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TESBÝH

yapmaktansa, “Yaratýklarý sayýsýnca Allah’ý
yüceltir, tenzih ederim” demelerini öðütle-
miþ (Tirmizî, “Da.avât”, 103), bir defasýn-
da, “Ey kadýnlar topluluðu! Tesbihlerini-
zin hesabýný parmaklarýnýzla tutun, çün-
kü âhirette onlar da sorguya çekilecek ve
konuþturulacaktýr” buyurmuþtur (Tirmizî,
“Da.avât”, 71; krþ. Ebû Dâvûd, “Vitir”, 24).
Abdullah b. Mes‘ûd bazý kimselerin cami-
de toplanýp ellerindeki çakýl taþlarý sayý-
sýnca tekbir, tehlîl ve tesbihte bulunduk-
larýný haber alýnca, bunlarýn yanýna gidip,
“Bu taþlarla günahlarýnýzý sayýn, sevapla-
rýnýzýn kaybolmayacaðýna ben kefilim” de-
miþ ve onlarý bundan þiddetle menetmiþ-
tir (Dârimî, “Mukaddime”, 23). Ancak bu
uygulama daha sonralarý âdet haline gel-
diðinden, riyaya vesile kýlýnmamasý ve dinî
bir renge büründürülmemesi þartýyla kul-
lanýlmasýnda sakýnca görülmemiþ, bid‘at-
tan sayýlmamýþtýr (M. Revvâs Kal‘acî, II,
1787-1788).

Tesbih tevhid inancýný pekiþtiren bir kav-
ramdýr, tenzih ve takdis de ayný mahiyet-
tedir. Kur’an âyetleriyle hadis rivayetlerin-
de tesbihe yapýlan atýflar bu kavrama da-
ha geniþ bir içerik kazandýrmýþtýr. Buna
göre tesbihin tam anlamýyla gerçekleþe-
bilmesi için duygu ve düþüncenin yaný sý-
ra davranýþlarýn ve dilin de buna göre bir
iþlev üstlenmesi gerekir. Evreni yaratan ve
yöneten varlýðýn yüce ve münezzeh oluþu
bilgisine öncelikle düþüncenin ulaþmasý,
gönlün de buna katýlmasý tesbih eylemi-
nin birinci aþamasýný oluþturur. Ardýndan
kiþinin bütün kötülüklerden süratle kaçýp
Allah’a sýðýnmasý aþamasý gelir. Üçüncü
aþamada hem iç etkilenmeyi saðlamak
hem bu psikolojiyi sürdürmek için tesbih
lafýzlarýnýn dille tekrarlanmasý söz konu-
sudur. Bu kademelerin aþýlmasý sonunda,
“Biz, her birimizin sahip bulunduðu ma-
kamda saf saf durur ve Allah’ý tesbih ede-
riz” diyen meleklerin (es-Sâffât 37/164-166)
itaat ve tesbih makamýna yaklaþmak müm-
kün olur.

Tesbih kavramýyla ilgili eserlerden bazý-
larý þunlardýr: Ebû Dayf Mücâhid, et-Tes-
bî¼ fi’l-Æurßâni’l-Kerîm (Kahire 1987);
Hasan eþ-Þeyh el-Fâtih eþ-Þeyh Karîbullah
el-Hüseynî, es-Süb¼a: Meþrû£iyyetühâ
ve edilletühâ (Beyrut 1412/1992); Mu-
hammed b. Ýshak Kendû, et-Tesbî¼ fi’l-
Kitâb ve’s-Sünne ve’r-red £ale’l-mefâ-
hîmi’l-Åâ¹ißeti fîh (I-II, Riyad 1426); Ah-
med Þevký Ýbrâhim, Tesbî¼u’l-kevn (Ka-
hire 2003). Songül Þimþek Kur’an’daki
Tesbih Kavramýnýn Semantik Analizi
(2004, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Gezim Dungaj Kur’an’da

Tesbih Kavramý (2006, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) adýyla birer yüksek lisans
çalýþmasý yapmýþlardýr.
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ÿMetin Yurdagür

