
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). 
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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 



yıllar hizmet etmiş, derslerine katılarak gö
rüş ve düşüncelerini öğrenmiş ve kendi
sine tabi olmuştur. Oğlu Ebü'I-Hasan Ah
med de Tüsteri'ye yetişip derslerini izle
miş, böylece baba-oğul hocalarından riva
yette bulunarak onun fikirlerinin devamı
nı sağlamıştır. İbn Salim'in ketarn ilmiyle 
yakından ilgilendiği, bu alanda eserler te
lif ettiği, ayrıca hacası Tüster'i'den aldığı 
tasawufi terbiyeyi hayatına yansıttığı, bu 
sebeple çevresinde müntesiplerinin oluş
tuğu anlaşılmaktadır. Salimiyye diye anı
lan taraftarları hakkında Muhammed b. 
Ahmed ei-Makdisi önemli bilgiler verir. Bu
na göre Basra'da yayılan Salimiyye dindar 
kimseler arasında ilgi görmüştür. Bunlar 
kelam ilmini bildiklerini ve zahid oldukla
rını iddia ediyorlardı. "Müzekkirun" diye 
anılan vaizlerin çoğu bunlardandi ve bir 
dereceye kadar Maliki fıkhıyla ilgileniyor
lardı. İbn Salim ise Ebu Hanife fıkhını be
nimsemişti. Müntesipleri dürüst insan gö
rünümü veriyor, fakat reisierini övmekte 
meşru sınırları aşıyorlardı. Sosyal seviye
leri yüksek, konuşmaları nazikti, telifleri 
de bulunuyordu. Bütün bunların yanında 
fikir ayrılıkları oldukça derindi (Af:ısenü't
tek:asim, s. ı 26) Abdülkahir ei-Bağdadi, 
bazı Salimiyye mensuplarının Hallac-ı Man
sur'un görüşlerini benimsediğini ve onu 
gerçek sufi saydığım belirtir (el-Fark:, s. 
26 ı). İbn Salim ile oğlu Ebü'l-Hasan Ah
med, Tüsteri'ye sordukları birçok soru ile 
bunların cevaplarını herhangi bir tasar
rufta bulunmadan başkalarına aktarmış
tır, bu rivayetler Basra'da kurulup kendi
lerine nisbet edilen bu mezhebin belli bir 
süre devam etmesini sağlamıştır. İbn Sa
lim'in ölümünden sonra Ebü'I-Hasan Ah
med mezhebin esaslarını kaleme almış. 
bir sufi olarak Tüsteri'nin gösterdiği yol
da yürümüş ve 360 (970-71) yılında dok
san yaşında vefatma kadar Basra'daki ce
maatin liderliğini yapmıştır. 

Salimiyye'nin kelamla ilgili düşünceleri
ni ihtiva eden kitaplarından hiçbiri günü
müze ulaşmamış. bununla birlikte bazı gö
rüşleri muhalifleri olan Hanbelller tarafın
dan reddeditmek gayesiyle tesbit edilmiş
tir. Hanbeli alimlerinden Ebu Ya'la ei-Fer
ra, el-Mu'temed ii uşO.li'd-din adlı ese
rinde Salimiyye'nin on sekiz görüşüne yer 
vermiş. Abdülkadir-i Geylani eJ-Gunye'
sinde bunları on madde halinde zikretmiş
tir. Ebu Ya'la, Salimiyye'nin ketama dair 
görüşlerini şöyle sıralamıştır: 1. Allah ezel
de kainatın varlığını da yokluğunu da za
tında müşahede etmiştir. 2. Allah bir sıfa
tının idr ak alanına giren şeyleri diğer sı-

