
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). 

L 

~ 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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SALATÜ'I-HAVF 

mesinde bir sakınca yoktur. Zira Hz. Pey
gamber, Hendek Gazvesi'nde çatışma gün 
boyunca devam ettiği için bazı namazları 
tehir etmiş ve geceleyin savaş durunca 
kıldırmıştı (bazı Hanef1'ler'in bu görüşü 
arnel-i kes!r ve kanın namazı bozmasıyla 
temeliendirmesi hakkında bk. Tahil.vl, I , 

229-230; İbnü'l-Hümam , II, 10 ı). Yine Ha
nefiler'e göre binekten inmenin tehlikeli 
ve imkansız olduğu durumlarda namazın 
binek üzerinde ima ile kılınması caiz ise de 
yerde hareket halindeyken (yürüyerek) ima 
ile kılınması caiz değildir. Belirtilen durum
larda kılınan namaz da korku gerekçesiy
le bağlantılı olduğu için fıkıh eserlerinde 
"salatü'l-havf" başlığı altında incelenmek
le birlikte dar anlamıyla salatü'l-havf teri
mi savaş esnasında farz namazların tek bir 
imama uyarak nöbetieşe kılmış biçimini 
ifade eder. Namazın bu şekilde kılınması

nın delillerini N isa suresinin 1 02. ayetiyle 
Hz. Peygamber'in bu ayete açıklık getiren 
uygulamaları teşkil eder. 

Fakihlerin çoğunluğuna göre salatü'l 
havf Hz. Peygamber'e mahsus bir uygu
lama olmayıp bütün müslümanlar için ge
çerli bir ruhsat hükmüdür (Malik! mezhe
bincieki sünnet mi ruhsat mı olduğu tar
tışması için bk. Hattab, II , 561; Ali b. Ah
med el-Adev!, I, 338-339). Ebu Yusuf, Ha
san b. Ziyad ve İsmail b. Uleyye, Nisa su
resinin 102. ayetinde ResCıl-i Ekrem'in na
maz kıldırmasından söz edildiğinden ha
reketle bu hükmün gerekçesinin Resulul
lah'ın imametine uyma arzusu olduğunu 
ve onun vefatıyla bu gerekçenin, dolayısıy
la salatü'l-havf hükmünün sona erdiğini, 
artık duruma göre ayrışacak her bir gru
bun ayrı imamlarla namazlarını kılabile
ceklerini ileri sürmüştür. Şafii fakihi Mü
zen! ise Hz. Peygamber'in Hendek Gazve
si'nde namazları tehir etmesiyle daha ön
ce teşri' kılınmış olan salatü'l-havfın nes
hedildiği kanaatindedir. Cumhurun en güç
lü delili, salatü'l-havf uygulamasının ResCıl-i 

Ekrem'in vefatından sonra da devam et
mesi ve bu konuda sahabe icmaının oluş
masıdır. Nitekim Ebu Musa el-Eş'arl'nin 
İsfahan'ın fethi, Hz. Ali'nin Sıffin Savaşı ve 
Huzeyfe b. Yernan'ın Taberistan'ın fethi sı
rasında bu şekilde namaz kıldırdıkları bi
linmekte, başka sahabller tarafından bu 
uygulamanın sürdürüldüğüne dair rivayet
ler bulunmaktadır. Cumhurun yaklaşırnma 
göre bu ruhsat hükmünün konuluş ama
cı, zor şartlarda namazın cemaatle kılın
ması sayesinde müslüman askerlerin bir
birine kenetlenmesini sağlamak ve birlik 
beraberlik ruhunu pekiştirmektir (İbn Kay-
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yim el-Cevziyye, İ'Uimü'l-muuai,:J,:ı'ln, III, 
145; Bedreddin ez-Zerkeşl, ill, 1 70). 

