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TE’VÝL

lamýn kastedildiðini kanýtlayan bir delile
dayanýlmasý, ayrýca bu tür naslara dil yö-
nünden içermediði bir anlamýn yüklenme-
mesi þarttýr. Þartlarýna uyularak yapýlan
te’viller sahih kabul edilmekle birlikte ke-
sinlik arzetmez ve ilâhî maksadý bütünüy-
le ortaya koyduðu anlamýna gelmez.

Te’vil tefsir ilminin de ana konularýndan
birini teþkil eder. Zâhir, mücmel ve hafî
olan lafýzlarýn te’vil edilmesi müfessirlerin
çoðunluðu tarafýndan kabul edilir. Müfes-
sirler tefsirle te’vil arasýnda bazý farklarýn
bulunduðuna dikkat çekmiþtir. Buna gö-
re tefsir metinden doðrudan doðruya ve
açýkça anlaþýlan, te’vil ise metinden iþaret
yoluyla anlaþýlabilen mânayý açýklamak ve-
ya tefsir Hz. Peygamber’den nakledilen ri-
vayetlere, te’vil ise dil kurallarýna ve aklî
bilgilere dayanýlarak metni açýklamak ya-
hut tefsir âyetleri parçalara ayýrýp anlaþý-
lýr duruma gelmesini saðlamak, te’vil ise
onlarýn içerdiði genel anlama nihaî bir
açýklama getirmektir. Te’vil sadece ilâhî
kitaplarýn yorumlanmasý anlamýna gelir-
ken tefsir ilâhî olan ve olmayan bütün
metinlerin açýklanmasýný ifade eder (Râ-
gýb el-Ýsfahânî, s. 47-48; Hâlid Abdurrah-
man el-Ak, s. 52-53). Te’vil kavramý tasav-
vufta da kullanýlýr. Keþf ve ilhama baðlý
olarak yapýldýðý ileri sürülen ve iþârî tefsir
diye adlandýrýlan yorumlar te’vil kabul edi-
lir. Sûfiyye geleneðine baðlý âlimler, özel-
likle velî kabul ettikleri sûfîlere ait þathiy-
yâtýn zihinlerde uyandýrdýðý tereddütleri
gidermek için te’vile baþvurur. Abdülveh-
hâb eþ-Þa‘rânî’nin el-Fet¼ fî teßvîli mâ
½adara £ani’l-kümmeli mine’þ-þa¹¼ ad-
lý eseri bunun örneklerinden birini teþkil
eder. Galiyye içinde yer alan bazý fýrkalar
Allah’ýn Hz. Peygamber’e tenzili, imamla-
ra ise te’vili indirdiðini söyleyerek tenzili
zâhirî ilim, te’vili de bâtýnî ilim saymýþlar-
dýr. Âlimlerin çoðunluðu, Kur’an ve Sün-
net’in doðru þekilde anlaþýlabilmesi için
te’vile baþvurulmasý gerektiðinde ittifak
etmiþ, ancak bâtýnî te’villerin câiz olma-
dýðýný ve bu te’villerin dinî bakýmdan hiç-
bir deðer taþýmadýðýný ýsrarla belirtmiþler-
dir. Ayrýca kurallarýna uyulsa bile te’villerin
kesin deðil zan ifade ettiðine dikkat çek-
miþlerdir. Te’villere bu nazarla bakýlmasý
dinde esnek bir anlayýþ saðlamasý bakýmýn-
dan büyük önem taþýr.

Te’vil konusu kelâm ve tefsir kitaplarýn-
da ele alýnmýþ, buna dair müstakil eser-
ler de yazýlmýþtýr: Gazzâlî, Æånûnü’t-teßvîl
(Kahire 1359/1940); Ýbnü’z-Zübeyr es-Se-
kafî, Milâkü’t-teßvîli’l-šå¹ý£ bi-×evi’l-il-
¼âd ve’t-ta£¹îl (Beyrut 1403/1983); Ebû
Bekir Ýbnü’l-Arabî, Æånûnü’t-teßvîl (Bey-

rut 1990); Ýbn Fûrek, Müþkilü’l-¼adî¦ ve
beyânüh: Teßvîlü’l-aÅbâri’l-müþkile
(Dýmaþk 2003); Muvaffakuddin Ýbn Kudâ-
me, ¬emmü’t-teßvîl (Küveyt 1995); Ta-
kýyyüddin Ýbn Teymiyye, el-Ýklîl fi’l-mü-
teþâbih ve’t-teßvîl (Kahire 1367); Salâh
Abdülfettâh el-Hâlidî, et-Tefsîr ve’t-teßvîl
fi’l-Æurßân (Amman 1996); Muhammed
b. Abdurrahman Maðrâvî, el-Müfessirûn
beyne’t-teßvîl ve’l-i¦bât fî âyâti’½-½ýfât
(Beyrut 2000); Hamîdüddin Ferâhî, et-Tek-
mîl fî u½ûli’t-teßvîl (A‘zamgarh 1411/1991).
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ÿYusuf Þevki Yavuz

