TESBÝH

diye söz edilmektedir. Sübhânellah vb. tesbih ifadelerini zikir amacýyla söylerken abdestli olmak gerekmemekle birlikte Allah’ý zikrederken abdestli bulunmanýn efdal olduðu belirtilmiþtir. Tesbihin sayýsýný
belirlemek için namaz dýþýnda iken parmaklarýn, taþ ve tesbih gibi araçlarýn kullanýlmasý câizdir. Namazda iken tesbihi içinden ya da parmak uçlarýyla saymak bazý
fakihlerce mekruh, bazýlarýnca câiz görülmüþtür.
Zikir için uygun sayýlmayan yer ve zamanlar hariç Allah’ý tesbih etmek herhangi bir vakitle sýnýrlý deðildir. Mutlak anlamda Allah’ý tesbih etmenin fazileti bir hadiste þöyle ifade edilir: “Bir kimse gün içinde yüz defa ‘Allah’ý hamd ile tesbih ederim’ (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 sonra yapýlan tesbihat (Müslim, “Mesâcid”,
142-146), sabah akþam yüzer defa “sübhânellahi ve bi-hamdihî” denilmesi (Müslim, “Cikir”, 29) gibi. Ayrýca namaza baþ-

larken Sübhâneke duasýnýn okunmasý konuyla ilgili hadislere dayanan Hanefî, Þâfiî
ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, bu
hadisleri zayýf gören Mâlikîler’e göre mekruhtur. Rükûda “sübhâne rabbiye’l-azîm”
denilmesi Hanefî, Mâlikî ve Þâfiîler’e göre
sünnet, Hanbelîler’e göre bir defa söylenmesi vâcip, üç defa söylenmesi sünnettir.
Cemaatle kýlýnan namazlarda bu tesbihin
üç defadan fazla söylenmemesinin daha
uygun olduðu, tek baþýna kýlýnan namazlarda daha çok söylenebileceði kaydedilmektedir. Secdede “sübhâne rabbiye’la‘lâ” þeklinde yapýlan tesbih için de ayný
hükümler geçerlidir. Ýmamýn namazda yanýlmasý durumunda cemaatin onu “sübhânellah” deyip uyarmasý dört mezhebe
göre müstehaptýr. Mâlikîler kadýnlarýn da
bu kapsamda olduðu kanaatindedir; çoðunluða göre ise onlar el çýrparak uyarýda
bulunmalýdýr (ilgili hadisler için bk. Müslim, “Salât”, 102-106). Namaz kýlarken kapýyý çalan birine namazda olduðunu bildirmek, 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 sözlerini söylemek Mâlikîler dýþýndaki çoðunluða
göre müstehaptýr. Þaþýrma, hayret etme
gibi durumlarda Hz. Peygamber’in “süb-

hânellah” dediði rivayet edilmiþtir (Müslim, “Hayýz”, 116; “Kasâme”, 24). Gök gürültüsü iþitildiðinde, “Gök gürültüsünün
kendisini hamd ile tesbih ettiði, meleklerin de heybetinden dolayý kendisine tesbihatta bulunduðu Allah’ý tesbih ederim”
duasýný okumak müstehaptýr (yakýn anlam içeren bir âyet için bk. er-Ra‘d 13/13).
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyli Risâle fî kelâmihî £alâ “süb¼ânallåh” bii£râbihâ ve þer¼ihâ, Mekhûl b. Fazl enNesefî Kitâb fî fa²li süb¼ânallåh, Niftaveyh 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.; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “sbh” md.; Lisânü’l-£Arab,
“sbh” md.; et-Ta£rîfât, “Tesbîh” md.; Mâtürîdî,
Teßvîlâtü’l-Æurßân (nþr. Halil Ýbrahim Kaçar), Ýstanbul 2006, VIII, 282-284; Muvaffakuddin Ýbn
Kudâme, el-Mu³nî (nþr. Abdullah b. Abdülmuhsin 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’¹¹âlibîn, Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 147, 155, 189190, 317-318; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 99, 147;
Muhammed b. Ahmed ed-Desûký, ¥âþiye £ale’þÞer¼i’l-kebîr, Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 248; Þevkânî, 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. Gimaret, “Subhan”, EI 2 (Ýng.), IX, 742-743; “Tesbîh”, Mv.F, XI, 280-292.

ÿMehmet Boynukalýn

™ MÛSÝKÝ. “Sübhânellah” kelimesini söylemek suretiyle “Allah’ý noksan sýfatlardan tenzih ederek ululamak, yüceltmek”
anlamýnda olan tesbîh bu maksatla her
vakit namazýnýn sonunda otuz üçer defa
“sübhânellah”, “elhamdülillâh” ve “Allâhüekber” sözlerini terennüm etmekten ibarettir. Bu adýn verilmesi namazýn sonunda tekrarlanan üç kelimeden birincisinin
“sübhânellah” olmasýndan dolayýdýr.
Dinî mûsikinin cami mûsikisi bölümü
eserlerinden bir form olup cumhur müezzinliði içerisinde mütalaa edilen tesbih,
camilerde namazdan sonra müezzin mahfilinde bir veya birkaç müezzin tarafýndan
bölüm bölüm ve bazan nöbetleþe cemaatin dua etmesine zemin hazýrlamak için
irticâlen deðiþik makamlardan ve usulsüz
olarak icra edilir. Her bir tesbih sözü ilk defa müezzin tarafýndan yüksek sesle, geri
kalan kýsýmlar cemaatin gizli tekrarý ile

okunur. Dinî mûsiki açýsýndan bu icrada
dikkat edilmesi gereken husus müezzinler 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 biçimde devam etmelidir. Ýcrada tesbih sözleri
uzun cümlelerden oluþmadýðý için makam
geçkisi yapýlmamalý, eðer yapýlacaksa geçkinin de uyumlu olmasýna dikkat edilmelidir. Türk dinî mûsikisinde ayrýca ramazan
ayýnda ve kutsal gecelerde sabaha doðru
müezzinler tarafýndan minarelerde okunan ve “sübhâne’l-melikü’l-mevlâ” veya
“sübhâne’l-melikü’l-a‘lâ” sözleriyle baþlayan eserlere “tesbih ilâhisi” adý verilmiþtir.
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Tekrar edilen zikrin sayýsýný
belirlemek amacýyla ipe dizilen
belli sayýdaki boncuklar.
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Tesbih kelimesi Allah’ý zikretmenin yanýnda zikirlerin sayýsýný belirlemede kullanýlan aletin adý olmuþ ve Türkçe’de ses uyumuna göre “tespih” þekline dönüþmüþtür.
Araplar tesbih aleti anlamýnda “misbaha”
kelimesini kullanýrlar. Ýslâm’da tesbihin ilk
ortaya çýkýþý sahâbe dönemine kadar uzanýr. 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 tesbihin güzel bir hatýrlatýcý olduðuna dair
naklettiði söylenen hadis hakkýnda Nâsýrüddin el-Elbânî mevzû demektedir (Þîrûye b. Þehredâr ed-Deylemî, IV, 259). Tesbihin ortaya çýkmasýný hadis kaynaklarýnda yer alan belli sayýda zikirlerle alâkalý rakamlarýn etkilediði þüphesizdir. Zikirlerin
eksik veya fazla yapýlmasýnýn sünnete uygun düþmeyeceðini düþünen sahâbeden
bazýlarý çakýl taþý, hurma çekirdeði veya ip
üzerine atýlmýþ düðümlerle sayýyý belirlemeye çalýþýrlardý. Tavsiye edilen farklý ra529

