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heplerine göre de tahiyyetü’l-mescidin en
azý iki rek‘attýr.
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Müezzin kamet getirirken veya cemaatle namaza baþlandýðýnda mescide giren
kiþinin tahiyyetü’l-mescid kýlmasýnýn kerâheti hususunda fakihler görüþ birliði içindedir. Hanefîler, Ahmed b. Hanbel ve Mâlikîler’den Sahnûn’a göre ezan okunduðu
sýrada mescide giren kimsenin de bu namazý kýlmasý mekruhtur; Þâfiîler’e göre ise
kýlabilir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler tahiyyetü’l-mescidin nâfile namaz kýlmanýn
mekruh sayýldýðý vakitlerde kýlýnamayacaðý kanaatindedir. Þâfiîler’e göre tahiyyetü’lmescid mutlak deðil sebebe baðlý nâfile
namazlardan olduðu için bu vakitlerde de
kýlýnabilir. Yine Þâfiîler dýþýndaki üç mezhebe göre mescide girince hemen kýlýnmasý daha faziletli sayýlmakla birlikte oturduktan sonra da kýlýnabilir; Þâfiîler’e göre
ise kiþi bilerek oturmuþsa artýk bu namazý kýlamaz. Hanefî ve Mâlikîler cuma günü
hatip minberde iken mescide giren kimsenin oturup hutbeyi dinlemesi gerektiðini ve tahiyyetü’l-mescid kýlmasýnýn mekruh olduðunu söylemiþtir. Þâfiîler ve Hanbelîler’e göre ise uzatmamak ve iki rek‘atý geçirmemek þartýyla kýlýnmalýdýr. Ayrýca bu iki mezhebe göre cuma namazý öncesinde imam tahiyye namazý kýlmaz, onun
tahiyyesi hutbe okumaktýr. Hanbelîler’e
göre bayram namazý için camiye giren kiþinin tahiyye namazý kýlmasý mekruhtur.
Hanefîler, Mâlikîler ve Hanbelîler’in çoðunluðu günde birkaç defa mescide giren kiþinin günde bir defa tahiyyetü’l-mescid kýlmasýnýn yeterli olacaðý görüþündedir; Þâfiîler’in çoðunluðuna göre ise mescide her
giriþte kýlýnmalýdýr. Mescide giren kiþinin
abdestsizlik, meþguliyet veya kerâhet vaktinin girmesi gibi sebeplerle bu namazý kýlamamasý durumunda, “Sübhânallahi ve’lhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahü va’llahü
ekber” demesi müstehaptýr; bazý âlimler
buna “ve lâ havle ve lâ kudrete illâ bi’llâhi’l-aliyyi’l-azîm” cümlesini de eklemiþtir.
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Mescide girince kýlýnan
nâfile namaz.
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Sözlükte “selâm vermek, tâzimde bulunmak” anlamýndaki tahiyye ile mescid kelimelerinden oluþan tahiyyetü’l-mescid terkibi mescide / camiye girildiðinde kýlýnan
nâfile namazý ifade eder. Buna hakku’lmescid de denilmiþtir (Ýbn Receb, III, 274).
Kur’ân-ý Kerîm’de bir eve giren kiþinin ev
halkýna veya evde kimse yoksa kendisine
selâm vermesinin istendiði (en-Nûr 24/27,
61) ve mescidlerin Allah’a ibadet edilen
kutsal mekânlar olmasý sebebiyle Allah’ýn
evleri diye nitelendirildiði dikkate alýndýðýnda bu namazýn bir anlamda mescidin
sahibi olan Allah’ý saygýyla selâmlama olduðu söylenebilir. Selâm ve selâmlama
mânasýyla tahiyye kelimesi ve türevleri birçok âyet ve hadiste geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “hyy” md.; Wensinck,
el-Mu£cem, “hyy” md.; diðer tahiyye türleri için bk. Bedreddin ez-Zerkeþî, I, 246247).
