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nin biyografilerine yer verilen bölümler ge-
lir. Bu kýsým, Ýmam Mâlik’in yaþadýðý II.
(VIII.) yüzyýlýn ortalarýndan VI. (XII.) yüzyý-
lýn ilk çeyreðine kadar Hicaz’dan Endülüs’e
Ýslâm dünyasýnýn farklý bölgelerinde yaþa-
yan ve Mâlikî mezhebinin geliþimine kat-
kýda bulunan 1500’den fazla âlimin biyog-
rafisini içermektedir. Ýkinci bölümün so-
nundaki listede mevcut isimlerden Mâlik’e
öðrencilik yapmýþ ve fakih olarak tanýn-
mýþ olanlar onunla öðrencilik iliþkileri açý-
sýndan üç tabakaya ayrýlarak bu bölümde
iþlenir. Mâlik hayatta iken ilmiyle ön pla-
na çýkan, ondan bir þekilde yararlanan ve
kendisine yakýn tarihlerde vefat edenler bi-
rinci tabakayý, uzun süre Mâlik’e öðrenci-
lik yapan, onun fýkhýný sonraki nesillere ak-
taran, 802-850 yýllarý arasýnda vefat et-
miþ olanlar ikinci tabakayý, hayatýnýn son
yýllarýnda Mâlik’in derslerine katýlmakla bir-
likte daha çok onun öðrencilerinden ya-
rarlanan ve 829-862 yýllarý arasýnda vefat
edenler üçüncü tabakayý teþkil eder. Ýkin-
ci tabakada Ýmam Þâfiî’ye uzunca bir yer
tahsis edilmesi dikkat çekicidir (a.g.e., III,
174-195). Mâlik’in fýkhýný onun öðrencile-
rinden öðrenen ve 812-868 yýllarý arasýn-
da vefat edenlerle baþlayýp yaklaþýk üç bu-
çuk asýrlýk dönemde yaþamýþ fakihlerin bi-
yografilerini içeren dördüncü bölüm gü-
nümüze ulaþan Tertîbü’l-medârik nüs-
halarýnda on tabakaya ayrýlmýþtýr. Ancak
bir MuÅta½arü’l-Medârik nüshasýnda bu
bölüm on birinci tabakayla sona ermek-
tedir. Bu kýsým son cildi neþreden Saîd Ah-
med A‘râb tarafýndan kitaba dahil edil-
miþtir (a.g.e., VIII, 167-187). Kadî Ýyâz’ýn gi-
riþte hocalarýna ve kendi akranlarýna yer
vereceðini söylediði halde bunlarýn mev-
cut nüshalarda bulunmamasý, kitaba son
þeklinin verilemediðini ya da mevcut nüs-
halarýn eksikliðini akla getirmekle birlikte
eser üzerine ihtisar çalýþmasý yapan Ýbn
Alvân’a göre Mâlik’in hocalarýný almama-
sýnýn sebebi daha sonra onlar hakkýnda
el-øunye adýyla müstakil bir kitap yaz-
mýþ olmasýdýr (neþredenin giriþi, VIII, 1-2;
Kasým Ali Sa‘d, I, 33).

Üçüncü ve dördüncü bölümlerdeki ta-
bakalardan her biri yaklaþýk yarým yüzyýl-
lýk bir zaman dilimine tekabül etmekle be-
raber bir yüzyýl içinde yaþayan Mâlikî fa-
kihlerinin hoca-talebe iliþkileri dikkate alý-
narak birbiriyle kesiþim halindeki üç taba-
kaya ayrýldýðý görülmektedir. Her tabaka-
da yer alan âlimler kendi coðrafî bölgele-
rine göre tasnif edilmiþ olup bölgeler için-
deki biyografilerin diziliþinde sistematik bir
yöntem benimsenmemiþ, ancak mezhe-
be katkýsýyla öne çýkanlar baþta yer almýþ-

