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SALYANE 
(~~L..ı) 

Osmanlı mali teşkilatında 
bazı görevlilere yıllık yapılan 

ödemeler ve taşra teşkilatında 
gelirleri yıllık olarak 

hazineye aktanlan eyaJetler hakkında 

L 
kullanılan terim. 

_j 

Osmanlı maliyesinde ve taşra teşkilatın
da yıllık maaş ödemelerini, vergileri toplu 
bir rakam üzerinden tesbit edilen ve bu
na göre toplanan eyaletleri ifade eder. Uy
gulamanın ilk örnekleri Fatih Kanunname
si'nde yer alan vezir salyanesiyle ilgilidir ve 
X:V. yüzyılda bu miktar 240-350.000 akçe 
arasında değişmektedir ( Kanunname-i Al-i 
Osman, s. 20). Salyaneli eyalet, tirnar sis
temi uygulanmayan idari bölgelerde eya
let vergilerinin doğrudan doğruya merkez 
için toplandığı, maha!IT harcamalar için ge
rekli para ayrıldıktan sonra kalanın mer
kez bütçesine aktanldığı bir sistemdi. Mali 
bakımdan salyane ile idare edilen eyalet
lerdeki beylerbeyi, sancak beyi ve diğer 
görevlilerin maaşı, başında bulundukları 
eyaletin hazinesinden kanunnamelerde be
lirtildiği miktarda nakit olarak salyane adı 
altında ödenir, kalan miktar irsaliye olarak 
hazineye gönderilirdi. Bu eyaletler Ceza
yir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Yemen, Ha
beş, Basra, Lahsa ile bazı sancakları ha
riç Bağdat, Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Halep 
idi. x:./1. yüzyılın başlarında Rumeli eyale
tinde İzvornik, Karlı-ili ve Karadağ gibi 
sancak beyleri de salyane alıyordu (Bar
kan, xv [1955[. s. 299). Salyaneli eyalet
lerden Yemen, Basra, Lahsa, Bağdat ve 
Budin gibi serhad eyaletleri kendi gelirle
rinin karşılayamayacağı ölçüde askeri kuv
vet bulundurduklarından bazan varidiltı 
daha bol eyaletlerden destek görürlerdi. 

Osmanlı Devleti'nde ilk salyaneli statü
deki eyalet Mısır olmuştur. x:./1. yüzyılın 
ortalarına doğru beylerbeyi, sancak beyi ve 
diğer devlet görevlileriyle birlikte salyane
leri S milyon akçe idi. x:./11. yüzyıl sonunda 
sadece Mısır valisinin salyanesi 6,5 milyon 
akçeyi geçiyordu (Tabakoğlu, s. 59, 63) Ye
men'de x:./1. yüzyılın sonunda Beylerbeyi 
Hasan Paşa ile birlikte otuz sekiz yöneti
ciye toplam 67.000 sikke salyane öden
mişti ve bu miktar giderlerin yaklaşık o/o 
8.4'ünü teşkil ediyordu (Sahillioğlu, s. 287, 
310). 

Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletinin ilk bey
lerbeyi olan ( ı 5 34) Barbaros Hayreddin 
Paşa 4 milyon akçe salyane ile bu göreve 
getirilmişti. Bu eyaletin salyaneli sancak
ları arasında İskenderiye, Dimyat yanında 
Kıbrıs'ın fethinden (1570-1571) sonra Lef
koşe , Baf, Girne, Magosa ve x:./11. yüzyıl
da Tunus'un Mehdiye sancakları bulunu
yordu. Kaptanıderyil Güzelce Ali Paşa (ö. 

1030/162 1) zamanında Sakız, Nakşa, And
re sancakları Cezayir-i Bahr-i Sefid eyale
tine katıldı. Yine onun isteği üzerine ayrı
ca derya beyleri için salyane tahsis edildi 
ve bu maksatla 9 Cemaziyelahir 1 027'de 
(3 Haziran 1618) Mora mukataa gelirleri 
derya beylerine ocaklık olarak ayrıldı. 

