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Hz. Peygamber'in
m anevi şahsiyetini selamlama
anlamında bir tabir.

_j

Sözlükte "dua, tazim, rahmet" gibi anlamlara gelen salilt ile (çoğulu salavat)
"esenlik" manasındaki selam kelimelerinden oluşan salat ü selam, "aleyhi's-salatü ve's-selam" veya "sallallahu aleyhi ve
sellem" şeklindeki dua cümlelerinin yerine daha çok Osmanlı Türkçesi'nde kullanılmıştır. Böyle dua etmeye "salavat getirme", Arapça'da ise "tasliye" denir; bu
duadan söz edilirken "salvele" kısattması
kullanılır (R a gıb el-isfahanl. el-Müfredat,
"şlv" md .; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 155156; FlrOzabadl, s. 6-7) . Kaşgarlı Mahmud
salavat karşılığı olarak al kış (övgü) kelimesine yer vermektedir (DİA, ıı . 470) .
Bir ayette, "Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz
de ona salat edin ve onu tam bir teslimiyetle 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 katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleri anlamına geldiğini ifade ederler.

Ayetin ikinci kısmında geçen "tam bir teslimiyetle selamlama" ifadesi ise ya -namazların son ka' desinde okunan Tahiyyat
duasında olduğu gibi- belli selam kelimelerini kullanarak Hz. Peygamber'in manevi
şahsiyetini selamlama ya da onun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklin
de anlaşılmıştır. Ayetteki emrin gereklilik
mi (vücOb) yoksa tavsiye mi (nedb) ifade
ettiği tartışılmış, vücCıb ifade etmekle birlikte hayatta bir defa yerine getirilmesinin
yeterli ve diğerlerinin mendup hükmünde
olacağı (Kadi İ yaz , ı ı , 64). bir mecliste ResCıl-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 getirmekle ilgili hadislerden birinin meali şöy
ledir; "Kıyamet günü insanların bana en
yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizi. "Vitir", 21 ; başka örn ekl er için b k.
Wen sinck, el-Mu'cem, " şlv" md.). ResCıl-i
Ekrem, kendisine nasıl salat okuyacaklarını soran bazı sahabilere namazlarda okunan "Salli ve Barik duaları " , "sa lat-ı tamme" ya da içinde Hz. İbrahim'in adı geçtiğinden "salat-ı İbrahlmiyye" diye bilinen
duayı okumalarını tavsiye etmiştir. Çeşitli
lafız farklılıkları ile rivayet edilen bu duanın Ka'b b. Ucre tarafından nakledilen
şekli şöyledir: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema
salleyte ala ali İbrahlme inneke hamidün
medd. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte 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 nafile 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. Peygamber'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 (FirOzabadl, s. 140-159). Namazların dışında ResCı
lullah'ın adı anılınca, yazılınca, ezan dinlerken, cuma günü, mescide girince, cenaze namazında vb. vesilelerle, ayrıca yazış
malarda ve kitap hatimelerinde Hz. Peygamber'e salatü selamda bulunmak müstehap sayılmıştır (Kadi iyaz, 11. 67-70) . Bazı ayet ve hadislerden hareketle Hz. Muhammed'den başka diğer peygamberlere de salatü selamda bulunulması tavsiye
edilmiştir. Ehl-i beyt'e veya sahabeye Re-

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 uygun görülmemiştir.

Hz. Peygamber'in ismi yazıldığında salavat 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 kısa ltmalarla gösterilmesinin
geç dönemlerde ortaya çıktığını. bununla
birlikte 253 (867) tarihli bir papirüste salatü 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.) yüzyıldan itibaren edebiyat ürünlerinde görülmeye başlanan tasliyenin V. (Xl.) yüzyıldan sonra kitap başlangıçlarının ayrıl
maz bir parçası haline geldiğini ileri sürmüştür ( 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(ö 870/1465) Deld'ilü'l-]].ayrô.t
adlı salavat mecmuası Osmanlı döneminde Türkler arasında rağbet görmüş ve sevap kazanma. Hz. Peygamber'in şefaati
ne nail olma. kötü huyları terkedip güzel
huylarta bezenme. maddi sıkıntılardan ve
günahlardan kurtulma gibi amaçlarla çokça okunmuştur (bk DEı.AiLÜ'I-HAYAAT) .
Bilhassa Türkiye'de salavat dualarının cuma, bayram ya da sabah namazı vaktinin
yaklaşması gibi önemli bir zamanı ya da
vefat gibi bir olayı duyurmak üzere minarelerden yüksek sesle okunması adeti yaygındır. "Sala vermek" şeklinde ifade edilen
bu salavatların çeşitli makamlarda bestelenmiş formları da vardır. Bunlar okunuş
vesilelerine göre cuma salası, bayram satası . cenaze salası gibi adlarla anılır (bk.
SALA). Türk kültüründe ayrıca damat donatılırken. hacı uğurlanırken ve bir başlık
türü olan arakıyyenin şeyh tarafından tarikata intisap eden dervişe törenle giydiritmesini ifade eden arakiyye tekbiriernesinde salavat getirilmesi yaygın bir uygulamadır (DİA, lll , 266)
zCıll'nin