týr. Coðrafî bölgeler bütün tabakalarda þu
sýrayla tasnif edilmiþtir: Medine, Hicaz /
Mekke, Yemen, Irak ve diðer doðu illeri,
Þam, Mýsýr (bazan Þam’dan önce), Tunus /
Kayrevan, Kuzey Afrika’nýn batý kesimi ve
Fas, Endülüs. Bu tasnif büyük ölçüde Mâ-
lik’in öðrencilerinin yayýldýðý ve hocalarýn-
dan aldýklarý birikimi rivayet ettikleri böl-
gelerin kronolojik sýralamasýný yansýtýr. Bu
bölgelerin tamamýnda Mâlik’in rivayet ve
görüþlerini esas alan “sürekli” ilim ve fý-
kýh halkalarý teþekkül etmediðinden bölge-
lerin isimleri bazý tabakalarda azalýp ço-
ðalmaktaysa da Medine / Hicaz, Irak, Mý-
sýr, Ýfrîkýye ve Endülüs bütün tabakalar-
da öne çýkmaktadýr. Mâlikî mezhebi tari-
hine dair eserlerde bu coðrafî tasnif esas
alýnarak mezhep içi ekollerden söz edil-
mektedir (meselâ bk. M. Ýbrâhim Ali, s. 62-
81). Bu yaklaþým, Mâlik’in öðrencileriyle
birlikte oluþan coðrafî bir ekolleþmeyi tes-
bit etmekle birlikte birebir coðrafî ekol-
lerle eþleþtirilemeyecek olan metodolojik
farklýlýklarý ifade etmekte yetersiz, hatta
yanýltýcýdýr (Çavuþoðlu, s. 16-18, 65-67). Mü-
ellifin eþ-Þifâß için Endülüs’te iken yazdý-
ðý 7 Muharrem 532 (25 Eylül 1137) tarih-
li icâzet kaydýnda icâzet verdiði kitaplarý
arasýnda Tertîbü’l-medârik’i de saymasý
(Makkarî, IV, 350) eserin bu tarihten ön-
ce tamamlandýðýný göstermektedir. Kadî
Ýyâz’ýn fýrsat bulamadýðý için öðrencileri-
ne okutamadýðý (Ebû Abdullah Muham-
med, s. 116) eserin müellif nüshasý VIII.
(XIV.) yüzyýlda yaþamýþ Endülüslü fýkýh âli-
mi ve tarihçi Nübâhî’nin eline geçmiþtir
(TârîÅu šuŠâti’l-Endelüs, s. 32, 46).

Öðrencilik yýllarýnda yaklaþýk bir yýl sü-
ren (507-508) Endülüs seyahati dýþýnda
memleketi Sebte’den hiç ayrýlmamýþ ve
doðuya gitmemiþ olan Kadî Ýyâz’ýn zen-
gin bir kütüphanesinin bulunduðu anla-
þýlmaktadýr. Tertîbü’l-medârik’i yazarken
daha önce telif edilen belli baþlý tarih, ricâl
ve tabakat kitaplarýndan faydalanmýþtýr.
Giriþte listesini verdiði, sayýlarý altmýþa ula-
þan bu kitaplardan (Tertîbü’l-medârik [Ra-
bat], I, 8-14, 28-30) en çok yararlandýkla-
rý, Ýbn Ebû Düleym Abdullah b. Muham-
med el-Kurtubî’nin Kitâbü’¹-ªabašåt fî
men revâ £an Mâlik ve etbâ£ihim min
ehli’l-Em½âr’ý, Darrâb el-Mýsrî’nin er-Ru-
vât £an Mâlik’i, Ebû Abdullah Muham-
med b. Ahmed b. Ömer et-Tüsterî’nin
Menâšýbü Mâlik’i ve Ebû Ýshak eþ-Þîrâ-
zî’nin ªabašåtü’l-fušahâßsý ile Muham-
med b. Hâris el-Huþenî’nin bazý eserleridir
(a.g.e., I, 6, 12; V, 269; VI, 150; sýkça atýf
yaptýðý diðer kaynaklar için bk. neþrede-

