
yıllar hizmet etmiş, derslerine katılarak gö
rüş ve düşüncelerini öğrenmiş ve kendi
sine tabi olmuştur. Oğlu Ebü'I-Hasan Ah
med de Tüsteri'ye yetişip derslerini izle
miş, böylece baba-oğul hocalarından riva
yette bulunarak onun fikirlerinin devamı
nı sağlamıştır. İbn Salim'in ketarn ilmiyle 
yakından ilgilendiği, bu alanda eserler te
lif ettiği, ayrıca hacası Tüster'i'den aldığı 
tasawufi terbiyeyi hayatına yansıttığı, bu 
sebeple çevresinde müntesiplerinin oluş
tuğu anlaşılmaktadır. Salimiyye diye anı
lan taraftarları hakkında Muhammed b. 
Ahmed ei-Makdisi önemli bilgiler verir. Bu
na göre Basra'da yayılan Salimiyye dindar 
kimseler arasında ilgi görmüştür. Bunlar 
kelam ilmini bildiklerini ve zahid oldukla
rını iddia ediyorlardı. "Müzekkirun" diye 
anılan vaizlerin çoğu bunlardandi ve bir 
dereceye kadar Maliki fıkhıyla ilgileniyor
lardı. İbn Salim ise Ebu Hanife fıkhını be
nimsemişti. Müntesipleri dürüst insan gö
rünümü veriyor, fakat reisierini övmekte 
meşru sınırları aşıyorlardı. Sosyal seviye
leri yüksek, konuşmaları nazikti, telifleri 
de bulunuyordu. Bütün bunların yanında 
fikir ayrılıkları oldukça derindi (Af:ısenü't
tek:asim, s. ı 26) Abdülkahir ei-Bağdadi, 
bazı Salimiyye mensuplarının Hallac-ı Man
sur'un görüşlerini benimsediğini ve onu 
gerçek sufi saydığım belirtir (el-Fark:, s. 
26 ı). İbn Salim ile oğlu Ebü'l-Hasan Ah
med, Tüsteri'ye sordukları birçok soru ile 
bunların cevaplarını herhangi bir tasar
rufta bulunmadan başkalarına aktarmış
tır, bu rivayetler Basra'da kurulup kendi
lerine nisbet edilen bu mezhebin belli bir 
süre devam etmesini sağlamıştır. İbn Sa
lim'in ölümünden sonra Ebü'I-Hasan Ah
med mezhebin esaslarını kaleme almış. 
bir sufi olarak Tüsteri'nin gösterdiği yol
da yürümüş ve 360 (970-71) yılında dok
san yaşında vefatma kadar Basra'daki ce
maatin liderliğini yapmıştır. 

Salimiyye'nin kelamla ilgili düşünceleri
ni ihtiva eden kitaplarından hiçbiri günü
müze ulaşmamış. bununla birlikte bazı gö
rüşleri muhalifleri olan Hanbelller tarafın
dan reddeditmek gayesiyle tesbit edilmiş
tir. Hanbeli alimlerinden Ebu Ya'la ei-Fer
ra, el-Mu'temed ii uşO.li'd-din adlı ese
rinde Salimiyye'nin on sekiz görüşüne yer 
vermiş. Abdülkadir-i Geylani eJ-Gunye'
sinde bunları on madde halinde zikretmiş
tir. Ebu Ya'la, Salimiyye'nin ketama dair 
görüşlerini şöyle sıralamıştır: 1. Allah ezel
de kainatın varlığını da yokluğunu da za
tında müşahede etmiştir. 2. Allah bir sıfa
tının idr ak alanına giren şeyleri diğer sı-

