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Kuruluþ yahut 
vezin bakýmýndan eþdeðer olup 

birbirini izleyen baðýmsýz kelime, 
terkip ve cümleler dizisiyle 
övgü, yergi vb. konularda 

kompozisyon oluþturulmasý anlamýnda
bedî‘ terimi.

˜ ™

Sözlükte “ak benek, hurma çekirdeði
üzerindeki beyaz nokta, beyaz zar; alaca
ve ince kumaþ” anlamlarýndaki fûf kelime-
sinden türeyen tefvîf “beyaz desenli ku-
maþ dokumak” mânasýna gelir (Lisânü’l-
£Arab, “fvf” md.; Kåmus Tercümesi, III, 696-
697). “Beyaz desenli ince giysi” demek olan
“sevb müfevvef” terkibiyle iliþkilendirilen
tefvîf, bedî‘ ilminde anlama güzellik katan
sanatlardan olup bir beyit veya söz içinde
kuruluþ yahut vezince eþdeðer, ancak bir-
birinden baðýmsýz olan kelime, terkip ve
cümlelerin ardarda sýralanmasýyla övgü,
yergi, gazel vb. içerikte bir kompozisyo-
nun oluþturulmasýdýr. Bu tür kelime, ter-
kip ve cümlelerden meydana gelen anlam
kompozisyonu giysi üzerinde diðer renk-
lerle ayrýlmýþ, birbirinden baðýmsýz, para-
lel biçimde uzanarak bir desen oluþturan
beyaz çizgilere benzetilmektedir. Tefvîf sa-
natý kompozisyon bakýmýndan uzun, orta ve
kýsa cümlelerle gerçekleþebilir. Uzun cüm-
le halinde kullanýlýþýna þu âyetler örnek teþ-
kil eder:
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ratan ve bana yol gösteren. O’dur beni yediren
ve içiren. O’dur hastalandýðým zaman þifa ve-
ren. O’dur beni öldürecek, sonra diriltecek
olan. O’dur ödül ve ceza gününde hatamý ba-
ðýþlamasýný umduðum) (eþ-Þuarâ 26/78-82).
Âyetlerde ardarda, fakat birbirinden ba-
ðýmsýz sýralanan eþdeðer ve paralel ifa-
delerle yüce yaratan hakkýnda övgü kom-
pozisyonu oluþturulmuþtur. Antere’nin þu
beytini de tefvîf sanatýnýn uzun cümle ha-
lindeki kullanýmýna misal vermek müm-
kündür (Hatîb et-Tebrîzî, Þer¼u Dîvâni
£Antere, s. 126):

	�bא�=
�A \]� ��k/D& ��X>�9=א / \]� �)"/ �<X+=א\]”
“G�A/ (Düþman üzerlerine gelirse [korumak için]
akýn ederim, dört taraflarý sarýlýrsa hamle ya-
parým, dar bir yere konaklarsa düþman, atým-
dan inip cenge davet ederim). Þair þart cevap
üslûbuyla ayný kuruluþa sahip, baðýmsýz
ve paralel cümleler dizisiyle bir hamâse
kompozisyonu meydana getirmiþtir.

Orta uzunluktaki cümle kullanýmýna ör-
nek olmak üzere þu âyet zikredilebilir:
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hým!] Geceyi gündüze katarsýn, gündüzü
geceye katarsýn; ölüden diri çýkarýrsýn, di-
riden ölü çýkarýrsýn [Âl-i Ýmrân 3/27]). Ýbn
Zeydûn’un þu beyti de orta uzunlukta
cümle formunda gerçekleþen tefvîfe mi-
sal verilebilir (Dîvân, s. 163):

30� 30/ �G�� / ��/ ��8� )</ �א:��4 3��:/ -�” 
“[*/ )�� [��/ (Sen kibirlen, ben katlanýrým; sen
dilediðini yap, ben sabrederim; sen izzet sahibi
ol, ben zillete razýyým; sen benden yüz çevir, ben
sana yönelirim; sen söyle, ben dinlerim, sen em-
ret, ben yaparým). Tefvîf sanatýnýn kýsa cüm-
le formunda kullanýlýþýna Mütenebbî’nin
Seyfüddevle el-Hamdânî’yi övdüðü ve özür
beyanýnda bulunduðu þu beyti örnek gös-
terilebilir (Berkuký, III, 209):

d� �d� �J / �8/ �3� �38 3�:/ [À0/ 3A/ 30/” 
“3<� �)� \�/ 3�b7� (Affet, ihsanda bulun, yerler
bahþet, binitler lutfet, konumumu yücelt, tesel-
li et, önceki konumumu tekrar lutfet / Ýhsanýný
arttýr, lutfederken sevinçli ve güler yüzlü ol, yi-
ne lutfet, katýna yaklaþtýr, sevindir, vuslat bah-
þet).

