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belirtilen olaylardan hareketle anlatýlmak-
tadýr. Ancak eser yazýldýðý tarihlerdeki bü-
tün merasimleri ihtiva etmediði gibi ele
aldýðý törenlerin ayrýntýlarýna da girme-
miþtir. Esad Efendi faydalandýðý kaynak-
larý yer yer teþrifat defterleri, vekilharç
aða defteri, hatt-ý þerif ile muanven def-
ter, rûznâmçe defteri þeklinde belirtmiþ,
bazan da kendi gözlemlerini aktarmýþtýr.

Teþrîfât-ý Kadîme 1287’de (1870) Ýs-
tanbul’da basýlmýþtýr. Eserin týpkýbasýmlý
neþri yapýldýðý gibi (Ýstanbul 1979) matbu
metin kýsmen yazma metinle karþýlaþtýrý-
larak açýklamalý ve sadeleþtirilmiþ olarak
da yayýmlanmýþtýr (Yavuz Ercan, Osmanlý-
larda Töre ve Törenler [Teþrifât-ý Kadîme],
Ýstanbul 1979). Matbu nüshanýn genel bir
indeksi yapýlmýþtýr (Cahid Baltacý, “Es‘ad
Efendi ve Teþrîfât-ý Kadîme”, Ýslâm Mede-
niyeti, Ýstanbul 1980, IV/3, s. 97-128). Teþ-
rîfât-ý Kadîme’nin Süleymaniye Kütüpha-
nesi’ndeki yazma nüshasý (Esad Efendi,
nr. 3370) ilk matbu nüsha ile küçük fark-
lýlýklar dýþýnda hemen hemen aynýdýr. Bu
sebeple ilk baskýsýnýn bu yazma esas alý-
narak hazýrlanmýþ olmasý kuvvetle muh-
temeldir. Eserin Ýstanbul Üniversitesi (TY,
nr. 2692) ve Millet (Ali Emîrî Efendi, Mü-
teferrik, nr. 52) kütüphanelerindeki nüs-

halarý ise matbu nüshanýn 132. sayfasýna
kadar gelmekte, buradan itibaren matbu
nüshadan farklý ve ayrýntýlý biçimde Rus
ve Fransýz elçileriyle Fransa’ya gidecek el-
çilere vb.ne uygulanacak merasimle ilgili
bilgiler verilmektedir.
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Canlýlarýn temel yapýsýný
ve organlarýn birbiriyle iliþkisini
inceleyen bilim dalý, anatomi; 

otopsi.
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Sözlükte “kesmek, kesip yarmak; aç-
mak, açýklamak” anlamlarýndaki þerh kö-
künden türeyen teþrîh týpta “cesedin açýla-
rak incelenmesi, otopsi” demektir; ilmü’t-
teþrîh ise anatomi bilimidir. Baþlangýçtan
beri hekimler tedavideki baþarýnýn insan
bedenini yakýndan tanýmaya, onun kemik,
kas, sinir, damar ve diðer organlarýnýn ya-
pýsýný, birbiriyle iliþkisini incelemeye bað-
lý olduðunu bilmekteydi. Milâttan önce
3000’lerden kalma Mýsýr hiyeroglifleri o çað-
larda bile insan anatomisine dair bazý bil-
gilerin bulunduðunu göstermektedir. Es-
kiçað’larda ölünün bedeni kutsal sayýldý-
ðýndan otopsi yapmak günah kabul edili-
yordu. Milâttan önce 500 yýllarýnda bazý
durumlarda otopsiye izin verilmiþ ve ilk
defa Cronlu Alcmeon bir kitap telif edip
zihnî faaliyetlerin merkezinin beyin oldu-
ðunu göstermiþti. Yýllar sonra insan cese-
di üzerinde otopsi yaparak anatomiyi cer-
rahiden ayýran, onu baðýmsýz bir alan te-
lakki eden ve yazdýðý eserde ilk defa “ana-
tomia” terimini kullanan hekim Ýskende-
riyeli Herophilus’tur (el-Mevsû£atü’l-£Ara-

