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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Suphi Ezgi, Nazarî-Amelî Türk Mûsikisi, Ýs-
tanbul, ts., III, 67; M. Ekrem Karadeniz, Türk Mû-
sikîsinin Nazariye ve Esaslarý, Ankara, ts. (Tür-
kiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý), s. 167, 169; M.
Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Beste Formlarý, An-
kara 1992, s. 55; Recep Tutal, Türk-Din Mûsýkî-
sinde Na’t, Tesbih ve Temcidler (yüksek lisans
tezi, 1994), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.;
Pakalýn, III, 471-472; Öztuna, BTMA, II, 391.

ÿErdoðan Ateþ

– —
TESBÝH
( r�9�
א )

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-

TESBÝH

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.).
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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
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mizî, “Da.avât”, 104; Taberânî, XXIV, 74).
Tesbihin ipe dizilmiþ boncuklar þeklini al-
masýnýn ne zaman baþladýðý kesin belli de-
ðildir. Halîl b. Ahmed (ö. 175/ 791) sübhayý
“sayýsýnca tesbih edilen boncuklar” þeklin-
de tanýmlamaktadýr (Kitâbü’l-£Ayn, III,
152). Bu tarif tesbihin erken bir dönem-
de ortaya çýktýðýný gösterir.

Müslümanlarýn kullandýðý tesbih 33, 99,
500, 1000 ve 5000’lik olabilmektedir. Ge-
nellikle 99’luklar cami ve evlerde, 500’lük
ve 1000’likler tekkelerde yer alýr. Bunlarýn
taneleri normal tesbih taneleri büyüklü-
ðünde olduðu gibi çok daha büyük olan-
larý da vardýr. 500’lük ve 1000’lik zikir tes-
bihleri vefat ettiðinde þeyhin sandukasý-
na asýlýr. Suriyeli Alevîler kýrk erenlerden
esinlenerek kýrklý tesbih kullanýrlar. Alevî
tesbihlerinde renklerden kýrmýzý Hz. Ali’yi,
beyaz Fâtýma’yý, sarý Hasan’ý ve yeþil Hüse-
yin’i temsil etmektedir (Gürsoy, s. 34).

Tam bir tesbih taneler, imâme, niþane
(durak), pul, tepelik, püskül veya kamçý gi-
bi bölümlerden meydana gelir. Parçalarýn
þekil ve tezyinat itibariyle birbirine uyum-
lu ve bir bütün halinde olmasý gerekir. Es-
kiden taneler “çýkrýk-kemâne” denilen el
tornalarýnda yapýlýrdý. Tane taslaðý çýkrýða
takýlan ve kemâne ile ileri geri döndürü-
len matkapla delinir, sonra deliðin bir ta-
rafý “çarkûþe” adlý konik matkapla geniþ-
letilir ve ardýndan taslak malafaya takýla-
rak önce arda, peþinden rende denilen ka-
lemlerle þekillendirilip kaol ile cilâlanýrdý.

Tesbih ustalarý 1965’ten sonra elektrikli
torna kullanmaya yönelmiþ, son dönem-
lerde ise bilgisayarlý tornalarla bu iþ daha
kolay hale gelmiþtir.

Tesbih yapýlan maddeler genelde mine-
raller, deðerli madenler, hayvanlardan el-
de edilen kabuk, kemik, boynuz türleri ve
diþler; denizden çýkarýlan inci, mercan ve
sedef; bazý fosiller; sert veya kokulu aðaç-
lar; bir kýsým bitkilerin çekirdekleri ve son
zamanlarda ortaya çýkan sentetik madde-
ler þeklinde ele alýnabilir. Minareller otuz
üçlük bir tesbihin her tanesi farklý bir tür-
den yapýlacak kadar çeþitlidir. Deðiþik renk-
lerde akik, jasper, ametist, malakit, he-
matit, oniks, unakit, azurit, kuvars, ayn-i
hir, kaplan gözü, fîrûze (turkuaz), lapis, ne-
cef, yeþim, yakut, zebercet, zümrüt ve Af-
ganistan’da çýktýðý yere nisbetle þahmak-
sut denilen (Þah Maksûd) þeffaf serpar-
tin bunlarýn baþlýcalarýdýr. Amber, baða,
balýk diþleri, þîr-i mâhî (deniz aslaný, mors)
diþi, fildiþi, zergerdandan (gergedan boy-
nuzu) elde edilen maddeler de tesbih ya-
pýmýnda kullanýlýr. Tesbih yapýlan çok sa-
yýda aðaç türü vardýr, bunlardan bazýlarý
þunlardýr: Assamela (afrormasia [pericopsis
elata]), abanoz, anjan, ardýç, demirhindi,
fýstýk, gül aðacý, pelesenk, sakýz, sandal,
servi, tik, kokobolo, þimþir ve öd aðacý. Bir
tür hindistan cevizinin kabuðundan elde
edilen kuka tesbihler çok deðerlidir. Ayrý-
ca on yýlda olgunlaþan ve dünyanýn en bü-
yük meyvesi kabul edilen, yine bir tür hin-
distan cevizinin zamanla taþ sertliðinde

