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Tûr 52/49; el-Müzzemmil 73/1-7, 20; el-Ýn-
sân 76/25) bir kýsmýnda gece vakti Allah’a
kulluk için özel çaba harcayan müslüman-
larý övücü ve özendirici ifadeler yer almak-
ta (Âl-i Ýmrân 3/17; el-Enbiyâ 21/20; el-
Furkan 25/64; es-Secde 32/16-17; ez-Zü-
mer 39/9; ez-Zâriyât 51/15-18), bir âyette
ise Ehl-i kitap içerisinde inançlarýnda sa-
mimi olan ve geceleri Allah’ýn âyetlerini
okuyup secdeye kapanan bir grubun var-
lýðýndan söz edilmektedir (Âl-i Ýmrân 3/
113). Teheccüd namazý, adýný Ýsrâ sûresi-
nin 79. âyetinde geçen “tehecced” (tehec-
cüd namazý kýl) kelimesinden almakla birlik-
te Resûl-i Ekrem’e gece namazý kýlmasý
daha peygamberliðin baþlangýcýnda nâzil
olan Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle
emredilmiþtir (73/1-7).

Gece namazýnýn önemi ve fazileti konu-
sunda çok sayýda hadis vardýr. Müzzem-
mil sûresinin nüzûlünden sonra her gece
teheccüd namazý kýlan Hz. Peygamber
(Buhârî, “Teheccüd”, 4; Ebû Dâvûd, “Te-
tavvu.”, 17-18, 27) farzlar dýþýnda en fazi-
letli namazýn gece yarýsý kýlýnan olduðunu
belirtmiþ (Müsned, II, 303, 329; Müslim,
“Sýyâm”, 203), “Gece namazýný kýlýn; çün-
kü bu sizden önceki sâlih kullarýn devam
ettiði, Allah’a yaklaþmaya vesile olan, gü-
nahlarý örten ve engelleyen bir ibadettir”
buyurmuþ (Tirmizî, “Da.avât”, 115; Ahmed
b. Hüseyin el-Beyhaký, II, 502), geceleri
uzun olduðundan gece ibadetini, gündüz-
leri kýsa olduðundan orucu kolaylaþtýrma-
sý sebebiyle kýþ aylarýný müminin baharý di-
ye tanýmlamýþtýr (a.g.e., IV, 297). Yine Re-
sûl-i Ekrem hanýmlarýný, kýzý Fâtýma’yý ve
damadý Hz. Ali’yi uyanamadýklarý zaman
bizzat uyandýrýp gece namazýna kaldýrmýþ
(Buhârî, “Vitir”, 3; “Teheccüd”, 5; “Leyle-
tü’l-Kadr”, 5), gece namazý için birbirini
uyandýran eþlere hayýr duada bulunmuþ
(Ebû Dâvûd, “Tetavvu.”, 18; “Vitir”, 13),
çok sevdiði Abdullah b. Ömer için, “Ab-
dullah ne iyi insan, bir de gece namazý
kýlsa!” demiþ (Buhârî, “Fezâ,ilü ashâbi’n-
nebî”, 19), bunun üzerine Ýbn Ömer gece
namazlarýný sürekli kýlmýþtýr (DÝA, I, 127).
Öte yandan ibadetlerin az da olsa devam-
lý yapýlmasýna önem veren Resûlullah (Bu-
hârî, “Îmân”, 33; “Rikak”, 18; Müslim, “Sa-
lâtü’l-müsâfirîn”, 218) teheccüdün düzen-
li kýlýnmasýný tavsiye eder ve alýþkanlýk ha-
line getirenlerin bu namazý terketmesini
hoþ görmezdi (Müsned, II, 170; Buhârî,
“Teheccüd”, 19; Ýbn Mâce, “Ýkamet”, 174).
Ayrýca Resûl-i Ekrem, düzenli biçimde te-
heccüd kýlan ve gece uyanýp namaz kýlma
niyetiyle yattýðý halde uyanamadan sabah-
layan bir müminin gece namazý kýlmýþ gibi

