
caizdir (SahnGn, IV, 16- I 7; İbn Kudame. 
IV, 33 5) . ibn Teymiyye ve ibn Kayyim ise 
alacaklının borçludan müslemün fıhin de
ğerinden fazla bir şey almaması şartıyla 
bu tür tasarruflarda sakınca bulunmadı
ğı görüşündedir. Şafiiler ve bir kısım Han
beli fakihi müslemün fıhin istibdale konu 
yapılmasını sağlamak için ikale müessese
sini kullanmıştır. Buna göre taraflar ön
celikle selem akdini fesheder. Böylece se
lem alacaklısının verdiği re'sülmal sebep
siz zenginleşme dolayısıyla , borçlunun zirn
metinde 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 alınabilir. 

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) intika
li için teslim prensibinin (kabz) esas alın

ması hususunda islam hukukçularının gö
rüş birliği bulunduğundan kabzdan önce 
cins borçlarının hasarının borçluya ait ol
duğunda tartışma yoktur (Kasani, V, 244-

245; İ bn Cüzey, s. 252). Ancak kabz teri
mine farklı anlamlar yükledikleri için mez
heplerin hasarın intikal anına dair görüş
leri buna paralel olarak farklılık arzetmek
tedir (bk. KABZ). Öte yandanselem akdin
den doğan müslemün fıh borcu için şahsi 
veya ayni teminatın cevazı tartışılmıştır. 

Hanbeli mezhebinde tercih edilen görüşe 
göre selem borcuna karşılık rehin veya ke
falet caiz görülmezken diğer üç mezhepte 
iki tür teminat da caiz görülmüştür. ibn 
Hazm ise bu hususta kefaleti caiz görme
diği halde rehni caiz görmektedir. 

islam Konferansı Teşkilatı'na bağlı is
lam Fıkıh Akademisi 1-6 Nisan 1995 ta
rihlerinde düzenlediği dokuzuncu dönem 
toplantısında selem akdi ve çağdaş uygu
lamalarını ele almış . 85 sayılı kararında 
klasik fıkhi görüşlerin ifadesinden sonra se
lem akdinin finans kurumlarınca çeşitli ta
rım ve sanayi faaliyetlerinin fınansında kul
lanılabileceği , yine bu usulden küçük ölçekli 
işletmelere makine vb. araçların teminin
de yararlanılabileceği ve elde edilen ürün
lerin üreticiden alınıp pazarlanabileceği be
lirtilmiştir. Ayrıca günümüz finans kurum
larının bir kısmınca selem akdini esas alan 
"sukGk selem" adı altında kıymetli evrak 
ihracı yapılmaktadır. 
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SELEME b. ASlM 
( !'>"" ı..: 0! 4AJ...., ) 

EbO. Muhammed Selerne 
b. Asım en-Nahvi 

(ö. 270/883'ten sonra) 

Dil ve kıraat alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ho
ca-talebe ilişkilerine bakıldığında Küfe'de 
veya çevresinde doğduğu , aynı çevrede ye
tiştiği söylenebilir. KGfe dilcileri ve nahivci
lerinden olduğu bilinmekle birlikte Hatib 
el-Bağdadi TariJJ.u Bagddd'ında ona yer 
verdiğine ve İbnü ' l-Cezeri kendisini Bağ-

SELEME b. ASl M 

dadi nisbesiyle kaydettiğine göre bir müd
det Bağdat'ta bulunmuş olmalıdır. Nahvi 
ve kıraat ilmini KGfe dil mektebinin önem
li isimlerinden Yahya b. Ziyad el-Ferra'dan 
aldı ; kaynaklar onun yanından ayrılmadı
ğına ve onun eserlerinin en güvenilir ravi
si olduğuna özellikle dikkat çekmektedir. 
Kıraat-i seb'a imamlarından Kisai'nin ravi
si Ebü'l-Haris'ten istifade edip ondan riva
yette bulunduğu gibi kıraat-i aşere imam
larından ve Hamza b. Habib kıraatinin meş
hur iki ravisinden biri olan Halef b. Hi
şam'dan kıraat öğrendi. Dil alimi Halef el
Ahmer' den de faydalandı ve ondan Kitd
bü'I-'A ded'i dinledi. Sa'leb, Muhammed 
b. Ferec el-Gassanive Muhammed b. Yah
ya el-Kisai, Selerne'den kıraat öğrenip riva
yette bulundu. Oğlu Mufaddal b. Selerne 
kendisinden Arap 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 belirt
mektedir. H ediyyetü 'l -'arifin'de bu tarih 
31 O (922) olarak kaydedilirse de hocası Ha
lef el-Ahmer'in 180 (796) yılı civarında , Per
ra'nın 207'de (822) öldüğü dikkate alındı

ğında bunun doğru olmadığı anlaşılır. 