kamlarda baþka zikirler söz konusu ise de
namazlardan sonra otuz üçer defa “süb-
hânellah”, “elhamdülillâh”, “Allahüekber”
demenin mükâfatýyla ilgili olanlar diðerle-
rine göre öne çýkmaktadýr (Buhârî, “Ecân”,
155, “Da.avât”, 11; Müslim, “Mesâcid”,
114-146). Bu bakýmdan müslümanlarýn kul-
landýðý tesbihler çoðunlukla aralarý farklý
tipte boncukla ayrýlmýþ, her zikir lafzý için
otuz üçerden doksan dokuz tanelidir. Sayý-
lara riayet için baþlangýçta genellikle par-
maklar kullanýlmaktaydý. Bununla birlik-
te tesbihin tarihi açýsýndan önem taþýyan
bazý farklý uygulamalara rastlanmaktadýr.
Hz. Ali’nin torunu Fâtýma bint Hüseyin’in
ipe atýlmýþ düðümleri saydýðý rivayet edi-
lir (Ýbn Sa‘d, VIII, 474). Ýpe atýlan düðüm-
ler eskiden beri hâfýzaya yardýmcý olarak
kullanýlmýþtýr. Sa‘d b. Ebû Vakkas ile Hz.
Peygamber’in birlikte ziyaretine gittikleri
bir hanýmýn çakýl taþý veya hurma çekir-
deðiyle tesbih ettiðini görmüþlerdir (Ebû
Dâvûd, “Salât”, 359; Tirmizî, “Da.avât”,
114). Sa‘d b. Ebû Vakkas’ýn da tesbihleri-
nin sayýsýný belirlemede çakýl taþý kullandý-
ðý rivayet edilir (Ýbn Sa‘d, III, 143; Ýbn Ebû
Þeybe, II, 161). Ebû Hüreyre belli sayýda
çakýl taþý veya çekirdeði küçük bir keseye
koyar ve tesbihatýný onlarýn sayýsýnca ya-
pardý (a.g.e., a.y.). Onun, üzerinde 2000
düðüm bulunan bir ipi olduðu ve bu sa-
yýda tesbih çekmeden yatmadýðý söylenir
(Ebû Nuaym, I, 383). Resûl-i Ekrem, eþi
Safiyye’nin yanýnda 4000 kadar çakýl taþý
görmüþ ve sorduðunda hanýmý bunlarýn
sayýsýnca tesbih ettiðini söylemiþtir (Tir-

Yeþim taþýndan yapýlmýþ tesbih

Akik tesbih
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hin yapýmý bir yýl sürebilmektedir. Müze-
lerde ve özel koleksiyoncular elinde çok
deðerli tesbihler bulunmaktadýr. Topkapý
Sarayý Müzesi’nde çoðu XVIII. yüzyýla ait
zümrüt, akik, yeþim, mercan, Oltu taþý,
necef, öd aðacý, kehribar, boynuz gibi mad-
delerden elde edilmiþ çok sayýda tesbih
vardýr. Sarayda özellikle bayramlarda he-
diyeleþme bir gelenekti ve sadrazamlarýn
Kadir gecesi padiþaha seccade ve tesbih
takdimi usuldendi (Uzunçarþýlý, s. 176). Ra-
mazan davetlerinde diþ kirasý olarak el-
maslý veya incili, altýn kamçý takýlmýþ çok
deðerli tesbihler hediye edilirdi.

