
yan Selahaddin'in bu haberi gülerek karşı

ladığını. kendisinin Mevlana tarafından se
çildiğini. onun hakikatine ayna olduğunu, 
bu sebeple kendisine bir şey yapılamaya
cağını söylediğini bildirmektedir (İbtidana
me, s. 92-93). Mevlana da Selahaddin hila
fet makamına geçtikten sonra eski dost
larından Çavuşoğlu'nun ona düşman oldu
ğunu belirtmek suretiyle müridierin kıs
kançlığına işaret etmektedir ( Fihi ma fih, 
s. 89). On yıl kadar Mevlana'nın halifeli
ğini yapan Selahaddin-i ZerkGb 1 Mu
harrem 657 (29 Aralık 1258) tarihinde 
vefat etti ve semalar eşliğinde Sultanülu
lema Bahaeddin Veled'in sol yanına def
nedildi. Mevlana. ZerkGb'un yerine Hüsa
meddin Çelebi'yi tayin etti. 

Selahaddin-i ZerkGb ilk Mevlevi kaynak
larında batını zahirine galip, çokça riyazet
te bulunan. gaybü'l-gayb aleminden haber
ler veren, sırları keşfeden, zahirde avam
dan görünüp batında arifler zümresinden 
olan bir sGfi diye tanıtılır. EfiaKl'ye göre 
Seyyid Burhaneddin, Sultanülulema Saha
eddin Veled'den kendisine intikal eden söz 
fesahatini Mevlana'ya. hal güzelliğini de 
Selahaddin-i ZerkGb'a vermiştir (Ariflerin 

Menkıbeler!, Il , 12 2) . EfiaKl'nin Selahad
din'in halleri ve makamıyla ilgili rivayetleri 
dikkate alındığında onun sülGkünün baş
langıcında amel ve hallerinin güzelliğini zih
ninde tahayyül etmesiyle çeşitli renklerde 
nurlar müşahede ettiği, ancak Mevlana'
ya manevi nisbetinin artması sonucunda 
renksizlik ya da fena-yi haKiKi mertebesi
ne ulaştığı, okuma yazma bilmeyip konu
şurken kelimeleri sıkça yanlış telaffuz et
mekle birlikte derin bir marifete sahip ol
duğu görülmektedir. Nitekim, "Arif kim
dir?" diye sorulduğunda Mevlana'nın. "Arif 
sen sustuğun halde senin sırrından bah
seden kimsedir, bu da Şeyh Selahaddin'
dir" demesi bunu teyit etmektedir (a.g.e., 

ll, 131 ). Sultan Veled babasının Şems-i 
Tebr'iz'i'yi güneşe . Selahaddin-i ZerkGb'u 
aya, Hüsameddin Çelebi'yi yıldıza benzet
tiğini kaydeder (İbtidaname, s. 143). Mev
lana, divanında onu "Salah-ı hakk u din, 
Salah-ı din. Salah-ı dil ü din. Salahu'd-d'in" 
gibi mahlaslarla yetmişin üzerinde yerde 
anmaktadır (bk. bibl.) 
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li! SEMİH CEYHAN 

SELAM 
( r~') 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte selam (selamet) "bedeni ve ru
hi hastalık, eksiklik ve kusurlardan uzak 
olma" anlamında kullanılır. Allah'a nisbet 
edildiğinde "her türlü eksiklik, acz ve ku
surdan. yaratılmışlara özgü değişiklikler
den ve yok oluştan münezzeh olan. sela
metin kaynağı olup esenlik veren" şeklin
de açıklanır (Ragıb el-isfahanl, el-Müfre

dat, "slm" md.; Lisanü'l-'Arab, "slm" md.; 
Kamus Tercümesi, "slm" md.). 

Selam ismi Haşr sOresindeki ayette (59/ 
23) altı ilahi isimle birlikte ve kuddGs ile 
mü'min arasında zikredilmiştir. Bunun dı
şında "kurtarmak, esenlik vermek" mana
sında fiil kalıbıyla Allah'a nisbet edilmiş. 
Yas'in sOresinde (36/58) Cenab-ı Hakk'ın 

cennet ehline doğrudan veya melekler va
sıtasıyla selam vereceği belirtilmiştir. İb
nü'l-Cevz'i. Kur'an'da geçen "sübülü's-se
lam" ile "darü's-selam" terkiplerindeki se
lam kelimesinin Allah'ın ismi olarak yorum
lanabileceğini söylemişse de (Nüzhetü 'l

a'yün, s. 356) bu telakkı itibar görmemiş
t ir. Saffat sOresinin bazı ayetlerinde (37/ 
79, ı 09, 120. ı 30) Hz. N Oh. İbrahim, Musa. 
Harun ve İlyas'a, 181. ayetinde bütün re
sullere Allah'ın selamı nisbet edilmiştir. Bu
nun yanında mürninlerden Allah'a arzedi
len selam ve teslimiyet on beş kadar ayet
te yer almaktadır (M. F Abdülbaki, el

Mu'cem, "sim" md.). 