muamele göreceðini, zaman zaman na-
maza kalkmasýna engel olan uykunun da
Allah’ýn ona bir hediyesi olduðunu belirt-
miþ (Ýbn Mâce, “Ýkamet”, 177; Nesâî, “Ký-
yâmü’l-leyl”, 63), kendisi de gece namazý-
ný herhangi bir sebeple kýlamadýðý durum-
larda gündüz onun yerine fazlasýyla kýl-
mýþtýr (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 139;
Ebû Dâvûd, “Tetavvu.”, 26; Nesâî, “Kýyâ-
mü’l-leyl”, 2).

Bir namaz türü olmasý yani kýyam, ký-
raat, rükû, secde vb. tesbihatý yoðun bi-
çimde barýndýrmasý yönüyle teheccüd, en
deðerli kulluk amelleri arasýnda yer aldýðý
gibi bu namazýn kýlýndýðý zaman ve me-
kân da ona özel bir deðer kazandýrmakta-
dýr. Fahreddin er-Râzî’nin ifadesiyle gece
mânevî lutuf, feyiz ve bereketin en bol ve
en mükemmel þekilde elde edildiði zaman
dilimidir (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXII, 36). Gece
vakti sakin bir ortamda ifa edilmesinden
dolayý zihni meþgul eden takýntýlardan uzak
bir ortamýn saðladýðý huþû ve huzur, ge-
ce sükûnetinin oluþturduðu duygusal yo-
ðunluk, namazý kýlanýn kendisiyle baþ baþa
kalmasý sebebiyle ortaya çýkan ihlâs, sa-
mimiyet ve safiyet, herkesin uyuduðu bir
vakitte uykunun bölünmesinden dolayý nef-
se galip gelme ve sonuçta oluþan mânevî
atmosfer teheccüdü diðer nâfile namaz-
lardan farklý kýlan özelliklerdir. Gece nama-
zýnýn gündüz kýlýnan nâfilelere göre daha
etkili (el-Müzzemmil 73/6) ve daha faziletli
(Müslim, “Sýyâm”, 202; Nesâî, “Kýyâmü’l-
leyl”, 6) kabul edilmesinin sebepleri de
bunlar olmalýdýr. Öte yandan Müzzemmil
sûresinin 5. âyetinde belirtildiði üzere Hz.
Peygamber’den kendisine yüklenecek aðýr
göreve böyle bir namazla hazýrlanmasýnýn
istenmesi, teheccüdün günlük iþlerde or-
taya çýkabilecek sýkýntýlarda metanetle
hareket etme gücü saðlayýcý bir fonksi-
yona sahip olduðunu, insaný yönlendirici
bir özellik taþýdýðýný göstermektedir. Nite-
kim Kur’an’ýn müminlerden sabýr ve na-
mazla Allah’tan yardým talep etmeleri yö-
nündeki isteði (el-Bakara 2/45, 153) gece
namazý þeklinde de yorumlanmýþtýr (Ebû
Tâlib el-Mekkî, I, 69).

Ümmeti hakkýnda teheccüdün nâfile
hükmünde olduðu âlimlerin büyük çoðun-
luðunca kabul edilmekle birlikte Resûl-i
Ekrem hakkýnda farz mý nâfile mi olduðu
hususunda görüþ ayrýlýðý vardýr. Hz. Âiþe
ve Abdullah b. Abbas’tan gelen rivayetle-
re göre teheccüd namazý Müzzemmil sû-
resinin ilk âyetleriyle farz kýlýnmýþ, ancak
Hz. Peygamber gibi geceleri ayaklarý þiþin-
ceye kadar namaz kýlmaya baþlayan müs-
lümanlara bu ibadet aðýr gelince ayný sû-

