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Kurban bayramýnýn son üç gününü
kapsayan zaman dilimine
ve zilhicce ayýnýn belli günlerinde
farz namazlarýn ardýndan söylenen
tekbire verilen ad.
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Sözlükte “doðuya doðru gitmek; eti parçalayýp kayalar üzerine sererek güneþte
kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazýný kýlmak için musallâya (müþerrak) çýkmak” anlamlarýndaki teþrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazlarýn ardýndan özel lafýzlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teþrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teþrîk), tekbirlerin alýndýðý günlere “teþrîk günleri”
(eyyâmü’t-teþrîk) denilir. Tekbîrü’t-teþrîk lafzýný daha çok Hanefîler ile Zeydîler ve bir
kýsým Mâlikîler, eyyâmü’t-teþrîki fýkýh mezheplerinin tamamý kullanýr. Þâfiîler ve Hanbelîler bayram günlerinde bayram namazý
ve hutbesi dýþýnda söylenen tekbirlerden
çarþý, pazar, cami, ev gibi yerlerde namazlara baðlý olmadan alýnanlara “mürsel /
mutlak tekbir”, namazlarýn arkasýndan
alýnanlara “mukayyed tekbir” adýný verirler (Þirbînî, I, 314).
Zilhiccenin 9-13. günleri arasýnda yoðun
bir þekilde icra edilen hac menâsikinin çeþidi, mekâný, vakti gibi hususlar dikkate
alýnarak bu ayýn 8. günü “terviye”, 9. günü “arefe”, 10. günü “nahr / zebh” günü,
11-13. günleri teþrîk günleri diye adlandý-

rýlýr. Ayrýca dört gün olan kurban bayramýnýn ilk üç gününde kurban kesilebildiði
için bu günlere “eyyâmü’n-nahr” adý da verilir. Bayramýn birinci gününden sonraki
üç güne teþrîk denmesi yaygýn olmakla
birlikte arefe ve nahr günlerini ilâve etmek suretiyle bunun sayýsýný beþ güne çýkaranlar da vardýr. Hacýlar zilhiccenin 1113. gecelerini Mina’da geçirirler ve bu günlerde tekbirle cemrelere taþ atarlar. Bu üç
güne ve namazlarýn ardýndan alýnan tekbirlere teþrîk isminin verilmesinin sebepleri hakkýnda, eskiden bayramýn ilk günü
kesilen kurbanlarýn etlerinin taþlara serilerek güneþte kurutulmasý, bayram namazýnýn bayramýn ilk günü iþrak vaktinde kýlýnmaya baþlanmasý ve farz namazlarýn arkasýndan okunan tekbirlerin çoðunun
bu günlere denk gelmesi gibi açýklamalar yapýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “þrk” md.;
Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký, s. 185). Buna baðlý olarak arefe ile bayramýn birinci
günü de teþrîk günlerine dahil olmuþtur.
Bazý âlimler, kelimenin “tekbiri yüksek sesle söylemek” anlamýyla baðlantý kurup tekbirlere bundan dolayý teþrîk isminin verildiðini söylemiþlerdir (Serahsî, II, 44; Kâsânî,
I, 198; Þevkânî, III, 357).
Kur’ân-ý Kerîm’de teþrîk kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teþrîk
günlerine delâlet eden âyetler yer almaktadýr (el-Bakara 2/198-203; el-Hac 22/2737). Fakihlerin çoðunluðuna göre belli günlerde Allah’ýn zikredilmesinin istendiði âyetlerde (el-Bakara 2/203) kastedilen günler
teþrîk günleri, zikirden maksat teþrîk tekbirleridir. Bu tekbirler, Allah’ýn konuklarý
sayýlan hacýlarýn Kâbe’den yükselen tekbir ve zikirlerine bütün dünya müslümanlarýnýn katýlýp Allah’ýn yüceliðini ilân etmelerini anlatýr. Söz konusu âyetlerle ilgili çeþitli yorumlar bulunmakla birlikte Ýbn Abbas’ýn, “Allah’ý sayýlý günlerde zikredin” âyetindeki (el-Bakara 2/203) “sayýlý günler”i
eyyâmü’t-teþrîk, “Bilinen günlerde Allah’ýn
ismini zikretsinler” âyetinde geçen (el-Hac
22/28) “bilinen günler”i de zilhiccenin ilk
on günü diye yorumladýðý nakledilir. Hz.
Peygamber zilhicce ayýnýn ilk on gününde
yapýlacak ibadetlerin faziletçe üstün olduðunu, teþrîk günlerinin yeme içme ve zikir
günleri sayýldýðýný (Müslim, “Sýyâm”, 144145), dolayýsýyla bu günlerde oruç tutulmayacaðýný belirtmiþ, ayný günlerde tekbir,
tehlîl ve tahmîdlerin çoðaltýlmasýný istemiþ (Þevkânî, III, 354), kendisi de teþrîk
tekbirlerini okumuþtur (Dârekutnî, II, 49).
