
kü kimse başkasının günah yükünü taşı
yamaz (Fatır 351!8; en-Necm 53138-39) . 

Ancak başkalarını hak yoldan saptıranlar 
kendi günahlarıyla birlikte saptırdıkları kim
selerin günahlarından da sorumlu olacak
tır (en-Nahl 16/24-25; ei-AnkebOt 29/12- I 3; 

Müslim, '"ilim", 15-16; Tirmizi, ""ilim", 16) . 
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Iii SüLEYMAN TOPRAK 

SUBAŞI 

Türk devletlerinde ordu kumandanı, 
Osmanlılar'da şehirlerin 

güvenliğini sağlayan görevli. 
_j 

Osmanlılar'dan önceki Türk devletlerin
de kelime sü-başı ( ~~ ,... ) olarak geçer. 
Osmanlılar ilk zamanlarda aynı imiayı ko
rumuşlarsa da XVI. yüzyılın başlarından iti
baren im la su başı ( ~~ ,.., ) şeklinde de
ğişmiştir. Sü veya su eski Türkçe'de "as
ker. ordu" anlamına gelir. Kelime Orhun 
yazıtlarında geçer. Oğuz kabileleri tarafın
dan bazan "sü begi" şeklinde unvan ola
rak kullanılırdı. Karahanlılar'da orduyu 
sevk ve idare işine "sü başlamak" (Divanü 
lugati 't-Türk Tercümesi, III, 292) denilirdi ki 
"kumandan" manasındaki subaşı tabiri bu
radan gelmektedir. Aynı şekilde Kutadgu 
Bilig'de yer alan "sübaşlar er. sübaşlar ki
şi" ve "sübaşçısı" gibi tabirler de (I, 241. 

242) "subaşı" anlamında kullanılmıştır. Yu
suf Has Hacib subaşı tayin edilecek kişi
nin seçkin, sert tabiatlı, tecrübeli, cesur. 
cömert. iyi nişancı, alçakgönüllü, haysi
yetli, tedbirli , hile ve taktiklere başvura
bilen ve siyasi zekaya sahip biri olması ge
rektiğini vurgular (Kutadgu Bilig, ı. 242, 

243-244, 245-249) Karahanlılar. Gazneliler 
ve Selçuklular'da kumandanlar "sahibü'l
ceyş" ve "sipehsalar" gibi Arapça, Farsça 
unvaniarın yanında subaşı unvanını da ta
şırlardı . Gazneliler, kuruluş yıllarında mü
cadele ettikleri Selçuklular'a karşı büyük 
orduların başında ünlü hacibierini subaşı 
tayin etmişlerdi. Selçuklular'ın atası Sel
çuk Bey de bir su başı idi. Anadolu Selçuk-

luları'nda subaşılar seçkin görevliler ara
sında yer alırdı. Bir şehrin fethinden sonra 
hem valilikle hem şehri savunmakla gö
revli olur. bu tayin bir menşurla gerçekle
şirdi. Kaynaklara göre subaşının ayırt edi
ci nitelikleri adaletli ve örfe riayetkar, ka
lem ve kılıç, ilim ve hikmet sahibi almak
tı. Başşehir subaşılığı memleket ve salta
natın en yüksek mertebesi olarak kabul 
edilirdi. Kayseri, Sivas, Harput. Develi-Ka
rahisar. Niksar. Malatya, Erzincan, Ladik 
ve Honas gibi önemli askeri merkezler ve 
taşradaki ikta sahipleriyle göçebe kabile
ler subaşının kumandasındaydı. Bunların 
arasında Kayseri subaşısı önde gelirdi. Su
başılar bazan elçilik görevi de üstlenebilir
di. Ayrıca bunlara ikta tahsis edilirdi. Bu 
durumda zamanla subaşı ile zaim aynı an
lamı ifade eder hale geldi. Bunlar zeamet 
gelirlerini toplarken kendilerine asesbaşı 
ve asesler yardım ederdi. Anadolu Selçuk
luları zamanında sancaklara sancak suba
şısı. kazalara toprak subaşısı ve köylere 
köy su başısı tayin edilirdi. Su başılar sefer 
ilanında emirleri altındaki kuwetlerle or
duya katılırdı. Subaşılık müessesesi Ana
dolu beyliklerinde de görülür. Nitekim Ay
dınoğulları Beyliği'ni kuran Aydınoğlu Meh
med Bey bir subaşı idi. Karakoyunlu ve Ak
koyunlu devletlerinde subaşıların yeri ka
dıdan sonra gelir ve idari görevleri de bu
lunurdu. 

