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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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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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b. Yi nal Te gin için gö re vi ni an la tan süs lü bir men şu run ya nı sı ra kös, tabl ve alem gi bi he di ye ler ha zır lan dı. Ay rı ca ken di si ne mü kem mel bir hil‘at ya nın da al tın iş le me li iki dal lı külâh giy di ril di. Gaz ne li sa ra yı nı koru mak la gö rev li gulâmla rın ku man da nı na sâ lârı gulâmân ve ya sâ lârı gulâmânı saray de ni lir di ve aslî gö re vi nin dı şın da or du ku man dan lı ğı da ya pa bi lir di. Ni te kim Gazne li Sul tan Me sud dö ne min de bu gö re vi ifa eden Ha cib Beg toğ dı, 426’da (1035) Sel çuk lu lar üze ri ne gön de ri len ve Ne sâ’da ye ni len or du nun ku man dan lı ğı nı yap tı. Sâ lârı gulâmân sa ray teş kilâtın da bü yük hâcib den son ra ge len en yet ki li gö rev liy di. İdarî ve as kerî ko nu lar da dü zen le nen meclis le re ka tı la bi li yor du. Öte yan dan Gaz ne li or du sun da yer alan çe şit li et nik kim likle re men sup as ker le rin ba şı na ge nel lik le on lar la ay nı ırk tan sâ lârlar ta yin edi lir di. Ebü’lHa sanı Irâk¢, Gaz ne li or du sun da ki Arap ve Kürt as ker le ri nin sâ lârı idi.Sel çuk lu lar adı na uç lar da sa va şan Türkmen ler’in re is le ri ne de sâ lâr un va nı ve ril di ve bun lar dev let ta ra fın dan ma aşa bağ landı. Tuğ rul Bey, 429’da (1038) Nîşâbur’da hâ ki mi yet te sis eder ken aha li nin tes ki ni ve Sel çuk lu ida re si ni ka bul len me si için Sâ lârı Bûzgân (Bûzcân) Ebü’lKåsım Abdüs sa med elBûzgânî’den bü yük des tek gör dü. Yi  ne Tuğ rul Bey ve Al pars lan za ma nın da Ana do lu’ya, özel lik le Ur fa bölge si ne ya pılan akın lar da sâ lârı Ho ra san un van lı bir ku man dan dan bah se dil mek te dir. Sul tan Me lik şah dö ne min de bu un va nı ta şı yan bir ku man dan Mek ke şe ri fiy le iliş ki le ri güç lendir mek ama cıy la Ha re meyn’e gön de ril di. Sel çuk lu ku man dan la rın dan Bo zan 479’da 

(1086) Ur fa’yı ele ge çir di ğin de şeh rin idare si ni bir sâ lâra bı rak mış tı. Sel çuk lu lar’ın Di yar be kir’i fet het mek üze re gön der dik le ri or du da “mu kad de mü’ssâ lâr” un va nıy la anı lan Cenâhüd dev le de var dı. Bu un vanın da ha son ra ki dö nem ler de de kul la nıldı ğı gö rül mek te dir. Me selâ Ka çar hâneda nı dev rin de Emîr Ni zâm Ga ruşî “Sâ lârı Leş ker” un va nı na sa hip ti. İran’da Emîri Nizâm ve baş ba kan lık gö re vin de bu lu nan Ab dül hü se yin Mir za’nın oğul la rın dan Abbas Mir za da ay nı un va nı ta şı mak tay dı. Yi ne Hay darâbâd Ni zam lı ğı’nın İran asıl lı baş ve zir le rin den Mîr Türâb Ali Han, Sâlâr Ceng un va nıy la meş hur du. Sa ray teşkilâtın da ki âhûrsâ lâr (emîri âhûr) sul ta nın has ahı rın dan so rum luy du. Gaz ne li ler ve Sel çuk lu lar’dan baş ka bu gö rev li nin adı na Mem lük ler dö ne min de de rast lan mak tadır. Hânsâ lâr sa ray mut fa ğı ve yi ye cekler le il gi le nir di. Sul tan Sen cer dö ne min de 
548’de (1153) çı kan Oğuz is ya nı nın so rum

niçeriOcağınınKaldırılışı,s.56,63), fa kat bir kaç gün son ra oca ğın il ga sıy la bir lik te sak son cu or ta sı ve sak son cu ba şı lık ta ri he ka rış tı. Ye ni çe ri Oca ğı’nın kal dı rıl ma sın da hiz me ti ge çen le re ye ni gö rev ler ve ri lirken sak son cu ba şı ya 25 ke se atıy ye ve ril di 
(DİA,IV,64).

BİBLİYOGRAFYA:
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ZiyaYılmazer), An ka ra 2003, III, tür.yer.; Ab durrah man Ab di Pa şa,Vekåyi‘nâme(haz.FahriÇ.
Derin), İs tan bul 2008, s. 380, 423, 431; Eyyûbî
EfendiKånûnnâmesi(haz.AbdülkadirÖzcan), 
İs tan bul 1994, s. 42, 43, 44; Kavânîn-iYeniçeri-
yân:YeniçeriKanunları(haz.TayfunToroser), 
İs tan bul 2011, s. 12, 41, 83, 102, 123, 127, 132, 
134, 143, 208; krş. Mebde-iKånûn-ıYeniçeri,
tür.yer.; Def ter dar Sa rı Meh med Pa şa,Zübde-i
Vekayiât(haz.AbdülkadirÖzcan), An ka ra 1995, 
tür.yer.; Râşid Meh med Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen di,Târîh-iRâşidveZeyli(haz.Abdülkadir
Özcanv.dğr.), İs tan bul 2013, IIII, tür.yer.; Subhî
Tarihi:SâmîveŞâkirTarihleriileBirlikte(haz.
MesutAydıner), İs tan bul 2007, s. 81, 197, 538, 
641, 691, 693; D’Ohs son,Tableaugénéral,VII, 