Tahiyyetü’l-mescidin meþruiyeti sünnet
ve icmâ ile sabittir (Nevevî, III, 34; Þevkânî, III, 84-85). Fýkýh âlimleri, “Sizden biriniz
mescide girdiðinde oturmadan iki rek‘at
namaz kýlsýn” meâlindeki hadiste (Buhârî,
“Teheccüd”, 25; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 11, 69) geçen emrin vücûba deðil
nedbe delâlet ettiðini, dolayýsýyla tahiyyetü’l-mescidin mendup / müstehap olduðunu söylemiþtir (Nevevî, II, 172). Ayný þekilde, “Sizden biriniz mescide girdiði vakit
iki rek‘at namaz kýlmadýkça oturmasýn”
hadisinde (Buhârî, “Salât”, 60) yer alan
nehyin de haramlýða deðil kerâhete delâlet ettiðini ve özürsüz olarak bu namazý
kýlmadan oturmanýn mekruh olduðunu belirtmiþlerdir. Bazý kaynaklarda Zâhirîler’e
göre tahiyyetü’l-mescidin vâcip / farz sayýldýðý zikredilirse de (Þevkânî, III, 84), mezhebin önde gelen fakihlerinden Ýbn Hazm
bunun farz deðil nâfile / tatavvu türünden
bir namaz olduðunu açýkça belirtir (el-Mu¼allâ, II, 7; VI, 266). Tahiyyetü’l-mescid Hanefîler’e göre iki veya dört, Mâlikîler’e göre
iki rek‘attýr. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre ise
bu niyetle istendiði kadar namaz kýlýnabilir. Ýmâmiyye, Zeydiyye ve Ýbâzýyye mez410

Fýkýh âlimleri Hz. Peygamber’in, “Mescidlerin hakkýný veriniz” sözü üzerine hakkýnýn ne olduðu sorulunca, “Oturmadan
önce iki rek‘at namaz kýlmanýzdýr” þeklindeki cevabýna (Þevkânî, III, 84) ve konuyla
ilgili baþka hadislere dayanarak herhangi
bir namazý kýlmak veya farz namazý cemaatle kýlmak suretiyle de mescidin hakkýnýn verileceðini, dolayýsýyla secdeli ve rükûlu en az iki rek‘at farz veya nâfile namazý
kýlmak niyetiyle mescide giren kiþinin kýldýðý bu namazýn niyet etmese bile tahiyyetü’l-mescid yerine geçeceðini ve onun
sevabýný da kazanacaðýný belirtmiþlerdir.

Mescid-i Harâm’ýn tahiyyesi Kâbe’yi tavaf
etmektir; oraya giren hemen tavafa baþlamalý, tavaf niyeti olmaksýzýn girerse tahiyyetü’l-mescid kýlmalýdýr.
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Kur’an tilâvetinde harflerin
hakkýnýn tam olarak verildiði
yavaþ okuma biçimi
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Bîrûnî’nin
(ö. 453/1061 [?] )
Hint inancý,
kültürü ve coðrafyasýna dair eseri.
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Tam adý Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind min
maš†letin mašbûletin fi’l-£ašl ev mer×ûle’dir. Muhtemelen 1017-1030 yýllarý
arasýnda kaleme alýnan eser Hindoloji alanýnda yapýlmýþ ilk ciddi çalýþma olarak þöhret bulmuþtur. Bîrûnî’nin dinî, içtimaî ve
tabii ilimlere vukufunu ortaya koyduðu
eser her biri ortalama dört beþ sayfa hacminde seksen bölümden (makale) meydana gelir. Hint kültürünün temel özellikleri,
Hindular’ýn inancýna göre tanrý, görünür
ve görünmez âlemler, nefis-beden iliþkisi, ruh ve ruh göçü, cennet ve cehennem,
nihaî kurtuluþun mahiyeti ve buna ulaþma yöntemleri, yaratýlmýþlarýn türleri ve

