
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Anto
lojisi, İstanbull943 , ll, 498, 500, 502-503, 568; 
İbnülemin , Hoş Sada, s. 259-260; Kip. TSM Saz 
Eserleri, s. ll, 15, 21 , 40, 41, 51; Sadun Aksüt. 
Türk Musikisinin 100 Bestekarı, İstanbul 1993, 
s. 175; Özalp, Türk Masikisi Tarihi, 1, 582-584; 
Mehmet Nermi Haskan. Yüzyıllar Boyunca Üs
küdar, İstanbul 2001, 1, 260, 456-457; Beşir Ay
vazoğlu, Neyin Sırrı Hala Hasret, İstanbul 2002, 
s. 37-38; Öztuna, BTMA, ll, 259-260. 

L 

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-
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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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ömer'in vefat etmeden önce yerine bir 
halife tayin etmesi istendiğinde Salim ha
yatta olsaydı hiç çekinmeden onu tavsiye 
edeceğini söylediği belirtilmiştir (Müsned, 
I, 20; ibn Sa'd, III, 343) İbn Ebu Hatim, 
Salim'den rivayet edilen herhangi bir ha
dis bilmediğini söylerken İbn Hacer el-As
kalani ondan nakledilen iki hadis tesbit et
miş, ancak bunların senedinde inkıta ve 
zaaf bulunduğunu belirterek İbn EbO Ha
tim'in değerlendirmesini Salim'den gelen 
sahih bir rivayet bulunmadığı biçiminde 
anlamak gerektiğini ifade etmiştir (el-işa
be, ll, 6-7) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, I, 20; II, 163, 189, 190, 191, 195; IV, 
203;~. 39,165,201,249, 269,271,356;Va~
dl, el-Megazf, I, 245; III, 1021; İbn Sa'd, et-Taba
ktit, I, 226; II, 45, 352; lll, 85-88, 343, 377, 410, 
595; VIII, 270-271; İbn Kuteybe, el-Ma'arif, Bey
rut 1987, s. 155-156; Taberi, Tarf/:ı (Ebü'l-Fazl), 
III, 288, 291-292; IV, 227; İbn Ebu Hatim, el-Cerf:ı 
ve't-ta'dil, IV, 189; Hakim, el-Müstedrek, III, 225-
227; Ebu Nuaym, fjilyetü'l-evliya' (nşr. Mustafa 
Abdülkadir Ata), Beyrut 2002, ı, 232-234, 454; 
İbn Abdülber, el-İstf'ab (BiciM), II, 567-569; Şl
ruye b. Şehredar ed-Deyleml. el-Firdevs bi-me'şu
ri'l-J:ıitab (nşr. Ebu Hacer M. Said b. Besyönl Zağ
lul), Beyrut 1406/1986, I, 234; İbnü'l-Eslr, Üsdü'l
gabe (Benna), ll, 307-309; Zehebl, A'lamü'n-nü
bela', ı, 167 -170; a.mlf .. TanJ:ıu'l-İslam: 'Ahdü'l
ljulefa'i'r-raşidfn, s. 54-57; İbn Hacer, el-İşabe, 
II, 6-8; IV, 336-337; Ali el-Karl, el-Mevzu'atü'l
kübra: el-Esrarü'l- mer{Cı'a fi'l-aJ:ıbari'l-mevzu'a 
(nşr. M. Said b. BesyGnl Zağlul), Karaçi, ts. (Ka
dim! Kütübhilne), s. 253-255; Ebü'I-Hasan en
Nedvl, MuJ:ıtartit min edebi'I-'Arab, Beyrut 1965, 
s. 202-210; Rafi Ahmad Fidai, Companions o{ the 
Holy Prophet, New Delhi 1986, ll, 77-82; M. Ze
keriyya Kandehlevl, Evcezü'l-mesalik ila Muvat
ta'i Malik, Beyrut 1410/1989, X, 307-314; Wen
sinck, el-Mu'cem, VIII, 94. 

r 

L 

Iii MEHMET ÖZŞENEL 

SALiMi 
(~Wf) 

Ebu Muhammed NCıruddin Abdullah 
b. Hamid (Humeyd) b. SeliLım es-Salim! 

(1869-1914) 

