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la rı nın tes bi ti ve ye ter siz lik le rin se be bi nin araş tı rıl ma sı hu su sun da şey hü lislâmın da iş ti ra kiy le üç lü gö rüş me de mah zen ler deki ki fa yet siz lik, ge mi ler de Rum lar dı şın da hiz met ve re cek tek nik ele man la rın sağlan ma sın da ki ye ter siz lik gö rül dü ğün de bu, da ha ön ce ki dö nem le rin ih ma li so nucun da Hâlet Efen di’ye de isa bet eden bir ku sur ola rak or ta ya çık tı. Hâlet Efen di’nin o sı ra da ye ni çe ri le rin des te ği ni kay be der gi bi ol ma sı Sâ lih Pa şa’ya onun or ta dan kal dı rıl ma sı için ce sa ret ver mek tey di. Ancak Hâlet Efen di da ha ön ce dav ra na rak ken di si nin az liy le il gi li gi ri şi min de ba şa rı lı ol du. Sâ lih Pa şa’dan sadâret müh rü kapı cı lar ket hü dâsı Ah med Ağa ta ra fın dan alın dı ve o za man lar âdet ol du ğu üze re Ba lık ha ne’ye sevke dil di. Ay nı an da Hâlet Efen di’ye kar şı ken di si ne des tek ver di ği an la şı lan Şey hülislâm Yâsin cizâde Abdül vehhâb Efen di de az le dil di ve ye ri ne Ru me li Ka zas ke ri Sıd kızâde Ah med Re şid Efen di ge ti ril di. Sâ lih Pa şa, Ba lık ha ne’de kor ku do lu bir kaç sa at ge çir dik ten son ra şim di lik Ge li bo lu’da ika me te me mur edilmek üze re yo la çı ka rıl dı. Es ki şey hü lislâm da İz nik’e sü rüldü. An cak bu ge liş me Hâlet Efen di için sonun baş lan gı cı ol du. Sâ lih Pa şa, yal nız ca sür gün ka ra rı ve ril miş ol ma sın dan ötü rü ferah lar ken hak kın da pa di şa hın her han gi bir öf ke si ol ma dı ğı nı ve mü sa de re ye de uğ ra ma ya ca ğı nı öğ rene rek se vin di. Azli nin ye ni çe ri le rin tes kin edil me si ama cı ta şı dı ğı ken di si ne ifa de edil di ğin de bu tür olum suz luk la rın ba şı olan Hâlet’le il gi li bir ka rar ve ril mek is tendi ği ni sez di. Hat ta bu hu sus ta ken di si nin fik ri ve ted bi ri nin ne ol du ğu so ru lun ca fikri ni açık ça ifa de den ka çın ma dı ve Hâlet Efen di’nin ye ni çe ri le rin hoş nut suz lu ğu ve hal kın söy len ti le ri nin so na er me si ne kadar bir müd det İs tan bul’dan uzak laş tırıl ma sı nı tav si ye et ti (a.g.e.,s.738-739). Ar tık Hâlet’le il gi li dö ne min ka pan ma vak ti nin gel di ği ni gö ren II. Mah mud bu öne ri ye uya rak onu va zi fe sin den az let ti, ön ce Bur sa’ya sür dü ve he men ar dın dan men fa sı nın Kon ya ola rak de ğiş ti ril me si ne izin ver di. Hâlet Efen di Kon ya’ya var dık tan son ra idam edil di.Sâ lih Pa şa az li nin ar dın dan ön ce Ana dolu (6Şubat1823) ve bir kaç ay son ra Şam va li li ği ne ta yin edil di (SahaflarŞeyhizâde
EsadEfendi,s.181,193). Bu nun ya nın da ha cı la rın gü ven için de hac gö re vi ni ye rine ge tir me le rin den so rum lu ol mak üzere emîrül hac va zi fe si ni de üst len di ve bu ve si ley le biz zat ken di si de ha cı ol du. 29 Ocak 1824’te ken di si ne Kars mu ha fız lı ğı ve Do ğu ba ya zıt livâsı mu ta sar rıf lı ğı ve ril di 