™ FIKIH. Fýkýh usulünde te’vil, “bir sö-
zün bir delilden hareketle zâhir anlamý-
nýn terkedilerek taþýdýðý diðer bir mâna-
ya göre anlaþýlmasý, kapalý lafýzlarýn açýk-
lanmasý” mânasýnda kullanýlmýþtýr. Terim
olarak te’vil en yaygýn tanýmlarýndan biri-
ne göre lafzýn bir delil sebebiyle mercuh
ihtimale hamledilmesidir. Buna göre te’vil
iþleminde lafzýn ilk akla gelen belirgin (zâ-
hir) veya diðer anlamlarýna baskýn (râcih)
bir anlamý bulunmakta, fakat bir delil do-
layýsýyla bu anlam býrakýlarak lafzýn muh-
temel olmakla birlikte akla hemen gelme-
yen veya râcih olmayan diðer anlamý esas

Hasan-ý Basrî, Buhârî, Ahmed b. Hanbel,
Ebû Ali el-Cübbâî, Kadî Abdülcebbâr, Mâ-
türîdî, Gazzâlî, Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Fah-
reddin er-Râzî ve Elmalýlý Muhammed
Hamdi gibi âlimlerin dahil olduðu çoðun-
luk bu görüþtedir (Þerîf er-Radî, V, 127-
129; Kadî Abdülcebbâr, s. 600-601; Fah-
reddin er-Râzî, s. 224-227; Ramazan b. Mu-
hammed el-Hanefî, s. 114). Her ne kadar
Ahmed b. Hanbel naslarýn te’vilini câiz gör-
meyen birinci grup içinde zikredilmiþse de
onun bazý müteþâbihleri te’vil ettiði bilin-
mektedir (Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, s. 97-
98; Sadreddîn-i Þîrâzî, s. 90-92). Kelâmcýla-
rý eleþtirmesine ve Selefiyye’yi temsil et-
mesine raðmen Ýbn Teymiyye de “izâfî mü-
teþâbih” diye nitelediði âyetlerin te’vil edil-
mesini câiz görmüþtür (Tefsîru sûreti’l-ÝÅ-
lâ½, s. 83-92). 3. Ýlimde derinleþmiþ olan-
lar bütün naslarý te’vil edebilir. Bunlar Hz.
Peygamber baþta olmak üzere Ehl-i beyt’e
mensup âlimlerdir. Diðer âlimlerce yapýlan
te’viller ise gerçeði yansýtmaktan uzaktýr.
Þiî âlimleri bu görüþtedir (Halîl Yâsîn, I,
16). 4. Naslarý lafzî-zâhirî mânalarýna gö-
re anlayýp açýklamak mümkün olduðun-
dan herhangi bir þekilde te’vil edilmeleri-
ne gerek yoktur. Zira Kur’an’da ve hadis-
lerde geçen bütün lafýzlara içerdikleri lafzî-
zâhirî mânalarýn verilmesi zorunludur. Þa-
yet bu lafýzlarla ilk bakýþta anlaþýlmayan
baþka anlamlar ifade edilmek istenseydi
bunlar farklý anlaþýlmaya elveriþli olmayan
lafýzlar kullanýlarak belirtilir, böylece ihti-
lâfa düþülmesi engellenirdi. Müþebbihe ve
Mücessime gruplarý bu görüþtedir (Kasým
er-Ressî, I, 105-110). 5. Naslarý ancak ilâhî
emirlere tam itaat etmek suretiyle keþf
ve ilhama mazhar olan ehlullah te’vil ede-
bilir. Kalplerini mâsivâdan temizleyip zik-
rullah ile dolduran sâlih ve müttaki âlim-
ler Allah katýnda elde ettikleri dereceleri-
ne göre naslarýn gerçek te’vilini yaparlar.
Sûfiyye’ye mensup âlimler bu görüþü sa-
vunur (Sadreddîn-i Þîrâzî, s. 77-90; Âlûsî,
XVI, 159-160).

