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ve pazar dýþýnda haftada beþ gün neþre-
dilmiþ, 23 Kasým 1868 – 3 Ekim 1870 ta-
rihleri arasýnda, büyük ve küçük ebatta,
dört veya sekiz sayfa halinde toplam 441
sayý yayýmlanmýþtýr. “Dâhiliye”, “Hâriciye”
ve “Ýlân” bölümlerinden meydana gelen
gazetede yazýlarýn çoðu baþlýksýz bentler
þeklinde çýkmýþtýr. 257. sayýsýnda yer alan
Avusturya Ýmparatoru ve Macaristan Kralý
Fransuva’nýn fotoðrafý ile de gazeteye gö-
rüntü malzemesi girmiþtir. Genellikle ya-
zýlarýn imzasýz neþredildiði gazetenin baþ-
lýca yazarlarý arasýnda Kemalpaþazâde Sa-
id (Lastik Said), Subhipaþazâde Âyetullah,
Ebüzziyâ Tevfik ve Ýsmâil Efendi ile Hay-
reddin imzasýný kullanan Leh asýllý Karski
bulunmaktadýr. Ýmzasýna sýkça rastlanan
Hayreddin’in “Hükümet ve Tebaa”, “Me-
deniyet ve Türkistan”, “Avrupa Mehâki-
minin Sûret-i Teþkîli”, “Rumeli Demiryolla-
rý”, “Asyâ-yý Vustâî”, “Me’mûrîn ve Ahâli”,
“Þeyh Þâmil”, “Mekteb-i Sultânî”, “Devle-
tin Borçlarý”, “Islahat”, “Nizâmâta Riayet”,
“Gazete”, “Gazetecilikte Maharet” gibi ma-
kaleleri çýkmýþtýr. Ebüzziyâ Tevfik’in “Adam
Yetiþtirmek”, “Hurûf-ý Osmânî’nin Islahýna
Dair Bazý Mütâlaat”, “Ýmlâ-yý Osmânî”, “So-
kak Köpekleri” ve “Ýstanbul’u Ýstilâ Eden
Köpekler” gibi bazýlarý tartýþmaya yol açan
yazýlarý yayýmlanmýþtýr. Bunlara “Ýstan-
bul’un Yangýn Belâsý ve Onun Çâre-i Ýn-
difâý”, “Süveyþ Kanalý”, “Süveyþ Cedveli”,
“Nil’e Dair”, “Hubb-i Vatan”, “Akvâm-ý Ka-
dîme-i Âlemin Mezâhib ve Âyîni”, “Cenâb-ý
Allah’ýn Varlýðýnýn Ýsbâtý Beyânýndadýr”,
“Ýlim ve Amel” baþlýklý deðiþik yazýlar da
eklenebilir.

Aslýnda meþrutiyet taraftarý olan, me-
deniyet yolunda ilerleyebilmek için mat-
buatýn serbest olmasý gerektiðinden da-
ha ilk sayýsýnda bahsedilen gazete Yeni Os-
manlýlar’ýn Londra’da çýkardýðý Hürriyet
gazetesinin dikkatini çekmiþtir. Alman-
Fransýz muharebesi süresince Terakkî’-
de gerçek anlamda haber gazeteciliði ya-
pýlmýþ, Ýstanbul halký savaþtan günü gü-
nüne haberdar edilmiþtir. Ayrýca Nâmýk Ke-
mal’in Hürriyet’ten ayrýldýðýný ilân eden
ve bu gazetede yayýmlanmadýðý için litog-
raf baský ile çoðaltýlýp daðýtýlan 7 Ocak 1870
tarihli mektubu yapýlan teblið üzerine ga-
zete sayfalarýna alýnmýþtýr (nr. 308, 8 Zil-
hicce 1286 / 11 Mart 1870).