Çeþitli mezheplere göre teþrîk günlerinde oruç yasaðýnýn istisnalarý bulunmakla
birlikte en önemlisi hacda ihsâr durumuy-

la ilgilidir (Vehbe ez-Zühaylî, III, 290, 298,
302; bk. ÝHSÂR). Bazý hadislerde teþrîk kelimesi kýsmen tekbir ve bayram namazý anlamýnda kullanýlmýþtýr (Abdullah b. Yûsuf
ez-Zeylaî, II, 195). Kaynaklarda sahâbîlerin
teþrîk günlerinde namazlarýn ardýndan tekbir getirdiklerine dair pek çok rivayet mevcuttur (Serahsî, II, 43; Bedreddin el-Aynî,
VI, 292).
Fakihler ilgili âyet ve hadisler ile sahâbe görüþ ve uygulamalarýný dikkate alarak teþrîk tekbirlerinin lafzýný, hükmünü,
baþlangýç ve bitiþ vakitlerini belirlemeye
çalýþmýþlardýr. Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve
Zeydî mezheplerine göre teþrîk tekbirleri
“Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü
vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd”
þeklindedir. Bazý kaynaklarda bu lafýzlar
Hz. Ýbrâhim’e nisbet edilmiþtir (Ýbn Âbidîn, II, 178-180; ayrýca bk. es-Sâffât 37/100110). Mâlik ve Þâfiî teþrîk tekbirlerinin üç
defa “Allahüekber” denilerek yerine getirileceðini söylerken sonraki dönem Þâfiî ve
Mâlikî fakihleri diðer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasýný da uygun görmüþtür. Þâfiîler ayrýca buna, “Lâ
ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber
ve lillâhi’l-hamd; Allahüekber kebîren ve’lhamdü lillâhi kesîren ve sübhânellahi bükraten ve asîlâ” lafýzlarýnýn eklenmesinin uygun olacaðýný, ardýndan, “Lâ ilâhe illallahü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe
illallahü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara
abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber” ibarelerinin katýlmasýnýn müstehap olduðunu söylemiþlerdir (Þirbînî, I, 315). Osmanlý bestekârý
Buhârîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin teþrîk
tekbiri için yaptýðý segâh makamýndaki
beste Ýslâm âleminde geniþ kabul görmüþtür. Teþrîk tekbirleri Hanefîler’e göre
vâcip, Hanbelîler, Þâfiîler ve Zeydîler ile bazý Hanefî âlimlerine göre sünnet, Zâhirîler ve Mâlikîler’e göre mendup, Ca‘ferîler’e göre müstehaptýr. Fakihler, arefe gününden önce ve bayramýn dördüncü gününden sonra tekbir alýnmayacaðý ve cemaatle kýlýnan farz namazlarýn arkasýndan tekbir alýnmasý gerektiði hususunda
ittifak etmiþtir.
Teþrîk tekbirlerinin baþlangýç ve bitiþ vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan
Ebû Yûsuf ile Ýmam Muhammed’in görüþlerine göre arefe günü sabah namazý
ile bayramýn dördüncü günü ikindi namazý arasýnda yirmi üç vakit farz namazdan
sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece arefe günü sabah namazý ile bayramýn birin575
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ci günü ikindi namazý arasýnda sekiz vakit 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 kiþinin hac görevini ifa edip etmemesine göre belirlemiþlerdir. Þâfiîler’de tercih edilen
görüþe göre hacda bulunan kiþi, telbiye
görevinin bitimini izleyen bayramýn birinci günü öðle namazý ile dördüncü günü sabah namazý arasýnda tekbir getirir; hacý
olmayanlar da bu konuda onlara tâbidir.
Hacý olmayanlarýn arefe günü akþam namazý 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 çevrelerinde uygulama bu son görüþ doðrultusundadýr. Hanbelîler’e göre hacýlar bayramýn birinci günü öðle namazý ile dördüncü günü ikindi namazý, hacý olmayanlar arefe günü sabah namazý ile dördüncü günü
ikindi namazý arasýnda tekbir getirir. Zâhirîler’e ve Zeydîler’e göre arefe günü sabah namazý ile bayramýn son günü ikindi
vakti, Ca‘ferîler’e göre ise bayramýn birinci günü öðle namazý ile üçüncü günü sabah namazý arasýnda tekbir alýnýr.