fatlarıyla da idrak eder. 3. Allah kıyamet 
gününde Muhammedi bir beşer suretinde 
görülecektir. 4. Allah cinler, insanlar. me
lekler, hayvanlar ve diğer mahlukata her 
birinin kendi kavrayışına göre tecelli eder. 
s. Allah'ın, açıkladığı takdirde ilahi tedbi
rin (kainat nizamı) bozulacağı, peygam
berlerin açıkladığı takdirde nübüwetin ba
tı! olacağı. alimierin de açıkladığı takdirde 
ilmin yok olacağı sırları vardır. 6. Kafirler 
ahirette Allah'ı görecek ve Allah onları he
saba çekecektir. 7. İblis, Adem'e ikinci tek
Iifte secde etmiştir. 8. İblis. Adem'i ves
veseye düşürmek için cennete girmemiş
tir. 9. Cebrail. Hz. Peygamber' e kendi ye
rini ve makamını bırakmadan gelmiştir. 
1 o. Allah ezelden beri yaratandır. 11. Fiil 
mahluk, tef'il ( yaptırmal mahlı1k değildir. 
12. Allah, Musa ile konuştuğu zaman MG
sa kendini beğenmiş, Allah ona, "Ey MG
sa, nefsinin hoşuna mı gitti, gözlerini aç!" 
diye vahyedince Musa gözlerini açar aç
maz 1 00 adet Tur dağı ve her dağın üze
rinde bir Musa görmüştür. 13. İrade me
şietin fer'i, meşiet iradenin aslıdır. Meşiet 
kadim, irade hadistir. 14. Allah kulların
dan isyanı değil itaati murat eder. 15. Hz. 
Peygamber nübüwetten önce de Kur'an'ı 
ezberlemişti. 16. Bir kimse Kur'an'ı okur
ken onun lisanıyla Allah da okur; insanlar 
Kur'an'ı okuyandan dinlediklerinde Allah'
tan dinlemiş olurlar. 17. Allah'ın ilmi bir 
olduğu gibi meşieti de birdir. Her istedi
ğinde sadece bir iradesi vardır. İrade ka
dim olan zati sıfatlardandır. 18. Allah her 
yerde mevcuttur, O'nun için arş ile diğer 
yerler arasında fark yoktur. Bu görüşleri 
ele alan Ebu Ya'la ei-Ferra hepsini eleşti
rip reddetmiş, Abdülkadir-i Geylani de 
eleştirilerde bulunmuştur ( el-Mu'temed, 
s. 2ı7-22ı; el-Gunye, ı. 45ı-455). 

İbn Salim'in, "Allah ezelde her şeyi za
tında müşahede etmiştir" şeklindeki sö
zünü sufıyyeden İbn Hafif eleştirmiş ve bu 
sözden alemin kadim oluş sonucunun çı
kacağını belirtmiştir. Ancak Hanbeli-sufi 
Hace Abdullah-ı Ensari. İbn Hafif'in bu yo
rumun un insaflı olmadığını, zira İbn Sa
lim'in muradının ilmen müşahede oldu
ğunu ileri sürmüştür (Lamil, s. ı 72). Kös
tendilli Süleyman Şeyhi de Ensari'nin gö
rüşünü desteklemiştir (Baf:ırü'l-velaye, Sü
leymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 579, 
vr. 22a) İbn Salim kelamla ilgili görüşleri 
yanında tasawuf konusundaki fikirleriyle 
de tanınır. Ona göre ihlas kalpten riyanın 
karanlıklarını, sıdk ve doğruluk nuru ya
lanın karanlıklarını giderir. Nefsinin arzu
larına karşı çıkıp sabreden kimseyi Allah 
dostluk makamına (ünsiyet) yükseltir. Te-
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vekkül Hz. Peygamber'in halidir, kesb ise 
sünnetidir. Tevekküle gücü yetmeyen için 
kesb sünnet olmuştur. Kişinin kesbi so
nunda elde ettiği kazancın bir kısmı te
miz olur, bir kısmı ise temiz olmayabilir; 
halbuki tevekkül yoluyla varılan sonuç ta
mamıyla temizdir. Kaynaklarda İbn Salim'
den nakledilen öğütler, onun tasawuf er
babının benimsediği hal ve arneller içinde 
yaşadığı ve görüşlerinin belli bir süre men
supları arasında devam etiirildiği izleni
mini vermektedir. Nitekim İbn Asakir kı
raat, hadis ve kelam alimi Hasan b. Ali ei
Ahvaii'yi Salimiyye mensupları arasında sa
yar (DİA, ll , ı94) . Ancak bu fırka varlığını 
sonraki dönemlerde devam ettirememiş
tir. 
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SALNAME 
(4.oWI...) 

Osmanlılar'da 

resmi ve özel kurumlar tarafından 
yayımlanan yıllıklar. 

_j 

_j 

Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimin, 
nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetle
rin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık ola
rak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşri
yata sal-name adı verilmiştir. Kelime Fars
ça sal (yıl) ile name (yazılı şey, mektup) 
kelimelerinden meydana gelmiş olup bu 
eseriere nev-sal de denilmiştir. Kabaca res-
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SALNAME 

ml ve özel olarak ikiye ayrılan salnarnele
rin resmileri devlet, nezaret ve vilayetlere 
ait olanlar şeklinde üç başlıkta ele alına
bilir. 

