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TESLÎS

imama uyan kiþiye (muktedî) farz, imama
ve tek baþýna kýlana (münferid) sünnet-
tir. Dört mezhep imamýn tesmî‘de muk-
tedînin tahmîdde bulunmasý gerektiði hu-
susunda ittifak ederken imamýn tahmîd-
de, muktedînin tesmî‘de bulunmasýnýn ve
münferidin bunlardan birini veya her iki-
sini yerine getirmesinin gerekip gerekme-
diði hususunda ihtilâf etmiþtir. Zira bu ko-
nuda sahâbeden görünüþte birbiriyle çe-
liþen hadisler nakledilmiþ, fakihler bunlarý
farklý þekillerde yorumlayarak uzlaþtýrma-
ya çalýþmýþtýr. Enes b. Mâlik’in rivayet et-
tiði, “Resûlullah buyurdu ki: Ýmam ‘semi-
allahü li-men hamideh’ deyince siz ‘Alla-
hümme rabbenâ leke’l-hamd’ deyin” me-
âlindeki hadisle (Müslim, “Salât”, 77) Ebû
Hüreyre tarafýndan rivayet edilen, “Resû-
lullah namaza kalktýðýnda ayakta iken if-
titah tekbiri alýr, sonra rükûa varýrken tek-
bir alýr, sonra rükûdan doðrulurken ‘se-
miallahü li-men hamideh’, ardýndan ayak-
ta iken ‘rabbenâ ve leke’l-hamd’ derdi”
hadisi (Müslim, “Salât”, 28) bunlara ör-
nek gösterilebilir. Ebû Hüreyre’den ayrý-
ca Enes’in rivayeti gibi bir rivayet nakle-
dilmiþtir.

Ebû Hanîfe, Enes b. Mâlik’in rivayetine
dayanarak imamýn rükûdan kalkarken sa-
dece tesmîi, muktedînin ayakta iken sa-
dece tahmîdi, Ebû Yûsuf ile Muhammed
ise Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiði hadisi
delil getirip imam ve muktedînin tesmî‘
ve tahmîdin her ikisini söyleyeceðini ifa-
de etmiþtir. Sonraki Hanefî fakihleri Enes
hadisini Hz. Peygamber’in cemaatle kýldýr-
dýðý namazlara, Ebû Hüreyre hadisini de
münferiden kýldýðý nâfile namazlara ham-
letmek suretiyle bu iki hadisi uzlaþtýrma-
ya çalýþmýþ (Bedreddin el-Aynî, VI, 71) ve
imamýn sadece tesmîi, muktedînin sadece
tahmîdi söyleyeceðini belirtmiþtir. Ancak
Tahâvî (Þer¼u Me£âni’l-â¦âr, I, 241) ve ardýn-
dan gelen fakihlerden bazýlarý imamýn tes-
mî‘ ile birlikte tahmîdi de okuyacaðýný ileri
sürmüþtür (Ýbn Âbidîn, I, 497). Münferid
hakkýnda ise üç görüþ ortaya çýkmýþtýr. Mer-
gýnânî ve Sadrüþþehîd gibi fakihlerin ter-
cih ettiði mûtemet görüþe göre münferid
tesmî‘ ve tahmîdin her ikisini de söyler.
Þemsüleimme es-Serahsî ve Halvânî gibi
fakihlerin benimsediði ikinci görüþe gö-
re münferid muktedî gibi sadece tahmîdi
okur. Üçüncü görüþe göre münferid imam
gibi sadece tesmîi söyler. Ebû Bekir el-
A‘meþ ve Ebü’l-Kasým es-Saffâr bu görüþ-
tedir. Hanefî mezhebine göre tesmî‘ rükû-
dan doðrulma, tahmîd ise doðrulup ayak-
ta durma anýnda ifa edilir.