Bazý tercümelere de yer verilen gaze-
tede Recâizâde Mahmud Ekrem’in Fran-
sýzca’dan yaptýðý Mes prisons çevirisi 202.
sayýdan, Otto Hübner’in halk için ekono-
mi bilgileri içeren ve soru-cevap þeklinde
düzenlenen el kitabý, Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî
Levâzým Dairesi muavini Midhat Bey tara-

fýndan “Avâma Dair Ekonomi-Politik Mec-
mûa-i Sagýresi” adýyla Fransýzca’dan çev-
rilerek 81. sayýdan, Ýbn Battûta’nýn Seya-
hatnâme’sinin bazý bölümleri “Anadolu’-
ya ve Dersaâdet’e Müteallik” adýyla 109.
sayýdan itibaren tefrika edilmiþtir. Ayný
þekilde Chateaubriand’ýn “Amerika’da Bir
Gece”, Victor Hugo’nun “Müstakbel”, J. J.
Rousseau’nun “Sokrat’ýn Makalât-ý Hike-
miyyesi’ne Dâir Ksenefon Nam Þakirdinin
Risâlesi” adlý yazýlarýnýn tercümesine yer
verilmiþtir. Gazetede ayrýca Dâhiliye Nâzý-
rý Rüþdü Paþa’nýn mühürdarý Sâmi Efen-
di’nin Hulâsatü’l-kelâm fî meâsiri’l-Ýs-
lâm adlý eseri tefrika halinde çýkmýþtýr. Za-
man zaman Terakkî ile Muhib gazetesi,
Mecmûa-i Maârif ve Mümeyyiz dergi-
leri gibi diðer yayýn organlarý arasýnda tar-
týþmalar cereyan etmiþ, bunlardan ilki kar-
þý tarafa hapis, Terakkî’ye de para cezasý
verilmesiyle sonuçlanmýþtýr. Terakkî, Arap-
ça el-Cevâßib gazetesinden çevrilip yayým-
lanan Mýsýr meselesiyle ilgili bir yazý sebe-
biyle (nr. 286) 13 Aralýk 1869 – 16 Þubat
1870 tarihleri arasýnda kapatýlmýþtýr. O dö-
nemde çýkan diðer gazetelere göre daha
açýk ve anlaþýlýr bir dilin kullanýldýðý Terak-
kî bu tutumuyla dilin sadeleþmesine yar-
dýmcý olmuþtur.

Türk basýn tarihinde Terakkî’yi önemli
kýlan hususlardan biri de ilk kadýn ve mi-
zah gazetelerini çýkarmýþ olmasýdýr. Te-
rakkî neþir hayatýna girdikten bir süre
sonra yayýmlanmadýðý pazar günleri ka-
dýnlar için Terakkî Muhadderât adýyla bir
ilâve neþretmiþtir. 1869-1870 yýllarýnda kýrk
sekiz sayý çýkan bu ilâvede kadýnlarýn eði-
tilmesi ve toplum içinde yeni bir kimlik ka-
zanmasýnýn gereði vurgulanmaktadýr. Ka-
dýnlarýn toplumu yüceltici rolüne iþaret
edilen gazetede kýzlarýn öðrenim görme-
sinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý is-
tenmekte, ayrýca ev idaresinden ve tutum-
lu yaþamanýn lüzumundan bahseden ya-
zýlara yer verilmektedir. 1870 yýlý içinde,
esas sayýlarla birlikte haftada bir genellik-
le arka yüzleri boþ ve birer yaprak halinde
nükte ve hikâyelerden ibaret ilâveler veren
gazete, kapatýlma cezalarý ve Filip Efen-
di’nin Ali Râþid’den ayrýlmasý yüzünden es-
ki hüviyetini koruyamamýþtýr. Yeni þartlar
altýnda boyutlarý ile içeriði deðiþen ve ye-
ni numaralar alan Terakkî bir süre Te-
rakkî Eðlence, Terakkî Eðlencesi adýyla
mizah ilâvelerinin çizgisinde yayýmýný sür-
dürmüþ, ardýndan Terakkî Eðlence, Le-
tâif-i Âsâr adýný alarak el deðiþtirmiþtir
(1871). 1908 yýlýna kadar Ýstanbul, Ýzmir,
Paris, Mýsýr ve Bakü’de ayný isimle çýkan
baþka gazeteler de bulunmaktadýr.