SELAM 

Selam İbn Mace ile Tirmizi'nin esrna-i 
hüsna listesinde bulunmaktadır ("Duca"'. 
10; "Dacavat", 82). Namazdan çıkış selamı
nın ardından okunan ve. "Allahümme en
te's-selam ve minke's-selam" diye başla
yan tazim ifadesinde selam hem Allah'ın 

ismi olarak zikredilmekte hem de selame
tin O'ndan geldiği belirtilmektedir (Müs
lim, "Mesacid", 135-136; Ebu DavGd, "Vi
tir", 25; Tirmizi, "Şalat" , 108). Abdullah b. 
Mes'Gd'un naklettiğine göre ResGlullah'ın 
arkasında namaz kılan sahabiler tahiyyat 
oturuşunda ilk zamanlar. "Allah'a kulların
dan selam olsun. falana falana selam ol
sun" anlamında ifadeler kullanıyordu. Bun
dan haberdar olan Hz. Peygamber, "'Al
lah'a selam olsun' demeyin, Allah sela
mın kendisidir, fakat siz şöyle söyleyin" 
buyurmuş ve bilinen Tahiyyat duasını öğ
retmiştir (Buhar!, "Ef;an", 150; Müslim, 
"Şalat". 55-58) 

Selamın, Kur'an'da yer aldığı ayette kud
dGs ile mü'min isimleri arasında bulunma
sı içeriğinin belirlenmesinde yardımcı ol
maktadır. Alimierin genellikle kabul etti
ğine göre selamın temel muhtevası belir
lenirken kelimenin sıfat anlamında isim 
olduğu veya "zü's-selam" şeklinde terkip 
manası taşıdığı göz önünde bulundurulur. 
Buna göre bu ismin ilk manası "yaratılmış

lara özgü acz ve eksikliklerden münezzeh 
olan" şeklindedir. Bu ifade zat-ı ilahiyyenin 
zahiri ve batıni kusurlar. değişikliğe ma
ruz kalma ve zeval bulup ortadan kalkma 
gibi hususlardan münezzeh olduğunu be
lirtir. Aynı muhteva kuddGs isminde de 
mevcuttur. Selamın ikinci anlamı makam-ı 
ulGhiyyetin selamet kaynağını teşkil etme
sidir. Bu ise mü'min isminin muhtevasın
da da yer alır. Ayrıca Hz. Peygamber'in na
mazlardan sonra tekrar ettiği tazim niya
zında "ve minke's-selam" (esenlik sendendir) 
ifadesi bu anlamı vurgulamaktadır. Bazı 
alimler. selamın bir manasının da mümin
lerin Allah'ın azabından emin bulunması 

şeklinde olduğunu söyler (Matürldl, s. 51; 
Hattabl, s. 41; Kuşeyri, s. 28). Gazzal'ise
lam isminin içeriğini incelerken sözü edi
len üç manaya işaret etmiş. Ebu Bekir İb
nü'l-Arab'i de bu manaların selamın muh
tevasını oluşturduğunu belirtmiştir (el-Mak

şadü'l-esna, s. 73-74; el-Emedü'l-akşa, vr. 

3 ı bl. Kaöı Abdülcebbar ise kelimenin aslın
da masdar olduğunu göz önünde bulundu
rarak "selamet veren" manasının mecaz 
özelliği taşıdığını ileri sürmüştür (el-Mug
nf,XX/2, s. 212-213) . D. B. Macdonald, "Al
lah" maddesinde (İA, ı. 363) selam vasfı
nın "hıristiyan ayinlerinde okunan ibareler
den Peygamber'de kalan müphem bir ha-

341 



SELAM 

tıra eseri" olabileceğini söylemek suretiyle 
Kur'an ve hadis başta olmak üzere İslam 
literatürünü bilmezlikten gelmiş, ResQlul
lah'ın kilise ve ayinlerle hiçbir ilgisinin bu
lunmadığı gerçeğini göz ardı etmiştir. 

