
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-



!im. " Eşribe", ı 74). insanlar arasında ayı
rım yapmadan her müslümana selam ver
mek ve verilen selamı almak bütün müs
lümanların görevidir (Buhar!. " İsti,ı:an " , 9) 
Bu sebeple Abdullah b. Ömer sadece se
lam vermek üzere çarşıya çıkar ve karşı
laştığı bütün müslümanlara selam verirdi 
(el-Muvatta' , "Selam" , 6). Namaz kılmak, 
Kur'an okumak, tefekküre dalmış olmak, 
hutbe dinlemek, ilimle uğraşmak, yemek 
yemek ve defi hacette bulunmak gibi du
rumlar selam almaya engel teşkil ettiği 

için onlara selam verilmemelidir; verildiği 
takdirde selamı atmamanın bir sorumlu
luğu yoktur ( İbn Abidln . ı . 6 ı 8) . Müslü
manların aynı ortamı paylaştıkları gayri 
müslimlerle karşılıklı iyi münasebetler için
de olmalarının teşvik edildiği dikkate alın
dığında (bk GAYRi MÜSLİM) bu ilişkinin ta
bii bir gereği olarak umumi muaşeret ku
ralları çerçevesinde onlarla selamıaşılması 
gerekeceği bellidir. Ancak müslüman olma
yan kimselere selamün aleyküm ifadesiyle 
selam vermek doğru bulunmamıştır (Müs
lim. "Selam", ı 3; ayrıca bk. MERHABA). 

insanlar arasında dostluk, sevgi ve barı
şın yaygınlaştırılması . müslümanların kalp
lerinin birbirine ısındırılması açısından bü
yük önem taşıyan selam müstakil eserle
re konu olmuştur. Semhudl Tibü 'l-kelô.m 
bi-fevô.'idi 's-sel ô.m ( Beyazıt Devlet K tp .. 
Bayezid, nr. 5579). Müstakimzade Süley
man Sadeddin Efendi es-Sel am kable'l
k elô.m (Süleyman iye Ktp .. Esad Efendi, 
nr. ı 68 4. vr. ı 4 ı - ı 47), Şehabeddin Ahmed 
b. Muhammed ei-Mekkl Risô.l e i i sırri's

sel ô.m (Süleymaniye Ktp., Şehi d Ali Pa
şa. nr. 2727, vr. 8-ı7). Osmancıklı Mustafa 
b. Abdullah Tibü 'l-kelô.m ii }J.a'klfi 's-se
lô.m (Süleymaniye Ktp., Tahir Ağa Tekke
si, nr. 3 ı o. vr. 369-377) adıyla birer risale 
yazmıştır. Senaullah Amritsarl. es-Sel ô. 
m ü 'aleyküm adlı eserinde (Arnritsar ı 908, 
ı 9 ı 3, 19231 islam'da ve diğer dinlerde se
lam konusunu ele almaktadır. Süleyman 
b. İbrahim el-Lahim . islam'da selamın ye
ri ve önemini ele alan bir çalışma yapmış
tır (bk bibl. ) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, VI, 458; ibn Hişam . es-S1re2, II , 66 1-
662; Taberi. Ciimi ' u '/-bey iin (nşr. Abdu llah b. Ab
dülmuhsin et-Türki) , Riyad 1424/2003, VII, 273 -
278; ibn Hibban. eş-Şal:t1l:t (nşr. Şuayb ei-Arnallt). 
Beyrut 141 2/199 1, X, 349-350; Kurtubi. el-Ca
m i ', V, 297-305; Abdullah b. Mahmud ei-Mevsıli. 

el-if:ıtiyiir li- ta' /1/i '/-Mul) tiir (nşr. MahmOd Eb O Da
kika), istanbul 1984, IV, 164-165; Şemseddin ibn 
Müflih. el-Adiibü 'ş-şer' iyye ue'/-mine(lu 'l-mer'iy
ye, Kahire, ts. (Müessesetü Kurtuba). I, 332-344; 
ibn Kesir. Te{s1rü'l-Kuriin, VI, 94 -95; ibn Abidin. 
Reddü'/-mu(l tiir (Kahire). I, 6 16-618; Süleyman 
b. ibrahim ei-Lahim. "et-Tahiyye fı' l-islam ", Me-

ce/letü Ciimi'ati'l-imam Mu(lammed b. Su'Cıd 
el-is/iimiyye, sy. 38, Riyad 1423/ 2002, s. 87-
120; C. van Arendenk - [D. Gimaret]. "Salam", 
EJ2 (İ n g.), VIII, 915-918. 

~ MEHMET EFENDİOÖLU 
Diğer Dinlerde. Tarih boyunca birçok 

gelenekte sözlü ve fiili selam biçimleri sü
regelmiştir. Değişik din ve kültürlerde se
lam için kullanılan kelimeler genellikle ba
rış. güven, huzur. sağlık, uzun ömür dile
me gibi t emennileri içerir. Fiilen yani be
den diliyle selam verme şekillerinden en 
yaygın olanları el, yüz. dudak, alın ve omuz 
öpme, sarılma , sağ elle tokalaşma, başı 
hafifçe öne eğme , el kaldırma ve sallama, 
avuçları birbirine yapıştırarak göğüs hiza
sında kavuşturma , ayakları birleştirme , 

şapka çıkarma, dizleri biraz bükerek öne 
eğilme ve yere kapanmadır. 

