
SELAM 

lsa'nın adı anılınca baş öne doğru eğilerek 
selam verilir. "Kutsal öpüşle selam" (Roma
lılar'a Mektup, 16/ 16; Korintoslular'a I. Mek
tup, ı 6/20) günümüzde sadece özel ayin
lerde ve din adamları arasında uygulanır. 
Ketdanller "şlama" , Süryaniler "şlomo" diye
rek tokalaşır ve birbirlerini öperler, Erme
niler ise sadece eğilerek selam verirler. 

Küreselleşme ve sekülerleşmenin etki
siyle günümüzde giderek geleneksel dini 
selamların yerini bu içerikten arındırılmış 
selamlar almaktadır. Bazan da bir kültüre 
veya inanca ait selam şekillerinin diğer kül
türlere geçtiği görülmektedir. Her ne kadar 
dini içeriği azalsa da selam ifadelerine yer
leşmiş olan uluhiyyetle ilgili bazı kelimeler 
varlığını sürdürmektedir. Nitekim Fransız
ca'daki "adieu" (Allah'a ısmarladık), İspanyol
ca'daki "adios" (Tanrı'yla beraber git) ve İngi
lizce'deki "good-bye" (God be with you-Tanrı 
seninle olsun) gibi dini içerikli selamlar gü
nümüzde de kullanılmaktadır (Encyclope
dia of Religion, XII, 8060) 
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SELAM 
(f~f ) 

Namazdan çıkmak için 
başı sağa-sola çevirerek okunan 

dua cümlesi. 
_j 

Namazdan çıkmak için son oturuşta 
(ka'de-i ahlre) yüzün sağa ve sola çevrile
rek belirli kelimelerin söylenınesi selam ve 
teslim olarak adlandırılmış, birincisine "es
selamü'l-ewel" (et-tesiTmetü'l-Gia), ikincisine 
"es-selamü's-sani" (et-tesllmetü's-saniye), iki
sine birden "et-teslimetan" denilmiştir. 

Hz. Peygamber'in namazın sona erdiril
mesiyle ilgili söz ve uygulamalarını göz önü
ne alan fakihler. namazın sonunda selam 
vermenin gerekliliği üzerinde fikir birliği 
etmekle beraber Resulullah'ın bu konuda 
farklı yorumlara imkan verecek açıklama 
ve uygulamaları da bulunduğundan sela
mın hükmü ve şekli hakkında değişik gö
rüşler ortaya konmuştur. Namazın sonun
da iki tarafa selam verilerek namazdan çı-
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kılması Hanefıler'e göre vacip, Hanbelller'e 
göre farzdır. Mi'ılil<i ve Şafıl mezhebinde farz 
olan birinci selamdır; ikinci selamı Şafiiler 
sünnet olarak niteler; Maliki mezhebinde 
imama uyan kişinin namazdan çıkmak, 
imarnın selamını almak ve solundaki ce
maati selamlamak amacıyla üç defa se
lam vermesi sünnet olmakla birlikte mez
hepteki meşhur görüşe göre imam ve tek 
başına kılan için ikinci selam sünnet de
ğildir. Ebu Hanife'ye göre kişinin namaz
dan kendi isteğiyle yaptığı bir fiille çıkma
sının (huruc bi-sun 'ih) rükün olduğu dik
kate alındığında ilk selamı farz olarak ni
teleyen üç mezhep imamının bu noktada 
onunla birleştiği görülür; ancak Ebu Ha
nife'ye göre -mekruh olmakla birlikte- ki
şinin bilerek konuşması veya namazla bağ
daşmayacak bir iş yapması gibi bir fiiliyle 
bu farz yerine gelirse de üç mezhepte na
mazın geçerliliği için bu fiilin selam şek
linde olması zorunludur. Selamın farz ol
duğu görüşünde olanların delili Hz. Pey
gamber'in namazı başka bir şekilde bitir
diğinin nakledilmemesi ve, "Namazdan çı
kış selamla olur" anlamındaki hadislerdir 
(Ebu Davud. "Şalat", 73; Tirmizi, "Şalat", 
62). Hanefiler bu hadislerin vücuba dela
let ettiğini kabul etmekle birlikte, "Kişi na
mazının sonunda oturmuş haldeyken se
lam vermeden abctestini bozarsa namazı 
caiz olur" (Tirmizi, "Şalat", 183) ve, "Bunu 
(teşehhüdü) okuduğun zaman namazını bi
tirmiş olursun, artık kalkmak istersen kalk, 
oturmak istersen otur" (Ebu Davud, "Şa
lat" , 178) anlamındaki hadislerden namaz
dan başka fiillerle çıkmanın mümkün ol
duğunun anlaşıldığını ileri sürerler (Resu
lullah 'ın bazan selam vermeden namazı 

