
576

TEÞRÎK

mazlardan sonra tekbir getirileceði görü-
þündedir. Öte yandan Hanbelî fakihlerin-
den bazýlarý tek baþýna namaz kýlanlarýn
tekbir almasýnýn sünnet olduðunu ve cu-
ma namazý gibi cemaatle kýlýndýðý için bay-
ram namazýnda da tekbir alýnmasý gerek-
tiðini ileri sürmüþlerdir. Zâhirîler’e ve Zey-
dîler’e göre farz ve nâfile namazlarýn ar-
dýndan tekbir getirilir.

Fýkýh mezheplerinde genel kabul gören
görüþe göre namaz kýlmakla mükellef olan
herkes, yolcu veya mukîm, kadýn veya er-
kek teþrîk tekbirlerini alýr. Ebû Hanîfe ise
yalnýz cuma ve bayram namazlarýný kýl-
makla yükümlü olanlara cemaatle namaz
kýlmalarý halinde tekbirin vâcip olduðu,
ayrýca cuma ve bayram namazlarý ile yü-
kümlü tutulmayanlarýn cemaatle namaz
kýlmalarý halinde tekbir alacaklarý kana-
atindedir. Teþrîk tekbirlerinin selâmdan
sonra bir kere alýnmasý yeterlidir. Hanbelî
ve Zeydî mezheplerine göre bunun üç de-
fa tekrarlanmasý menduptur. Erkekler tek-
biri açýktan, kadýnlar gizlice alýr. Cemaatle
kýlýnan namaza sonradan yetiþen kiþi lâhik
gibi namazýný tamamlayýnca tekbir geti-
rir. Bir namazda sehiv secdesiyle teþrîk
tekbiri bir araya gelirse önce sehiv secdesi
yapýlýr, ardýndan teþrîk tekbiri alýnýr. Ýmam
unutursa cemaat tekbir getirir. Tekbiri
unutan kiþi, konuþma gibi namaza aykýrý
bir davranýþta bulunmadýkça veya cami-
den çýkmadýkça tekbir alabilir. Tekbirin
araya fâsýla girmeden selâmdan hemen
sonra alýnmasý menduptur. Selâmdan son-
ra tekbir getirmeden konuþulmasý halin-
de tekbir yükümlülüðü düþer ve bu þekilde
davranan kiþi günahkâr olur. Teþrîk tek-
birlerini almak için abdest þart deðildir.
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Bir gazelde
her beytin iki mýsraý arasýna

iki, üç veya dört mýsra ilâvesiyle
oluþturulan bentlerle
yazýlan musammat

(bk. DÝVAN EDEBÝYATI; MUSAMMAT).
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TEÞVÝKÝYE CAMÝÝ

Ýstanbul’da
XIX. yüzyýlýn ortalarýnda

inþa edilen cami.
˜ ™

Teþvikiye’de bugünkü caminin yerinde
III. Selim tarafýndan 1209’da (1794-95) yap-
týrýlan bir cami bulunuyordu. Abdülmecid’in
1270’te (1854) fevkanî þekilde yeniden in-
þa ettirdiði mevcut yapý II. Abdülhamid za-
manýnda 1294 (1877) ve 1309 (1891-92)
yýllarýnda onarým görmüþtür. Yapýnýn ilk
mimarýnýn Krikor Amira Balyan olduðu
tahmin edilmektedir. Abdülmecid döne-
minde Garabet Balyan ve oðlu Nikogos Bey
birlikte çalýþmýþ, 1294’teki onarýmýný Kü-
çük Yorgi Kalfa, 1309’daki yenilemeyi ise
Yuvan Efendi yapmýþtýr. Kapý üzerindeki
kitâbe 1209 tarihlidir. Cami bir avlu için-
de inþa edilmiþ olup eðimli arazide kurul-
duðu için güney tarafý bodrum kat üze-
rinde yükselen fevkanî bir yapýdýr. Harim
bölümü 13 × 12 m. boyutlarýnda kareye
yakýn dikdörtgen planda geliþir. Hemen
önünde yer alan hünkâr kasrý ve dairesi
yaklaþýk 24 × 15 m. boyutlarýndadýr; zemin
katýnýn bir bölümü son cemaat yeri olarak
kullanýlan büyükçe bir mekândýr. Hünkâr
kasrýnýn asýl mekânýn iki katýný aþan bü-
yüklüðü esas caminin ön cepheden algý-
lanmasýný engeller. Giriþ cephesi alýþýlage-
len klasik düzenlemenin dýþýnda farklý þe-
kilde tasarlanmýþtýr. Giriþi içeri alýnan ön
cephede hünkâr kasrý iki yanda dýþa çýkýn-

