SAINT GOTTHARD MUHAREBESÝ

ruduğu, sistematik ve düzenli bir “kontra
marş” yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı
piyadesi, yeniçerilerin kazdığı siperlerin
ardından açtığı ateşle müttefik yürüyüşü
nü kesmeyi denediyse de ön metrislerdeki
savaşçıların ricatı bir anda denetimden
çıkan bir bozguna dönüştü. Çarpışmanın
sonlarına doğru etkisini arttıran yağmu
run Rába ırmağını kabartması, emirko
muta zincirinin koptuğu birlikleri iyice zo
ra soktu, asker arasında yaşanan izdiham
da hayli can kaybına yol açtı. Köprü aşırı
kalabalıktan ötürü yıkılırken suya kapılan
askerlerin büyük kısmı hayatını kaybetti.
Böylece Osmanlı ordusu açık bir yenilgiye
uğramış oldu. Bu yenilginin askerî açıdan
devamı gelmedi. Fâzıl Ahmed Paşa, Os
manlı ordusunu 5 Ağustos’a kadar yerin
de tutup birliklerin dağılmasını engelledi.
Ayrıca 9 Ağustos’ta akdettiği Vasvar Ant
laşması sayesinde Saint Gotthard yenilgi
sinin büyük bir siyasî krize dönüşmesine
başarıyla engel oldu.
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Mýsýrlý nâþir, edip ve yazar.
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Mısır’da Tanta şehri yakınlarındaki Sif
tütürâb köyünde doğdu. Güzel ahlâkı ve
ilmiyle meşhur bir aile içinde yetişti. Ez
her’de Usûlüddin Fakültesi’nde hocalık
yapan babası ailesiyle birlikte Kahire’ye
taşınınca Seyyid Ahmed, Ezher’deki umu
ma açık ilim halkalarına devam etmeye
başladı. Dokuz yaşında Kur’ânı Kerîm’i
ezberledi. Ezher’e bağlı Ma‘hedü’lKåhire
eddînî’den ilkokul diploması aldı. Burada
1937’de liseyi bitirdikten sonra Arap Dili
ve Edebiyatı Fakültesi’ne girdi ve 1944’te
mezun oldu. Alkame (b. Abede) elFahl’in
divanının ilk neşir çalışmasını lise tahsili sı
rasında gerçekleştirdi (MahmûdMuhammedet-Tanâhî, MedÅal,s.99), bu neşir
için Zekî Mübârek bir takriz kaleme aldı.
Aynı dönemde makaleler de yazdı (ME,
IV/1[1352/1934],s.40vd.). Bunlardan biri
Nâbiga eşŞeybânî divanının neşri üzerine
onun hıristiyan olduğu iddialarını çürü
ten makaledir. Üniversitede babası Ah
med Sakr’dan başka Seyyid b. Ali elMer
safî, Muhammed Hıdır Hüseyin, Ahmed
Muhammed Şâkir, Muhammed Muhyid
din Abdülhamîd, Zekî Mübârek, Abbas
Mahmûd elAkkåd, Mahmûd Muhammed
Şâkir gibi âlim ve ediplerin talebesi oldu,
zekâsı ve güçlü hâfızasıyla tanındı. Baş
langıçta Arap dili ve edebiyatı alanında uz
manlaştı ve edebî çevrelerde eski tarz bir
edebiyatçı olarak görüldü. Ancak hocası
Ahmed Muhammed Şâkir’in vefatından
sonra şer‘î ilimlere yöneldi. Ezher’e bağ
lı okullarda Arap edebiyatı öğretmenliği
yaptı, bir ara Kahire’deki Fransız Lisesi’nde
çalıştı. Yazma eserlerin tahkiki konusunda
şöhreti yayıldıktan sonra Ezher’in Usûlüd
din Fakültesi’ne hoca tayin edildi. Bu ara
da klasik eserlerin neşriyle ilgili komisyon
larda bulundu. 1957’de üniversitede ders
vermesi için davet edildiği Küveyt’te üç yıl
hocalık yaptı. Ardından Kahire’ye dönünce
1967’de Ezher’deki Mecmau’lbuhûsi’lil
miyye’nin genel sekreter yardımcılığına
getirildi. Daha sonra Mekke Ümmülkurâ
Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde on yıl
kadar ders okuttu. Hayatının son yılları
hastalıklarla geçen Sakr, Ümmülkurâ Üni
versitesi’ndeki görevinden ayrılıp Mısır’a
döndü, burada da iki yıl süren hastalıktan
sonra 2 Kasım 1989’da vefat etti.

