
sonra iki defa tekrar edilen bu sala üçün
cü defasında, "Ailahümme salli ala seyyi
dina Muhammedini'llezl cae bi'l-hakkı ' l

mübln ve erseltehü rahmeten li'l-alemln" 
şeklinde değişik bir güfte ile sona erer. 
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nan şifa hi bilgi lerden de ya ra rlanılm ıştır). 
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~ NuRiÖzcAN 

SAIAT-ı VUSTA 
( ~_,Ji ö~l ) 

En hayırlı namaz 
veya orta namaz anlamında 
Kur'an'da geçen bir tabir. 

_j 

Sözlükte "namaz" manasındaki salat ile 
vusta (orta) kelimelerinden oluşan salat-ı 
vusta terkibi "orta namaz" anlamına gel
mekle birlikte Bakara süresinde (2/1 43) 
Muhammed ümmeti övülürken aynı kök
ten gelen vasat kelimesinin "aşırı uçlara 
sapınayıp itidali koruyan, dolayısıyla en 
hayırlı olan" şeklindeki anlamına bakarak 
(Ta beri, ll. ı 0-1 2) bunun "en hayırlı namaz" 
manasma geldiğini de söylemek mümkün
dür. Bu tabir Kur'an'da bir ayette geçmek
te olup (ei-Bakara 2/238). "Namazlara ve 
orta namaza devam edin" ifadesinde na
mazlarla (salavat) beş vakit namazın ta
mamı kastedildiği halde salat-ı vusta ay
rıca zikredilmiştir. Alimierin çoğu salat-ı 
vustanın ikindi namazı olabileceğini söy
lemekle birlikte vusta kelimesinin "orta" 
ve "en hayırlı" anlamlarına bağlı olarak de
ğişik yorumlar da yapılmıştır. Bu konuda 
ashaptan gelen farklı rivayetler, salat-ı 

vustanın ne anlama geldiği hususunda on
ların da görüş birliğine varamadığını gös
termektedir. 

Salat-ı vustanın ikindi namazı olduğu 
şeklindeki yorum Hz. Ali, Ebu Hüreyre, Ab
dullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas ve Hz. 
Aişe gibi sahabllerle bazı tabiln alimleri ve 
müfessirlerden nakledilmiştir (a.g .e., ıı . 

750-755) . Bu anlayış, Hendek Gazvesi'nin 
kritik bir gününde ikindi namazını kılama
yan Hz. Peygamber'in müşriklere beddu
ada bulunurken, "Bizi salat-ı vustadan alı
koydular" ifadesini kullanmış olmasına da
yanmaktadır (Buhar!, "Cihad", 98, "Mega-

Zı", 39; Müslim. "Mesacid", 202; ayrıca b k. 
a.g.e., ll, 755-760) . Bunun yanında ikindi 
namazının faziletine dair bazı hadislerle 
Hafsa'nın mushafında SÖZ konusu ayette
ki "ve's-salati'l-vusta"dan sonra "ve sala
ti'l-asri" ibaresinin yer aldığı rivayeti de göz 
önünde bulundurulmaktadır (a.g.e., Il. 762-
764) . Taberl. salat-ı vustayı ikindi namazı 
olarak açıklayan görüşün doğruya en ya
kın olduğunu söyler (a.g.e., Il , 767-769) . 
ikindinin orta namaz kabul edilişi kendi
sinden önce sabah ve öğlenin gündüze, 
daha sonra akşam ve yatsının geceye ait 
namazlar oluşu düşüncesine dayanır. Öte 
yandan salat-ı vusta bazı rivayetlere daya
nılarak öğle, akşam ve sabah namazları 
şeklinde yorumlanmış (a.g.e., ll . 760-767), 
hatta bazıları bunun yatsı namazı olduğu
nu ileri sürmüştür (Elmalılı, ı . 811 ). Bunun 
dışında yıl içinde Kadir gecesinin kesin bi
çimde bilinmeyişi ve her gecenin kadir ola
bileceği düşünülerek ihya edilmesinin ge
rekli sayılması gibi bütün namazların sa
lat-ı vusta konumunda olduğunu söyle
yenler de vardır (Taberl. ll, 767; Elmalılı. 
1, 811-812) . Matürldl de ayetin "ve's-sala
ti'l-vusta" kısmının atıf değil "Namaz dinin 
orta derecesinde bulunur" anlamına ge
len müstakil bir cümle olarak değerlendi
rilebileceğini, dolayısıyla salat-ı vusta ile 
bütün namazların kastedilmiş olabilece
ğini belirtir. Matürldl bu anlayışını imanın 
yetmiş küsur derecesinin bulunduğunu, 
en üst dereceyi kelime-i tevhldin , en alt 
dereceyi yolu eziyet veren şeylerden te
mizlemenin oluşturduğunu belirten hadi
se dayandırır (Buhar!. "Iman", 3; Müslim. 
"Iman", 57-58; Te'uilatü 'l-~uran, ı , 120) 