Mâlikîler, Enes b. Mâlik hadisini esas ala-
rak imamýn sadece tesmîi, muktedînin sa-
dece tahmîdi, münferidin ise her ikisini
söyleyeceðini kabul etmiþtir. Þâfiîler, Ebû
Hüreyre hadisinden hareketle ve Enes ha-
disini de yorumlamak suretiyle imamýn,
muktedînin ve münferiden namaz kýlan
herkesin rükûdan doðrulduðunda tesmîi,
ayakta iken tahmîdi söylemesi gerektiði-
ni belirtmiþtir. Hanbelîler de Ebû Hüreyre
hadisini delil gösterip imamýn tesmî‘ ve
tahmîdin her ikisini okuyacaðýný, Enes ha-
disini de dikkate alýp muktedînin sadece
tahmîdi söyleyeceðini ileri sürmüþtür. Ay-
rýca Hz. Peygamber’in, “Ey Büreyde! Ba-
þýný rükûdan kaldýrdýðýn zaman ‘semialla-
hü li-men hamideh rabbenâ ve leke’l-hamd’
de” buyurduðuna dair hadisi (Dârekutnî,
I, 339) esas alarak münferidin tesmî‘ ve
tahmîdin her ikisini okuyacaðýný ifade et-
miþtir. Bu mezhepte imam ve münferid
rükûdan doðrulunca tesmîi, ayakta iken
tahmîdi, muktedî ise baþýný rükûdan kaldý-
rýnca tahmîdi söyler (Ýbn Kudâme, I, 508-
509).

Þâfiî ve Hanbelîler’de imam ve münfe-
ridin tahmîdin ardýndan “mil’e’s-semâvâti
ve mil’e’l-ardý ve mil’e mâ þi’te min þey’in
ba‘dü” (gökler dolusu, yer dolusu ve daha ne
dilersen onun dolusu kadar) þeklindeki duayý
okumasý müstehaptýr. Ayrýca münferid ve
imam buna þu duayý ilâve edebilir: “Eh-
le’s-senâi ve’l-mecdi ehakku mâ kale’l-ab-
dü ve küllünâ leke abdün lâ mânia li-mâ
a‘tayte ve lâ mu‘tiye li-mâ mena‘te ve lâ
yenfeu zâl-ceddi minke’l-ceddü” (Ey övgü
ve yüceltmeye lâyýk olan Allahým! Bu sözler ku-
lun söyleyebileceði en doðru sözlerdir. Hepimiz
senin kulunuz. Senin verdiðine engel olabilecek
kimse yoktur; senin engellediðini de verecek olan
yoktur. Mal ve mevki sahibi olmak senin katýn-
da bir yarar saðlamaz). Ýmam tesmîi açýktan,
tahmîdi gizlice, muktedî ve münferid her
ikisini içinden okur. Ýmamýn sesi arka saf-
larda bulunanlara ulaþmadýðý durumlar-
da Þâfiîler’e göre tesmî‘, diðer mezheple-
re göre tahmîd cemaat arasýndan bir kiþi
aracýlýðýyla arkadakilere duyurulabilir. Ha-
nefîler ve Þâfiîler tesmî‘ ve tahmîdin ter-
kedilmesinin tenzîhen mekruh olup bun-
larýn söylenmemesi halinde sehiv secdesi
gerekmeyeceðini, Mâlikîler’den bazý fakih-
ler üç, bazý fakihler ise bir tesmîin kasten
terkedilmesi halinde namazýn bozulacaðý-
ný, bunun sehven yapýlmamasý durumun-
da sehiv secdesi gerekeceðini, Hanbelî ve
Zâhirîler tesmî‘ ve tahmîdin kasten ter-
kinde namazýn bozulacaðýný, sehven ter-
kedince ise sehiv secdesi yapýlacaðýný be-
lirtmiþlerdir.
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Namazda rükûdan doðrulurken
semiallahü li-men hamideh cümlesini

