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SAKSONCUBAÞI
YeniçeriOcaðý
cemaatortalarýndan
yetmiþbirinciortanýnzâbiti.

—

™

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

Kanûnî
Sultan
Süleyman’ın
Saksoncubaşı
Mehmed
Ağa ile ilgili
iki hükmü
(BA, MD, nr. 5,
s. 519,
hk. 1422, 1423)
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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
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niçeriOcağınınKaldırılışı,s.56,63), fakat

birkaç gün sonra ocağın ilgasıyla birlikte
saksoncu ortası ve saksoncubaşılık tarihe
karıştı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasında
hizmeti geçenlere yeni görevler verilir
ken saksoncubaşıya 25 kese atıyye verildi
(DİA,IV,64).
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SÂLÂR
( ) ساار
Ýslâm devletlerinde
idarî ve askerî bir unvan.

—

™

Pehlevîce serdar kelimesinin dönüşü
müyle meydana gelen sâlâr (sellâr) söz
lükte “yaşlı, seçkin, kumandan, vali, lider”
gibi mânalara gelir (Hasan-ıEnverî,s.
3991-3992;Steingass,s.642). Sâlâr Arap
ça’da kåid, mukaddem kelimeleriyle ifade
edilmektedir. Bu unvan İran, Irak, Suriye,
Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan’da hü
küm süren devletlerde kullanılmıştır.
Gazneli, Selçuklu askerî ve idarî teş
kilâtlarında daha alt rütbedeki kuman
danlar için sıkça kullanılan bu unvan bil
hassa mahallî askerî birliklerin başındaki
kimseleri ifade ediyordu. Gazneliler’in Hin
distan’daki sınır bölgesinin çeşitli noktala
rında yer alan gazi birliklerinin başındaki
kumandan sâlârı gåziyân adıyla anılıyor
du. Hindistan’da Gazneli ordusuna ait bir
liklerin kumandanı ise sâlârı Hindistan
unvanına sahipti. Gazneli Sultan Mesud
devrinde bu göreve tayin edilen Ahmed
452

b. Yinal Tegin için görevini anlatan süslü
bir menşurun yanı sıra kös, tabl ve alem
gibi hediyeler hazırlandı. Ayrıca kendisine
mükemmel bir hil‘at yanında altın işlemeli
iki dallı külâh giydirildi. Gazneli sarayını ko
rumakla görevli gulâmların kumandanına
sâlârı gulâmân veya sâlârı gulâmânı sa
ray denilirdi ve aslî görevinin dışında ordu
kumandanlığı da yapabilirdi. Nitekim Gaz
neli Sultan Mesud döneminde bu görevi
ifa eden Hacib Begtoğdı, 426’da (1035)
Selçuklular üzerine gönderilen ve Nesâ’
da yenilen ordunun kumandanlığını yaptı.
Sâlârı gulâmân saray teşkilâtında büyük
hâcibden sonra gelen en yetkili görevliydi.
İdarî ve askerî konularda düzenlenen mec
lislere katılabiliyordu. Öte yandan Gazneli
ordusunda yer alan çeşitli etnik kimlik
lere mensup askerlerin başına genellikle
onlarla aynı ırktan sâlârlar tayin edilirdi.
Ebü’lHasanı Irâk¢, Gazneli ordusundaki
Arap ve Kürt askerlerinin sâlârı idi.
Selçuklular adına uçlarda savaşan Türk
menler’in reislerine de sâlâr unvanı verildi
ve bunlar devlet tarafından maaşa bağlan
dı. Tuğrul Bey, 429’da (1038) Nîşâbur’da
hâkimiyet tesis ederken ahalinin teskini ve
Selçuklu idaresini kabullenmesi için Sâlârı
Bûzgân (Bûzcân) Ebü’lKåsım Abdüssamed
elBûzgânî’den büyük destek gördü. Yi
ne Tuğrul Bey ve Alparslan zamanında
Anadolu’ya, özellikle Urfa bölgesine yapı
lan akınlarda sâlârı Horasan unvanlı bir
kumandandan bahsedilmektedir. Sultan
Melikşah döneminde bu unvanı taşıyan bir
kumandan Mekke şerifiyle ilişkileri güçlen
dirmek amacıyla Haremeyn’e gönderildi.
Selçuklu kumandanlarından Bozan 479’da
(1086) Urfa’yı ele geçirdiğinde şehrin ida
resini bir sâlâra bırakmıştı. Selçuklular’ın
Diyarbekir’i fethetmek üzere gönderdikleri
orduda “mukaddemü’ssâlâr” unvanıyla
anılan Cenâhüddevle de vardı. Bu unva
nın daha sonraki dönemlerde de kullanıl
dığı görülmektedir. Meselâ Kaçar hâne
danı devrinde Emîr Nizâm Garuşî “Sâlârı
Leşker” unvanına sahipti. İran’da Emîri
Nizâm ve başbakanlık görevinde bulunan
Abdülhüseyin Mirza’nın oğullarından Ab
bas Mirza da aynı unvanı taşımaktaydı.
Yine Haydarâbâd Nizamlığı’nın İran asıllı
başvezirlerinden Mîr Türâb Ali Han, Sâ
lâr Ceng unvanıyla meşhurdu. Saray teş
kilâtındaki âhûrsâlâr (emîri âhûr) sultanın
has ahırından sorumluydu. Gazneliler ve
Selçuklular’dan başka bu görevlinin adına
Memlükler döneminde de rastlanmakta
dır. Hânsâlâr saray mutfağı ve yiyecek
lerle ilgilenirdi. Sultan Sencer döneminde
548’de (1153) çıkan Oğuz isyanının sorum