315; Şânîzâde Meh med Atâul lah Efen di,Târih
(haz.ZiyaYılmazer), İs tan bul 2008, I, 254, 419; 
II, 918919, 1099, 1191, 1275; YeniçeriOcağının
KaldırılışıveII.Mahmud’unEdirneSeyahati-
MehmedDânişveEserleri(haz.ŞamilMutlu), 
İs tan bul 1994, s. 56, 63; Mar sig li,Osmanlıİmpa-
ratorluğununAskeriVaziyeti,s. 78, 79; Uzun çarşı lı,KapukuluOcakları,I, 173175, 202203, ay
rı ca bk. tür.yer.; Pa ka lın, III, 112113, 150151.
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Peh levîce ser dar ke li me si nin dönüşümüy le mey da na ge len sâ lâr (sellâr) sözlük te “yaş lı, seç kin, ku mandan, vali, lider ” gi bi mâna la ra ge lir (Hasan-ıEnverî,s.
3991-3992;Steingass,s.642). Sâ lâr Arapça’ da kå id, mu kad dem ke li me le riy le ifa de edil mek te dir. Bu un van İran, Irak, Su ri ye, Kaf kas ya, Or ta As ya ve Hin distan’ da hüküm sü ren dev let ler de kullanılmıştır.Gaz ne li, Sel çuk lu as kerî ve idarî teşkilâtla rın da da ha alt rüt be de ki ku mandan lar için sık ça kul la nı lan bu un van bilhas sa ma hallî as kerî bir lik le rin ba şın da ki kim se le ri ifa de edi yor du. Gaz ne li ler’in Hindis tan’da ki sı nır böl ge si nin çe şit li nok ta ların da yer alan ga zi bir lik le ri nin ba şın da ki ku man dan sâ lârı gåziyân adıy la anı lı yordu. Hin dis tan’da Gaz ne li or du su na ait birlik le rin ku man da nı ise sâ lârı Hin dis tan un va nı na sa hip ti. Gaz ne li Sul tan Me sud dev rin de bu gö re ve ta yin edi len Ah med 

lu la rın dan bi ri de sa ra yın hânsâ lârı idi. Ay nı gö rev li Irak, Kir man ve Ana do lu Sel çuklu la rı’nda da mev cut tu. Sa ray aş çı la rı na mat bahsâ lâr de nir di. Havâicsâ lâr mut fağa mal ze me te da rik eder di. Ay rı ca sâ lârı bez min emîri mec lis, ze red sâ lârın emîri silâh, sâ lârı bâ rın teş ri fat re isi ola rak adla rı geç mek te dir. As kerî ve idarî teş kilât dı şın da ka lem eh lin den ki şi le re de za man za man sâ lâr un va nı ve ril di ği gö rü lür. Meselâ Hâce Ali Mî kâil, Gaz ne li ler dev rin de Sul tan Me sud ta ra fın dan kut sal top rak lara gi den ha cı la rın ba şı na sâ lâr (emîri hac) ta yin edil mişti (Muhammedb.Hüseyinel-
Beyhak¢,s.378,382;Palabıyık,s.175).İslâm dev let le rin de baş ku man dan lık ma ka mı nı ifa de eden “is peh sâ lâr / si pehsâ lâr” ta bi ri ke li me nin bir le şik kul la nı mında ki en yay gın ör ne ği olup Tâhirîler, Saffâ rî ler, Sâ mâ nî ler, Gaz ne li ler ve Selçuk lular’ın as kerî teş kilâtla rın da sık ça gö rülür, “emî rü’lümerâ ve hâci bü’lhüccâb” kar şılı ğın da ge çer. Sâ mâ nî ler’de dev le tin idarî teş kilâtın da hü küm dar dan son ra ge len en önem li gö rev li du ru mun da ki Ho ra san va li le ri ne si peh sâ lârı Ho ra san de ni lir. Sipeh sâ lâr un va nı, Sâ mâ nî ler’in çağ da şı Büveyhîler’de çe şit li ve si le ler le ya rar lı lık göste ren ki şi le re tal tif et mek ve onurlandırmak ama cıy la ve ril miş tir. Ho ra san’ı Sâmâ nî ler’den alan Gaz ne li ler de eyaletin ida re ci le ri ni on lar gi bi ad lan dırırdı. Gaz ne li or du sun da si peh sâ lâr savaş lar da ge nellikle sağ ka na da ku man da eder di. Bü yük Sel çuk lu lar’da da ku man dan ay nı un van la anı lır dı. Emîri si peh sâ lâr Anadol u Sel çuklu la rı’nda beyler be yi ne te ka bül ediyor du.XXI. yüz yıl lar da Târum, Azer bay can, Ar rân ve İr mi ni ye’de hü küm sü ren Müsâfi rî ler, Sellârîler adıy la da bi lin mek te dir. Bey hak re isi Ebü’lAb bas Muh sin b. Ali elMü te tav viin so yun dan ge len ler de sâ lâ riyân adıy la anı lır dı. Sâ lâra şa hıs is mi ola rak da rast lan mak ta dır.
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