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~ CEMAL KURNAZ -MUSTAFA TATCI 

SALADIN, Henri Jules 
(1851-1923) 

Fransız mimarı ve sanat tarihçisL 
L ~ 

Bolbec'te (Seine-Maritime) doğdu. Eco
le des Beaux-Arts'dan 1872'de mezun ol
du ve bu alanda eğitimini sürdürdü. Fran
sız Eğitim Bakanlığı adına 1882-1883 yıl
larında Tunus'a giderek bazı İslami eser
ler üzerinde incelemeler yaptı. Kendisin
den kısa bir süre önce arkeolajik araştır
malar için buraya gelmiş olan Rene Cag
nat ile birlikte izienimlerini önce Tour du 
monde adlı dergide yayımladı, ardından 
kitap haline getirdi. 1883'te Güney İtalya'
da Ortaçağ mimarisine dair çalışmalar yap
tı. Çizimleriyle 1884'te düzenlenen salon
da onur derecesi aldığ ı gibi 1888'de Brük
sel'de düzenlenen bir mimarlık yarışma
sında bir yıl sonraki sergi için hazırladığı 

Tunus Sarayı projesiyle gümüş madalya 
kazandı. Bu projesini daha sonra hayata 
geçirdi. 13 Temmuz 1889'da Fransa hü
kümeti kendisine Legion d'Honneur nişa
nı verdi ve aynı yıllarda Kamboçya Krallığı'
nın bir şeref nişanıyla onurlandırıldı . Bazı 

İslam ülkelerindeki mimari eseriere dair 
yayınları yanında, Balkan Savaşı ile Osman
lı idaresinden çıkmak üzere iken Selanik'
te bulunan Bizans eserlerine dair büyük 
bir kitap hazırlamaya girişen heyette yer 
aldı. Aralık 1923'te Paris'te öldü. 

Eserleri_ 1. Manuel d'art musulman: 
L'architecture (Paris 1907) . İlk defa ya
bancı dilde bütün İslam dünyasının mi
marlık tarihini toplu şekilde ortaya koyan 
eserin birinci cildi 420 resimle birlikte al
tı bölümden meydana gelmektedir: Giriş 
niteliğinde başlıca ülkeler; Suriye-Mısır eko
lü (Mısır. Suriye, Arabistan); Mağrib eko
lü (Tunus, Cezayir, Fas, İ spanya, Sicilya), 
Fars ekolü (İran. Mezopotamya, Türkistan); 

Osmanlı ekolü (Avrupa Türkiyes i, Anado
lu); Hint ekolü (Hindistan, Çin, Uzakdo
ğu). Kitabın Il. cildi İslam küçük sanatla
rıyla ilgili olup Gaston Migean tarafından 
yazılmıştır. I. Dünya Savaşı'nın ardından 
aynı yayınevi, İslam sanatları el kitabını ye
ni bilgiler ışığında daha geniş ölçüde der
Iemek düşüncesiyle yenilerneye girişmiş 
ve ilk olarak Kuzey Afrika ve Mağrib'deki 
mimari eseriere dair iki ciltlik bir eser Ge
orges Marçais tarafından kaleme alınıp 
yayımlanmıştır (Manuel d'art musulman, 
l'architecture, Tunusie, Algerie, Mamc, Es
pagne, Sicilo, Paris 1926-1927). Bu sırada 
Migean kendisine ait Il. cildi gözden geçi
rerekyeniden neşretmiş (1927), Saladin'in 
kitabındaki İslam mimarisinin diğer ülke
lerdeki durumu aynı çapta yeni baştan ya
zılamamıştır. 2. Les monuments chreti
ens de Salonique (I-Il, Paris I9I8). Bir 
cildi metin, bir cildi levhalardan oluşan bu 
büyük eser. Bizans tarihçisi Ch. Diehl ve M. 
le Tourneau ile birlikte Saladin'in de imza
sını taşımaktadır. Eserden, Saladin'in Sela
nik'te hepsi camiye çevrilmiş olan eski Bi
zans kiliselerini mimari bakımdan ince
lediği ve onların rölövelerinin çizilmesine 
katkıda bulunduğu anlaşılmakta, ayrıca 

resimlerde bu yapıların o sırada henüz ca
mi hüviyetini muhafaza ettiği görülmek
tedir. 3. Description des antiquites de 
la regence de Tunis [texte imprimej: Mo
numents anterieurs d la conquete ara
be (HI, I 886- I 893). 4. Cangres des arc
hitectes de 1887. Etude sur les monu
ments antiques de la regence de Tu
nis (missionde 1882-1883) (Paris 1888). S. 

