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SAINT GOTTHARD MUHAREBESÝ

Öğ ren ci le ri ni iyi ye tiş tir mek için gay ret eden Sakr, bil has sa ta le be le ri ne kar şı cömert dav ra nan, din dar, er dem li, öz gü ven sa hi bi, ken di ni il me ada mış, baş ka la rı nın söy le dik le ri ne al dır ma dan doğ ru bil di ği yol da yü rü yen bi ri ola rak ta nın mış tır. Daima açık ve sağ lam ifa de ler kul la nan, çok gü zel bir üslûbu olan Sakr’ın ça lış ma la rı iki kıs ma ay rı la bi lir: Bi rin ci si yaz ma eserle rin tah kik ve ne şir le ri, ikin ci si ba zı yaz ma ki tap la rın neş ri üze ri ne eleş ti ri le ri ni di le ge tir di ği ma ka le le ri dir. Bu ça lış ma la rı dil, ede bi yat, na hiv, fı kıh, ha dis, tef sir, usul ve ta rih alan la rın da ki ge niş bil gi ve kül tür bi ri ki mi ni yan sı tır. Mı sır’da es ki eser le rin neş ri ko nu sun da en ön de ge len ki şi ler den bi ri ka bul edil miş, bu hu sus ta yön te minin sağ lam lı ğı ve su nu mu nun gü zel li ğiy le şöh ret bul muş tur. Tah kik et mek is te di ği ese rin sa hi bi nin kul lan dı ğı di li iyi kav rar, ay nı mü el li fin di ğer eser le rin de ko nuy la il gi li fark lı gö rüş le ri ni tes bit eder di. Ayrıca ho ca la rı na, öğ ren ci le ri ne, ya şa dı ğı dö nem de ki kül tü rel ve si ya sal or ta ma temas eder, ese rin ya zı lış yön te mi ni, ay nı ko nu da ya zıl mış di ğer eser ler ara sın da ki ye rini mu kad di me de zik re der di. Ya yım ladı ğı kitap lar da za man za man ken di görüş leri ni ve duy gu la rı nı di le ge ti rir, ko lay an laşıla ma yan iba re le ri, ka pa lı la fız la rı dip notla rın da açık la dı ğı gi bi ya za rın görüşüy le fark lı gö rüş le ri de kar şı laş tı rır dı. Bu çok zor ve emek is te yen yön te mi se bebiyle Sakr az eser ya za bil miş, ba zı yazılarında neş rede ce ği ni bil dir di ği ça lışma la rı nı tamam la ya ma mış tır.
Eserleri.Neşir: Al ka me b. Abe de elFahl, Dîvânü £Alšame ti’l-Fa¼l (Kahire

1353/1935); Ebü’lFe rec elİs fahânî, Me-
šåti lü’¹-ªâli biyyîn (Beyrut1946,1368/
1949;Kum1374;Kahire1416); Ebû Ali elMer zû k¢, Şer¼u Dîvâni’l-¼amâse li-Ebî 
Temmâm (I-IV,Kahire1951-53,Ahmed
EmînveAbdüsselâmHârûn ilebirlik-
te); Ebû Hayyân etTevhîdî, el-Hevâmil 
ve’ş-şevâmil (Kahire1370/1951,1989,
2009,AhmedEmînilebirlikte); a.mlf., 
el-Be ½âßir ve’×-×eÅâßir (I. cilt,Kahire
1373/1953,AhmedEmînilebirlikte); İbn Ku tey be, Teßvîlü müş ki li’l-Æurßân (Ka

hire1373/1954,1393/1973,1981); a.mlf., 
Tefsîru ³arîbi’l-Æurßân (Kahire1378/
1958); Bâkıllânî, İ£câzü’l-Æurßân (Kahire
1374/1954); İbn Ku tey be, Teßvîlü muÅte-
li fi’l-¼adî¦ (Kahire 1378/1958; Beyrut
1393/1973); Ha san b. Bişr elÂmidî, el-
Muvâze ne bey ne şi£ri Ebî Temmâm 
ve’l-Bu¼türî (IveII.ciltAbdullahel-Mu-
hâribilebirlikte,eserinIII.cildi,A.el-
Muhâribtarafındanneşredilmiştir;I-III,
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Mýsýrlý nâþir, edip ve yazar.
˜ ™