1981, III, 506-507; Menûnî, Me¾âhiru yaša¾ati’l-
Ma³ribi’l-¼adî¦, Beyrut 1405/1985, I, 132-133;
II, 64-68, 85-115; E. Aubin, Le Maroc d’aujo-
urd’hui, Paris 1994, s. 153-156; E. Doutté, “Ab-
dülaziz”, ÝA, I, 62; G. Yver, “Fas”, a.e., IV, 484;
Brahim Boutaleb, “Tartýb”, EI2 (Ýng.), X, 307-309;
Muhammed Razûk, “Filâlîler”, DÝA, XIII, 72; Allâl
el-Hudeymî, “et-Tertîbü’l-.Azîzî”, Ma£lemetü’l-
Ma³rib, Rabat 1415/1995, VII, 2316-2319.
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Kadî Ýyâz’ýn
(ö. 544/1149)

Mâlikî mezhebine dair
fukaha tabakatý kitabý.˜ ™

Tam adý Tertîbü’l-medârik ve tašrî-
bü’l-mesâlik li-ma£rifeti a£lâmi me×he-
bi Mâlik olup fukaha tabakatý türünün
Mâlikî mezhebi tarihindeki en tanýnmýþ ör-
neðidir. Müellif kitabýn ismini giriþte be-
lirtmese de eþ-Þifâß adlý eseri için yazdýðý
bir icâzetnâmede bu þekilde geçer (Mak-
karî, IV, 350). Ayrýca oðlu Ebû Abdullah
Muhammed eserin ismini açýkça kaydet-
miþtir (et-Ta£rîf, s. 116; kitabýn adýnýn ba-
zý kaynaklardaki farklý yazýlýþlarý için bk.
Kasým Ali Sa‘d, I, 31-32). Eser bir giriþle
dört bölümden meydana gelir. Kadî Ýyâz
giriþte kitabýn yazýlýþ amacý, kaynaklarý, tas-
nifi ve üslûbu ile Mâlikî mezhebinin yayýl-
dýðý coðrafya hakkýnda bilgi verir (Tertî-
bü’l-medârik [Rabat], I, 6-31). Asýl konuya
giriþ niteliðinde kaleme alýnan mukaddi-
melerden oluþan ilk bölümde Medine’nin
faziletleri, Medine ilim geleneði ve Medi-
ne âlimlerinin üstünlükleri, Medine icmâý,
Medine ameli, Mâlikî mezhebini diðer mez-
heplerden üstün kýlan yönleri ele alýnýr
(a.g.e., I, 32-104). Ýkinci bölüm Mâlik b.
Enes’in menâkýbýna ayrýlmýþtýr. Mâlik’in ha-
yatý, kiþiliði, sosyal ve siyasî iliþkilerinin ya-
nýnda özellikle ilmî þahsiyeti ve fýkýh anla-
yýþý, hadis ve fýkýh alanlarýndaki eðitim fa-
aliyetiyle baþta el-Muva¹¹aß olmak üzere
eserlerine dair geniþ bilgi verilir (a.g.e., I,
104; II, 169). Bu bölüm Ýmam Mâlik’ten ha-
dis, fýkhî görüþ ya da eserlerini rivayet eden
hocalarý, akranlarý ve öðrencilerinin adla-
rýndan oluþan altý tabakaya ayrýlmýþ (ilk be-
þi bölgelere göre, sonuncusu alfabetik olarak
tasnif edilmiþ) bir listeyle sona erer (a.g.e.,
II, 170-224). Kadî Ýyâz, Mâlik’ten rivayet-
te bulunan 1300’den fazla kiþiyi tanýttýðý
Cemheretü ruvâti Mâlik adlý eserinden
özetlediðini söylediði bu listede yaklaþýk
1000 isme yer verdiðini belirtir.

Kitabýn yaklaþýk dörtte biri hacmindeki
bu iki bölümün ardýndan Mâlikî fakihleri-
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neþredenin giriþi, I, s. e) Tertîbü’l-medâ-
rik’in de önemli rolü olmalýdýr.