söyleme anlamýnda bir terim.
˜ ™

Sözlükte “iþittirmek” mânasýndaki tes-
mî‘, fýkýh terimi olarak namazda rükûdan
doðrulurken “Semiallahü li-men hamideh”
(Allah hamdedenin hamdini kabul eder) cüm-
lesini söylemeyi ifade eder. Sözlükte “öv-
mek, þükretmek” anlamýna gelen tahmîd
ise tesmîin ardýndan ayakta iken, “Rabbe-
nâ leke’l-hamd” (Ey rabbimiz! Hamd sana mah-
sustur) duasýný okumak demektir. Bu du-
anýn farklý þekillerini Zeynüddin Ýbn Nü-
ceym, Haskefî, Ýbn Âbidîn gibi Hanefî fa-
kihleri fazilet derecesine göre þöyle sýralar:
“Allahümme rabbenâ ve leke’l-hamd”; “Al-
lahümme rabbenâ leke’l-hamd”; “Rabbe-
nâ ve leke’l-hamd”; “Rabbenâ leke’l-hamd.”
Yine Hanefîler’den Kâsânî ve Burhâned-
din el-Mergýnânî gibi fakihlerle Þâfiîler’e
göre bunlarýn en faziletlisi “Rabbenâ le-
ke’l-hamd”, Hanbelîler ile Mâlikîler’e göre
ise “Rabbenâ ve leke’l-hamd”dir.

Hanefîler ve Þâfiîler tesmî‘ ve tahmîdin
sünnet, Mâlikîler tesmîin sünnet, tahmî-
din mendup, Hanbelîler her ikisinin vâcip
olduðu kanaatindedir. Zâhirîler’e göre tes-
mî‘ namaz kýlan herkese farzdýr; tahmîd
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Tamamen sika râvilerden
oluþtuðunu göstermek amacýyla
bir senedi zayýf râvileri atarak

rivayet etme anlamýnda
hadis terimi
(bk. TEDLÎS).

˜ ™
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TEÞBÎB
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Kasidenin baþýnda
konusundan hareketle

þiirin adýný belirlemeye yarayan
ve nesîb de denilen

giriþ bölümü
(bk. KASÝDE).

˜ ™

– —
TEÞBÝH
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Beyân ilminde
iki veya daha fazla þeyin

bir vasýfta ortak olduðunu
ifade eden terim.

˜ ™

Sözlükte “benzer” anlamýndaki þebeh
kökünden türeyen teþbîh “benzetmek” de-
mektir. Teþbih ve tasvirsiz þiir olamayaca-
ðýndan özellikle tasvir (vasf) konusundaki
þiirlerde zengin benzetmelere yer verilmiþ-
tir. Teþbih belâgat terimleri içinde en er-
ken farkýna varýlan terimlerden biridir. Beþ-
þâr b. Bürd (ö. 167/783-84) þiirlerinde latif
teþbihler yaptýðýný, bunlarý iyi bir düþünce
ve güçlü bir selîka ile kurguladýðýný söyle-
miþtir (Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, II, 239). Sî-
beveyhi, “Babasý aslan olan bir adama uð-
radým” sözünün bir teþbih teþkil ettiðini
belirtmiþ (el-Kitâb, II, 28), Ma‘mer b. Mü-
sennâ, “Kadýnlarýnýz sizin için bir tarladýr”
meâlindeki âyetin (el-Bakara 2/223) teþ-
bih ve kinaye içerdiðini açýklamýþ (Mecâ-
zü’l-Æurßân, I, 73) ve teþbihi mecaz kapsa-
mýnda görmüþtür. Ýbn Müsennâ, Kur’an’-
da zakkum aðacý tomurcuklarýnýn çirkinlik
ve ürkütücülükte þeytanlarýn baþýna ben-
zetilmesindeki (es-Sâffât 37/65) soyutun
soyuta teþbihinin sebebini eski þiirden ör-
nekle ilk açýklayan âlimdir. Câhiz, bu so-
yut yorumu bazý müfessirlerin “Yemen’-
de bir bitki adý” þeklindeki somutla te’vi-
linden daha isabetli bulmuþtur (Kitâbü’l-
¥ayevân, IV, 39-40). Ýbn Sellâm el-Cuma-
hî, Ýmruülkays’ýn kadýnlarý ceylanlara ve
yumurtalara, atlarý kartallara, asâya ve ya-
ban hayvanlarýnýn kemendine benzeterek
güzel teþbihler yaptýðýný, erken Ýslâm dö-

