
Salim divanının ilk sayfası (Oxford Borlleian Ktp., MS, Turk, 
nr. 107) 

şeklinde manzum bir mukaddime ile baş
layan divanda otuz altı kaside, üç mesnevi, 
on yedi musammat, on üç tezkireve mek
tup, altı lu gaz, 309 gazel. kırk üç manzum 
tarih, yirmi kıta, on bir rubai, yedi nazım. 
175 matla' ve müfred bulunmaktadır. Di
vanının beş nüshası bilinmektedir (TSMK, 
Hazine, nr. 888, 915; İÜ Ktp ., TY, nr. 184; 

Konya Mevlana Müzesi Ktp. , nr. 2405; Ox
ford Bodleian Ktp., MS, Turk, nr. 107). 

Eserin tenkitli baskısı -Oxford Bodleian 
Library nüshası hariç- Adnan İnce tarafın
dan yapılmış (Mirzazade Mehmed Salim 
Divanı, Ankara 1994), ayrıca beş nüsha
sı esas alınarak Hüseyin Güfta tarafından 
üzerinde bir doktora tezi hazırlanmıştır 
(bk bibl) 3. Neylü'r-reşdd ii emri'I-ci
Md (İ stanbul 1294). On yedi bölümden 
meydana gelen bir eser olup I. Mahmud 
adına 1145'te ( 1732) yazılmıştır. Salim'in 
bizzat kaydettiği veya diğer kaynaklarda 
adları anılan eserleri de şunlardır : İkdü '1-
cümfın ii tdrihi ehli'z-zamdn Tercüme
si (Aynf Tarihi'nin hey'et ve coğrafya ile 
ilgili on bir cüzünün tercümesidir); Selô.
metü'l-insô.n ii mu]J.dia?-ati'l-lisdn (sarf 
ve nahve dair Arapça bir eserdir); Mdhiy
yetü'I-dşık (tasavvuf, tabakat, siyer ve ta
rihe dair dört ciltlik bir eserdir); Lugat-i 
Vassat (Nazmlzade Murtaza ve Hüseyin 
efendilerin Vassaf Tarihi'nde anlaşılması 
güç kelimeler için tertip ettikleri lugatın 
Türkçe bakımından yenileştirilmi ş ve tek
rar düzenlenmiş şeklidir); Türkçe-Arap
ça-Farsça Lugat; Akdid-i İmô.m Tahdvi 
Tercümesi. 
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SALIM b. ABDULLAH b. OMER 

( p .:.,.; 41~ .:.,.; ~l,., ) 

Ebu Ömer Salim b. Abdiilah b. Ömer 
b. el-Hattab el-Kureşi el-Adevl el-Medeni 

(ö. 106/ 725) 

L Medineli tabii fakihi. _j 

Hz. Osman'ın hilafet yıllarında ( 644-656) 

doğduğu rivayet edilir. Babası Hz. Ömer'in 
oğlu Abdullah, annesi Fars kökenli asilzade 
bir d!riye olup bazı rivayetlere göre Kisra 
Yezdicerd'in kızıdır. Kendisine EbQ Umeyr, 
EbQ Abdullah ve EbQ Münzir gibi künye
ler de izafe edilir. Salim b. Abdullah'ın , ba
basının ilmi çalışmalarını ve hayat tarzını 
devam ettirdiği için onun takdirini kazan
dığı bilinmektedir. Çok hadis rivayet eden 
Salim başta babası İbn Ömer, EbQ EyyQb 
el-Ensari, Hz. Aişe, Rafı' b. Hadic, EbQ Hü
reyre, amcası Zeyd b. Hattab, Ebu Lübabe 
el-Ensarl ve Said b. Müseyyeb olmak üzere 
birçok sahabe ve tabiinden rivayette bu-
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lunmuştur. Salim'in Hz. Aişe'den hadis al
madığına dair Buhari'ye nisbet edilen bir 
görüş bulunmakla beraber bu bilgi BuM
ri'nin eserlerinden teyit edilememiştir. Ba
zı hadis alimleri, EbQ Lübabe ve Zeyd b. 
Hattab gibi sahabllerden rivayetlerinin de 
münkatı' olması gerektiğini öne sürmekte
dir. Kendisinden oğlu EbQ Bekir, İbn Şihab 
ez-Zühri. babasının azatlısı Nfıfi'. Salih b. 
Keysan, Hanzale b. EbQ Süfyan, Humeyd 
et-Tavli, İbn İshak, İbn Şübrüme, Rebia b. 
Ebu Abdurrahman, Amr b. Dinar el-Mekki 
başta olmak üzere birçok kişi hadis rivayet 
etmiştir. Salim'in sika bir ravi olduğu itti
fakla kabul edilmektedir. Ahmed b. Han
bel ve İshak b. Rahuye gibi alimiere göre 
en sahih sened Zühri- Salim b. Abdullah -
Abdullah b. Ömer'den oluşan silsiledir. Sa
lim b. Abdullah, hadis rivayetler inin yanı 
sıra başta Hz. Ömer'in idari uygulamaları 
ve babası Abdullah'ın çeşitli görüş ve dav
ranışları olmak üzere sahabenin hayatına 
dair rivayetleriyle de dikkat çekmektedir. 