Tesbihler sanatlarýyla büyük bir saygýn-
lýk ve ün kazanmýþ olan ustalarýna nis-
betle anýlýrdý. Ustalar çoðu kere imâmenin
alt kýsmýna imzalarýný atarlardý. II. Mah-
mud’un Mevlânakapýlý Mahmud Usta’nýn
evine kadar gidip kürevî tesbih çektirdiði
söylenir. Yine Horoz Sâlih Usta’nýn yýl bo-
yunca hazýrladýðý tesbihleri arefe günü bir
torbaya koyup sultana götürdüðü ve kar-
þýlýðýnda aldýðý bir torba altýnla yýllýk ge-
çimini saðladýðý rivayet edilir (Gürsoy, s.
123). Cumhuriyet döneminin baþlarýndan
elektrikli torna dönemine kadar Horoz la-
kaplý Hasan Usta, Halil Usta, Tophaneli Ýs-
met, Arap ve Sarý Nûri ustalar, Edirneka-
pýlý Galip Usta, Tosunum Halil, Akgerdan
Mehmed Efendi, Kehribarcý Muhiddin en
tanýnmýþ tesbih ustalarý idi. Bazý ustalar
yaptýklarý tesbihin maddesine göre sedef-
çi, kehribarcý, fildiþici gibi lakaplarla aný-
lýrdý. Ýstanbul’da Uzunçarþý, Mercan Yoku-
þu gibi tesbihçilerin yoðun olduðu semt-

ler vardý. Eskiden tesbihçi esnafýnýn sayý-
sýnýn çokluðu konusunda bir olay anlatýlýr.
Rivayete göre 1617 yýlýnda Sultan Ahmed
Camii’nin ibadete açýlýþýnda I. Ahmed yap-
týrdýðý caminin kaç kiþi alacaðýný merak
edip ilk cuma namazýna gelen cemaatin
tamamýna camiye giriþ ve çýkýþlarýnda bi-
rer öd aðacý tesbih verilmesini istemiþ, her
iki seferde de seksen altýþar bin tesbih da-
ðýtýldýðý görülmüþtür (Sarýcý, s. 93); bu da
çok sayýda ustanýn bulunmasýný gerekti-
rir. XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Kapalý Çarþý yö-
resinde (Uzun Çarþý, Sahaflar) 300’den faz-
la tesbih tezgâhý çalýþýrdý. Günümüzde Er-
zurum’da Oltu taþýndan yapýlan sade, al-
týn veya gümüþ kakmalý, Eskiþehir’de lüle
taþýndan oyma tezyinatlý tesbihler meþ-
hurdur. Buralarda bu iþle geçimini saðla-
yan çok sayýda esnaf vardýr.

Tesbihçiliðin pîri Veysel Karanî kabul edi-
lir ve tesbihçi dükkânlarýna, “Besmeleyle
açýlýr her gün bizim tezgâhýmýz / Hazret-i
Veysel Karanî pîrimiz üstadýmýz” yazýlý lev-
halar asýlýrdý (a.g.e., s. 83). Onun Hz. Pey-
gamber’in Uhud Savaþý sýrasýnda diþinin
kýrýldýðýný duyunca otuz iki diþini kýrdýðý
ve Peygamber’in kýrýlan diþiyle bu rakamý
otuz üçe tamamladýðý söylenir. Tesbih çek-
menin bazý kurallarýndan söz edilir. Me-
selâ yaz aylarýnda doðal kristal olan necef,
þahmaksut, yeþim ve Kâbe topraðý tes-
bihler çekilmelidir, bunlarýn dýþýndakiler
yazýn sýcaðýnda ele yapýþýr. Kehribar tes-
bihler yumuþak olduðundan deliklerinin
büyümemesi için daha nazik çekilir. Tes-
bihlerin yere düþürülmemesine dikkat edil-

katýlaþmýþ sütü olan narçýl, kuruyunca sert-
leþen andýz meyvesi, hurma ve zeytin çe-
kirdekleri de tesbih yapýmýnda kullanýlýr.
Daha çok Baltýk denizi etrafýndaki ülke-
lerde toprak altýndan çýkarýlan ve bir çam
reçinesi fosili olan kehribar da tesbih ima-
linde yararlanýlan en deðerli maddelerden-
dir. Son zamanlarda katalin, bakalit ve fi-
ber gibi sentetik maddelerden tesbih ya-
pýmý yaygýnlaþmýþtýr.