nemi þairlerinin teþbihte en üstününün
Zürrumme olduðunu ifade etmiþtir (Fu-
¼ûlü’þ-þu£arâß, I, 55). Teþbih konusunu ay-
rýntýlarýyla ele alan ilk yazar Müberred olup
el-Kâmil’inde “Eski ve yeni þairlere ait
isabetli teþbih örnekleri” baþlýðý altýnda çok
sayýda eleþtiri ve deðerlendirme tabirleriy-
le birlikte þiir örneklerini incelemiþtir (I,
40-117). Daha sonra Sa‘leb Æavâ£idü’þ-
þi£r’inde, Ýbnü’l-Mu‘tez el-Bedî£inde,
Kudâme b. Ca‘fer Našdü’þ-þi£r’inde, Ýbn
Vehb el-Kâtib Našdü’n-ne¦r’inde teþbih
konusuna yer vermiþtir. Rummânî’nin
en-Nüket fî i£câzi’l-Æurßân’ýnda teþbihe
getirdiði özgün yorum ve yaptýðý taksim
(s. 74-79) Ebû Hilâl el-Askerî (Kitâbü’½-
Øýnâ£ateyn, s. 261-282) ve Ýbn Ebü’l-Ýsba‘
gibi birçok yazarý, Askerî’nin teþbih bahsi
de Ýbn Reþîk (el-£Umde, I, 256-271) ve Ýbn
Sinân el-Hafâcî (Øýrrü’l-fe½â¼a, s. 246-256)
gibi edipleri etkilemiþtir. Abdülkahir el-
Cürcânî’nin tahlilleri teþbihin geliþiminde
doruk noktayý temsil etmiþ; onun teþbih,
temsil ve istiareye ayýrdýðý Esrârü’l-be-
lâ³a’sýndaki yorum ve özgün yaklaþýmýy-
la ince analiz ve taksimlerini Fahreddin er-
Râzî Nihâyetü’l-îcâz’ýnda ve Sekkâkî Mif-
tâ¼u’l-£ulûm’unda bazý ilâvelerle yeniden
düzenlemiþtir. Sekkâkî’nin eseriyle bu ese-
rin belâgata dair üçüncü kýsmýnýn bazý de-
ðiþikliklerle birlikte özeti niteliðindeki Ha-
tîb el-Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ý saye-
sinde teþbih beyân ilminin ana konularý
arasýnda yer almýþtýr. Belâgat ilimleri Sek-
kâkî’den itibaren meânî, beyân ve bedî‘
þeklinde üçe ayrýlmýþ, teþbih mecaz ve ki-
naye ile birlikte beyân ilminin üç ana ko-
nusunu teþkil etmiþtir.

Teþbihi meydana getiren unsurlar ben-
zeyen (müþebbeh), benzetilen (müþebbehün
bih), benzeme ciheti (vasýf) ve benzetme
edatýdýr. Benzeyenle benzetilene “teþbihin
taraflarý” denilir ve bu iki unsur her teþ-
bihte mutlaka zikredilir. Bunlardan yalnýz
biri anýlýrsa teþbih istiareye dönüþür. Ýstiare-
nin esasýný teþbih oluþturmakla birlikte la-
fýz asýl anlamýndan baþka anlama nakledil-
diði için bir mecaz türü sayýlmýþtýr. Ayrý-
ca her iki tarafta bulunmasý gereken ben-
zeme cihetinin ilke bakýmýndan benzeti-
len unsurda daha güçlü ve daha meþhur
olmasý gerekir. Ancak bu sayede benze-
me vasfýnda daha zayýf durumdaki ben-
zeyen unsura güç nakli saðlanýr ve onun
vurgulanmak istenen niteliði daha güçlü
bir açýklamaya kavuþur.