Kütüphanelerde çok sayýda yazma nüs-
hasý bulunan Tertîbü’l-medârik iki defa
yayýmlanmýþtýr Ahmed Bekîr Mahmûd’un
Tunus’ta mevcut dört nüshaya dayana-
rak yaptýðý üç ciltlik neþir (Beyrut 1967-
1968) eksik ve yetersiz, indeks kýsmý da ka-
rýþýk ve kullanýþsýzdýr. Fas Kralý II. Hasan’ýn
desteðiyle Fas Evkaf Bakanlýðý tarafýndan
gerçekleþtirilen diðer neþrin I. cildi Mu-
hammed Tâvît et-Tancî (Rabat 1965), II,
III ve IV. ciltleri Abdülkadir es-Sahrâvî
(Muhammediye 1966, 1968, 1970), V. cildi
Muhammed b. Þerîfe (Muhammediye, 2.
bs., 1983), VI, VII ve VIII. ciltleri Saîd Ah-
med A‘râb (Muhammediye 1981; Týtvân
1982-1983) tarafýndan hazýrlanmýþtýr. On
yedi yýlda tamamlanan bu yayýnda Fas’-
ta bulunan altý nüsha ile Madrid nüshasý
kullanýlmýþ, yedi ciltlik Madrid nüshasýnýn
tasnifi esas alýnmakla birlikte bazý deðiþik-
likler yapýlmýþ (Tertîbü’l-medârik [Rabat],
neþredenin giriþi, IV, s. h), ayrýca Rabat el-
Hizânetü’l-Haseniyye’de kayýtlý (nr. 672) bir
MuÅta½arü’l-Medârik nüshasýndaki ilâ-
veler kitabýn sonuna eklenmiþtir (a.g.e.,
VIII, 167-210). IV ve V. ciltler dýþýndaki her
cildin sonunda indeks bulunmakla birlik-
te Juan Castilla Tertîbü’l-medârik’te yer
alan Endülüslüler için müstakil bir indeks
hazýrlamýþtýr (Índices del Tart¢b al-Madårik:
Biografías de Andalusíes, Madrid 1992).
Öte yandan Muhammed et-Tâlibî eser-
den sadece Tunuslular’a ait 173 biyogra-
fiyi bir araya getirip yayýmlamýþtýr (Terâcim
A³lebiyye müstaÅrece min Medâriki’l-Æå-
Šî Iyâz: Biographies aghlabides extraites
des Madarik du Cadi ‘Iyad, Tunis 1968).
Eserine Fransýzca bir giriþ yazan Tâlibî Ter-
tîbü’l-medârik’in on bir farklý yazmasýný
kullanmýþ ve bunlarý diðer kaynaklarla mu-
kayese ederek neþrettiði biyografileri âde-
ta yeniden inþa etmiþtir (Pellat, XVII/1 [Lei-
den], s. 95-96). Benzer bir çalýþmayý Ka-
sým Ali Sa‘d eserdeki bütün biyografiler
için yapmýþtýr (Cemheretü terâcimi’l-fuša-
hâßi’l-Mâlikiyye: el-¥alšatü’l-ûlâ ricâlü’l-
Mâlikiyye min Kitâbi Tertîbi’l-medârik,
Dübey 1423/2002). Fas neþrinin sonuna
eklenen on birinci tabakadaki þahýslarý al-
mayan ve Kadî Ýyâz’ýn bir biyografi içinde
yer verdiði þahsýn ailesinden olan bazý kim-
seler için müstakil biyografiler oluþturan
Kasým Ali, toplam 1477 biyografiyi alfabe-
tik sýralamýþ ve her birinin Tertîbü’l-me-
dârik’teki tabakasýna iþaret etmiþtir. Ay-
rýca biyografilerin içeriðini özetlemiþ, baþ-
ka kaynaklarla mukayese etmiþ ve zaman
zaman bu kaynaklarda verilen bilgileri ter-