med’in cülûsunda (1595) 100 akçe terak-
kî almýþ, ardýndan 50 akçe daha verilerek
ücreti toplam 750 akçeye çýkmýþtýr (Selâ-
nikî, I, 59; Hezârfen Hüseyin Efendi, s.
199). Padiþahlar da çeþitli vesilelerle te-
rakkî veriyorlardý. Þehnâmeci Lokman Çe-
lebi Þehnâme’nin II. Selim dönemini yaz-
dýðýnda 1000 akçe, Þehinþâhnâme-i Hü-
mâyûn’un ilk cildini tamamlayýp ikincisi-
ne baþlayýnca 10.000 akçe terakkî almýþ,
Tomar-ý Hümâyûn’un bir cildinin min-
yatürlerle süslenmesi üzerine kendisine
10.000 akçe daha verilmiþtir (DÝA, XXVII,
208). Ebüssuûd Efendi, tefsiri Ýrþâdü’l-
£ašli’s-selîm’i bitirmeye yaklaþtýðýnda Ka-
nûnî Sultan Süleyman’dan 300 akçe, eseri
bitirip takdim edince 300 akçe daha te-
rakkî almýþtýr (Hezârfen Hüseyin Efendi,
s. 198-199). Timar sisteminin önemini kay-
betmesi ve Yeniçeri Ocaðý’nýn laðvý üzeri-
ne bu alanlardaki terakkî uygulamasý kal-
dýrýlmýþ, II. Mahmud döneminden itibaren
memurlar için düzenli maaþ sistemine ge-
çilmiþ, terakkî de ferdî olmaktan çýkarak
düzenli hale gelmiþtir.
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1868-1871 yýllarý arasýnda
Ýstanbul’da yayýmlanan siyasî gazete.
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Hükümete uyarý ve yayýmý engelleme
imkâný veren Kararnâme-i Âlî (1867) do-
layýsýyla basýn hayatýnýn sýkýntýlý bir döne-
minde Ali Râþid ve Diyarbekirli Filip Efen-
di tarafýndan çýkarýlmýþtýr. “Menâfi-i þar-
kýyye ve umûr-ý düveliyyeye dair Türk ga-
zetesi” alt baþlýðýný taþýyan Terakkî cuma

TERAKKÎ



482

TERAKKÎ

duðu yönündedir (Kâsânî, I, 288; Tahtâvî,
s. 335). Fýkýh kitaplarýnda teravihin kadýn-
lar için de sünnet olduðuna vurgu yapýl-
masý bu namazý erkeklere mahsus kabul
eden bazý fýrkalara reddiye amacý taþý-
maktadýr. Ca‘ferî mezhebinde teravih na-
mazý yerine bu ay boyunca toplam bin
rek‘attan fazla nâfile namaz kýlýnmasý müs-
tehaptýr; mezhep kaynaklarýnda hangi ge-
celerde kaç rek‘at namaz kýlýnacaðýna dair
bilgi verilmektedir (Ebû Ca‘fer et-Tûsî, I,
133-134). Zeydiyye’de ise teravih namazý-
ný tek baþýna kýlmak müstehap, cemaat-
le kýlmak bid‘at sayýlýr (Ahmed b. Kasým, I,
158).