(Cevdet,XI,267-268) sad ra za mın Rumlar’ın te’di bi ne da ir uy gu la dı ğı sert ic ra atı zo run lu ha le ge tir mek tey di. Sad ra zam lı ğının er te si gü nü İs tan bul’da bi ri Ar na vutköy baş pa pa zı ol mak üze re top lam on iki Rum’un ida mı na ka rar ver di. Er te si çarşam ba gü nü ye di ki şi da ha idam edil di. Bu in faz lar silâhlan mış olan müs lü man hal kın ba zı ke sim le ri nin aşı rı coş kun lu ğu na yol aç tı, İs tan bul’da pek çok ola yın ve taşkın lı ğın mey da na gel me si ne se bep ol du. Rum lar’ın ic ra et tik le ri kat li am lar la il gi li du yum lar hal kı in fi ale sev ket mek te ve aşırı lı ğa mu ha tap olan la rın bir te sel li si ola rak gö rül mek tey di (ŞânîzâdeMehmedAtâul-
lah,II,1135-1140). Müs lü man aha li nin infi ali Er me ni ma hal le si ne ka dar si ra yet et ti, hı ris ti yan lar ev le ri ne ka pan dı, et raf ta yalnız ya hu di ler gö rü nür ol du. Sadâre tin den bir haf ta ka dar ön ce vâki olan en önem li in faz Rum Pat ri ği V. Gri go ri os’un ida mıidi 
(a.g.e.,II,1121). O sı ra da İs tan bul’da oturan Kay se ri, İz mit, Ta rab ya met ro po lit le ri ve Dîvânı Hümâyun ter cü man la rı da ay  nı ka de ri pay laş tı. Sâ lih Pa şa’nın sadâre ti es na sın da Edir ne’de bu lu nan es ki pat rik VII. Kril los ve ba zı Rum ko ca ba şı la rı ile cema atin ön de gelen le rin den yir mi üç ki şi de is yan töhme tiy le idam edil di (a.g.e.,II,
1142;Cevdet,XI,166). Bu ara da Sâ lih Pa  şa, Ay va lık ve çev re sin de ki reâyânın is yan emâ re le ri gös ter me si üze ri ne bun la rın ceza lan dı rıl ma sı ve ayak lan ma la rın de ne tim al tın da tu tul ma sı için âcil ön lem ler al mak zo run da kal dı, bu nun la il gi li ola rak böl ge ye bir “Cevâbnâmei Sâmî” gön der di (Şânî-
zâdeMehmedAtâullah,II,1190). Ay rı ca Rum lar’ın ge niş ayak lan ma ey lem le ri sebe biy le da ha son ra müs lü man la rın bir lik için de ol ma la rı uya rı sı nı içe ren bir “Kåimei Sâmî” ya yım la dı. Ay nı şe kil de şey hü lislâm ta ra fın dan ka dı la ra, müf tü le re ve med rese le re bu an lam da mek tup lar ya zıl dı (Cev-
det,XI,201). Reâyânın tef ti şi ve el le rin de ki silâhla rın top lan ma sı için Edir ne’ye ka dar olan yö re nin de net len me si ama cıy la si pahi ler ağa sı Ka pı cı ba şı Ka ra Meh med Ağa gö rev len di ril di. Ka pı cı ba şı nın git ti ği yerler de ki sert ic ra atı ve hak sız idam la rı yi ne sad ra zam ta ra fın dan 28 Ma yıs 1821’de gön de ri len “Emirnâmei Sâmî” ile ön lenme ye ça lı şıl dı (ŞânîzâdeMehmedAtâul-
lah,II,1195-1196).Dev rin mü te gal li be si Hâlet Efen di’yle sür tüş me si, se lef le ri nin de ön le ye me dikle ri bir hu sus ola rak Sâ lih Pa şa’yı zo ra koşmak tay dı. Ben der li Ali Pa şa’nın sü rül dü ğü Kıb rıs’ta kı sa za man da vâki olan ida mı (Ye-
nidünya,s.245) ken di si ni âkı bet en di şe sine sü rük le miş ol ma lı dır. Ter sa ne ih ti yaç

– —SÂLÝH PAÞA, Hacý
(ö. 1242/1827)

Osmanlý sadrazamý.