cih etmiþtir. Neþirler arasýnda isim ve nis-
belerin yazýlýþlarýndaki farklýlýklarýn ötesin-
de önemli muhteva farklýlýklarý bulundu-
ðundan Tertîbü’l-medârik’ten daha sað-
lýklý biçimde yararlanabilmek için Tâlibî ve
Kasým Ali’nin çalýþmalarýna da baþvurul-
malýdýr. Fas neþrindeki üçüncü tabakanýn
önemli bir kýsmý ile (150 biyografi) dördün-
cü tabakanýn tamamý eksik olan Ahmed
Bekîr neþrinde toplam dokuz tabaka bu-
lunur. Eser üzerinde çalýþanlarýn kanaatine
göre bunun sebebi mevcut yazmalar ara-
sýndaki farklýlýklar, bunlarýn kaynaðý da Kadî
Ýyâz’ýn eserini öðrencilerine okutmamýþ ve
yeterince tashih edememiþ olmasýdýr. Ay-
rýca Kadî Ýyâz’ýn yazýsýnýn bozuk ve oku-
naksýz (Ýbn Ferhûn, s. 292), mevcut nüs-
halarýn da çok geç tarihli oluþu buna ilâve
edilebilir (Muhammed et-Tâlibî, s. 43-50;
Pellat, XVII/1 [1970], s. 95-97; Tertîbü’l-me-
dârik [Rabat], neþredenin giriþi, I, s. kh-kt;
VIII, 167, ayrýca neþredenin giriþi, s. 2). Ka-
sým Ali Sa‘d, eserin neþirlerinde mevcut
ciddi hatalarýn Tertîbü’l-medârik ve muh-
tasarlarýna ait bütün nüshalar üzerinde ya-
pýlacak titiz bir çalýþmayla giderilebileceði-
ni kaydeder (Cemhere, I, 19-20, 41-42).

Muhtasarlarý. 1. Ýbn Hammâd (Hamâ-
duh) el-Burnusî es-Sebtî, MuÅta½aru Ter-
tîbi’l-medârik. Kadî Ýyâz’ýn akraný ve öð-
rencisi olan Ýbn Hammâd’ýn bu çalýþmayý
Kadî Ýyâz’ýn saðlýðýnda muhtemelen 530’-
lu yýllarda (1135-1144) yaptýðý anlaþýlmak-
tadýr (a.g.e., I, 33, 51). Ezher Kütüphane-
si’nde bir nüshasý bulunan eserde (nr. 208
[6097]; a.g.e., I, 44-45) Ýbn Hammâd ta-
rafýndan Kadî Ýyâz’a nisbet edilen, ancak
mevcut Tertîbü’l-medârik nüshalarýnda
bulunmayan on birinci tabaka ile kendisi-
nin eklediði zeyil niteliðindeki on ikinci ta-
bakanýn yaný sýra bazý ilâve biyografiler de
bulunmaktadýr. Kadî Ýyâz’dan sonraki en
meþhur Mâlikî tabakat yazarý olan Ýbn Fer-
hûn, ÝÅti½ârü’l-Medârik adýyla kaydetti-
ði bu eseri temel kaynaklarý arasýnda sa-
yar (ed-Dîbâcü’l-mü×heb, s. 445). Eser, Ýbn
Hamîs Muhammed b. Ahmed el-Ensârî
el-Endelüsî tarafýndan Menhecü’s-sâlik
fi’Åti½âri MuÅta½ari’l-Medârik adýyla ih-
tisar edilmiþtir (Kasým Ali Sa‘d, I, 60). 2.
Ebû Abdullah Muhammed b. Reþîk el-En-
delüsî, MuÅta½arü’l-Medârik. Ýbn Ham-
mâd’ýn muhtasarýndan faydalanýlarak ka-
leme alýndýðý anlaþýlan bu eser de Ýbn Fer-
hûn’un kaynaklarý içinde ilk sýrada yer alýr
(ed-Dîbâcü’l-mü×heb, s. 445). Ýbn Ferhûn’un
Tertîbü’l-medârik’i deðil Ýbn Reþîk’in
MuÅta½ar’ýný esas aldýðý ve Ýbn Hammâd’ýn
eserinden de yararlandýðý anlaþýlmaktadýr
(Kasým Ali Sa‘d, I, 52-54). Rabat el-Hizâ-

