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Bu senedlerdeki ortak râvi Simâk b.

Harb’dir. Tahvil iþareti olan “hâ”nýn hangi
kelime veya ifadenin kýsaltmasý olduðu
konusunda bilgi bulunmadýðý gibi rivayet
sýrasýnda okunup okunmayacaðý, okuna-
caksa nasýl telaffuz edileceði de tartýþma-
lýdýr. Bu meselede önceki âlimlere ait her-
hangi bir açýklamaya rastlamadýðýný söy-
leyen Ýbnü’s-Salâh’ýn (£Ulûmü’l-¼adî¦, s.
203) vicâde yoluyla elde ettiði birkaç nüs-
hadaki kayýtlarla bazý çaðdaþlarýndan nak-
lettiði görüþler konuyla ilgili ilk bilgilerdir.
Bu sebeple tahvil iþaretinin bir usul mese-
lesi olarak Ýbnü’s-Salâh’tan önce ele alýn-
madýðý, meselenin daha çok müteahhirîn
dönemi hadis âlimlerinin ictihadlarý üze-
rinden tartýþýldýðý belirtilmiþtir (Bedreddin
ez-Zerkeþî, III, 595).

En yaygýn görüþe göre tahvil iþareti “tah-
vîl” veya “tahavvül” kelimelerinden alýnmýþ
olup “hâ” þeklinde uzatýlarak okunur. Ýb-
nü’s-Salâh’a göre V (XI) ve VI. (XII.) yüzyýl-
larda yaþamýþ bazý muhaddislere ait nüs-
halarda tahvil iþaretinin bulunmasý gere-
ken yerlerde metnin oradaki þekliyle doð-
ru olduðunu gösteren bir iþaret olan “sah-
ha” ( 61) kelimesinin yazýlmýþ olmasý tah-
vil iþaretinin “sahha”nýn kýsaltmasý oldu-
ðunu akla getirse de bu iþaretler aslýnda,
hadisin farklý senedleri sýralanýrken birin-
ci senede ait metnin düþtüðü zannýný ve-
ya ikinci senedin birincisine karýþtýrýlýp tek
isnad haline getirildiði yanýlgýsýný ortadan
kaldýrmak amacýyla konulmuþtur (£Ulû-
mü’l-¼adî¦, s. 203-204). Maðribli muhad-
dislere göre tahvil iþareti, “Hadisi sonuna
kadar oku” mânasýna gelen “el-hadîse” iba-
resinin kýsaltmasý olup “el-hadîs” diye oku-
nur. Öte yandan bu iþaretin iki isnadý bir-
birinden ayýrmasý itibariyle “ayýraç, engel”
anlamýna gelen “hâil” veya “hâciz” kelime-
lerinin kýsaltmasý olduðu, hadisten sayýl-
madýðý için rivayet sýrasýnda okunmayaca-
ðý da söylenmiþtir. Tahvil iþaretinin nokta-
lý hâ (7) olduðu da ileri sürülmüþtür. Bu-
na göre iþaretin söz konusu þekli “isnâdü
âhar” ibaresindeki “âhar” (�89) kelimesin-
de, “bir isnaddan diðerine geçiþ / çýkýþ” an-
lamýndaki “hurûc” (:��8) kelimesinde ya
da “ahberenâ” veya “habberenâ” gibi riva-
yet lafýzlarýnda bulunan (Bedreddin ez-Zer-
keþî, III, 595) hâ harfini ifade etmektedir.
Ancak Ýbn Kesîr, noktasýz hâ kullanýmýnýn
neredeyse üzerinde icmâ edilmiþ kadar
meþhur olduðunu söylemektedir (Ahmed

M. Þâkir, s. 134). Ayrýca çok yaygýn olma-
sa da vav harfi de tahvil iþareti olarak kul-
lanýlmýþtýr.
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Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’ne baðlý
þubelerden biri.