Kuşeyrl'ye göre selam isminden kulun 
alabileceği nasip, onun selim bir kalple 
mevlasına ulaşmasıdır. Selim kalp kin, hı
yanet, kötü niyet ve hasedin bulunmadığı 
bir ruhi ve ahlaki yapı demek olup buna 
sahip bulunan kimse bütün müslümanla
ra karşı iyi niyet besler. hissettiği kötü duy
gular sebebiyle onları değil kendini suçlar 
(et-Ta/:ıbTr, s. 29). Gazzali, benzer biryorum 
yaptıktan sonra kişinin selim kalp ile rab
bine kavuşabilmesi için fikri yeteneklerinin 
ters yüz olmamasının şart olduğunu belir
tir. bunun da ancak aklın daima nefse ha
kim kılınmasıyla gerçekleşebileceğini söy
ler (el-Mal,:şadü'l-esna, s. 74) All, samed, 
kuddüs ve mü'min isimleriyle anlam ya
kınlığı içinde bulunan selam "acz ve eksik
lik niteliklerinden münezzeh olan" mana
sıyla ziUi-selbi, "esenlik veren, zulmünden 
emin olunan" manasıyla fiili isim ve sıfat
lar içinde yer alır. 
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Iii BEKiR TOPALOG LU 

L 

SElAM 
(ı")WI) 

Müslümanların karşılaştıklarında 

birbirlerine sağlık ve esenlik 
dilemeleri anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "kusursuz olmak, kurtulmak, 
rahatlamak" anlamındaki selam Kur'an - ı 

Kerim'de ve hadislerde "eman, kurtuluş, 
esenlik, barış" manaları yanında "selamla
ma" anlamında da geçer. Kur'an'da bazan 
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tahiyye kelimesi ve türevleriyle ifade edi
len selam (en-Nisa 4/86), karşılaşan iki ki
şiden birinin diğerine "selamün aleyküm" 
(es-selamü aleyküm: Selam sizin üzerinize ol
sun, Allah sizi her türlü kaza ve beladan koru
sun) demesi, diğerinin de buna aynı mana
da olmak üzere "aleyküm selam" (ve aley
kümü's-selam) diye hayır duada bulunma
sıdır. Selam da yaygın biçimde bu ifadeler 
kullanılmakla birlikte "es-selamü aleyküm 
ve rahmetüllahi ve berekatüh" ifadesiyle 
verilip "ve aleykümü's-selam ve rahmetül
lahi ve berekatüh" ifadesiyle alınabilmek
tedir. İslam alimleri selam vermenin sün
net, almanın farz olduğunu ve selam ve
renin alana göre daha fazla sevap kaza
nacağını belirtmiştir (Mevsıl!, rv, 164). 

Müslümanlar arasında bilinen şekilde se
lamlaşmanın hicretten sonraki yıllarda baş
ladığı anlaşılmaktadır. ResOl-i Ekrem'i öl
dürmek maksadıyla Mekke'den Medine'ye 
gelen ve niyeti aniaşılıp tutuklanan Umeyr 
b. Vehb el-Kureşi'nin. Resülullah'ı o döne
min adetine göre, "Sabahınız hoş olsun" di
yerek selamlaması üzerine Allah'ın resu
lü şöyle demiştir: "Allah bize lutufta bu
lunarak seninkinden daha hayırlı olan ve 
cennet ehli tarafından da kullanılan 'es
selam' sözüyle selamiaşmayı öğretti" (İbn 
Hişam, II, 661-662). Aynı zamanda Cenab-ı 
Hakk'ın isimlerinden olan selam kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de kırk kadar ayette geçer. 
Bu ayetterin bazılarında selam veya sela
mün aleyküm şeklindeki sözlerin daha ön
ceki bazı peygamberler zamanında da kul
lanıldığı (Meryem 19/33, 47) meleklerin Hz. 
İbrahim'e ve Nüh'a gittiklerinde (Hud ll/ 
48, 69; el-Hicr 15/5 2; ez-Zariyat 51/25). yi
ne meleklerin cennet ehline (er-Ra'd 13/ 
24; el-Hicr 15/46; en-Nahl 16/32; ez-Zümer 
39/73; KaJ 50/34). cennet ehlinin birbirleri
ne (Yunus 10/10; İbrahim 14/23) , Allah'ın 
mürnin kullarına (el-Ahzab 33/44: Yas'in 
36/58), peygamberlere (es-Saffat 37/79, 
109, 120, 130, 181) bu şekilde selam verdi
ği, ResQI-i Ekrem'e de kendisine gelen mü
minlere selam ün aleyküm diye hitap etme
sinin emredildiği (el-En'am 6/54) haber ve
rilmektedir. Bir ayette de selamianan ki
şinin selama aynı ifade ile karşılık verme
si veya daha güzel bir ifade kullanarak mu
hatabına hayır duada bulunması emredil
mekte (en-Nisa 4/86). bir hadiste de da
ha güzeliyle mukabele etmiş olmak için 
yapılan ziyadelere ayrıca sevap verileceği 
belirtilmektedir (Tirmizi. "İsti'zan", 2) Hz. 
Peygamber selam vermeyi sevap kazan
dıran (Buhar!, "İman", 20) ve cennete gir
meye vesile olan (Tirm izi, "1\.ıyame", 42), 
önemli arnellerden biri olarak tarif etmiş 