bitirdiğine dair bir rivayet için bk. Zeylal, 
ll , 62) 

Namazdan çıkmak için söylenecek se
lam sözünün en azı Hanefiler'e göre "es
selam", diğer mezheplere göre "es-sela
mü aleyküm"dür. Sünnete uygun olanı ise 
Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine gö
re "es-selamü aleyküm ve rahmetullah", 
Maliki mezhebine göre "es-selamü aley
küm" şeklindedir. Bazı fakihler tarafından 
"ve rahmetullah"tan sonra "ve bereki!ıtüh" 
lafzının eklenmesinin mendup olduğu ifa
de edilir. Selam sadece belirli hareketle, 
belirli kelimelerin söylenmesinden ibaret 
bir şekil olmayıp bu esnada kişi sağında ve 
solunda bulunan müminlere ve hafaza me
leklerine selam vermeyi, ayrıca imam ce
maate, cemaat de imama ve cemaate se
lam vermeyi, yani onlar için esenlik ve iyi
lik dilediğini gönlünden geçirmelidir. Ha
nefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre 

selam sözünü söylerken kişinin arkadan 
yanağı görülecek biçimde başını sağa ve 
sola çevirmesi sünnettir; ayrıca Şafii ve 
Hanbelller'e göre selam sözünü söyleme
ye yüzü kıbleye dönük halde başlamalıdır. 

Maliki mezhebine göre imam ve tek ba
şına kılan kişi yüzü kıbleye doğru iken se
lam vermeye başlayıp başını hafifçe sağa 
çevirir, sola selam vermez; imama uyan 
ise aynı şekilde sağa selam verdikten son
ra imarnın selamını almayı kastederek kıb
leye doğru selam verir, ardından solunda 
cemaat varsa soluna da selam verir ve 
her defasında selam sözünü söyler (bu ko
nuda mezhepterin dayandıkları farklı ha
disler için b k. Ebu Davud, "Şalat", ı 83-

185; Tirmizi, " Şalat", 105-106). Hanefi ve 
Hanbeli mezhebinde namazdan çıkışı ce
maate duyurmak amacıyla imarnın birin
ci selamı ikinci selama göre daha yüksek 
sesle söylemesi sünnettir. Maliki fakihle
rinin bir kısmı ikinci selam verilmesi ha
linde bunun sessiz söylenınesini mendup 
görür. 
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SELAMAN (Beni Selaman) 
( uLo}i,.., ~ ) 

Kahtfuıiler'den Kudaa'ya mensup 
bir Arap kabilesi. _j 

Kabilenin nesebi Selaman b. Sa' d b. Zeyd 
b. Leys b. Sud b. Eslem b. Kudaa vasıta
sıyla Kahtan'a ulaşır. Kahtaniler'den Ezd, 
Hemdan, Mezhic ve Tay kabilelerinin de Se
laman adını taşıyan kolları vardır (Hal ebi, 
m, 277) Beni Selaman Hayber, Vactilkura 
ve Selah taraflarında bir yer olan Cinab'
da oturuyordu. İslam öncesinde Evs'in ko
lu Beni Zafer ve Mürre b. Avf'tan Beni Sır
me ile dost oldukları ve onlarla dayanış
mayemini (hilt) yaptıkları kaydedilen (İbn 
Sa'd, et-Taba~at: el-Mütemmim, s. 128) 
Beni Selaman hakkında kaynaklarda faz
la bilgi yoktur. Eyyamü'l-Arab'da yer alma
dığı gibi Cahiliye şiirinde de pek fazla geç
mez. Aynı şekilde Kudaa'nın diğer kolları 


