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TEFVÎF

– —
TEFVÎZ
( Z�=7�
א )

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).

˜ ™

– —
TEFVÎZ
( Z�=7�
א )

Kulun bütün iþlerinde
Allah’ý kendisine mutlak vekil kýlmasý,

O’na teslim olmasý anlamýnda
tasavvuf terimi
(bk. TEVEKKÜL).

˜ ™

– —
TEFVÎZ
( Z�=7�
א )

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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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ dördüncü sûresi.

˜ ™

Âlimlerin çoðunluðuna göre Medine’de
-muhtemelen ilk yýllarda- nâzil olmuþtur.
Adýný dokuzuncu âyette geçen “tegabün”
(aldanmak / aldatmak) kelimesinden alýr. Âyet
sayýsý on sekiz olup fâsýlasý “\ ،# ،� ،�” harf-
leridir. Tegabün sûresi, Allah’ý yüceltme
(tesbih) ifadesiyle baþlayan beþ sûrenin
(müsebbihât) mushaf tertibine göre so-
nuncusudur. Sûre Allah’ýn varlýðýný ve pey-
gamberleri vasýtasýyla O’na baðlanmayý,
âhiret âlemini ve buna hazýrlanma aracý
olan dünya hayatýný iç içe konular halinde
ihtiva eder. Bu muhtevayý üç bölüm ha-
linde özetlemek mümkündür. Birinci bö-
lüm evrendeki her varlýðýn Allah’ýn yüce-
liðine tanýklýk ettiði, hâkimiyet ve övgüle-
rin O’na mahsus olduðu ve O’nun her þe-
ye güç yetirdiðinin ifade edilmesiyle baþ-
lar. Ardýndan Allah’ýn evreni ve bunun için-
de insaný en güzel biçimde yarattýðý, ev-
rendeki her þeye, insanlarýn düþüncelerin-
de bulunanlar dahil gizledikleri ve açýkla-
dýklarý hususlara vâkýf olduðu belirtilir. Geç-
miþ dönemlerde doðru yolu gösteren pey-
gamberler gönderildiði halde küfür ve in-
kâr yoluna sapanlarýn acýklý bir âkýbete mâ-
ruz kaldýklarý ve Kur’an’ýn muhataplarýnýn
bu ibret verici olaylardan haberdar olduk-
larý bildirilir (âyet: 1-6). Diðer bazý âyetler-
de Allah’a, resulüne ve “nur” diye anýlan
Kur’an’a iman etmenin lüzumu, kendisi-

ne gönülden baðlananlara Allah’ýn daima
yol göstereceði, Allah’a ve resulüne itaat
etmenin ve O’na güvenip dayanmanýn ge-
reði vurgulanýr (âyet: 8, 11-13).

Sûrenin ikinci bölümü âhirete dairdir.
Kâfirlerin ebedî hayatý inkâr ettikleri, an-
cak bunun mutlaka gerçekleþeceði ve dün-
yada sergilenen davranýþlarýn karþýlýklarý-
nýn verileceði ifade edilir. Sûrenin doku-
zuncu âyetinde bütün insanlarýn bir ara-
ya getirileceði kýyamet günü “tegabün gü-
nü” diye nitelendirilir. “Alýþveriþte birbirini
aldatmak” mânasýna gelen tegabün keli-
mesi, rýzasýný ve cenneti kazanmak için
kendilerini Allah’a adayanlarla bunun ak-
sine hareket edenlerin nihaî gerçeði gör-
meleri ve inananlarla inanmayanlarýn dün-
yadaki iddialarý bakýmýndan inkârcýlarýn al-
danmýþ durumuna düþmeleri þeklinde yo-
rumlanmýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfre-
dât, “gbn” md.; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII,
28). Sûrede ayrýca iman edip sâlih amel
iþleyenlerin cennette, inkâr ve yalanlama
yolunu tutanlarýn cehennemde ebedî ka-
lacaðý belirtilir (âyet: 7, 9-10).

Sûrenin son bölümünde müminlere hi-
tap edilerek âhiret âleminin mutluluðu
için dünya hayatýnda dengeli ve erdemli
davranmalarý gerektiðine dikkat çekilir.
Bu arada Allah’ýn lutfettiði nimetlerden

Þâfiî’nin eski görüþüne göre ise tefvîz
icap, boþama kabul mahiyetindedir ve
temlik iþleminde karþý tarafýn kabul et-
mesinden önce icaptan vazgeçilebileceði
kuralý gereði tefvîzden rücû mümkün-
dür. Mâlikîler kullanýlan lafýzlarýn anlamý-
na göre tefvîzi “tefvîz-i tevkîl”, “tefvîz-i
temlîk” ve “tefvîz-i tahyîr” þeklinde üçe
ayýrýrlar ve bunlardan yalnýzca birincisin-
de tefvîzden rü-cû imkânýnýn bulunduðu-
nu kabul ederler.

Fakihler talâkta olduðu gibi tefvîzde de
sarih ve kinayeli ifadeler arasýnda fark gö-
zetmiþler; talâk kelimesi kullanýlmýþsa tef-
vîzi sarih, kullanýlmamýþsa kinayeli kabul
etmiþlerdir. Bu ayýrým, talâkta olduðu gi-
bi sarih lafýzlarda niyete bakýlmamasý ve
kinaye lafýzlarda niyetin þart koþulmasý,
sarih olanlarýn ric‘î ve kinayeli olanlarýn
bâin talâk hükmünde kabul edilmesi gi-
bi hükümleri beraberinde getirmektedir.
Çaðdaþ fakihlerin eðilimi ise kinayeli lafýz
kullanýmýnýn aðýr sonuçlarýný hafifletme ve
irade beyanlarýnýn hukukî tasarrufun ma-
hiyetini açýk biçimde ortaya koymasýný esas
alma yönündedir.

Tefvîz iþleminde süre sýnýrlamasý yapý-
lýp yapýlamayacaðý ve zaman aþýmýnýn söz
konusu olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Çoðun-
luða göre tefvîz herhangi bir kayýtla sýnýr-
landýrýlmamýþsa (tefvîz-i mutlak) gerçek-
leþtirildiði meclisle sýnýrlý kabul edilir; fa-
kat tefvîzin geçerlilik süresi farklý kayýtlar
eklenmek suretiyle (tefvîz-i mukayyed) ge-
niþletilebilir; açýkça her zaman için geçerli
bir tefvîz lafzý söylendiðinde (tefvîz-i âm)
talâk hakký herhangi bir zamanda kulla-
nýlabilir. Mâlikî mezhebinde, tefvîz için be-
lirli lafýzlarýn kullanýlmasýnýn gerekli sayýl-
masý gibi özel hükümler yer alýr. Erkeðin
bir defada birden fazla talâk hakkýný kul-
lanmasýnýn geçerli sayýlýp sayýlmayacaðý
tartýþmalarýnýn benzeri tefvîz konusunda
da görülür. Fýkýhta genel eðilim tefvîzde
de bir defada birden fazla talâk hakkýnýn
kullanýlabileceði yönündedir. Ancak bu yak-
laþým, Kitap ve Sünnet’te yer alan talâk
haklarýnýn kullanýmýna iliþkin düzenleme-
lerin amacýyla ve ailenin olabildiðince ko-
runmasý ilkesiyle baðdaþmadýðý ileri sürü-
lerek eleþtirilmiþ, özellikle kadýnýn hissî ve
acele karar vermeye daha yatkýn olduðu-
na dikkat çekilmiþtir.
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Tegåbün sûresinin ilk âyetleri