ilmine güvenilen, rivayetleri delil olarak 
kullanılan, rivayette titizliğiyle tanınan ve 
kaynaklarda sika. sebt gibi terimlerle de
ğerlendirilen Selerne b. Asım . Sa'leb'in ifa
desine göre Ferra 'nın meşhur üç öğrenci
sinden biridir. Bunlar Arap dilinde derin
liği olan EbCı Abdullah Muhammed b. Ah
med et-Tuva!, nahiv ve kıraatle ilgili kitap
ları 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'I
Kur'an adlı eserini kaleme alanlar içinde 
yer almış olup ibnü'l-Enbari'ye göre bu 
eserin onun tarafından rivayet edilen nüs
hası en değerlisidir. Zira Seleme. Arap dili
ne ve nahve hakimiyeti yanında imla mec
lislerine katılanlardan yazdıklarını alır. on
lar üzerinde gerekli incelemeleri yapar, 
tesbit ettiği hataları hocası ile tartışırdı 
(Ebu Bekir ez-Zübeydl, s. ı 37) Kaynaklar
da Selerne b. Asım'ın Garibü'I-J:ıadiş, Ki
tdbü 'l-MesiO.k (el-Memluk, el-f:fulul) fi'l
'Arabiyye (fi'n-naf:w) adlı eserleri kayde
dilmiş olup bunların günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. Ona ayrıca Me'a
ni'l-Kur'an adıyla bir eser nisbet edilir, an
cak bunun Ferra'nın aynı adı taşıyan kitabı

nın Selerne tarafından kaleme alınan nüs
hası olması kuvvetle muhtemeldir. 
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i.J İDRis ŞENGÜL 

SELEME b. EKVA' 
(öl'YI..:,.ı~) 

Ebu Müslim (Ebu Amir, Ebu İyas) Selerne 
b. Amr b. Sinan el-Ekva' el-Eslemi 

(ö. 74/693) 

L 
Sahabi. 

.J 

Medine yakınlarında yaşayan Eslemo
ğulları kabilesi içinde doğdu. Ekva' diye 
bilinen dedesi Sinan b. Abdullah'a nisbet 
edilerek İbnü'l-Ekva' olarak anılır. Bedir, 
Uhud ve Hendek savaşlarında adının geç
memesinden hareketle bu dönemde he
nüz İslam'a girmediği veya yaşının küçük 
olduğu söylenebilir. İlk defa Hudeybiye Ant
Iaşması'nda bulundu; yolunda ölmeye ha
zır olduğunu belirterek Hz. Peygamber'e 
biat etti ve bu biatını Resulullah'ın isteği 
üzerine iki veya üç defa tekrarladı (Buha
r!, "Cihad", I 10; Mizzl, Xl, 301). Kendi ifa
desine göre yedi gazveye katılmış. ayrıca 
Resulullah'ın gönderdiği dokuz seriyyede 
yer almış. bunlardan birine Hz. Ebu Be
kir'in, diğerine üsame b. Zeyd'in kuman
da ettiğini söylemiştir (BuhM, "Megazl", 
45; Müslim, "Cihad", ı48; İbn Sa'd, IV, 305) 

Hudeybiye'den sonra Gabe Gazvesi'ne, Hay
ber'in ve Mekke'nin fethine, Huneyn ve Ta
if seferleriyle Te bük Savaşı'na iştirak etti. 
Özellikle Gabe Gazvesi'nde büyük kahra
manlık göstererek Hz. Peygamber'in tak
dirini kazandı. Bir grup Gatafanlı ve Feza
reli, ResGlullah'ın Gabe mevkiinde otlatı
lan develerine saldırıp çobanı öldürmüş, 
yirmi kadar deve ile çobanın annesini alıp 
götürmüştü. Bunu haber alan Selerne tek 
başına harekete geçip bir taraftan gür se
siyle etrafa baskını duyurmaya çalıştı, di
ğer taraftan develeri kurtarmak için yaya 
olarak yağmacıların peşine düştü, nihayet 
Zukared denilen su kuyusu başında deve
leri ve çobanın annesini yağmacıların elin
den kurtardı. Medine'ye dönerken, yağ
macıları yakalamak üzere yola çıkan Hz. 
Peygamber ve bir grup müslümanla kar
şılaştı ve bir müfrezeyle yağmacıların pe
şine düşmeyi teklif etti. Ancak Resul-i Ek
rem yapılması gerekeni kendisinin yaptığı-
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nı belirterek buna gerek kalmadığını söy
ledi ve onu terkisine alarak Medine'ye dön
dü (Buhar!, "Megazl", 38; Müslim, "Cihad", 
ı 31, ı 32). Bu gayreti ve cesaretinden do
layı Hz. Peygamber Seleme'yi, "Bugün en 
iyi piyademiz Seleme'dir" sözleriyle övdü 
(Taberanl, VII, 16, 20). ona biri piyade, di
ğeri süvari hissesi olmak üzere iki pay ver
di (Müslim, "Cihad", 132) 

