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Mükellefin
iki hüküm veya fiil arasýnda
seçim yapmakta serbest olmasý
anlamýnda fýkýh terimi.
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Sözlükte “bir kimseye iki veya daha fazla seçenek arasýnda tercih imkâný vermek”
anlamýndaki tahyîr kelimesi usûl-i fýkýhta
ve fýkýhta sözlük anlamýna uygun biçimde deðiþik baðlamlarda kullanýlmýþtýr. Ayný kökten türeyen ihtiyâr ve tahayyur “iki
durumdan daha iyi olaný istemek ve seçmek” (ayný anlamda isim olarak “hýyâr” /
“muhayyerlik” kullanýlýr), hîre / hýyere /
hayre “seçim yapmak” ve “seçilen”, istihâre “yapýlmasý düþünülen bir iþin Allah katýnda hayýrlý olan þekliyle gerçekleþmesini
istemek” demektir. Kur’ân-ý Kerîm’de hýyere kelimesi iki âyette (el-Kasas 28/68; elAhzâb 33/36) ve bazý hadislerde geçmekte, 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 hüküm vermesi için kendisine gelen kâfirler
arasýnda hüküm verip vermeme konusunda Resûlullah’ý muhayyer býrakan âyet (elMâide 5/42) kaynaklarda “tahyîr âyeti” diye adlandýrýlmýþtýr. Tahrîm sûresinin (66)
5. âyeti de Ahzâb sûresindekiyle iliþkilendirilerek bazý kaynaklarda ayný adla anýlmýþtýr.
Fýkýh usulünde teklifî hükümlerle ilgili
terminolojinin çerçevesi çizilirken iktizâ (gerekli kýlma) ve tahyîr (serbest býrakma)
kavramlarý esas alýnýr. Bazý usul âlimleri,
mükellefe sorumluluk yüklemeyen hükümleri “tahyîrî hüküm” adýyla ayrý bir kategori biçiminde deðerlendirerek hükmü teklifî (iktizâî), tahyîrî ve vaz‘î diye üç kýsma
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ayýrmýþlarsa da genelde tahyîr teklifî hüküm kapsamýnda ele alýnýp teklifî ve vaz‘î
þeklindeki ikili hüküm taksimi benimsenmiþ ve usul literatüründe bu taksim yerleþmiþtir (bk. HÜKÜM; MUBAH). Kiþinin
gerek Allah’a gerekse insanlara ve topluma karþý görevleri deðiþik yönlerden tasnif edilirken kiþiye zaman veya fiil açýsýndan seçim imkâný tanýnmasý tahyîr tabiriyle ifade edilir. Meselâ belli bir vakitte yerine getirilmesi gereken (mukayyet) vâcip
için belirlenen zaman dilimi ayný cinsten
baþka bir ibadetin yerine getirilmesine elveriþli ise (muvassa‘) mükellef onu bu dilim içinde istediði bir zamanda eda edebilir. Yine þâriin mükellefi birden fazla iþten birini seçme hakký tanýyarak yükümlü tutmasý halinde muhayyer vâcipten söz
edilir. Bazý usul âlimleri vâcibin bu türleriyle karýþmamasý için mendubun tanýmýna “terkinin kýnamayý gerektirmediði” veya “terki halinde herhangi bir bedele gerek bulunmadýðý” þeklinde bir kayýt koyma
ihtiyacý duymuþtur. Beþ kýsým üzerine kurulan teklifî hüküm tasnifinde (vâcip, mendup, haram, mekruh, mubah) mükellefin
yapýp yapmamakta muhayyer býrakýldýðý
fiiller mubah diye adlandýrýlmýþtýr. Buradaki tahyîr bir fiili yapýp yapmama arasýnda olup her iki davranýþ sebebiyle sevap
kazanmasý veya ceza görmesi söz konusu deðildir. Muhayyer vâcip ve muvassa‘