˜ ™

Do ğum ta ri hi bi lin me mek le bir lik te bunun 17601770 ara sın da ol du ğu tah min edi le bi lir. As len İz mir li olup muh te me len Rum asıl lı dır. İs tan bul’a ge le rek İslâmiyet’i ka bul et miş ol du ğu be lir til mek le bera ber bu dö ne miy le ve ai le siy le il gi li bil gi yok tur. Ken di si ne sa hip çı kan ve in ti sap da ire si ne alan lar hak kın da da her han gi bir ka yıt mev cut de ğil dir. 1813’te ka pı cıba şı lık la ar pa emi ni ve da ha son ra ba ruthâne nâzı rı ol du ğu bi lin mek te dir. Kapıcı ba şı Sâ lih Ağa’ya, ba ruthâne ler nâzı rı va zi fe si ni sür dü rür ken 1820’de Is par ta lı Ali Pa şa’nın az li üze ri ne vezâret le Çir men san ca ğı tev cih edil di. Sâ lih Pa şa, 29 Mart 
1821’de sadâre te ge ti ri len Ben der li Ali Pa şa’nın İs tan bul’a ge li şi ne ka dar kendi si ne vekâlet et ti (ŞânîzâdeMehmed
Atâullah,II,1080;Cevdet,XI,171). Ay nı za man da Edir ne san ca ğı ve Çir men muha fız lı ğı da uh de sin de kal dı. Ben der li’nin İs tan bul’a ulaş ma sıy la baş la yan ger çek sadâre ti ise an cak on gün de vam et ti ve Hâlet Efendi’nin sü re ge len olum suz etkin li ğiy le so na er di (Yenidünya,s.245). Az li ne, “Rum mil le ti nin fe sa dı na kar şı bîgâne ka la rak ted bir de ku sur ey le di ği” hu su su ge rek çe gös te ril di. Sâ lih Pa şa bunun üze ri ne biz zat müh re nâil ol du (30
Nisan1821). Bu gö re vi an cak bir se ne al tı ay on gün sür dü ve yi ne Hâlet Efen di’nin mâri fe tiy le 10 Ka sım 1822’de az le dil di, ye ri ne Ab dul lah Pa şa ge ti ril di.Sâ lih Pa şa’nın sadâre ti ba ruthâne ler nâzır lı ğı ve kay ma kam lı ğın da ol du ğu gi bi 
1821 ta ri hi iti ba riy le alev le nen Rum fetre ti nin çal kan tı la rıy la geç ti. Mo ra dı şın da Ana do lu’nun ve Ru me li’nin pek çok ye rin de mey da na ge len olay lar İs tan bul’da ge niş hu zur suz luk lar ya şat mak ta ve cid di asa yiş ön lem le ri nin alın ma sı nı icap et tir mek teydi. Bu dö nem de baş ta ba ruthâne ler ol mak üze re kri tik yer le rin mu ha fa za sı ön ce lik ka zan dı ve bir ta kım sa bo taj ih ti mal le ri ne kar şı İs tan bul aha li si uya rıl dı. Rum aha linin silâhtan arın dı rıl ma sı he def len di ğinde 31 Mart 1821 ta ri hin de bu ko nu da bir fer man sâdır ol du ve bu nun uy gu lan ma sı Sad ra zam Sâ lih Pa şa’nın so rum lu lu ğu na ha va le edil di (ŞânîzâdeMehmedAtâul-
lah,II,1080). Sâ lih Pa şa se le fi nin azil gerek çe sin den ders ala rak Rum lar’a kar şı sert ic ra at gös te rip işe baş la mak zo run da kal dı. “Bi’lis tiklâl vekâleti mut la ka” yet kisi ni içe ren sadâre ti ne da ir hattı hümâyun 
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bö lüm de pey gam ber ler ve gö rev le ri, Hz. Mu ham med’in ko nu mu ile o ha yat ta iken Arap ya rı ma da sın da mev cut Ehli ki tap, Me cû sîler, müş rik ler vb. top lu luk lar ele alın mak ta dır. Ar dın dan Hz. Ebû Be kir ile Ömer dö nem le ri gel mek te ve her iki sin den öv gü ile söz edil mek te dir. Da ha son ra Hz. Os man ve Ali dö nem le ri ne te mas edi le rek ba zı eleş ti ri ler ile ri sü rül mek te, özel lik le Hz. Os man dev rin de si yasî ic ra atın Kur’an ve Sün net kar şı sın da ye ter li gö rül me di ği be lir til mek te, bu nun ar dın dan Ne cedât ve Ezâri ka gi bi Hâricî fır ka la rıy la il gi li bilgi ler ve ril mek te dir. Mür cie’nin an la tıl dı ğı, ken di le ri ne yö nel ti len eleş ti ri le ri de içe ren kıs mın ar dın dan İbâzıy ye’nin di ğer gruplar ta ra fın dan ka bul edil me si ar zu edi len gö rüş le ri açık lan mak ta dır.