Salatü selamla ilgili olarak erken dönemlerden itibaren çeşitli eserler kaleme
alınmıştır. Abdullah b. Muhammed el-Habeşi 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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rib ve Endülüs alimlerinin bu konuda altmıştan çok eser kaleme aldığı belirtilmektedir (MenO.nt II, 826-847). Konuya dair ilk
telif 104 rivayet içeren Cehdaml'nin (ö.
282/896) Fazlü'ş-şaldt 'ale'n-nebi adlı
eseridir (nşr. Nasırüddin el-Elbant Dımaşk
1383/1963; Beyrut 1389, 1397). Alican Tatlı, bu eserle ilgili olarak Kti<J.i EbU İsJ::ıa]f
İsmd 'il el-Ezdi ve 'Kitdbü Fazli'ş-şald
ti 'ale'n-nebi' Adlı Hadis Cüzü ismiyle
yüksek lisans tezi hazırlamış ( 1989, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Es'ad Salim
Teyyim de Beydnü evhdmi'l-Elbdni ii
taf:ı]fi]fihi li-Kitabi Fazli'ş-şaldt 'ale'n nebi li'l-K,a(li İsmd'il b. İsf:ıd]f el-Ezdi
adlı bir çalışma gerçekleştirmiştir (Amman 1420/ 1999). İbn Ebu Asım'ın doksan
bir rivayetten oluşan Kitdbü'ş-Şaldt
'ale'n-nebi adlı cüzü Harndi Abdülmecid
es-Selefı tarafından yayımlanmıştır (Dı
maşk

1415/1995).

Salatü selam konusundaki eserlerden
Ebü'l-Abbas el-Uklişi, En-

bazıları şunlardır:

vdrü'l-dşdr el-mu./]teşşa bi-fazli'ş-şala

ti 'ale'n-nebiyyi'l-mu./]tar (Rabat, el-Hizanetü'l-amme, nr 242); Abdülkadir-i Geylani, Beşa'irü'l-.IJayrat ve bülılgu'l-me
serrat fi'ş-şalati 'ald şaJ::ıibi'l-mu'cizdt
(Kah i re 1957); İbn Beşküval, Kitdbü '1K.urbe ila Rabbi']-'dlemin bi'ş-şaldti 'ald
MuJ::ıammedin seyyidi'l-mürselin (nşr.
Cristina de la Puente, Madrid 1995); ibnü'lKayyim el-Cevziyye, Celô.'ü(Cita'ü)'l-efhô.m
fi'ş-şalat ve's-seldm 'ala (fvlu/:ıammedin)
./]ayri'l-enô.m (nşr. Şuayb el-Arnaü.t- Abdülkadir el-ArnaO.t, Küveyt 1407/ı 987; nşr.
Muhyiddin Dib Mestü, Medine ı408/1988;
nşr. Muhammed Beyyümi, Mansüre ı 4 ı 5/
ı995; Mekke 14ı7/ı996; eser, İbrahim b.
Abdullahel-Hazimi tarafından ihtisar edilmiş ve el-Feva'id ve 'ş-şemerat el-J:ıaşıla
bi'ş-şaltiti 'ale'n-nebf ismiyle yayım lanmış
tır, Riyad ı414); İbn Ebu Hacele, Def'u'nnı]fme fi'ş-şaldt 'ala nebiyyi'r-raJ::ıme
(Escurial Library, nr ı 772); FlrO.zabadi, eş
Şıldt ve'l-büşer fi'ş-şalô.t 'ala ./]ayri'l-beşer (nşr. M. NO.reddin Adnan el-Cezairi
v.dğr., Dımaşk ı385/1966; nşr. EbO. Esma
İbrahim b. İsmail Alü Asr, Beyrut ı405/
1985; eserMustafa Demirkan ve İsmail Tavman tarafından Resülüllah Üzerine Salavat-ı Şerife Getirmek adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir, Konya ı 998); Sehavi, el-Kavlü'lbedi' fi'ş-şalat 'ale'l-f:ıabibi'ş-şefi' (Medine 1397/1977; Beyrut 1407/ı 987); Ahmed b. Muhammed el-Kastallani, Mesalikü '1-J::ıunefa ila meşari'i'ş-şalô.t 'ale'nnebiyyi'l-Muştaf{z (nşr. Bessam Muhammed Barud, Ebuzabl 2000); İbn Hacer elHeytemi, ed-Dürrü'I-men(lud fi'ş-şalat
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ve's-selam 'ald şô.J::ıibi'l-ma]fami'l-maJ::ı 
mud (nşr. Haseneyn Muhammed Mah!Cıf,
Kah i re ı 380/1961; nşr. BQ Cum'a Abdülkadir Mekrl- Muhammed Şadl Mustafa,
Beyrut 1426/2005); Muhammed b. Muhammed el-Azb, TuJ::ıietü'l-muJ::ıibbin
bi'ş-şalati ve 's-selô.m 'ala seyyidi'l-mürselin (Kah i re ı 282); Yusuf b. İsmail enNebhani, Ef(lalü'ş-şalavdt 'ald seyyidi'ssddat (Beyrut 1309) ve Sa'adetü'd-ddreyn
fi'ş-şalati 'ala seyyidi'l-kevneyn (Beyrut
1316). Günümüzde bu konudayapılan pek
çok çalışmaya Abdünnebi Galib Ahmed
lsa'nın Tergib fi'ş-şalati 'ale'n-nebiyyi
'aleyhi'ş-şalatü ve's-seldm (Hartum
1987), Muhammed b. Ahmed eş-Şukay
ri'nin es-Sünen ve'l-mübtedi'at el-müte'alli]fa bi'l-e~kar ve'ş-şalavat (Kahire
ı 38 ı), Muhammed Şekür b. Mahmud elMeyadini'nin Cem'u '1-ef:ı ddişi 'l-erba'in
fi'ş-şalati ve's-seldm 'ale'n-nebiyyi'lemin (Zerka 1407) ve Amadou Makhtar
Samb'ın Aç çalatou ala Nabi ou De la
priere sur le Prophete (Dakar 1990) adlı
eserleri örnek olarak zikredilebilir. Ayrıca
M . N aimürra hman'ın (Naimur-Rehman)
"The Word Salat as Usedin the Coran" (Allahabad University Studies, sy. 2 11926],
s. 291-312). Hidayet Işık'ın "Hz. Peygamber
(S AS)'e Salat ve Selam Getirme ile ilgili
Bir Araştırma" (Diyanet Dergisi, XXV/4
11989], s. 263-286); Cristina de la Puente'nin "The Prayer upon the Prophet Muhammad (Tasliya): a Manifestation of lslamic
Religosity" (Medieval Encounters, sy. 5
11999], s. 121-129) ve Ahmed Nedim Serinsu'nun "Ahzab Süresi 56. Ayeti Çerçevesinde Hz. Peygamber'e Salat ve Selam
Getirmenin Anlamı" (Dinf Araştırmalar, NI
10 12001], s. 121-139) başlıklı makaleleri
bulunmaktadır.
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SALE, George
(1697-1736)
Kur 'an-ı Kerim'in
ilk tam İngilizce tercümesini hazırlayan