rin Zorunlu Göçü: 1915-1917, Ankara 2005; Ta-
ner Akçam, Ermeni Meselesi Hallonulmuþtur:
Osmanlý Belgelerine Göre Savaþ Yýllarýnda Er-
menilere Yönelik Politikalar, Ýstanbul 2005; Der
Völkermord an den Armeniern 1915/16: Do-
kumente aus dem Politischen Archiv des De-
utschen Auswärtigen Amts (ed. W. Gust), Sprin-
ge 2005, tür.yer.; Cem Özgönül, Der Mythos eines
Völkermordes, Springe 2006, tür.yer.; Yusuf Sarý-
nay, “Ermeni Tehciri ve Yargýlamalar 1915-1916”,
Türk-Ermeni Ýliþkilerinin Geliþim ve 1915 Olay-
larý Uluslararasý Sempozyum Bildirileri, Anka-
ra 2006, s. 262-264; a.mlf., “24 Nisan 1915 Ge-
nelgesi ve Ýstanbul’da Tutuklanan Ermeni Komi-
tacýlar”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Iþýðýnda Er-
meni Sorunu (haz. Bülent Bakar v.dðr.), Ýstanbul
2007, s. 129-145; a.mlf., “Osmanlý Belgelerine
Göre Ermeni Tehciri”, Türk Ermeni Ýliþkilerinde
Yeni Yaklaþýmlar: Sempozyum Bildirileri, s. 119-
141; Muammer Demirel, “Yaþayanlarýn Anýla-
rýyla Tehcir”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Iþýðýn-
da Ermeni Sorunu, s. 257; Bülent Bakar, Ermeni
Tehciri, Ankara 2009; F. Guse, “Der Armeniera-
ufstand 1915 und seine Folgen”, Wissen und
Wehr, sy. 10, München 1925, s. 620 vd.; Fahri
Taþ, “Vilâyât-ý Þarkýyye Islahâtý ve Genel Müfet-
tiþ Nicolas Hoff”, Atatürk Araþtýrma Merkezi
Dergisi, XIV/42, Ankara 1998, s. 930-934; Sü-
leyman Beyoðlu, “1915 Tehciri Hakkýnda Bazý
Deðerlendirmeler”, TDA, sy. 131 (2001), s. 66-
67; a.mlf., “Ermeni Propagandasýnýn Gölgelediði
Gerçek: Tehcir Kanunu ve I. Dünya Savaþý’nda
Arap Tehciri”, Türk Kültürü Ýncelemeleri Dergi-
si, sy. 11, Ýstanbul 2004, s. 35-38.
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Yatsý namazýnýn ardýndan
fecre kadar geçen süre içinde
uykudan kalkýp namaz kýlma

ve bu süre zarfýnda
kýlýnan nâfile namaz,

gece namazý.
˜ ™

Karþýt anlamlý bir kelime olan (ezdâd)
teheccüd sözlükte “uyumak; uyanmak, uy-
kudan güçlükle uyanmak” anlamýna gelir
(Hatîb eþ-Þirbînî, I, 348; Ýbn Âbidîn, II, 24).
Dinî bir terim olarak yatsý namazý ile fecr-i
sâdýk arasýnda bir müddet uyuyup uyan-
dýktan sonra namaz kýlmayý ve bu süre için-
de kýlýnan nâfile namazý (teheccüd nama-
zý, kýsaca teheccüd) ifade eder; teheccüd
özellikle vitir ve terâvih gibi diðer gece na-
mazlarýndan bu yönüyle ayrýlýr. Ýmam Þâ-
fiî ve Müzenî’nin eserlerindeki bir ifadeyi
esas alan bazý Þâfiîler’e göre vitirle tehec-
cüd ayný namazdýr (Þâfiî, I, 59; Mâverdî, II,
286; Nevevî, I, 432; Büceyrimî, II, 61).