Mı sır’da Tan ta şeh ri ya kın la rın da ki Siftü türâb kö yün de doğ du. Gü zel ahlâkı ve il miy le meş hur bir ai le için de ye tiş ti. Ezher’ de Usûlüd din Fa kül te si’nde ho ca lık ya pan ba ba sı ai le siy le bir lik te Ka hi re’ye ta şı nın ca Sey yid Ah med, Ez her’de ki umuma açık ilim hal ka la rı na de vam et me ye baş la dı. Do kuz ya şın da Kur’ânı Kerîm’i ez ber le di. Ez her’e bağ lı Ma‘he dü’lKåhi re eddînî’den il ko kul dip lo ma sı al dı. Bu ra da 
1937’de li se yi bi tir dik ten son ra Arap Di li ve Ede bi ya tı Fa kül te si’ne gir di ve 1944’te me zun ol du. Al ka me (b. Abe de) elFahl’in di va nı nın ilk ne şir ça lış ma sı nı li se tah si li sıra sın da ger çek leş tir di (MahmûdMuham-
medet-Tanâhî,MedÅal,s.99), bu ne şir için Zekî Mübârek bir tak riz ka le me al dı. Ay nı dö nem de ma ka le ler de yaz dı (ME, 
IV/1[1352/1934],s.40vd.). Bunlar dan bi ri Nâbi ga eşŞeybânî di va nı nın neş ri üze ri ne onun hı ris ti yan ol du ğu id di ala rı nı çü rüten ma ka le dir. Üni ver si te de ba ba sı Ahmed Sakr’dan baş ka Sey yid b. Ali elMersafî, Mu ham med Hı dır Hü se yin, Ah med Mu ham med Şâkir, Mu ham med Muh yiddin Ab dül hamîd, Zekî Mübârek, Ab bas Mahmûd elAkkåd, Mahmûd Mu ham med Şâkir gi bi âlim ve edip le rin ta le be si ol du, zekâsı ve güç lü hâfı za sıy la ta nın dı. Başlan gıç ta Arap di li ve ede bi ya tı ala nın da uzman laş tı ve edebî çev re ler de es ki tarz bir ede bi yat çı ola rak gö rül dü. An cak ho ca sı Ah med Mu ham med Şâkir’in ve fa tın dan son ra şer‘î ilim le re yö nel di. Ez her’e bağlı okul lar da Arap ede bi ya tı öğ ret men li ği yap tı, bir ara Ka hi re’de ki Fran sız Li se si’nde ça lış tı. Yaz ma eser le rin tah ki ki ko nu sun da şöh re ti ya yıl dık tan son ra Ez her’in Usûlüddin Fa kül te si’ne ho ca ta yin edil di. Bu arada kla sik eser le rin neş riy le il gi li ko mis yonlar da bu lun du. 1957’de üni ver si te de ders ver me si için da vet edil di ği Kü veyt’te üç yıl ho ca lık yap tı. Ar dın dan Ka hi re’ye dö nün ce 
1967’de Ez her’de ki Mec mau’lbuhûsi’lilmiy ye’nin ge nel sekre ter yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. Da ha sonra Mek ke Üm mül kurâ Üni ver si te si Şeriat Fakül te si’nde on yıl ka dar ders okut tu. Haya tı nın son yıl la rı has ta lık lar la ge çen Sakr, Üm mül kurâ Üniver si te si’nde ki gö re vin den ay rı lıp Mı sır’a dön dü, bu ra da da iki yıl sü ren has ta lık tan son ra 2 Ka sım 1989’da ve fat et ti.

ru du ğu, sis te ma tik ve dü zen li bir “kon tramarş” yü rü yü şü ger çek leş tir di. Os man lı pi ya de si, ye ni çe ri le rin kaz dı ğı si per le rin ar dın dan aç tı ğı ateş le müt te fik yü rü yü şünü kes me yi de ne diy se de ön met ris ler de ki sa vaş çı la rın ri ca tı bir an da de ne tim den çı kan bir boz gu na dö nüş tü. Çar pış ma nın son la rı na doğ ru et ki si ni art tı ran yağ murun Rába ır ma ğı nı ka bart ma sı, emirkomu ta zin ci ri nin kop tu ğu bir lik le ri iyi ce zo  ra sok tu, as ker ara sın da ya şa nan iz di ham da hay li can kay bı na yol aç tı. Köp rü aşı rı ka la ba lık tan ötü rü yı kı lır ken su ya ka pı lan as ker le rin bü yük kıs mı ha ya tı nı kay bet ti. Böy le ce Os man lı or du su açık bir ye nil gi ye uğ ra mış ol du. Bu ye nil gi nin as kerî açı dan de va mı gel me di. Fâzıl Ah med Pa şa, Osman lı or du su nu 5 Ağus tos’a ka dar ye rinde tu tup bir lik le rin da ğıl ma sı nı en gel le di. Ay rı ca 9 Ağus tos’ta akdet ti ği Vas var Antlaş ma sı sa ye sin de Sa int Gotthar d ye nil gisi nin bü yük bir si yasî kri ze dö nüş me si ne ba şa rıy la en gel ol du.
BİBLİYOGRAFYA:OeS tA, Kri eg sarc hiv,Kartensammlung,H II Ic, 