benzerleri arasýnda önemli bir yere sahip-
tir. Eser muhtemelen, matbu nüshasýnda
Usûl-i Atîka-i Teþrîfât-ý Devlet-i Aliy-
ye-i Osmâniyye’ye Dair Risâle baþlýðý-
nýn bulunmasý sebebiyle Teþrîfât-ý Kadî-
me diye tanýnmýþtýr. Müellifin kitabýna her-
hangi bir ad vermediði, ancak “Kitâb-ý Teþ-
rîfât” ismini vermeyi düþündüðü söylene-
bilir (ÝÜ Ktp., nr. 2692, vr. 72a). Nüshalarý
arasýndaki farklýlýklar, ilâveler, konularýn
ele alýnýþýndaki daðýnýklýk ve çoðu yerde
belirli tarihlerdeki merasimlerin nakledil-
mesi eserin henüz tamamlanmamýþ oldu-
ðuna iþaret eder. Eserde mevlid kandilin-
de ve hacýlarýn dönüþ haberi alýndýðýnda
yapýlan iþler, hýrka-i þerif ziyareti, surre-i
hümâyunun uðurlanmasý, ramazan ayýn-
daki iftar davetlerinin ne þekilde gerçekle-
þeceði, bayramlaþmanýn nasýl yapýlacaðý,
bu esnada verilecek hediyeler, ulûfe daðý-
týmý sýrasýndaki uygulama, elçilerin mek-
tup teslim merasimi, divan günlerinde uy-
gulanan tören, donanmanýn Ýstanbul’dan
çýkýþýnda ve dönüþünde düzenlenen me-
rasim, sultan, þehzade ve ileri gelen dev-
let ricâlinin vefatlarýnda yapýlan iþler, Rus-
ya, Ýspanya, Nemçe, Felemenk, Ýngiltere,
Fransa, Saksonya devletleri elçilerinin ka-
bullerinde uygulanan merasim gibi devle-
tin resmî teþrifatý bazan yeri ve zamaný
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Teþrîfât-ý Kadîme’den iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3370, vr. 1b, 15b)
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üzerinde durur ve organlarýn birbirine kar-
þý pozisyonunu bilmeyen ya da vücuttaki
konumundan haberdar olmayan kiþilerin
herhangi bir operasyona kalkýþmamalarý
gerektiðini ifade eder. Onun bu açýklama-
larý kendisinin teþrîh yaptýðý ihtimalini ak-
la getirmektedir.

Anatomi alanýndaki çalýþmalarýyla taný-
nan Abdüllatîf el-Baðdâdî, 1199-1201 yýl-
larýnda Mýsýr’da yaþanan kýtlýðý konu aldý-
ðý el-Ýfâde ve’l-i£tibâr adlý eserinde (s.
103-104), Kahire yakýnlarýndaki bir tepe-
cikte ortaya çýkan iskelet yýðýnýnda 20.000
iskelet gördüðünü ve bunlar üzerindeki
araþtýrmalarý sayesinde Galen’in dediðinin
aksine alt çene kemiðinin iki parçadan de-
ðil tek parçadan meydana geldiðini tesbit
ettiðini söylemektedir. Ayrýca el-Kifâye
fi’¹-¹ýb’da insan fizyolojisi ve anatomisi hak-
kýnda açýklamalarda bulunurken eriþkinle-
rin vücudundaki kemik sayýsýnýn 228 oldu-
ðunu söyler ki modern týbba göre bu sayý
206’dýr (Köker – Karabulut, s. 31). Meþhur
hekim Zehrâvî, Kitâbü’t-Ta½rîf adlý eserin-
de verdiði ayrýntýlý cerrahî bilgilerin yaný sýra
belli ölçüde de olsa anatomik yapýyla ilgili
bazý açýklamalar yapmýþtýr. XIII. yüzyýlda
yaþayan Ýbnü’n-Nefîs, Ýbn Sînâ’nýn el-Æå-
nûn’unun ilk üç bölümünü oluþturan ana-
tomi kýsmýna yazdýðý Þer¼u Teþrî¼i’l-Æå-
nûn adlý eserinde bilinenin aksine kalbin
sað ve sol tarafýnda herhangi bir delik bu-
lunmadýðýný söylemektedir. Bu durumda
kalbin sað tarafýna gelen kan sol tarafa ge-
çemez; önce akciðer atar damarý ile akci-
ðerlere gider ve akciðer toplar damarý ile
kalbin sol tarafýna gelir. Böylece Ýbnü’n-
Nefîs, Batý’da 1553’te Micheal Servetus
(Christianismi Restitutio) ve 1559’da Re-
aldus Colombus (De re Medicine) tarafýn-
dan açýklanmasýndan yaklaþýk üç yüzyýl ön-
ce küçük kan dolaþýmýný keþfeden ilk he-
kim unvanýný almýþtýr.