Le vayage en Tunisie de Cagnat et Sa
la din (Paris 1 894; ed. François Baratte, 
Paris 2005). 6. Conference sur I' art mu
sulman, faite au siege social de l'uni
on syndicale des architectes français 
(Paris 1895). 7. La mosquee deSidi Ok
bad Kairouan (Paris 1899). 8. Note sur 
des monuments de la calaô. des Beni
Hammad, commune mixte des Maa
did, province de Constantine (Algerie) 
(Paris 1 904). 9. Tunis et Kairouan (Paris 
1908). 10. Lesmonuments d'Oudjda (Ma
roc), note sur une communication de 
M. de Beaulaincourt (Paris 1911 ). 11. Le 
yali des Keupruli d Anatali-Hissar (Ren e 
Mesguich ile birlikte, Paris 1915) 12. L 'art 
ornemental hispano-mauresque: l'Al
hambra de Granada (Paris 1 920; 2. bs. 
l 'A lhambra de Granada, Paris 1926) Sa
ladin ayrıca çeşitli ilmi dergilerde maka
leler ve Grande encyclopedie'de çeşitli 
sanat tarihi konularıyla birlikte bilhassa 
İslam mimarisine dair maddeler yazmış-

SALAHI EFENDi 

tır. Encyclopaedia of Religion and Et
hics'teki "Architecture" (Mohammadan) 
maddesini de Saladin kaleme almıştır. 
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Halveti-Uşşaki şeyhi, alim ve şair_ 
L ~ 

1117'de (ı 705) bugün Yunanistan sınır
ları içinde bulunan Kesriye'de (Kastorya) 
doğdu (Sadullah Enver!, vr. l76b). Asıl adı 
Abdullah Selahaddin, mahlası Salahl'dir; 
Salahi Uşşaki diye tanınır. Bazı son dönem 
kaynaklarda Uşşakiliğin yaygın olduğu Ba
lıkesir'de doğduğu ileri sürülmekteyse de 
bu doğru değildir. Salahi hakkında Risô.
le-i Salô.hiyye adıyla müstakil bir eser ya
zan Hüseyin Vassaf, katipler zümresinden 
olan babası Muhammed Abdülazlz'in Sa
raybosna'da doğduğunu , daha sonra Kes
riye'ye hicret ettiğini söyler. Tahsil hayatı

na memleketinde başlayan SalahY. baba
sından devraldığı katiplik mesleğini sür
dürmek ve öğrenimini tamamlamak için 
İstanbul'a gitti. Bir süre Babıali'de Tahvil 
Kalemi'ne devam ettikten sonra Hekimoğ
lu Ali Paşa'nın hizmetine girdi. Ali Paşa'
nın görevi dolayısıyla maiyetinde birçok ye
re seyahat etti. İlk seyahatini Ali Paşa'nın 
vali olarak tayin edildiği Bosna'ya gerçek
leştirdi. Osmanlı ordusunun Avusturya kuv
vetlerine karşı zafer kazandığı Banyaluka 
savaşına Hekimoğlu Ali Paşa ile birlikte ka
tıldı (1150/ 1737). Paşanın 1153'te (1740) 
Mısır'a vali olması üzerine Kahire'ye gitti. 
Burada Halvetl şeyhi Şemseddin Muham
med el-Hifnl ile tanıştı. Nakşibendl şeyhi 
Hasan DemenhCırl'den cifr, vefkve ilm-i hu
rCıf gibi havas ilimlerini öğrendi. Salahl'
nin devlet hizmetindeki görevi Hekimoğ
lu Ali Paşa'nın Mısır'dan Anadolu 'ya gön
derilmesiyle sona erdi (ı ı 54/17 41). İstan
bul'a döndüğünde paşa ile çıktığı bir Edir
ne seyahati sırasında tanıştığı Halveti-Uş-
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