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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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TERAVÝH
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Ramazan ayýna mahsus olmak üzere
yatsýdan sonra kýlýnan namaz.

˜ ™

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-
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ÿSaffet Köse

– —
TERBÎ‘
( [��)�
א )

Eski Türk edebiyatýnda bir gazelin
beyitlerinin önüne ayný vezin

ve kafiyede eklenen iki mýsra ile
bendlerindeki mýsra sayýsý

dörde çýkarýlan musammatýn adý
(bk. MUSAMMAT).

˜ ™

– —
TERBÝYE

(bk. TÂLÝM ve TERBÝYE).˜ ™

– —
TERCEMAN

(bk. GÜLBANK).
˜ ™

– —
TERCEME
( '� )�
א )

Bölüm baþlýðý, biyografi,
sened vb. anlamlarda kullanýlan

bir hadis terimi.
˜ ™

Sözlükte “açýklamak, tefsir etmek; bir
metni bir dilden diðerine çevirmek; bir
kimsenin hayatýný anlatmak” mânalarýn-
daki terceme kelimesi (çoðulu terâcim)
terim olarak hadis kitaplarýnýn ana bölüm-
leriyle (kitab) alt bölümlerin (bab) baþlýk-
larýný, hadis metnini birbirine nakleden râ-
vilerin isimlerinden oluþan senedi, bir kim-
senin biyografisini ve içinde ayný senedle
rivayet edilen hadislerin toplandýðý kitap-
larý ifade eder. Terceme aslýnda “insan,
yer, bölge, olay, kitap gibi þeylere isim ve
unvan verme ve bunlarý tanýmlama” anla-
mýna gelir. Unvan vermek, unvanýn altýnda
ayrýntýlý biçimde açýklanan hususlarý baþ-
lýkta özet halinde sunmak ve bir mânada
bunlarý kýsa þekilde tanýmlamak demek-
tir. Meselâ ilk dönemlerde Mâlik>Nâfi‘>
Ýbn Ömer senediyle nakledilen hadisler bir
sahîfede, bir cüzde, bir kitapta toplanýr ve
her hadisin baþýnda yer alan ayný sened
tekrarlanmayýp kitabýn baþýna bir defa ya-
zýlýr, böylece sened, altýnda zikredilen bü-
tün rivayetlerin ortak unvaný olurdu. Bu
uygulama sebebiyle terceme kelimesi ba-
zan “sened” mânasýnda kullanýlmýþtýr (Ýb-
nü’s-Salâh, s. 254). Hadis râvilerinin haya-
týna dair toplu bilgiler için de “tercemetü
fülân” ifadesine yer verilmiþ, râvilerin ta-
nýtýmýný yapan, onlarý cerh ve ta‘dîl açýsýn-
dan deðerlendiren eserlere “terâcim ki-
taplarý” (ricâl kitaplarý) denmiþtir.

Hadis âlimleri, kitab ve bab esasýna gö-
re tasnif edilen eserlerde kitab kelimesiy-
le ayný konudaki hadislerin ana baþlýðýna,
bab kelimesiyle bunlarýn alt baþlýklarýna
iþaret etmiþtir. Bu tür eserlerde hem ana
baþlýk hem alt baþlýklar terceme veya te-
râcim diye adlandýrýlmýþtýr. Bu metotla
eser yazanlardan Buhârî’nin baþlýklarý seç-
mede gösterdiði baþarý sebebiyle terceme
(terâcim) neredeyse onun el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i için kullanýlan bir terim olmuþtur.
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’te yer ver-
diði baþlýklarda o baþlýðýn altýndaki hadis-
lerden anladýðý mânayý özetlemiþ ve bu
hadisleri âdeta þerhetmiþtir. Birkaç anla-
mý bulunan veya mutlak, mukayyed, âm

Hz. Peygamber’in sünnetinde gece na-
mazlarýnýn ikiþer rek‘at kýlýnmasý uygula-
masý öne çýktýðýndan (Buhârî, “Vitir”, 1, 2,
“Salât”, 84; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”,
145-148, 156, 157, 159) fakihler teravih na-
mazýnýn her iki rek‘atta bir selâm verile-
rek kýlýnmasýnýn fazileti konusunda görüþ
birliði içindedir. Þâfiî mezhebine göre iki
rek‘atta bir selâm vermek farzdýr, kasten
dört rek‘atta bir selâm verilirse namaz
bâtýl olur; hata ile yapýldýðý takdirde na-
maz herhangi bir nâfile namaza dönüþür.
Hanefîler’e göre yirminci rek‘atýn sonun-
da verilecek tek selâmla kýlýnan teravih na-
mazý mekruh görülmekle birlikte sahih-
tir. Mâlikîler’e göre dört rek‘atta bir selâm
vermek mekruhtur, bununla beraber na-
maz sahih olur. Teravih namazýnda rama-
zan boyunca bir hatim yapýlmasý Hanefî-
ler ve Hanbelîler’e göre sünnet, Þâfiîler ve
Mâlikîler’e göre müstehaptýr. Hz. Peygam-
ber ve sahâbe döneminde bu namaz ol-
dukça uzun bir kýraatle eda edilirken ta-
rihî süreç içerisinde insanlara zahmet ver-
meme kuralýndan hareketle uzun okuma-
dan vazgeçilmiþ ve cemaati çoðaltmanýn
kýraati uzatmaktan daha yararlý olacaðý
düþüncesi öne çýkmýþ (Kâsânî, I, 289; Ýbn
Kudâme, I, 800), zamanla her rek‘atta
uzunca bir âyet veya üç kýsa âyetin okun-
masý yeterli görülmüþtür. Ancak her du-
rumda namazýn âdâbýna ve özellikle ta‘-
dîl-i erkâna riayet edilmesi zorunludur; na-
mazýn bunu ihlâl edecek biçimde hýzlý kýl-
dýrýlmasý doðru deðildir.

Teravih namazýnýn vakti yatsý namazý-
nýn arkasýndan fecre kadar geçen süredir;
vitirden sonra kýlýnmasý câiz olmakla bir-
likte uygulamada vitirden önce kýlýnmak-
tadýr. Hanefîler ve Þâfiîler’e göre teravihin
gecenin ilk üçte birlik dilimine veya yarýsý-
na ertelenerek kýlýnmasý müstehaptýr. Han-
belîler ise gecenin ilk vaktinde kýlýnmasýný
daha faziletli görmüþtür. Teravih nama-
zýnýn eda edilmesi için ezan okunmaz ve
kamet getirilmez; kýlamayan kiþinin kazâ
etmesi gerekmez. Teravih iki rek‘atta bir
selâm verilecekse sabah namazýnýn, dört
rek‘atta bir selâm verilecekse ikindi na-
mazýnýn sünneti gibi fakat tamamýnda
cehrî kýraatle kýlýnýr. Þâfiîler, Hanbelîler ve
bazý Hanefîler’e göre teravih namazýnda
niyetin bu namaz için belirlenmesi gerekli
olup mutlak niyet yeterli deðildir. Teravih
namazý baþladýktan sonra camiye gelen
kimse önce yatsý namazýný kýlar, daha son-
ra teravih namazý için imama uyar. Çünkü
teravih yatsý namazýna tâbidir ve ondan
önce kýlýnmaz.

TERCEME