ci günü ikindi namazý arasýnda sekiz va-
kit farz namazýn ardýndan tekbir alýnýr.
Mâlikîler’e göre teþrîk tekbirleri, bayramýn
birinci günü öðle namazýndan dördüncü
günü sabah namazýna kadar on beþ vakit
farz namazýn arkasýndan alýnýr. Hanbelîler
ve Þâfiîler, teþrîk tekbirlerinin vaktini kiþi-
nin hac görevini ifa edip etmemesine gö-
re belirlemiþlerdir. Þâfiîler’de tercih edilen
görüþe göre hacda bulunan kiþi, telbiye
görevinin bitimini izleyen bayramýn birin-
ci günü öðle namazý ile dördüncü günü sa-
bah namazý arasýnda tekbir getirir; hacý
olmayanlar da bu konuda onlara tâbidir.
Hacý olmayanlarýn arefe günü akþam na-
mazý ile bayramýn dördüncü günü sabah
namazý veya arefe günü sabah namazý ile
bayramýn dördüncü günü ikindi namazý
arasýnda tekbir getirecekleri þeklinde iki
görüþ daha bulunmaktadýr; Þâfiî çevrele-
rinde uygulama bu son görüþ doðrultu-
sundadýr. Hanbelîler’e göre hacýlar bayra-
mýn birinci günü öðle namazý ile dördün-
cü günü ikindi namazý, hacý olmayanlar are-
fe günü sabah namazý ile dördüncü günü
ikindi namazý arasýnda tekbir getirir. Zâ-
hirîler’e ve Zeydîler’e göre arefe günü sa-
bah namazý ile bayramýn son günü ikindi
vakti, Ca‘ferîler’e göre ise bayramýn birin-
ci günü öðle namazý ile üçüncü günü sa-
bah namazý arasýnda tekbir alýnýr.

