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li] ERDOGAN MERÇİL 

sALiH 
(~ı...JI) 

Dine ve dünyaya yönelik faydalı işlerle 
bu işleri yapan kimseler için 

L 
kullanılan bir kavram. 

_j 

Sözlükte "(bir şey ) iyi, doğru, yararlı ve 
uygun olmak; doğruluk, dürüstlük" anlam
larındaki saHih (suluh) kökünden türeyen 
salih kelimesi "faydalı , iyi, doğru ve güzel 
olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yan
lışlıktan arınmış; barışçı , uyumlu" gibi mil
nalara gelmekte olup fasid (bozuk. düzen
siz) ve sü' (kötü, çirkin) kelimelerinin kar
şıtıdır. Aynı kökten gelen sulh "nefret ve 
düşmanlığa son verme", ıslah "düzeltme, 
daha iyi ve faydalı hale getirme; insanlar 
arasındaki çatışmayı ortadan kaldırma", 

muslih "bozukluğu düzeltip iyileştiren, ba
rıştan yana olan" manalarında kullanılmak
tadır (el-Müfredat, " şlJ:ı" md.; et-Ta'rf{at, 
"ŞaliJ:ı" md.; Usanü'l-'Arab, "şlJ:ı" md; Ta
cü'l-'aras, " şlJ:ı " md; Ahmed b. Muham
med el-Feyyuml, s. 157-258; Dozy, l , 84 1-
842). Ragıb el-İsfahani, salah kelimesini kı
saca "fesadın zıddı" diye tarif ettikten son
ra her iki kelimenin genellikle insan fiilieri 
için kullanıldığını, Kur'an-ı Kerim'de sala
hın bazan fesat, bazan seyyie mukabilin
de geçtiğini ifade etmektedir. Çeşitli ayet 
ve hadislerde salih ve aynı kökten kelime
ler başta iman olmak üzere takva, affet
me, tövbe, hidayet gibi kelimelerle birlik
te ve onlarla anlam yakınlığı içinde, bazı 
ayetlerde ise küfür, zulüm, fesat, seyyie 
gibi kelimelerle beraber ve onların karşıtı 
olarak kullanılmıştır (M. F Abdülbaki, el-

Mu'cem, "şlJ:ı" md .; Wensinck, el-Mu'cem, 
"şlJ:ı" md.) 

Kur'an-ı Kerim'de salih kavramı biri "iyi, 
hayırlı iş ve davranış", diğeri "dini ve ah
laki bakımdan iyi davranışlara sahip kişi" 
olmak üzere iki manada kullanılmıştır. iık 
manasıyla doksan üç, ikinci manasıyla otuz 
iki yerde geçmektedir (M F Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "şlJ:ı" md.). Birçok ayette salih 1 
salihat kelimesinin arnelle birlikte ve ço
ğunlukla iman kavramının hemen arkasın
dan zikredilmesi, esas itibariyle fiilierin ah
laki mükemmelliğini ifade etmekle birlikte 
imanla da yakından ilgili olduğunu gös
termektedir. Özellikle Nuh'un hak dine da
veti karşısında oğlunun takındığı inkarcı 
tutumun "gayri salih amel" diye anılması 
(Hud ı 1/46) imanın da bir tür salih amel 
olduğuna işaret eder. Nitekim tefsirlerde 
bu ifade Nuh'un getirdiği dine oğlunun 
iman etmeyip inkarcılıkta direnmesi şek
linde açıklanmıştır (mesela bk. Şevkanl, ll, 
502) . Ankebüt süresinin 9. ayetinde iman 
edip salih işler yapanların salih kişiler ara
sına alınacağının belirtilmesi salihlerden 
olmanın iman şartını da içerdiğini göster
mektedir. Diğer bir ayette (Al-i imran 3/ 
ı 14) salihterin nitelikleri "Allah'a ve ahiret 
gününe iman, iyiliği emredip kötülüğe kar
şı çıkma ve hayırlarda yarışma" diye sıra
lanmıştır. Dünyada Allah'a ve O'nun pey
gamberine itaat edenlerin Allah'ın kendi
lerine bir lutfu olarak ahirette beraber 
olacakları "güzel arkadaş"lar arasında ne
bller, sıddiklar ve şehidlerle birlikte salih
ler de anılmıştır (en-Nisa 4/69). Fahreddin 
er-Razı bu ayeti açıklarken itikadı doğru, 
Allah'ın emirlere itaat eden ve günahlar
dan korunan her insanın salih olduğunu 
belirtir (Me{atfl:ıu'l-gayb, X, ı 74) . Allah sa
lihlerin dostu ve gözeticisidir (el-A'raf 7/ 
ı 96). Bu sebeple bazı peygamberler, "Be
ni salihlerden eyle" diyerek Allah'a dua et
miştir (Yunus 12/l O ı; eş-Şu ara 26/83; en
Nemi 27/19) 

