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çekerken yapýlan duaya bir “Fâtýma du-
asý” eklenmiþtir. 1933’te Belçika’da Ban-
neux’da Mariette Beco adýnda küçük bir
kýza görünen Meryem vizyonunda da ben-
zeri bir olay yaþanmýþtýr. Bir baþka olay
1973’te rahibe Agnes Sasagawa tarafýn-
dan tecrübe edilmiþtir. Papa II. John 1999
yýlýnda tesbih kullanmayý teþvik etmiþ, Ekim
2002’den Ekim 2003’e kadar olan bir yýl-
lýk süreyi tesbih yýlý ilân etmiþtir. Bu tarih-
lerden itibaren Batý’da tesbih kullanýmý
daha da yaygýnlaþmýþtýr. Batý’da ilgi duyu-
lan dinlerden biri olan Budizm’in de bun-
da etkisi olmalýdýr.

Bugün özellikle Katolik ve Ortodoks ge-
leneðinde tesbih özel dualar eþliðinde kul-
lanýlan, Tanrý’ya yaklaþtýrýcý bir dinî nesne
hüviyetine sahiptir. Batý’da tesbih ustala-
rýna “paternoster” diyorlardý. Bunlar Os-
manlýlar’da olduðu gibi el tornalarýnda tes-
bih çekerlerdi. Taþ ya da benzeri nesne-
lerden yapýlan tesbih muhtemelen, ma-
nastýrlardaki dualar esnasýnda mezmur-
lardan seçilerek okunan 150 ilâhiye nisbet-
le 150 tanecikten müteþekkildir. Bir tes-
bih dizisi üzerinde bulunan 150 tanecik on
beþ adet daha büyük tanecikler (niþane) di-
zisiyle onlu bölümlere ayrýlýr. Her tesbih di-
zisini oluþturan ipin ucunda bir haç figü-
rü bulunur. Tesbih çekmeye baþlanmadan
önce mutlaka haç çýkartýlmalýdýr. Tesbih çe-
kimi esnasýnda özellikle Ýncil’de anlatýldýðý
kadarýyla Meryem’in hayatýna konsantre
olunur. Protestanlar’da ve Yahudilik’te tes-
bih geleneði yoktur.
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Her rek‘atýnda yetmiþ beþ defa “sübhâ-
nallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illalla-
hu vallahu ekber” þeklinde zikir lafzý oku-
nan dört rek‘atlý bu namaza “sübhânellah”
ifadesinin çokça tekrarlanmasý dolayýsýyla
“tesbih namazý” (salâtü’t-tesbîh) adý veril-
miþtir. Terim olarak tesbîh, “Yüce Allah’ý

ulûhiyyetle baðdaþmayan sýfatlardan ten-
zih ederim, O’nu en üstün sýfatlarla ana-
rým” mânasýndaki sübhânellah vb. zikir la-
fýzlarýný söylemeyi ifade eder. Ebû Dâvûd,
Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerin-
de ve diðer bazý hadis kitaplarýnda tesbih
namazý hakkýnda pek çok hadis rivayetine
yer verilmiþtir (Fazl Hasan Abbas, s. 183-
184). Ayrýca Dârekutnî, Hatîb el-Baðdâdî,
Ebû Sa‘d es-Sem‘ânî, Tâceddin es-Sübkî,
Ýbn Nâsýrüddin ed-Dýmaþký ve Süyûtî gibi
âlimler bu konudaki hadisleri birer kitap-
çýkta toplamýþtýr. Tirmizî tesbih namazý
hakkýnda çok sayýda sahâbîden hadis riva-
yet edildiðini, ancak bunlarýn ekserisinin
zayýf olduðunu, ayrýca Abdullah b. Mübâ-
rek ve bazý âlimlerin bu namazýn fazileti-
ni dile getirdiklerini belirtmiþtir (“Salât”,
350). Hadis kaynaklarýnda on iki sahâbî-
den tesbih namazýna dair rivayetler yer al-
mýþ olup (a.g.e., s. 183) bunlarýn en meþ-
huru Ýkrime’nin Ýbn Abbas’tan naklettiði
hadistir. Buna göre Resûl-i Ekrem, amca-
sý Abbas’a tesbih namazý vesilesiyle bütün
günahlarýnýn affedileceðini söyleyip bu na-
mazýn kýlýnýþ biçimini anlatmýþ, tesbih na-
mazýnýn mümkünse her gün, deðilse her
cuma yahut ayda, yýlda bir veya hiç deðil-
se hayatta bir defa kýlýnmasýný tavsiye et-
miþtir (Ebû Dâvûd, “Tatavvu.”, 14; Ýbn Mâ-
ce, “Ýkametü’s-salât”, 190).