Tesbihin taneleri genellikle toparlak (kü-
revî), yassýca yuvarlak, uçlu toparlak, dol-
gun ya da yarým beyzî (söbü), þalgamî, üs-
tüvâne, kesme (iki tarafý düz), fasetalý (el-
mas gibi týraþ edilmiþ) þeklinde olabilir.
Doksan dokuzluk tesbihlerde otuz üçlük
bölümlerin arasýna diðer tanelerden biraz
dýþa doðru taþan ve durak denilen (niþa-
ne, halk arasýnda müezzin) iki adet ayýrý-
cý parça yerleþtirilir. Duraklar biçim baký-
mýndan imâmelerle bir bütünlük arzeder.
Bazan tanelerin maddesinden ayrý bir mad-
deden, bazan da bunlarýn iki tarafýna fark-
lý renkte taneler konulmuþ olabilir. Pullar
daha çok otuz üçlük tesbihlerin her on bir
tanesi arasýna konur. Tanelerin dizildiði
ipin birleþtiði yerde tesbihin imâme deni-
len uzunca baþlýðý yer alýr. Ýmâme tepelik-
le birlikte tesbih ustasýnýn sanat gücünü
gösterdiði en önemli parçadýr. Klasik aðaç
tesbihlerde imâmeden sonra ipek bir püs-
kül veya imâme ile arasýna küçük taneler
dizilmiþ, tepelik (hâtime) yer alýr. Tepelik,
tanelerin dizildiði ipin (tahril) düðümünü
gizleyen, ipin içinden geçirildiði “çivi” ge-
ri çekilerek aðzý kapatýlan uzunca bir par-
çadýr. Torna sanatýnýn inceliklerine izin ver-
meyen taþ tesbihlerde ise genellikle, imâ-
menin ucuna altýn veya gümüþ kýlaptanla
örülmüþ ve küçük mercan parçalarýyla be-
zenmiþ kamçý takýlýr. Tanelerin arasýna süs
olarak fazladan konulan parçalara “harç”
adý verilir. Tesbihlerin küçük tanelilerine
“zenne” (kadýn tesbihi), 1000 tanelilerine “el-
fiye” denir.

Osmanlýlar’da tesbihçiliðin bir sanat ha-
lini almasý XVII. yüzyýldan itibaren baþlar.
Ýstanbul Ýslâm dünyasýnda tesbihçiliðin
merkeziydi. Türk erkeðinin çok sevdiði bir
aksesuar olan tesbihin çok yüksek deðer
taþýyanlarý vardý. Kuka tanelerin üzeri ka-
lem oymalarýyla süslenebilir ve içi ajur tek-
niðiyle oyulabilir; fildiþi, zergerdan, Oltu
taþýndan tanelerin üstüne kýymetli taþlar
ve madenlerden kakma süsler yapýlabilir
veya çekilirken söylenen hamdele, tesbih
ve tekbir lafýzlarý kakma yahut oyma ola-
rak iþlenebilirdi. Kakmalý tesbihlerde al-
týn veya gümüþ çivilerle deðiþik motifler-
de süslemeler yapýlmýþtýr. Bazan bir tesbi-
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Eski Roma’da kadýnlarýn kullandýðý taþ-
tan yapýlmýþ kolyeleri ifade eden “moni-
le” kelimesi ayný zamanda “zikretme” an-
lamýna gelmektedir. Kelimenin içeriðinde-
ki bu kavramsal yapý, kolye türünden nes-
nelerin dua için kullanýlan bir fonksiyona
sahip bulunduðuna iþaret etmektedir. Ba-
tý’da tesbih karþýlýðý kullanýlan “beads” ke-
limesi Anglosakson dillerde “dua” anlamýn-
daki “beade” veya “bede”den gelmektedir.
Tesbih geleneðinin uzandýðý dinî form tes-
bihin yalnýzca Tanrý ismini zikretmede kul-
lanýlan bir nesne olmadýðý, belki daha bü-
yük oranda bu tip nesnelerin muska tü-
ründen birtakým özellikler taþýdýðý ihtima-
lini ortaya çýkarmaktadýr. Nitekim bazý Bu-
dist rahiplerinin taþýdýðý “bodhi” denilen
yetmiþ iki boncuklu tesbihin taneleri, üze-
rine dinî ibareler yazýlmýþ yapraklarýn la-
ke veya vernikle yuvarlanmasýyla elde edil-
mektedir (ERE, X, 850). Baþlangýçta sayý
saymaya, hesap yapmaya yarayan veya
korunma amaçlý týlsým / muska þeklinde
yararlanýlan birtakým nesnelerin daha son-
raki dönemlerde Tanrý adýný zikretmede
ya da dua etmede kullanýlan bir forma bü-
rünmüþ olmasý kuvvetli bir ihtimal gibi gö-
rünmektedir.