Hatîb el-Kazvînî tefvîfi, “bir söz içinde
uzunluklarý birbirine eþit veya yakýn cüm-
leler halinde birbiriyle uyumlu mânalarýn
zikredilmesi” olarak tanýmlayýp bazý örnek-
ler sýraladýktan sonra bu sanatýn bir kýsým
örneklerinin mürâât-ý nazîr (îtilâf), bir kýs-
mýnýn da mutabakat (tezat) sanatýna da-
hil olduðunu belirtmiþtir (el-Î²â¼, IV, 385).
Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Bedreddin Ýbn Mâlik, Ha-
tîb el-Kazvînî, Þehâbeddin el-Halebî, Ah-
med b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî, Safiy-
yüddin el-Hillî, Ýbn Hicce, Süyûtî, Ýbn Ma‘-
sûm el-Medenî gibi belâgat âlimlerinin ço-
ðunluðu tefvîf sanatýný bu þekilde anlamýþ-
týr. Öte yandan taným yapmamalarýna rað-
men verdikleri örnekler, Hatîb et-Tebrîzî
ile Ýbnü’z-Zemlekânî’nin tefvîfi “zikredilen
yergi sýfatlarýnýn anýlan bir kelime veya ifa-
de baðlamýnda övgü sýfatýna dönüþtüðü
söz” diye anladýklarýný göstermektedir. Her
iki müellif Cerîr’in þu dizelerini örnek ver-
miþtir (Tâceddin Þelak, s. 254):
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(Zühd ü takvâda ve doðruluða kýlavuz olma-

da onlardan hayýrlýsý yoktur / Er meydanýnda
ise þahinler gibidir // Asil kimseler onlar saye-

ken bu amacý gütmelidir. Teftâzânî, çaðýn
fikrî problemlerinin üstesinden gelmek için
Kur’an ve Sünnet kaynaklarýna baþvurma,
sahih Ýslâm’a sýmsýký sarýlma, Ýslâm üm-
metinin birliðinin güçlenmesi için Ehl-i
sünnet ve Þîa gibi mezheplerin yakýnlaþ-
masý, insan mutluluðunun ve refahýnýn
saðlanmasý için dinle bilimin birbirini des-
teklemesi, akýlla vahyin birlikteliði, dinler
arasý diyalog, Batý ve Doðu düþüncelerinin
sentezi, teknolojik ve bilimsel ilerlemeden
faydalanma, hoþgörü ve eþitlik ilkesini ha-
yata geçirme, entelektüel hayatta izlenen
metodun kapsayýcýlýðý gibi konular üzerin-
de önemle durmuþ, insanýn akýl ve gönül
eðitiminin her þeyin baþý olduðunu savun-
muþ, Ýslâm eðitim felsefesine dair yazýlar
kaleme almýþtýr.

Eserleri. 1. Dirâsât fi’l-felsefeti’l-Ýslâ-
miyye (Kahire 1957). 2. Ýbn £A¹âßillâh el-
Ýskenderî ve ta½avvufüh (Kahire 1969,
2. bs.). 3. £Ýlmü’l-kelâm ve ba£²u müþ-
kilâtih (Kahire 1979). Þerafettin Gölcük
tarafýndan Kelâm Ýlminin Belli Baþlý
Meseleleri (Ýstanbul 1980) ve Ana Konu-
larýyla Kelâm ( Konya 2000) adýyla Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir. 4. Ýbn Seb£în
ve felsefetühü’½-½ûfiyye (Beyrut 1973).
5. MedÅal ile’t-ta½avvufi’l-Ýslâmî (Ka-
hire 1979). 6. el-Ýnsân ve’l-kevn fi’l-Ýs-
lâm (Kahire 1975). 7. e¹-ªurušu’½-½ûfiy-
ye fî Mý½ýr (Kahire 1991). Teftâzânî, Mu-
hammed Mustafa Hilmi ile birlikte Kadî
Abdülcebbâr’ýn el-Mu³nî adlý eserinin rü’-
yet konusundaki IV. cildini tahkik ederek
neþretmiþtir (Kahire 1965). Tasavvuf, Ýs-
lâm felsefesi ve kelâm baþta olmak üze-
re Ýslâm düþüncesiyle ilgili yirmi civarýnda
makalesi bulunan Teftâzânî bu makalele-
rinde tasavvufî bilgi, tasavvuf felsefesi,
Ýhvân-ý Safâ, müslümanlara göre felsefe-
týp iliþkisi, modern Mýsýr’daki fikrî cereyan-
lar, Ýslâm ve Batý felsefelerinin karþýlaþtý-
rýlmasý, Mýsýr’daki tarikatlar, Ekberiyye ta-
rikatý gibi konular üzerinde durmuþtur.
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Bazý aþýrý Þîa fýrkalarýnda görülen,
âlemin yaratýlýþý ve idaresinin