™ FIKIH. Güneþ doðmadan ve batma-
dan önce, gece ve gündüzün deðiþik sa-
atlerinde Allah’ý tesbih etmenin emredil-
diði âyetlerde (Âl-i Ýmrân 3/41; Tâhâ 20/
130; er-Rûm 30/17-18; el-Feth 48/9; Kaf 50/
39-40) tesbihin “namaz” anlamýnda kul-
lanýldýðý birçok âlim tarafýndan ifade edil-
miþ ve bu yorum namaza Sübhâneke du-
asýyla baþlanmasý, rükû ve secdelerde ya-
pýlan tesbihlerin namazýn bir parçasý ol-
masý, namazýn bir bütün halinde Allah’ý
tenzih ve yüceltme anlamýna gelmesi gi-
bi delillerle desteklenmeye çalýþýlmýþtýr. Yi-
ne “sübhâne” lafzýnýn “sübhânellah, süb-
hânehû, sübhâneke, sübhâne rabbî” vb.
þekillerde geçtiði âyetlerin bir kýsmýnda
Cenâb-ý Hak kendisini tesbih edip O’na
nasýl tesbih edileceðini öðretmiþ, bazý-
larýnda da peygamberlerin, meleklerin ve
sâlih kullarýnýn bu ifadelerle O’nu zikretti-
ðini bildirmiþtir (el-Bakara 2/32, 116; Yû-
suf 12/108; el-Ýsrâ 17/1, 93, 108; er-Rûm
30/17). Birçok hadiste Allah’ý tesbih için
farklý lafýzlarla yapýlan zikir ve dualar yer
almakta, “sübha” kelimesi “nâfile namaz”
anlamýnda kullanýlmakta, bazý hadislerde
teþehhüd, zikir ve tesbih esnasýnda Al-
lah’ýn birliðine iþaret amacýyla kullanýlan
iþaret parmaðýndan “sebbâha” (tesbih eden)

Birçok âyette evrenin ve ondaki her þe-
yin, meleklerin, daðlarýn, taþlarýn, kuþlarýn,
yýldýzlarýn, hayvanlarýn, gök gürültüsünün
... Allah’ý tesbih ettiði, ancak insanlarýn
bunu tam anlayamadýklarý ifade edilir (me-
selâ bk. er-Ra‘d 13/13; el-Ýsrâ 17/44; el-
Hac 22/18; en-Nûr 24/41; er-Rahmân 55/
6; el-Haþr 59/24). Bu âyetlerin tefsiri bað-
lamýnda Ýslâm düþünürleriyle Ýslâm âlim-
leri dikkat çekici açýklamalar yapmýþtýr. Ya‘-
kub b. Ýshak el-Kindî, âyetlerdeki tesbi-
hin sözü edilen varlýklarýn tabiatýn iþleyiþi
için kendilerine verilen görevi yerine ge-
tirmeleri þeklinde anlamýþtýr. Ebû Mansûr
el-Mâtürîdî, Kindî’ye benzer þekilde nas-
larda bütün varlýklara nisbet edilen sec-
de ve tesbih ifadelerinin onlarýn yaratýlýþ
ve iþleyiþindeki mükemmelliðin Allah’ýn bir-
liðine delâlet etmesi mânasýna geldiðini
belirtmiþ, ayrýca söz konusu âyetlerde yer
alan, “Siz onlarýn tesbihini anlayamazsýnýz”
beyanýna dayanarak nesnelerin kendileri-
ne has bir çerçeve içinde tesbihte buluna-
bileceðini söylemiþtir. Râgýb el-Ýsfahânî de
Mâtürîdî’nin bu yorumlarý paralelinde açýk-
lamalar yapmýþtýr (el-Müfredât, “sbh” md.).

