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SELAMLAŞMANIN ÖNEMĐ 


َ	� َأوْ ْ�ِ ْ�ُ�� ِ�َ�ِ���ٍ� َ�َ����ْا ِ�َ�ْ�َ�َ�َوِإَذا ُ��
 ُرد�وَه� ِإن� ا.ّ(َ, َآ�َن َ*َ() ُآ&� َ%ْ$ٍء َ�ِ��ً"�

 (Nisa 86) 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz bütün mü'minleri kardeş 
ilan etmiş ve bu kardeşliğin sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmesi için bir takım sevgi ve saygı 
esasları ortaya koymuştur. 

Bu esasların en önemlilerinden biri de 
mü'minlerin aralarında selamlaşması ve selamı 
yaymalarıdır. Çünkü selam bir duadır. Bu dua 
mü'minler arasındaki saygı ve sevgiyi 
pekiştirir. 

Peygamberimiz (a.s.) bir hadislerinde 
“ Đnsanların Allah katında en makbulü ve 
ona en yakın olanı önce selam verendir”(1) 
buyurmuşlardır.  “Đslam’da amellerin hangisi 
daha hayırlıdır? diye soran bir kimseye 
Peygamberimiz (a.s.), “ Yemek yedirmen ve 
tanıdığına tanımadığına selam 
vermendir”(2)  buyurmuşlardır. 

Yüce Rabimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmaktadır: ”Size bir selâm verildiği 
zaman, ondan daha güzeliyle veya aynısı ile 
karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyi hesap 
eder.”(3) 

Değerli Kardeşlerim! 

Selamı daha güzeliyle karşılık vermek, 
tam anlamıyla alçak gönüllü ve hoşgörülü 
olmanın, büyüklenmemenin ifadesidir. Selam 
arkadaşlığın, dostluğun ve samimiyetin 
ifadesidir. Selam insanların birbirlerine karşı 
güvenin ve dayanışmanın ifadesidir. Selam 
mü'minlerin kardeşlerine karşı parolasıdır. 

Rabbimiz razı olduğu kullarını öldükten 
sonra ahirette bu parola ile karşılatacaktır. Bu 
husus Kur'anda şöyle anlatılır. “Rablerinden 
korkup sakınanlar, bölük bölük cennete 
götürülür; oraya geldiklerinde cennet 
kapıları açılır. Oranın bekçileri onlara 
derler ki; selam size olsun. Gönül huzuru 
buldunuz. Ebedi kalıcılar olarak girin 
cennetlere.”(4) 

Güzel ahlakın göstergelerinden biri olan 
selam verme, bizlerin sadece toplumda yerine 
getirdiğimiz bir adet olmakla kalmamalı, onu 
evlerimize de taşımalıyız. Kur’an-ı Kerim bu 
hususu bize şu ayetiyle tavsiye etmektedir: 
“Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah 
katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği 
olarak, selâm verin. Đşte Allah, düşünesiniz 
diye âyetleri size böyle açıklar.”(5) 

Muhterem Mü'minler! 

Günümüzde selam alıp-vermeyi 
yaygınlaştırmalı, Allah’ın en güzel 
sıfatlarından biri olan selamın anlam ve 
önemini bizden sonraki nesillere de 
taşımalıyız. Özellikle Avrupa’da, çocuklarımız 
selamdan habersiz yetiştirilmemeli, dinimizin 
bir güzelliği olan selamın yerine başka ifadeler 
kullanılmamalıdır. 

Değerli Müslümanlar! 

Bir adam Peygamber Efendimize gelip, 
"Esselâmu aleyküm" dedi. 

Peygamberimiz de aynı şekilde 
mukabelede bulundu ve selâm veren adam 
oturdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 
(sav) " On sevap kazandı" buyurdu. 

Sonra başkası gelip "Esselâmu aleyküm 
ve rahmetullah" dedi. 

Peygamberimiz de aynı şekilde cevap 
verince, selâm veren oturdu ve Hz. 
Peygamber, "Yirmi sevap kazandı" buyurdu. 

Sonra bir adam daha gelerek, "Esselâm 
aleyküm ve rahmetullahi ve berektühû " dedi. 

Peygamber Efendimiz de yine aynı 
şeklide cevap verince selâm veren oturdu. 
Efendimiz (sav) "Otuz sevap kazandı" 
buyurdu.” 

Hutbemi Peygamberimiz (s.a)’in bir 
hadisi ile bitiyorum.   O şöyle buyuruyor:  

“Ben size yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber 
vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” (6) 
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