Bu tekbirlerin vaktinde cemaatle eda
edilen farz namazlarýn ardýndan alýnaca-
ðý hususunda görüþ birliði varsa da diðer
namazlarýn arkasýndan tekbir alýnýp alýn-
mayacaðý konusunda farklý görüþler ileri
sürülmüþtür. Hanefî mezhebinde tercih
edilen görüþe göre cemaatle veya tek ba-
þýna kýlýnan bütün farz namazlarýn ardýn-
dan, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece ce-
maatle kýlýnan farz namazlarýn arkasýn-
dan tekbir alýnýr. Hanefî mezhebinde teþ-
rîk günlerinde kazâya kalan namazýn bu-
günler içinde kazâ edilmesi durumunda
tekbir alýnacaðý, daha sonra kazâ edilme-
si halinde alýnmayacaðý görüþü benimsen-
miþtir. Farz namazlarýn dýþýndaki namaz-
larda tekbir getirilmeyeceði kabul edil-
mekle birlikte Belhli fakihler bayram na-
mazlarýnda bu tekbirlerin getirilmesini câiz
görmüþ, bu görüþ Hanefî çevrelerinde uy-
gulanmýþ ve günümüze kadar devam et-
miþtir. Mâlikîler’e göre sadece vaktinde edâ
edilen farz namazlarýn ardýndan tekbir alý-
nýr, kazâ namazlarý ile nâfile namazlarýn
arkasýndan alýnmaz. Þâfiîler’de tercih edi-
len görüþe göre teþrîk günlerinde nezir ve
nâfileler dahil bütün namazlarýn arkasýn-
dan tekbir getirilir. Hanbelîler, edâ veya
kazâ suretiyle cemaatle kýlýnan farz na-
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lastýr vardýr. Giriþin üstündeki pencereler
ikinci katýn aydýnlýðýný saðlamaktadýr. Ana
eksen üzerinde yer alan iki kanatlý kapýsý
son cemaat yeri iþlevini gören ön veya ara
mekâna açýlýr. 1895 tarihli Yýldýz Albü-
mü’ndeki bir fotoðrafta Teþvikiye Camii’n-
deki sütunlu alanýn camekânla kapatýldý-
ðý ve bütün pencerelerin ahþap kepenkli
olduðu görülmektedir. Tamamen simet-
rik planda düzenlenen kuzey cephesinde
dâire-i hümâyunun ana giriþi sol tarafta-
ki kapýdandýr. Bunun dýþýnda biri giriþ ala-
nýnda, diðeri son cemaat yerinde olmak
üzere birer kapý daha vardýr. Üst kata çýkýþ
giriþin solundaki ahþap parmaklýklý spiral
merdivenle saðlanýr. Üst kat üçer kemer
açýklýðý ve üç ahþap dikdörtgen çýkmalarla
ana mekâna açýlýr. Hünkâr dairesinin ori-
jinal düzenlemesi bozulmuþtur. Alt katta
yer alan iki sütun üstte devam ederek
mekâný ikiye böler. Kuzey cephesinde iki
kanatta yer alan ve üçer basamakla çýký-
lan kapýlarýn üzerleri içlerinde tuðra bulu-
nan beyzî madalyonlar, kývrýmlý dallar ve
akant yapraklarýyla süslenmiþtir.

Harimden önce enlemesine geliþen ve
iki sütunla ikiye ayrýlan son cemaat yeri
ya da ara mekân denilen bölüm yer alýr.

Sütunlarýn köþeleri pahlanarak sekizgene
dönüþtürülmüþ ve köþeler üçer sýra mu-
karnasla kareye tamamlanarak bir nevi
baþlýk görünümü saðlanmýþtýr. Tavanlar
çýtalarla bölümlere ayrýlýp geometrik dü-
zende dekore edilmiþtir. Harime öndeki
sütunlara benzer iki sütunun yer aldýðý üç
açýklýkla geçilir. Oldukça küçük olan bu alan
sekiz dilimli kubbe ile örtülüdür. Tamamen
kâgir düzenlenen yapýda kubbe ahþap olup
dâire-i hümâyun ile kubbe eteði ayný yük-
sekliktedir. Diðer yapýlarda bulunan kas-
nak uygulamasý Teþvikiye Camii’nde görül-
mez, alt yapý kubbeye doðrudan baðlanýr.
Kare alt yapýdan kubbeye geçiþte köþele-
re birer diyagonal köþe lentosu yerleþtiril-
miþ, üçgen köþe alanlarý düz býrakýlarak
eliböðründe benzeri eðrisel konsollar des-
tek olarak kullanýlmýþtýr. Bu düzenlemenin
Osmanlý mimarlýðýnda baþka bir örneði gö-
rülmez. Ayrýca harimin her köþesinde yük-
sek kaideler üzerinde mermer taklidi yu-
varlak yeþil sütunlar yer almaktadýr. Hari-
min hemen altýndaki bodrum katý ibadet
alaný haline dönüþtürülmüþtür.