Salih kavramı hadislerde de "iyi, hayır

lı, erdemli, doğru , din ve dünya için fay
dalı , helal, huzur verici" gibi anlamlarda 
sıkça geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de oldu
ğu gibi hadislerde de en çok "din ve dün
ya için faydalı iş" manasında salih amel 
şeklinde geçmektedir. Yine hadislerde "iyi, 
hayırlı, erdemli" manasında salih peygam
ber, salih kul, salih adam, salih müslüman, 
saliha kadın , salih kardeş , salih evlat, sa
lih eş, salih aile, salih ülke, salih gün; "ger
çeğe uygun , doğru . iyi" anlamında salih 
din, salih rüya, salih sünnet; "hayırlı , hu
zur verici" anlamında salih mal, salih el
bise, salih binek, salih yiyecekten SÖZ edi!-

sALiH 

miştir (Wensinck, el-Mu'cem, "şlJ:ı" md.). 
Bir hadiste salih zalimin karşıtı olarak geç
mektedir (el-Muvatta', "Cena'iz", 32). Di
ğer bir hadiste güzel ahlak için "salihu'l
ahlak" tabiri kullanılmıştır (Müsned, ll, 
38ı ). Kur'an'daki "el-bakıyatü 's-salihilt" (ka
lıcı iyilikler) terkibi (el-Kehf 18/46; Meryem 
19/7 6) hadislerde de geçmektedir ( Müs
ned, lll , 75 ; IV, 268; el-Muvatta', "I).ur'an", 
23). Salih erkeklerin saliha kadınlarla ev
lendirilmesinin tavsiye edildiği hadis ( Müs

ned, IV, I 4) salih kavramının ailede sevgi 
ve saygının hakim olmasına, huzur ve mut
luluğun sağlanmasına katkıda bulunan ah
laki erdemleri kapsadığına işaret eder. Bir 
hadiste kişinin dünya mutluluğunun en 
önemli unsurları saliha (uyumlu, iyi) bir eş, 
salih (ferah) bir ev ve salih (iyi) binek şek
linde sıralanmış (Müsned, 1, ı68), diğer bir 
hadiste ise bütün dünya nimetlerinin en 
değerlisinin saliha bir eş olduğu bildiril
miştir (Müsned, ll , ı68; Müslim, "Ra~ac", 
64; İbn Mace, "NikaJ:ı", 5). Hz. Peygamber, 
insanın ölümünden sonra amel defterine 
sevap yazılmasını devam ettirecek üç iyi
liği sürekli hayır (sadaka- i cariye) , insanlara 
yararı dokunan ilim, ölenin arkasından iyi
lik yapacak ve hayır duada bulunacak sa
lih evlat şeklinde belirtmiştir (Müsned, ll. 
372; Müslim, "Vaşıyyet", ı4 ; Ebu Davud, 
"Veşaya", 14). Özellikle tasavvuf düşünce
sinde çok önem verilen bir kutsl hadiste, 
"Ben salih kullarıma gözlerin görmediği, 
kulakların işitmediği , hiçbir insanın aklına 
gelmeyecek nimetler hazırladım" buyurul
muştur (Müsned, ll , 3 I 3; Buhar!, "TevJ:ıid", 
35; Müslim, "Cennet", 2-5) . "Salih kişi için 
salih (helal) mal ne güzeldir" mealindeki 
hadis (Müsned, IV, 197. 202 ). ekonomiyle 
ahlak arasındaki ilişkiye ve bu ilişkinin doğ
ru kurulması halinde ekonomik faaliyetin 
önemine işaret etmesi bakımından dikkat 
çekicidir. 