Yaşadığı dönemde zühdün nadir ve hat
ta bazı alimiere göre tek temsilcisi olan 
Salim'in, giyim tarzından siyasi ilişkilerine 
kadar bu ilkeyi titizlikle uyguladığını gös
teren birçok olay zikredilmektedir. Baba
sına çok benzediği söylenen Salim siyaset
le ilgisi açısından da onun yolunu takip et
ti. Dönemindeki siyasi hareketlerden uzak 
durmaya çalıştı. Emevl halifeleri ve idare
cileriyle yakın ilişki kurmakla birlikte on
lara biat etmekten de kaçınmadı. Abdül
melik b. Mervan'dan itibaren başa geçen 
halifetere önceleri babası adına, sonraki 
yıllarda kendi adına biat etmek üzere Dı
maşk'a yaptığı yolculukların dışında Medi
ne'den hiç ayrılmadı. Hac için gelen Emevl 
halifeleri ve idarecilerin yardım ve İhsan

larını geri çevirdi. Buna karşılık onları Hz. 
Peygamber'in sünneti ve Hulefa-yi Raşi
din'in uygulamaları hakkında bilgilendir
mekten geri durmadı. Ömer b. Abdülazlz'le 
ilişkisi siyaset konusundaki tavrının bir is
tisnası olup onun Medine valiliği sırasında 

danışma kurulunda görev yapmayı kabul 
etti ve halife seçildikten sonra kendisiyle 
çeşitli konularda yazışmayı sürdürdü. 

Babası hayatta iken fetva vermeye baş
layan Salim, Medine'nin bu sahada en ön
de gelen simalarından biri oldu ve dikkat 
çekici görüşleri fıkıh literatüründe yer al
dı. Döneminde ortaya çıkan kelam tartış
malarına karşı duruşu ve dirayet tefsiri 
yapmaması ile de babasının yolundan git
ti. Medine'nin en önemli fakihlerinden bi
ri olduğu noktasında kaynaklar ittifak et
mekle birlikte fukaha-i seb'aya dahil olup 
olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Abdul-
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lah b. Mübarek gibi bazı erken dönem 
alimleri Salim'i fukahfı-i seb'anın yedinci 
kişisi kabul etmekle beraber bu konu hak
kında ilk eseri kaleme alan Abdurrahman 
b. Ebü'z-Zinad başta olmak üzere birçok 
hadis, fıkıh ve tarih alimi yedinci kişi ola
rak Ebu Bekir b. Abdurrahman'ı zikreder. 