Girit savaşının başlamasıyla birlikte 
1 OS6'da ( 1646) dört derya beyi kendileri
ne salyane tahsis edilerek deniz muhafa
zası ile görevlendirildi. Mora'daki bazı ciz
ye ve mukataaların gelirlerinden kendile
rine yaklaşık 3,6 milyon akçelik salyane 
tahsis edildi. Bunlara 1060'ta ( 1650) içle
rinde sancak beylerinin de bulunduğu al
tı derya beyi daha eklendi. Bir sancak ta
sarruf eden derya beylerinin salyilneleri 
300-400.000 akçe arasında değişirken san
cak sahibi olmadığı halde daha önce Ceza
yir-i Bahr-i Sefid eyaletindeki sancak bey
liği sırasında kazandığı tecrübe sayesin
de deniz muhafazası ile görevlendirildik
lerinde salyilneleri 1 .200.000 akçeye ka
dar yükseliyordu. Nitekim 11 07'de (ı 696) 
derya beyi olan Defterdar Ahmed Efendi 
12 yük (ı .200.000) akçe salyane ile bu gö
reve getirilmişti. 1 064'te (ı 654) dokuz der
ya beyine toplam 6.260.000 akçe salyane 
ödendi. Bu salyaneler Mora mukataa ve 
cizye gelirlerinden sağlanıyordu. Girit sa
vaşının uzaması ile Venedik'in Adriyatik kı
yılarına zarar vermesi üzerine denizlerde 
koruma tedbirleri arttırılarak 1064 (1654) 
yılından itibaren sekiz fırkate İnebahtı üs
süne gönderildi ve reisierine salyane tah
sis edildi. XVII. yüzyılın ikinci yarısında der
ya beylerinin sayısı beş mülazımla bera
ber on yedi, Akdeniz firkatecileri ise on 
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beş idi. Derya beyleri 1.500.000, firkate
ciler 300.000-700.000 akçe salyane alıyor
du. 

Derya beylerinin salyilneleri çeşitli ava
rız, gümrük ve cizye gelirlerinden ödeni
yordu. x:./11. yüzyılın ikinci yarısında bu ge
lirler arasında Anadolu'dan toplanan ava
rız vergileri, İzmir ve civarı gümrük resim
leri, Eğriboz, Mora, Gördüs, Karlı-ili, iste
fe, Livadya ve Rodos'tan tahsil edilen cizye 
önemli bir yer tutmaktaydı . x:./11. yüzyılın 
sonlarında İstanbul Duhan (tütün) Güm
rüğü'ne ait gelirlerden de pay ayrıldı. Ay
rıca bazı kürekçi bedelleriyle Sığla , Aydın , 

Saruhan, Menteşe, Karasi gibi sancakla
rın gelirleri derya beyleri için salyane ola
rak tahsis edildi (Bostan, Osmanlı Bahri
ye Teşkilatı, s. 224). x:./11. yüzyılın sonları
na doğru salyane ödemeleri mali yıl esa
sına göre mart itibariyle yapılmaya baş
landı. 

Koçi Bey'in Sultan İbrahim'e verdiği teş
kilat bilgilerine göre Tersane emirıleri, XVII. 
yüzyılın ilk yarısında Cezayir-i Bahr-i Sefid 
eyaletinin salyaneli sancak beylerine se
nede 3-4 yük, sancağı olmayan kadırga 
sahibi derya beylerine de senede bir ma
aş ödüyordu (Risale, s. 135) Derya beyleri 
zaman zaman maaşlarının yetersiz oldu
ğunu ileri sürerek terakki verilmesi için 
kaptanpaşa veya başdefterdar aracılığıy
la istekte bulunuyorlardı . 

x:./ll. yüzyılın ortalarında derya beyleri
nin maaşlarının kaydedildiği Salyane Ka
lemi'nin sorumluluğunda salyane defter
leri tutulmaya başlandı. Bu defterlerde 
derya beylerinden başka yine donanınada 
görevli firkate kaptanları ile Kırım hanları 
da yer almaktaydı. 1079-1 OSO'de ( 1669-
1 6 70) derya beyleri ve firkatecilere öde
nen salyanenin miktarı 37,5 milyon akçe
ye, Kırım hanları, sultan ve Çerkez beyle
rine verilen salyane 4,2 milyon akçeye yak
laşmıştı. Bu yılda donanınada otuz yedi 
derya beyi ve on firkateci bulunuyordu 
(Barkan, XVII [ 19561. s. 290-294). Devletin 
merkezi giderleri arasında salyane öde
meleri 1099'da ( 1688) yaklaşık 51 milyon 
akçe ile o/o 5,6 oranında idi. Bu miktar, 
11 OS' de ( 1696-97) kalyon sayısının devam
h artması ve yeni firkatecilerin ortaya çık
ması sebebiyle 91 milyon akçeye, yani o/o 
8 düzeyine ulaştı. Bu kalemden ödenen 
maaşların toplamı XVIII. yüzyılda merke
zi bütçedeki giderlerin o/o 4-B'ine tekabül 
ediyordu (Tabakoğlu, s. 196) x:./III. yüzyıl 
başlarında Akdeniz donanmasında yirmi 
üç derya beyi ve otuz firkateci bulunuyor-
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du; bu sayı yüzyıl sonlarında pek fazla de
ğişmedi. 