Tokalaşma ve kucaktaşma barışın ve 
dostluğun sembolü olan bir selam biçimi
dir; Avustralya yerlileri (Aborjinler) arasında 
görüldüğü gibi Sami ve Arı geleneklerde 
de yaygındır. Burunları birbirine değdire

rek selamıaşma Polinezya, Burma, Mala
ya ve Eskimolar tarafından uygulanır. Ayrı

ca Maoriler "kia ora" (s ı h hatler olsun). "kia 
kaha" (güçlü o l as ı n) tabirleriyle burunla
rını birbirine değdirerek selam verirler. 
Öperek selam verme Sami ve Ari kavim
lerde olduğu gibi eski Yunanlılar'da da yay
gın bir uygulamadır. Ağlayarak veya ağla
ma taklidi yaparak selamiaşma çeşitli il
kel kabile dinlerinde rastlanan bir davra
nıştır. Yere çömelme veya yüzükoyun ye
re kapanma eski Mısır ve As u rlular ile Sa
ml toplumlarında görülen bir selam şek
lidir. öte yandan şapka çıkarma Batı kö
kenli , başı öne eğme Doğu kökenli birer 
selamlama biçimidir (ERE, Xl. ı 06- ı 08 ı 

Hindu geleneğinde iki avuç göğüs hiza
sında birleştirilerek baş hafifçe öne eğilir 
ve "namaskar" veya "namaste" deniterek 
selam verilir (Encyclopedia o{Religion, XII , 
8060) Hinduizm'de Tanrı Brahman'ın in
sanların göğsünde ve başında bulunduğu

na inanıldığından bu hareketle, "Ben se
nin içindeki Tanrı 'ya boyun eğiyorum , se
ni seviyor ve saygı duyuyorum" demek is
tenir. Bu selam esnasında bazan tanrıların 
isimleri de anılarak "Jay Şiv şankar" (Tanrı 
Ş iva ad ına), "Radhe Şyam" (Tan rı Krişna ad ı 

na) denilir. Hint geleneğine göre alt kast
tan olan üst kasttakine selam vermelidir, 
ancak üst kasttakinin bu selamı alma zo
runluluğu yoktur. Kast dışı kabul edilen 
paryalara ise selam verilmez ve selamları 
alınmaz. Çünkü inanışa göre onlarla selam
laşma hayat enerjisinin yok olmasıyla so
nuçlanabilir. 

SELAM 

Budist gelenekte selam ve selamıaşma 
manevi gelişimin bir yansıması olarak gö
rülmüştür. Budist ülkelerde Buda heykel
lerinin ve tapınakların (pagoda) önünde 
yere eğilerek selam verme Budist ayini
nin önemli bir parçasıdır. Taoist gelenekte 
sol elin parmakları sağ elin parmaklarının 
üstüne gelecek şekilde iki avucun birleş

tirilmesi, göbek hizasında tutulması ve 
başla birlikte vücudun hafifçe öne eğilme

siyle selam verilir. Konfüçyanist selamı da 
büyük ölçüde buna benzer. Sihler, yaygın 
kullanıma sahip olan "Sat Şri Akat" (Haki
kat Tanrı'd ı r diyen mübarek olsun) veya daha 
dindar olanların yaptığı gibi "Vaheguru ji 
ka Khalsa'sri Vaheguruji ki f ateh" (Khalsa 
Tanrı'nınd ı r. zafer Tanrı içindir ) tabiriyle se
lam verirken genellikle Şintoist ve Budist 
olan Japonlar eğilme veya yere kapanma 
selamı verirler. 

Yahudilik'te " barış ve esenlik" anlamın
da bir selamiaşma ifadesi olan "şalom " 

bütünlük. uyum, sükunet. bolluk ve barış 

durumunu anlatır. Eski Ahid 'de, "Sana se
lam olsun" (Haki mler. 19/20). "Ey DavGd!... 
Selam olsun sana. selam . sana yardım 
edenlere de selam olsun" (1. Tarih ler. ı 2/ 
ı 8 ı gibi ifadeler yer alı r. Şalom dostlar ara
sında iyi dilek temennisi (Ezra. 5/7), iki top
luluk arasındaki barış durumu (1. Krallar. 
5/ 12) ve Tanrı 'dan bir hediye ( İ şaya , 54/ 1 O) 

manasında kullanılmıştır. Tanrı 'nın yetmiş 

iki isminden bir i kabul edilen şalom keli
mesi (Hakimler. 6/24) yahudiler arasında 
ad ve soyadı olarak da kullanılır. Süleyman 
isminin İbranice'deki karşılığı Şılomo'dur. 
Bu ise "onun selamı" ve "barış sever" an
lamlarına gelir. Dindar yahudiler "Şalom 
Alehem" ve karşılığında da "Alehem Şa
lom" diyerek selamtaşırlar (Sherbok, s. 176) . 
Talmud'a göre abdesthanede vb. kutsal 
olmayan mekanlarda selam verilmez. Gü
nümüzde eğitimli ve laik yahudiler şalom 
tabirini tercih etmezler. 

Hıristiyanlık'ta belli bir sözlü selam şek

li bulunmamakla birlikte inciller'de, "Eve 
girdiğinizde ev halkını selamlayın. Eğer bu
nu hak ediyorsa selam ev halkının üzerine 
olsun. değilse selamınız size dönsün" şek
linde pasajlar yer alır (Matta, ı 0/12- ı 3) . Ay
rıca Isa'nın havarilerini selamladığına dair 
ifadeler mevcuttur (Luka. 24/36; Yuhanna. 
2 0/ ı 9-21 . 26) . Pavlus'un Mektupları'nda . 

"Babamız Allah ve Rab lsa Mesih'ten size 
inayet ve selamet olsun" ifadesi sıkça ge
çer (Roma l ı l a r'a Mektup, ı /7; ı. Korintos
lular'a Mektup, ı /3; Ga l atya lıl ar'a Mektup, 
ı /4). Katolik hıristiyan geleneğinde kilise
ye girildiğinde, sunağın önünden geçerken. 
büyük din adamlarıyla karşılaşınca veya 
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