Subaşı Osmanlılar'ın ilk devirlerinde şe
hir muhafızı konumundaydı. Bir şehrin fet
hinden sonra kadı ve dizdar tayin edilir
ken subaşı da görevlendirilirdi. Bu tayin
ler fethin tescili olarak düşünülürdü . İlk 
dönem kaynakları bu tayinler gerçekleş
tikten sonra, "Tamam memleket fethalun
d u" ifadesini kullanırlar. Fatih Sultan Meh
med devrinde subaşılık eski etkinliğini kay
betıneye başladı, ancak görev alanları da
ha basitleştirilip genişletildi. Bunda Bizans 
kurumlarının etkisinin olduğu iddia edilir. 
Osmanlılar'da subaşının görev ve yetkileri 
kanunname ve yasaknamelerle tayin edil
miştir. Subaşının adı sancak beyi ve kadı
dan sonra anılmaktadır. Mahalli konular
da. kanun ve nizarnların uygulanmasında 
söz sahibidir. ehl-i örf taifesindendir. Su
baŞı önce suçluyu arayıp bulur. adalet hu
zuruna götürür, gerektiği durumlarda tef
tiş görevini de yerine getirirdi. 1487'de dü
zenlenen Hüdavendigar Livası Kanunna
mesi'nden subaşı görevlerine yeni bir dü
zenleme getirildiği anlaşılmaktadır. Buna 
göre subaşılar daha ziyade asayiş işlerine 
yönlendirilmiştir. Beylerbeyi veya sancak 
beyine bağlı olan konar göçer yörük taife
sinden vergi tahsiliyle görevli subaşıların 

SU BAŞI 

yetkileri de sınırlandırılmıştır. Reayadan 
zorla yiyecek almaları. odun talep etme
leri ve angarya yasaklanmıştır. Buna kar
şılık su başılar serbest tirnar sahibi olduk
larından sancak beyinin mali kontrolüne 
tabi değildir. Tirnar sahipliği dolayısıyla su
başılar için zaim tabiri de kullanılmakta
dır. Bursa ve Edirne subaşılarının itibarı 
yüksek olup bunların istanbul subaşısı ta
yin edilme şansları kuwetliydi. Bu tayin 
sadrazarnın yetkisindeydi. Taşradaki su
başılar ise beylerbeyi veya sancak beyleri 
tarafından tayin edilirdi. 

Taşrada görevli subaşılar inzibat işleri 
yanında ticaret işlerine de karışabiliyordu. 
Saray için yapılan mübayaada görev alır
lardı. Ayrıca taşrada bulunan konar göçer 
grupların subaşıları vardı. Bu gruplar on
ların nezaretinde kale ve köprü inşaatın
da çalışırdı. Subaşılar devşirme tesbitinde 
bulunur, bunların defterini tutardı. Kapı
kulu süvarileri camiasından ulufeciyan-ı ye
min. ulufeciyan-ı yesar bölüklerinden yedi 
kişi subaşı adı altında bölük subaşılığına 
ayrılırdı. Bunlardan dördü sağ ulufeciler
den. üçü sol ulufecilerden olurdu. Mal ve 
para tahsili bu subaşılar tarafından yapı
lırdı. Subaşı gelirleri kanunnamelerde gös
terilmiştir. Tirnar subaşılarına dirlik olarak 
tirnar verildiği gibi miri subaşılara ticari 
hayattan gelirler ve paylar tahsis edilmiş
tir. Yavuz Sultan Selim devrinde düzenle
nen kanuna göre sancak beyi hassı köy
lerinin serbest rüsümundan ve serbest ol
mayan timarın ağnam resminden haklar 
ayrılmıştır. Tirnar sahibi subaşılar cebelü 
getirmeye mecburdu. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında düzenle
nen kapıkulu kanunnamesine göre istan
bul subaşısının ve asesbaşının en önemli 
görevi hazineyi ve sancak-ı şerifı beklemek
tL Bunlar Paşakapısı'ndan hareket eden 
ve liva-i şerifi taşıyan alayın önünde yürür
lerdi. Subaşılar ayrıca cülüs ve kılıç kuşan
ma törenlerinde. elçi kabullerinde, düğün
lerde, bayramiaşma törenlerinde ve padi
şahın bayram narnazına katılışında proto
kole dahildL Subaşı. ordunun sefere ha
reketinden önce alay köşkü önünde yapı
lan törende de bulunurdu. Elçilerin istan
bul'a gelişinde düzenlenen törende, iti
matnamesini takdim etmek üzere Paşa
kapısı'na gelişinde asesbaşı ve aseslerle 
yer alırdı. Bu töreniere silahlı ve tüfekli ola
rak katılan su başılar asesbaşı. ihtisab ağa
sı ve mimarbaşıyla birlikte istanbul kadı
sının emrindeydi. Şehrin iaşesinin sağlan
ması , kalpazanlık takibi, kılık kıyafet. mey
haneler. tütün içme, ilaç imali, tabip ve 
cerrahiarın teftişi subaşıların görevlerin-
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subası 