˜ ™

Sözlükte “deðiþtirmek” anlamýna gelen
tahvîl kelimesi Osmanlý merkez teþkilâtýn-
da, “mahlûl” adý verilen boþ timar ve zeâ-
metlerin el deðiþtirmesinde gerekli olan
tahvil hükmünü hazýrlayan þubenin adý-
dýr. Ayrýca boþ timar ve zeâmetlerin kayýt-
larýný, bazý nizamnâmeleri ve çeþitli önem-
li evraký saklama görevi sebebiyle Kese Ka-
lemi, burada tutulan niþan defterleri dola-
yýsýyla Niþan Kalemi adlarýyla da bilinmek-
tedir. Osmanlý Devleti’nde timar sistemi-
nin uygulandýðý zamanlardan beri bu þu-
benin görevleri niþancýya baðlý divan kâtip-
lerince yürütülmüþtür. Yukarýdaki isimler,
Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’nin XVII. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren þubelere ayrýlmasýn-
dan sonra kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ka-
lemin âmiri olan tahvil kesedarýna belge-
lerde tesbit edilebildiði kadarýyla ilk defa
XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan sonra rastlan-
mýþtýr (BA, A.RST, nr. 1-11; 11 Rebîülev-
vel 1169 / 15 Aralýk 1755 tarihli buyruldu).
Kalemde hazýrlanan evrakýn kontrolünü
yapan, kesedara baðlý ve onun yardýmcýsý
durumundaki bir tahvil mümeyyizinin gö-
rev yaptýðý tesbit edilmektedir. Diðer divan
kalemleri gibi Tahvil Kalemi de beylikçi ve
reîsülküttâbýn idaresi altýnda olup buraya
ait evrakýn cinsine göre âmedci efendinin
de kontrolü söz konusudur.

Tahvil Kalemi klasik dönemde daha çok
timar ve zeâmet tevcihi iþlemleriyle uð-
raþmaktaydý. Mahlûl timar ve zeâmetle-
rin tevcihi Tahvil Kalemi, Ruûs Kalemi ve
Defterhâne tarafýndan tutulan kayýtlara
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Devletin veya özel kuruluþlarýn
çýkardýðý faizli borç senedi

(bk. FAÝZ; SENET).
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Farklý isnadlarý bulunan
bir hadisi rivayet ederken

isnadlarýn birinden
diðerine geçmeyi ve bunlarýn

ortak râvisinden sonra konulan
özel iþareti belirten

hadis terimi.
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Sözlükte “dönüþtürmek, durumunu ve-
ya yerini deðiþtirmek” anlamýndaki tahvîl,
terim olarak “bir hadisi farklý isnadlarýyla
birlikte rivayet ederken bir isnaddan diðe-
rine geçmek” anlamýna geldiði gibi isnad-
larýn birleþtiði isimden sonra konulan özel
iþaretin de adýdýr. Bir hadisin ayrý ayrý is-
nadlarýnýn, bu isnadlarýn her birinde bu-
lunan müþterek râviden itibaren birleþti-
rerek zikredilmesi isnadýn ve metnin her
seferinde tekrarlanmasýný engelleme ko-
laylýðý saðlar. Bu uygulama ilk döneme ait
muteber hadis kaynaklarýnda görülmek-
le birlikte (meselâ bk. Buhârî, “Îmân”, 8;
“.Ýlim”, 2; Müslim, “Îmân”, 8; Ebû Dâvûd,
“Tahâre”, 12; Tirmizî, “Tahâre”, 1; Nesâî,
“Tahâre”, 60; Ýbn Mâce, “Sünne”, 2) özel-
likle isnadlarýn uzadýðý ve sayýca arttýðý
sonraki dönemlerde yaygýnlaþmýþtýr. Tah-
vil, en yaygýn þekliyle isnadlarýn her birin-
de bulunan ortak râviden sonra senedler
arasýna konulan ve “hâü’t-tahvîl” yahut
“hâü’l-havâle” olarak adlandýrýlan noktasýz
bir hâ (]) harfiyle gösterilir. Mutlak an-
lamda tahvil denilince bu harf kastedilir.
Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’indeki þu is-
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sedar Tahvil Kalemi ile Beylik Kalemi kâtip-
lerinden bazýlarýný bu iþle görevlendirirdi.