nin giriþi, VI, 5-6; Muhammed et-Tâlibî, s.
27). Öte yandan III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýn-
dan itibaren Mâlikî fakihleri arasýnda hýz-
la geliþen Þâfiî ve Hanefîler’e yönelik red-
diye literatürü de Kadî Ýyâz’ýn dolaylý kay-
naklarý arasýndadýr (Tertîbü’l-medârik [Bey-
rut], neþredenin giriþi, I, 27-28). Ancak bu
eserlerin hiçbiri bir Mâlikî mezhebi taba-
katý niteliði taþýmadýðýndan Kadî Ýyâz’ýn
eseri, türünün ilk ve en geniþ kapsamlý ör-
neðini teþkil ettiði gibi ayný zamanda Mâ-
likî mezhebini savunmak amacýyla yazýl-
mýþ en önemli kaynak niteliði taþýr (a.g.e.,
I, 28-29; Muhammed et-Tâlibî, s. 23, 41).
Müellifin özellikle Mâlikî oluþlarý tartýþma-
lý bazý Endülüslü ehl-i hadîs fakihlerini ese-
rine dahil etmesi bir mezhep tabakatý mey-
dana getirme gayretiyle açýklanabilir (Ça-
vuþoðlu, s. 104-105, 118, 127-128). Kadî
Ýyâz’ýn hem giriþ kýsmýnda mezhebin iti-
kadî yönü hakkýnda verdiði bilgiler hem
kaydettiði bazý biyografiler (baþta Ebü’l-
Hasan el-Eþ‘arî ve Bâkýllânî) hem de bir-
çok Mâlikî fakihini Eþ‘arîlik’le irtibatlan-
dýrmaya çalýþmasý onun ayný zamanda
bir Eþ‘arî-Mâlikî tarihi yazmaya çalýþtýðý-
na iþaret etmekte ve eserini kelâm tarihi
açýsýndan da önemli hale getirmektedir.
Bu yönüyle benzer bir çabayý Þâfiî mez-
hebi için gösteren Ebü’l-Kasým Ýbn Asâ-
kir ve Tâceddin es-Sübkî’ye öncülük ettiði
söylenebilir.

Tertîbü’l-medârik üslûp ve metot açý-
sýndan benzeri eserler arasýnda üstün ni-
teliklere sahiptir. Ýyi bir tarihçi olduðu ka-
dar hadisçiliðiyle de tanýnan Kadî Ýyâz çok
farklý kaynaklardan derlediði zengin mal-
zemeyi bir hadisçi titizliðiyle iþlemiþ, kiþi-
ler hakkýnda ricâl tenkidi yöntemini kul-
lanmýþ, isimlerin doðru tesbitine önem
vermiþ, ihtilâflara iþaret edip deðerlendir-
meler yapmýþ, bilhassa Mâlikî fakihlerine
yöneltilen eleþtirilere cevap vermiþtir. Öte
yandan topladýðý bilgileri kitabýn amacý
doðrultusunda ayýklayýp özetlemiþ, zaman
zaman daha geniþ bilgi için diðer kitapla-
rýna atýf yapmýþtýr (Tertîbü’l-medârik [Ra-
bat], VIII, 83). Bu sebeple eser yazýldýðý ta-
rihten itibaren bütün tarih ve tabakat ya-
zarlarýnýn ilgisine mazhar olmuþ, alanýn-
da temel kaynak kabul edilmiþtir. Ýbn Fer-
hûn’un ed-Dîbâcü’l-mü×heb’inden Mu-
hammed Mahlûf’un Þeceretü’n-nûri’z-
zekiyye’sine kadar yazýlmýþ Mâlikî fukaha
tabakatý literatürü Tertîbü’l-medârik’i
esas alarak daha sonraki dönemlerde ya-
þamýþ isimleri ilâve etmek suretiyle mey-
dana getirilmiþtir. Kadî Ýyâz’ýn Maðrib ül-
kelerinde yaygýn olan, “Ýyâz olmasaydý Mað-
rib’in adý da kalmazdý” sözünde (a.g.e.,
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1417/1997, s. 157, 415-430; Muhammed el-Be-
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1420/2000, s. 7-10; M. Ýbrâhim Ali, I½¹ýlâ¼u’l-
me×heb £inde’l-Mâlikiyye, Dübey 1421/2000, s.
62-81; Kasým Ali Sa‘d, Cemheretü terâcimi’l-fu-
šahâßi’l-Mâlikiyye, Dübey 1423/2002, I, 16-111;
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XI. yy.) (doktora tezi, 2004), MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s. 16-18, 65-67, 104-105, 118, 127-
128; Ch. Pellat, “al-Qadi Iyad, Tartib al-madarik
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Mâlik”, Arabica, XVII/1, Leiden 1970, s. 95-97.