Kur’ân-ý Kerîm’de gecelerin ibadetle ih-
ya edilmesinin önemini vurgulayan birçok
âyet bulunmakta, bunlarýn bir kýsmýnda
doðrudan Hz. Peygamber’e hitap edilirken
(el-Ýsrâ 17/79; Tâhâ 20/130; Kaf 50/40; et-
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lah’ýn bunu bizzat ifade etmiþ olmasýdýr.
Bu görüþ sahiplerine göre teheccüdün farz
kýlýnmasý Hz. Peygamber’e özgü hüküm-
lerdendir (hasâisü’n-nebî). Teheccüdün
Resûl-i Ekrem açýsýndan farz veya nâfile
diye nitelenmesinin sonucu hakkýnda Ýb-
nü’l-Hümâm þöyle bir açýklama yapar: Bu
namazýn Hz. Peygamber’e farz kýlýnmasý
ümmetine mendup (müekked sünnet), onun
için nâfile sayýlmasý ümmetine sünnet (müs-
tehap) olduðu anlamýna gelir (Fet¼u’l-ša-
dîr, I, 391). Öte yandan Hasan-ý Basrî ve
Ýbn Sîrîn gibi tâbiîn âlimlerine göre üm-
met açýsýndan da teheccüd namazý farz-
dýr ve az da olsa kýlýnmasý gerekir; ancak
bu gruptaki âlimler arasýnda vitir namazý-
nýn kýlýnmasýyla bu emrin yerine getirilmiþ
olacaðý kanaatini taþýyanlar vardýr (Ýbn Cü-
zey, IV, 300).

Teheccüd namazýnýn en faziletli vakti
konusunda da farklý görüþler ileri sürül-
müþtür. Mâlikîler’e ve Hanbelîler’e göre
bu vakit gecenin son üçte birlik dilimidir.
Fakat Mâlikîler, uykusuna güvenemeyen-
ler için ihtiyaten gecenin ilk vaktinde kýl-
manýn daha uygun olacaðýný belirtirler.
Ýbadet ve dua için bu vaktin önemine vur-
gu yapan (Müsned, II, 421; Müslim, “Sa-
lât”, 215; Nesâî, “Tatbîk”, 79) ve teheccüd
namazýnýn gecenin son üçte birlik dilimin-
de kýlýnmasýnýn daha faziletli sayýldýðýný
belirten (Buhârî, “Teheccüd”, 14; Müslim,
“Salâtü’l-müsâfirîn”, 168-170; Ýbn Mâce,
“Ýkamet”, 148, 182, “Fiten”, 12; Ebû Dâ-
vûd, “Tetavvu.”, 10; Nesâî, “Mevâkýt”, 35)
hadisler bu görüþü destekleyen deliller
arasýnda yer alýr. Hanefî ve Þâfiî fakihleri-
ne göre gecenin üçte birini namaza ayý-
ran bir müminin ortaya gelen dilimde, ya-
rýsýný ibadetle geçirmeye niyet edenin ise
son kýsýmda kýlmasý daha faziletlidir. Ay-
rýca Þâfiîler gece teheccüde kalkabileceði-
ne güvenen kiþinin vitir namazýný kýlma-
dan yatýp uyandýktan sonra önce tehec-
cüdü ve ardýndan vitir namazýný kýlmasý-
ný müstehap görmüþlerdir. Ca‘ferîler’e gö-
re teheccüdün vakti gece yarýsýndan son-
radýr ve sabah namazý vaktine (fecr-i sâ-
dýk) yakýnlýðý oranýnda fazileti artmakta-
dýr. Bir mazeret yokken bu namazý gece-
nin yarýsýndan önce kýlmak câiz deðildir.