vâcip ile mükellefe bazý menduplar veya
bunlarý yerine getirme biçimleri arasýnda
seçim yapma imkâný tanýnmasý durumunda ise tahyîr, mükellefe yapma veya yapmama konusunda deðil yerine getirilecek
fiiller veya eda zamaný ve þekilleri arasýnda bir seçim imkânýnýn verilmesini ifade
eder. Dolayýsýyla tahyîr ibâhaya nisbetle
daha kapsamlýdýr; her ibâha tahyîrdir, fakat her tahyîr ibâha sayýlmaz. 120 sýðýrý
olan mükellefin zekât olarak üç yaþýnda
üç tosun veya iki yaþýnda dört dana vermekte serbest býrakýlmasý, hastalýk vb. bir
sebeple ihram yasaklarýný ihlâl eden kimsenin 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 halinde anne veya babasýný tercih hakkýna
sahip bulunmasý, yemin kefâretinde kiþinin on fakiri doyurma, giydirme veya bir
köle âzat etme arasýnda serbest býrakýlmasý, öldürülen kiþinin velilerinin katile kýsas uygulanmasýný isteme, ondan diyet talep etme, bir mal karþýlýðýnda veya karþýlýksýz 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 mükellefin seçimine býrakýlabildiði için tahyîr
kavramý azîmet-ruhsat konularýnda da
gündeme gelmektedir. Özellikle satým sözleþmesinde bazý hallerde taraflardan birinin veya her ikisinin akdi onama yahut
feshetme hakkýna sahip olmasý (bk. MUHAYYERLÝK), seçimlik borcun söz konusu
olduðu durumlarda borçlunun belirlenen
seçeneklerden birini seçebilmesi borç iliþkileriyle ilgili tahyîr örnekleri arasýnda sayýlabilir.
Ca‘feriyye mezhebinde Usûliyye ekolüne göre þer‘î deliller kitap, sünnet, icmâ
ve akýl olup karþýlaþýlan meseleye dair bir
dayanaðýn bunlarda bulunmamasý halinde uygulama ilkelerine (usûl-i ameliyye)
baþvurulur. Bu ilkeler arasýnda istishâb,
berâet-i asliyye, ihtiyat ve tahyîr baþta gelir. Ca‘ferî usul kitaplarýnda çeþitli yönlerden incelenen tahyîr genel anlamda iki delilin, ahkâmýn taalluk ettiði iki emârenin
çatýþmasý ve teliflerinin yahut ikisi arasýnda tercihin mümkün olmamasý durumunda mükellefin birini seçebilmesini ifade
eder. Bu durumda müctehid bizzat amel
için iki hükümden birini seçme, müftü fetva isteyeni iki hüküm arasýnda serbest býrakma ve hâkim de iki hükümden birini
belirleyip ona göre karar verme mevkiindedir. Bu çerçevede tahyîrin esasen þer‘î
bir hüküm deðil kolaylýk prensibine dayalý þer‘î bir vazife olduðu belirtilmiþ, bunun
þer‘î bir hüküm olan muhayyer veya muvassa‘ vâcipteki tercihten ayrý sayýlmasý
gerektiðine dikkat çekilmiþtir. Sünnî usul
kaynaklarýnda da þer‘î deliller arasýnda çatýþma 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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Suudi Arabistan’da bir þehir.
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Hicaz’ýn üç önemli þehrinden biri olup
Mekke’nin 88 km. doðusunda, Serât silsilesinden Gazvân daðýnýn güney eteklerindeki dalgalý bir plato içine derin bir þekilde gömülmüþ olan Vec vadisinde denizden
yaklaþýk 1700 m. yükseklikte kurulmuþtur.
