
!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. ) 
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~ 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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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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Jııııru KArıiR ALBAYRAK 

L 

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 