Teheccüdün en az iki rek‘at olduðu hu-
susunda Ýslâm âlimlerinin ittifaký vardýr.
Üst sýnýrýnýn rek‘atý konusunda ise farklý
görüþler ileri sürülmüþtür. Hz. Peygam-
ber’in kaç rek‘at teheccüd kýldýðýný tesbit
etmeye çalýþan Hanefîler’e göre sekiz, Mâ-
likîler’e göre on veya on iki rek‘attýr. Daha
ziyade nâfilelerin isteðe baðlý namazlar sa-
yýldýðý ilkesinden hareket eden Þâfiîler ile

Hanbelîler’e göre ise herhangi bir üst sý-
nýr yoktur. Resûl-i Ekrem’in aðýrlýklý uygu-
lamasý bu yönde olduðu için (Buhârî, “Sa-
lât”, 84, “Vitir”, 1-2; Müslim, “Salâtü’l-mü-
sâfirîn”, 145-148, 156-157, 159; Nesâî, “Ký-
yâmü’l-leyl”, 26, 35) aralarýnda Ebû Yûsuf
ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin de
bulunduðu fukahanýn çoðunluðu, tehec-
cüd namazýnýn her iki rek‘atta bir selâm
verilerek kýlýnmasýný daha faziletli kabul
etmiþtir. Ebû Hanîfe’ye göre ise gündüz ký-
lýnan nâfilelerde olduðu gibi teheccüdün
de dört rek‘atta bir selâm verilerek kýlýn-
masý efdaldir. Kýraat gizli veya açýk icra
edilebilir. Ancak kýraat açýktan yapýldýðýn-
da baþkalarýna rahatsýzlýk vermemeye dik-
kat etmelidir.

Gece ve gündüzün insanlarýn emrine
tahsis edildiði (Ýbrâhîm 14/33; en-Nahl 16/
12), gecenin huzur, sükûnet ve istirahat
vakti, uykunun dinlenme aracý kýlýndýðý (el-
En‘âm 6/96; Yûnus 10/67; el-Furkan 25/47;
en-Neml 27/86; el-Mü’min 40/61; en-Ne-
be’ 78/9-10), bunun Allah’ýn rahmetinin bir
sonucu olduðu (el-Kasas 28/73) ve gece
uykusunun O’nun varlýðýnýn iþaretlerinden
sayýldýðý (er-Rûm 30/23) dikkate alýndýðýn-
da ibadet için bütün geceyi uykusuz ge-
çirmenin Ýslâm’ýn ruhuna uygun düþme-
yeceði, her iþte olduðu gibi bu hususta da
orta bir yol tutulmasý gerektiði anlaþýl-
maktadýr. Hz. Peygamber de, bu denge-
yi gözetmeden kendilerini aþýrý derecede
nâfile ibadete veren ve her gün oruç tu-
tup geceleri sabaha kadar namaz kýlan Ab-
dullah b. Amr b. Âs, Osman b. Maz‘ûn ve
Ebü’d-Derdâ gibi sahâbîleri uyarmýþ, on-
lara vücutlarýnýn ve ailelerinin de kendile-
ri üzerinde hakký bulunduðunu, gecenin
bir bölümünü uykuya ayýrmalarý gerekti-
ðini hatýrlatmýþtýr (el-Muva¹¹aß, “Salâtü’l-
leyl”, 1; Buhârî, “Teheccüd”, 15, 18, 20,
“Savm”, 51, 55, “Edeb”, 84; Müslim, “Sý-
yâm”, 182; Ebû Dâvûd, “Tetavvu.”, 19, 28).
Ayný þekilde gece namazýný daha uzun sü-
re ayakta kýlabilmek için kendilerini zorla-
yan bazý sahâbîlere yorulduklarýnda otu-
rarak kýlabileceklerini ya da namazý býra-
kabileceklerini söylemiþ, gece namazý için
uyanan fakat uykusu açýlmayan veya çok
yorgun olan kimselere de kýldýðý namazýn
ve okuduðu Kur’an âyetlerinin farkýna var-
madan ibadet yapmak yerine yatýp din-
lenmelerini tavsiye etmiþtir (el-Muva¹¹aß,
“Salâtü’l-leyl”, 1; Buhârî, “Teheccüd”, 18;
Ebû Dâvûd, “Tetavvu.”, 19). Hz. Âiþe ve
Ümmü Seleme’nin verdiði bilgiye göre Re-
sûlullah da ramazan ayý dýþýnda gecenin
tamamýný ibadetle geçirmemiþ, gecenin
belirli bir vaktini teheccüde, kalan kýsmý-