Adýný Amâlik’ýn oðullarýndan Vec b. Abdülhay’dan alan Vec, Tâif vadisi ve Tâif þehrinin bulunduðu alanýn tamamý için de kullanýlýr. Tâif, Hicaz’ýn kýþ aylarýnda iklimi
en soðuk yerleþim birimidir. Yazýn mutedil
havasý sebebiyle günümüzde olduðu gibi Mekke eþrafýnýn tarih boyunca sayfiye
þehri özelliði kazanmýþtýr. Zengin su kaynaklarýna, verimli topraklara sahip olan ve
bazý coðrafyacýlar tarafýndan Necid bölgesinden sayýlan þehir ayný zamanda Arabistan’ýn doðu, batý ve güneyden gelen yollarýnýn kesiþme noktasýnda yer almakta ve
Haremeyn’e açýlan doðu kapýsý vasfýný taþýmaktadýr. Vâdîabbas da denilen Tâif vadisi, Câhiliye devrinde Sakýf kabilesinin hâkimiyeti sýrasýnda þehrin etrafýnýn bir surla çevrilmesinden sonra Tâif (etrafý duvarla çevrili) olarak adlandýrýlmýþtýr (Tâif adýnýn veriliþiyle ilgili diðer rivayetler için bk.
Yâkut, IV, 9). Sur içinde iç kale bulunuyor,
geceleri kapýlar kapanýyordu. Surlarýn baþlangýçta Bâbü Benî Yesâr ve Bâbü Benî Avf

adlý iki kapýsý varken daha sonra Bâbü Ýbn
Abbas, Bâbü’rî ve Bâbü’l-hazm isimli üç
kapýsý olmuþtur. 1947’de þehir planýnda
yapýlan düzenlemeler sebebiyle önemli kýsmý ortadan kaldýrýlýncaya kadar ayakta kalan surlarýn bazý bölümleri aslýna uygun biçimde restore edilmiþtir (Abdülmecîd Ýsmâil Daðýstânî, s. 36).
Vec vadisindeki yerleþim Nûh tûfaný öncesine kadar çýkarýlmakta ve Benî Mehlâil
b. Kaynân’ýn burada oturduðu rivayet edilmektedir (Taberî, I, 203). Tûfanýn ardýndan ilk sakinleri Amâlika kavmidir. Bu dönemde bölgeye gelen Semûd kavminin
Vâdilkurâ’ya geçmeden Amâlika’yý buradan çýkardýðý söylenmektedir. Daha sonra
baþta Benî Hilâl olmak üzere çeþitli Arap
kabilelerinin bir süre ikamet ettiði Tâif’in
günümüzde izlerine rastlanan en eski sakinleri Kays Aylân’a baðlý kabilelerdir. Önce Benî Advân b. Amr, ardýndan Benî Âmir
b. Sa‘`saa bölgeye geldi. Baþlangýçta iyi geçinen ve aralarýnda akrabalýk kuran iki kabilede baþ gösteren mücadele Benî Âmir’in
Benî Advân’ý Vec vadisinden çýkarmasýyla
sonuçlandý. Tâif’in þehir olarak ortaya çýkmasýnda en büyük pay Benî Sakýf’in atasý
Kasî b. Münebbih’e aittir. Ýyâd’a mensup
olan Kasî III. yüzyýlýn baþlarýnda kabilesiyle
birlikte Vecc’e gelerek buraya yerleþti. Kays
Aylân’ýn reisi Âmir b. Zarib el-Advânî’den
eman alýp Hevâzin’e katýldý ve onun kýzýyla evlendi. Kasî tarafýndan getirilen üzüm
çubuklarýnýn dikilmesiyle ziraat önem kazandý. Çeþitli meyve aðaçlarýnýn yetiþtiði
bahçe ve baðlar oluþturuldu. Sulama iþlerine önem verilip dere aðýzlarýna bent ve
barajlar yapýldý. Hayvancýlýk ve tarýmla uðraþan Sakýfliler, Tâif’i bayýndýr bir yerleþim
merkezi haline getirdilerse de Âmiroðullarý ile aralarýnda çýkan düþmanlýk yüzünden þehri terketmek zorunda kaldýlar. Ancak çobanlýkla uðraþan Âmiroðullarý, tarým alanýnda baþarýlý olamayýnca Vec’deki

Tâif’ten
bir görünüþ

bað ve bahçeleri iþlemeleri için Sakýfliler’in
Tâif’e dönmesine izin verdiler. Tâif’e dönmelerinin ardýndan giderek nüfuslarý artan Sakýfliler tekrar baþlayan mücadeleyi
kazandýlar ve Âmiroðullarý’ný vadiden çýkarýp þehirde hâkimiyeti ele geçirdiler (Bekrî, I, 78). Tâif, Ýslâmiyet’in hemen öncesinde bir vadinin iki eteðinde Sakýf ve Vaht
adýný taþýyan yerleþim alanlarýndan meydana geliyordu. Arabistan’ýn o dönemdeki diðer þehirleri gibi bu iki yerleþim alaný
da 200 ile 1500 metre arasýnda deðiþen
uzaklýklarda kurulmuþ, her birinde ayrý bir
kabilenin oturduðu mahalleler halindeydi.