es-Sîre Pat ri cia Cro ne – Fritz Zimmermann ta ra fın dan tah kik edi le rek İngilizce’ye çev ril miş ve eser es-Sîre adıy la ya yımlan mış tır (NewYork2001). Bir baş ka neşri ni Mu ham med Sâlih Nâsır, Menhe cü’d-

da£ve £in de’l-İbâ²ıy ye adlı ça lışma sı nın so nun da ki ek ler kıs mın da, kırk beş say fa hac min de “Sîre tü Sâlim b. ¬ek vân” baş lığı al tın da ger çek leş tir miş tir (Uman1423/
2002). es-Sîre’nin yu ka rı da be lirtilen mikro film de bu lu nan Mür cie ile il gi li bö lü mü Mic ha el Co ok ta ra fın dan tah kik edil miş, 192 ve 193. say fa lar da ge çen Mür cie’ ye da ir iki ay rı met nin ilâve siy le İn gi liz ce’ye çevri le rek ya yım lan mış tır (Early Mus lim 
Dog ma,s.23-26,160-163).
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ÿMus ta fa Öz

de ğil dir. Çün kü Câbir’den yak la şık alt mış yıl son ra ve fat eden Ebû Ubey de’nin çağda şı ola rak gös te ri len Sâlim’in, Câbir b. Zeyd ile mek tup laş mış ol ma sı mâkul görün me mek te dir. Bu du rum da Sâlim’in ya Câbir b. Zeyd’in, ya da on dan alt mış yıl son ra ve fat eden Ebû Ubey de’nin çağ da şı ol ma sı ge re kir.Son dö nem ler de ya pı lan araş tır ma lar da Sâlim b. Zekvân’ın Câbir b. Zeyd’in çağ da şı ol du ğu ve onun la mek tup laş tı ğı fik ri ağırlık ka zan mış tır. Lib ya lı İbâzî araş tır ma cı sı Amr Halîfe enNâmî, Ku zey Af ri ka’da ki bilin me yen ba zı İbâzî yaz ma la rıy la il gi li olarak ka le me al dı ğı ma ka le sin de, Câbir’e ait risâle ler ko lek si yo nu için de onun Sâlim b. Zekvân’a ce va ben yaz dı ğı bir risâle sin den bah set mek te dir. Da ha son ra ko nuy la ilgi le nen ba zı Ba tı lı araş tır ma cı lar da bu ka na ati des tek le ye rek onun Câbir’in çağda şı ol du ğu gö rü şü nü be nim se miş ler dir. Zi ra Sâlim’e nis bet edi len es-Sîre’de Hâricîlik’le il gi li 70 (689) yı lın dan son ra ki olayla ra yer ve ril me me si es-Sîre’nin bu yı lın ba şın da ya zıl dı ğı nı, Sâlim’in de Câbir b. Zeyd’in çağ da şı ol du ğu nu gös te rir. Buna gö re Sâlim’in I. (VII.) yüz yı lın or ta la rı ile II. 
