SELEFiYYE
üzerinde baskıların görülmesiyle Selefilik
hareketi sertleşme eğilimine girmiş ve çeşitli siyasal örgütler halinde kendini göstermeye başlamıştır. Mısır'da Hasan eiBenna'nın önderliğinde İhvan-ı Müslimln,
daha sonra Pakistan'da Ebü'l-A'Ia ei-Mevdudl.ve onun öncülüğündeki Cemaat-i islami ile başlayan bu süreç Selefiliği bir dini ideoloji haline getirmiş, böylece Batı ve
Sovyet blokları arasındaki soğuk savaş şart
larının etkisiyle 1970'lerden itibaren politikyönü ağır basan aksiyonel gruplar ortaya çıkmıştır. Geleneksel İslam yorumlarına
olduğu kadar Batı'dan gelen her şeye karşı çıkan söz konusu hareket birçok yönüyle dışa kapalı bir tavır geliştirmiş, bu yöndeki din anlayışının yerleşmesi ve güçlenmesi için farklı yöntemleri kullanmakta
sakınca görmemiştir. Filistin sorununun
kronikleşmesi ve Afganistan'ın Sovyetler
tarafından işgal edilmesi bu anlayışın Arap
dünyası ve Hint alt kıtasında yayılmasını
hızlandırmıştır. Bu süreç, İhvan-ı Müslimln
gibi nisbeten ılımlı politik hareketlerden
başlayıp İslami Cihad gibi şiddet yanlısı
grupların ortaya çıkmasına kadar varmış
tır (Bü yükkara , sy 20 120041. s. 218-224)
Artık Selefilik hareketini bile temsil ederneyecek kadar radikalleşen gruplar dinin
ruhundan ve hedeflerinden ziyade lafzına
ve şekline vurgu yapan, ahlak boyutunu
göz önünde bulundurmayan, tarihi tecrübe ve birikimleri, kültürel ve folklorik zenginlikleri reddeden bir söylem geliştirmiş
tir. Ayrıca politik arenada daha çok göze
çarptıkları için çağdaş dünyada İslam toplumlarının genel eğilimleriyle bağdaşma
yan bir müslüman imajının oluşmasına yol
açmışlardır. Bu arada Suudi Arabistan'da
ortaya çıkan ve Muhammed b. Abdülvehhab'ın yolundan gitmeyi amaç edindiği için
Vehhabl diye anılan, ancak kendini daha
çok Selefi olarak tanıtan hareket de Hanbeliliğin literal yorumuna dayalı ve yeniliğe kapalı bir çizgiye girmiştir. Modernlikle ilgi kurmayan. siyasi yönü bulunmayan,
tamamen geleneksel anlamda Selef'in yolundan giden veya tasawufun bünyesinde varlığını sürdüren Selefi cemaatler de
mevcuttur. Bu sebeple çağdaş Selefi hareketi sadece radikalizme veya siyasi anlayışa indirgemek suretiyle tek bir yönelişten söz etmek mümkün değildir. Öte
yandan Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen hoş
görü kültürü ve çoğulcu anlayış Anadolu
ve Balkanlar'da radikal Selefiliğin yayılma
sına izin vermemiştir. Osmanlı tarihinde
Kadızadeliler hareketi gibi bazı istisnai hareketler ortaya çıkmışsa da bunlar taraftar
bulamamış ve kısa sürede etkilerini kaybetmiştir.
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Sözlükte "teslim etmek, teslim olmak.
bedelle vadeli mahsul almak" gibi
anlamlara gelen selem kelimesi fıkıh terimi olarak nitelikleri belirlenen vadeli malın peşin bedelle satımını ifade eder. Çopeşin