1. Resmi Salnameler. Devlet Salname
leri. İlk salname 1263 ( 1847) yılında Mus
tafa Reşid Paşa'nın öncülüğünde çıkarıl

mıştır. Bu iş için tarihçi Hayrullah Efendi 
görevlendirilmişse de salname Ahmed Ve
fik Paşa tarafından hazırlanmıştır. Batı'

da büyük ilgi uyandıran salname, Bianchi 
tarafından aynı yıl içerisinde Fransızca'ya 

tercüme edilerek Journal asiatique'te bö
lümler halinde yayımlanmıştır (bu tercüme, 
Le premier annuaire imperial de l 'Empire 
attaman au tableau de l 'etat politique, ci
vii, militaire, juridiciaire et administrati{ 
de la Turquie, depuis l 'introduction des 
re{ormes operees dans ce pay s par les sul
tans Mahmoud II et Abdul-Medjid, actuel
lement regnant adıyl a kitap olarak da ba
sılmıştır [Paris 18481). İlkine göre muhte
vası daha zengin olan 1264 ve 126S ( 1849) 
salnamelerini yine Ahmed Vefik Paşa ha
zırlamıştır. Daha sonraki yıllara ait sal
narnelerin hazırlanmasında Ahmed Cevdet 
Paşa, Meclis-i Maarif başkatibi Behcet 
Bey ve meclis üyelerinden Rüşdü Bey gö
rev almıştır. 1872 yılının sonunda çıkarı
lan bir iriide-i seniyye ile Maarif Nezareti 
MektCıbl Kalemi tarafından hazırlanmaya 
başlanan devlet salnameleri, 1306 ( 1888) 
yılından itibaren düzenli biçimde Sicill-i Ah
vaı Komisyon-ı UmCımısi Tedkıl<at Kalemi'n
ce yayıma hazırlanmıştır. Sicill-i Ahval Ko
misyonu her yıl nezaret ve vilayetlerden, 
geçmiş yıla ait bilgilerin güncellenmesi için 
önceki senenin salname formalarını gerek
li yerlere göndererek bunlar üzerinde dü
zeltmelerin yapılmasını talep ederdi. Ancak 
istenilen bilgilerin zamanında ulaşmaması 
sebebiyle salnamelerde yer alan biyografik 
bilgiler ve teşkilat şernaları hatalarla do
ludur. 1263'ten 1326'ya kadar ( 184 7-1 908) 
altmış dördü hicrl tarihlere göre, bundan 
sonraki dördü ( 1326- 1334/ 1910-1918) marı 
tarihlere göre olmak üzere toplam altmış 
sekiz adet neşredilen devlet salnameleri 
sadece 1263-1327 (1847-1912) yılları ara
sında düzenli biçimde basılabilmiş, 1328-
1332 (1912-1916) arasında savaş yüzün
den yayımlanamamıştır. Sonuncusu 1334 
r. ( 191 8) tarihini taşıyan devlet salname
lerinin Cumhuriyet döneminde yayımına 
devam edilmiş, ilk ikisi Türkiye Cumhu
riyeti Devl et Salnamesi ismiyle 192S-
1926 ve 1927-1928 yıllarında Arap harf
leriyle, üçüncüsü Türkiye Cumhuriyeti 
D evlet Yıllığı adıyla 1928-1929 yıllarında 
Latin harfleriyle basılmıştır. Altı sayı neş-
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redilen bu yıllıkların sonuncusu 1941 tarih
lidir. 

1263-1297 (1847-1880) yıllarına ait dev
let salnameleri taş baskısı olarak yayım
lanmıştır. 17S sayfa ve 13.S x 8 cm. ebadın
da olan ilk salname diğerlerine göre hac
mi ve yayın tekniği bakımından oldukça 
mütevazi özellikler taşır. Sonraki yıllarda 
daha mükemmel salnameler neşredilmiş
tir. Nitekim altın yaldızlı ve lüks baskılı ola
rakyayımlanan ll. Abdülhamid dönemi sal
nameleri, Osmanlı matbaacılığının ve dev
let yayıncılığının ulaşmış olduğu seviyeyi 
gösteren dikkate değer örneklerdir. 1889 
ve 1890 salnameleri 1SOO. 1891 salnamesi 
2000, 1313 salnamesi ŞOra-yı Devlet ve 
Meclis-i Arı-i Vükela kararı gereğince 7000 
adet basılmıştır. Devlet bazı görevlilerine 
salname almayı zorunlu tutunca Sicill-i Ah
va! Dairesi maaşları 1 000 kuruş ve üzerin
de olan devlet memurlarının listesini çı
karmış. Divan-ı Muhasebat reisi 189S yı
lında bu tanıma uyan 6S38 memur tes
bit etmiştir. Salnamenin basımında bu ra
kam dikkate alınmış. ayrıca satılması için 
SOO adet basılmıştır. Salname hazırlama 
görevinin Sicill-i Ahval Komisyonu'na ve
rilmesinden sonra 1306 (1888) yılı salna
mesi 1800 adet basılmış, 1888'de Meh
med Bey Matbaası'nda, sonraki yıllar Mat
baa-i Amire'de tabedilen salnarnelerin da
ğıtımı ücretsiz olarak postahane tarafın
dan yapılmıştır. 6 kuruşa satılan ilk salna
menin ardından 1266 (1849-50) yılına ait 
üçüncüsünün fiyatı S kuruşa düşürülmüş. 
1281 (1864-65) salnamesi 10 kuruştan sa
tışa çıkarılmıştır. 131 O ( 1892-93) yılına ait 
salnamenin fiyatı bir mecidiyeye ( 19-20 ku
ruş ) kadar yükselmiş . 1319 (1901) salna
mesi 19 kuruştan satılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatının mül
kiye, askeriye ve ilmiye bölümlernesiyle ve
rildiği ilk salname, bu teşkilatta görev ya
pan makam ve memuriyet sahiplerinin 
isimlerini bir tablo halinde verir. Ayrıca 
Osmanlı ülkesindeki panayırlardan dini gün
lere kadar sosyal hayatı ilgilendiren önem
li günlerin yer aldığı bir takvimin yanı sı
ra kara ve deniz postalarma ait tarifeler. 
Türk parasının yabancı ülke paraları kar
şısındaki değerini gösteren bir liste, ya
bancı devletlerin elçilikleri, bazılarının hü
kümdarları , idare şekilleri, kabineleri. bun
ların nüfusu, yüzölçümü, parası ve askeri 
durumu hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