Fýkýh ve tasavvuf kitaplarýnda tesbih na-
mazýnýn hükmü, fazileti ve kýlýnýþ biçimi
hakkýnda bilgi verildiði gibi bazý fakihler
bu hususta müstakil risâleler kaleme al-
mýþtýr (a.g.e., s. 162-164). Konuya iliþkin
hadislerin sýhhatiyle ilgili görüþ farklýlýk-
larý bulunduðu için bazý fakihler tesbih
namazýný müstehap, bazýlarý câiz, bazýla-
rý da mekruh saymýþtýr. Ýlk dönem Hane-
fî kaynaklarýnda tesbih namazýnýn hük-
müyle ilgili bir deðerlendirmeye rastlan-
mamakta, VI. (XII.) yüzyýldan itibaren na-
mazýn mekruhlarýnýn anlatýldýðý bölüm-
lerde dolaylý biçimde tesbih namazýndan
olumlu þekilde söz edilmekte (Kâsânî, I,
216), daha sonraki dönemlerde yazýlan
bazý eserlerde ise bunun nâfile / mendup
namazlardan biri olduðu ifade edilmek-
tedir. Mâlikî fakihlerinden Hattâb’ýn bil-
dirdiðine göre Kadî Ýyâz tesbih namazý-
ný fezâil (nâfileler) arasýnda zikretmiþ (Me-
vâhibü’l-celîl, II, 8), buna karþýlýk Ebû Be-
kir Ýbnü’l-Arabî konuya dair sahih ve ha-
sen bir hadis bulunmadýðý için bu nama-
zýn mekruh olduðunu ileri sürmüþtür (£Âri-
²atü’l-a¼ve×î, II, 265-267). Baþta Gazzâlî,
Begavî, Ebü’l-Mehâsin Abdülvâhid er-Rû-
yânî, Abdülkerîm er-Râfiî, Ýbn Hacer el-Hey-
temî olmak üzere Þâfiî fakihlerinin çoðun-

ðu Hýristiyanlýðý’na göre tesbihi kullanan
ilk kiþi Antonohy the Great’tir (Büyük An-
toni, ö. 356). 347 yýlý civarýnda ölen, Mý-
sýr’da Teb þehrinde yaþamýþ keþiþ Paul’ün
tesbih amacýyla 300 çakýl taþýný kullandýðý
bilinmektedir. Belçika’da Nivelles’de rahi-
be Gertrude’un (VII. yüzyýl) mezarýnda tes-
bih çekmede kullanýlan taþlar bulunmuþ-
tur. XI. yüzyýla ait Cluny tarikatýna ait ba-
zý dokümanlar Cluny manastýrlarýnda tes-
bih çekildiðine dair bilgiler vermektedir.
Ancak Meryem’in Aziz Dominik’ten Tan-
rý’yý zikretmesi için tesbih kullanmasýný is-
tediðine dair yayýlan rivayetle XV. yüzyýl-
dan itibaren Dominiken çevrelerinde tes-
bih kullanan özel keþiþlerin oluþturduðu
cemaatler ortaya çýkmýþtýr. XV. yüzyýldan
itibaren kilise resimlerinde tesbih görül-
meye baþlar. Bunlarýn en eskilerinden biri
Flaman ressamý Jan van Eyck’in The Vir-
gin of the Fountain adlý tablosudur (Ko-
ninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerp).

1569’da “Consuverunt Romani Pontifi-
ces” adlý papalýk genelgesi tesbih çekmeyi
kanonik hale getiren ilk kilise belgesidir.
XV. yüzyýlda Dominiken rahip Xlanus de
Rupe, Îsâ ya da Meryem sûretleri önün-
de dua ederken tesbih kullanma gelene-
ðinin öncüsü olmuþtur. 1470’lerde manas-
týrlarda 150’lik tesbihler ortaya çýkmýþtýr.
Ellilik üç tesbihin birleþmesinden oluþan
bu tesbihleri keþiþler entarileri üzerinden
boyunlarýna takarlardý. Katolik dünyasýna
tesbihin Haçlý seferleri sýrasýnda müslü-
manlardan geçtiði de söylenir. Papa V. Pi-
us’un onayýyla kullanýlmaya baþlanan tes-
bih elli dokuz taneliydi. Bu sebeple V. Pi-
us “tesbihin papasý” olarak anýlýr. 1586’da
Papa V. Sixtus tarafýndan 150’lik tesbih-
ler kaldýrýlmýþ ve elli dokuzluk tesbihlere
dönülmüþtür. Bu tesbihlerle beþ defa Pa-
ter Noster, elli defa Ave Maria, üç defa
Gloria ve bir defa da Salve Regina dualarý
okunurdu.