Daha geliþmiþ bir form olarak tesbih
kültürünün klasik anlamýyla ilk bilinen ör-
nekleri Hinduizm’de ortaya çýkar. Hindu-
izm’de tesbih “japamâlâ” (zikir çelengi) ve-
ya “smarani” (hatýrlatan nesne) adýyla bili-
nir. Hint kültüründe bu gelenek, muhte-
melen antik Hindistan kültüründe hesap
yapma amacýyla kullanýlan “pae jamas”-
lara kadar uzanýr. Hint Purana geleneðin-
de tesbihin ilk formu, Þiva’nýn karýsý Sati’-
nin ölümü üzere yaptýðý dua sýrasýnda elin-
de tuttuðu nesneye kadar çýkartýlýr. Hin-
duizm’de tanrýlarýn isimlerini zikretmede,
dua etmede veya konsantrasyon esnasýn-
da kullanýlan tesbih, çakýl taþý, metal ve-
ya ahþap gibi çeþitli objelerden yapýlýr ve
108 adet parçacýktan oluþur, Þivacý olarak
bilinen Hindu mezhebinde tesbih tanele-
rinin sayýsý otuz ikidir. Hint dinî heykelle-
rinde Brahman’ýn dört elinden sað ön eli,
Durgas’ýn sekiz elinden sekizincisi, Gan-
ga’nýn dört elinden biri, Sarasvati’nin yine
dört elinden biri tesbih taþýr. Tesbih ayný
ad, form ve amaçla Budistler’de ve Sih-
ler’de de kullanýlýr. Hindular’ýn tesbihleriy-
le Budistler’in tesbihleri arasýnda pek faz-
la fark gözlenmez. Bazýlarý turkuaz, mer-
can, amber, gümüþ, inci gibi daha deðerli
materyallerden yapýlýr. Yöreye ve mezhe-
be göre de boncuk sayýlarýnda bazý fark-
lýlýklar görülebilir.

Çin Budistleri’nin “su-chu” denilen tes-
bihe Tibet’de “phreng-ba” (theng-wa) adý
verilir ve Lamalar’ýn kýyafetlerinde tamam-
layýcý bir aksesuar olarak yer alýr. Deðiþik
tanrýlar için farklý renkte tesbihler kulla-
nýlýr ve dindarlar çoðu kere Sanskritçe bir-
takým ifadeleri tekrarlar. Tanýnmýþ zikir-
leri “Om mani padme (pedme) Hum” ifa-
desidir. 108 taneli tesbih yirmi yediþer-
den dört bölüme ayrýlýr. Aralarýna diðer-
lerine göre daha büyük veya farklý renk-
te üç boncuk konur. 10.800 sayýsýna ula-
þýncaya kadar zikir tekrarlanýr. 108 raka-
mýnýn Buda’nýn havârilerini temsil ettiði
söylenir. Ancak Buda’nýn öðrencilerinin sa-
yýsý on sekiz olduðundan bu sayýda bon-
cuðu olan küçük tesbihler de yapýlmýþtýr.
Bazýlarýna göre asýl rakam 100’dür ve faz-
ladan olan sekiz boncuk ihtiyaten konul-
muþtur. Burma tesbihleri de 108 taneli-
dir ve tesbih çekimi esnasýnda Budizm
teslîsi tabir edilen üç sýðýnaðýn adý tekrar-
lanýr. Bunlar Phra (Büyük Buda), Tara (Dhar-
ma) ve Sangha’dýr (Soylu). Tesbihin devri
tamamlandýðýnda imâme yerindeki mer-
kezî boncuk tutulur ve “anitsa, dukka,
anatha” (fâni, acý, gerçek dýþý) sözleri tek-
rarlanýr. Japonya’da “sho-zuku-jiu-dzu” de-
nilen tesbihi Budistler milâttan sonra VI.
yüzyýldan itibaren kullanmýþtýr. Burada sos-
yal statü sembollü tesbihler klasik Japon
evinde özellikle çay odasýnýn duvarýný süs-
ler. Japonlar modaya, sahibinin zevkine ve
servetine göre deðerli, ortadan ikiye ayrý-
lan 112 boncuklu tesbihler taþýr. Eskiden
Japon din adamlarý boyunlarýna bodhi aða-
cýndan yapýlmýþ tesbih takarlardý.