(Mahmud 
Şevket Paşa, 

Osmanlı 

Teşkilat 

ve Kıy[ıfet-i 
Askeriyyesi, 
iü Ktp. , TY, 
nr. 9391) 

dendi. Diğer görevleri ise hayvaniara fazla 
yükyüklenmemesi, kayıkçılık nizamı, narh, 
ayakkabıların nizama göre imali, dilencili
ğin meni ve tüfek teftişi, mukataaya ve
rilmiş padişah haslarının denetlenmesi, 
gümrüklerin teftişi. mum imalatı ve del
lallık nizarnı idi. Kaldırımların tamiriyle yı
kılmaya yüz tutmuş binalann tesbiti, 1572'
de alınan bir karara göre de yangına kar
şı her eve bir merdiven ve su dolu bir fıçı 
bulundurma mecburiyetinin teftişi suba
şıya verilmişti. Diğer taraftan subaşılar 
zindan (Baba Cafer Zindanı) ve tomruk ni
zamından da sorumlu idi. Şehrin temizli
ğiyle ilgili mezbele subaşısı da bulunurdu. 
Aslında su başılar bu işi arayıcı denilen es
nafa havale ederlerdL Asayişle ilgili subaşı
ların görev başında bulunmasına "kol gez
mek" denirdL Subaşılar 1826'da düzenle
nen İhtisab Ağalığı Nizamnamesi gereğin
ce istanbul ihtisabında da görev almıştır. 
Isiahat Fermanı ile başlayan Osmanlı ku
rumlarının modernleştirilmesi sürecinde 
emniyet teşkilatında da yenilikler yapılmış. 
taşradaki subaşılık teşkilatını tedricen lağ
vetme girişimleri başlamıştır. Bunda son 
zamanlarda subaşıların çeşitli suistimal
Ierde bulunmasının sebep olduğu söylene
bilir. XX. yüzyıl başlarında İstanbul'da çe
şitli görevler üstlenmiş olan subaşı teşkila
tının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. 
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lt.! MüCTEBA İLGÜREL 

SUBEDAR 
(.)1~'-!~) 

Babürlüler' de ey alet valisi. 
_j 

Babürlüler'de şıkk, bitta gibi kelimeler
le ifade edilen eyaletlere Ekber Şah döne
minden itibaren Arapça'da "toprak" veya 
"buğday yığını" anlamına gelen sube adı 
verilmiştir. Merkeziyetçi bir politika takip 
eden Ekber Şah, taşra idaresinde köklü 
değişiklik yaparak geniş yetkilere ve mali 
imkanlara sahip olan iktadarların yerine 
yetki ve sorumlulukları sınırlı subedarları 
(sipehsalar) geçirmiştir. 988'de (ı 580) Hin
distan'ın Babürlüler'in hakimiyeti altında
ki toprakları on iki sObeye ayrılmış ve bun
lara merkezden birer subedar tayin edil
miştir. Sonraki yüzyıllarda sO be sayısı yir
miye kadar çıkmış ve buralara yeni sube
darlar gönderilmiştir. 