Osmanlýlar’da da ilm-i teþrîh týp ilminin
temeli kabul edilmiþ ve týpla ilgili eserler-
de genellikle bu konuda bilgi verilmiþtir.
Bu alandaki ilk basit açýklamalara “Ana-
dolu’nun Ýbn Sînâ’sý” diye anýlan Hacý Pa-
þa’nýn Teshîl adlý eserinde rastlanmak-
tadýr. XV. yüzyýlýn belli baþlý hekim ve cer-
rahlarýndan Þerefeddin Sabuncuoðlu, Cer-
râhiyye-i Ýlhâniyye adlý eserinde cerra-
hinin yaný sýra anatomi hakkýnda da açýk-
lamalar yapmýþtýr. XVI. yüzyýlda Osmanlý
Devleti’nde anatomi önemini korumuþ, bu
devrin hekimlerinden Dâvûd-i Antâkî yaz-
dýðý týp eserlerinde insanýn vücut yapýsýný
kuþ gibi bazý hayvanlarýn yapýsýyla karþý-
laþtýrmalý biçimde anlatmýþtýr. Dolayýsýyla
onun çalýþmalarý mukayeseli anatomi ola-

rak deðerlendirilebilir. Yine bu yüzyýl he-
kimlerinden Ahî Çelebi, Risâle-i Hasâtü’l-
kilye ve’l-mesâne adlý kýsa kitabýnda böb-
rek, mesane taþlarý ve bunlarýn tedavile-
riyle ilgili bilgilere geçmeden önce bu or-
ganlarýn anatomisini tanýtmýþtýr. Osman-
lýlar’da anatomiye dair kaleme alýnmýþ en
önemli eserlerden biri, ayný zamanda tek
müstakil Osmanlý anatomi kitabý olan Þem-
seddîn-i Itâkî’nin Teþrîhu’l-ebdân ve Ter-
cümân-ý Kýbâle-i Feylesûfân’ýdýr (yazý-
lýþý 1041/1632). Bu eserde yer alan renkli
anatomik resimlerin bir grubu klasik ana-
tomi þemalarý olup benzerlerine XIV. yüz-
yýlda yaþayan Mansûr b. Muhammed b.
Ahmed-i Þîrâzî’nin Farsça Kitâb-ý Teþrî-
¼u’l-ebdân’ýnda rastlanmaktadýr. Ýkinci
grup resimler ise yazarýn içeriðinden de
yararlandýðý anlaþýlan Andreas Vesalius’un
(ö. 1563) Fabrica adlý eserinden kopya
edilmiþtir. Þemseddîn-i Itâkî’nin kitabýn-
da bizzat yaptýðý çalýþmalara dayanarak
verdiði anatomi þemalarý da vardýr ve bun-
lar kitaptaki açýklamalarla uyum göster-
mektedir; beþinci kafa çifti ve onun daðý-
lýmýný gösteren þemalar gibi.