L

İngiliz şarkiyatçısı_
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Kent'te doğdu. Babası Londra tacirlerinden Samuel Sale'dir. Canterbury'deki King's
School'da eğitim gördü. Hukuktahsilinin ardından kısa bir süre avukatlık yaptı. 1720'de Society for the Promoting Christian
Knowledge'a (SPCK) bağlı lnner Temple
adlı enstitüye girdi. ilk Arapça öğrenimi
ni, Zebür'un ve İncil'in Arapça çevirisinin
hazırlanması için Antakya patriği tarafın
dan Londra'ya gönderilen papaz Süleyman
es-Sadi'den (Salamo Negrl) aldı. ingiltere
kralının mütercimi Suriyeli hıristiyan Dadichi ile Arapça'nın lehçeleri üzerine incelemeler yaptı. Volter, Felsefe Sözlüğü'n
de Sale'in Araplar arasında yirmi yıl kaldı
ğını söylemekteyse de bunun doğru olmadığı belirtilmiştir (Sal e, The Koran Translated into the English, Ross'un girişi, s. ix).
Kitaplarına düştüğü notlardan ve yaptığı
çalışmalardan Sale'in İbranice'yi bildiği anlaşı lmaktadır. Sale, 1726-1734 yılları arasında Society for the Promoting Christian
Knowledge'ın hazırlattığı İncil'in Arapça'ya çevrilmesi işine katıldı ve bu cemiyetin
hukuk işlerini yürüttü. Bu arada Kur'an'ın
İngilizce'ye tercümesi çalışmalarını sürdürdü. Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalardan oluşan bir kütüphane kurdu. 13 Kasım 1736'da eşini ve beş çocuğunu büyük
bir mali sıkıntı içinde bırakarak Londra'da
öldü. Kitapları Oxford Üniversitesi hocalarından rahip Thomas Hunt tarafından
Radcliffe Kütüphanesi için satın alındı. Bu
kitaplar daha sonra Oxford Üniversitesi'ndeki Bodleian Library'e intikal etti (Holt.
S. 57).
1734 yılından sonra dini konularda Society for the Promoting Christian Knowledge'ın çizgisinden uzaklaşan Sale'in ba-