SE LEM
ğunluğa göre selemin tanımı bu şekilde
olmakla birlikte Şafiiler'e göre tanımdan
"vadeli" kaydı kaldırılmalı, Malikller'e göre ise tanıma "veya peşin hükmündeki bedelle" kaydı eklenmelidir (aş.bk.). Peşin bedele "re'sü'l-mal", bu bedeli ödeyen tarafa "rabbü's-selem" (müslim). karşı bedele
"müslemün fih" , bunu borçlanan tarafa
"müslemün ileyh" denir. Hadislerdeselem
terim anlamıyla kullanılmıştır (Wensi nck,
el-Mu'cem, "sim" md.) "Selem akdi" manasında selef ve türevleri de hadislerde
ve erken fıkıh metinlerinde yaygın şekil
de yer almaktadır (Wensinck, el-Mu'cem,
"slf'' md ; Şafii, lll, 89) "Slf' maddesinin
"selem" anlamında kullanılmasının aslında
"esleme fi" terkibinin kısaltılması yoluyla
olduğu da söylenmiştir (Mutarrizl, I, 4 ı 2)
Geniş anlamdaki selem bey'in bir alt türünü oluşturur. Dar anlamdaki bey' ile selem arasında ise iki temel fark vardır. İlk
fark, bey' akdine konu edilen mal (mebl')
akid yapıldığı sırada ferden muayyen hale
getirilmişken selerne konu edilen mal akid
sırasında nev'an muayyen hale getirilmiş
tir. İkinci farka gelince bey'de semen vadeli olabilirken selemde re'sülmal peşin olmak zorundadır. Selem bey'u'l-gaibden de
farklıdır. Bey'u'l-gaibde müşterinin görmeden aldığı mal satıcının tasarruf yetkisi altında bulunan müşahhas bir maldır. Selemde ise akid konusu malın ferden tayin
edilmemiş olması şarttır. Öte yandan selemde karşılıklı bedellerden birinin peşin
olması ve vadeli olan bedelin para olmaması gerekir. Benzer yönleri bulunması
sebebiyle fıkıh literatüründe selem başlı
ğı altında ele alınan istisna' bir eserin meydana getirilmesiyle ilgiliyken selem prensip olarak misli mallar üzerinde yapılır. Günümüzde pek çok mal gelişen teknoloji sayesinde standart olarak üretilip ürünlerin
nitelikleri ayrıntılı biçimde önceden belirlenebildiğinden selem ve istisna' akidleri
arasındaki ayırım önem kazanmaktadır.
Mesela otomotiv sektöründe belli bir üretici firmayla özel bir ürün hususunda anlaşma yapılırsa istisnaın, fakat sipariş verilen bu ürünün aynısı piyasaya da verilen
türden ise bu durumda selemin söz konusu olduğu söylenebilir. Buna göre standart malları konu edinen akid selem, standart dışı özel nitelikli malları konu edinen
akid ise istisna'dır (bk isTiSNA') .

Selemin meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile temellendirilmiştir. "Müdayene ayeti"nde (ei-Bakara 2/282) geçen deyn kelimesi İbn Abbas tarafından selem olarak
tefsir edilmiş (Taberl, lll , ı 16) ve müfessirlerce "deyn" selemin de içinde yer ala-

bileceği

bir üst kavram olarak yorumlan(Fahreddin er-Razi, VII , 94-95). Hz.
Peygamber, Medine'ye hicret ettiğinde Medineli müslümanların tarım ürünlerini peşin bedel karşılığında bir, iki veya üç yıllık
vadeyle sattıklarını (selem veya selef yaptık
ların ı ) görmüş ve onlara , "Kim bir şeyde
selem yaparsa belirli ölçüde. belirli tartıda
ve belirli zamana kadar yapsın" demiştir
(BuhM, "Selem" , 1, 2, 7; Mü slim , "Müsa~t", ı 28). Selemin icma ile de sabit olduğu belirtildiği halde dört mezhep literatüründe. "Selem ihtiyaca binaen kıyasa aykı
rı biçimde meşru kılınmıştır" ifadesinin yer
alması İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim tarafından eleştirilmiştir. İbn Kayyim,
Resül-i Ekrem'in. "Yanında olmayanı satma" yönündeki emrinin (Ebu DavQd, "Büyü<", 68) fıkıhta "ma'dQmun satışı" olarak
ifade edildiğini ve selemin de genellikle bu
kapsamda değerlendirildiğini, ancak bu yasağın satıcının mülkünde bulunmayan veya teslimi mümkün olmayan mala ilişkin
olduğunu, selerne konu edilen malın ise
nitelikleriyle belirlenmiş olup böyle bir malın akde konu yapılabileceğinin müdayene
ayetinden rahatlıkla anlaşılabileceğini ifade eder ( İ'lamü'l-muuakkı'Tn, ll. ı 9).
mıştır

