
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. 

_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-
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Şebbe. Tarfl)u 'l·Medfneti'l·münevvere, 1, 
68; İbn Sa'd, et-Tabal):at (n şr. M. Abdülkadir Ata). 
Beyrut 1410/1990, I, 169, 182-183; ayrıca bk. in
deks; Halife b. Hayyat. et-Tani) (Zekkar), s. 29, 75, 
191 ; Kalkaşendl, Nihfıyetü 'l-ereb, Beyrut 1405/ 
1984, s. 259; Flrüzabadl, el-Meganimü'l-müta
be {i me' alimi Tabe ( nş r. H amed el-Casir). Riyad 
1389/1969, s. 13, 220, 381; Semhüd1, Vefa'ü'l-

vefa bi-al)bfıri dari 'l-Muştafa (nşr. M. Muhyiddin 
Abdülhamld) , Beyrut 1404/1984, I, 256; YG-suf 
Ragda ei-Amm. Me'alimü Mekke ve'l-Medfne 
beyne'l-mazf ve'l-f).azır, Beyrut 1418/1997, s. 
367 -368; Ahmed b. Yasin el-Hıyar!, Tarfl)u me'a
limi'l-Medfneti'l-münevvere l):adfmen ve f:ıadfşen, 
Riyad 1419/ 1999, s. 162-164. 

L 

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; 



Özalp, I, 583; Öztuna, ll, 259) Ertesi gün 
Üsküdar Yeni Valide Camii'nde kılınan ce
naze namazının ardından Salı Tekkesi tev
hidhanesi altındaki türbeye kayınpederi
nin kabri yanına defnedildi. Vefatma Üs
küdarlı Osman Şems Efendi, "Çaldı neyzen 
mlr Salim ömrünün son faslını" ( 1302) ve 
Üsküdarlı Talat, "Demin tekmil kıldı ah ney
zen mlr Salim ah" mısralarını tarih düşür
müştür. Mezar taşında Osman Şems'in 
dört mısradan oluşan tarihi yer almakta
dır. Tekke ile türbe daha sonra harap ol
muş, iki tarafına nar resmi işlenmiş kabir 
taşı ile mezarı da kaybolmuştur. 

Salim Bey çok sayıda öğrenci yetiştir
miştir. Bunlar arasında en tanınmışları Ney
zen Aziz Dede ile Giriftzen Asım Bey'dir. 
Aynı zamanda şair olan Salim Bey'in şiir
leri içinde terciibendi meşhurdur. Özellik
le bestelediği saz eserleriyle tanınan Sa
lim Bey'den günümüze bir ilahi, iki şarkı 
ile dokuz peşrev ve saz semaisi ulaşmış
tır (listesi için bk. Öztuna, ll, 260) . MGsi
ki aleminde çok yaygın olarak bilinen hi
caz peşrevinin yanı sıra muhayyer peşrevi 
Tanbı1rl Cemi! Bey'in aynı makamdaki 
peşrevinden sonra en meşhur peşrev ka
bul edilir. 
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Iii HASAN A KSOY 

sALiM MEVIA EBÜ HUZEYFE 
( ~..\:> .ş! i..;}" ,..ıı... ) 

Mevla Ebi Huzeyfe Salim 
b. Ubeyd (Ma'kıl) b. Rebia 

(ö. 12/633) 

Sahabi 
_j 

Aslen İran'ın İstahr şehrinden olup da
ha sonra Übülle'ye yerleşerek ticaret ve 
ziraatla uğraşan soylu bir aileye mensup
tur. Çocukken Bizanslılar'ın Araplar'la bir
likte Übülle'ye düzenlediği bir baskında esir 
alındı ve Beni Kelb kabilesinden birine kö
le olarak satıldı . Ardından Beni Kureyza 
yahudilerinden Sellam b. Cübeyr tarafın

dan satın alınarak Medine'ye getirildi. Sa
lim'i Medine'de Sübeyte bint Ensariyye 
satın aldı ve onu kendi çocuğu gibi yetiş
tirdi. Çıktığı ticaret seyahatinden döner-

ken Medine'ye uğrayan Ebu Huzeyfe bu
rada Sübeyte ile evlendi ve eşiyle birlikte 
Salim'i de Mekke'ye götürdü. Mekke'de 
İslam davetinin ilk yıllarında Ebu H uzey
fe ve Sübeyte ile birlikte müslüman olan 
Salim'i efendileri azat edip evlat edindi. Ev
latlıkların gerçek babalarına nisbet edil
mesini emreden ayet (el-Ahzab 33/5) na
zil olunca Ebu Huzeyfe'nin mevlası olarak 
anılmaya başlandı. 

Daha sonra Ebu Huzeyfe'nin diğer ha
nımı Sehle bint Süheyl, Hz. Peygamber'e 
gelerek Salim'in ergenlik çağına ulaştığı
nı. yeni nazil olan ayet gereğince tek oda
dan ibaret evlerine girip çıkmasının sıkıntı 
doğurduğunu söyledi. Resfllullah da ken
disine Salim'i beş defa emzirmesini t avsi
ye etti, böylece onun sütannesi olacağı için 
mahremi haline geleceğini belirtti. Sehle 
de öyle yaptı ve onun sütannesi oldu (İbn 
Sa 'd , lll , 86-87) . Salim'in o sırada yaşı bü
yük olduğu için Sehle'nin sütünü her gün 
bir kaba sağdığı, Salim'in de bunu içtiği 
kaydedilmektedir (a.g.e., Vlll , 270-271 ; 
İbn Hacer. IV, 33 7) . Hz. Aişe, ResGl-i Ek
rem'in bu tavsiyesine dayanarak büyük 
yaştakilerin emınesiyle de süt evlatlığının 
sabit olacağına dair fetva vermişse de 
başta Ümmü Selerne olmak üzere Resul-i 
Ekrem'in diğer hanımları bunun sadece 
Salim ile Sehle'ye mahsus bir ruhsat ol
duğunu ileri sürmüşlerdir ( el-Muuatta', 
" Raı;lfı< ", 12 ; M üslim , "Raçia< ", 26; İbn 
Sa'd , VIII , 271). Nitekim ulemanın çoğun

luğu süt hısımlığının oluşabilmesi için ço
cuğun iki yaşından küçük olmasını şart 
koşmuş. bir kısmı da iki yıla en fazla altı 
ay veya bir yıl eklemiştir. 