Te’vil kelâm ilminde ilâhî sýfatlarýn an-
laþýlmasý, peygamberlerin ismet sýfatýyla
bazý naslar arasýndaki çeliþkili görünümün
giderilmesi, kýyamet alâmetleriyle âhiret
hallerinin izah edilmesi, iman-günah-tek-
fir meselelerinin yorumlanmasý gibi bir-
çok konuda baþvurulan akýlcý yöntemin
ana unsurlarýndan birini oluþturur. Ancak
kelâm âlimlerine göre naslarýn te’vil edi-
lebilmesi için lafzî-zâhirî mânanýn verilme-
sini imkânsýz kýlan naklî veya aklî kesin
delilin bulunmasý, yapýlan te’vilin Arap di-
li kurallarýna uygun olmasý, diðer muhte-
mel mânalar arasýndan tercih edilen an-
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sidir. Ancak te’vil konusunda kelâmcý usul-
cülerin çizdiði teorik çerçevenin daha yay-
gýn ve belirleyici olduðu söylenebilir. Bazý
te’vil uygulamalarýnda zâhir anlam terke-
dilmemekle birlikte baþka bir anlamýn dik-
kate alýnmasýnýn da te’vil kapsamýnda de-
ðerlendirildiði görülür. Meselâ, “Kýrk ko-
yunda bir koyun zekât vardýr” hadisi (Ebû
Dâvûd, “Zekât”, 5) gereðince koyunun ay-
nen verilmesi zâhir mânanýn dikkate alýn-
masý, koyunun kýymetinin verilmesi baþ-
ka bir mânanýn dikkate alýnmasý / zâhirin
te’vil edilmesidir. Burada te’vilin dayana-
ðý, fakirin ihtiyacýnýn karþýlanmasý nokta-
sýnda koyunun kendisinin verilmesiyle kýy-
metinin verilmesinin eþdeðer olduðu dü-
þüncesidir. Hanefî ekolünde kabul gören
bu te’vil Þâfiî usulcüleri tarafýndan “zorla-
ma te’vil” þeklinde nitelendirilmiþtir.

Te’vilin Alaný. Naslarýn düzenlediði alan-
lar en genel þekliyle usul ve fürû diye tas-
nif edildiðinden te’vilin imkân ve meþru-
iyeti de baþta bu iki alan açýsýndan gün-
deme gelmektedir. Ýbadet ve hukuk me-
selelerinin incelendiði fürû konularýnda
te’vilin mümkün ve meþrû olduðu konu-
sunda görüþ birliði bulunduðu söylenebi-
lir. Ancak akaid, usûlü’d-diyânât ve yaratý-
cýnýn sýfatlarýnýn yer aldýðý kelâm konula-
rýnda te’vilin cevazý tartýþýlmýþtýr (yk.bk.).
Te’vilin imkânsýzlýðýný savunan görüþle te’-
vili mümkün gören görüþler arasýndaki ay-
rýlýðýn sebepleri içinde Kur’an’da mânasý
bilinmeyen bir þeyin bulunup bulunama-
yacaðý hususundaki tartýþma da vardýr.
Kur’an’da mânasý anlaþýlamayan bir ifa-
denin bulunabileceðini mümkün görenler
te’vili câiz görmezken Kur’an’da mânasý
bilinmeyen bir þeyin bulunamayacaðýný sa-
vunanlar te’vili mümkün görmüþlerdir. Öte
yandan Ýbn Teymiyye, sözün inþâ ve ihbar
þeklinde iki türü olduðunu, inþâ içerisin-
de yer alan emrin te’vilinin emredilen þe-
yin yapýlmasýndan ibaret bulunduðunu ve
bu açýdan sünnetin de bu anlamda bir
te’vil sayýlabileceðini söyler (el-Ýklîl, s. 15).