Hanefiler'e göre kurucu irade beyanları
selem akdinin tek rüknü iken cumhur tarafları ve akdin konusunu da rükün olarak nitelemektedir. Hanefi ve Malikller'le
Şafiiler'in bir kısmına göre selem akdinin
kuruluşu için selem lafzı şart değilken Şa
fii mezhebinde tercih edilen görüşe ve Züfer'e göre bu akdin selem lafzıyla yapılma
sı şarttır. Züfer'in tercihinde selemi kıya
sa aykırı görmesi rol aynarken Şafiiler'in
tercihinde, vadesiz selemi mümkün görmeleri sebebiyle selemle mutlak bey'i birbirinden ayırmayı sağlayan bir kritere ihtiyaç duymaları etkili olmuştur.
Fıkıh literatüründe selem için öngörülen geçerlilik şartları şöylece özetlenebilir: 1. Karşılıklı bedeller mütekawim mal
olmalıdır. Bu bağlamda Hanefiler, mütekawim mal saymadıkları menfaatin selem
akdinde bedel olamayacağını öngörerek diğer mezheplerden ayrılmıştır.

bedeller belirlenmiş (malum) ,
Her iki bedel için gerekli görülse de belirlenmiş olma şartı re'sülmalden
çok müslemün fihi ilgilendirir; zira re'sülmal zaten çoğunluğa göre akid meclisinde, Malikller'e göre de fazla geciktirilmeden ödenmek durumundadır (aş.bk . ). Bu
bakımdan fakihlerin çoğunluğuna göre akid
meclisinde re'sülmalin görülmesi yeterlidir. Arıcak akdin feshi halinde doğabilecek
ihtilafları bertaraf etmek amacıyla Ebu Ha2.

Karşılıklı

olmalıdır.

nlfe misl'i maldan oluşan re'sülmalin mikHanbel'iler ise her hfılükarda re'sülmalin niteliklerinin ve miktarının akidde
belirtilmesini gerekli görür. İbn Hazm, selemi düzenleyen hadisin lafzından hareketle bütün misl'i malları değil sadece keyll
ve veznl olanları selerne elverişli görmüş
se de (el-Muf:ıalla, IX, 105) İslam hukukundaki hakim kanaate göre nitelikleriyle belirlenip zimmet borcu olabilen her türlü mal
selem konusu olabilir. Bu durum misl'i malların selerne daha elverişli olmasına zemin hazırlamaktaysa da asıl önemli olan ,
ister misli ister kıyeml olsun malın zimmette yer alabilecek şekilde nitelikleriyle
tanımlanabilmesidir. Bu bakımdan Maliki, Şafii ve Hanbelller misl'i olmadığı halde
yaş , cinsiyet vb. özelliklerinin belirtilmesi
şartıyla hayvanın da selerne konu olabileceğini kabul ederken (İbn Kudame, IV, 308;
Şirb!nl, ll, 110-1 11; Derdlr, lll , 278) Hanefiler, İbn Mes'Qd'un görüşünü esas alarak bu şekilde belirsizliğin giderilmesinin
mümkün olmadığını ve hayvanın selerne
konu olamayacağını belirtmiştir (Şey ba
nl, V, 8; Kasanl, V, 209) . Bununla birlikte
Hanefiler'e göre klasik dönemde tartıyla
değil taneyle satılan, fakat birimleri arasında fiyata yansıyacak düzeyde fark bulunmayan yumurta ve ceviz gibi mallar
selerne elverişli sayılırken birimleri arasın
da önemli fark bulunan nar, ayva, karpuz
vb. ürünler selem için uygun bulunmamıştır ( Şeyba nl, V, ı O) . öte yandan fakihlerin çoğunluğu re'sülmalin para olmaması şartıyla paranın müslemün fih olabileceğini kabul ederken Hanefiler bunu kabul
etmez.
tarının ,

3. Re'sülmal

peşin olmalıdır.

