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TEYZE

da mezhepler görüþ birliði içindedir. Bu
gruptan akrabalar, Hanefî ve Hanbelîler’e
göre karý koca dýþýnda belirli pay (farz) sa-
hiplerinin ve asabenin yokluðu halinde mi-
rasçý olabilirken Mâlikî ve Þâfiîler’e göre mi-
rasçý olamaz; ancak müteahhir Mâlikî ve
Þâfiî âlimleri bu grubun da miras alabilece-
ði konusunda ittifak etmiþtir (bk. ZEVÝ’l-
ERHÂM).

Teyze belirli durumlarda küçük yaþtaki
yeðeninin bakým, gözetim ve eðitimini (hi-
dâne) üstlenme hakkýna sahiptir. Resûlul-
lah, umretü’l-kazâyý tamamlayýp Mekke’-
den ayrýlacaðý sýrada Hamza’nýn kýzý Ali b.
Ebû Tâlib’in peþinden gitmiþ, o da eþi Fâ-
týma’ya, “Amca kýzýný al” demiþ ve Fâtýma
küçük kýzý kucaðýna almýþtý. Bunun üzeri-
ne Hz. Ali, Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Zeyd b.
Hârise arasýnda küçük kýzýn velâyeti hu-
susunda ihtilâf çýkmýþtýr. Hz. Ali, “Amca-
mýn kýzýdýr”; Ca‘fer, “Hem amcamýn kýzý-
dýr hem de onun teyzesiyle evliyim”; Zeyd
ise, “-Hz. Peygamber’in bana kardeþ yap-
týðý- kardeþimin kýzýdýr” diyordu. Resûl-i
Ekrem, “Teyze anne derecesindedir” diye-
rek kýzý teyzesine vermiþtir. Fakihlerin ço-
ðunluðuna göre teyzenin yeðeni üzerinde
nafaka hakký yoktur; Hanefîler’e ve Han-
belîler’in bir kýsmýna göre mahrem akra-
ba olmasý sebebiyle teyzenin nafaka hak-
ký vardýr. Mâtürîdî gibi bazý âlimler kiþinin
içeri girip yemek yiyebileceði evler ara-
sýnda teyzenin evinin de sayýlmasýný (en-
Nûr 24/61) ihtiyaç sahibi yeðenin teyze-
sinden nafaka alabileceðine delil göster-
miþtir. Sütteyzenin miras, hidâne ve nafa-
ka hakký bulunmadýðý hususunda ise gö-
rüþ birliði vardýr. Teyzenin yeðeni lehinde
þahitliði büyük çoðunluða göre geçerlidir;
yalnýz Süfyân es-Sevrî’nin mahrem akra-
banýn birbiri lehine þahitliðini geçersiz say-
dýðý nakledilmiþtir.
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Birbirine karþýt iki öðenin
bir sözde, bir dizede veya beyitte
bir araya getirilmesi anlamýnda