Tesbih kavramý hadislerde geniþ biçim-
de yer alýr. Wensinck’in el-Mu£cem’inde
bu kavrama dokuz sütun hacminde bir
yer ayrýlmýþtýr (II, 390-395). Bu rivayetle-
rin incelenmesinden tesbihin asýl anlamý
yanýnda zikir, dua ve hamd gibi mânala-
ra geldiði ve nâfile namaz yerine de kulla-
nýldýðý anlaþýlýr. Tesbih hadislerde istiðfar,
tekbir, tehlîl ve takdisle birlikte geçmek-
tedir. Birçok rivayette görülen “sübha” ke-
limesi de tesbihle eþ anlamlýdýr. “Sübbû-
hun kuddûs” (her türlü ayýp ve kusurdan
arýnmýþ) kelimeleri Resûl-i Ekrem’in rükû
esnasýndaki tesbihatý arasýnda zikredilmiþ-
tir (Müsned, VI, 35, 94; Müslim, “Salât”,
223). Hadislerde namazdan sonra otuz üç
defa tekrarlanmasý tavsiye edilen tesbih,
tahmîd ve tekbirlere de yer verilmiþ (Müs-
ned, V, 196; Buhârî, “Ecân”, 155, “Da.avât”,
17; Müslim, “Mesâcid”, 142, 144-146, “Ci-
kir”, 80), ayrýca söz konusu lafýzlarla on de-
fa, 100 defa tesbihte bulunulmasý öðüt-
lenmiþtir. Namazlarda iftitah tekbirinden
sonra okunan Sübhâneke ile rükû ve sec-
dedeki tesbihler de el-Mu£cem’de yer
alan çeþitli rivayetlerde görülmektedir.

Gerek namazlarýn sonunda gerek baþ-
ka münasebetlerle yapýlan tesbih ve zikir-
lerin tesbih taneleri vb. þeylerle sayýlmasý
Asr-ý saâdet’te ve ashap döneminde pek
hoþ karþýlanmamýþ, bunun yerine parmak-
la sayýlmasý tavsiye edilmiþtir. Hz. Peygam-
ber, hurma çekirdeði veya çakýl taþýyla
tesbih ve zikirlerini sayan kadýnlara bunu
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diye söz edilmektedir. Sübhânellah vb. tes-
bih ifadelerini zikir amacýyla söylerken ab-
destli olmak gerekmemekle birlikte Al-
lah’ý zikrederken abdestli bulunmanýn ef-
dal olduðu belirtilmiþtir. Tesbihin sayýsýný
belirlemek için namaz dýþýnda iken par-
maklarýn, taþ ve tesbih gibi araçlarýn kulla-
nýlmasý câizdir. Namazda iken tesbihi için-
den ya da parmak uçlarýyla saymak bazý
fakihlerce mekruh, bazýlarýnca câiz görül-
müþtür.

Zikir için uygun sayýlmayan yer ve za-
manlar hariç Allah’ý tesbih etmek herhan-
gi bir vakitle sýnýrlý deðildir. Mutlak anlam-
da Allah’ý tesbih etmenin fazileti bir ha-
diste þöyle ifade edilir: “Bir kimse gün için-
de yüz defa ‘Allah’ý hamd ile tesbih ede-
rim’ (sübhânellahi ve bi-hamdihî) derse deniz
köpüðü kadar da olsa günahlarý affolunur”
(Müslim, “Cikir”, 28). Ancak bazý âyet ve
hadislerde belirli zamanlarda tesbihatta
bulunulmasý teþvik edilmiþtir (bu âyetlerde
geçen tesbihin namaz anlamýna geldiði görüþü
de vardýr). Meselâ vakit namazlarýndan son-
ra yapýlan tesbihat (Müslim, “Mesâcid”,
142-146), sabah akþam yüzer defa “süb-
hânellahi ve bi-hamdihî” denilmesi (Müs-
lim, “Cikir”, 29) gibi. Ayrýca namaza baþ-
larken Sübhâneke duasýnýn okunmasý ko-
nuyla ilgili hadislere dayanan Hanefî, Þâfiî
ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, bu
hadisleri zayýf gören Mâlikîler’e göre mek-
ruhtur. Rükûda “sübhâne rabbiye’l-azîm”
denilmesi Hanefî, Mâlikî ve Þâfiîler’e göre
sünnet, Hanbelîler’e göre bir defa söylen-
mesi vâcip, üç defa söylenmesi sünnettir.
Cemaatle kýlýnan namazlarda bu tesbihin
üç defadan fazla söylenmemesinin daha
uygun olduðu, tek baþýna kýlýnan namaz-
larda daha çok söylenebileceði kaydedil-
mektedir. Secdede “sübhâne rabbiye’l-
a‘lâ” þeklinde yapýlan tesbih için de ayný
hükümler geçerlidir. Ýmamýn namazda ya-
nýlmasý durumunda cemaatin onu “süb-
hânellah” deyip uyarmasý dört mezhebe
göre müstehaptýr. Mâlikîler kadýnlarýn da
bu kapsamda olduðu kanaatindedir; ço-
ðunluða göre ise onlar el çýrparak uyarýda
bulunmalýdýr (ilgili hadisler için bk. Müs-
lim, “Salât”, 102-106). Namaz kýlarken ka-
pýyý çalan birine namazda olduðunu bildir-
mek, tehlikeli bir durumu farketmeyen
kimseyi uyarmak veya farkýna varmadan
bir þeye zarar vermek üzere olan kiþinin
dikkatini çekmek amacýyla “sübhânellah”
denilebilir. Bayram namazlarýndaki zevâid
tekbirleri arasýnda tesbih vb. zikir sözleri-
ni söylemek Mâlikîler dýþýndaki çoðunluða
göre müstehaptýr. Þaþýrma, hayret etme
gibi durumlarda Hz. Peygamber’in “süb-