XVII. yüzyýl hekimlerinden Emîr Çelebi’-
nin kaleme aldýðý Enmûzecü’t-týb’da ana-
tominin þemalarla öðretilemeyeceði, in-
san vücudunun doðru þekilde ancak teþ-
rîh yapmak suretiyle öðrenilebileceði vur-
gulanmaktadýr. XIX. yüzyýlda Þânîzâde
Mehmed Atâullah Efendi, Batý kaynak-
larýndan aldýðý anatomi þemalarýný ihtiva
eden ve Türkçe basýlmýþ ilk anatomi kitabý
olan Mir’âtü’l-ebdân fî teþrîhi a‘zâi’l-
insân adlý eserinde her organ hakkýnda çok
ayrýntýlý bilgiler vermektedir. Eserin bir
nüshasý devrin padiþahýna sunulmuþtur.
1806’da Üsküdar Selimiye Kýþlasý’ndaki ke-
miklerin Süleymaniye Týp Medresesi’ne
nakli, Türk hekimleri tarafýndan insan ana-
tomisiyle ilgili her türlü malzemenin ne ka-
dar önemsendiðini göstermesi bakýmýn-
dan kayda deðer bir husustur. Osmanlý-
lar’da otopsi II. Mahmud’un izniyle 1838’-
de, anatomi derslerinin resim ve þemalar-
la verilemeyeceðini ifade eden Bernard’ýn
öncülüðünde Tersâne-i Âmire prangasýn-
da ölenlerin cesetleri üzerinde olmak üze-
re Týp Okulu’nda baþlatýlmýþtýr (BA, Ýrade,
nr. 1257, 1771).
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biyye, VI, 449). Modern týbbýn babasý sa-
yýlan Hipokrat’ýn, Ýlkçað’da uygulanan ge-
leneksel dinî-sihrî tedavi yöntemlerine kar-
þý akla ve tecrübeye dayanan týp anlayýþýný
öne çýkarmakla birlikte hastalarýn kobay
olarak kullanýlmasýný ve kadavralar üzerin-
de teþrîh yapýlmasýný kabul etmediðinden
anatomiye katkýda bulunduðu söylenemez.
Damarlarýn içinin hava ile dolu olduðu gö-
rüþü gibi ona ait birçok yanlýþlýk müslüman
hekimler tarafýndan düzeltilmiþtir (a.g.e.,
VI, 445). Hipokrat’ýn týpla ilgili eserlerini Ýs-
lâmî döneme intikal ettiren ve Antik Ro-
ma’nýn en ünlü hekimi sayýlan Galen’in (Câ-
lînûs) anatomiye önemli hizmetleri bulun-
masýna raðmen araþtýrmalarýný köpek,
maymun ve domuz gibi hayvanlar üzerin-
de yürüttüðü için insan anatomisi hakkýn-
da verdiði bilgiler yeterli sayýlmamýþ, müs-
lüman hekimlerce hayli eksiklik ve yanlýþ
tesbit edilerek düzeltilip tamamlanmýþtýr.
Bununla birlikte Eski Dünya’dan Arapça’-
ya yapýlan tercümeler arasýnda Galen’in
eserleri önemli bir yer tutmakta ve Ýslâm
týbbýnýn geliþmesindeki payýnýn büyük ol-
duðu kabul edilmektedir. Klasik kaynak-
larda ona ait anatomiyle ilgili yedi eserin
Hubeyþ b. Hasan tarafýndan Arapça’ya çev-
rildiði kaydedilmektedir (Ýbnü’l-Kýftî, s. 129-
130). Ancak “Ýslâm dünyasýnýn Câlînûs’u”
unvanýyla anýlan Ebû Bekir er-Râzî, Kitâ-
bü’þ-Þükûk £alâ Câlînûs adýyla bir kitap
yazarak Galen’in týptaki otoritesini hayli
sarsmýþtýr. Meselâ onun görmeyle ilgili te-
orisini matematik açýklamalara dayandýrýl-
dýðý gerekçesiyle hatalý bulur ve insan nef-
sini (ruh) kalbin kývrýmlarý arasýnda latif
bir cisim þeklinde yorumlayan teorisini de
þiddetle reddeder (DÝA, VII, 33).