Yuvarlak kemerli mihrap niþi sade tu-
tulmuþ olup iki yanda yivli, korint baþlýklý
birer pilastýr bulunur. Kemerin ortasýnda
kilit taþý vurgulanarak üst kýsmý ve kenar-
larý altýn yaldýzlý bitkisel bezemelerle süs-
lenmiþtir. Niþin üzerinde çerçeve içinde âyet
levhasý, onun üzerinde akant yapraðý ve
kývrýmlý dallardan oluþan tepelik bulunmak-
tadýr. Mermer kaide üzerine yerleþtirilen
ahþap minberin bezemeleri altýn yaldýz-
lýdýr. Ýki sütunlu kapýnýn hemen üstünde
âyet levhasý yer alýr. Köþk kýsmý çifte sü-
tunlarýn taþýdýðý, pek rastlanmayan kýsmen
barok, kýsmen oryantalist etkili dilimli kü-
lâhla örtülerek alemle son bulur. Minber
korkuluðunda ve aynasýnda örgülü geç-
meler ve istiridye kabuðundan oluþan kom-
pozisyon motifleri görülür. Müezzin mah-
fili son cemaat yerinde olup yerden yük-
seltilmiþ seki halinde ve etrafý parmaklýk-
larla çevrilidir. Ahþap ve beþ köþeli vaaz kür-
süsü doðudaki iki pencere arasýna yerleþ-
tirilmiþtir. Gövdesi altýn yaldýzlý akant yap-
raklarýyla süslüdür. Ana mekânýn içi doðu
ve batý yönlerinde üçer, kýble yönünde iki
yuvarlak kemerli pencere ile aydýnlatýlýr.
Mihrabýn saðýndan baþlayan bir âyet ku-
þaðý kuzey yönü hariç harimi üç taraftan
dolaþýr. Kubbe içi profilli silmelerle çerçe-
velenmiþ olup içleri barok kalem iþleriyle
dolguludur; kubbe eteðine yakýn yerde bit-
kisel bezemeler yer alýr. Cami duvarlarý,
taþýyýcý ayaklar, kiriþlerin alt yüzeyleri çok
renkli kalem iþi bitkisel motiflerle bezeli-

týlýdýr. Benzer düzenlemeler Ortaköy Ca-
mii ve Dolmabahçe Camii’nde de görülür.
Ancak bu camilerde giriþ ve kanatlar ayrý
kitleler halinde, Teþvikiye Camii’nde ise de-
rin tutulan giriþ, iki kanat arasýnda basa-
maklarla çýkýlan dört adet sütunun taþýdý-
ðý yeni lentolu bir düzende ele alýnmýþtýr
ve cephede dikdörtgen bir kütle oluþtur-
maktadýr. Bu tasarým Batý mimarisinde
yaygýn biçimde görülmekte olup “portik”
diye adlandýrýlmaktadýr. Avrupa neoklasik
akýmýnýn bir özelliði olarak görülen bu uy-
gulama, Teþvikiye Camii’nin Abdülmecid
döneminden daha sonraki bir tarihte ya-
pýldýðýný düþündürmektedir.

Caminin kuzey cephesine bakýldýðýnda
burada dinî bir yapýdan ziyade XIX. yüzyýl
resmî yapýlarýnýn mimari karakterinin yan-
sýtýldýðý söylenebilir. Giriþte kompozit baþ-
lýklý mermer sütunlarýn taþýdýðý saçak kor-
niþinin üzerinde ortasý kemerle çevrili, için-
de bayrak ve kýlýç olan tuðralý bir arma yer
alýr. Armadaki izlerden aþaðýya doðru sar-
kýtlarýn olduðu ve bunlarýn günümüze ulaþ-
madýðý anlaþýlmaktadýr. Bunun hemen sa-
ðýnda altý kartuþlu, solunda sekiz kartuþlu
kitâbe panolarý bulunur. Armanýn iki ta-
rafýnda dikdörtgen þeritlerle çevrili iki pi-