20 (St.GotthardMuharebesiPlanı); Er zurum lu Os man De de,Târîh-iFâzılAhmedPaşa,Süley ma
ni ye Ktp., Ha mi di ye, nr. 909, vr. 28b-30a; Mus ta fa Zühdî,Ravzatü’l-gazâ(Târîh-iUyvâr),İÜ Ktp., 
TY, nr. 2488, vr. 26a29b; M. Me yer,Theatrum
Europaeumoderau›führlicheundwarhafftige
Beschreibungallerundjederdenckwürdiger
Geschichten,Franc kfurt 1672, IX, 12151230; 
MühürdarHasanAğa’nınCevâhirü’t-tevârîh’i
(haz.EbubekirSıddıkYücel,doktoratezi,1996), EÜ 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 275279; Evliya Çele bi,Seyahatnâme(Dağlı), VII, 3139; P. Rycaut , 
TheHistoryoftheTurkishEmpirefromtheYear
1623totheYear1677,Lon don 1687, s. 156159; J. von Sta uf fen berg,Gründlichewarhafftigeund
unpartheyischeRelationdesblutigenTreffens/
zwischendemErbfeindeChristlichenNahmens
undBlutesauffeiner/unddemChristlichen
KriegsheeraufandererSeiten/gehaltenden1.
AugustiAn;1664beyS.GotthardinUngarn,
Re gensburg 1665, s. 3064; Silâhdar,Târih,I, 
361372; Hammer,GOR,VI, 137144; Zin keisen, 
Geschichte,IV, 930932; W. Not tebohm,Mon-
tecuccoliunddieLegendevonSt.Gotthard
(1664),Ber lin 1887; “VomKriegemitdenTürken
inUngarn”,AusgewaehlteSchriftendesRai-
mundFürstenMontecuccoliGeneral-Lieutenant
undFeldmarschall, II, WienLe ip zig 1899, s. 
429442; G. Wag ner,DasTürkenjahr1664:Eine
europäischeBewährung,Ei sens tadt 1964, s. 
153373; a.mlf., “DieSteiermarkunddieSchlacht
vonSt.GotthardMogersdorf”,Mitteilungendes
SteirmärkischenLandesarchives,XIV (1964), s. 
4979; R. Kin din ger, “DieSchlachtbeiSt.Gott
hardam1.August1664:EinWürdigunsversuch
derFeldherrnkunstMontecuccolisunterneuen
Gesichtspunkten”,Zeitschriftdeshistorischen
VereinsfürSteiermark,XLVI II (1957), s. 145155; Fa ruk Bi li ci, “XVII.YüzyıldaOsmanlıİmparator
luğu’nunİkiSavaşAnatomisi:SaintGotthard
veKandiye”,TTKBildiriler,XVI II (2002), III/1, 
s. 139152.
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SAKSONCUBAÞI