Tahvil Kalemi’nde Beylik Kalemi ve ba-
zý maliye kalemleri tarafýndan verilen be-
ratlardan farklý þekilde bazý büyük taþra
memuriyetlerinin beratlarý düzenlenmek-
teydi. Vezirlerin, beylerbeyilerin, yüksek
dereceli vilâyet kadýlarýnýn, mevâlînin ve
bunlara tahsis edilen arpalýklarýn, sancak
beyleri ve alay beylerinin beratlarý Tahvil
Kalemi tarafýndan hazýrlanýrdý. Ayrýca Ký-
rým hanlarýnýn, Mekke-i Mükerreme emîr-
lerinin, Dîvân-ý Hümâyun tercümanlarýnýn,
Eflak ve Boðdan voyvodalarýnýn beratlarý-
nýn hazýrlanmasý da bu kalemin görevleri
arasýndaydý. Hazýrlanan beratlarýn kayýt-
larý yahut vezâreti kaldýrýlan kiþilerin hü-
kümleri kalemde bu konuda tutulan def-
terlere yazýlýrdý. Beratlarýn, “Niþân-ý hü-
mâyun yazýla ki” þeklinde bir cümle ile baþ-
lamasý ve bu cümlenin beratlarýn özetleri-
nin kaydedildiði deftere de iþlenmesi se-
bebiyle bu defterler niþan defteri adýyla
anýlmaktaydý. Bunlar kalemin kýdemli kâ-
tiplerinden biri tarafýndan tutulurdu (Mün-
þeât Mecmuasý, vr. 11a). Büyük taþra gö-
revlerinin yaný sýra bazý tevliyetler, meþi-
hatlar ve esnaf kethüdâlýklarýnýn beratla-
rýný da Tahvil Kalemi hazýrlardý. Bunlar Dî-
vân-ý Hümâyun Kalemi kesedarý tarafýn-
dan tesbit edilen, berat yazabilecek kabi-
liyete sahip Tahvil ve Beylik Kalemi kâtip-
lerine havale edilirdi. Yazýlan beratlarýn ilk
kontrolü berat mümeyyizi tarafýndan ya-
pýlýrdý.

Çeþitli kimselere devlet tarafýndan özel
mülk þeklinde baðýþlanan arazinin kayýtla-
rý Defterhâne’de tutulmakta, fakat bun-
larýn tasarrufu için bir nevi berat mahiye-
tinde olmak üzere merkezden verilen mülk-
nâmeler Tahvil Kalemi’nce düzenlenmek-
teydi. Mülknâmelerin diðer beratlarda ol-
duðu gibi cülûs veya zayi gibi sebeplerle
yenilenmesi gerektikçe iþlemleri yine Tah-
vil Kalemi’nde yapýlýr, ardýndan defterlere
kaydedilirdi. Vergiye tâbi olan halkýn çeþit-
li hizmetler karþýlýðýnda veya âfet, fakir-
lik, göç gibi durumlarda köylüyü topraða
baðlamak amacýyla tanýnan vergi muafi-
yetleri için verilen muâfiyetnâmeler de bu
kalemde hazýrlanýrdý. Sahibi tarafýndan bir
arzuhal ile beratýn yenilenmesi talebinde
bulunulur, arzuhal, “Kaydý derkenar ola”
yazýsýyla Tahvil Kalemi’ne havale edilir, bu-
rada daha önce verilen beratýn sûreti ar-
zýn ön yüzüne yazýlýr, buna göre mûcib buy-
ruldusu çýkar ve beratý hazýrlanýrdý.