bedî‘ terimi.
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Sözlükte “zýt, aykýrý, ters; eþ, benzer,
denk” anlamlarýndaki zýdd kökünden tü-
reyen tezâdd “iki þeyin birbirine zýt olma-
sý” demektir (Lisânü’l-£Arab, “çdd” md.).
Bugünkü Türkçe’de tezat için yeni kelime
olarak karþýtlýk kullanýlmaktadýr. Çaðdaþ
belâgat yazarlarýndan Ahmed Matlûb’un
bu söz sanatýnýn içeriðine en uygun adýn
tezat, Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’in mukabele
olduðunu ifade etmesinin yaný sýra kadîm
belâgat müellifleri söz konusu sanatý da-
ha çok mutâbakat ve týbâk adýyla ele al-
mýþlardýr. Ýbnü’l-Esîr ve Ýbn Ma‘sûm, “uyuþ-
ma, uyum” anlamýndaki mutabakat ve tý-
bâkýn türün muhtevasýna uygun bir ad-
landýrma sayýlmadýðýný söyler; ancak belâ-
gat âlimlerinin çoðu, zýtlarý bir araya geti-
ren söz sahibinin onlarýn arasýnda bir ba-
kýma uyum saðladýðýný söylemiþtir. Mu-
tabakat, týbâk veya tatbîk terimlerinin
“dört ayaklý hayvanlarýn yürürken veya ko-
þarken arka ayaklarýný ön ayaklarýnýn bas-
týðý yere basmalarý” anlamýndan hareket-
le türetilmesi de bu uygunluða iþaret et-
mektedir. Ebû Ya‘kub es-Sekkâkî’den (ö.
626/1229) itibaren belâgatta yeri belirle-
nip bedî‘ ilminde anlama güzellik katan
sanatlardan kabul edilen tezat (týbâk) ký-
sa bir sözde, bir beyit veya mýsrada ger-
çekten veya itibarî olarak aralarýnda bir
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Arapça karþýlýðý hâledir. Anne (üm) ke-
limesi gerçek anlamýyla insaný doðuran
kadýný, mecaz anlamýyla insanýn üst soyu
kapsamýndaki kiþileri doðuran bütün ka-
dýnlarý ifade ettiðine göre teyze de ger-
çek ve mecaz anlamlarýyla anne ve ninele-
rin kýz kardeþlerini kapsar. Kur’ân-ý Kerîm’-
de üç yerde çoðul þeklinde geçen hâle (hâ-
lât) (en-Nisâ 4/23; en-Nûr 24/61; el-Ahzâb
33/50) birçok hadiste yer almaktadýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “pvl” md.). Bir hadiste,
“Teyze anne derecesindedir” buyurulmuþ-
tur (Buhârî, “Sulh”, 6; Ebû Dâvûd, “Talâk”,
35; Tirmizî, “Birr”, 6). Çok günah iþlediði-
ni söyleyip nasýl tövbe edeceðini soran bir
kiþiye Hz. Peygamber, “Annen baban ha-
yatta mý?” demiþ, “Hayýr” cevabýný alýnca,
“Teyzen hayatta mý?” diye sormuþ, olum-
lu cevap alýnca da, “O zaman ona iyilikte
bulun” demiþtir (Müsned, II, 14). Resûl-i
Ekrem bu tavsiyesini bizzat uygulayarak
teyzesine baðýþta bulunmuþtur (Ebû Dâ-
vûd, “Büyû.”, 41). Öte yandan Hz. Yûsuf
hakkýndaki, “Annesini babasýný tahtýnýn
üzerine çýkartýp oturttu” âyetinde (Yûsuf
12/100) anne ile teyzenin kastedildiði, Hz.
Yûsuf’un annesinin vefatýndan sonra ba-
basýnýn Yûsuf’un teyzesiyle evlendiði riva-
yet edilmiþtir (Süyûtî, IV, 587-588).

Teyzeyle ilgili fýkhî hükümlerin baþýnda
evlenme yasaðý gelir. Teyze yeðeninin mah-
remi olup aralarýnda ebedî evlenme yasa-
ðý vardýr. “Size anneleriniz … ve teyzeleri-
niz haram kýlýndý” âyetiyle (en-Nisâ 4/23)
sabit olan bu yasaðýn kapsamýna ninele-
rin kýz kardeþleri de girer. “Nesep yoluyla
haram olan süt emme yoluyla da haram
olur” hadisi gereði (Buhârî, “Nikâh”, 20;
Müslim, “Radâ.”, 1, 9) sütteyze de evlilik
yasaðý bakýmýndan gerçek teyzeyle ayný
hükümdedir. Diðer taraftan bir kadýnla
teyzesinin ayný kiþinin nikâhý altýnda bu-
lunmasý Hz. Peygamber tarafýndan yasak-
lanmýþtýr (Buhârî, “Nikâh”, 27; Müslim,
“Nikâh”, 37, 39). Teyzenin mirastaki duru-
mu sahâbe arasýnda tartýþýlmýþ, Zeyd b.
Sâbit mirasçý olamayacaðýný, Abdullah b.
Mes‘ûd daha yakýn mirasçý bulunmadýðý
takdirde anne yerine sayýlarak miras ala-
caðýný söylemiþ, Hz. Ömer teyze ve hala
arasýnda mirasý bölüþtürerek teyzeye üç-
te bir, halaya üçte iki hisse vermiþtir. “Ha-
la ve teyzenin mirasý hakkýnda bana va-
hiy gelmedi”; “Hala ve teyzeye miras yok-
tur” hadisleri (Abdürrezzâk es-San‘ânî, X,
281-282) zayýf bulunmuþtur. Teyzenin ze-
vi’l-erhâm grubunda yer aldýðý hususun-