Önceki kavimlerle ilgili şu rivayet de, 
ayette özel vurgu ile anılan orta namazın 
ikindi namazı olabileceği yorumunu des
tekler niteliktedir: ResQiullah, ikindi na
mazını kıldıktan sonra bu namazın önce
ki kavimlere de farz kılındığını, fakat on
ların bunu ihmal ettiğini ve ikindi nama
zının iki kat sevabı olduğunu söylemiştir 
(Taberl. ll, 767) . Babil Talmudu'nda da, 
"Kişi ikindi narnazına her zaman özen gös
termelidir" şeklinde bir ifade yer almak
tadır (Berakoth, 6b). 
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li! MEHMET PAÇACI 

SALA TÜ'I-HAVF 

ı ı 
SAIATÜ'l-HAVF 

( .J~fö~ ) 

Korku ve tehlike hallerinde 
farz namazların 

tek imama uyarak 
nöbetieşe kılınması anlamında 

L 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "korku namazı" anlamına ge
len salatü'l-havf tabiri fıkıhta düşman , eş

kıya , hayvan saldırısı yahut yangın, sel teh
likesi gibi tehditler karşısında farz namaz
ların tek imama uyarak nöbetieşe kılınma
sını ifade eder. Deprem, yıldırım, kasırga 
gibi doğa olayları ya da düşman istilası, 
salgın hastalık gibi felaketler karşısında Al
lah'a sığınmak amacıyla kılınması fakihle
rin çoğunluğunca mendup sayılan salatü'l
feza' ise bir nafile namaz çeşididir. 

islam'ın beş şartından biri olan nama
zın belirlenmiş vakitleri içinde eda edil
mesi özel bir öneme sahip olduğundan (en
N isa 4/103) bu ibadetin vakti geçirilme
den yerine getirilmesi için bazı durumlar
da özel kolaylıklar tanınmıştır. Ayrıca sa
vaş, tabii afetler gibi fevkalade durumlar
da bile namazın cemaatle kılınmasının öne
mine vurgu anlamı taşıyan tek imama uya
rak nöbetieşe namaz kılma biçimine Kur'an 
ve Sünnet'te yer verilmiştir. "Eğer -bir şey
den- korkarsanız namazı yaya olarak ve
ya binek üzerinde kılabilirsiniz. Güvenliğe 
kavuştuğunuz zaman Allah 'ı daha önce bil
mediğinizi size öğrettiği gibi anın" mealin
deki ayet (el-Bakara 2/239) başta olmak 
üzere ilgili delillerden hareketle fakihler 
düşmandan kaçmak zorunda kalan müs
lümanın farz namazları rükü, secde ve kıb
leye dönme gibi şartları yerine getirmek
sizin ayakta veya binek üzerinde oturarak 
tek başına kılabiieceği hususunda fikir bir
liği etmişlerdir; Hanefiler dışındaki üç mez
hebe ve Hanefiler'den Muhammed b. Ha
san'a göre bu şekildeki namaz cemaatle 
de kılınabilir. Hayvan, hırsız, eşkıya saldı
rısından endişe eden veya yangın, sel gibi 
bir tehlikeden kaçan kimse bakımından 
da kıyas yoluyla aynı sonuca ulaşılmıştır. 

Ayrıca fakihlerin çoğunluğunca, fiilen düş
manla çatışma içinde olma veya düşman 
baskısının ağırlaşması gibi durumlarda na
maz veeibesinin ima yoluyla yerine getiri
lebileceği belirtilmiştir. Ca'ferller'e göre 
ima ile de kılınarnazsa her rek'at için Al
lah'ı yüceitme anlamı içeren bir dua oku
nur. Hanefiler'e göre ise savaş devam et
tiği için vakit içerisinde namaz kılmaya fır
sat bulamayan kişinin namazını tehir et-
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