Resülullah'ın kendisini defalarca bine
ğinin arkasına aldığını. birçok defa başını 
okşadığını, kendisine ve aile fertlerine ha
yır dua ettiğini belirten Selerne ResGl-i Ek
rem'in yakın çevresinde yer aldı, zaman 
zaman gönüllü olarak korumalığını yaptı 
ve avladığı hayvan etlerinden ona ikram
da bulundu (Taberanl, VII. 6, 24). Selerne 
b. Ekva', Hz. Peygamber'in vefatından son
raki dönemde özellikle Kuzey Afrika taraf
larına düzenlenen seferlere katılmakla bir
likte daha çok hadis rivayeti ve fetva ile 
meşgul oldu. İyi bir binici, ok atıcı, aynı za
manda güzel ahlak sahibi ve cömert bir 
şahsiyet olarak tavsif edilen Seleme, Hz. 
Osman'ın vefatından sonra Medine yakı
nındaki Rebeze'ye yerleşerek hayatını bu
rada sürdürdü. Son zamanlarında gözle
rini kaybetti. Ölümünden birkaç gün ön
ce bir vesile ile Medine'ye geldi. Ölüm ta
rihi hakkında farklı görüşler bulunmakla 
beraber çoğunluğun tercih ettiği rivayete 
göre 74 (693) yılında seksen yaşlarında bu
rada vefat etti (vefatı ve yaşıyla ilgili fark
lı görüşler için bk. Hikmet Beşir Yasin, s. 
45-47) 

Selerne b. Ekva', ResGl-i Ekrem'den baş
ka Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Talha b. 
Ubeydullah'tan rivayette bulunmuştur. Ba
zı kaynaklarda onun Hz. Peygamber'den 
yetmiş yedi hadis naklettiği belirtilmek
teyse de son dönemde yapılan bir araştır
mada rivayetlerinin sadece Kütüb-i Sit
te ile Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'in
de bir kısmı mükerrer olmak üzere 174'e 
ulaştığı görülmektedir. Otuz dokuzu süla
siyyattan olan bu rivayetlerin on altısı Bu
har! ve Müslim tarafından ittifakla rivayet 
edilmiştir (a.g.e., s. 44-45, 51 vd., 389). 

Başlıca ravileri oğlu İyas, hizmetiisi Yeiid 
b. Ebü Ubeyd, Abdurrahman b. Abdul
lah b. Ka'b b. Ma.Jik, Ebü Selerne b. Abdur
rahman. Hasan b. Muhammed b. Hane
fiyye, Zeyd b. Eslem, Yezld b. Husayfe ve 
Musa b. İbrahim b. Abdurrahman ei
Mahzuml gibi tabillerdir. Hikmet Beşir 
Yasin, Merviyyôtü'ş-şaJ:ıôbf Selerne b. 
el-Ekva' fi'l-Kütübi's-sitte ve Muvatta'i 
Malik ve Müsnedi AJ:ımed adıyla bir 
yüksek lisans tezi hazırlamış ( 1402/ 

1982, Ümmülkura Üniversitesi Şeriat Fa-

kültesi), daha sonra bunu yayımiarnıştır 
( Cidde 1404/1984) 
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~~ HASAN Ci.RİT 

ı 
SELEME b. HiŞAM 

ı 

(F~..:.ı-ı~) 

Ebu Haşim Selerne b . Hişam 
b. el-Muglre el-MahzGmi el-Kureşi 

(ö. 14/635) 

L 
Sahabi. 

.J 

Kureyş'in en itibarlı kollarından Beni 
Mahzum'a mensuptur. Ebu Cehil'in ve 
Mekke'nin fethi esnasında müslüman olan 
Haris b. Hişam'ın kardeşi. Halid b .. Velid'in 
amcasının oğludur. Annesi şair sahabiler
den ve ilk müslümanlardan Dubaa bint 
Amir' dir. Mekke döneminde İslamiyet'i ka
bul eden Selerne ilk müslümanların pek 
çoğu gibi müşriklerden işkence gördü ve 
Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. 
İleri gelen müşriklerden bir kısmının müs
lüman olduğuna dair yayılan asılsız ha
berler üzerine bir grup arkadaşıyla birlikte 
Mekke'ye döndü. Medine'ye hicret etmek 
istediğinde kendisine izin verilmediği gibi 
Ebu Cehil tarafından hapsedilçli, aç ve su
suz bırakıldı (İbn Sa'd, IV, 130-131 ). Hz. Pey
gamber, Medine'ye hicret ettikten sonra 
Mekke'de kalan Selerne ve onun durumun
daki diğer müslümanlar için çok üzüldü ve 
uzun süre sabah namazlarında rükudan 
kalktıktan sonra kunut yaparak, "Allahım! 
Velid b. Velid, Selerne b. Hişam, Ayyaş b. 
Ebu Rebla ve Mekke'deki diğer güçsüzle
ri kafirlerin elinden kurtar" diye dua etti 
(Buhar!, "E<;;an", 128, "Cihad", 98, "Da<a
vat", 58; Müslim, "Mesacid", 294-295). 

Bir müddet sonra Velid b. Velid hapisten 
kurtulup Medine'ye gitti. Resül-i Ekrem, 
Ayyaş ile Selerne'nin işkence altında ol
duklarını öğrenince onu tekrar Mekke'ye 
göndererek birlikte kaçmalarını emretti. 
Müslümanlar Umretü'l-kaza'dan dönerken 
Selerne ve arkadaşları da Mekke'den ka
çarak onlara yetişti. Müşrikler, Halid b. Ve-