Tahvil Kalemi’nin görevlerinden biri de
bazý resmî merasimler için yüksek rütbe-

li kimselere yazýlan davet tezkirelerini ha-
zýrlamaktý. Ancak bütün tezkirelerin ha-
zýrlanmasý iþi yalnýz Tahvil Kalemi’nin so-
rumluluðunda olmayýp Sadâret Kethüdâ-
lýðý Kitâbeti, Sadâret Mektûbî Kalemi, Teþ-
rifat Kalemi arasýnda davetiye gönderile-
cek kiþilerin rütbesine göre paylaþtýrýlýrdý.
Tahvil Kalemi genellikle ilmiye mensupla-
rýna yazýlan davetiyelerle ilgilenmekteydi.
Mevlid törenlerinde resmî davet yazýlma-
sý gereken kazaskerler, mevâlî ve Ayasof-
ya þeyhi, Sultanahmed Camii þeyhi ve nö-
betçi þeyhlerin listesi þeyhülislâm tarafýn-
dan kapý çuhadarý vasýtasýyla reîsülküttâ-
ba gönderilir, buna göre Tahvil Kalemi’n-
den davet tezkireleri hazýrlanýp bir gün ön-
ce çavuþbaþýya verilir, divan çavuþlarý ara-
cýlýðýyla yerlerine ulaþtýrýlýrdý (BA, KK, nr.
676, mükerrer 1, s. 12). Bayramlarda padi-
þahla bayramlaþacak mevâlî ve sadreyne
yazýlacak davet pusulalarý, arefe günü Tah-
vil Kalemi’nde hazýrlanýp yerlerine ulaþ-
týrmasý için Ýstanbul kadýsýna gönderilirdi
(Þem‘dânîzâde, II/A, s. 82). Kasabalar ve
nahiye merkezleri gibi kadýsý bulunan kü-
çük yerleþim yerlerindeki pazarlar mer-
kezden izin alýnarak kurulduðundan kadý
uygun bir gün tesbit edip merkeze arze-
der, kabul edildiði takdirde Tahvil Kale-
mi’nden kadýya hitaben emir yazýlýr, bu
emir kadý sicillerine iþlenerek yürürlüðe
girerdi.

XVIII. yüzyýl ortalarýnda Tahvil Kalemi’n-
ce yapýlan derkenarlardan 20 para, tahvil
hükmünden 2 kuruþ alýnýrdý. Tahvil hüküm-
lerinden alýnan resmin 1 kuruþunun üçte
biri reîsülküttâba ayrýlýrdý. XIX. yüzyýlda
timarlara ait iþlemlerden bütün kalemle-
rin payý timarýn % 20’si kadardý; bunun
da % 20’lik kýsmý Tahvil Kalemi’nin payý-
na düþerdi. Tahvil Kalemi’ne ayrýlan mik-
tarýn yarýsýnýn % 15’i reîsülküttâb, % 31’i
kesedar, % 13’ü tatbikçi ve geri kalan %
41’i kalem personeline verilirdi (BA, Buy-
ruldu Defteri, nr. 2, s. 141). 12 Mart 1836’-
da yayýmlanan bir hatt-ý hümâyunla Âme-
dî, Beylikçi, Tahvil ve Ruûs kalemleri Ha-
riciye nâzýrýnýn maiyetinde býrakýlmýþtýr.
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göre yapýlýrdý. Timar ve zeâmetlerin en son
durumu ve boþ olan timarlarýn kayýtlarý
Tahvil Kalemi’ndeki belgelerde mevcut ol-
duðundan kendilerine timar tevcih edilen
kiþiler için timar mahallini belirleme iþi ve
belirlenen yerin tasarruf edilebilmesi için
gerekli belgelerin Defterhâne ile beraber
düzenlenmesi timar tevcihindeki en önem-
li görevdi. Timar tevcih iþlemlerinde timar
sistemindeki genel uygulamalara baðlý ola-
rak zamanla çeþitli deðiþiklikler meydana
gelmiþtir. XVI. yüzyýlda merkezden timar
tevcih edildiðinde öncelikle sadrazam buy-
ruldusu gerekir ve buyruldu ruûs defter-
lerine iþlenirdi. Timar tasarruf edecek ki-
þiye buradaki kayda göre tahvil hükmü ve-
rilip bulunduðu beylerbeyiliðe gönderilir,
beylerbeyinden alýnacak tezkireden sonra
Defterhâne’deki rûznâmçe defterlerine iþ-
lenerek berat tezkiresi verilirdi; bu tezki-
re ile merkezden berat alýnýp timarýn ke-
sin tasarrufu saðlanýrdý.

