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TESBÝH

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.
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çekerken yapýlan duaya bir “Fâtýma du-
asý” eklenmiþtir. 1933’te Belçika’da Ban-
neux’da Mariette Beco adýnda küçük bir
kýza görünen Meryem vizyonunda da ben-
zeri bir olay yaþanmýþtýr. Bir baþka olay
1973’te rahibe Agnes Sasagawa tarafýn-
dan tecrübe edilmiþtir. Papa II. John 1999
yýlýnda tesbih kullanmayý teþvik etmiþ, Ekim
2002’den Ekim 2003’e kadar olan bir yýl-
lýk süreyi tesbih yýlý ilân etmiþtir. Bu tarih-
lerden itibaren Batý’da tesbih kullanýmý
daha da yaygýnlaþmýþtýr. Batý’da ilgi duyu-
lan dinlerden biri olan Budizm’in de bun-
da etkisi olmalýdýr.

Bugün özellikle Katolik ve Ortodoks ge-
leneðinde tesbih özel dualar eþliðinde kul-
lanýlan, Tanrý’ya yaklaþtýrýcý bir dinî nesne
hüviyetine sahiptir. Batý’da tesbih ustala-
rýna “paternoster” diyorlardý. Bunlar Os-
manlýlar’da olduðu gibi el tornalarýnda tes-
bih çekerlerdi. Taþ ya da benzeri nesne-
lerden yapýlan tesbih muhtemelen, ma-
nastýrlardaki dualar esnasýnda mezmur-
lardan seçilerek okunan 150 ilâhiye nisbet-
le 150 tanecikten müteþekkildir. Bir tes-
bih dizisi üzerinde bulunan 150 tanecik on
beþ adet daha büyük tanecikler (niþane) di-
zisiyle onlu bölümlere ayrýlýr. Her tesbih di-
zisini oluþturan ipin ucunda bir haç figü-
rü bulunur. Tesbih çekmeye baþlanmadan
önce mutlaka haç çýkartýlmalýdýr. Tesbih çe-
kimi esnasýnda özellikle Ýncil’de anlatýldýðý
kadarýyla Meryem’in hayatýna konsantre
olunur. Protestanlar’da ve Yahudilik’te tes-
bih geleneði yoktur.
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Nâfile namazlardan biri.
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Her rek‘atýnda yetmiþ beþ defa “sübhâ-
nallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illalla-
hu vallahu ekber” þeklinde zikir lafzý oku-
nan dört rek‘atlý bu namaza “sübhânellah”
ifadesinin çokça tekrarlanmasý dolayýsýyla
“tesbih namazý” (salâtü’t-tesbîh) adý veril-
miþtir. Terim olarak tesbîh, “Yüce Allah’ý

ulûhiyyetle baðdaþmayan sýfatlardan ten-
zih ederim, O’nu en üstün sýfatlarla ana-
rým” mânasýndaki sübhânellah vb. zikir la-
fýzlarýný söylemeyi ifade eder. Ebû Dâvûd,
Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerin-
de ve diðer bazý hadis kitaplarýnda tesbih
namazý hakkýnda pek çok hadis rivayetine
yer verilmiþtir (Fazl Hasan Abbas, s. 183-
184). Ayrýca Dârekutnî, Hatîb el-Baðdâdî,
Ebû Sa‘d es-Sem‘ânî, Tâceddin es-Sübkî,
Ýbn Nâsýrüddin ed-Dýmaþký ve Süyûtî gibi
âlimler bu konudaki hadisleri birer kitap-
çýkta toplamýþtýr. Tirmizî tesbih namazý
hakkýnda çok sayýda sahâbîden hadis riva-
yet edildiðini, ancak bunlarýn ekserisinin
zayýf olduðunu, ayrýca Abdullah b. Mübâ-
rek ve bazý âlimlerin bu namazýn fazileti-
ni dile getirdiklerini belirtmiþtir (“Salât”,
350). Hadis kaynaklarýnda on iki sahâbî-
den tesbih namazýna dair rivayetler yer al-
mýþ olup (a.g.e., s. 183) bunlarýn en meþ-
huru Ýkrime’nin Ýbn Abbas’tan naklettiði
hadistir. Buna göre Resûl-i Ekrem, amca-
sý Abbas’a tesbih namazý vesilesiyle bütün
günahlarýnýn affedileceðini söyleyip bu na-
mazýn kýlýnýþ biçimini anlatmýþ, tesbih na-
mazýnýn mümkünse her gün, deðilse her
cuma yahut ayda, yýlda bir veya hiç deðil-
se hayatta bir defa kýlýnmasýný tavsiye et-
miþtir (Ebû Dâvûd, “Tatavvu.”, 14; Ýbn Mâ-
ce, “Ýkametü’s-salât”, 190).

