
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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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) 



oğlu SemOd oğlu Hazir oğlu Ubeyd oğlu 
Maşih (Masih) oğlu Esif (Asit) oğlu Ubeyd 
oğlu Salih şeklinde Hz. NOh'a bağlanır. Sa
lih peygamber kendi milleti arasında gü
venilir, hastaları ziyaret eden, zayıfları ve 
yoksulları gözeten, hayır işleriyle uğraşan 
bir kişi olarak tanınır; ayrıca "geleceğe da
ir kendisinden ümit beklenen bir kimse" 
olarak tanımlanır (Hud 11 /62). 

SemOd kabilesinin kökenine ilişkin çe
şitli görüşler vardır. Bazı şarkiyatçılar Se
mOd'un bir yahudi kabilesi olduğunu ileri 
sürmüştür (Abdülvehhab en-Neccar, s. 79). 
İslam kaynaklarında Semud, Hz. İsmail'
den önceki döneme ait olup Arabü'I-Aribe 
(halis Arap) diye isimlendirilen, soyu kesil
miş eski Arap kabilelerinden biri olarak 
yer alır. Ad kavmiyle aynı soydan olan ka
bile mensupları Sam'ın oğlu İrem'de bir
leşirler ve Ad kavminin bakiyesi oldukla
rından ikinci Ad (Ad-ı uhra) olarak da bi
linirler. Suriye ile Hicaz arasındaki Hicr'de 
yaşadıkları için ( ei-A'raf 7/73-79) Kur'an'da 
"ashabü'I-Hicr" diye de anılırlar ( ei-Hicr 15/ 
80). Hicr, Arap yarımadasının kuzeybatı
sında Medine-Tebük yolu üzerinde Teymil'
nın yaklaşık 11 O km. güneybatısında, için
den Hicaz demiryolunun geçtiği sarp kaya
lıklarla çevrili vadinin ve bu vadideki şeh 

rin adıdır. Bugünkü Ala adlı yerleşim biri
minin 1 S km. kuzeyine düşmektedir. Sa
lih peygamberle ilgisi dolayısıyla buraya 
Medainüsalih de denilmiştir. Bu şehirden 
günümüze kadar gelen kalıntılar ve dağ
larda yontulmuş evler buranın eskiden bir 
uygarlık merkezi olduğunu gösterir. Se
mud kavmi Vadilkura'da kayaları oyarak 
evler (ei-Fecr 89/9). düz arazide saraylar 
yapmıştır. Onların zamanında Vadilkura 
çevresi bir medeniyet merkezi, dağlar için
de oydukları meskenler ince birer sanat 
eseriydi (Yaküt, ll, 220-2 21 ; Tecrid Terce

mesi, IX, 134-1 39; ayrıca bk. SEMÜD). 

Ad kavminden sonra gelişip güçlenen 
Semud kavmi başlangıçta tevhid inancına 
sahipti; Allah'ın birliğine, peygambere ve 
ahiret gününe inanıyordu . Ancak zaman
la Ad kavmi gibi putlara tapmaya ve pey
gamberleri yalanlamaya başladı (eş-Şuara 
26/141). Bunun üzerine Allah tevhid inan
cını öğretmesi için aralarından Salih'i pey
gamber olarak görevlendirdi. Hz. Salih kav
mine kendilerine gönderilmiş güvenilir bir 
peygamber olduğunu , Allah'a kulluk et
meleri gerektiğini, O'ndan başka bir ila
hın bulunmadığını , Allah'a karşı gelmek
ten sakınmalarını ve kendisine itaat et
melerini, buna karşılık kendilerinden her
hangi bir ücret talep etmediğini söyledi 
(eş-Şuara 26/142-145). Ayrıca kavmine Al-

lah 'ın verdiği nimetleri hatırlatarak bu ni
metlere şükredip Allah'a karşı gelmekten 
sakınmaları, O'nun emir ve yasaklarına uy
maları, haddi aşıp yeryüzünde fesat çıka
ranların peşinden gitmemeleri gerektiği
ne ve bu nimetlerle birlikte dünyanın ebe
dl olmadığına dikkat çekti (el-A'raf 7/74; 
eş-Şuara 26/146-149) 