son’un İstan bul’da bulundu ğu yıllar da sak soncu mev cu dunun 200 ol duğu anlaşıl mak tadır.Sak son cu ba şı “ka tar ağa la rı” de ni len oca ğın bü yük ku man dan la rın dan olup ye ni çe ri ağa sı nın baş kan lı ğın da top la nan ağa di va nı nın dâimî üye siy di. Rüt be bakı mın dan tur na cı ba şı ile za ğar cı ba şı arasın da dır, ter fi eder se ocak için de ge nel de za ğar cı ba şı, XVI. asır son la rın dan iti ba ren ise kul ket hüdâsı da olur du. Dış hiz me te ge nel lik le san cak be yi, ba zan da bey lerbe yi ola rak gi der di. Sak son cu ba şı lı ğa genel de tur na cı ba şı lar ge ti ri lir se de ba zan ocak baş ça vu şu nun, hat ta kı dem li bir sakson cu nun ge ti ril di ği de ol muş tur (Defter-
darSarıMehmedPaşa,s.536). XVI. yüz yıl son la rın da sak son cu or ta sı nın kırk al tı, sekiz ne fer sak son cu bö lük ba şı nın se ki zer, sak son cu ket hüdâsı nın ise gün lük dört çift fo du la tah si sa tı var dı. Oda la ra ve ri len ko yun etin den baş ka za ğar cı ve tur na cı başı gi bi sak son cu ba şı ya da bir adet ko yun ve ri lir di. Ulûfe da ğı tı mı es na sın da ye niçe ri le rin iyi hal le ri ne delâlet et mek üze re yük sek rüt be li ku man dan la ra aki de şe keri da ğı tı lır ken sak son cu ba şı ya 20 dir hem şe ker ve ri lir di. Ra ma zan ayı nın yir min ci gü nü ka tıl dı ğı if tar sof ra sın da sak son cuba şı za ğar cı ba şı ve tur na cı ba şı ile bir lik te otu rur du. Se fer ler de önem li gö rev ler yapar, ge rek ti ğin de tek ba şı na bir ye ni çe ri müf re ze si ne ko mu tan lık eder di (BA,MD,
nr.140,s.25,hk.22). Ba rış za ma nın da ise sak son cu ba şı nın önem li gö rev le rin den bi ri ge rek ti ğin de dev şir me yap mak tı (BA,MD, 
nr.79,s.94;TopçularKâtibiAbdülkadir
[Kadrî]EfendiTarihi,I,563).Sak son cu ba şı nın üst kı ya fe ti Sırp ayısın dan ya pıl mış kürk tü. Eyyûbî Efen di 
Kå nûn nâ me si’ne gö re ise (s. 44) üst el bise si sa mur ve va şak kap lı ka di fe den olurdu. Bu nun şek li di ğer ocak ağa la rının üst el bi se le ri gibiyse de ka bı nın ren gi ye şil di. Ba şı na de ve tü yün den ya pıl mış tuğ ile reis le re mah sus üs küf ve ya ku ka gi yer di. Sor gu cu pır lan ta lı ba lık çın olup eyer ta kımı gü müş ten di. XVI. yüz yı lın son la rın dan iti ba ren sa ray bos tan cı la rı ara sın da zağar cı lar gi bi sak son cu lar da ye tiş ti ğin den bun lara ih ti yaç kal ma dı, an cak sak son cuba şı ve or ta sı var lı ğı nı oca ğın kal dı rıl ması na ka dar de vam et tir di. Son yüz yıl lar da ba zı taş ra âyan la rı na pâye ola rak sak soncu ba şı lık ve ril miş tir (ŞânîzâdeMehmed
AtâullahEfendi,I,254,419).II. Mah mud dö ne min de Eş kin ci Oca ğı’nın ku ru lu şunda gö rev alan sak son cu ba şı ya dergâhı mu allâ (âlî) ka pı cı ba şı lı ğı rüt be si ve ril di, ken di si ne 4500 ak çe ma aş bağ lan dı (Ye-

ne,et-Te×yîlve’l-istidrâk£alâMu£cemi’l-müßel-
lifîn,Cid de 1423/2002, s. 126; Ah med elHâzimî, 
“el£AllâmeelLu³avîeledîbelüstâ×:esSeyyid
A¼medØašrelmu¼aššıšennâšıd,elbâ¼i¦ü’d
deßûb”, http://www.alu kah.net/culture/o/4455 
(12.02.2019).
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YeniçeriOcaðý
cemaatortalarýndan

yetmiþbirinciortanýnzâbiti.
˜ ™

Ba zı kay nak lar da ve resmî bel ge ler de 
seksoncubaşı, samsoncubaşı ve sersekso

nî şek lin de de ge çer. Yet miş birin ci or ta, da ha zi ya de ayı avı na mah sus sek son (sam