Fýkýh ve tasavvuf kitaplarýnda tesbih na-
mazýnýn hükmü, fazileti ve kýlýnýþ biçimi
hakkýnda bilgi verildiði gibi bazý fakihler
bu hususta müstakil risâleler kaleme al-
mýþtýr (a.g.e., s. 162-164). Konuya iliþkin
hadislerin sýhhatiyle ilgili görüþ farklýlýk-
larý bulunduðu için bazý fakihler tesbih
namazýný müstehap, bazýlarý câiz, bazýla-
rý da mekruh saymýþtýr. Ýlk dönem Hane-
fî kaynaklarýnda tesbih namazýnýn hük-
müyle ilgili bir deðerlendirmeye rastlan-
mamakta, VI. (XII.) yüzyýldan itibaren na-
mazýn mekruhlarýnýn anlatýldýðý bölüm-
lerde dolaylý biçimde tesbih namazýndan
olumlu þekilde söz edilmekte (Kâsânî, I,
216), daha sonraki dönemlerde yazýlan
bazý eserlerde ise bunun nâfile / mendup
namazlardan biri olduðu ifade edilmek-
tedir. Mâlikî fakihlerinden Hattâb’ýn bil-
dirdiðine göre Kadî Ýyâz tesbih namazý-
ný fezâil (nâfileler) arasýnda zikretmiþ (Me-
vâhibü’l-celîl, II, 8), buna karþýlýk Ebû Be-
kir Ýbnü’l-Arabî konuya dair sahih ve ha-
sen bir hadis bulunmadýðý için bu nama-
zýn mekruh olduðunu ileri sürmüþtür (£Âri-
²atü’l-a¼ve×î, II, 265-267). Baþta Gazzâlî,
Begavî, Ebü’l-Mehâsin Abdülvâhid er-Rû-
yânî, Abdülkerîm er-Râfiî, Ýbn Hacer el-Hey-
temî olmak üzere Þâfiî fakihlerinin çoðun-

ðu Hýristiyanlýðý’na göre tesbihi kullanan
ilk kiþi Antonohy the Great’tir (Büyük An-
toni, ö. 356). 347 yýlý civarýnda ölen, Mý-
sýr’da Teb þehrinde yaþamýþ keþiþ Paul’ün
tesbih amacýyla 300 çakýl taþýný kullandýðý
bilinmektedir. Belçika’da Nivelles’de rahi-
be Gertrude’un (VII. yüzyýl) mezarýnda tes-
bih çekmede kullanýlan taþlar bulunmuþ-
tur. XI. yüzyýla ait Cluny tarikatýna ait ba-
zý dokümanlar Cluny manastýrlarýnda tes-
bih çekildiðine dair bilgiler vermektedir.
Ancak Meryem’in Aziz Dominik’ten Tan-
rý’yý zikretmesi için tesbih kullanmasýný is-
tediðine dair yayýlan rivayetle XV. yüzyýl-
dan itibaren Dominiken çevrelerinde tes-
bih kullanan özel keþiþlerin oluþturduðu
cemaatler ortaya çýkmýþtýr. XV. yüzyýldan
itibaren kilise resimlerinde tesbih görül-
meye baþlar. Bunlarýn en eskilerinden biri
Flaman ressamý Jan van Eyck’in The Vir-
gin of the Fountain adlý tablosudur (Ko-
ninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerp).

1569’da “Consuverunt Romani Pontifi-
ces” adlý papalýk genelgesi tesbih çekmeyi
kanonik hale getiren ilk kilise belgesidir.
XV. yüzyýlda Dominiken rahip Xlanus de
Rupe, Îsâ ya da Meryem sûretleri önün-
de dua ederken tesbih kullanma gelene-
ðinin öncüsü olmuþtur. 1470’lerde manas-
týrlarda 150’lik tesbihler ortaya çýkmýþtýr.
Ellilik üç tesbihin birleþmesinden oluþan
bu tesbihleri keþiþler entarileri üzerinden
boyunlarýna takarlardý. Katolik dünyasýna
tesbihin Haçlý seferleri sýrasýnda müslü-
manlardan geçtiði de söylenir. Papa V. Pi-
us’un onayýyla kullanýlmaya baþlanan tes-
bih elli dokuz taneliydi. Bu sebeple V. Pi-
us “tesbihin papasý” olarak anýlýr. 1586’da
Papa V. Sixtus tarafýndan 150’lik tesbih-
ler kaldýrýlmýþ ve elli dokuzluk tesbihlere
dönülmüþtür. Bu tesbihlerle beþ defa Pa-
ter Noster, elli defa Ave Maria, üç defa
Gloria ve bir defa da Salve Regina dualarý
okunurdu.

Modern zamanlarda ve özellikle Katolik
kilise geleneðinde tesbih kullanmanýn öne-
mi Meryem vizyonlarý ile kökleþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr. Buna göre 1858’de Lourdes’-
da Aziz Bernadette Soubirous’a görünen
Meryem ondan tesbih çekmesini istemiþ-
tir. Bu olayýn birçok defa gerçekleþtiði ye-
re Tesbih Bazilikasý (The Rosary Basilica) inþa
edilmiþtir. 1917’de Portekiz’de üç çocuða
görünen Meryem (Lady of Fatýma) öyküsü
Katolik kilisesinde tesbih geleneðinin be-
lirlenmesinde önemli rol oynamýþtýr. Üç ço-
cuktan biri olan Lucia Santos’un verdiði
bilgiye göre bu esnada Meryem’in elinde
bir tesbih vardýr. Bu sebeple bugün tesbih
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