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TERTÎBÜ’l-MEDÂRÝK

tion) in the Garrett Collection Princeton Univer-
sity Library, Princeton-New Jersey 1977, s. 401;
Beþîr Ali Hamed et-Türâbî, el-ÆåŠî £Ýyâ² ve cühû-
düh fî £ilmeyi’l-¼adî¦: Rivâye ve dirâye, Beyrut
1417/1997, s. 157, 415-430; Muhammed el-Be-
þîr Zâfir el-Ezherî, el-Yevâš¢tü’¦-¦emîne, Kahire
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;
Ali Hakan Çavuþoðlu, Irak Mâlikî Ekolü (III.-V./IX.-
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
wa-taqrib al-masalik li ma’rifat a’lam madhab
Mâlik”, Arabica, XVII/1, Leiden 1970, s. 95-97.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
tilâvet usullerinden en aðýr biçimde
okumayý ifade eden tecvid terimi
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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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dan Terzi Aða, Terzi Baba veya Hayyât Veh-
bi; boyunun uzunluðundan dolayý Uzun
Terzi, Uzun Terzi Aða diye tanýnmýþtýr. Mah-
mud Sadreddin’in Þevkistan adlý eserin-
de aslen Erzincanlý olduðu, evinin Câmi-i
Kebîr ile Kurþunlu Cami arasýnda bulun-
duðu belirtilmektedir. Bazý eserlerde Er-
zurumlu diye kaydedilmesi, terzilikte çý-
raðý olan Erzurumlu bir baþka Terzi Baba
ile karýþtýrýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Aþçý Ýbrâhim Dede ikinci Terzi Baba ile ta-
nýþtýðýný, Kadiriyye tarikatýna intisap eden
bu kiþinin Erzurum’da terzilik yaptýðýný
söyler (Aþçý Dede’nin Hatýralarý, I, 456).

Genç yaþta, Þirvanlýzâde lakabýyla taný-
nan bir Kadirî þeyhine intisap eden Terzi
Baba’nýn çocukluðundan itibaren tekkele-
re devam ettiði ve dinî bilgileri sözlü kül-
tür vasýtasýyla öðrendiði kaydedilmekte-
dir. Kýrk yaþlarýnda iken Hâlid el-Baðdâdî’-
nin halifelerinden Abdullah Mekkî’ye inti-
sap etti. Rivayete göre Abdullah Mekkî’-
nin Erzincan’a geldiðini haber alan Terzi
Baba, Kurþunlu Cami Medresesi’nde onu
ziyarete gitmiþ, birkaç gün sonra Abdul-
lah Mekkî, Terzi Baba’yý davet ederek Hâ-
lid el-Baðdâdî’nin verdiði emanet için uy-
gun birini bulmak amacýyla yola çýktýðýný,
kendisini bu emanete lâyýk gördüðünü söy-
lemiþ ve Terzi Baba’yý Nakþibendî-Hâlidî
halifesi tayin etmiþtir. Bu olaydan sonra
Terzi Baba’nýn þöhreti Erzincan, Erzurum,
Gümüþhane, Bayburt ve Sivas yörelerinde
yayýlmýþ, menkýbeleri günümüze kadar
gelmiþtir. 1848 yýlýnda Erzincan’da kolera
salgýnýnda ölen Terzi Baba, Erzincan Def-
terdarý Mecid Efendi ve halifelerinden
Fehmi Efendi tarafýndan yaptýrýlan ahþap
türbeye defnedilmiþtir. Bir yangýnda ha-
rap olan türbenin yerine Erzincan Beledi-
yesi 1980’li yýllarda kesme taþtan yeni bir
türbe yaptýrmýþtýr. Erzincan þehir mezar-

lýðýna Terzi Baba adý verilmiþtir. Terzi Ba-
ba’nýn üç erkek kardeþinden Fâzýl Abdül-
kerim Feyzi onun yanýnda medfundur. Er-
kek çocuðu olmayan Terzi Baba’nýn soyu
kýzlarý vasýtasýyla devam etmiþtir. Soyun-
dan gelen bazý kiþilerin mezar taþlarý ha-
len Terzi Baba Mezarlýðý’nda ve Terzi Ba-
ba Türbesi’nin çevresinde yer almaktadýr.
Erzincan’da Terzi Baba adýna bir dernek
kurulmuþ, yine onun adýný taþýyan büyük
bir cami ile külliye inþa edilmiþtir.