Ýslâm týbbýnda anatomiyle ilgili en ay-
rýntýlý bilgileri veren âlim, el-Æånûn fi’¹-
¹ýb adlý eserinin birinci cildine ait ilk üç
bölümün kýrk faslýný anatomiye ayýran Ýbn
Sînâ’dýr. Onun verdiði bilgiler arasýnda kalp-
damar sistemi, mide, göz ve kafa çiftle-
rine iliþkin görüþleri dikkat çekmektedir.
Ýbn Sînâ, Galen’in konuyla ilgili açýklama-
larýný zaman zaman eleþtirerek kendi gö-
rüþlerini ortaya koyar. Meselâ ceninin te-
þekkülünde geliþimini tamamlayan ilk or-
ganýn kalp olduðunun tesbiti, kafa çiftleri
denilen beyinden çýkan sinir çiftleriyle il-
gili koku sinirini beyinden çýkan sinir çift-
leri sýnýflamasýna birinci çift olarak dahil
etmesi ve iç organlarda duyu bulunmadý-
ðýndan acýyý algýlamadýðýný, acý hissinin or-
ganlarý kuþatan zarlardan kaynaklandýðý-
ný keþfetmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Ayrýca Ýbn Sînâ cerrahî müdahaleler için
anatomik yapýnýn çok iyi bilinmesi gereði
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rýlýr. Ayrýca dört gün olan kurban bayramý-
nýn ilk üç gününde kurban kesilebildiði
için bu günlere “eyyâmü’n-nahr” adý da ve-
rilir. Bayramýn birinci gününden sonraki
üç güne teþrîk denmesi yaygýn olmakla
birlikte arefe ve nahr günlerini ilâve et-
mek suretiyle bunun sayýsýný beþ güne çý-
karanlar da vardýr. Hacýlar zilhiccenin 11-
13. gecelerini Mina’da geçirirler ve bu gün-
lerde tekbirle cemrelere taþ atarlar. Bu üç
güne ve namazlarýn ardýndan alýnan tek-
birlere teþrîk isminin verilmesinin sebep-
leri hakkýnda, eskiden bayramýn ilk günü
kesilen kurbanlarýn etlerinin taþlara seri-
lerek güneþte kurutulmasý, bayram na-
mazýnýn bayramýn ilk günü iþrak vaktin-
de kýlýnmaya baþlanmasý ve farz namazla-
rýn arkasýndan okunan tekbirlerin çoðunun
bu günlere denk gelmesi gibi açýklama-
lar yapýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “þrk” md.;
Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký, s. 185). Bu-
na baðlý olarak arefe ile bayramýn birinci
günü de teþrîk günlerine dahil olmuþtur.
Bazý âlimler, kelimenin “tekbiri yüksek ses-
le söylemek” anlamýyla baðlantý kurup tek-
birlere bundan dolayý teþrîk isminin verildi-
ðini söylemiþlerdir (Serahsî, II, 44; Kâsânî,
I, 198; Þevkânî, III, 357).

Kur’ân-ý Kerîm’de teþrîk kelimesi geç-
memekle birlikte bu tekbirlere ve teþrîk
günlerine delâlet eden âyetler yer almak-
tadýr (el-Bakara 2/198-203; el-Hac 22/27-
37). Fakihlerin çoðunluðuna göre belli gün-
lerde Allah’ýn zikredilmesinin istendiði âyet-
lerde (el-Bakara 2/203) kastedilen günler
teþrîk günleri, zikirden maksat teþrîk tek-
birleridir. Bu tekbirler, Allah’ýn konuklarý
sayýlan hacýlarýn Kâbe’den yükselen tek-
bir ve zikirlerine bütün dünya müslüman-
larýnýn katýlýp Allah’ýn yüceliðini ilân etme-
lerini anlatýr. Söz konusu âyetlerle ilgili çe-
þitli yorumlar bulunmakla birlikte Ýbn Ab-
bas’ýn, “Allah’ý sayýlý günlerde zikredin” âye-
tindeki (el-Bakara 2/203) “sayýlý günler”i
eyyâmü’t-teþrîk, “Bilinen günlerde Allah’ýn
ismini zikretsinler” âyetinde geçen (el-Hac
22/28) “bilinen günler”i de zilhiccenin ilk
on günü diye yorumladýðý nakledilir. Hz.
Peygamber zilhicce ayýnýn ilk on gününde
yapýlacak ibadetlerin faziletçe üstün oldu-
ðunu, teþrîk günlerinin yeme içme ve zikir
günleri sayýldýðýný (Müslim, “Sýyâm”, 144-
145), dolayýsýyla bu günlerde oruç tutulma-
yacaðýný belirtmiþ, ayný günlerde tekbir,
tehlîl ve tahmîdlerin çoðaltýlmasýný iste-
miþ (Þevkânî, III, 354), kendisi de teþrîk
tekbirlerini okumuþtur (Dârekutnî, II, 49).
Çeþitli mezheplere göre teþrîk günlerin-
de oruç yasaðýnýn istisnalarý bulunmakla
birlikte en önemlisi hacda ihsâr durumuy-