Kuwetli hafızasıyla dikkat çeken Salim, 
Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sa
habllerden biriydi. Bu meziyeti dolayısıyla 
Hz. Peygamber'in Kur'an'ın kendilerinden 
öğrenilmesini tavsiye ettiği dört kurradan 
biri olarak saydığı Salim (BuhM , "Feza'i
lü'l-aşl).ab" , 26, 27; "Feza'ilü ' l-~uran", 8). 
hicret yolculuğu sırasında Resfllullah he
nüz gelmeden önce Kuba'da aralarında 
Hz. ömer ve Ebu Selerne el-Mahzuml gi
bi sahabilerin de bulunduğu topluluğa na
maz kıldırd.ı, bu sebeple "muhacirlerin ima
mı" diye tanındı. Hz. Aişe'nin bir gün mes
cidde duyduğu güzel bir Kur'an tilavetini 
dinlemeye dalarak eve geç geldiği, gecik
me sebebini öğrenen Resfllullah 'ın gidip 
Salim'in Kur'an okuduğunu görünce, "Üm
metim içinde bunun gibileri var eden Al
lah'a hamdolsun!" dediği rivayet edilmiştir 
(Müsned, VI. 165; İbn Mace, "İ~me", 176) 
Hz. Peygamber, Ebu Huzeyfe'den dolayı 
muhacir. Sübeyte'den dolayı ensar arasın-

SALiM MEVLA EBÜ HUZEYFE 

da sayılan Salim ile Ebu Ubeyde b. Cerrah 
veya Muaz b. Mais'i kardeş ilan etti. Ebu 
Huzeyfe'nin, yeğeni Fatıma bint Velid ile 
evlendirdiği Salim, Ebu Abdullah künye
sini aldıysa da çocuğu olmadı (İbn Kutey
be, s. 156). 

Salim, Hz. Peygamber'le birlikte bütün 

savaşlara katıldı ve Uhud Gazvesi 'nin en 
şiddetli anında ResGl-i Ekrem'in yanında 
bulunarak onun yüzünden akan kanları te
mizlemeye çalıştı. Amr b. As, Medine'de 

korkunun hüküm sürdüğü günlerden bi
rinde Salim'in kılıcınasımsıkı sarılmış ola

rak beklediğini görünce kendisi de hemen 
aynı vaziyeti almış, bunun üzerine Hz. Pey
gamber. insanların korkusunun Allah'a ve 
resulüne karşı olması gerektiğini hatırla

tarak o ikisini örnek göstermiş (Müsned, 
IV, 203). benzer bir olayın Tebük Gazvesi 
sırasında da yaşandığı kaydedilmiştir. 

Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde 
Yername'de Müseylimetülkezzab'a karşı 

yapılan savaşta Salim muhacirlerin bay
raktarlığını yaptı. Onun müslümanların da
ğılmaya başladığı bir sırada "Biz Resfllul

lah zamanında böyle yapmazdık" diyerek 
bulunduğu yeri terketmediği, "Bayrağı bı
rakıp kaçarsam ben ne kötü bir Kur'an ha
mili olurum" diyerek direndiği, sağ eli ko
p u nca bayrağı sol eline aldığı , o da kesi

lince boynuyla kaldırmaya çalışarak şehid 

oluncaya kadar savaştığı kaydedilmiştir. 
Son anlarında Ebu Huzeyfe'nin de şehid ol
duğunu öğrenen Salim kendisini onun ya

nına taşımalarını istedi ve son nefesini onun 
yanında verdi (Reblülewel 121 Mayıs-Ha

ziran 633 ). Salim şehid olunca insanların. 
"Kur'an 'ın dörtte biri gitti" dediği rivayet 

edilmiştir (Hakim, III , 226) Salim malının 
üçe bölünmesini, birinin Allah yolunda har
canmasını. ikincisinin köle azadına sarfe
dilmesini, kalan üçte birinin de kendisini 

hürriyetine kavuşturan efendilerine veril
m esini vasiyet etmişti. Şehadetinden son
ra kalan mirastan 200 dirhemlik payı ön

ce Hz. Ebu Bekir. ardından Hz. ömer Sü
beyte'ye gönderdiler. Ancak Sübeyte, Sa
lim'i azat ettiklerini. dolayısıyla onda bir 
hakları kalmadığını belirterek mirası geri 

çevirdi. Bunun üzerine para beytülmale bı
rakıldı. 

Hz. ömer'in, "Salim'in Allah'a karşı çok 
güçlü bir muhabbeti vardır. o kadar ki Al
lah'tan korkmamış olsaydı bile O'na isyan 
etmezdi" dediği zikredilmiş (Ali el-Karl, s. 
253-255). bazı rivayetlerde ömer'in bu sö
zü ResGl-i Ekrem'den naklettiği görülmüş
tür (EbG Nuaym, 1, 232-233; Ş!rGye b. 
Şehredar ed-Deylem!, I, 234). Ayrıca Hz. 
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