Hâlidiyye tarikatýnýn Erzincan ve çevre-
sinde yayýlmasýný saðlayan Terzi Baba da-
matlarý Mustafa Fehmi Efendi ile Meh-
med Rüþdü’den baþka Süleyman Efendi
(Leblebici Baba), Abdülbâki Baba, Abdüs-
samed Efendi, Ýrþâdî Baba gibi birçok ha-
life yetiþtirmiþtir. Fehmi Efendi’nin müri-
di Aþçý Ýbrâhim Dede’nin Hatýralar’ýnda
Terzi Baba, Fehmi Efendi ve çevresi hak-
kýnda geniþ bilgi bulunmaktadýr. Terzi Ba-
ba’nýn dinî-tasavvufî konularý iþlediði Ken-
zü’l-fütûh (Miftâh-ý-Kenz) adlý bir eseri bu-
lunmaktadýr. 1286 Ramazaný ortalarýnda
(Aralýk 1869) basýlan nüshasýndan aslýnýn
mensur olduðu ve Kenzü’l-fütûh adýný
taþýdýðý, daha sonra Rüþdü Efendi tara-
fýndan nazma çevrilip Miftâh-ý Kenz is-
mi verildiði anlaþýlmaktadýr. 1242 beyit-
ten meydana gelen eserin sonunda Rüþ-
dü Efendi’ye ait yirmi altý beyitlik bir mü-
nâcât ve “Medhiyye-i Hayyât” baþlýklý yir-
mi dört beyitlik bir manzume yer almak-
tadýr. Eserin aslýnýn manzum olduðu ileri
sürülmüþse de (Þafak, sy. 42 [1993], s. 72-
74) bu doðru deðildir. Zira Terzi Baba’nýn
þiir söylediðine dair bir rivayete rastlan-
mamýþtýr. Ýlk defa 1275 (1859) yýlýnda basý-
lan Miftâh-ý Kenz’in iki yazma ve on bir
basma nüshasý tesbit edilmiþtir (a.g.e.,
a.y.). Yazma nüshalarýndan biri Ýstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr
(TY, nr. 2340). Osmanlý Müellifleri’nde
Terzi Baba’ya Sübûtiyye Risâlesi adlý bir
eser daha nisbet edilmektedir.

bilirler. Ýbn Abbas’ýn bildirdiðine göre, “Þa-
fak vaktine ve on geceye, çifte ve teke ...
andolsun” meâlindeki âyette (el-Fecr 89/
3) zikredilen “çift” terviye ve arefe günle-
ri, “tek” ise kurban kesme günüdür. Saîd
b. Müseyyeb, “Burçlara sahip gökyüzüne,
vaad edilen güne þahitlik edene ve þahit-
lik edilene andolsun” âyetinde geçen (el-
Burûc 85/3) “þahitlik eden” ile terviye gü-
nüne, “þahitlik edilen” ile arefe gününe iþa-
ret edildiðini söylemiþtir (Râzî, V, 173).
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Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

Elli dokuz yaþýnda öldüðü rivayetine gö-
re 1789’da doðmuþ olmalýdýr. Asýl adý Meh-
med Vehbi, babasýnýn adý Fazlýzâde Ab-
durrahman’dýr. Mesleði terzilik olduðun-

TERZÝ BABA

Terzi Baba

Camii ve Külliyesi –

Erzincan

Terzi Baba’nýn

Erzincan’daki

türbesinin

XIX. yüzyýla ait

fotoðrafý
(Sefîne,
II, 183)