renin yaklaþýk bir yýl sonra nâzil olan son
âyetiyle bu hüküm kaldýrýlmýþ ve tehec-
cüdün nâfile bir ibadet olduðu bildirilmiþ-
tir (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 139; Ebû
Dâvûd, “Tetavvu.”, 17, 27; Nesâî, “Kýyâ-
mü’l-leyl”, 2). Bu rivayetleri dikkate alan
Hanefîler’in büyük bir kýsmýna, Ýmam Þâ-
fiî ve Þâfiî âlimlerinin çoðunluðu ile Han-
belîler’e göre teheccüd baþlangýçta Resû-
lullah’a farz iken ardýndan nâfileye dönüþ-
müþtür. Bu görüþü savunanlardan bazý-
larý, teheccüdün beþ vakit namaz emre-
dilinceye kadar hem Peygamber’e hem
ümmetine farz olduðu, beþ vakit nama-
zýn farz kýlýnmasýyla birlikte nâfileye dö-
nüþtüðü kanaatindedir. Beþ vakit nama-
zýn farz kýlýndýðý ve Müzzemmil sûresinin
ilk âyetlerini neshettiði kabul edilen Ýsrâ
sûresinin 79. âyetinde teheccüd için kul-
lanýlan nâfile kelimesi de “farz olmayan
namaz” anlamýndadýr. Ancak bu görüþ sa-
hipleri, bir ibadetin nâfile olmasýnýn Re-
sûl-i Ekrem açýsýndan taþýdýðý anlamýn
farklý sayýldýðýna iþaret eder. Çünkü müs-
lümanlar için nâfileler günahlara kefaret
veya farz namazlardaki eksiklikleri telâfi
amacýyla teþrî‘ kýlýnmýþken Resûlullah’ýn
iþlediði ve iþleyebileceði bütün hatalar ba-
ðýþlandýðýndan (el-Feth 48/2) namazlarýn-
da telâfiyi gerektirecek bir eksiklik söz
konusu deðildir. Dolayýsýyla farzlar dýþýn-
da kýldýðý namazlar sevabýný arttýrmaya ve
derecelerini yükseltmeye yöneliktir. Tâbiîn
âlimlerinden Mücâhid b. Cebr ve Katâ-
de’nin de benimsediði bu yaklaþýmý, bü-
tün günahlarýnýn baðýþlandýðýný ifade eden
âyetlere raðmen Hz. Peygamber’in tövbe
istiðfarda bulunduðu gerekçesiyle Tabe-
rî eleþtirmiþtir (Câmi£u’l-beyân, XV, 143).
Usulcülerin aðýrlýkta bulunduðu bazý Ha-
nefî fakihleri, Mâlikîler’in çoðunluðu, Þâfiî
mezhebine mensup bazý fakihler ve Ca‘-
ferîler ise teheccüdün Resûl-i Ekrem’e
farz kýlýndýðý görüþündedir. Taberî de Ýbn
Abbas’a nisbet ettiði bu görüþü benimser
(a.g.e., XV, 142-143; Ýbn Abbas’ýn görüþü
hakkýnda ayrýca bk. Ahmed b. Hüseyin el-
Beyhaký, VII, 39). Bu fikri savunanlar Ýsrâ
sûresinin söz konusu âyetini, “Gecenin bir
kýsmýnda uyan ve sana mahsus olmak üze-
re diðer farz namazlarýna ilâveten bir de
gece namazý kýl!” þeklinde anlarlar. Yani
âyetteki nâfile kelimesi bu namazýn diðer
müslümanlara farz kýlýnanlara ilâveten Hz.
Peygamber’e farz kýlýndýðýna iþaret et-
mektedir. Onlarýn bir diðer delili Hz. Âiþe’-
den rivayet edilen, “Size nâfile olan üç þey
bana farzdýr: Vitir, misvak ve gece nama-
zý” hadisinde (Taberânî, III, 315; Ahmed
b. Hüseyin el-Beyhaký, VII, 39) Resûlul-
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ÿSaffet Köse

– —
TEHLÎL
( 3�>1�
א )

Kelime-i tevhidi
okuyarak zikretmek anlamýnda

bir terim
(bk. DUA; KELÝME-i TEVHÝD; ZÝKÝR).