âhirette ceza ve mükâfat verme iþinin
Hz. Peygamber ile Hz. Ali ve imamlara

havale edildiði þeklindeki düþünce;
iradî fiillerin meydana getirilmesinin

Allah tarafýndan tamamen
insanlara býrakýlmasý anlamýnda

bir terim
(bk. MÜFEVVÝDA).

˜ ™
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Kulun bütün iþlerinde
Allah’ý kendisine mutlak vekil kýlmasý,

O’na teslim olmasý anlamýnda
tasavvuf terimi
(bk. TEVEKKÜL).
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Kiþinin kendine ait hukukî bir yetkiyi
baþkasýnýn kullanmasýna izin vermesi

anlamýnda fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir iþi baþkasýna havale et-
mek” anlamýndaki tefvîz fýkýhta daha çok
nikâh ve talâkla vezirlik konularýnda kiþi-
nin kendine ait hukukî bir yetkiyi baþkasý-
nýn kullanmasýna izin vermesini ifade eder.
“Vezâretü’t-tefvîz”, devlet baþkanýnýn ken-
disine verdiði tam yetkiyle her türlü tasar-
rufta bulunabilen kiþinin üstlendiði vezir-
liktir. Osmanlý hukukunda tefvîz “bir gayri
menkulün tasarruf hakkýný bilinen bedel
karþýlýðýnda bir kimsenin üstünde býrak-
mak” demektir. Burada yalnýz tasarruf ve
intifa hakký verilmektedir. Osmanlý arazi
kanununda, mahlûl olan mîrî arazi ve imar
ve ihya edilen mevât arazinin intikal ya-
hut tapu hakký sahiplerine verilmesi için
tefvîz kelimesi kullanýlmýþtýr (Ergüney, s.
454). Tasavvuf terimi olarak tefvîz kulun
bütün iþlerini tam bir teslimiyet ve tevek-
külle Allah’a havale etmesini anlatýr. Ayný
kökten türeyen bir fiil Mü’min sûresinde
(40/44) bu anlamda kullanýlmýþtýr. Erzu-
rumlu Ýbrâhim Hakký’nýn meþhur “Tefvîz-
nâme”si bu mahiyetteki duygularýn dile
getirildiði meþhur bir þiirdir.

Nikâhta. Nikâh esnasýnda mehir mikta-
rýnýn belirlenmeyip eþlerden birine veya
bir baþka kiþiye býrakýlmasýna “tefvîzü’l-
mehr”, bu durumdaki kadýna “müfevviza”

ve velisinin mehirsiz evlendirerek koca-
sýna tefvîz ettiði kadýna “müfevveza” adý
verilir. Velâyet-i icbâr yetkisine sahip ba-
banýn kýzýný mehirsiz evlendirmesine ve
kadýnýn, velisine kendisini mehirsiz evlen-
dirme izni vermesine “tefvîzü’l-bud‘” de-
nilmiþtir. Fakihler nikâhta tefvîzin meþrû
olduðunda icmâ etmiþtir. Bu icmâa mes-
net olarak, “Henüz kendilerine dokunma-
dan veya mehir belirlemeden kadýnlarý bo-
þamanýzda size günah yoktur” meâlindeki
âyetle (el-Bakara 2/236) þu hadis zikredil-
mektedir: Berva‘ bint Vâþýk’ýn kocasý ken-
disi için mehir belirlemeden vefat etmiþ-
ti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Berva‘
için ailesinden kendisinin konumundaki
kadýnlarýn mehri kadar bir mehir (mehr-i
misl) tesbit etmiþtir (Tirmizî, “Nikâh”, 44).
Mehr-i misli gerekli kýlan þeyin ne olduðu
mezhepler arasýnda ihtilâflýdýr. Hanefî ve
Hanbelî mezheplerine göre mehr-i misl ni-
kâh akdiyle gerekli hale gelir ve ölüm ya da
zifafla kesinleþir. Þâfiî ve Mâlikîler ise bu
mehrin zifafla gerekli hale geldiði kana-
atindedir. Cinsel iliþki vuku bulmadan ta-
lâk gerçekleþirse kadýn sadece müt‘aya hak
kazanýr (el-Bakara 2/236). Burada söz ko-
nusu olan “müt‘atü’t-talâk” mehir talebin-
de bulunma hakký olmayan kadýna verilen
bir miktar para ya da maldýr. Mehir öde-
memek þartýyla yapýlan evliliðin tefvîz kap-
samýna girip girmediði tartýþýlmýþtýr. Ço-
ðunluða göre bu durum tefvîz sayýlýr ve
mehr-i misl ödenir. Mâlikîler’e göre ise bu
durumda zifaftan önce akdin feshedilme-
si gerekir; zifaftan sonra ise evlilik bozul-
maz ve mehr-i misl ödenir.