Önceki peygamberlerde görüldüğü gibi 
kavminden küçük bir topluluk Salih pey
gambere iman ederken başta ileri gelen
ler olmak üzere çoğunluk onun peygam
berliğini inkar etti. Bunlar Salih'i büyülen
miş ve uğursuz olmakla, ayrıca şımarıklık 
ve yalancılıkla suçladılar (en-Nemi 27/47; 
el-Kamer 54/23-25). Salih peygamberin 
tebliğinde ısrar etmesi üzerine ondan pey
gamberliğini doğrulayıcı bir mucize getir
mesini istediler ve ancak o zaman iman 
edeceklerini söylediler. Salih de onlara apa
çık bir mucize olarak dişi bir deveyi getir
di. Bu devenin mucize olma yönü İslam 
kaynaklarında sert bir kayadan canlı bir 
hayvan olarak çıkarılması, bütün kavmin 
tükettiği miktarda su içmesi ve içtiği su 
kadar süt vermesi şeklinde açıklanmıştır 
(M. Ali Sabunl. s. 306) Salih peygamber 
kavminden bir günü deveye, bir günü 
kendilerine tahsis etmek üzere su içme 
konusunda belli bir sıraya uymalarını is
tedi (eş-Şuara 26/155-156). Ayrıca kendi
lerine gönderilen bu deveye zarar verme
meleri, aksi takdirde ilahi azabın üzerleri
ne ineceği hususunda onları uyardı (ei
A'raf 7/73; Hud 11 /64). Fakat devenin var
lığından rahatsızlık duyan bir grup inkar
cı deveyi öldürme planları yapmaya baş
ladı. Kur'an'da bozguncu diye nitelendiri
len ve dokuz kişiden oluştuğu belirtilen 
(en-Nemi 27/48) bu grup içinden rivayete 
göre Kudar b. Salif adlı bir kişi deveyi ya
kalayıp ayaklarını kesti, diğerleri de kılıç
larıyla onu parçaladılar. Ardından kendi
lerini korkurtuğu azabı getirmesi için Sa
lih peygambere meydan okudular (ei-A'raf 
7/77) . Salih peygamberin onlara üç günün 
sonunda istedikleri azabın geleceğini bil
dirmesi üzerine (Hud 11 /65) kendisini ve 
ailesini öldürmek istediler (en-Neml27/49). 
Fakat Allah, dördüncü günün sabahında 
korkunç bir gürültü ve yıldırımların ardın
dan gelen, şiddetli bir sarsıntı ile onları 
helak etti ( ei-A'raf 7 /78; Fussılet 41/17; el
Kamer 54/31) Helakin ertelenmesiyle ilgili 
üç günlük süre içinde birinci gün inkarcı
ların yüzlerinin sarardığı , ikinci gün kızar
dığı, üçüncü gün karardığı ve bu şekilde 
içeriden bir bozulmanın ortaya çıktığı, üç 
gün tamamlandığında asi kavmin tama
men yok olduğu belirtilmiştir (İbnü'l-Ara-
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bl, s. 125). Bir rivayete göre Salih peygam
berle birlikte ona tabi olan 1 zo kişi helak
ten kurtulurken geri kalan 5000 kişi helak 
olmuştur (M. Ali Sabun]. s. 31 O). Bunun 
üzerine Salih'in kendisine inanan toplu
lukla birlikte Mekke'ye göç ettiği nakledilir. 
Bir diğer rivayete göre ise Hz. Salih vefat 
edinceye kadar Filistin'de Remle yakınla
rında yaşamıştır. 

ResUl-i Ekrem, Tebük Gazvesi sırasında 
askerleriyle birlikte Semud kalıntılarının 
bulunduğu Hicr'e gelmiş , askerler SemOd 
halkının içtiği kuyulardan su içmiş , hamur 
yoğurup ekmek yapmış ve yemek hazır
lamıştır. Fakat ResUluilah yemeği dökme
lerini ve ekmekleri devetere yedirmelerini 
emretmiştir. Daha sonra onları konakla
dıkları yerden kaldırarak Salih'in devesinin 
su içtiği kuyunun başına götürmüş, bu 
davranışının sebebini açıklarken de, "On
ların yaşadığı felaketin sizin başınıza gel
mesinden korktum" demiştir (Müsned, ll, 
117). Başka bir rivayette Resul-i Ekrem'in, 
Hicr'de bulunduğu bir sırada Hicr halkının 
başına gelenlerden duyduğu üzüntüyü di
le getiren ve yanındakileri bu olaydan ib
ret almaya teşvik eden sözler söylediği be
lirtilmektedir (Müsned, Il, 58, 72; Buhilrl, 
"MegaZı", 80; Müslim , "Zühd", 38). 
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