Malikller
re'sülmalin akid meclisinde kabzını selemin sıhhat şartı saymıştır. Akdin yapıldığı sırada re'sülmalin
hemen kabzedilmesi şart olmayıp bunun
akid meclisi içinde olması yeterlidir. Kabz
şartını gerekçelendirme bağlamında setemin meşruiyetini gösteren hadiste geçen "islam" veya "islaf" kelimelerinde "teslim" anlamının bulunduğu, re'sülmfılin kabzedilmemesi halinde icma ile yasaklanan,
vadeli ile vadelinin mübadelesine (el-kali'
bi'l-kali') zemin hazırlanmış olacağı, zaten
selemde belli oranda var olan belirsizliğin
(gararın) re'sülmalin kabzedilmesiyle kabul edilebilir hale geleceği ve değişime konu yapılan her iki bedelin de vadeli olması halinde akdin maksadı olan hukuki sonuca ulaşılamayıp akdin işlevsiz kalacağı
ifade edilmiştir. Akid meclisinde kabzı şart
koşmayan Maliki mezhebinde tercih edilen görüşe göre -taraflarca kararlaştırılmış
olsun veya olmasın- re 'sülmal en çok üç
dışındaki çoğunluk
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günlük gecikmeye konu olabilir; üç günü
aşan sürenin şart koşulması halinde akdin
geçersiz olacağında ihtilaf bulunmaz; ancak taraflarca şart koşulmadığı halde re'sülmalin üç günden sonra ve malın teslim edileceği vadeden önce kabıedilmesi
durumunda selemin geçerli olacağı yönünde bir görüş vardır. Cumhur ile Malikller
arasındaki görüş ayrılığı selemde şart muhayyerliğinin hükmü konusuna da yansı
mış ve cumhur selemde şart muhayyerliğini caiz görmezken Millikller bunu üç güne kadar caiz görmüştür (Şafii, III, 133; Kasan!', V, 20!; Buhutl, Şer/:ıu Müntehe'l-iradat, ır . 169; Desuki. lll, 195-196) Re'sülmalin kısmen kabıedilmesi halinde çoğunlu
ğa göre akid, kabıedilen miktar ve müslemün fihten bu miktara tekabül eden kı
sım oranında geçerli olur. Re'sülmalin kabıedilmeyen kısmı itibariyle bu akdin deynin deynle satışına yol açacağını düşünen
Malikller akdin tamamen geçersiz olacağını öngörür. Vadesi gelmiş alacağın selemde r e'sülmal olabileceği İbn Teymiyye
ve İbn Kayyim tarafından kabul edilirken
deynin deynle satışı olacağı gerekçesiyle
fakihlerin büyük çoğunluğu tarafından bu
tasarruf caiz görülmez. Akidden önce selem borçlusunun elinde bulunan selem alacaklısına ait malın (ayn) re'sülmal yapıla
bileceği ittifakla kabul edilmiş, ancak bu
malın kabzını n yenilenmesinin gerekip gerekmeyeceği fakihler arasında tartışılmış
tır.

4. Müslemün fih olarak belirlenen mal
piyasada mevcut olmalıdır. Nev'an muayyen bir cins borcu olan müslemün fih islam hukukunda cins borcunun prototipini oluşturur. Buna göre müslemün fihte
ifası gereken edim, borçlanılan cinsin muayyen bir ferdi olmayıp o cinsin sözleşme
sırasında kararlaştırılan özelliklerine sahip
herhangi bir ferdidir. İfa olarak sunulan
fert akde aykırı çıkarsa o cinsten akde uygun bir fert ifa edilineeye kadar edim borçlunun zimmetinde kalmaya devam eder
(İbn Kudame, V, 475 ; Karafl, lll , 253-254) .
İfanın konusunu aşırı derecede daraltıcı nitelikteki şartlar, mesela belli bir tarlanın
ürününden, hatta bazı mezheplere göre
belirli bir kasabanın ürününden olmak şar
tıyla yapılan selem ifa imkansızlığına yol
açar düşüncesiyle selemde muteber sayılmamıştır (Şeyban! , V, 6- 7, 48-49; Haraş1 , V. 219-221 ). Hanefiler bu konuda oldukça ihtiyatlı davranarak malın vade süresince piyasada mevcut olmasını gerekli görürken diğerleri malın vade tarihinde
normal şartlarda temin edilebilir olmasını
yeterli sayar. İbn Kayyim, bu konuda Hanefiler'in garar ihtimalini azaltmak düşün-
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cesiyle hareket etseler de söz konusu şar
müsaade ettiği geniş
liği daraltıp gereksiz yere sıkıntıya yol açtıklarını ileri sürmüştür (İ'lamü'l-muvak
kı'fn, II, 20) . Hanefi mezhebinde bu şart
larta yapılan bir selem akdinde ifa imkansızlığının meydana gelmesi oldukça güçleşmektedir. Ancak yine de borç muacceliyet kazandığında edim konusu şeyin ya
bir hastalık isabet etmesi veya dolu, sağanak halinde yağış gibi tabii afetiere maruz kalması sebebiyle o sene ürün alına
mamışsa diğer üç mezhepte olduğu gibi
Hanefi mezhebine göre de bu durumda
imkansızlıktan ziyade alacaklının seçimlik
yetki hakkı söz konusudur. Alacaklı bu yetkiye dayanarak ya akdi fesheder veya edimini sonraki mevsimin ürününden almak
üzere beklerneye katlanır. Züfer'e göre ise
bu ifa imkansızlığı hali olup borçlu, daha
önce almış olduğu karşı edimi sebepsiz
zenginleşme hükümleri gereğince iade etmek zorundadır (Serahs1, XII, 135-136) .
tı koşmakla şikiin