Yakýndoðu’da tesbihin bilinen formuyla
kullanýldýðý en önemli gelenek Hýristiyanlýk’-
týr. Batý dillerinde tesbih karþýlýðýnda kulla-
nýlan “rosary” / “rosaire”, Latince “rosarium”
(gül çelengi) kelimesinden gelmektedir. Bu
kelime Hz. Meryem’in güllerden oluþan ta-
cýný ifade etmektedir. Tesbihin gülle iliþki-
lendirilmesi Hýristiyanlýk’ta gülün bâkire
Meryem’in sembolü oluþundan kaynaklan-
maktadýr (Ahd-i Atîk’te “hikmet”in sem-
bolü olan gül hýristiyan çevrelerinde Mer-
yem’le iliþkilendirilmiþtir; Vâiz, 24/14, 50/
8). Ayrýca gülün kýrmýzý rengi Îsâ’nýn ka-
nýný temsil etmektedir. Umumiyetle Hýris-
tiyanlýk’ta tesbih geleneði ilk Haçlý sefer-
leri sonrasýnda XII. yüzyýldan itibaren Aziz
Dominik’le (Saint Dominique) baþlatýlýr.
Buna göre Albililer’e karþý Aziz Dominik’in
savaþý sýrasýnda Kutsal Meryem ona gö-
rünmüþ ve tesbih vererek tesbihle nasýl
dua edeceðini öðretmiþtir. Ancak IV. yüz-
yýldan beri özellikle manastýr çevrelerinde
tesbih kültürünün var olduðu söylenir. Do-

melidir. Çünkü tanelerin üzerinde meyda-
na gelecek pürüzler tesbihin deðerini dü-
þürür.
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ÿNebi Bozkurt

Diðer Dinlerde. Dualarda yer alan Tan-
rý isim ve sýfatlarý gibi kutsal kabul edilen
ve tekrarýnda yarar umulan sözlerin sayýsý-
ný bilmek amacýyla hâfýzaya yardýmcý ola-
rak tesbih kullanma Ýslâm dýþýndaki din-
lerde de oldukça yaygýndýr. Günümüzdeki
formuyla en erken örnekleri Hinduizm’e
kadar götürülebilen tesbih kültürünün an-
tik Peru’da ipe düðüm atmak þeklinde uy-
gulanan ve “quipu” denilen hesaplama sis-
temiyle iliþkisi olmasý muhtemeldir. Quipu
Peru dilinde “düðüm” demektir. Ýpliðe dü-
ðüm atma geleneði aslýnda hemen her top-
lumda vardýr. Güney Amerika’da Guiana
yerlileri bayram ve kutsal günlerin tesbi-
tinde düðümlü iplerden oluþan takvim kul-
lanýyorlardý. Çin’de Yung-ching-che zama-
nýnda ipliklere atýlan farklý düðümlerin sa-
yýlarý ve aralýklarý farklý anlamlar ifade edi-
yordu. Ýpliðe dizili boncuklardan oluþan
gerdanlýk gibi tesbihe geçiþin zamaný ke-
sin þekilde bilinmemekle beraber ilk defa
Ortadoðu’da kullanýlmýþ olmasý muhtemel-
dir. Eski Mýsýr’da firavun Tutankamon’un
mezarýnda bulunan otuz yedi taþtan mü-
teþekkil bir nesnenin dua etmede kullaný-
lan bir tesbih olduðu düþünülmektedir.