Daha sonraki yüzyýllarda timar tevcihin-
de bürokratik iþlemler artmýþ, XVII. yüz-
yýlýn sonlarýndan itibaren timar tevcih edil-
meden önce timarýn o andaki durumu arz-
lar üzerine yazýlan derkenarlarla hem tes-
bit hem de kontrol edilmeye baþlanmýþ-
týr. Timarýn Defterhâne’de kimin adýna ya-
zýlý olduðu bulunarak ilgili evrak Tahvil Ka-
lemi’ne gönderilirdi. Tahvil Kalemi’nde,
mevcut bütün timarlarýn kimler tarafýn-
dan tasarruf edildiðini, tasarruf edenin eþ-
kâlini, ne zaman ve kimden boþalýp tahvil
hükmü verildiðini gösteren asýl tahvil def-
terlerine bakýlýp buradaki bilgi Defterhâne
derkenarýnýn altýna yazýlýrdý. Onun altýna da
timarýn halen kimin üzerinde bulunduðu
ve baþkasýna tahvil hükmü verilip verilme-
diði belirtilirdi. Daha sonra Dîvân-ý Hümâ-
yun kesedarýnýn kontrolünden geçtiðini ve
kaydýn doðruluðunu ifade eden “sahihtir”
kaydý düþülürdü. Defterhâne derkenarý ile
tahvil derkenarýndaki isimde herhangi bir
deðiþiklik olmamasý gerekirdi. Çünkü de-
ðiþiklik iþlemlerden doðan bir hatayý ya da
hileyi meydana çýkarýyordu. XVIII. yüzyýl-
da çeþitli tarihlerde çýkarýlan nizamnâme-
lerde derkenarlarla yetinilmeyip kalemle-
rinin en büyük âmirleri olan reîsülküttâb
veya defter emininden tevcih edilecek ti-
mar için kendi konularýyla ilgili olarak ay-
rýca i‘lâm yazmalarý istenmiþtir. Ýþlemler
tamamlandýktan sonra Defterhâne belge-
ye bakarak berat tezkiresi verirdi. Bu tez-
kire ile timar tevcih edilen kiþinin timarý-
ný tasarruf edebilmesi için beratý yazýlýrdý.
Defterhâne’den gelen berat tezkireleri Dî-
vân-ý Hümâyun kesedarýnda toplanýr, ke-
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ayýrmýþlarsa da genelde tahyîr teklifî hü-
küm kapsamýnda ele alýnýp teklifî ve vaz‘î
þeklindeki ikili hüküm taksimi benimsen-
miþ ve usul literatüründe bu taksim yer-
leþmiþtir (bk. HÜKÜM; MUBAH). Kiþinin
gerek Allah’a gerekse insanlara ve toplu-
ma karþý görevleri deðiþik yönlerden tas-
nif edilirken kiþiye zaman veya fiil açýsýn-
dan seçim imkâný tanýnmasý tahyîr tabi-
riyle ifade edilir. Meselâ belli bir vakitte ye-