S. Müslemün fihin ifa zamanı (vade) belirlenmiş olmalıdır. Şafii dışındaki çoğunlu

ğa göre malın vadeli olması yapılacak akdin selem akdi olabilmesi için şarttır. Şa
filler'e göre ise vadeli selemin caiz oluşu
na kıyasla vadesiz selem de caiz olmalıdır;
önemli olan müslemün fihin nev'an muayyen borç olmasıdır. Fakihlerin ittifakıy
la, tarafların akidde kararlaştırdıkları vade belirli bir tarih vererek veya hasat zamanı gibi tarafların bileceği tarzda tesbit
edilebilir. Bu konuda örf belirleyici rol oynamaktadır (İbn Kudame, IV, 324; İbn Abidin, V, 188) Selemde vadeyi şart koşan fakihlerin bir kısmı amaca uygunluk düşün
cesiyle bir ay, on beş gün, üç gün, hatta
yarım gün gibi alt sınırlar tesbit ederken
bir kısmı bunun örfe bağlı olduğunu . dolayısıyla belli bir sınır koymanın gerekmediğini belirtmiştir. öte yandan müslemün
fihin takside bağlanması çoğunluk tarafından caiz görülürken bazı fakihler buna
cevaz vermemiştir. Selem borçlusu vaktinden önce ifada bulunmak isterse alacaklının bunu kabule mecbur olup olmadığı tartışmalıdır. Fakihlerin bir kısmına
göre alacaklı buna zorlanamazken diğer
bir kısmına göre ifanın vadeye kadar bı
rakılmasında alacaklının haklı sebebi olmadığı anlaşılırsa borçlunun menfaati dikkate alınarak ona vaktinden önce ifada bulunma imkanı tanınır. Ancak alacaklı uygun olmayan şartlarda sunulan, mesela
yağmalanma tehlikesinin bulunduğu bir
zamanda erken ifayı kabul etmek zorunda değildir. Yine vade hem borçlu hem alacaklı veya sadece alacaklı yararına ise alacaklı vaktinden önce vuku bulan ifayı ka-

bul etmek zorunda değild ir. Mesela hayvan gibi bakım külfeti gerektiren veya çok
miktarda buğday gibi depolama masrafı
bulunan ya da meyve, et gibi vadesi geldiğinde taze olarak tüketilrnek istenilen
müslemün fihin vadesinden önce ifa edilmesi alacaklının zararınadır. Bazı fakihlere göre borçlunun erken ifaya yetkili ve
alacaklının kabul etmek zorunda olduğu
durumlarda alacaklı ya ifayı kabul veya
borçluyu ibra eder. Alacaklı hazır değilse
hakim onun adına ifayı kabul eder (İbn
Ku dilme, N , 33 9; Zerkeş1, I, I 02; Şirb!n! ,
Il, 116)

6. Müslemün fihin ifa yeri belirlenmiş
Mal tesliminin belli bir külfeti
barındırınasma binaen ve belirlenmemesi
halinde doğması muhtemel ihtilafları önlemek amacıyla ifa yerinin akid sırasında
tayin edilmesi Ebu Han!fe ile selemin vadeli olması halinde Şafiller'e göre, selemin
geçerlilik şartlarından sayılmakla birlikte
taşıma masrafı bulunmadığı takdirde bu
şartın gerekli olmadığı bildirilmiştir. İma
meyn ile Maliki ve Hanbeli mezhepleri ve
selemin peşin olması halinde Şafiiler ifa
yerinin tesbit edilmesine gerek görmeyip
başka yer tesbit edilmemişse ifa yerinin
akdin yapıldığı yer olarak belirleneceği görüş ündedir (Şeybanl, V, 9-l O; Kasani. V,
213; İbn Kudame, lV, 305 - 334; Nevev!, lll ,
25 3-254; Derdlr, lll, 286; bu konuda Mecell~ Ebu Hanife'nin görüşünü kanunlaş
tırmıştır, md. 386).
olmalıdır.