okunur. Dinî mûsiki açýsýndan bu icrada
dikkat edilmesi gereken husus müezzin-
ler arasýndaki melodi uyumu olup bu da
cümleler arasýndaki perdelerin uyuþmasý
þeklinde izah edilebilir. Tesbih esnasýnda
bir müezzinin bir önceki ifadede býraktýðý
perdeden diðer müezzin uyumlu biçim-
de devam etmelidir. Ýcrada tesbih sözleri
uzun cümlelerden oluþmadýðý için makam
geçkisi yapýlmamalý, eðer yapýlacaksa geç-
kinin de uyumlu olmasýna dikkat edilmeli-
dir. Türk dinî mûsikisinde ayrýca ramazan
ayýnda ve kutsal gecelerde sabaha doðru
müezzinler tarafýndan minarelerde oku-
nan ve “sübhâne’l-melikü’l-mevlâ” veya
“sübhâne’l-melikü’l-a‘lâ” sözleriyle baþla-
yan eserlere “tesbih ilâhisi” adý verilmiþ-
tir.
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Tekrar edilen zikrin sayýsýný
belirlemek amacýyla ipe dizilen

belli sayýdaki boncuklar.˜ ™

Tesbih kelimesi Allah’ý zikretmenin ya-
nýnda zikirlerin sayýsýný belirlemede kulla-
nýlan aletin adý olmuþ ve Türkçe’de ses uyu-
muna göre “tespih” þekline dönüþmüþtür.
Araplar tesbih aleti anlamýnda “misbaha”
kelimesini kullanýrlar. Ýslâm’da tesbihin ilk
ortaya çýkýþý sahâbe dönemine kadar uza-
nýr. Hz. Peygamber’in terekesi arasýnda bir
tesbih bulunduðunu söyleyenler varsa da
bu iddiayý sahih kaynaklarla doðrulamak
mümkün deðildir (Abdülhay el-Kettânî, III,
98, 100). Hz. Ali’nin Resûl-i Ekrem’den tes-
bihin güzel bir hatýrlatýcý olduðuna dair
naklettiði söylenen hadis hakkýnda Nâsý-
rüddin el-Elbânî mevzû demektedir (Þîrû-
ye b. Þehredâr ed-Deylemî, IV, 259). Tes-
bihin ortaya çýkmasýný hadis kaynaklarýn-
da yer alan belli sayýda zikirlerle alâkalý ra-
kamlarýn etkilediði þüphesizdir. Zikirlerin
eksik veya fazla yapýlmasýnýn sünnete uy-
gun düþmeyeceðini düþünen sahâbeden
bazýlarý çakýl taþý, hurma çekirdeði veya ip
üzerine atýlmýþ düðümlerle sayýyý belirle-
meye çalýþýrlardý. Tavsiye edilen farklý ra-
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hânellah” dediði rivayet edilmiþtir (Müs-
lim, “Hayýz”, 116; “Kasâme”, 24). Gök gü-
rültüsü iþitildiðinde, “Gök gürültüsünün
kendisini hamd ile tesbih ettiði, melekle-
rin de heybetinden dolayý kendisine tes-
bihatta bulunduðu Allah’ý tesbih ederim”
duasýný okumak müstehaptýr (yakýn an-
lam içeren bir âyet için bk. er-Ra‘d 13/13).
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyli Ri-
sâle fî kelâmihî £alâ “süb¼ânallåh” bi-