1264 ve 126S (1849) yıllarına ait salnarne
lere imparatorluğun bütün kazalarıyla 

birlikte gösterildiği eyaletlerin mülki tak
simatma ait tablolar, gayri müslimlerin 
her vilayet ve kazadaki ruhani temsilcile-

rini gösteren cetveller ve namaz vakitleri
ni bildiren takvim eklenmiştir. Zamanla 
muhteva bakımından daha da zenginle
şip gelişen salnamelerde Mabeyn-i Hü
mayun teşkilatı. Bab-ı Seraskerl, Hey'et-i 
Vükela, Meclis-i A'yan. ŞOra-yı Devlet. sa
daret. şeyhülislamlık ve Babtali'deki neza
retler, bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar 

yöneticileriyle beraber tanıtılmıştır. Ayrı

ca Ticaret, Adiiye ve Maarif nezaretlerine 
bağlı okul, matbaa ve kütüphaneler hak
kında bilgi verilmiştir. İstanbul'da çıkan 
gazetelerin listesini devlet salnamelerin
de bulmak mümkündür. Bazı salnameler
de "ihsaiyyat" başlığı altında nüfus, bütçe, 
okullar, hastahanelerle ilgili bilgiler yer al
maktadır. Devlet salnameleri, merkezi ida
renin yanı sıra vilayetlerdeki idari teşkilat 
birimleri ve bunların yöneticileri, tarihi ca
miler, nüfus. bina istatistikleri , vilayetin 
idari taksimatma dair malumatı da ihtiva 
eder. 1300 ( 1883) yılından sonraki salna
meler. genellikle resmi devlet görevlileri
nin ve yabancı temsilciliklerin uzun liste
lerinden ibaret bir muhteva ile neşredil
meye başlanmış , bu dönemde istatistik 
bilgileri olarak sadece vilayetlerdeki san
cak, kaza. nahiye ve köy sayılarıyla yetinil
miştir. Osmanlı Devleti'nin idari taksima
tının verildiği salnamelerde zaman zaman 
sancak, kaza ve nahiyelerin alfabetik lis
teleri de yer almıştır. 

Nezaret Salnameleri. Devlet salnamele
ri kadar düzenli olmasa da yayımlandıkları 
dönem için önemli bilgi kaynağı teşkil eden 
resmi salnarnelerin bir bölümü nezaretler 
ve askeri kurumlar tarafından hazırlana
rak 1282-1326 (1865-1908) yılları arasın
da elli bir adet olarak basılmıştır. Bunla
rın içinde seraskerlik ve Harbiye Nezareti 
tarafından Salname-i A skeri adıyla 1282-
1326 ( 1865-1908) yıllarında on dört defa 
neşredilen salname, diğer resmi salnarne
lere göre oldukça erken bir tarihte yayım
lanması bakımından dikkat çekicidir. İlki 
Keçecizade Fuad Paşa'nın seraskerliği dö
neminde neşredilen bu salnameler dev
rin Osmanlı kara ve deniz ordularının teş
kilat yapısını . personel ve asker sayısını 
vermekte olup askeri tarih çalışmaları ba
kımından önemli bir kaynaktır. Askeri ni
telikteki ikinci salname, nezaret tarafın
dan 1307 (1890) yılında neşredilmeye baş
lanan Bahriye Salnamesi olup bu gru
bun en düzenli yayınıdır. Yirmi dört defa 
neşredilen bu salnamenin sonuncusu 1341-
1342 ( 1925-1926) mali yılına aittir. Neza
retin Sicill-i Ahval Müdüriyeti tarafından 
1302-1320 (1885-1902) yılları arasında Sal
name-i N ezaret-i Hariciyye adıyla ya-