7. Akid ribaya yol açmamalıdır. Karşı
ribev! mallardan oluşması
halinde değişime konu yapılan mallar vade ribasına fırsat vermeyecek şekilde ayarlanmalıdı r. Fıkıh mezhepleri selemde riba
cereyan etmemesi için söz konusu mübadeleyi kendi riba kriterlerine uygun şe
kilde ayarlamışlardı r. Farklı riba kriterlerine bağlı olarak meşru mübadele biçimleri de farklılık arzetmektedir (bk. FAİZ).
lıklı ediınierin

Selem akdinin yapılmasıyla birlikte bedellerin mülkiyeti karşılıklı olarak taraflara intikal eder. Re'sülmali peşin teslim alan
alıcının onun üzerinde tasarrufta bulunabileceğine dair tartışma yoktur. Müslemün fih ise satıcının zimmetinde borç olmasına rağmen teslim anında piyasada
bulunmama ihtimali düşüncesiyle fakihlerin çoğunluğuna göre meb!' gibi algıla
narak meb!e ait sıkı hükümlere tabi tutulmuş olup kabıedilmeden önce istibdali, selem borçlusona ya da üçüncü kişiye
satılması, havale edilmesi vb. tasarruflar
caiz görülmemiştir. Malikller'e göre gıda
maddesi olmadıkça müslemün fih üzerinde kabzdan önce tasarrufta bulunulması
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caizdir (Sa hnGn , IV, 16- I 7; İbn Kuda me.
IV, 33 5) . ibn Teymiyye ve ibn Kayyim ise
alacaklının borçludan müslemün fıhin değerinden fazla bir şey almaması şartıyla
bu tür tasarruflarda sakınca bulunmadı
ğı görüşündedir. Şafiiler ve bir kısım Hanbeli fakihi müslemün fıhin istibdale konu
yapılmasını sağlamak için ikale müessesesini kullanmıştır. Buna göre taraflar öncelikle selem akdini fesheder. Böylece selem alacaklısının verdiği re'sülmal sebepsiz zenginleşme dolayısıyla , borçlunun zirnmetinde yer alır. Bu alacak tıpkı karz ve
semen alacağı gibi istibdale elverişli hale
gelir. Semen hükmünde olan bu alacakla
da rahatça bir başka şey satın alınabil i r.
Hanefi ve Malikiler'le Han beliler'in çoğun
Iuğu ise bunu caiz görmemiştir ( Şeyban!,
V, 46; İbn Kudame, IV, 337 ; Şirbini , ll , 11 5).
Cins borçlarında hasarın (daman) intikali için teslim prensibinin (kabz) esas alın 
ması hususunda islam hukukçularının görüş birliği bulunduğundan kabzdan önce
cins borçlarının hasarının borçluya ait olduğunda tartışma yoktur (Kasani, V, 24424 5; İ b n Cüzey, s. 252 ). Ancak kabz terimine farklı anlamlar yükledikleri için mezheplerin hasarın intikal anına dair görüş
leri buna paralel olarak farklılık arzetmektedir (bk. KABZ). Öte yandanselem akdinden doğan müslemün fıh borcu için şahsi
veya ayni teminatın cevazı tartışılmıştır.
Hanbeli mezhebinde tercih edilen görüşe
göre selem borcuna karşılık rehin veya kefalet caiz görülmezken diğer üç mezhepte
iki tür teminat da caiz görülmüştür. ibn
Hazm ise bu hususta kefaleti caiz görmediği halde rehni caiz görmektedir.
islam Konferansı Teşkilatı'na bağlı islam Fıkıh Akademisi 1-6 Nisan 1995 tarihlerinde düzenlediği dokuzuncu dönem
toplantısında selem akdi ve çağdaş uygulamalarını ele almış . 85 sayılı kararında
klasik fıkhi görüşlerin ifadesinden sonra selem akdinin finans kurumlarınca çeşitli tarım ve sanayi faaliyetlerinin fınansında kullanılabileceği , yine bu usulden küçük ölçekli
işletmelere makine vb. araçların temininde yararlanılabileceği ve elde edilen ürünlerin üreticiden alınıp pazarlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca günümüz finans kurumlarının bir kısmınca selem akdini esas alan
"sukGk selem" adı altında kıymetli evrak
ihracı yapılmaktadır.
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EbO. Muhammed Selerne
b. Asım en-Nahvi
(ö. 270/883'ten sonra)
L