Þehir nüfusunun çoðunluðu Sakýf’in kollarý
Ýlâc, Mâlik ve Cehm ile (Ahlâf) Avf’tan meydana geliyordu. Ayrýca kölelerin ve âzatlýlarýn yaný sýra az sayýda yahudi bulunuyordu.
Tâif, Benî Sakýf’in hâkimiyetinden itibaren Arabistan’da hem dinî hem ticarî bir
merkez olan Mekke’den sonra en önemli
þehir haline geldi. Bostan ve bahçeleriyle
ünlü Tâif baþta Mekke olmak üzere civardaki þehirlerin meyve ve sebze ihtiyacýný
karþýlýyordu. Tarým ve hayvancýlýk yanýnda
çeþitli el sanatlarý ve ticarette de ilerlemiþti. Kuru üzüm, þarap, zeytinyaðý ve bal üretiminde meþhurdu ve deri iþlemeciliðinde
bütün Arabistan’da tanýnýyordu. Mekke’den baþka Bizans ve Sâsânîler ile ticarî
iliþkiler kuruldu. Tâif’te üretilen mallarýn
önemli bir kýsmýnýn Suriye’den Horasan’a
kadar pazarlanmasý iþi Mekkeli tüccarlar
tarafýndan yapýldý. Özellikle hac seferleri
ve bu güzergâhta kurulan panayýrlar ticarî canlýlýðý daha da arttýrýyordu. Tâif’teki
üretim bolluðu baþta Ukâz olmak üzere
yakýn bölgelerde panayýrlarýn kurulmasýna zemin hazýrladý. Baþlangýçta bu panayýrlara üretici sýfatýyla katýlan Tâifliler giderek Arabistan’ýn en maharetli tüccarlarý
arasýnda anýlmaya baþlandý. Tâifli tüccarlar tarým ve ticaretten elde ettikleri geliri
faiz karþýlýðý borç verirlerdi. Ýslâm öncesinde Arabistan’ýn en ünlü tefecileri arasýnda çok miktarda Tâifli vardý. Tâif ile Mekke ve Yemen arasýnda sýký ticarî iliþkiler
kurulmuþtu. Hîre-Tâif-Yemen kervan yolunu kontrol altýna alma istekleri bazan silâhlý çatýþmalara yol açýyordu. Bazý Tâifliler ticarî maksatlarla Mekke’de otururdu.
Öte yandan Tâif’teki ekonomik canlýlýk,
özellikle para iþlerini yürüten çok sayýda
yahudi için burayý önemli bir merkez haline getirmiþti.
Tâifliler’le Mekke halký arasýnda köklü bir
akrabalýk baðý vardý. Bu dönemde Kureyþ
ile Sakýf karþýlýklý evlilikler yoluyla akraba443