yımlanan dört salname nezaretin tarihçe
si, teşkilatı, hariciye nazırları, relsülküt
tablar, elçiler, muahedeler vb. hususlar 
hakkında bilgi içerir. Bu salname Ahmet 
Nezih Galitekin tarafından yeniden neşre
dilmiştir ( Salname-i N ezaret-i Hariciyye: 
Osmanlı Dışişleri Bakanlığı Yıllığı, I-N, is
tanbul 2003). Maarif-i Umı1miyye Neza
reti'nin 1316-1321 (1898-1903) yıllarında 
altı defa neşrettiği Maarif Nezareti Sal
namesi de muhtevası bakımından olduk
ça zengindir. Nezaretin tarihçesi, maarif 
nfızırları, memurlar, okullar ve kütüphane
ler, imtihanlar ve mükafat cetvelleri hak
kında bilgilerin yer aldığı yıllık 1316'daki 
ilk neşrinde 1257 sayfa iken üçüncüsünde 
( 1318/1900) 1677 sayfaya çıkmıştır. M eşi
hat makamı tarafından 1334 (1916) yılın
da bir defaya mahsus olmak üzere yayım
lanan İlmiyye Salnamesi, salnameler ara
sında muhtevası ve baskı kalitesi bakımın
dan ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Mek
tı1bl-i Meşlhat tarafından Ceride-i İlmiy
ye'nin ilavesi olarak hazırlanan salname
nin tarihle ilgili bölümlerini Ali Emir! Efen
di, Ahmed Refik (Altınay) , Muallim Emin 
Bey gibi dönemin tanınmış müellifleri ka
leme almıştır. Meşihatın tarihçesi, şeyhü
lislamiarın hayatı, verdikleri fetvalardan ör
neklerin yer aldığı salnarnede merkez ve 
taşra teşkilatı tablolar halinde gösteril
miştir (bk. İLMİYYE SALNAMESİ) Bunların 
dışındaki nezaretler veya bu nezaretle
re bağlı kurumlar tarafından neşredilen sal
nameler de vardır. Ticaret ve Nafia Neza
reti'ne bağlı rasathane idaresince yayım
lanan Rasadhane-i Amire Salnamesi ile 
( 1288/1871) Maliye Nezareti'ne bağlı rüsı1-
mat emaneti tarafından neşredilen Rü
sumat Salnamesi (1332/1914) bunların 

önemli örneklerindendir. Doğrudan devlet 
kurumu olmasa da yarı resmi niteliği do
l ayısıyla Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'
nin mali 1329-1331 yılları için 1329 r. ( ı 913) 

yılında neşrettiği salname ile Cem'iyyet-i 
Tedrisiyye-i İslamiyye'nin 1332' de ( 1914) ya
yımladığı iki salname de burada zikredi
lebilir. 

Vilayet Salnameleri. Bunların hazırlan
masında Halep mektupçusu İbrahim Ha
let Bey'in yayımladığı Fihrist-i Vildyet-i 
Haleb adlı salname örnek alınmıştır. İçin
deki iktisadi bilgiler ve istatistiklerle Bil
bıali'nin dikkatini çeken bu eserden her 
vilayete birer nüsha gönderilerek bu tarz
da salnameler hazırlanması istenmiştir. İlk 
eyalet salnamesi Saraybosna'da Salna
me-i Vilayet-i Bosna adıyla 1283 (1866) 
yılında neşredilmiş. bunu H alep ( 1284), 

Konya ( 1285), Suriye (ı 285) veTuna ( 1285) 

eyaletlerine ait salnameler izlemiştir. Os
manlı eyaletlerinde yayımlanan son salna
m eler, Beyrut vilayeti tarafından 1333-
1335 (1915-1917) yıllarında ve Bolu livası 
tarafından mali 1337-1338 ( 192 ı-ı 922) yı

lında çıkarılmış olanlardır. Toplam vilayet 
salnamesi olarak 504 adet künye tesbit 
edilmiştir (Duman, Osmanlı Salnameleri, 
I, 77 -ı 36 ı. Vilayet salnameleri yayımlama 
geleneği, Cumhuriyet döneminde 1967 ve 
1973 yıllarında toplu halde yayımlanan il 
yıllıkları ile sürdürülmüştür. Eyalet salna
melerini vilayet mektupçuları yayıma ha
zırlardı. Türkçe'nin yanı sıra Arapça. Rum
ca ve Boşnakça neşredilen salnameler de 
vardır. Bazı vilayetler yalnızca bir salname 
yayımlamışken bazılarında bu sayı otuz 
beşi bulmuştur. Vilayet salnameleri ara
sında muhteva ve baskı kalitesi bakımın
dan çok iyi nitelikte olanları mevcut olup 
bir kısmı çeşitli resim, fotoğraf ve istatis
tikler ihtiva etmektedir. 