ÿAli Hakan Çavuþoðlu

– —
TERTÎL
( 3��)�
א )

Kur’ân-ý Kerîm’in
tilâvet usullerinden en aðýr biçimde
okumayý ifade eden tecvid terimi

(bk. TÝLÂVET).˜ ™

– —
TERTÝP

(bk. KAZÂ).˜ ™

– —
TERVÝYE
( '��)�
א )

Hac menâsikinin baþlangýç vakti olan
zilhicce ayýnýn sekizinci günü.˜ ™

Sözlükte terviye “düþünmek, akýl yor-
mak; sulamak, suya kandýrmak” mânala-
rýna gelir. Terviye gününün ilk anlama gö-
re adlandýrýlmasýyla ilgili üç görüþ kayde-
dilir. Birincisi bunu, Hz. Âdem’in Kâbe’yi
inþa ettikten sonra tefekkürde bulunup
rabbine yönelerek bu ameli karþýlýðýnda
nasýl bir mükâfatý hak ettiðini sormasý,
Cenâb-ý Hakk’ýn tavafýn ilk þavtýndan iti-
baren günahlarýnýn baðýþlanacaðýný bil-
dirmesi, Hz. Âdem’in mükâfatýn arttýrýl-
masýný talep etmesi üzerine Kâbe’yi tavaf
eden evlatlarýnýn da baðýþlanacaðý müjde-
sini almasý, tekrar ýsrar edince tavaf ya-
panlarýn baðýþlanmalarýný diledikleri bütün
mümin evlâtlarýnýn günahlarýnýn baðýþ-
lanacaðýný öðrenmesiyle; ikincisi, Hz. Ýb-
râhim’in terviye gecesi rüyasýnda oðlunu
kurban ettiðini görünce rüyanýn rahman-
dan mý þeytandan mý olduðunu düþün-
mesi, arefe gecesi de ayný rüyayý görünce
rahmandan olduðunu anlamasýyla; üçün-
cüsü Mekke halkýnýn terviye günü Mina’-
ya çýkýp orada ertesi gün Arafat’ta oku-
yacaklarý dualarý düþünmeleriyle iliþkilen-

dirmiþtir. Terviyenin ikinci anlamýndan ha-
reketle de üç görüþ ileri sürülmüþtür. Bun-
lara göre Mekkeliler’in hacýlar için su de-
po ettikleri ve arefeden bir gün önce hem
hacýlara hem hayvanlarýna su vererek on-
larý suya kandýrdýklarý, arefe gününe ha-
zýrlýk olmak üzere Arafat’a su götürdük-
leri yahut günahkâr insanlarýn susuz kim-
seler gibi Allah’ýn rahmet deryasýndan ka-
na kana içmeleri sebebiyle bu güne terviye
adý verilmiþtir (Râzî, V, 173). Eskiden Mi-
na ve Arafat’ta su temininde güçlük çe-
kilmesi ve Mekke’de bunun için gerekli ha-
zýrlýðýn yapýlmasý sebebiyle bu güne ter-
viye denildiðine dair yorum daha çok ka-
bul görmüþtür. Bu konuda ayrýca kelime-
nin “rivayette bulunmak” veya “görmek,
göstermek” kökünden geldiði, terviye gü-
nü hac imamý Arafat’a çýkacak hacýlara
menâsikle ilgili bilgiler verdiði yahut Hz.
Âdem’in Havvâ’yý bugün gördüðü veya
Cebrâil’in Hz. Peygamber’e hac menâsi-
kini bugün gösterdiði için terviye isminin
verildiði söylenmektedir. Ancak bu yorum-
lar isabetli görülmemiþtir (Aynî, £Umde-
tü’l-šårî, VIII, 150).