i£râbihâ ve þer¼ihâ, Mekhûl b. Fazl en-
Nesefî Kitâb fî fa²li süb¼ânallåh, Nifta-
veyh Mesßeletü süb¼ân adýyla birer eser
yazmýþlardýr. Ayrýca Kur’an ve Sünnet’te
tesbih kavramý hakkýnda bazý çalýþmalar
yapýlmýþtýr (bk. bibl.).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “sbh” md.; Ýb-
nü’l-Esîr, en-Nihâye, “sbh” md.; Lisânü’l-£Arab,
“sbh” md.; et-Ta£rîfât, “Tesbîh” md.; Mâtürîdî,
Teßvîlâtü’l-Æurßân (nþr. Halil Ýbrahim Kaçar), Ýs-
tanbul 2006, VIII, 282-284; Muvaffakuddin Ýbn
Kudâme, el-Mu³nî (nþr. Abdullah b. Abdülmuh-
sin et-Türkî – Abdülfettâh M. el-Hulv), Kahire
1406/1986, II, 178-180, 192, 240, 397, 412, 414;
Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, Beyrut 1398, II, 29;
Buhûtî, Keþþâfü’l-šýnâ£, I, 347-348, 367, 380,
381; II, 48; Kalyûbî, ¥âþiye £alâ Þer¼i Minhâci’¹-
¹âlibîn, Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 147, 155, 189-
190, 317-318; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 99, 147;
Muhammed b. Ahmed ed-Desûký, ¥âþiye £ale’þ-
Þer¼i’l-kebîr, Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 248; Þev-
kânî, Fet¼u’l-šadîr, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife),
V, 272-273; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ, I, 320,
328, 332, 551, 559, 568; Muhammed b. Ýshak
Kendû, et-Tesbî¼ fi’l-Kitâb ve’s-Sünne ve’r-red
£ale’l-mefâhîmi’l-Åâ¹iße fîh, Riyad 1426, I-II; D. Gi-
maret, “Subhan”, EI 2 (Ýng.), IX, 742-743; “Tes-
bîh”, Mv.F, XI, 280-292.

ÿMehmet Boynukalýn

™ MÛSÝKÝ. “Sübhânellah” kelimesini söy-
lemek suretiyle “Allah’ý noksan sýfatlar-
dan tenzih ederek ululamak, yüceltmek”
anlamýnda olan tesbîh bu maksatla her
vakit namazýnýn sonunda otuz üçer defa
“sübhânellah”, “elhamdülillâh” ve “Allâhü-
ekber” sözlerini terennüm etmekten iba-
rettir. Bu adýn verilmesi namazýn sonun-
da tekrarlanan üç kelimeden birincisinin
“sübhânellah” olmasýndan dolayýdýr.

Dinî mûsikinin cami mûsikisi bölümü
eserlerinden bir form olup cumhur mü-
ezzinliði içerisinde mütalaa edilen tesbih,
camilerde namazdan sonra müezzin mah-
filinde bir veya birkaç müezzin tarafýndan
bölüm bölüm ve bazan nöbetleþe cema-
atin dua etmesine zemin hazýrlamak için
irticâlen deðiþik makamlardan ve usulsüz
olarak icra edilir. Her bir tesbih sözü ilk de-
fa müezzin tarafýndan yüksek sesle, geri
kalan kýsýmlar cemaatin gizli tekrarý ile