Öğrencilerini iyi yetiştirmek için gayret
eden Sakr, bilhassa talebelerine karşı cö
mert davranan, dindar, erdemli, özgüven
sahibi, kendini ilme adamış, başkalarının
söylediklerine aldırmadan doğru bildiği
yolda yürüyen biri olarak tanınmıştır. Da
ima açık ve sağlam ifadeler kullanan, çok
güzel bir üslûbu olan Sakr’ın çalışmaları
iki kısma ayrılabilir: Birincisi yazma eser
lerin tahkik ve neşirleri, ikincisi bazı yazma
kitapların neşri üzerine eleştirilerini dile
getirdiği makaleleridir. Bu çalışmaları dil,
edebiyat, nahiv, fıkıh, hadis, tefsir, usul
ve tarih alanlarındaki geniş bilgi ve kültür
birikimini yansıtır. Mısır’da eski eserlerin
neşri konusunda en önde gelen kişilerden
biri kabul edilmiş, bu hususta yöntemi
nin sağlamlığı ve sunumunun güzelliğiyle
şöhret bulmuştur. Tahkik etmek istediği
eserin sahibinin kullandığı dili iyi kavrar,
aynı müellifin diğer eserlerinde konuyla
ilgili farklı görüşlerini tesbit ederdi. Ay
rıca hocalarına, öğrencilerine, yaşadığı
dönemdeki kültürel ve siyasal ortama te
mas eder, eserin yazılış yöntemini, aynı
konuda yazılmış diğer eserler arasındaki
yerini mukaddimede zikrederdi. Yayımla
dığı kitaplarda zaman zaman kendi gö
rüşlerini ve duygularını dile getirir, kolay
anlaşılamayan ibareleri, kapalı lafızları
dipnotlarında açıkladığı gibi yazarın görü
şüyle farklı görüşleri de karşılaştırırdı. Bu
çok zor ve emek isteyen yöntemi sebe
biyle Sakr az eser yazabilmiş, bazı yazıla
rında neşredeceğini bildirdiği çalışmalarını
tamamlayamamıştır.
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mekte, dil, edebiyat, şiir, belâgat ve bazı
alanlardaki çeşitli konuları ele almaktadır.
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SAKSONCUBAÞI
YeniçeriOcaðý
cemaatortalarýndan
yetmiþbirinciortanýnzâbiti.
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Bazı kaynaklarda ve resmî belgelerde
seksoncubaşı, samsoncubaşı ve sersekso
nî şeklinde de geçer. Yetmiş birinci orta,
daha ziyade ayı avına mahsus sekson (sam
son) türü köpeklerin bakımıyla yükümlü
olduğundan bu adla anılmıştır. Bir rivaye
te göre bu orta, Eflak voyvodasının Fâtih
Sultan Mehmed’e gönderdiği yeni cins kö
pekler (saxson) münasebetiyle teşkil edil
miş yetmiş birinci ortanın yayabaşısı 25
akçe yevmiye ile saksoncubaşı yapılmış,
bunun maiyetine saksoncular kethüdâsı
ile saksonlar verilmiştir. Diğer avcı bölük
lerinin mensupları gibi saksoncular da
avlara uzun etekli gömlekler ve ellerinde
ucu gümüşlü değneklerle katılırlardı. Oda
larının yanında saksonlar için yer, Topha
ne sırtlarında yaylak tahsis edilmişti (BA,
Cevdet-Askerî,nr.19465;Kavânîn-iYeniçeriyân, s. 143). Saksoncular besledikleri
köpeklerin zincirini, tasmasını, ekmeğini,
her türlü masrafını devletten alırdı. Kö
peklerin tükettiği işkembeyi İstanbul’daki
işkembeci esnafı parasız verirdi. Padişahın
sürek avlarında görevli olan saksoncular
ayrıca gösterilere de katılır, padişahın hu
zurunda yetiştirdikleri köpekleri ayılara
saldırtırlardı (SubhîTarihi,s.641,691).