lularından biri de sarayın hânsâlârı idi. Aynı
görevli Irak, Kirman ve Anadolu Selçuk
luları’nda da mevcuttu. Saray aşçılarına
matbahsâlâr denirdi. Havâicsâlâr mutfa
ğa malzeme tedarik ederdi. Ayrıca sâlârı
bezmin emîri meclis, zered sâlârın emîri
silâh, sâlârı bârın teşrifat reisi olarak ad
ları geçmektedir. Askerî ve idarî teşkilât
dışında kalem ehlinden kişilere de zaman
zaman sâlâr unvanı verildiği görülür. Me
selâ Hâce Ali Mîkâil, Gazneliler devrinde
Sultan Mesud tarafından kutsal toprakla
ra giden hacıların başına sâlâr (emîri hac)
tayin edilmişti (Muhammedb.HüseyinelBeyhak¢,s.378,382;Palabıyık,s.175).

İslâm devletlerinde başkumandanlık
makamını ifade eden “ispehsâlâr / sipeh
sâlâr” tabiri kelimenin birleşik kullanımın
daki en yaygın örneği olup Tâhirîler, Saf
fârîler, Sâmânîler, Gazneliler ve Selçuklu
lar’ın askerî teşkilâtlarında sıkça görülür,
“emîrü’lümerâ ve hâcibü’lhüccâb” karşı
lığında geçer. Sâmânîler’de devletin idarî
teşkilâtında hükümdardan sonra gelen
en önemli görevli durumundaki Horasan
valilerine sipehsâlârı Horasan denilir. Si
pehsâlâr unvanı, Sâmânîler’in çağdaşı Bü
veyhîler’de çeşitli vesilelerle yararlılık gös
teren kişilere taltif etmek ve onurlandır
mak amacıyla verilmiştir. Horasan’ı Sâ
mânîler’den alan Gazneliler de eyaletin
idarecilerini onlar gibi adlandırırdı. Gazneli
ordusunda sipehsâlâr savaşlarda genellik
le sağ kanada kumanda ederdi. Büyük
Selçuklular’da da kumandan aynı unvanla
anılırdı. Emîri sipehsâlâr Anadolu Selçuk
luları’nda beylerbeyine tekabül ediyordu.
XXI. yüzyıllarda Târum, Azerbaycan,
Arrân ve İrminiye’de hüküm süren Müsâ
firîler, Sellârîler adıyla da bilinmektedir.
Beyhak reisi Ebü’lAbbas Muhsin b. Ali el
Mütetavviin soyundan gelenler de sâlâri
yân adıyla anılırdı. Sâlâra şahıs ismi olarak
da rastlanmaktadır.
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