la ilgilidir (Vehbe ez-Zühaylî, III, 290, 298,
302; bk. ÝHSÂR). Bazý hadislerde teþrîk ke-
limesi kýsmen tekbir ve bayram namazý an-
lamýnda kullanýlmýþtýr (Abdullah b. Yûsuf
ez-Zeylaî, II, 195). Kaynaklarda sahâbîlerin
teþrîk günlerinde namazlarýn ardýndan tek-
bir getirdiklerine dair pek çok rivayet mev-
cuttur (Serahsî, II, 43; Bedreddin el-Aynî,
VI, 292).

Fakihler ilgili âyet ve hadisler ile sahâ-
be görüþ ve uygulamalarýný dikkate ala-
rak teþrîk tekbirlerinin lafzýný, hükmünü,
baþlangýç ve bitiþ vakitlerini belirlemeye
çalýþmýþlardýr. Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve
Zeydî mezheplerine göre teþrîk tekbirleri
“Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü
vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd”
þeklindedir. Bazý kaynaklarda bu lafýzlar
Hz. Ýbrâhim’e nisbet edilmiþtir (Ýbn Âbi-
dîn, II, 178-180; ayrýca bk. es-Sâffât 37/100-
110). Mâlik ve Þâfiî teþrîk tekbirlerinin üç
defa “Allahüekber” denilerek yerine geti-
rileceðini söylerken sonraki dönem Þâfiî ve
Mâlikî fakihleri diðer mezheplerce belir-
lenen tekbir ibaresinin okunmasýný da uy-
gun görmüþtür. Þâfiîler ayrýca buna, “Lâ
ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber
ve lillâhi’l-hamd; Allahüekber kebîren ve’l-
hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellahi bük-
raten ve asîlâ” lafýzlarýnýn eklenmesinin uy-
gun olacaðýný, ardýndan, “Lâ ilâhe illalla-
hü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne le-
hü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe
illallahü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara
abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâ-
he illallahü vallahü ekber” ibarelerinin ka-
týlmasýnýn müstehap olduðunu söylemiþ-
lerdir (Þirbînî, I, 315). Osmanlý bestekârý
Buhârîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin teþrîk
tekbiri için yaptýðý segâh makamýndaki
beste Ýslâm âleminde geniþ kabul gör-
müþtür. Teþrîk tekbirleri Hanefîler’e göre
vâcip, Hanbelîler, Þâfiîler ve Zeydîler ile ba-
zý Hanefî âlimlerine göre sünnet, Zâhirî-
ler ve Mâlikîler’e göre mendup, Ca‘ferî-
ler’e göre müstehaptýr. Fakihler, arefe gü-
nünden önce ve bayramýn dördüncü gü-
nünden sonra tekbir alýnmayacaðý ve ce-
maatle kýlýnan farz namazlarýn arkasýn-
dan tekbir alýnmasý gerektiði hususunda
ittifak etmiþtir.