Modern zamanlarda ve özellikle Katolik
kilise geleneðinde tesbih kullanmanýn öne-
mi Meryem vizyonlarý ile kökleþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr. Buna göre 1858’de Lourdes’-
da Aziz Bernadette Soubirous’a görünen
Meryem ondan tesbih çekmesini istemiþ-
tir. Bu olayýn birçok defa gerçekleþtiði ye-
re Tesbih Bazilikasý (The Rosary Basilica) inþa
edilmiþtir. 1917’de Portekiz’de üç çocuða
görünen Meryem (Lady of Fatýma) öyküsü
Katolik kilisesinde tesbih geleneðinin be-
lirlenmesinde önemli rol oynamýþtýr. Üç ço-
cuktan biri olan Lucia Santos’un verdiði
bilgiye göre bu esnada Meryem’in elinde
bir tesbih vardýr. Bu sebeple bugün tesbih
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malýdýr. Bazý mutasavvýflar, cuma günleri
gece ve gündüz iki defa kýlýnmasýnýn bü-
yük sevap kazandýracaðýný söylerken (Ebû
Tâlib el-Mekkî, I, 43) bazý fakihler, Ýslâmî
ilimlerle uðraþan âlimlerin tesbih namazý
yerine ilme zaman ayýrmalarýnýn onlar için
daha hayýrlý olacaðýný ifade etmiþtir.

Mutasavvýflarýn ve Hanefîler’in çoðun-
luðu tesbih namazýnýn kýlýnýþ þeklini Ab-
dullah b. Mübârek’in (Tirmizî, “Salât”, 350),
diðer mezheplerin çoðunluðu ise Ýbn Ab-
bas’ýn (Ebû Dâvûd, “Tatavvu.”, 14) riva-
yetini esas alarak belirlemiþtir. Allah rýza-
sý için tesbih namazýna niyet edilerek dört
rek‘at kýlýnan bu namazda Abdullah b.
Mübârek’in rivayetine göre her rek‘atta
on beþi Sübhâneke’den sonra, onu kýra-
atin ardýndan, onu rükûda “sübhâne rab-
biye’l-azîm”den sonra, onu rükûdan kal-
kýnca ayakta iken, onu ilk secdede “sübhâ-
ne rabbiye’l-a‘lâ”nýn ardýndan, onu oturuþ
halinde ve onu ikinci secdede sübhâne
rabbiye’l-a‘lâdan sonra olmak üzere “süb-
hânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illal-
lahu vallahu ekber” ifadesi toplam yetmiþ
beþ defa okunur; böylece dört rek‘atta
okunan tesbihlerin toplamý 300’e ulaþýr.
Ýbn Abbas rivayetinde fark þudur: Sübhâ-
neke’den sonra tesbih okunmaz; kýraati
takiben on beþ defa, ikinci secdeden son-
ra oturulunca on defa okunur; bu durum-
da her rek‘atta tesbihlerin sayýsý yetmiþ
beþ olur. Bazý fakihler iki rivayetin de sa-
hih kabul edildiðini dikkate alarak tesbih
namazýný birinde Ýbn Mübârek’in, diðerin-
de Ýbn Abbas’ýn rivayetine göre dönüþüm-
lü kýlmanýn daha uygun olacaðýný ifade et-
miþtir. Bir kýsým eserlerde tesbihlerin par-
mak uçlarýyla sayýlmasýnda bir sakýnca bu-
lunmadýðý belirtilmiþtir. Bazý kaynaklarda
tesbih ifadesine “ve lâ havle ve lâ kuvve-
te illâ billâhi’l-azîm” ibaresinin ilâve edildi-
ði ve selâm vermeden önce, “Allahümme
es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ …” þeklinde
baþlayýp “… sübhâne hâliký’n-nûr” diye bi-
ten bir duaya yer verildiði görülür; ancak
bunlarýn sahih bir hadise dayanmadýðý an-
laþýlmaktadýr.