Osmanlı Devleti bütçesinden satyane alan 
Kırım hanları arasında Saadet Giray Han'a 
XVI. yüzyılın başlarında 300.000 akçe tah
sis edilmişti (Celalzade, vr. 238b). XVII. yüz
yılın ikinci yarısında Kırım haniarına Kefe 
iskelesi gümrük gelirlerinden 15 yük ak
çe, Gözleve ve Balıkiava iskeleleri gümrük
lerinden kalgay sultana 1 O yük ve nCıred

dine 5 yük akçe salyane ayrılınıştı (Eyya
bl Efendi Kanunnamesi, s. 54). XVI. yüz
yılın sonlarında Çerkez beylerinin de salya
neleri vardı ve bunlar Kefe Mukataası'n

dan ödeniyordu (BA, MD, nr. 51, s. 8/h. 24) . 
XVI. yüzyılın ortalarında hazineden salya
ne alanlar arasında kazaskerler, divan ka
tipleri ve diğer bazı görevliler de yer alı
yordu. Bunların 954-955 (1547-1548) ve 
97 4 ( 1566-67) yıllarındaki salyan el eri 550-
600.000 akçe civarındaydı (Barkan, XV 
[1955], s. 263; a.e., s. 309). Salyane uygu
laması Tanzimat'a kadar devam etti. 
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sAM 
( ı"ı...) 

li) İDRis BosTAN 

Hz. Nuh'un oğlu . 
_j 

Kelimenin menşei bilinmemekte, İbra
nice'de (şem) "isim. şöhret" , Akkadca'da 
(sumu) "isim, oğul" anlamlarına gelmek
tedir (Gesenius, s. 1028; EJd., XIV, 1368). 
Tevrat'ta genellikle Ham ve Yafes'ten ön
ce zikredilmesinden hareketle (Tekvln, 5/ 

60 

32; 6/10; J0/1; krş. 10/21) Sam'ı Nuh'un en 
büyük oğlu kabul edenler olmuşsa da ya
hudi geleneğinde kardeşleri arasında hik
met sahibi ve en dürüstü olmakla beraber 
yaşça en küçükleri olduğu görüşü yaygın
dır (Sanhedrin, 69b; Genesis Rabbah, 26/ 
3; 37/7). Hz. Nuh'un 500 yaşını geçmesin
den sonra doğan Sam (Tekvln. 5/32) tufan
da diğer kardeşleri gibi eşiyle birlikte ge
miye binmiş {Tekvln, 7/13) ve Tanrı'nın Nuh 
ile gerçekleştirdiği ahde kardeşleriyle ka
tılmıştır (Tekvln, 9/8). Tevrat'ın bir yerinde 
tUfandan iki yıl sonra Sam 1 00 yaşında iken 
Arpakşad (Erfahşed) adında bir oğlunun 
doğduğu , sonraki beş yüzyıllık hayatında 
başka oğul ve kızlarının da olduğu belirtil
mekte (Tekvln. Illi O-ll), bir başka yerde 
oğullan Elam, Aşur, Arpakşad, Lud ve Aram 
(İrem) şeklinde sıralanmaktadır {Tekvln, ı Ol 
22) Ahd-i Atik'in 1. Tarihler kitabında ise 
( 1/17) oğullarının isimleri Elam, Aşur, Ar
pakşad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter ve Me
şek olarak verilmektedir. Tevrat'ta Nuh'un 
oğullarının şeceresi zikredilirken "Eber'in 
bütün çocuklarının atası" nitelemesiyle 
Sam'ınki sona bırakılmış (Tekvln, ı 0/21). 
Tekv1n kitabının 11 . babında ise Eber ve 
Hz. İbrahim'i de kapsayan şeceresinde 
onun İbraniler dahil Samller'in atası oldu
ğu vurgulanmıştır (bk. sAMILER). Tevrat'
taki bilgilere göre tufandan sonra üzüm 
yetiştiren ve şarap imal eden Nuh bir gün 
sarhoş olup çadırında çıplak vaziyette kal
mış, babasını o halde gören Ham üstünü 
örtrnek yerine babasın ı o durumdayken 
kardeşlerine de göstermiş , bunun üzeri
ne Sam ile Yates bir elbise getirerek ba
balarına giydirmişlerdir. Sarhoşluğun et
kisinden kurtulan Nuh, Ham'ın tavrından 
dolayı Ken'an'ılanetlemiş, Sam ile Yafes'i 
kutsamış ve Ken'an halkının onlara kul 1 
köle olmasını dilemiştir (Tekvln, 9/20-27; 
bk. HAM). Ahd-i Atik'te Tevrat dışında sa
dece 1. Tarihler kitabında ( 1/4, 17) zikredi
len Sam, Ahd-i Cedld'in Luka ineili'nde (3/ 
36) Hz. Ysa'nın atası şeklinde takdim edil
miştir. 