Hz. Peygamber'in salatü'l-havf uygula
malarının sayısı ve şekilleri hakkında fark
lı rivayetler bulunmaktadır (ilgili hadisler 
için bk. bibl.). Bu rivayetlerin hepsinde 
gazvenin adından söz edilmediği veya ay
nı gazve için farklı isimler kullanıldığı, da
ha da önemlisi bunların kronolojik sırası 
hakkında farklı görüşler bulunduğu için sa
latü'l-havf uygulamasının ilk defa ne za
man teşri' kılındığını ve bu namazların han
gi şartlar altında eda edildiğini belirlemek 
güçtür. Konuya ilişkin rivayetler incelendi
ğinde Resul-i Ekrem'in Usfan, Zatürrika', 
Zukared (Gabe) veTaif gazvelerinde sala
tü'l-havf kıldırdığı konusunda kesin bir ka
naate ulaşılabilmektedir. Nisa suresinin 
102. ayetinin Usfan Gazvesi'nde nazil oldu
ğu belirtilmekle birlikte ilk salatü'l-havf 
uygulamasının Usfan'da mı yoksa Zatür
rika' Gazvesi'nde mi yapıldığı tartışmalıdır. 
Hakim kanaat Resulullah'ın salatü'l-havf 
uygulamalarının altı şekil altında toplana
bileceği yönünde olup (İbn Kayyim el-Cev
ziyye, Zadü'l-me'ad, I, 529-532; Bedreddin 
el-Ayni, VI , 256-257; Şevkanl, III, 3 16-322) 

bu farklılıklar izah edilirken daha ziyade 
Hz. Peygamber'in savaşlarda karşılaşılan 
değişik tehlike hallerine en uygun ve en 
güvenli biçimde namazı kıldırmış olduğu 
yorumu yapılmıştır (Şirb!n! , I , 30 I; Şev
kan!, III, 31 7). ResCıl-i Ekrem'in savaş dı
şında bir gerekçeyle salatü'l-havf kıldır
madığı bilinmekle birlikte (İbn Abdülber 
en-Nemer!, XV, 275) fakihler, Bakara 
suresinin 239. ayetinde genel olarak kor
ku halinden söz edilmiş olduğunu dikkate 
alıp hayvan, hırsız, eşkıya saldırısı, yangın, 
sel gibi can veya mal kaybına sebep olabi
lecek korku ve tehlike hallerinde salatü'l
havfın kılınabileceğine hükmetmişlerdir. 

Dört mezhep imamının dahil olduğu ço
ğunluğa göre korku dolayısıyla namazın 
rek'atlarında bir eksilme söz konusu ol
maz; dört rek'atlı namazların iki rek'at kı
lınması seferilik haliyle ilgilidir. Ca'ferl mez
hebinde tercih edilen görüşe göre ise mu
kim de olsalar cemaatle kılınan salatü'l
havfta dört rek'atlı namazların iki rek'at 
kılınması gerekir. Kaynaklarda İbn Abbas'
tan nakledilen ve salatü'l-havfın bir rek'at 
olarak kılınacağını ifade eden bir rivayet 
de vardır. 

Fakihler Resulullah'ın sahih rivayetlerle 
aktarılan farklı şekillerdeki salatü'l-havf 
uygulamalarından herhangi birine uyula
bileceğini birlikte farklı ölçütleri esas ala
rak bunlardan bir veya birkaçını tercih et
mişlerdir. İbn Ömer yoluyla gelen rivayeti 

esas alan Hanefiler'in tercihine göre sala
tü'l-havfın kılmış şekli şöyledir: İmam ce
maati iki gruba ayırır; birinci grup imamla 
beraber namaza başlar, diğer grup düş
man karşısında nöbet tutar. İlk grup bi
rinci rek'atı kıldıktan sonra selam verme
den nöbet mahalline yürüyerek gider ve 
ikinci grup gelir. Namazın ikinci rek'atın
da imama uyan bu grup seedelerden son
ra tahiyyata oturmadan kalkıp nöbet ma
halline döner ve imam tek başına tahiy
yata oturup selam verir. Bu arada ilk grup 
gelip ikinci rek'atı kendi başına ve kıraat
siz şekilde tamamlar, çünkü lahiJ5 hük
mündedir. Ardından ikinci grup gelerek 
ikinci rek'atı kendi başına ve kıraatli ola
rak tamamlar; çünkü mesbuk hükmün
dedir. Eğer dört rek'atlı bir namaz kılını
yorsa ilk grubun ayrılıp ikinci grubun gel
mesi ikinci rek'atın tamamlanmasından 
sonra olur. Bu şekil Evzai'nin yanı sıra bazı 
Maliki ve Şafii alimleri tarafından da be
nimsenmiştir. Fakihler, savaş vb. durum
larda iki ayrı cemaate ayrılarak ve ayrı 
imarnlara uyarak normal zamanlardaki şe
kilde namaz kılınabileceği hususunda itti
fak etmişlerdir. Hatta salatü'l-havfın usu
lüne uygun biçimde kılınamaması ihtima
lini dikkate alan Hanefiler, belirli bir ima
ma uyma hususunda ihtilaf çıkmayacaksa 
iki ayrı imamla iki grup halinde kılmanın 
efdal olacağını belirtmişlerdir. 
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SAIA TÜ SElAM 
(f~ı,ö~l) 