Salim'in vefat tarihi hakkında farklı ri
vayetler bulunmaktadır. Ancak Halife Hi
şam b. Abdilmelik'in hilafeti boyunca yap
tığı tek hac yolculuğu sırasında onu ziya
ret ettiği ve hac dönüşünde Medine'de 
cenaze namazını kıldırdığı dikkate alındı
ğında Salim'in 1 06 yılının Zilhicce ayında 
(Mayıs 725) öldüğü söylenebilir. Salim b. 
Abdullah'ın hayatı ve İslam ilimlerinin de
ğişik daliarına ait literatürde yer alan gö
rüşleri, Hüseyin b. Muhammed b. Matar 
ei-Belluşl tarafından Ümmülkura Üniver
sitesi'nde gerçekleştirilen el-İmam Sa
lim b. 'Abdillah b. 'Ömer b. el-ijattab 
ve fJ.Muhu (1993) başlıklı doktora çalış
masında incelenmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybanı, el-1-jücce 'ala 
ehli ' l·Medfne (nşr. Seyyid Mehdi Hasan el -Kila
n!). Beyrut 1964, 1, 103, 119, 283; ll, 161 , 165; 
IV, 171; Şafii. el-Üm, 1-VII, tür.yer.; İbn Sa'd, et-Ta· 
bal):i!i.tü 'l·kübra (nşr. Ali M. Ömer), Kahire 1421/ 
2001 , VII, 194-199; Yahya b. Main , et-Tari/), II, 
187; Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyr!, Nesebü Ku· 
reyş (nş r. E. Levi-Provençal). Kahire 1982, s. 351; 
Ahmed b. Hanbel, el·'ilel (Vasiyyul lah ). ll, 172, 
463; Ul , 470, 482; Buhar!, et-Tarfl)u 'l·kebfr, IV, 
115; a.mlf., et·Tfırfl)u 'l·evsat (nşr. Muhammed b. 
İbrahim el-Lahldan). Riyad 1418/1998, ı, 357, 
388, 390; Fesevl, el-Ma' rife ve 't·tfırfi) (nş r. Ekrem 
Ziya el-Ömer!). Medine 1410, I, 359, 389, 424, 
469, 471, 554-556, 645, 646; ll, 226; Ebü Zür'a 
ed-Dımaşkl, Ti!i.rfl) (n şr. Şükrullah b. Ni 'metullah 
Kücanl). Dımaşk 1980, 1, 237, 244, 290; ll, 714; 
Taberı. Tfırfi), Beyrut 1407/1987, IV, 114; Dülabl, 
el-Küna ve'l·esma' (nşr. Zekeriyya Umeyrat- Ah
med Şemseddin). Beyrut 1420/1999, ll, 49; İbn 
Ebü Hatim, el-Merasfl (nşr. Ahmed isam el-Katib). 
Beyrut 1403/1 983, s. 71; İbn Hibban, eş-Şii):i!i.t, IV, 
305; Ebü Nuaym, 1-jilye, 1, 193-198; İbn Hazm, 
el-F aşi (Umeyre). IV, 174; Muvaffakuddin İbn Ku
dame. et·Tebyfn {i ensabi'l·Kureşiyyfn (nşr. M. 
Nayif ed-Düleyml). Beyrut 1408/1988, s. 408-
409; Mizzı. Teh?,fbü'l-Kemal, lll, 145-154; Zehe
bl, A'lamü'n·nübela', IV, 457-467; İbn Hacer ei
Askalan1, Teh?,fbü't-Teh?,fb, Beyrut 1991, ll, 255· 
256. r:il 

ııııııı EYYÜP SAiD KAYA 
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SALiM b. AVF (Beni Salim b. Avf) 
( ..J~ W'! ,..ıı... ~ ) 

L 
Hazrec kabilesinin bir kolu. 

_j 

Hazrec'in kollarından biri olup adını Sa
lim b. Avf b. Amr b. Avf b. Hazrec el-Kah
tani'den alır. Beni Salim'in tarihi Hazrec 
ile iç içedir (bk. HAZREC). Beni Salim'in is-

48 

lam tarihi sahnesine çıkışı Akabe biatla- . 
rıyla birliktedir; Müslümanlığı burada ka
bul etmiş ve Medine'de gelişmesine önem
li katkılarda bulunmuştur. Hicret sırasın
da Kuba'da Mekke'den gelecek olan Hz. 
Ali'yi ve beraberindekileri beklemek üze
re birkaç gün kalan ve onlarla buluştuk
tan sonra 24 Eylül 622 Cuma günü yola 
çıkan Hz. Peygamber öğle vakti girince 
Ranuna vadisinde Salim b. Avf kabilesine 
misafir oldu ve bu vadideki namazgahta 
ilk cuma namazını kıldırdı. Hicret kafilesi 
tekrar hareket ettiğinde Beni Salim'den 
İtban b. Malik ve Abbas b. Ubade (veya 
Nevfel b. Abdullah), ResOl-i Ekrem'in devesi 
Kasva'nın önüne geçip kendisini ve muha
cirleri koruyacak güçte olduklarını söyle
yerek onları yurtlarında misafir etmek is
tediler (İbn Sa'd, I, I83; Semhfıdl, I, 256). 