rine getirilmesi gereken (mukayyet) vâcip
için belirlenen zaman dilimi ayný cinsten
baþka bir ibadetin yerine getirilmesine el-
veriþli ise (muvassa‘) mükellef onu bu di-
lim içinde istediði bir zamanda eda ede-
bilir. Yine þâriin mükellefi birden fazla iþ-
ten birini seçme hakký tanýyarak yüküm-
lü tutmasý halinde muhayyer vâcipten söz
edilir. Bazý usul âlimleri vâcibin bu türle-
riyle karýþmamasý için mendubun tanýmý-
na “terkinin kýnamayý gerektirmediði” ve-
ya “terki halinde herhangi bir bedele ge-
rek bulunmadýðý” þeklinde bir kayýt koyma
ihtiyacý duymuþtur. Beþ kýsým üzerine ku-
rulan teklifî hüküm tasnifinde (vâcip, men-
dup, haram, mekruh, mubah) mükellefin
yapýp yapmamakta muhayyer býrakýldýðý
fiiller mubah diye adlandýrýlmýþtýr. Bura-
daki tahyîr bir fiili yapýp yapmama arasýn-
da olup her iki davranýþ sebebiyle sevap
kazanmasý veya ceza görmesi söz konu-
su deðildir. Muhayyer vâcip ve muvassa‘
vâcip ile mükellefe bazý menduplar veya
bunlarý yerine getirme biçimleri arasýnda
seçim yapma imkâný tanýnmasý durumun-
da ise tahyîr, mükellefe yapma veya yap-
mama konusunda deðil yerine getirilecek
fiiller veya eda zamaný ve þekilleri arasýn-
da bir seçim imkânýnýn verilmesini ifade
eder. Dolayýsýyla tahyîr ibâhaya nisbetle
daha kapsamlýdýr; her ibâha tahyîrdir, fa-
kat her tahyîr ibâha sayýlmaz. 120 sýðýrý
olan mükellefin zekât olarak üç yaþýnda
üç tosun veya iki yaþýnda dört dana ver-
mekte serbest býrakýlmasý, hastalýk vb. bir
sebeple ihram yasaklarýný ihlâl eden kim-
senin bir koyun kurban etme, üç gün oruç
tutma veya altý fakiri doyurma arasýnda
muhayyer olmasý, anne ve babasý ayrýlmýþ
çocuðun belirli bir yaþa gelmesiyle bakým
ve gözetim (hidâne) süresinin dolmasý ha-
linde anne veya babasýný tercih hakkýna
sahip bulunmasý, yemin kefâretinde kiþi-
nin on fakiri doyurma, giydirme veya bir
köle âzat etme arasýnda serbest býrakýl-
masý, öldürülen kiþinin velilerinin katile ký-
sas uygulanmasýný isteme, ondan diyet ta-
lep etme, bir mal karþýlýðýnda veya karþý-
lýksýz onu affetme konusunda tercih hak-