Yeryüzüne Allah'ın salih kullarının hakim 
olacağını (el-Enbiya 21/ 105), erkek olsun, 
kadın olsun inanmış olarak salih işler ya
panlara Allah'ın güzel bir hayat yaşataca
ğını ve onlara ahirette çok değerli ödüller 
vereceğini bildiren ayetlerle (en-Nahl ı6/ 
97) salih kavramının geçtiği diğer ayet ve 
hadisler birlikte değerlendirildiğinde bu 
kavramın hem bireylerin hem toplumla
rın din ve dünyaları için hayırlı ve faydalı 
olan, ahlaki ve mesleki ölçülere uygun mü
kemmellikte yapılan bütün işleri kapsadı
ğını; yine bu işleri hakkını vererek liyakat
le yapan, böylece hem dünyada hem ahi
rette başarılı ve mutlu olmayı hak eden 
insanı ifade ettiğini söylemek mümkün
dür. Nitekim Zeccac'ın salih kelimesini 
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sALiH 

"Allah'ın haklarını da kulların haklarını da 
gözeten" şeklindeki açıklaması da (İbn Tey
miyye, VII, 57-58) kelimenin bu kapsam 
genişliğini ifade etmektedir. Bu sebeple 
Kur'an-ı Kerim'de başta peygamberler ol
mak üzere inancı, tutum ve davranışlarıy

la mükemmel bir insanlık örneği sergile
yenler salihler arasında zikredilmiştir (me
seL§. bk. el-En'am 6/83-87; el-Enbiya 21/ 
69-86) 

Salih kelimesinin erdemli insanları ifa
de etmesinden dolayı dindarlığı ve güzel 
ahlakıyla tanınan ilk müslüman nesiller "se
lef-i salihln" şeklinde anılmış, bu isim bazı 
kitap başlıklarına da yansımıştır. Kıvamüs
sünne et-Teyml'nin Siyerü's-selefi'ş-şô.
li]Jin (nşr. Kerim b. Hilmi b. Ferhat b. Ah
med, Riyad 1420/1999). İbn Teymiyye'nin 
Şe?;erô.tü '1-belô.tin min tayyibô.ti keli
mô.ti selefine'ş-şô.li]Jin (Beyrut, ts.) ve 
Mustafa Vahyl Efendi'nin Tuhietü 's-sô.li
hin ve sübhatü'z-zô.kirin (İstanbul 1284) 
adlı kitapları bu tür eserlerdendir. Salih, 
saliha ve salihat kelimeleri iyi. doğru, din 
ve dünya hayatı için faydalı işleri ifade et
mek üzere dini ve ahlaki kaynaklarda çok
ça kullanılmıştır. Bu bağlamda Nevevi'nin 
Riyô.zü 'ş-şô.li]Jin, EbCı Muhammed İzzed
din Abdülazlz b. Abdüsselam'ın Şecere
tü'l-ma'ô.rif ve'l-a]Jvô.l ve şô.li]Ju'l-a]fvô.l 
ve'l-a'mô.l (nşr. İyad Halid et-Tabba', Dı
maşk 1989). İbn Kayyim el-Cevziyye'nin el
Kelimü't-tayyib ve'l-'amelü'ş-şô.li]J (nşr. 
İsmail b. Muhammed el-Ensarl, Riyad 
1399/1979) isimli eserlerini de zikretmek 
gerekir. 
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~df.!J MusTAFA ÇAörucr 

sALiH 
( ~ı.aıı) 

Sahih veya hasen olup 
dini meselelerde 

delil sayılabilecek nitelikteki 
hadisleri ifade etmek ve bir ravinin 

güvenirliğini belirtmek üzere kullanılan 
hadis terimi. 

L _j 

Sözlükte "iyi, yararlı , düzgün" anlamı
na gelen salih kelimesi hadis terimi ola
rak ceyyid, müstakim, sabit, nebil ve 
mahffiz gibi terimlerle birlikte "sahih ve-
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ya hasen olan ve şiddetli zayıflığı bulun
mayan hadis" demektir. Bir hadisin sahih 
ve hasen gibi dini meselelerde delil sayıl

maya elverişli olduğuna işaret etmek için 
kullanılan "salih li'l-ihticac" ile, t erkedile
cek derecede düşük seviyede olmayıp 
kendisinden daha zayıf bir hadisi kuwet
lendirmeye veya kendisinin kuwetlenme
sine yarayacak hadisi ifade etmek için 
kullanılan "salih li'l-i'tibar" tabirleri sonra
dan ortaya çıkmıştır. 

Salih terimi ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıl 

muhaddislerinden Abdullah b. Mübarek, 
Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, EbCı 
Zür'a er-Razi ve EbCı DavCıd es-Sicistanl 
tarafından "sahih" ve "hasen" anlamında 

kullanılmıştır. Abdullah b. Mübarek'in Dı
maşklı ravileri değerlendirmesi sırasında, 