Hz. Peygamber, Medine'ye yerleştikten 
sonra Kuba'ya gidip gelişlerinde Beni Sa
lim yurduna uğrar ve İtban b. Malik gibi 
ileri gelenlere misafir olurdu. Salimoğul
ları hicretten sonra Resul-i Ekrem'in en 
büyük destekçiferi arasında yer aldılar ve 
katıldıkları gazve ve seriyyelerde önemli 
görevler üstlendiler. Hz. Peygamber'in mü
nafıkların yaptırdığı Mescid-i Dırar'ın yıkıl
ması için emir verdiği iki kişiden biri Beni 
Salim'den Malik b. Duhşüm idi. Daha ziya
de Medine'de yaşayan Salimoğulları özel
likle Hulefa-yi Raşidln devrinde kabileleri
nin adından çok ensar ya da Hazrec adla
rıyla anılmıştır. Hulefa-yi Raşidln dönemin
deki bütün savaşlara da katılan Salimo
ğulları, birçok şehid vermiştir. Harre Sava
şı'nda ölenler arasında da bu kala mensup 
kişiler bulunuyordu (Halife b . Hayyat, s. 
191) 

Beni Salim yurdunda kılınan ilk cuma 
namazının hatırasını yaşatmak için ömer 
b. Abdülazlz, Medine valiliği sırasında na
mazgahın yanına Mescid-i Cum'a, Mes
cid-i Beni Salim, Mescid-i Atike ve Mes
cid-i Vadi adlarıyla meşhur olan bir mes
cid yaptırdı. Tarih boyunca aralarında Os
manlı Padişahı Il. Bayezid'in de bulundu
ğu birçok yönetici tarafından tamir ve ye
niden inşa ettirilen (son defa ı 992'de) bu 
mescid Mescid-i Nebevl'ye yaklaşık 2,5 
km, Mescid-i Kuba'ya ise 350 m. uzaklıkta 
yer almaktadır. 
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Mi!! MusTAFA SABRi KüçüKAşcı 

sALiM BEY, Üsküdarlı 
(ö. 1885) 

Son dönem 
Türk musikisi bestekarlarından, 

neyzen ve şair. 

1829 veya 1830'da İstanbul Üsküdar'da 
doğdu. Zamanının meşhur ney üfleyenle
rinden olduğu için Neyzen ve Üsküdar'da 
doğup şöhret bulduğu için Üsküdarlı Ia
kaplarıyla anılır. Bestekar Hacı Faik Bey'in 
ağabeyidir. İyi bir tahsil gördüğü ve Tica
ret Nezareti 'nde müdürlük yaptığı bildi
rilmektedir. Neyi Beşiktaş Mevlevlhfınesi 
şeyhi Neyzen Salih Dede Efendi'nin üvey 
kardeşi neyzen ve giriftzen Mehmed Said 
Dede'den öğrendi. Bazı kaynaklar ney ho
casının neyzen ve tanburl Oskiyan Efen
di olduğunu belirtmektedir (ibnülemin, s. 
260). MOsiki konusunda ayrıca Haşim Bey'
den faydalandı. 

Genç yaşta tasawufa meylederek Sa'
diyye tarikatına girdi. Üsküdar Ahmediye'
de Kefçe Dede mahallesi Karacaahmet cad
desinde bulunan Salı (Şeyh Cemal Efendi) 
Tekkesi'nin ikinci şeyhi Fethi Efendi'nin 
kızı Dürriye Hanım'la evlendi ve bu evlilik
ten tek çocukları olan kızı Sadiye dünya
ya geldi. Daha sonra Fethi Efendi'ye inti
sap ederek ondan hilafet aldı. Mevlevllik 
ve Riffıllik'Ie de irtibatı vardı. Uzun süre 
Üsküdar Mevlevlhfınesi'nde neyzenbaşılık 
yapmasının yanında Cemal Efendi Tekke
si'nin son dönem zakirbaşılarındandı. Ney 
çalmadaki ünü yayılınca mOsiki çevrelerin
ce aranan bir neyzen oldu. Bilhassa man
sur ney üflemede çok başarılı idi. Genel
likle yakın dostu giriftzen Rıza Bey'le tek
kelere devam edip buralarda ney üflerdi. 
Son yıllarda piyanonun Türk mOsikisi ic
rasına katılması sebebiyle piyano ile eser 
icrasında boyu biraz kısaltılarak akordu 
tizleştirilmiş neyler üflediği söylenir. 

Salim Bey, 22 Ramazan 1302 (S Tem
muz 1885) Pazar günü Sandıkçı Şeyh Et
hem Efendi Riffıl Dergahı'nda yapılan ayin
de ney ile uşşak taksim yaptıktan sonra 
ism-i celal zikri esnasında fenalaşarak Za
kirbaşı Dellal Osman Efendi'ye "Kerim AI
lah, rahlm Allah" ilahisini okumasını söy
ledi ve bu sırada vefat etti (a.g .e., s. 260; 