Bu tekbirlerin vaktinde cemaatle eda
edilen farz namazlarýn ardýndan alýnacaðý hususunda görüþ birliði varsa da diðer
namazlarýn arkasýndan tekbir alýnýp alýnmayacaðý konusunda farklý görüþler ileri
sürülmüþtür. Hanefî mezhebinde tercih
edilen görüþe göre cemaatle veya tek baþýna kýlýnan bütün farz namazlarýn ardýndan, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece cemaatle kýlýnan farz namazlarýn arkasýndan tekbir alýnýr. Hanefî mezhebinde teþrîk günlerinde kazâya kalan namazýn bugünler içinde kazâ edilmesi durumunda
tekbir alýnacaðý, daha sonra kazâ edilmesi halinde alýnmayacaðý görüþü benimsenmiþtir. Farz namazlarýn dýþýndaki namazlarda tekbir getirilmeyeceði kabul edilmekle birlikte Belhli fakihler bayram namazlarýnda bu tekbirlerin getirilmesini câiz
görmüþ, bu görüþ Hanefî çevrelerinde uygulanmýþ ve günümüze kadar devam etmiþtir. Mâlikîler’e göre sadece vaktinde edâ
edilen farz namazlarýn ardýndan tekbir alýnýr, kazâ namazlarý ile nâfile namazlarýn
arkasýndan alýnmaz. Þâfiîler’de tercih edilen görüþe göre teþrîk günlerinde nezir ve
nâfileler dahil bütün namazlarýn arkasýndan tekbir getirilir. Hanbelîler, edâ veya
kazâ suretiyle cemaatle kýlýnan farz na576

mazlardan sonra tekbir getirileceði görüþündedir. Öte yandan Hanbelî fakihlerinden bazýlarý tek baþýna namaz kýlanlarýn
tekbir almasýnýn sünnet olduðunu ve cuma namazý gibi cemaatle kýlýndýðý için bayram namazýnda da tekbir alýnmasý gerektiðini ileri sürmüþlerdir. Zâhirîler’e ve Zeydîler’e göre farz ve nâfile namazlarýn ardýndan tekbir getirilir.
Fýkýh mezheplerinde genel kabul gören
görüþe göre namaz kýlmakla mükellef olan
herkes, yolcu veya mukîm, kadýn veya erkek teþrîk tekbirlerini alýr. Ebû Hanîfe ise
yalnýz cuma ve bayram namazlarýný kýlmakla yükümlü olanlara cemaatle namaz
kýlmalarý halinde tekbirin vâcip olduðu,
ayrýca cuma ve bayram namazlarý ile yükümlü tutulmayanlarýn cemaatle namaz
kýlmalarý halinde tekbir alacaklarý kanaatindedir. Teþrîk tekbirlerinin selâmdan
sonra bir kere alýnmasý yeterlidir. Hanbelî
ve Zeydî mezheplerine göre bunun üç defa tekrarlanmasý menduptur. Erkekler tekbiri açýktan, kadýnlar gizlice alýr. Cemaatle
kýlýnan namaza sonradan yetiþen kiþi lâhik
gibi namazýný tamamlayýnca tekbir getirir. 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 camiden çýkmadýkça tekbir alabilir. Tekbirin
araya fâsýla girmeden selâmdan hemen
sonra alýnmasý menduptur. Selâmdan sonra tekbir getirmeden konuþulmasý halinde tekbir yükümlülüðü düþer ve bu þekilde
davranan kiþi günahkâr olur. Teþrîk tekbirlerini almak için abdest þart deðildir.
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TEÞVÝKÝYE CAMÝÝ
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Ýstanbul’da
XIX. yüzyýlýn ortalarýnda
inþa edilen cami.
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Teþvikiye’de bugünkü caminin yerinde
III. Selim tarafýndan 1209’da (1794-95) yaptýrýlan bir cami bulunuyordu. Abdülmecid’in
1270’te (1854) fevkanî þekilde yeniden inþa ettirdiði mevcut yapý II. Abdülhamid zamanýnda 1294 (1877) ve 1309 (1891-92)
yýllarýnda onarým görmüþtür. Yapýnýn ilk
mimarýnýn Krikor Amira Balyan olduðu
tahmin edilmektedir. Abdülmecid döneminde Garabet Balyan ve oðlu Nikogos Bey
birlikte çalýþmýþ, 1294’teki onarýmýný Küçük Yorgi Kalfa, 1309’daki yenilemeyi ise
Yuvan Efendi yapmýþtýr. Kapý üzerindeki
kitâbe 1209 tarihlidir. Cami bir avlu içinde inþa edilmiþ olup eðimli arazide kurulduðu için güney tarafý bodrum kat üzerinde 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 büyüklüðü esas caminin ön cepheden algýlanmasýný engeller. Giriþ cephesi alýþýlagelen klasik düzenlemenin dýþýnda farklý þekilde tasarlanmýþtýr. Giriþi içeri alýnan ön
cephede hünkâr kasrý iki yanda dýþa çýkýn-

