
sALiM MEVLA EBÜ HUZEYFE 

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) 
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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Saliml. Tuf:ı{etü 'l-a'yan bi-sfreti ehli 'U man 
(nşr. Ebu İshak İbrahim Ettafeyyiş), Kahire 1380/ 
1961, s. 290, 295, 296, 300, 313-314; a.mlf., 
Meşariku Envari'l-'ukul (nş r. Ahmed b. Ham ed el
Hallll -Abdülmün'im el-Ani), Dımaşk 1416/1995, 
bk. Tercemetü'l-müellif, s. 7-8; Serkls, Mu'cem, 
I, 997; Brockelmann, GAL Suppl., ı, 691, 692; Il, 
823; M. Said Nasır ei-Vüheybl, "Dirilse <an mü'er
ril;ı.i'l-'Dmani 'Abdullah b. I:Iamld es-Silliml", Eb
f:ıfişü'I-J:ıalkati'r-rabi'a li'l-merakiz ve'l-bf'ati'l
muJ:ıtemme bi-diraseti'l-ljalfci'l-'Arabf ve'l-Ce
zfreti'l-'Arabiyye, EbGzabl1979, s. 282-292; Said 
M. Bedevi v.dğr., Delflü a'lami 'Uman, Beyrut 
1412/1991, s . 112-113; Cemal Zekeriyya Kasım. 

"el-Uşülü't-tarlb.iyye li-~zıyyeti 'D man", el-Me
celletü't-tarfJ:ıiyyetü'I-Mışriyye, sy. 12, Kahire 
1964-65, s. 178-179; Mustafa Bilge, "Uman Ta
rihi Kaynaklan", İTED, IX (I 995), s. 293; J. C. 
Wilkinson, "al-Saliml", EP (İng.), VIII, 993. 

ı 

L 

liJ MusTAFA Öz 

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 