˜ ™

– —
TEHZÎB
( K�h1�
א )

Bir ilim dalýnda
kaleme alýnan özlü eser;

bir kitabý kýsaltmak,
ikmal ve tashih etmek,

yeniden düzenlemek suretiyle
ortaya konulan eser.

˜ ™

Sözlükte “temizlemek, arýtmak, düzelt-
mek” anlamýndaki tehzîb kelimesi sözle il-
gili kullanýmýnda “belâgat ehli tarafýndan
kusur olarak görülen þeylerden arýndýr-
mak”, kitap için kullanýldýðýnda “gereksiz
bilgileri ayýklayarak kýsaltmak” mânasýna
gelir. Sözlükte “ayýklamak, budamak, ka-
buðunu soymak” anlamýndaki tenkýh de
söz ve kitap için bahis konusu edildiðinde
iyice gözden geçirme, düzeltmeyi ve ayýk-
lamayý ifade eder. Tehzîb ve tenkýh, ihtisar
yanýnda metin üzerinde yapýlan çalýþmalar-

da gösterilen özene ve çabaya iþaret et-
mek amacýyla bazan þerhler için de kulla-
nýlmýþtýr. Ýbn Hicce el-Hamevî, bedî‘ sanat-
larý arasýnda tehzîbi ele alýrken onu “mü-
nakkah her kelâmý kapsayan bir vasýf” di-
ye niteleyip “ister nazým ister nesir olsun
kelâmý tekrar tekrar gözden geçirmek, te-
mizlemeye ve ayýklamaya giriþmek, deðiþ-
tirilmesi gerekeni deðiþtirmek, atýlmasý
gerekeni atmak, düzeltilmesi gerekeni dü-
zeltmek, anlaþýlmasý zor olan yerleri, garîb
lafýzlarý ve i‘rabý açýklamak ...” þeklinde
tanýmlar; kelâmýn “mühezzeb” ve “mü-
nakkah” diye nitelenmesi halinde deðeri-
nin artacaðýný belirtir (ƒizânetü’l-edeb, II,
33). Tehzîb ve tenkýh iþleminin yapýldýðý
söz ve kitaba mühezzeb / münakkah de-
nir; mühezzeb ayýplardan arýnmýþ, temiz
ahlâk sahibi kimse için de kullanýlýr. “Teh-
zîbü’l-ahlâk” tabiri “ahlâkýn güzelleþtiril-
mesi” anlamýnda olup Ýslâm ahlâk felsefe-
siyle ilgili bazý eserlere ad olmuþ, bu tür-
deki eserlerde ferdî ahlâkýn güzelleþtiril-
mesine dair bölümlere bu isim verilmiþ-
tir. Ýbn Haldûn, telifin yedi amacýný açýk-
larken beþinci sýrada bir ilim dalýnda daðý-
nýk ve düzensiz þekilde yer alan bilgilerin
baþkasý tarafýndan yeniden düzenlenmesi
iþini sayar ve buna örnek olarak Sahnûn’un
el-Müdevvenetü’l-kübrâ’sý üzerine Ýbn
Ebû Zeyd el-Kayrevânî ve Berâziî’nin yap-
týðý tehzîb çalýþmalarýný gösterir (Mušad-
dime, s. 499). Ýbn Haldûn, yedinci sýrada
hacimli eserlerin kýsaltýlmasý iþine deði-
nerek tehzîb ile ihtisar arasýndaki farký
belirtir (a.g.e., s. 500). Tehzîbler, bir ko-
nudaki malzemenin özlü biçimde iþlenme-
si ve yeniden düzenlenmesi veya hacimli
bir kitabýn kýsaltýlmasý olmak üzere ikiye
ayrýlýr.