1643’te saksoncuların mevcudu 350 iken
1664’te 531’e çıktı, İsveç elçisi M. d’Ohs
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SAKSONCUBAÞI

son’un İstanbul’da bulunduğu yıllarda
saksoncu mevcudunun 200 olduğu anla
şılmaktadır.
Saksoncubaşı “katar ağaları” denilen
ocağın büyük kumandanlarından olup
yeniçeri ağasının başkanlığında toplanan
ağa divanının dâimî üyesiydi. Rütbe ba
kımından turnacıbaşı ile zağarcıbaşı ara
sındadır, terfi ederse ocak içinde genelde
zağarcıbaşı, XVI. asır sonlarından itibaren
ise kul kethüdâsı da olurdu. Dış hizmete
genellikle sancak beyi, bazan da beyler
beyi olarak giderdi. Saksoncubaşılığa ge
nelde turnacıbaşılar getirilirse de bazan
ocak başçavuşunun, hatta kıdemli bir sak
soncunun getirildiği de olmuştur (DefterdarSarıMehmedPaşa,s.536). XVI. yüzyıl
sonlarında saksoncu ortasının kırk altı, se
kiz nefer saksoncu bölükbaşının sekizer,
saksoncu kethüdâsının ise günlük dört
çift fodula tahsisatı vardı. Odalara verilen
koyun etinden başka zağarcı ve turnacıba
şı gibi saksoncubaşıya da bir adet koyun
verilirdi. Ulûfe dağıtımı esnasında yeni
çerilerin iyi hallerine delâlet etmek üzere
yüksek rütbeli kumandanlara akide şeke
ri dağıtılırken saksoncubaşıya 20 dirhem
şeker verilirdi. Ramazan ayının yirminci
günü katıldığı iftar sofrasında saksoncu
başı zağarcıbaşı ve turnacıbaşı ile birlikte
otururdu. Seferlerde önemli görevler ya
par, gerektiğinde tek başına bir yeniçeri
müfrezesine komutanlık ederdi (BA,MD,
nr.140,s.25,hk.22). Barış zamanında ise
saksoncubaşının önemli görevlerinden biri
gerektiğinde devşirme yapmaktı (BA,MD,
nr.79,s.94; TopçularKâtibiAbdülkadir
[Kadrî]EfendiTarihi,I,563).
Saksoncubaşının üst kıyafeti Sırp ayı
sından yapılmış kürktü. Eyyûbî Efendi
Kånûnnâmesi’ne göre ise (s. 44) üst elbi
sesi samur ve vaşak kaplı kadifeden olur
du. Bunun şekli diğer ocak ağalarının üst
elbiseleri gibiyse de kabının rengi yeşildi.
Başına deve tüyünden yapılmış tuğ ile re
islere mahsus üsküf veya kuka giyerdi.
Sorgucu pırlantalı balıkçın olup eyer takı
mı gümüştendi. XVI. yüzyılın sonlarından
itibaren saray bostancıları arasında za
ğarcılar gibi saksoncular da yetiştiğinden
bunlara ihtiyaç kalmadı, ancak saksoncu
başı ve ortası varlığını ocağın kaldırılma
sına kadar devam ettirdi. Son yüzyıllarda
bazı taşra âyanlarına pâye olarak sakson
cubaşılık verilmiştir (ŞânîzâdeMehmed
AtâullahEfendi,I,254,419).II. Mahmud
döneminde Eşkinci Ocağı’nın kuruluşun
da görev alan saksoncubaşıya dergâhı
muallâ (âlî) kapıcıbaşılığı rütbesi verildi,
kendisine 4500 akçe maaş bağlandı (Ye451