Subedar doğrudan doğruya hükümda
ra bağlı, maaşit bir devlet memuru statü
sündeydi. Yeni tayin edilen sObedara vezir 
tarafından bir tayin beratı verilirdi. SObe
darlar, genellikle şehzadeler ve büyük dev
let memuriyetlerinde bulunan yetenekli 
kişiler arasından seçilirdL Nitekim Ekber 
Şah oğullarından Cihangir'i Bengal ve Oris
sa eyaletlerine subedar olarak göndermiş
tir. Evrengzib'in oğullarından Muhammed 
Muazzam (1. Sahadır Şah) 1696 yılında Ag
ra ve Kabil'de subedarlık yapmış. 1. Saha
dır Şah'ın oğullarından Azimüşşan da Ben
gal ve Sihar subedarlığında bulunmuştur 

( 1124/ ı 7 ı 2). Evrengzib devrinin tanınmış 
emirlerinden Kılıç Han'ın oğullarından Şe
habeddin, Serar eyaleti subedarlığı yap
tıktan sonra Sahadır Şah döneminde Gu
cerat subedarlığına tayin edilmiştir. Oğlu 

Mir Kamerüddin (Nizamü lmüık Asafcah) ise 
Evrengz1b öldüğünde SicapOr subedan idi. 
Zayıf karakterli, sefahat ve eğlenceye düş
kün hükümdarların dönemlerinde idari ka
biliyeti olmayan kişilerin de subedarlık yap
tıkları görülmektedir. Cihandar Şah'ın, göz
desi olan Hintli bir kadının kardeşlerinden 
birini Mültan subedarlığına tayin etmesi 
buna bir örnektir. 

Hükümdarın eyalerteki vekili olarak gö
rülen subedar hem askeri hem idari yet
kilere sahipti. Askeri yetkileri sebebiyle sO
bedarların seferle görevlendirildikleri de 
olurdu. Ekber Şah, Malva Subedan Han-ı 
Azam'ı Nizamşahiler'in elindeki Berar'ı al
makla görevlendirmiş ( ı 5 86), Şah Cihan 
döneminde Keşmir SObedarı Zafer Han, 11-
bet'e başarılı bir sefer düzenlemiştir ( 1637). 
Eyalet genelinde güvenliği sağlamak, isyan
kar zemindarları cezalandırmak, adalet iş
lerini denetlemek, haksızlığa engel olmak, 
askerleri eğitmek, tarım arazilerini geniş
letmek, köylü ve çiftçiyi korumak, bayın
dırlık çalışmaları yapmak, vergi tahsildar
larını denetiemek sObedarın başlıca gö
revlerindendi. Ekber Şah dönemi müellif
lerinden Ebü'l-Fazl el-Allami, Ayin-i Ek
beri'sinde bir sObedarda bulunması gere
ken özellikleri ayrıntılı biçimde açıklamak
tadır. Buna göre subedar adil ve ileri gö
rüştü olmalı, harcamaları gelirini aşma
malı, rüşvete, dalkavukluğa göz yumma
malı, kimsenin dini inancına ve mezhebi
ne müdahale etmemelidir. 

Subedar eyaletinde olup biteni ayda iki 
defa merkeze bildirmekle yükümlüydü. Bu 
işi "mutasaddi" adı verilen memurlar ara
cılığıyla yapmaktaydı. SO bedarın bir de yar
dımcısı (naib) bulunurdu. SObedara yar
dımcı olan başka memurlar da vard.ı . Bun
lardan fevcdar ( subenin alt birimi serkar
larda görev yapan askeri idareci), kütval 
(şehirlerdeki polis teşkilatının başı) , mir-i 
bahr (nehir ve deniz gemilerinin sorum
lusu) , mir-i adi (emir-i dada benzer şekil
de suçluları mahkemeye çıkaran ve cezala
rının infazını sağlayan görevli), kadı, sadr 
(din işleri ve vakıflardan sorumlu memur), 
kanOngO (vergi koyan görevli), kürOr'i (amil) 
ve petvari (köy muhasebecisil idi. 

Eyaletin mali işlerinin merkezdeki diva
na doğrudan bağlı olan memur (divan) ta
rafından yürütülmesi, orduyla ilgili işlerin 
ve istihbarat ağının doğrudan merkezde
ki mirbahşiye bağlı bahşi tarafından idare 