Vilayet salnameleri muhteva bakımın
dan yayımlandıkları vilayetlere göre fark
lılıklar göstermekle beraber bunlarda ge
nellikle vilayetin idari teşkilatı, memurla
rı, mahallin tarihi, eski eserleri, coğrafyası, 
idari taksimatı, kazaları, nahiyeleri, kasa
ba ve köyleri, üretim faaliyetleri, ticaret ve 
nüfusu hakkında bilgiler, fotoğraf ve ha
ritalar yer alır. Vilayet salnameleri, neşre
dildikleri dönem içerisinde vilayet idari teş
kilatında meydana gelen gelişmelerin ta
kip edilmesi bakımından önemli birer kay
naktır. Bunlarda vilayete bağlı sancak ve 
kazalardaki müslüman ve gayri müslim 
okulları, idarecileriyle öğretmen ve öğren
ci sayıları hakkında bilgilerin yanı sıra bazı 
okulların resimlerine de yer verilmiştir. Di
yarbekir, Konya, Bolu, Hudavendigar (Bur
sa), Manastır ve Selanik salnameleri ta
rihi ve coğrafi bilgiler bakımından zengin 
bir muhtevaya sahiptir. Uzun süre neşri
ne devam edilmiş vilayet salnamelerinde 
vilayetlerdeki su, gaz, demiryolu ve tram
vay şirketleri, vilayet dahilindeki cami, med
rese, tekke, imaret, kahvehane, hamam, 
han, hastahane, bedesten gibi yapılar, ti
cari müesseseler, fuarlar, zirai üretim ve 
hayvancılık, tarım arazileri, postahaneler 
ve telgraf merkezleri gibi vilayetin iktisa
di ve ticari durumuna dair önemli bilgiler 
ve istatistikler bulunur. Nüfusun sancak 
ve kazalara göre dağılımının yanı sıra cin
siyet ve milletiere göre taksimi de göste
rilmiştir. Erken tarihli vilayet salnamele
rinde takvimlere dair açıklamalarla o yılın 
takvimi ve bazı coğrafya bilgilerine yer ve
rilmiş, bunu padişahların doğum, tahta çı
kış ve ölüm günlerinin bulunduğu bir sal-
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tanat kronolojisi takip etmiştir. Yazışma

larda kullanılacak resmi hitaplar ve teşri
fat sıralamasının da yer aldığı bazı örnek
lerde vilayette görev yapmış valilerle ku
mandanların adlarını ve görev sürelerini 
gösteren listeleri bulmak mümkündür. 

Z. Özel Salnameler. Osmanlı Devleti'n
de bazı özel kurumlar ve kişiler daha çok 
almanak diye nitelendirilebilecek türde 
salnameler yayımlamıştır. Bunların ilki Ali 
Suavi tarafından Türkiye Fi Sene 1288 
adıyla Paris'te çıkarılmıştır (ı 8 7 ı ). İkinci
si 1289 (1872), üçüncüsü 1290 (1873) ta
rihini taşıyan ve bu tarihten sonra çıkıp 
çıkmadığı bilinmeyen bu salnamelerden 
ikincisi ele geçmemiştir. Ali Suavi bunlar
da Osmanlı Devleti'nin coğrafi durumu, 
nüfusu, zirai ve sınai üretimi, kara ve de
niz yolları , ticaret gemileri ve !imanları, 
para ve ölçü birimleri ve şirketler hakkın
da bilgi vermiştir. Özel salnameler içeri
sinde Ebüzziya Mehmed Tevfik'in yayım
ladıkları çok başarılı olmuş ve geniş halk 
kitlelerinin ilgisini çekmiştir. Bunlardan ilki 
Salname-i Hadilw adıyla 1290'da (1873) 

basılmıştır. Daha sonra çıkanlar Salname-i 
Ebüzziya, Rebi-i Ma'rifet ve Nevsal-i 
Ma'rifet gibi isimler taşır. 1294 (1877) ta
rihli Salname-i Ebüzziya'nın ilk baskısı 
padişahın emriyle matbaada iken imha 
edilmiştir. Ebüzziya Mehmed Tevfik'in neş

rettiği salnameler, gerek muhteva gerek
se yayın tekniği bakımından Osmanlı ya
yıncılığının en seçkin örnekleri arasında yer 
alır. Bunlarda Avrupa'da olduğu gibi ga
zete ve dergilerde çıkan önemli yazılar
dan derlernelerin yanı sıra sanat, meslek
ler ve sağlık gibi konulara dair yazılara yer 
verilmiştir. Özel salnamelerden bir kısmı 
"nevsal" adı altında bazı gazete ve dergi 
yayıncıları tarafından neşredilmiştir. 1311 
r. (ı 895) tarihinden itibaren Ahmed İhsan'ın 
(Tokgöz) çıkardığı Musavver Nevsdl-i Ser
vet-i Fünun türün en önemli örneklerin
den biri olup bu adla beş yıl boyunca ya
yımlanmış, daha sonra neşrine uzunca bir 
müddet ara verilmiş. 1326 r. ( ı 91 o) ve 
1327 r. (ı 9 ı ı) yıllarında Salname-i Ser
vet-i Fünun adıyla iki defa daha yayım
lanmıştır. Dikkat çekici bir muhtevaya sa
hip olan Milli Nevsal ise mali 1338-1 341 
(1922-1925) yıllarında Kanaat Kütüphane
si tarafından yayımlanmıştır. Siyasi olayla
ra en çok yer verilen salnamelerden biri 
olan Milli Nevsal'de edebiyat, tarih ve 
sanat konusunda yazılar da bulunmakta
dır. Nevsal-i Atiyet ve Salname-i Tıbbi 
adlarıyla Besim Ömer Paşa'nın (Akalın) 
man 1315-1322 ( 1899-1 906) yıllarında 