Talâkta. Kocanýn boþama yetkisini ka-
rýsýna veya bir baþka kiþiye devretmesine
“tefvîzü’t-talâk” denir. Bu hakkýn kendisi-
ne devredildiði kiþi “müfevvez / müfevve-
za” diye nitelenir. Fakihler talâkta tefvîzin
câiz olduðunda ittifak etmiþtir. Hz. Pey-
gamber’den, eþlerine arzu ederlerse ken-
dilerini serbest býrakacaðýný söylemesini
isteyen âyet bu husustaki deliller arasýn-
da yer alýr (el-Ahzâb 33/28-29; Buhârî, “Ta-
lâk”, 5). Nikâh akdinin kuruluþu esnasýn-
da tefvîz þartý ileri sürülebileceði gibi ev-
lilik devam ederken de koca tefvîz tasar-
rufunda bulunabilir. Tefvîz kocanýn talâk
haklarýný ortadan kaldýrmaz ve eksiltmez.
Kadýn tefvîz hakkýný kullandýktan sonra ta-
lâktan rücû edemez. Kadýnýn bu hakký kul-
lanmasýndan önce erkeðin verdiði yetkiyi
geri alýp alamayacaðý ise tartýþmalýdýr. Tef-
vîz iþlemini talâk yetkisinin temlik edilme-
si olarak gören Hanefiler’e göre tefvîzde
bulunan kiþi tasarrufundan rücû edemez;
Þâfiî’nin son görüþü de bu doðrultudadýr.

sinde erer yüceliklere / Ama onlarda kötülükler
konusunda gevþeklik vardýr // Birbirinin benze-
ri insanlardýr / Onlarda küçük büyüðe öncülük
yapar // Kötülük konusunda kafalarý çalýþmaz /
Ama iyilik konusunda hepsi basîret sahibidir).
Burada þahin, yaratýlýþýnýn gereði baþka-
sýnýn malýný alýp kaçmasý sebebiyle yergi
sýfatý iken “savaþta” kaydýyla övgü sýfatý-
na, ayný þekilde gevþeklik yergi sýfatý iken
“kötülüklere karþý” olmasýyla övgü sýfatý-
na, küçüðün büyüðe öncülük etmesi yergi
iken “birbirine eþit ve denk olmalarý” kay-
dýyla övgüye, kafa kalýnlýðý yergi iken “kö-
tülük konusunda” kaydýyla övgü sýfatýna
dönüþtürülmüþtür.

Müeyyed-Billâh Yahyâ b. Hamza el-Ale-
vî, bedî‘ ilminde en yüksek zirve diye nite-
lediði tefvîfi “bir karîne ile baþka anlama
gelen söz” þeklinde tanýmladýktan sonra
mâna ve lafýzla ilgili iki türünden söz et-
miþ, mâna ile ilgili olanda Ýbnü’z-Zemlekâ-
nî’nin tanýmýný ve örneðini zikretmiþ, lafýz-
la ilgili olanda ise yaygýn tefvîf anlayýþýný
dile getirmiþ, hatta söz bölümlerinin aruz
bahrinin tef‘ilelerine göre taktî‘li gelmesi-
ni güzel bulmuþtur. Bulut tasvirine dair
tavîl bahrindeki þu dizede görüldüðü gibi
(e¹-ªýrâ¾, s. 441):
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(Süs var, çizen yok, nakýþ var, el yok / Göz yaþý
var, göz yok, gülme var, diþler yok). Ebû Tâhir
el-Baðdâdî ile ondan etkilenen Ýbn Kayyim
el-Cevziyye tefvîfi lafýzlarý akýcý ve fasih, an-
lamý açýk seçik olan þiir türü olarak görmüþ-
tür.
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