Teravih namazýný baþlangýçta cemaate
bizzat kýldýran Hz. Peygamber ümmetinin
yükünü arttýrabileceði düþüncesiyle bu uy-
gulamadan vazgeçmiþtir. Onun bu nama-
zý iki veya üç gün mescidde kýldýrdýðý, ce-
maatin gittikçe çoðaldýðýný görünce mes-
cide çýkmadýðý ve bunu Allah’ýn farz kýla-
bileceði endiþesiyle yaptýðýný söylediði riva-
yet edilir (Buhârî, “Teheccüd”, 5, “Salâtü’t-
terâvîh”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”,
177-178). Ramazan ayýnýn son on günü
içinde meydana gelen bu olayýn tarihi hak-
kýnda farklý fikirler ileri sürülmüþtür. Tera-
vihin oruçla birlikte hicretin 2. yýlýnda teþ-
rî‘ kýlýnmýþ olabileceði yönünde bir görüþ
bulunmakla birlikte, Resûlullah’ýn ikinci de-
fa teravih namazýný kýldýrdýðýna dair bir
rivayetin nakledilmemesi ve kendisine bu
namazla ilgili yeni sorularýn sorulmama-
sýndan hareketle teravihin risâletin son yý-
lýnda teþrî‘ kýlýndýðý görüþü (Kalyûbî, I, 248;
Cemel, I, 489) daha kuvvetli görünmekte-
dir. Teravihin tek baþýna kýlýnmasýna Hz.
Ebû Bekir döneminde devam edilmiþtir.
Bu uygulamanýn camide meydana getir-
diði daðýnýklýðý, artýk farz kýlýnma ihtima-
li bulunmadýðýný ve Resûl-i Ekrem’in ko-
nuyla ilgili sözünden çýkan anlamý dikka-
te alan Hz. Ömer 14 (635) yýlýnda Übey b.
Kâ‘b’dan cemaate teravih namazý kýldýr-
masýný istemiþ ve bu uygulama günümü-
ze kadar sürmüþtür.

Teravih namazýnýn rek‘at sayýsýyla ilgili
sekiz, on, on altý, yirmi, otuz altý, otuz se-
kiz, kýrk gibi sayýlar ileri sürülmüþtür (Ay-
nî, XI, 126-127). Hanefî, Þâfiî ve Hanbelî
fakihlerin çoðunluðu, Hz. Peygamber’in vi-
tir dahil yirmi üç re‘kat namaz kýldýðý yo-
lundaki rivayetten (Ýbn Ebû Þeybe, II, 164;
Beyhaký, II, 496) ve sahâbe uygulamasýn-
dan hareketle teravihin yirmi rek‘at oldu-
ðu görüþünü benimsemiþtir. Ýbnü’l-Hü-
mâm ve Süyûtî gibi âlimler, Resûl-i Ek-
rem’in bir gecede vitir dahil on bir rek‘at-
tan fazla nâfile namaz kýlmadýðý yönün-

deki hadislere dayanarak teravihin sekiz
rek‘at olduðunu söylemiþtir; Ýbnü’l-Hümâm
sekizden sonra kýlýnan on iki rek‘atýn müs-
tehap olduðu kanaatindedir (Fet¼u’l-ša-
dîr, I, 468). Ýmam Mâlik’in teravihin otuz
altý rek‘at olduðunu savunduðu nakledil-
mekte, ayrýca yirmi rek‘at olduðu yönün-
de bir görüþü de bulunmaktadýr (Ýbn Rüþd,
II, 309-310). Bütün bunlar arasýnda yirmi
rek‘at rivayeti güç kazanmýþ ve Ýslâm top-
lumunda gelenek bu doðrultuda geliþmiþ-
tir. Özellikle Hz. Ömer dönemindeki uygu-
lamanýn bu husustaki etkisini belirtmek
gerekir. Hatta ashap buna itiraz etmedi-
ðinden teravihin yirmi rek‘at olduðunda
sahâbe icmâý meydana geldiði (Kâsânî, I,
288) veya icmâa yakýn bir kabul teþekkül
ettiði (Ýbn Kudâme, I, 799) ifade edilmek-
tedir. Ancak teravih namazýnýn mendup
namazlar kategorisinde yer aldýðý ve bu tür
namazlarýn en azý iki olmak üzere rek‘at
sayýsýnda bir üst sýnýrýn bulunmadýðý dik-
kate alýnýrsa bu tür farklý görüþlerin ko-
nunun özüne iliþkin olmadýðý söylenebilir.
Rivayetlerden teravihin ramazan geceleri-
ni ihya faaliyetlerinden birini teþkil ettiði
ve Hz. Peygamber'in rek‘at sayýsýndan çok
o geceyi ihya etmeye ve özellikle kýraatin,
rükû ve secdenin uzun tutulmasýna önem
verdiði anlaþýlmaktadýr. Resûlullah’ýn kýl-
dýrdýðý teravih namazlarýndan birini anla-
tan Ebû Zer el-Gýfârî onun namazý nere-
deyse sahura kadar uzattýðýný söyler (Ebû
Dâvûd, “Þehru Ramaçân”, 1). Amellerin en
faziletlisine dair bir soruyu, “Kýyamý uzun
olan namaz” diye cevaplamasý da (Ebû Dâ-
vûd, “Tetavvu.”, 23) bu fikri desteklemek-
tedir. Âlimlerin rek‘at sayýsýndaki ihtilâfý
da bu konuda sabit bir sayýnýn belirlen-
mediðine iþaret etmektedir.

