale gelmiştir. Modern 
hukuk, özel sorumluluklar sistemi yerine 
genel bir sebebe dayalı kusur sorumlulu
ğunu geliştirmiştir. Kusur sorumluluğu, 
1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu'nun 
138~. maddesiyle getirilen önemli yeni
liklerden biridir (Deschenaux- Tercier, s. 
1). Bu alanda ulaşılan son aşama, kusur 