Tesbih namazýnda Fâtiha’dan sonra be-
lirli sûrelerin okunmasý gerekmemekle bir-
likte bazý kaynaklara göre Ýbn Abbas Tekâ-
sür, Asr, Kâfirûn ve Ýhlâs, bazý fakihler ise
Hadîd, Haþr, Saf ve Tegabün sûrelerinin
okunmasýný tavsiye etmiþtir. Abdullah b.
Mübârek, tesbih namazý gece kýlýndýðýn-
da iki rek‘atta bir selâm vermenin daha
makbul sayýldýðýný, gündüz kýlýndýðýnda ise
iki veya dört rek‘atta bir selâm verilebile-
ceðini; sehiv secdesini icap ettiren bir du-
rum ortaya çýktýðýnda diðer namazlardaki

gibi sehiv secdesi yapýlacaðýný, ayrýca tes-
bih okunmayacaðýný söylemiþtir. Nâfile na-
maz olduðu için tesbih namazýnýn tera-
vih, husûf, küsûf, istiska dýþýndaki diðer
nâfile namazlarda yapýldýðý gibi tek baþý-
na kýlýnmasý gerekir. Bununla birlikte ba-
zý fakihler alýþkanlýk haline getirilmemek
kaydýyla, bazýlarý iki veya üç kiþi halinde,
bazýlarý ise ilân yapýlmadan cemaat halin-
de kýlýnabileceðini belirtmiþtir.
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luðu tesbih namazýný müstehap kabul et-
miþtir. Nevevî el-E×kâr ve Teh×îbü’l-es-
mâß ve’l-lu³åt adlý eserleri yanýnda el-
Mecmû£da tesbih namazýnýn müstehap
olduðunu söylemiþ, ancak sonuncu eser-
de (III, 377) konuya iliþkin hadislerin se-
ned yönünden zayýf olduðunu ve bilinen
diðer namazlara benzemediði için ayrýca
bunlarý metin yönünden problemli buldu-
ðunu belirtmiþtir. Ýbn Hacer el-Askalânî
de Ma£rifetü’l-Åi½âli’l-mükeffire adlý ki-
tabýnda tesbih hadislerinin sahih, et-Tel-
Åî½ü’l-Åabîr’de ise zayýf olduðunu kaydet-
miþtir. Buna karþýlýk Zerkeþî ve Ýbnü’s-Sa-
lâh konuya iliþkin hadislerin sened yönün-
den sahih ve Münzirî râvilerinin güvenilir
olduðunu ifade etmiþtir (Câsim b. Süley-
man el-Füheyd ed-Devserî, s. 64-70). Tes-
bih namazýnýn müstehap olduðu görüþü-
nü benimseyen fakihler, küsûf namazý ör-
neðinde görüldüðü üzere kýlýnýþ þekli sa-
hih hadisle sabit olan bir namazýn bilinen
diðer namazlarýn kýlýnýþýndan farklýlýk ar-
zetmesinin önem taþýmadýðýný, ayrýca tes-
bih namazýný kýlan kiþinin geçmiþ ve ge-
lecek günahlarýnýn affedileceði müjdesini
içermesi sebebiyle bu rivayete yöneltilen
eleþtirilerin mâkul olmadýðýný ileri sürmüþ-
lerdir (a.g.e., s. 58-63). Ahmed b. Hanbel’e
göre tesbih namazý konusunda sahih bir
hadis bulunmadýðý için böyle bir namazýn
kýlýnmasý mekruhtur. Belirli þartlarý taþý-
yan zayýf hadislerle fazilet ve nâfile na-
mazlar konusunda amel edilebileceði gö-
rüþünde olan Hanbelî fakihi Muvaffakud-
din Ýbn Kudâme ise tesbih namazýnýn ký-
lýnmasýnýn câiz olduðunu söylemiþtir (el-
Mu³nî, II, 132). Sonraki Hanbelî fakihleri-
nin bir kýsmý bu namazý müstehap, bir kýs-
mý mekruh kabul etmiþtir (Câsim b. Sü-
leyman el-Füheyd ed-Devserî, s. 86-94).
Bu mezhebin âlimlerinden Ebü’l-Ferec Ýb-
nü’l-Cevzî tesbih namazý hakkýndaki ha-
disleri el-Mev²û£ât adlý eserine alýp zayýf
olduklarýný kaydetmiþ, fakat bazý âlimler,
sened yönünden belirli þartlarý taþýyan bu
tür hadisleri eserinde zikretmesinden do-
layý onu eleþtirmiþ, ayrýca A¼kâmü’n-ni-
sâß adlý kitabýnda tesbih namazýný tatav-
vu namazlarý arasýnda zikredip Ýbn Abbas
hadisini bu namazýn meþruiyet delili gös-
termesinin bir çeliþki meydana getirdiði-
ni vurgulamýþtýr (a.g.e., s. 74-75). Zeydiy-
ye mezhebine göre tesbih namazý müs-
tehaptýr. Tesbih namazýnýn müstehap ve
sevabýnýn çok olduðu kanaatini taþýyan fa-
kihlere göre bunun belirli bir vakti yok-
tur, kerahet vakitleri dýþýnda her zaman
kýlýnabilir; her gün, haftada, ayda, yýlda bir
veya hiç olmazsa hayatta bir defa kýlýn-