son) tü rü kö pek le rin ba kı mıy la yü küm lü ol du ğun dan bu ad la anıl mış tır. Bir ri va yete gö re bu or ta, Ef lak voy vo dasının Fâtih Sul tan Meh med’e gön der di ği yeni cins köpek ler (sax son) mü na se be tiy le teş kil edilmiş yet miş bi rin ci or ta nın yayaba şı sı 25 ak çe yev mi ye ile sak son cu ba şı ya pıl mış, bu nun ma iye ti ne sak son cu lar ket hü dâ sı ile sak son lar ve ril miş tir. Di ğer av cı bö lükle ri nin mensup la rı gi bi saksoncu lar da av la ra uzun etek li göm lek ler ve el le rin de ucu gü müş lü değ nek ler le ka tı lır lar dı. Odala rı nın ya nın da sak son lar için yer, Top hane sırt la rın da yay lak tah sis edil miş ti (BA,
Cevdet-Askerî,nr.19465;Kavânîn-iYeniçe-
riyân, s. 143). Sak son cular besledikle ri kö pek le rin zin ci ri ni, tas ma sı nı, ek me ği ni, her tür lü masra fı nı dev let ten alır dı. Köpek le rin tüket ti ği iş kem be yi İstan bul’da ki iş kem be ci es na fı pa ra sız ve rir di. Pa di şa hın sü rek av la rın da gö rev li olan sak son cu lar ay rı ca gös te ri le re de ka tı lır, pa di şa hın huzu run da ye tiş tir dikle ri kö pek le ri ayı la ra sal dır tır lar dı (SubhîTarihi,s.641,691). 
1643’te sak son cu ların mev cu du 350 iken 
1664’te 531’e çıktı, İs veç el çi si M. d’Ohs

Beyrut1944;I-III,Kahire1379/1960,1961-
1965,1991,1994); Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl 
(Kahire1389/1969); İbn Ha cer, Fet¼u’l-
bârî şer¼u Øa¼î¼i’l-BuÅârî (I-III,Beyrut
1389/1969,tamamlanmamıştır); Kådî İyâz, 
Ki tâ bü’l-İlmâ£ ilâ ma£ri fe ti u½ûli’r-ri-
vâ ye ve tašyîdi’s-semâ£ (Kahire-Tunus
1389/1970, 1398/1978); Ah med b. Hüse yin elBey ha k¢, Delâßilü’n-nü büv ve 
(Kahire1389/1970); a.mlf., Ma£ri fe tü’s-
sü nen ve’l-â¦âr (I,Kahire1390/1970); Ferrâ elBe ga vî, Şer ¼u’s-sün ne (Kahire
1397/1976,Ebü’n-NûrMuhammedAh-
medîilebirlikte,tamamlanmamıştır); İbn Fâ ris, e½-Øâ¼ibî fî fıšhi’l-lu³a (Kahire
1397/1977); Bey ha k¢, Menâšıbü’ş-Şâ fi£î 
(I-II,Kahire1390-1391/1970-1971).

Makale: Sey yid Ah med Sakr’ın el-
Hidâye tü’l-İslâmiy ye, el-Ez her, Me-
cel le tü’l-Mec ma£i’l-£il miy yi’l-£Arabî, 
er-Risâle, e¦-¡e šå fe, el-Kitâb, el-Me cel-
le, Me cel le tü’l-Ma£he di’l-MaÅ¹û¹âti’l-
£Ara biy ye der gi le rin de ya yım lan mış otuz ye di ma ka le si, Ah med b. Mûsâ elHâzimî ta ra fın dan der le ne rek Mašålâtü’l-
£allâme el-mu ¼aš šık el-lu³avî el-edîb 
es-Sey yid A¼ med Øašr adıy la ba sıl mış tır 
(1333-1410/1915-1989) (Riyad1410/1989,
1430/2009). Ya zar bu ma ka le le rin de kla sik eser le rin neş rin de gör dü ğü ha ta la rı be lirtmek te, dil, ede bi yat, şi ir, belâgat ve ba zı alan lar da ki çe şit li ko nu la rı ele al mak ta dır.

BİBLİYOGRAFYA:Sey yid Ah med Sakr,Şer¼uDîvâni£Alšameti’l-
Fa¼l,Ka hi re 1935; a.mlf.,Mašålât(nşr.Ahmed
b.Mûsâel-Hâzimî), Ri yad 1989, neş re de nin gi ri şi, 
s. 1531, ay rı ca bk. tür.yer.; a.mlf., “enNâbi
³atü’şŞeybânîmüslimlâna½rânî”,Mecelletü’l-
hidâyeti’l-İslâmiyye,VIVII, Ka hi re 1934, s. 80 
vd.; a.mlf., “elİslâmve’lmerße”,ME,IV/1 (1352/
1934), s. 40 vd.; Mahmûd Mu ham med etTa nâ hî, 
MedÅalilâtârîÅineşri’t-türâ¦i’l-£Arabî,Ka hi re 
1405/1984, s. 99102; a.mlf.,Mašålât,Bey rut 
2002, II, 479, 523, 598, 665, 672; Ah med elAlâvi
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