dört defa çıkardığı salnameler Türk tıp 
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tarihi ve sağlık kurumları için önemli bir 
kaynaktır. Nevsaller arasında muhtevası ve 
yayın kalitesi bakımından anılmaya değer 
olan diğer nevsaller de şöylece sıralanabi
lir: MehmedArif, el-Münakkah (1292); Hü
seyin Vassfıf, Nevsal-i Asr (1313-1315, 

üç adet); Nevsal-i Ma'JCımat (ı3ı5-

ı 3 ı 7, iki adet); Selanikli Tevfik, Nevsal-i 
Askeri (ı3ı6); Osman Ferid ve Ekrem 
Reşad, Nevsdl-i Osmani (ı 325- ı 327, üç 
adet); Nevsal-i Milli: 1330 (1332); Ak
çuraoğlu Yusuf, Türk Yılı (ı 928); Mu

savver Nevsdl-i Meşahir (ı3ı4); Nev
sal-i Atai (ı32ı); Nevsal-i Ragıb (1324); 

Nevsal-i Bahri (ı325); Musavver Ecza
cı Salnamesi (ı 328); Şirket-i Hayriy
ye Salnamesi (ı 330); Nevsal-i Edebi 
(ı340); Büyük Salname (ı923-1926). 
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SALTANAT 

(bk. ANAYASA; DEVLET; HiLAFET; 

L 
İMAMET; PADİŞAH; SULTAN). 

_j 

ı ı 

SALTİYYE 
(~1) 

Harici fırkalarından 
Acaride'ye mensup 

Osman b. Ebü's-Salt'ın 
görüşlerini benimseyen 

tali bir fırka 

L 
(bk. ACARİDE). 

_j 

ı ı 

SALTUK BEY 

L 
(bk. SALTUKLULAR). 
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L 

SAL TUKLULAR 

Merkezi Erzurum olmak üzere 
Doğu Anadolu'da hüküm süren 

Türk-İslam hanedanı 
(1071-1202). 

_j 

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerin
den biri olup hanedanın kurucusu Ebü'l
Kasım İzzeddin Saltuk Bey'in Malazgirt za
ferinden önceki hayatı hakkında bilgi yok
tur. Anadolu'nun fethinde büyük hizmet
lerde bulunduğu için Kars, Pasinler, Oltu, 
Erzurum, Tortum, Tercan, İspir, Bayburt, 
Şebinkarahisar ve yöreleri veraset yoluyla 
çocuklarına intikal etmek üzere kendisine 
ikta edilmiştir (464/1071). Beyliğin 472'de 
(ı 080) kurulduğu da ileri sürülür (İA, IV, 
349). Erzurum ve çevresinin Emir Saltuk 
Bey' e ikta edilmesi onun diğer beylerden 
daha önemli konumda olduğunu göster

mektedir. 

Emir Saltuk Bey'in ölümüyle yerine oğlu 
Ali geçti. İbnü'l-Es'ir, 496 (1102-1103) yılı 
olaylarını anlatırken Ali'nin söz konusu ta
rihte beyliğin başında bulunduğunu söyle
diğine göre Saltuk Bey bu tarihten önce 
vefat etmiş olmalıdır. Büyük Selçuklu Sul
tanı Berkyaruk ile kardeşi Gen ce Meliki Mu
hammed Tapar arasında 8 Cemaziyelahir 

. 496 (19 Mart 11 03) tarihinde H oy kapısın
da cereyan eden ve Muhammed Tapar'ın 
yenilgisiyle sonuçlanan savaşın ardından 
Muhammed Tapar Erciş' e, oradan da Sök
men el-Kutb'i'nin hakimiyetindeki Ahlat'a 
çekildiğinde yanında Sökmen el-Kutbi, Mu
hammed b. Yağısıyan ve Kızılarslan gibi 
emirler vardı. Erzenürrilm Em'iri Ali b. Sal
tuk da bu sırada Ahlat'ta Muhammed Ta
par'a katıldı. Berkyaruk ile Muhammed 
Tapar arasında 497'de (ı ı 04) yapılan an
laşmanın ardından Muhammed Tapar Mey
yafarikin'e giderken ona refakat eden emir
ler içinde Ali b. Saltuk da bulunuyordu. 