Teþrîk tekbirlerinin baþlangýç ve bitiþ va-
kitleri hususunda Hanefî mezhebinde ter-
cih edilen ve günümüze kadar uygulanan
Ebû Yûsuf ile Ýmam Muhammed’in gö-
rüþlerine göre arefe günü sabah namazý
ile bayramýn dördüncü günü ikindi nama-
zý arasýnda yirmi üç vakit farz namazdan
sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece are-
fe günü sabah namazý ile bayramýn birin-

tül Bilgen), Ankara 2008; Dâvûd-i Antâkî, Te×ki-
retü üli’l-elbâb ve’l-câmi£ li’l-£acebi’l-£ucâb, Ka-
hire 1282; G. Perrot, Souvenirs d’un voyage en
Asie mineure, Paris 1864, s. 100-101; P. de Ko-
ning, Trois Traités d’anatomie arabes, Leiden
1903; M. Simon, Sieben Bücher der Anatomie
des Galen, Leipzig 1906; E. G. Browne, Arabian
Medicine, London 1921; Abdülhak Adnan Adý-
var, Osmanlý Türklerinde Ýlim (Paris 1939) (haz.
Aykut Kazancýgil – Sevim Tekeli), Ýstanbul 1982,
s. 129-130; C. L. Elgood, A Medical History of
Persia and the Eastern Caliphate, Cambridge
1951, s. 192-193; A. Vesalius, Fabrica, Bruxelles
1964; Ahmet Hulûsi Köker – Ali Rýza Karabulut,
“Anatomi Bilgileri”, Abdüllatif Baðdâdi, Kayse-
ri 1992, s. 31; Esin Kâhya, Þemseddîn-i Ýtâkî’nin
Resimli Anatomi Kitabý, Ankara 1996; a.mlf.,
“Bizde Disseksiyon Ne Zaman ve Nasýl Baþla-
dý?”, TTK Belleten, XLIII/172 (1979), s. 739-759;
Max Meyerhof, “Ibn an-Nafis (XIIIth Cent.) and
His Theory of the Lesser Circulation”, ISIS, XXIII
(1935), s. 100-120; Yûsuf Mahlûf, “et-Teþrîh”, el-
Mevsû£atü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2002, VI, 445-
451; Yûnus Kerâmetî, “Teþrîh”, DMBÝ, XV, 363-
369; Ýlhan Kutluer, “Câlînûs”, DÝA, VII, 33; Emilie
Savage-Smith, “Tashrýh”, EI 2 (Ýng.), X, 354-356.
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Kurban bayramýnýn son üç gününü
kapsayan zaman dilimine 

ve zilhicce ayýnýn belli günlerinde
farz namazlarýn ardýndan söylenen

tekbire verilen ad.
˜ ™

Sözlükte “doðuya doðru gitmek; eti par-
çalayýp kayalar üzerine sererek güneþte
kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bay-
ram namazýný kýlmak için musallâya (mü-
þerrak) çýkmak” anlamlarýndaki teþrîk, te-
rim olarak zilhiccenin muayyen günlerin-
de farz namazlarýn ardýndan özel lafýzlar-
la tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirle-
re “teþrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teþrîk), tek-
birlerin alýndýðý günlere “teþrîk günleri”
(eyyâmü’t-teþrîk) denilir. Tekbîrü’t-teþrîk laf-
zýný daha çok Hanefîler ile Zeydîler ve bir
kýsým Mâlikîler, eyyâmü’t-teþrîki fýkýh mez-
heplerinin tamamý kullanýr. Þâfiîler ve Han-
belîler bayram günlerinde bayram namazý
ve hutbesi dýþýnda söylenen tekbirlerden
çarþý, pazar, cami, ev gibi yerlerde namaz-
lara baðlý olmadan alýnanlara “mürsel /
mutlak tekbir”, namazlarýn arkasýndan
alýnanlara “mukayyed tekbir” adýný verir-
ler (Þirbînî, I, 314).

Zilhiccenin 9-13. günleri arasýnda yoðun
bir þekilde icra edilen hac menâsikinin çe-
þidi, mekâný, vakti gibi hususlar dikkate
alýnarak bu ayýn 8. günü “terviye”, 9. gü-
nü “arefe”, 10. günü “nahr / zebh” günü,
11-13. günleri teþrîk günleri diye adlandý-
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