müslümanların çokça selamiaşmasının kar
şılıklı sevgiyi arttıracağını (Müslim, "İman", 
93: Ebu Davud. "Edeb", 142), hayır ve be
reket getireceğini (Tirmizl, "isti'zan" , ı O) 
ve insanı Allah'a yaklaştıracağını (Ebu Da
vud, "Edeb", ı 33) bildirmiş, selam vermek
ten kaçınmanın bir tür cimrilik olduğunu 
söylemiştir (İbn Hibban, X, 349-350) Ayet 
ve hadislerde geçen selamiaşma ifadeleri 
dinin ana kaynaklarında yer alması sebe
biyle manevi bir değere ve özellikle ayrı dil
leri konuşan müslümanlar arasındaki ile
tişimde bir nevi sembol işlevi görmesi ba
kımından özel bir öneme sahip olmakla 
birlikte. selamiaşmanın asıl amacı karşı
lıklı sevgi, dostluk, iyi niyet ve güzel dilek
Ierin açıklanması olduğundan. her dilde bu 
gayeyi gerçekleştirecek uygun ifadelerle 
selamiaşma görevinin yerine getirilebile
ceği açıktır. 

Herkesin birbirine selam vermesini is
tediği için yolda karşılaştığı çocuklara da 
selam vermeye özen gösteren ResOl-i Ek
rem (Müslim, "Selam", ı4, 15) küçüklerin 
büyüklere, binekli, atlı veya arabalı olanla
rın yayalara, yürüyenierin oturanlara. ar
kadan gelenlerin önlerinde gidenlere, iki 
grup karşılaştığında az olanların çok olan
lara selam vermesini tavsiye eder (Buha
r!, " İsti'zan", 4. 5, 6, 7; Müslim, "Selam", 
ı ) . mescidde kadınlardan oluşan bir ce
maat gördüğünde onlara uzaktan selam 
verir, selam verdiği anlaşılsın diye de eliy
le işaret ederdi (Müsned, VI. 458). Resü
lullah, sadece yolda karşılaşılan veya baş
kasının evine misafir giden kimselerin de
ğil kendi evine girenierin de evde bulunan 
anne. baba, eş, çocuk ve akrabasına selam 
vermesini emretmiş (Tirmizi. "İsti'zan", ı O). 
"Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam 
verin" (en-Nur 24/61) ayeti, evde kimse ol
masa da evine giren kişinin kendi kendine 
selam vermesi gerektiği şeklinde yorum
lanmıştır (İbn Keslr, vı. 94-95). İki grup 
insan birbiriyle karşılaştığında içlerinden 
birinin selam vermesi, diğer gruptan da 
bir kişinin verilen selamı alması yeterli gö
rülmüş (Ebu Davud, "Edeb", 14ı ). bir mec
listen veya birinin yanından ayrılan kişinin 
ayrılırken de selam vermesi istenmiştir 
(Tirmizi, "İsti'zan", 15). Selam verirken ve
ya alırken eğilrnek doğru görülmemiştir. 

Hz. Peygamber selam verdiği zaman her
kesin duyması ve selam vermenin önemi
nin anlaşılması için bazan birkaç defa se
lam verirdi (Buhar!, "ilim", 30). Bununla 
birlikte uyuyan veya rahatsız edilmemesi 
gereken bir kimse bulunduğunda sadece 
uyanık olanlara işittirecek şekilde alçak ses
le selam vermeye özen gösterirdi (Müs-