1. Muhtasarlarda olduðu gibi tehzîb
(mühezzeb, tenkýh) adý taþýyan bazý kitap-
lar baþka bir eserin ihtisarý olmayýp bir ilim
dalýnda yazýlmýþ özlü metinlerdir ve muh-
teva, dil, üslûp, tertip bakýmýndan özel bir
çabayý gösterir. Bu eserlerin bir kýsmý bel-
li bir alandaki bütün malzemeyi derleme
amacý taþýdýðýndan hacimli olabilir. Mu-
hammed b. Ahmed el-Ezherî Teh×îbü’l-
lu³a adlý çok hacimli sözlüðüne (I-XVI,
Kahire 1964-1976) bu adý vermesini, Arap
diline giren yanlýþ kelimeleri ayýklamayý ve
yer verdiði bilgileri hatadan arýndýrmayý
hedeflemesi, garîb kelimeler ve aslýný tes-
bit edemediði gereksiz ayrýntýlarla kitabý-
nýn hacmini arttýrmak istememesi gibi se-
beplerle açýklar (I, 54). Sâbikuddin Ýbn Yaîþ
es-San‘ânî önce nahve dair el-Mu¼î¹’i ka-
leme almýþ, daha sonra ayný konuda yaz-
dýðý muhtasar eserine et-Teh×îbü’l-vasî¹

ný uykuya ve dinlenmeye ayýrmýþ (Ebû Dâ-
vûd, “Tetavvu.”, 27; “Vitir”, 20), kýraati çok
uzun tuttuðu için özellikle hayatýnýn son
dönemindeki teheccüdlerinde namazýn bü-
yük bir kýsmýný oturarak kýlmýþtýr (Buhâ-
rî, “Teheccüd”, 16). Öte yandan Hz. Pey-
gamber geceleyin uyanýp teheccüd nama-
zý kýlabilmek için müminleri öðle uykusuna
(kaylûle) teþvik etmiþtir (Ýbn Mace, “Sý-
yâm”, 22).

Hadis kitaplarýnda Resûl-i Ekrem’in ge-
ce ibadeti ve teheccüdüyle ilgili ayrýntýlý
bilgiler içeren rivayetler mevcuttur. Me-
selâ onun gece namazý kýlýþýna þahit olan-
lardan Huzeyfe b. Yemân namazýn ilk rek-
‘atýnda Bakara, Âl-i Ýmrân ve Nisâ sûrele-
rinin tamamýný aðýr aðýr okuduðunu, azap-
la ilgili âyetlerde Allah’a sýðýndýðýný, nimetle
ilgili olanlarda o nimeti talep ettiðini, tes-
bihatla ilgili âyetlerde tesbihte, Allah’ýn
azametiyle ilgili âyetlerde O’na tâzimde
bulunduðunu anlatmýþ, rükû ve secdele-
rini de neredeyse kýraati kadar uzun yaptý-
ðýný nakletmiþtir (Müsned, V, 384, 397, 400;
Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 203; Nesâî,
“Tatbîk”, 75; Abdullah b. Abbas’ýn gözle-
mi için bk. Buhârî, “Vudû,”, 38, “Tefsîr”,
III/17-18, “Tevhîd”, 27; Müslim, “Tahâret”,
48, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 191-192; Ebû Dâ-
vûd, “Tahâret”, 30, “Tetavvu.”, 27). Hz.
Peygamber’in teheccüd namazýna baþla-
madan önce yaptýðý farklý dualar hadis ki-
taplarýnda nakledilmiþtir (Abdullah Sirâ-
ceddin el-Hüseynî, s. 396-402).
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