Ebû Hanîfe, Ahmed b. Hanbel ve Mâ-
likîler ile Þâfiîler’den bazýlarýna göre tera-
vih namazýný cemaatle kýlmak sünnettir
ve daha faziletlidir. Diðer taraftan Hanefî-
ler’e göre bu namazýn cemaatle kýlýnma-
sý sünnet-i kifâye sayýldýðýndan bir bölge
halký teravihi cemaatle kýlmayý bütünüyle
terkederse, topluma yönelik sünneti terk
sebebiyle günah iþlemiþ olur (a.g.e., a.y.).
Bu fikri savunanlara göre nâfile namazlarý
evde kýlmayý tavsiye eden hadis teravihle
deðil teheccüd namazýyla ilgilidir. Mâlikî-
ler ve Þâfiîler’in çoðunluðu ile Hanefîler’-
den Tahâvî’ye göre ise mescidleri boþ bý-
rakmamak þartýyla teravihin evde kýlýnma-
sý müstehaptýr. Teravihin evde kýlýnmasýný
daha faziletli gören âlimler de camilerin
ihmal edilmemesi gerektiði noktasýnda
birleþmiþtir.
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Ramazan ayýna mahsus olmak üzere
yatsýdan sonra kýlýnan namaz.
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Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek”
anlamýndaki tervîha kelimesinin çoðulu
olan terâvîh ramazan ayýna mahsus olmak
üzere yatsý namazýndan sonra kýlýnan na-
mazý ifade eder. Hadislerde “kýyâmü þehri
ramazân” (ramazan ayýnýn namazý) veya “ih-
yâü leyâlî ramazân” (ramazan gecelerinin ih-
yasý) diye anýlan bu namaza dört rek‘atta
bir dinlenme amacýyla biraz oturulduðun-
dan (tervîha) teravih denmiþtir. Zaman
içinde, her bir tervîhayý oturup dinlenmek
yerine zikir ve salavat gibi nâfile ibadet-
lerle deðerlendirme veya ara vermeden
namaza devam etme þeklinde uygulama-
lar ortaya çýkmýþtýr. Hanefîler her bir ter-
vîhada oturup dinlenmeyi teravihin ruhu-
na daha uygun bulurlar. Türkiye’de bu na-
maz aralarýnda Hz. Peygamber’e salavat
getirilmekte veya ilâhi okunmaktadýr.

Resûl-i Ekrem bizzat teravih namazýný
kýldýðý gibi, “Ramazan ayýný inanarak ve
sevabýný Allah’tan bekleyerek ihya eden
kimsenin geçmiþ günahlarý baðýþlanýr” ha-
disiyle (Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 1; Müs-
lim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 173) bilhassa ge-
ce ibadetlerinin ve teravih namazýnýn kas-
tedildiði yorumu yapýlmýþtýr. Bu tür hadis-
lerden hareketle Ýslâm âlimleri, teravih
namazýnýn erkek ve kadýn her müslüman
için sünnet olduðu konusunda görüþ bir-
liðine varmýþtýr. Hanefîler, Þâfiîler, Hanbe-
lîler ve bazý Mâlikîler’e göre bu namaz mü-
ekked sünnettir. Orucun deðil ramazan
ayýnýn sünneti olduðundan oruç tutama-
yanlar da bu namazý kýlar. Bazý Hanefî âlim-
leri, Resûl-i Ekrem’in ümmetine farz kýlýn-
masýndan çekinerek teravih namazýný
bazý geceler eda ettiði, sahâbenin ise de-
vamlý kýldýðý gerekçesiyle bunun sahâbe-
nin sünneti olduðunu söylemiþse de ter-
cih edilen görüþ Resûlullah’ýn sünneti ol-