"Rivayetlerinin çoğu mürsel ve maktCıdur, 

sika ravilerin muttasıl senedie rivayet et
tikleri ise sa.Jihtir" derken (Hatlb el-Bağda
dt. el-Cami', ll, 287) sahih hadisi kastet
mektedir. EbCı DavCıd es-Sicistanl, es-Sü
nen'indeki hadislerden söz ederken ese
rine sahih hadislerle sahihe benzeyen ve 
ona yakın olan hadisleri de aldığını, kusuru 
bulunanlara işaret ettiğini , hakkında hiç
bir şey söylemediği hadislerin ise salih ol
duğunu belirtmiştir (Risaletü EbT Dtwüd, 
s. 27-28). Onun bu açıklamasını değerlen
diren İbnü's-Salah müellifin buradaki sa
lih tabirini "hasen" anlamında kullandığı
nı söylemektedir ('Ulümü'l-f:ıadiş, s. 36). 
Şemseddin es-Sehavl de EbCı DavCıd'un zik
rettiği salih teriminin hasen manasında an
laşılmasının ihtiyata daha uygun olduğu 
görüşündedir (Fetf:ıu 'l-mugiş, ı. 80-81). Sa
lih olduğu belirtilen hadis sahih ve hasen
le eşdeğerde kabul edildiği için dini konu
larda delil olarak kullanılmıştır. 

Salih terimi "salihu'l-hadls" ve "suveylih" 
şeklinde raYinin vasfı olarak da kullanılmış

tır. ll. (VIII.) yüzyılın sonlarında Abdurrah
man b. Mehdi salihu'l-hadls terimine za
yıf raYileri nitelendirmek için yer vermiştir 
(Hatlb el-Bağdadl , el-Kifaye, s. 39) lll. (IX.) 
yüzyıl münekkitleri de bunu rivayetleri de
lil olarak alınamayan. fakat itibar için yazı
labilen zayıf raviler hakkında kullanmışlar

dır. Yahya b. Main'in Muaviye b. Arnmar 
için, "Salihtir" dedikten sonra metrCık ol
madığını ayrıca belirtınesi ve EbCı Hatim'e 
Ziyad b. Küleyb et-Teyml hakkında, "Sika 
mıdır?" diye sorulduğunda, "Salihtir" şek

linde cevap vermesi (İbn EbO. Hatim, III, 
542) bu terimin sika ile aynı seviyede ka
bul edilmediğini, hadisleri terkedilmeyen 
zayıf raviler için kullanıldığını göstermek
tedir. "SadCık" ve "caizü'l-hadls" gibi terim
lerle birlikte yaygın şeltilde bu anlamda ge-

çen terim zaman zaman sika l afzı ile bir
likte "sikatün salihu'l-hadls" ve "salihu'l-ha
dls sikatün" diye ifade edilmiş, bu durum
da ravinin güvenilirliği ve hadisiyle ihticac 
edilebileceği belirtilmiştir. Suveylih de ge
nellikle "leyse bi'l-kavl" terimiyle birlikte 
kullanılmaktadır (Yücel, s. 131-132). Gerek 
salihu'l-hadls gerekse suveylih, daha çok 
adalet yönünden kusursuz olduğu halde 
zabt itibariyle hatası sika ravilerden çok 
olan ravileri ifade eden terimlerdir. İbn 
EbCı Hatim ve ona tabi olarak Hatlb el
Bağda.dl ile İbnü's-Salah'ın makbul raYileri 
sınıflandırdıkları dörtlü taksirnde salihu'l
hadls ve suveylih ta'dllin en alt mertete
si olan dördüncü grup lafızlar arasında yer 
almıştır. İbn Hacer el-Askalanl, Şemsed
din es-Sehavl ve SüyCıti'nin altılı taksimin
de ise bunlar, ta'dllin en alt kadernesi olan 
ve cerh lafızlarının en yakınında bulunan 
altıncı mertetedeki lafızlar arasında geç
mektedir. Salihu'l-hadls ve suveylih lafız
larıyla değerlendirilen ravinin hadisleri di
ni konularda delil olarak kullanılmamakla 
birlikte terk de edilmez, diğer rivayetlerle 
karşılaştırılarak başka hadisleri destekle
mek veya kendisi destek görmek üzere 
yazılır ve incelenir. 
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IJ!IIlliJ MEHMET EFENDİOGLU 

sALiH 
( ~l..:ı ) 

Kur 'an 'da Semiid kavmine 
gönderildiği bildirilen peygamber. 

L _j 

Kur'an-ı Kerim'de SemCıd kabilesine pey
gamber olarak gönderildiği bildirilen Hz. 
Salih'in (el-A'raf 7/73; en-Nemi 27/45), kav
minin en itibarlı ailesine mensup olduğu 
rivayet edilir. Şeceresi İslam kaynaklarında 
NCıh oğlu Sam oğlu İrem oğlu Amir (Abir) 