Dil ve

kıraat
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Hoca-talebe ilişkilerine bakıldığında Küfe'de
veya çevresinde doğduğu , aynı çevrede yetiştiği söylenebilir. KGfe dilcileri ve nahivcilerinden olduğu bilinmekle birlikte Hatib
el-Bağdadi TariJJ.u Bagd d d' ında ona yer
verdiğine ve İbnü ' l-Cezeri kendisini Bağ-

dadi nisbesiyle kaydettiğine göre bir müddet Bağdat'ta bulunmuş olmalıdır. Nahvi
ve kıraat ilmini KGfe dil mektebinin önemli isimlerinden Yahya b. Ziyad el-Ferra'dan
aldı ; kaynaklar onun yanından ayrılmadı
ğına ve onun eserlerinin en güvenilir ravisi olduğuna özellikle dikkat çekmektedir.
Kıraat-i seb'a imamlarından Kisai'nin ravisi Ebü'l-Haris'ten istifade edip ondan rivayette bulunduğu gibi kıraat-i aşere imamlarından ve Hamza b. Habib kıraatinin meş
hur iki ravisinden biri olan Halef b. Hişam 'dan kıraat öğrendi. Dil alimi Halef elAhmer' den de faydalandı ve ondan Kitdbü'I-'A d ed'i dinledi. Sa'leb, Muhammed
b. Ferec el-Gassanive Muhammed b. Yahya el-Kisai, Selerne'den kıraat öğrenip rivayette bulundu . Oğlu Mufaddal b. Selerne
kendisinden Ar ap grameri, sözlük bilimi
ve Kur'an ilimleri alanında faydalandı ( DİA,
XXX. 365). ibnü'l-Cezeri. Selerne b. Asım'ın
270'ten (883) sonra vefat ettiğini belirtmektedir. H ediyyetü 'l -'arifin'de bu tarih
31 O (922) olarak kaydedilirse de hocası Halef el-Ahmer'in 180 (796) yılı civarında , Perra'nın 207'de (822) öldüğü dikkate alındı 
ğında bunun doğru olmadığı anlaşılır.
ilmine güvenilen, rivayetleri delil olar ak
rivayette titizliğiyle tanınan ve
kaynaklarda sika. sebt gibi terimlerle değerlendirilen Selerne b. Asım . Sa'leb'in ifadesine göre Ferra ' nın meşhur üç öğrenci
sinden biridir. Bunlar Arap dilinde derinliği olan EbCı Abdullah Muhammed b. Ahmed et-Tuva!, nahiv ve kıraatle ilgili kitapları ezbere bilen ve rivayet eden Selerne
b. Asım ve ile! bilgisine sahip olan EbG Ca'fer Muhammed b. Abdullah b. Kadim'dir.
Seleme. Ferra'nın imla ettiği Me'ani'IKur'an adlı eserini kaleme alanlar içinde
yer almış olup ibnü'l-Enbari'ye göre bu
eserin onun tarafından rivayet edilen nüshası en değerlisidir. Zira Seleme. Arap diline ve nahve hakimiyeti yanında imla meclislerine katılanlardan yazdıklarını alır. onlar üzerinde gerekli incelemeleri yapar,
tesbit ettiği hataları hocası ile tartışırdı
(Ebu Bekir ez-Zübeydl, s. ı 37) Kaynaklarda Selerne b. Asım'ın G aribü'I-J:ıadiş, Kitdbü 'l-MesiO.k (el-Memluk, el-f:fulul) fi'l'Arabiyye (fi'n-naf:w) adlı eserleri kaydedilmiş olup bunların günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. Ona ayrıca Me'ani'l-Kur'an adıyla bir eser nisbet edilir, ancak bunun Ferra'nın aynı adı taşıyan kitabı
nın Selerne tarafından kaleme alınan nüshası olması kuvvetle muhtemeldir.
kullanılan,
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