Rabbinik literatürde sünnetli doğması 
(Genesis Rabbah, 26/3) ve İsrailoğulları'-

' nın atası olması sebebiyle Sam'a önem 
verilmiş, Nuh'un onu kutsaması İsrailo
ğulları'nın kutsanması olarak görülmüş
tür. Nuh'un Ken'an'ılanetlemesi, "Kölenin 
sahip olduğu şeyler efendisine aittir" 
prensibinden hareketle (Sanhedrin, 91 a) İs
railoğulları'nın Ken'an topraklarını istilası
na gerekçe diye gösterilmiştir (EJd., XIV, 
1369). Nuh tufandan sonra dünyayı oğul
ları arasında taksim etmiş, vaad edilen top-

rakların da dahil olduğu kısmı Sam'a ver
miştir (Genesis Rabbah, 112). Babasının üs
tünü örtmekte önce davranmış olması se
bebiyle Tanrı'nın tecellisinin (şekina) sade
ce Sam'ın çadırına gerçekleştiği belirtilmiş 
ve zürriyetinden erkeklerin sabah duasın

da "tallit" isimli bir örtü kullanması da söz 
konusu fiiliyle alakalandırılmıştır (Yoma, 
ıoa; Genesis Rabbah, 36/6; 26/3; JE, Xl, 
261) 

Kur'an-ı Kerim'de Sam'dan bahsedilmez. 
Bir hadiste Sam Araplar'ın, Ham Habeş
ler'in, Yates de Rumlar'ın atası olarak geç
mekte (Tirmizi, "Tefs!r", 37/3, 4; "Mena-
15ıb", 69; Heyseml, I, 93; Müttaki el-Hindl, 
XI, 512-513). diğer bir rivayetteAcem ve 
Araplar Sam'ın zürriyeti arasında zikre
dilmektedir {Taberl, XJX, 560). Kahtan ve 
Amatika da Sam'ın soyundan kabul edil
miştir. İslam kaynaklarında yer alan Sam'
la ilgili bilgiler genelde yahudi geleneğin
dekilere benzemektedir. Taberi hem onun 
hem de Yates'in Nuh'un büyük oğlu oldu
ğunu belirten farklı rivayetler aktarmakta
dır (Cami'u'l-beyan, XII, 411-412). Kisal, 
Nuh'un Sam'a Hicaz, Yemen, Şam ve ei
Cezire'yi (Yukarı Mezopotamya) verdiğini 
kaydetmekte, Nuh'un vücudunun çıplak
lığını sarhoşlukla değil uyku halinde iken 
esen rüzgarla izah etmekte ve onun bu 
duruma gülen Ham'a kızdığını, üzerini ör
ten Sam'a da Allah'ın dünyada çirkinlik 
ve kusurlarını örtmesi, ahirette günahla
rını bağışlaması için dua ettiğini, ayrıca 
zürriyetinden peygamberler gelmesini di
lediğini nakletmektedir (f5ışaşü'l-enbiya', 
s. 98-101). Sa'lebi'ye göre Sam tufandan 
yetmiş sekiz yıl önce doğmuş, geminin in
şasında babasına yardım etmiş ve tUfan
da gemiye binmiştir. Nuh vefat etmek 
üzere iken onu çağırmış, şirk ve kibirden 
uzak durmasını ve Allah'ı zikretmesini va
siyet etmiş, kendisine halef tayin etmiş
tir. Sa'lebl, Hz. Ysa'nın havarilerin talebiy
le mucizevi bir şekilde Sam'ı diriiterek tu
fan hakkında bilgi aldığını anlatan bir ri
vayet aktarmaktadır ('Ara' isü'l-mecalis, s. 
56-60) . Herevi de Havran (Suriye), San'a 
(Yemen) ve el-Halil (Filistin) şehirlerinde 
Sam'a nisbet edilen türbelerin bulunduğu
nu, Harran ve San'a şehirlerinin de Sam 
tarafından kurulduğunu kaydetmektedir 
( Guide des lieux de pelerinage, s. 41, 142, 
220; İA, X, 139) 
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