(VI II.) yüz yı lın baş la rın da ya şa dı ğı nı söylemek müm kün dür. Sâlim b. Zekvân’a da  ir en çok bi li nen ve İbâzî bi yog ra fik kaynakların da ge çen olay, halife li ği nin ilk yılın da ken di siy le gö rüş mek ve ba zı konu la rı arzet mek üze re gi den “Eh lü’dda‘ve ve’lis ti kå me” ad lı al tı ki şi lik İbâzî he ye ti içinde yer al mış ol ma sı dır. Bu husus Sâ lim’in bil gi, bi ri kim ve dip lo ma tik yön den be lir li bir se vi ye ye ulaş tı ğı nın de li li sa yıl ma lı dır. Son ra ki ha ya tı na da ir ise kay nak lar da bil gi yok tur ve ne za man öl dü ğü de bi lin memek te dir.Sâlim b. Zekvân’a asıl şöh re ti ni ka zandı ran ça lış ma sı es-Sîre adıy la bi li nen eseri dir. Câbir b. Zeyd’e nis bet edi len di van ve Ab dul lah b. İbâz’ın risâle le riy le bir lik te gü nü mü ze in ti kal eden bu eser, İbâzîler ta ra fın dan or ta ya ko nu lan ilk te lif ler arasın da yer al mak ta dır. İbâzîler es-Sîre’yi, Eh lü’dda‘ve ve’lis tikåme’nin pren sipleri nin an la tıl dı ğı bir ana kay nak ola rak benim se mek te dir. Ki ta bın 70 (689) yı lı başın da ta mam lan dı ğı tah min edilmekte dir. Cam brid ge Üni ver si te si Do ğu Araştırmaları Fa kül te si Kü tüp ha ne si’nde bulunan eser 
(Or.,nr.1402), çok sa yı da İbâzî yazma sı nı ih ti va eden ve 393 say fa tu tan bir mik rofilm için de 154194. say fa lar arasında bulun mak ta dır. es-Sîre’nin ilk bölümünd e an la tı lan Kur’an’ın nüzûl se be bi ve özellik le ri, tev hi din muh te va sı, takvâ ve cihadın öne mi gi bi ko nu lar dan son ra ikin ci 

(a.g.e.,s.289). 1 Ma yıs 1827’de az le di le rek Kay se ri va li li ği ne ta yin edil di (a.g.e.,s.561-
562). Ar dın dan Kon ya’da ika me te me mur kı lın dı ve ora ya var dık tan son ra ve fat et ti. Sâ lih Pa şa na mus lu ve di ra yet li bir ki şi olarak bi li nir. Da ha ön ce le ri par lak bir ka riye re sa hip ol ma dı ğı hal de Rum is ya nı nın her ta raf ta bü yük bir buh ra na se be bi yet ver di ği 1821 yı lı için de sadâre te ge ti rilme si bel ki de as len bu mil le te men su biye ti ne bir tel mih tir. Kız la rı Be hi ye 1834, Şâ ki re 1868 ve eşi Ay şe Ho şedâ 1859’da ve fat ede rek Eyüp’te def ne dil miş tir. Oğ lu Ah med İz zet Bey 1312’de (1894-95)100 ya şı nı aş mış ola rak ve fat edip ay nı yer de top ra ğa ve ril di. Ye ğe ni Ha cı İsmâil Ağa ile da ma dı Ha cı Meh med Esad Bey ken di sadâre ti es na sın da ka pı cı ba şı ol muş lar dı 
(Si cill-i Osmânî,III,213-214).
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(ö. 100/718 [?] )

Erken dönem Ýbâzî âlimi.
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Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Uman asıl lı Âmir b. Sa‘saa oğul la rın dan gel di ği ifa de edil mek te, adı Sâlim elHilâlî ola rak da zik re dil mek te dir (Dercînî,II,232). Hakkın da Sâlim b. Zekvân adıy la bil gi ve ren tek mü te ah hir kay nak İbâzî âli mi Ah med b. Saîd eşŞemmâhî’nin Kitâbü’s-Si yer’idir. Şemmâhî, Sâlim’in İbâzıy ye’nin ön de gelen âlim le rin den ol du ğu nu ve Ebû Ubeyde Müs lim b. Ebû Kerîme’nin (ö.145/762) çağ daş la rı ara sın da anıl ma sı nın ge rek ti ğini be lirt tik ten son ra Câbir b. Zeyd’in de (ö.
93/711) ken di siy le mek tup laş tı ğı nı be lir tir 
(I,109). An cak Şemmâhî’nin ver di ği bu bilgi, onun du ru mu nu açık la mak için ye ter li 


