
SALiM b. ABDULLAH b. ÖMER 

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

L 
Hazrec kabilesinin bir kolu. 
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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-
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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; 