kýna sahip olmasý fürû-i fýkýhta rastlanan
tahyîr örneklerindendir. Bazý durumlarda
aslî hükmün gereðine uymamayý meþrû
kýlan geçici hükme göre amel etme mü-
kellefin seçimine býrakýlabildiði için tahyîr
kavramý azîmet-ruhsat konularýnda da
gündeme gelmektedir. Özellikle satým söz-
leþmesinde bazý hallerde taraflardan bi-
rinin veya her ikisinin akdi onama yahut
feshetme hakkýna sahip olmasý (bk. MU-
HAYYERLÝK), seçimlik borcun söz konusu
olduðu durumlarda borçlunun belirlenen
seçeneklerden birini seçebilmesi borç iliþ-
kileriyle ilgili tahyîr örnekleri arasýnda sayý-
labilir.

Ca‘feriyye mezhebinde Usûliyye ekolü-
ne göre þer‘î deliller kitap, sünnet, icmâ
ve akýl olup karþýlaþýlan meseleye dair bir
dayanaðýn bunlarda bulunmamasý halin-
de uygulama ilkelerine (usûl-i ameliyye)
baþvurulur. Bu ilkeler arasýnda istishâb,
berâet-i asliyye, ihtiyat ve tahyîr baþta ge-
lir. Ca‘ferî usul kitaplarýnda çeþitli yönler-
den incelenen tahyîr genel anlamda iki de-
lilin, ahkâmýn taalluk ettiði iki emârenin
çatýþmasý ve teliflerinin yahut ikisi arasýn-
da tercihin mümkün olmamasý durumun-
da mükellefin birini seçebilmesini ifade
eder. Bu durumda müctehid bizzat amel
için iki hükümden birini seçme, müftü fet-
va isteyeni iki hüküm arasýnda serbest bý-
rakma ve hâkim de iki hükümden birini
belirleyip ona göre karar verme mevkiin-
dedir. Bu çerçevede tahyîrin esasen þer‘î
bir hüküm deðil kolaylýk prensibine daya-
lý þer‘î bir vazife olduðu belirtilmiþ, bunun
þer‘î bir hüküm olan muhayyer veya mu-
vassa‘ vâcipteki tercihten ayrý sayýlmasý
gerektiðine dikkat çekilmiþtir. Sünnî usul
kaynaklarýnda da þer‘î deliller arasýnda ça-
týþma bulunmasý halinde tercihin þartlarý
ve tercih imkâný ortadan kalktýðýnda her
iki delilin geçersiz olup olmadýðý, tahyîre
yer bulunup bulunmadýðý ve baþvurulacak
diðer delillerin neler olduðu gibi hususlar
tartýþýlmýþtýr (bk. TEÂRUZ; TERCÝH).
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Mükellefin 
iki hüküm veya fiil arasýnda

seçim yapmakta serbest olmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “bir kimseye iki veya daha faz-
la seçenek arasýnda tercih imkâný vermek”
anlamýndaki tahyîr kelimesi usûl-i fýkýhta
ve fýkýhta sözlük anlamýna uygun biçim-
de deðiþik baðlamlarda kullanýlmýþtýr. Ay-
ný kökten türeyen ihtiyâr ve tahayyur “iki
durumdan daha iyi olaný istemek ve seç-
mek” (ayný anlamda isim olarak “hýyâr” /
“muhayyerlik” kullanýlýr), hîre / hýyere /
hayre “seçim yapmak” ve “seçilen”, istihâ-
re “yapýlmasý düþünülen bir iþin Allah ka-
týnda hayýrlý olan þekliyle gerçekleþmesini
istemek” demektir. Kur’ân-ý Kerîm’de hý-
yere kelimesi iki âyette (el-Kasas 28/68; el-
Ahzâb 33/36) ve bazý hadislerde geçmek-
te, tahyîr masdarýndan türeyen fiiller de
birçok hadiste yer almaktadýr (Wensinck,
el-Mu£cem, “pyr” md.). Hanýmlarýnýn bazý
maddî talepleri ve aralarýndaki kýskançlýk
sebebiyle üzüntü duyan Resûl-i Ekrem’in
onlara bir ay süreyle yaklaþmamak üzere
yemin edip bunu uygulamasý üzerine (bk.
ÎLÂ) nâzil olan ve Peygamber eþlerinden
dünya nimetleriyle Allah, Allah’ýn resulü ve
âhiret arasýnda tercih yapmalarýný isteyen
âyetle (el-Ahzâb 33/28-29), haklarýnda hü-
küm vermesi için kendisine gelen kâfirler
arasýnda hüküm verip vermeme konusun-
da Resûlullah’ý muhayyer býrakan âyet (el-
Mâide 5/42) kaynaklarda “tahyîr âyeti” di-
ye adlandýrýlmýþtýr. Tahrîm sûresinin (66)
5. âyeti de Ahzâb sûresindekiyle iliþkilen-
dirilerek bazý kaynaklarda ayný adla anýl-
mýþtýr.

Fýkýh usulünde teklifî hükümlerle ilgili
terminolojinin çerçevesi çizilirken iktizâ (ge-
rekli kýlma) ve tahyîr (serbest býrakma)
kavramlarý esas alýnýr. Bazý usul âlimleri,
mükellefe sorumluluk yüklemeyen hüküm-
leri “tahyîrî hüküm” adýyla ayrý bir katego-
ri biçiminde deðerlendirerek hükmü tek-
lifî (iktizâî), tahyîrî ve vaz‘î diye üç kýsma