Umanlı tarihçi ve İbazi alimi. _j 

Uman'da Rustak şehri yakınlarındaki 
Havkayn adlı beldede doğdu. Kur'an-ı Ke
rlm'i ezberledikten sonra Rustak'a gide
rek Raşid b. Seyf el-Melekl'den eğitim al
dı. On iki yaşında geçirdiği bir rahatsızlık 
yüzünden gözlerini kaybetmesine rağmen 
ilim meclislerine devam ederek güçlü ha
fızası ve gayreti sayesinde Rustak'ta par
lak bir öğrenci olarak tanındı. Bu sırada 
bölgedeki İbaii yönetiminin merkezi, Bu 
Said hanedanının Kays kolunun elinde bu
lunan Rustak'tan Şeyh Salih b. Ali el-Hari-
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sl'nin idaresindeki Şarkiye'ye intikal edin
ce Salimi de 1890'larda ilmine ve dini has
sasiyetine güven duyduğu Harisi'den ders 
almak için Şarkiye'deki Kabil şehrine yer
leşti. Hocasının öldüğü 1896 yılına kadar 
ondan faydalandı. Diğer iki önemli hacası 
Said b. Halefan el-Harusl ve Muhammed 
b. Selim el-Garibl'dir. Daha sonra Şarkiye 
Hinav'ileri'nin yönetimini üstlenen hacası 
Salih b. Ali'nin oğlu Emir İsa b. Salih'le il
gisini devam ettirdi. Ancak 1905 yılından 
sonra Cebeliahdar'daki Gafirl ailesinden 
Beni Riyam'a mensup Himyer b. Nasır en
Nebhanl ile anlaşıp onun liderliğini destek
ledi. Beni Riyarn'la anlaşmalı olan Beni Ha
rus şeyhlerinden , eski öğrencisi Salim b. 
Raşid'in 1913'te Tenuf'ta imamete seçil
mesini sağlayıp Şarkiye'ye döndü. Saliml'
nin hayatının son devresinde üstlendiği en 
önemli görev, 1913'ten 19SS yılına kadar 
Uman dahilinde imametin yeniden tesis 
edilmesinden sorumlu olan Nehda adlı ha
reketin başkanlığını kısa bir süre için de 
olsa üstlenmesi ve imarnet makamının iş
lerlik kazanması için önemli katkılarda bu
lunması dır. Bu dönemde hareketin bazı 
vakıf gelirleriyle desteklenmesi konusun
da başta hacası Macid b. Hamls el-Abrl ol
mak üzere bazı kimselerle görüş ayrılığı
na düştü . İlişkilerini düzeltmek amacıyla 
Hamra'da bulunan Abii'yi ziyarete gider
ken yolda muhalifleri tarafından öldürül
dü, cenazesi TenOf'ta defnedildi. Relsü'l
ulema unvanıyla anılan Salimi'nin takva 
sahibi, sözünü esirgemeyen, cesur, top
lumun problemleriyle ilgilenen bir kimse 
olduğu kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Meşfıri]fu Envfıri'l- 'u]fül. 
Envfırü'l-'u]fül adlı eserinin şerhidir. İs
lam inanç esasları, İslam fırkaları ve bun
ların düşüncelerinin mukayeseli olarak ele 
alınıp incelendiği bir çalışma olup Ahmed 
b. Ham ed el-Hallll ve Abdülmün'im el-Ani 
tarafından neşredilmiştir ( Dımaşk I 4 I Ol 
I989, I4I6/l995). Z. Behcetü'l-Envfır. En
vfırü '1- 'u]fül'ün kısa bir şerhidir ( Şerf:ıu 
tal'ati'ş-şems'in kenarında , Kah i re I 317). 3. 
Tuf:ıfetü'l-a'yfın bi-sireti ehli 'Umfın. 
Eserde Uman'ın coğrafi konumu, U man 
halkı, Araplar'ın ülkeyi İranhlar'dan alma
sından itibaren kurulan devletler, ulema
nın biyografisi, Uman'ı ziyaret eden sey
yahlar ve eserin tamamlandığı 191 o yılına 
kadar U man'daki siyasi olaylar ele alınmak
tadır. Kitap Ebu İshak İbrahim Ettafeyyiş'in 
tashih ve dipnotlarıyla yayımlanmıştır (I-II , 
Kahire 1332- 1347, 1380/1961) 4. el-lfüce
cü'l-mu]fni'a ii af:ıkfımi şalfıti'l-cum'a 
( Şerf:ıu tal'ati'ş-şems'in kenarında, Kah i re 
131 7). S. Cevherü 'n-ni:?fım ii 'ilmeyi'l-

edyfın ve'l-aJ:ıkfım. Kolayca ezberlenebil
mesi için her mısraı kendi içinde bağım
sız olan urcuze şeklinde, özellikle kadılar 
için yazılmış dinler ve dini hükümlerle ilgi
li bir eserdir. 6. Gayetü'l-murfıd. İnanç 
esasları konusunda yine urcuze tarzında 
kaleme alınan bu eser Süleyman b. Mu
hammed el-Kindl tarafından şerhedilmiş
tir. 7. ŞerJ:ıu'l-Cfımi'i'ş-şaJ:ıiJ:ı (Haşiye 

'ale'l-Cami'i'ş-şaf:ıif:ı). Rebl' b. Hablb'in el
Cfımi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı diye de bilinen müsnedi 
üzerine yapılan geniş bir çalışmadır (HI, 
Kahire 1326). 8. Medfıricü'l-kemfıl. Fıkha 
dair 2000 beyti aşkın bir eser olup İbrahim 
b. Kays'ın Mul]taşarü'l-l]ışfıl adlı eseri
nin nazma çekilmiş şeklidir. Müellifin bu
na yazdığı Me'fıricü'l-fımfıl adlı şerhi Said 
b. Hamed el-Harisl Netfı'icü'l-a]fvfıl min 
Me'fırici'l-fımfıl adıyla nesre çevirmiştir 
(Uman 1420/2000) 9. ŞerJ:ıu BüWgi'l
emel fi'l-müfredfıt ve'l-cümel. 10. el
Menhelü'ş-şfıfi. Aruz ve kafiyeye dair bir 
çalışmadır. 11. Tel]finü'ş-şıbyfın. Uman'
daki İbazller'in çocukları için yazılmış ve 
birçok defa basılmış bir din bilgisi kitabı

dır. 12. 'fal'atü'ş-şems. Müellifin Şemsü'l
uşul adlı fıkıh usulüne dair elfiyyesinin şer
hidir (Kah i re I 3 I 7). 13. el-Lüm'atü'l-mu
çl.i'e min eşi"ati'l-İbfızıyye (Kahire 1326). 
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sALiMİYYE 
(a;;,.JWf) 

İbn Salim el-Basri 
(ö. 297 /909) 

tarafından kurulan 
ve tasavvufi eğilimler taşıyan 

bir kelam fırkası. _j 

Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Salim el-Basri, devrin tanınmış mutasav
vıfve alimlerinden Sehl et-Tüsterl'nin ön
de gelen öğrencilerindendir. Hocasına uzun 