Terviye hac menâsikinin ifasýna baþla-
nýlan ilk gün olmasý bakýmýndan önem ta-
þýr. Zilhiccenin sekizinci günü Mekke’de sa-
bah namazýný kýlýp güneþ doðduktan son-
ra Mina’ya gitmek, geceyi orada geçir-
mek, arefe günü güneþ doðduktan son-
raki zamana kadar Mina’da kalmak, böy-
lece öðle, ikindi, akþam, yatsý ve sabah ol-
mak üzere beþ vakit namazý orada eda
etmek sünnettir (Müslim, “Hac”, 147; Ýbn
Mâce, “Menâsik”, 84; Dârimî, “Menâsik”,
34). Eðer mümkün olursa Mina’da Hz. Pey-
gamber’in konakladýðý Hayf Mescidi’ne ya-
kýn bir yerde konaklamak sünnete daha
uygundur. Temettu‘ haccýna niyet edenle-
rin, yani umre yapýp ihramdan çýkanlarýn
-daha önce de hac için yeniden ihrama
girmeleri mümkün olmakla birlikte- ter-
viye günü ihrama girerek Mina’ya gitmek
üzere yola çýkmalarý da sünnettir. Terviye
gününün cumaya rastlamasý halinde ze-
val vaktine kadar Mekke’den ayrýlmayan
kimse cumayý eda etmeden Mekke’yi ter-
ketmemelidir. Çünkü bu namazý kýlmak
farz, Mina’ya çýkmak sünnettir. Cuma na-
mazýnýn fecrin doðuþuyla vâcip olacaðýný
söyleyenlere göre de bu durum dikkate
alýnmalýdýr. Terviye günü veya daha önce
nâfile bir tavafýn arkasýndan haccýn sa‘yi
yapýlabilir; fakat bu sa‘yin ziyaret tavafýn-
dan sonra yapýlmasý daha faziletlidir. Te-
mettu‘ haccýna niyet edenler bu sa‘yi an-
cak hac için ihrama girdikten sonra yapa-

netü’l-Haseniyye’de kayýtlý (nr. 672) mü-
ellifi belli olmayan ve içerdiði ilâve kýsým-
lar Saîd Ahmed A‘râb tarafýndan Ýbn Ham-
mâd’a nisbet edilerek Tertîbü’l-medâ-
rik’in sonuna eklenen MuÅta½arü’l-Me-
dârik nüshasý Kasým Ali Sa‘d’a göre Ýbn
Reþîk’in MuÅta½ar’ýna aittir (a.g.e., I, 53).
3. Ebû Muhammed Abdullah b. Sehl el-
Kudâî, MülaÅÅa½ min tertîbi MuÅta½a-
ri’l-Medârik (Tertîbü MuÅta½ari’l-Medâ-
rik ve iÅti½âruh). Bazý kaynaklarda ÝÅti-
½ârü’l-Medârik, MuÅta½arü’l-Medârik
isimleriyle de kaydedilen eser Ýbn Ham-
mâd’ýn veya Ýbn Reþîk’in MuÅta½ar’ý üze-
rine yapýlmýþ bir çalýþma olup biyografiler
önce alfabetik, ardýndan tabaka esasýna
göre yeniden düzenlenmiþtir. Princeton
Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir nüshasý
bulunmaktadýr (a.g.e., I, 61-63; Mach, s.
401). 4. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muham-
med b. Alvân el-Mýsrî, MuÅta½arü’l-Me-
dârik. 5. Ýbn Karâ Þehâbeddin Ahmed b.
Ömer el-Hârizmî ed-Dýmaþký, el-Münte-
šå mine’l-Medârik. Tertîbü’l-medârik’in
giriþ kýsýmlarýyla rastgele seçilmiþ bazý bi-
yografilerin özetlendiði eserin bir nüshasý
Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de kayýtlýdýr (nr.
3863; Hâlid er-Reyyân, II, 695). 6. Necmed-
din Ýbn Fehd, Tertîbü esmâßi terâcimi’l-
Medârik. Eserdeki biyografiler, Mâlik’in
öðrencileri ve diðerleri þeklinde iki bölüm
halinde alfabetik sýrayla yeniden tasnif edil-
miþtir.
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