Hz. Peygamber'in 
manevi şahsiyetini selamlama 

anlamında bir tabir. 
_j 

Sözlükte "dua, tazim, rahmet" gibi an
lamlara gelen salilt ile (çoğulu salavat) 
"esenlik" manasındaki selam kelimelerin
den oluşan salat ü selam, "aleyhi's-sala
tü ve's-selam" veya "sallallahu aleyhi ve 
sellem" şeklindeki dua cümlelerinin yeri
ne daha çok Osmanlı Türkçesi'nde kulla
nılmıştır. Böyle dua etmeye "salavat ge
tirme", Arapça'da ise "tasliye" denir; bu 
duadan söz edilirken "salvele" kısattması 
kullanılır (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, 
"şlv" md.; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 155-
1 56; FlrOzabadl, s. 6-7) . Kaşgarlı Mahmud 
salavat karşılığı olarak alkış (övgü) keli
mesine yer vermektedir (DİA, ıı . 470) . 

Bir ayette, "Allah ve melekleri peygam
bere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz 
de ona salat edin ve onu tam bir teslimi
yetle selamlayın" buyurulur (el-Ahzab 33/ 
56; ayrıca bk. el-Bakara 2/1 57; et-Tevbe 9/ 
99 , ı 03; el-Ahzab 33/43). Müfessirler, bu 
ayette Allah'ın peygambere salatının ona 
rahmet etmesi ve onu melekleri katında 
övmesi, meleklerin salatının peygamber 
için istiğfarda bulunmaları ve mürninterin 
salatının Allah'tan peygamberin kendi ka
tındaki makamını yüceltmesi için dua et
meleri anlamına geldiğini ifade ederler. 

Ayetin ikinci kısmında geçen "tam bir tes
limiyetle selamlama" ifadesi ise ya -na
mazların son ka' desinde okunan Tahiyyat 
duasında olduğu gibi- belli selam kelime
lerini kullanarak Hz. Peygamber'in manevi 
şahsiyetini selamlama ya da onun emir
lerine tam anlamıyla boyun eğme şeklin
de anlaşılmıştır. Ayetteki emrin gereklilik 
mi (vücOb) yoksa tavsiye mi (nedb) ifade 
ettiği tartışılmış, vücCıb ifade etmekle bir
likte hayatta bir defa yerine getirilmesinin 
yeterli ve diğerlerinin mendup hükmünde 
olacağı (Kadi İ yaz , ı ı , 64). bir mecliste Re
sCıl-i Ekrem'in adı ilk anıldığında veya bir 
metinde ilk yazıldığında salatü selamda 
bulunmanın ayetteki emri yerine getirmek 
için yeterli sayılacağı kabul edilmiştir. 

Hz. Peygamber'e salatü selam getir
mekle ilgili hadislerden birinin meali şöy
ledir; "Kıyamet günü insanların bana en 
yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tir
mizi. "Vitir", 21 ; başka örnekler için b k. 
Wensinck, el-Mu'cem, " şlv" md.). ResCıl-i 
Ekrem, kendisine nasıl salat okuyacakla
rını soran bazı sahabilere namazlarda oku
nan "Salli ve Barik duaları" , "salat-ı tam
me" ya da içinde Hz. İbrahim'in adı geç
tiğinden "salat-ı İbrahlmiyye" diye bilinen 
duayı okumalarını tavsiye etmiştir. Çeşitli 
lafız farklılıkları ile rivayet edilen bu dua
nın Ka'b b. Ucre tarafından nakledilen 
şekli şöyledir: "Allahümme salli ala Mu
hammedin ve ala ali Muhammedin kema 
salleyte ala ali İbrahlme inneke hamidün 
medd. Allahümme barik ala Muhamme
din ve ala ali Muhammedin kema barek
te ala ali İbrahlme inneke hamidün medd" 
(Buhar!. "Da'avat", 33; Müslim, "Şalat", 66). 