Benzetmeyi anlatan edatlar harfler, isim-
ler ve fiillerdir. Asýl teþbih edatý bir cer har-
fi olan “kâf”týr (gibi), ardýndan “ke-enne”
(sanki) gelir. Ke-ennenin muhaffefi “keen”,

BÝBLÝYOGRAFYA :

Buhârî, “Ecân”, 74, 82-86, 117, 124-126, 133;
Müslim, “Salât”, 85, 86; Ebû Dâvûd, “Salât”, 68,
74; Tirmizî, “Salât”, 82, 83, 110; Þâfiî, el-Üm, I,
135; Tahâvî, Þer¼u Me£âni’l-â¦âr, I, 238-241; Dâ-
rekutnî, es-Sünen (nþr. Abdullah Hâþim Yemânî
el-Medenî), Kahire 1386/1966, I, 339; Ýbn Hazm,
el-Mu¼allâ, III, 255, 286; Bâcî, el-Müntešå, Kahi-
re 1311, I, 164; Serahsî, el-Mebsû¹, I, 20-21; Kâ-
sânî, Bedâßi £, I, 209-210; Burhâneddin el-Mergý-
nânî, el-Hidâye, Bulak 1315, I, 209-210; Ýbn
Rüþd, Bidâyetü’l-müctehid, I, 162-163; Muvaf-
fakuddin Ýbn Kudâme, el-Mu³nî (nþr. M. Sâlim
Muhaysin – Þa‘bân M. Ýsmâil), Kahire, ts. (Mek-
tebetü’l-Cumhûriyyeti’l-Arabiyye), I, 508-509; II,
6-7; Nevevî, el-Mecmû£ þer¼u’l-Mühe××eb (nþr. M.
Necîb el-Mutîî), Cidde 1980, III, 392-394, 491;
Osman b. Ali ez-Zeylaî, Tebyînü’l-¼ašåßiš, Bulak
1313, I, 115-116; Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî,
Na½bü’r-râye, [baský yeri yok] 1393/1973 (el-
Mektebetü’l-Ýslâmiyye), I, 372, 376-377; Bedred-
din el-Aynî, £Umdetü’l-šårî, Kahire 1348 ^ Bey-
rut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), VI, 61-62,
70-71, 74; Ýbnü’l-Hümâm, Fet¼u’l-šadîr (Bulak),
I, 209-210; Tecrid Tercemesi, Ýstanbul 1926-28,
II, 637-638, 646; Hattâb, el-Mevâhibü’l-celîl, Ka-
hire 1328, I, 526; Ýbn Nüceym, el-Ba¼rü’r-râßiš,
I, 334; Þirbînî, Mu³ni’l-mu¼tâc, I, 165-166; Buhû-
tî, Keþþâfü’l-šýnâ£, I, 331-332, 390-391; Haskefî,
ed-Dürrü’l-muÅtâr (Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ
[Kahire] içinde), I, 497; Muhammed b. Abdullah
el-Haraþî, Þer¼u MuÅta½arý ƒalîl, Beyrut, ts., I,
275; Ahmed b. Guneym en-Nefrâvî, el-Fevâkihü’d-
devânî, Beyrut 1415, I, 180-181; Þevkânî, Ney-
lü’l-ev¹âr, Kahire, ts. (Mustafa el-Bâbî el-Halebî),
II, 271, 278-280; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ
(Kahire), I, 497; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fýšhü’l-Ýslâ-
mî ve edilletüh, Dýmaþk 1989, I, 704-706, 727;
II, 30-31; “Tahmîd”, Mv.F, X, 268; “Hamd”, a.e.,
XVIII, 131-132; “Salât”, a.e., XXVII, 92-93.

ÿFahrettin Atar

– —
TESMÝYE

(bk. AD KOYMA; BESMELE).˜ ™
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TESNÎM
( ���9�
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Cennette Allah’a yakýn kullarýn
kendisinden içeceði pýnara

verilen ad
(bk. MUTAFFÝFÎN SÛRESÝ).˜ ™

– —
TESPÝH

(bk. TESBÝH).˜ ™

– —
TESVÎB
( K�=c�
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Sabah ezanýnda
hayye ale’l-felâhtan sonra

es-salâtü hayrün mine’n-nevm sözünün
iki defa tekrarlanmasý anlamýnda terim

(bk. EZAN).˜ ™

TEÞBÝH