Gürcü Kralı ll. David'in 111 5'te Rostof'u 
aldıktan sonra ertesi yıl Emir Ali'nin haki
miyetindeki topraklara girip Pasinler'e ka
dar gelmesi ve 1118'de Azerbaycan taraf
larına hücuma geçmesi üzerine Artukoğlu 
Necmeddin İlgazi, Gürcüler'le cihada me
mur edildi. 515 (1121) yılında Erzen Beyi 
Togan Arslan ile Erzurum'a geldi, Emir Ali 
de burada onlara katıldı; bunlar birlikte 
Tiflis'e hareket ettiler. Ancak Kral David 
onları mağlup ederek Tiflis'i ele geçirdi. 
Bu arada Şeddad'iler'den Menuçihr'in oğlu 
Ebü'l-Esvar ll. Şavur, Ani'yi Gürcüler'e kar
şı müdafaa edemeyeceğini anlayınca şeh

ri 60.000 dinar karşılığında Emir Ali'ye sat-

tı. Fakat şehirdeki hıristiyan halk daha ön
ce davranıp Kral David'e haber gönderdi ve 
şehri ona teslim etti. Böylece Sultan Al
parslan'ın 1064'te aldığı Ani hıristiyanla
rın eline geçmiş oldu (5 ı 7/1123). Ani'deki 
cami kiliseye çevrildi, daha önce Ahlat'tan 
getirilerek kubbeye konulmuş olan hilalin 
yerine haç dikildi. 

Saltuklu hanedam 516 (1122) yılından 
itibaren Saltukoğulları (Beni Saltuk) adıyla 
tanınmıştır. Abbas! Halifesi Müsterşid"Bil
lah'ın Hille Arap Em'iri Dübeys b. Sadaka'
ya karşı yardım istemesi üzerine Zeng'i b. 
Aksungur ve Togan Arslan ile beraber Emir 
Ali'nin kardeşi Ziyaeddin Gazi'nin (Ebü'l
Muzaffer Gazi), emrindeki Saltukoğlu as
kerleriyle Bağdat'a gittiği kaydedilmekte
dir. 

Emir Ali'nin muhtemelen 517'de (i ı23) 
ölümünden sonra yerine Ebü'l-Muzaffer 
Ziyaeddin Gazi geçti. 1126'da İspir ve Pa
sinler'i geçerek Oltu'ya kadar gelen Gür
cüler'e karşı düzenlenen sefere katılan Zi
yaeddin Gazi 1131 'de Kral ivani'yi bozgu
na uğrattı. Artuklu Hüsameddin Timur
taş, Ziyaeddin Gazi'nin kızıyla evlendi, böy
lece iki hanedan arasında akrabalık ku
ruldu. 526 (1132) yılında vefat eden Zi
yaeddin Gazi'nin ardından beyliğin başı

na yeğeni Il. İzzeddin Saltuk geçti. Ahiat
şahlar ve Erzen beyleriyle ittifak yapan 
izzeddin Saltuk kızlarından Şahbanu'yu 
Ahlat Şahı ll. Sökmen ile, diğer kızını da Er
zen Beyi Togan Arslan'ın oğlu Kurt veya 
Yakub Arslan ile evlendirip bu ittifakları 
güçlendirmeye çalıştı. İbnü'l-Es'ir, Şahba
nu'nun Saltuk'un kız kardeşi olduğunu. 
Ermeni tarihçisi Vardan ise ll. Sökmen'in 
kızını Saltuk'a verdiğini söyler. 

Il. izzeddin Saltuk'un kızlarından birine 
talip olan, ancak reddedilen Ani Em'iri Fah
reddin Şeddad ondan intikam almaya ka
rar verdi. 548 (1153-54) yılında Saltuk'a 
elçi gönderip Gürcüler'e karşı Ani'yi savu
nacak gücü olmadığını, şehri kendisine tes
lim ederek hizmetine girmek istediğini bil
dirdi. Öte yandan ona karşı Kral Dimitri 
ile anlaştı. Ani'de baskina uğrayan Saltuk
lular mağlilp oldu. İzzeddin Saltuk ve çok 
sayıda asker esir düştü. Ahlat Şahı Sök
men ile Artuklu Hükümdan Necmeddin 
Alpı krala 100.000 dinar fidye gönderip Sal
tuk' u kurtardılar. Bu paranın toplanma
sında Saltuk'un kızı Şahbanu önemli rol oy
nadı. Ülkesine dönen İzzeddin Saltuk di
ğer esirleri kurtarmak için büyük meblağ
lar ödemek zorunda kaldı. Gürcüler bu 
başanya rağmen Ani'yi işgal edemediler. 
550'de (ı ı 55) Fahreddin'i yakalayıp şehri 