HanefTier'e göre bu duanın namazların son 
ka'desi ile müekked sünnet olmayan na
file namazların ilk ka'desinde, Malikller'e 
göre sadece namazların son ka'desinde 
okunması sünnettir. Şafii ve Hanbelller'e 
göre ise namazın son ka' desinde Hz. Pey
gamber' e salatta bulunmak farzdır. Şa
filler ayrıca salavatı hutbenin rükünleri 
arasında sayar. Konuyla ilgili rivayetlerde 
ResCıl-i Ekrem'e salavat getirmenin başka 
şekillerinden de söz edilmiştir (FirOzaba
dl, s. 140-159). Namazların dışında ResCı

lullah'ın adı anılınca, yazılınca, ezan dinler
ken, cuma günü, mescide girince, cena
ze namazında vb. vesilelerle, ayrıca yazış
malarda ve kitap hatimelerinde Hz. Pey
gamber'e salatü selamda bulunmak müs
tehap sayılmıştır (Kadi iyaz, 11. 67-70) . Ba
zı ayet ve hadislerden hareketle Hz. Mu
hammed'den başka diğer peygamberle
re de salatü selamda bulunulması tavsiye 
edilmiştir. Ehl-i beyt'e veya sahabeye Re-

SALATü SELAM 

sCıl-i Ekrem'e salatü selamın devamında 
ve ona tabi olarak salatta bulunmak caiz 
olmakla birlikte onlar için müstakil şekil
de salat ifadesi kullanılması genellikle uy
gun görülmemiştir. 

Hz. Peygamber'in ismi yazıldığında sa
lavat getirilmesini teşvik eden hadislerin 
de etkisiyle yazılı metinlerde bu tür dua 
cümlelerine ve bu cümlelere ait kısaltma
lara yer verilmektedir. Goldziher. yazılı 

metinlerde salavatın "~"ya da"~". 
"~"gibi kısaltmalarla gösterilmesinin 
geç dönemlerde ortaya çıktığını. bununla 
birlikte 253 (867) tarihli bir papirüste sa
latü selamın ikinci kısmı olan "aleyhi ve 
sellem"in "~"şeklinde bir kısattmasma 
rastlandığını ve ilk defa HarCınürreşld'in, 
o zamana kadar sadece besmeleye yer 
verilen resmi yazışma usulüne tasliyenin 
eklenmesi emrini verdiğini. lll. (IX.) yüz
yıldan itibaren edebiyat ürünlerinde gö
rülmeye başlanan tasliyenin V. (Xl.) yüz
yıldan sonra kitap başlangıçlarının ayrıl
maz bir parçası haline geldiğini ileri sür
müştür ( Gesammelte Schri(ten, IV, 44-4 5). 

Salavat için Türkçe'de "s.a.v." ve "a.s." gibi 
kısaltmalar kullanılmaktadır. 

Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Ce
zCıll'nin (ö 870/1465) Deld'ilü'l-]].ayrô.t 
adlı salavat mecmuası Osmanlı dönemin
de Türkler arasında rağbet görmüş ve se
vap kazanma. Hz. Peygamber'in şefaati
ne nail olma. kötü huyları terkedip güzel 
huylarta bezenme. maddi sıkıntılardan ve 
günahlardan kurtulma gibi amaçlarla çok
ça okunmuştur (bk DEı.AiLÜ' I-HAYAAT) . 

Bilhassa Türkiye'de salavat dualarının cu
ma, bayram ya da sabah namazı vaktinin 
yaklaşması gibi önemli bir zamanı ya da 
vefat gibi bir olayı duyurmak üzere mina
relerden yüksek sesle okunması adeti yay
gındır. "Sala vermek" şeklinde ifade edilen 
bu salavatların çeşitli makamlarda beste
lenmiş formları da vardır. Bunlar okunuş 
vesilelerine göre cuma salası, bayram sa
tası . cenaze salası gibi adlarla anılır (bk. 
SALA). Türk kültüründe ayrıca damat do
natılırken. hacı uğurlanırken ve bir başlık 
türü olan arakıyyenin şeyh tarafından ta
rikata intisap eden dervişe törenle giydi
ritmesini ifade eden arakiyye tekbirierne
sinde salavat getirilmesi yaygın bir uygu
lamadır (DİA, lll , 266) 

Salatü selamla ilgili olarak erken dö
nemlerden itibaren çeşitli eserler kaleme 
alınmıştır. Abdullah b. Muhammed el-Ha
beşi bu konuda 180 civarında eser tesbit 
etmiştir (Mu'cemü'l-mevzu'ati 'l-matruka 
{i.'t-te'lf{i.'l-İslami, ll , 750-757) . Sadece Mağ-
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