fatlarıyla da idrak eder. 3. Allah kıyamet 
gününde Muhammedi bir beşer suretinde 
görülecektir. 4. Allah cinler, insanlar. me
lekler, hayvanlar ve diğer mahlukata her 
birinin kendi kavrayışına göre tecelli eder. 
s. Allah'ın, açıkladığı takdirde ilahi tedbi
rin (kainat nizamı) bozulacağı, peygam
berlerin açıkladığı takdirde nübüwetin ba
tı! olacağı. alimierin de açıkladığı takdirde 
ilmin yok olacağı sırları vardır. 6. Kafirler 
ahirette Allah'ı görecek ve Allah onları he
saba çekecektir. 7. İblis, Adem'e ikinci tek
Iifte secde etmiştir. 8. İblis. Adem'i ves
veseye düşürmek için cennete girmemiş
tir. 9. Cebrail. Hz. Peygamber' e kendi ye
rini ve makamını bırakmadan gelmiştir. 
1 o. Allah ezelden beri yaratandır. 11. Fiil 
mahluk, tef'il ( yaptırmal mahlı1k değildir. 
12. Allah, Musa ile konuştuğu zaman MG
sa kendini beğenmiş, Allah ona, "Ey MG
sa, nefsinin hoşuna mı gitti, gözlerini aç!" 
diye vahyedince Musa gözlerini açar aç
maz 1 00 adet Tur dağı ve her dağın üze
rinde bir Musa görmüştür. 13. İrade me
şietin fer'i, meşiet iradenin aslıdır. Meşiet 
kadim, irade hadistir. 14. Allah kulların
dan isyanı değil itaati murat eder. 15. Hz. 
Peygamber nübüwetten önce de Kur'an'ı 
ezberlemişti. 16. Bir kimse Kur'an'ı okur
ken onun lisanıyla Allah da okur; insanlar 
Kur'an'ı okuyandan dinlediklerinde Allah'
tan dinlemiş olurlar. 17. Allah'ın ilmi bir 
olduğu gibi meşieti de birdir. Her istedi
ğinde sadece bir iradesi vardır. İrade ka
dim olan zati sıfatlardandır. 18. Allah her 
yerde mevcuttur, O'nun için arş ile diğer 
yerler arasında fark yoktur. Bu görüşleri 
ele alan Ebu Ya'la ei-Ferra hepsini eleşti
rip reddetmiş, Abdülkadir-i Geylani de 
eleştirilerde bulunmuştur ( el-Mu'temed, 
s. 2ı7-22ı; el-Gunye, ı. 45ı-455). 

İbn Salim'in, "Allah ezelde her şeyi za
tında müşahede etmiştir" şeklindeki sö
zünü sufıyyeden İbn Hafif eleştirmiş ve bu 
sözden alemin kadim oluş sonucunun çı
kacağını belirtmiştir. Ancak Hanbeli-sufi 
Hace Abdullah-ı Ensari. İbn Hafif'in bu yo
rumun un insaflı olmadığını, zira İbn Sa
lim'in muradının ilmen müşahede oldu
ğunu ileri sürmüştür (Lamil, s. ı 72). Kös
tendilli Süleyman Şeyhi de Ensari'nin gö
rüşünü desteklemiştir (Baf:ırü'l-velaye, Sü
leymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 579, 
vr. 22a) İbn Salim kelamla ilgili görüşleri 
yanında tasawuf konusundaki fikirleriyle 
de tanınır. Ona göre ihlas kalpten riyanın 
karanlıklarını, sıdk ve doğruluk nuru ya
lanın karanlıklarını giderir. Nefsinin arzu
larına karşı çıkıp sabreden kimseyi Allah 
dostluk makamına (ünsiyet) yükseltir. Te-

SALNAME 

vekkül Hz. Peygamber'in halidir, kesb ise 
sünnetidir. Tevekküle gücü yetmeyen için 
kesb sünnet olmuştur. Kişinin kesbi so
nunda elde ettiği kazancın bir kısmı te
miz olur, bir kısmı ise temiz olmayabilir; 
halbuki tevekkül yoluyla varılan sonuç ta
mamıyla temizdir. Kaynaklarda İbn Salim'
den nakledilen öğütler, onun tasawuf er
babının benimsediği hal ve arneller içinde 
yaşadığı ve görüşlerinin belli bir süre men
supları arasında devam etiirildiği izleni
mini vermektedir. Nitekim İbn Asakir kı
raat, hadis ve kelam alimi Hasan b. Ali ei
Ahvaii'yi Salimiyye mensupları arasında sa
yar (DİA, ll , ı94) . Ancak bu fırka varlığını 
sonraki dönemlerde devam ettirememiş
tir. 
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SALİP 

(bk. HAÇ). 
_j 
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SALLALLAHÜ ALEYHİ ve SELLEM 
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(bk. sALATÜ SELAM). 

SALNAME 
(4.oWI...) 

Osmanlılar'da 

resmi ve özel kurumlar tarafından 
yayımlanan yıllıklar. 

_j 

_j 

Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimin, 
nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetle
rin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık ola
rak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşri
yata sal-name adı verilmiştir. Kelime Fars
ça sal (yıl) ile name (yazılı şey, mektup) 
kelimelerinden meydana gelmiş olup bu 
eseriere nev-sal de denilmiştir. Kabaca res-
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