TEÞVÝKÝYE CAMÝÝ

Teþvikiye Camii – Ýstanbul
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kâr kasrý eski fotoðraflarda kiremit örtülü
iken bugün kurþun kaplýdýr. Cami kýsmý
muntazam küfeki taþýndan yapýlmýþ olup
hünkâr kasrý, pencere ve köþe silmeleri dý-
þýnda sývalýdýr. Yapýnýn tek minaresi hün-
kâr kasrýnýn saðýndadýr, yivli minare göv-
desi tek þerefelidir. Dikdörtgen kartuþlu
þerefe altýnda yumurta dizisinin de olduðu
antik frizler bulunur. Taþ külâh burmalýdýr
ve alemle son bulur. Teþvikiye Camii’nin
geniþ avlusunda III. Selim’in 1205 (1790)
ve II. Mahmud’un 1226 (1811) yýlýnda tü-
fekle niþan attýklarýna dair niþan taþlarý
vardýr. Þadýrvaný 1992 tarihlidir. Mihrabýn
güneybatýsýnda döneminden kalma küçük
bir süs havuzu yer alýr, çanaklarý modern-
dir. Üç kapýsý olan avlunun asýl giriþi Teþ-
vikiye caddesinden saðlanýr. Teþvikiye Ca-
mii’nin güneyinde avlunun köþesinde bir
çeþme ve muvakkithâne bulunmaktadýr.
Hadîkatü’l-cevâmi‘de cami anlatýlýrken
çeþmeden de bahsedilerek 1271 (1854-55)
tarihi verilir. Herhangi bir bezemesi bulun-
mayan çeþme yalak seviyesine kadar top-
raða gömülü olup ayna taþý yoktur. Silindi-
rik formda dýþa taþkýn ve yuvarlak kemer-
li üç pencersi olan muvakkithâne kubbe
ile örtülüdür. Yanýnda muvakkit için ayrýca
meþrutasý vardýr.
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Cenazenin 
musallâya ve kabristana 

taþýnmasýna katýlmayý ifade eden 
fýkýh terimi

(bk. CENAZE).˜ ™
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TETAYYUR

(bk. UÐURSUZLUK).˜ ™

– —
TETÝMME

(bk. ZEYÝL).˜ ™

– —
TETÝMME MEDRESELERÝ

Sahn-ý Semân medresesinin
tamamlayýcýsý olarak ortaya çýkan
ve ondan bir derece altta bulunan

medreselerin adý
(bk. SAHN-ý SEMÂN).˜ ™

– —
TETMÎM
( �����
א )

Bir sözde anlamý ya da vezni 
tamamlayýcý kýsým getirmek anlamýnda

meânî terimi
(bk. ITNÂB).˜ ™

– —
TEVÂ
( P=�
א )

Alacaklýnýn havale edilenden 
hakkýný alamamasý anlamýnda 

fýkýh terimi
(bk. HAVÂLE; VEDÎA).˜ ™

dir. Yine son cemaat yerinde, galeride ve
harim bölümünde duvarlar panolara ay-
rýlarak içleri kalem iþi bitkisel bezemeler-
le süslenmiþtir. Özellikle hünkâr dairesine
çýkýþý saðlayan merdiven üstündeki tavan-
da dikdörtgen panolarda ahþap üzerine
yapýlmýþ orijinal renk ve desenleriyle renk-
li kalem iþleri vardýr. Harim kýsmýnda du-
varlar ve mekâný ayýran sütunlar 1 m. yük-
sekliðe kadar fîrûze renkli çinilerle kaplý-
dýr. Sütunlarýn çini kaplý alt bölümlerinde
sýr altý tekniðinde yapýlmýþ çini levhalar bu-
lunur. Pencerelerde vitray kullanýlmýþtýr.

Dýþ cephede esas cami kitlesi yuvarlak
kemerli pencereleri, ortalarýndaki kilit taþ-
larý ve basýk dikdörtgen bodrum kat pen-
cereleriyle klasik bir görünüm sergiler.
Hünkâr kasrý küçük boyutlu yay kemerli
pencereleri, konsollu denizlikleri ve kon-
sollu saçak korniþiyle ana yapýdan ayrýlýr.
Camide bütün cepheler silme gruplarýyla
düzenlenmiþtir. Üç cephesi de üçgen alýn-
lýklarla taçlandýrýlmýþtýr, alýnlýklarýn köþele-
rinde akroterler mevcuttur. Kubbenin dört
köþesindeki aðýrlýk kuleleri yuvarlak dilim-
lidir ve taþ külâhla tamamlanýr. Bunlardan
ikisi yenilenmiþ olup eski örnekleri mihrap
yönünde bahçede durmaktadýr. Kurþun
kaplý kubbenin alemi altýn yaldýzlýdýr. Hün-

Teþvikiye Camii’nin mihrabý ve minberi