Te’vile Elveriþli Lafýzlar. Fürû alanýný dü-
zenleyen naslardan hangilerinin te’vile açýk
olduðu konusu, ekollerin lafýzlarýn yapýsý-
na ve delâletlerine iliþkin anlayýþ ve ter-
minoloji farklýlýðýna göre deðiþiklik gös-
termektedir. Genelde nas ve zâhir biçimin-
de ikili bir tasnifi benimseyen kelâmcý usul-
cülere göre nas te’vil ihtimali taþýmayan
lafýzdýr ve sadece zâhir lafýzlar te’vile el-
veriþlidir. Kelâmcý usulcüler önceki fakih-
lerin nassý ve zâhiri birbirinin yerine kul-
lanmalarýný da eleþtirmiþler, terimlerin an-
lamýný belirginleþtirme yoluna gitmiþler-
dir. Meselâ Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüvey-

nî, Þâfiî’nin zaman zaman zâhir lafýzlarý
nas olarak adlandýrdýðýna iþaret ederken
(el-Burhân, I, 279) Gazzâlî, Þâfiî’nin, nassýn
te’vili kabul eden ve etmeyen þeklinde
ikiye ayrýldýðý yolundaki ifadesine katýlma-
yarak nassýn te’vil kabul etmeyen lafýz ol-
duðu görüþünü tercih eder (el-MenÅûl, s.
165). Kelâmcý usulcülerin eserlerinde “mü-
evvel”in zâhirle ayný yerde anlatýlmasý on-
lara göre te’vile elveriþli lafzýn sadece zâ-
hir lafýzlar olmasý sebebiyledir. Nassýn te’vil
edilemeyeceði noktasýnda birleþmekle be-
raber uygulamada bazý farklýlýklar bulun-
duðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim Cüveynî zâ-
hir sanýlarak te’vile tâbi tutulan birçok laf-
zýn esasýnda nas olduðunu söyler.

Zâhir lafzýn kapsamýna ne tür lafýzlarýn
girdiðinin belirlenmesi te’vilin uygulama
alanýnýn netleþmesi bakýmýndan önem
arzeder. Zâhir kapsamýnda genel olarak
umum ifade eden lafýzlar (âm), emir ve
nehiy lafýzlarý, bir þeyin yokluðunu ifade
eden lafýzlar yer alýr. Buna göre âm lafýzla-
rýn tahsis edilmesi ve  meselâ, “Allah alým
satýmý helâl kýldý” âyetinde geçen (el-Ba-
kara 2/275) “alým satým” lafzýnýn umumu-
nun neceþ, garar, satým üzerine satým gi-
bi alým satýmlarý yasaklayan özel hadisler
sebebiyle terkedilmesi bir te’vil sayýlýr. Em-
rin vücûb anlamýndan nedbe, nehyin tah-
rim anlamýndan kerahete hamledilmesi
de birer te’vildir. Çünkü her iki durumda
da emir ve nehiy lafýzlarý ilk akla gelen zâ-
hir anlamlarýna (vücûb ve tahrim) deðil
ikincil (mercuh) anlamlarýna hamledilmiþ-
tir. Ayný þekilde bir iþin veya ibadetin yok-
luðunu ifade eden þer‘î nefyin yokluk ye-
rine kemalin veya faziletin yokluðuna ham-
ledilmesi de bir te’vildir. Cüveynî’ye göre
mefhumun alýnmasý zâhir, alýnmamasý te’vil
olduðu gibi harf-i cerlerin zâhir anlamla-
rýnýn terkedilmesi de te’vildir. Meselâ “ilâ”
harf-i cerri tahdid ve gaye mânasýnda zâ-
hir olup cem‘e hamledilmesi durumunda
müevvel olur (el-Burhân, I, 280-281). Bun-
larýn yanýnda naslar arasýnýn uzlaþtýrýlmasý
ve mecazlar da te’vil kapsamýnda deðer-
lendirilmekte, fakat mutlakýn mukayye-
de hamledilmesinin te’vil olup olmayaca-
ðý konusunda farklý yaklaþýmlar bulunmak-
tadýr. Yine bir âyetin neshedilmiþ veya tah-
sis edilmiþ olabileceðinin söylenmesi de
bir tür te’vil sayýlmaktadýr. Þâtýbî’nin, “Bir
te’vile göre bakara kýssasý mensuh, bir
te’vile göre ise muhkemdir” þeklindeki ifa-
desi (el-Muvâfašåt, II, 270) bir âyetin men-
suh olduðunun dile getirilmesinin de bir
tür te’vil sayýldýðýný, daha doðrusu nesih
iddiasýnýn gerisinde bir te’vil bulunduðu-
nu gösterir ki bu durum te’vilin temel ge-

alýnmaktadýr. Gerek zâhir mânanýn terke-
dilmesi gerekse umumun tahsisi þeklin-
de gerçekleþsin her te’vil bir bakýma sö-
zün hakiki anlamýndan mecaza çekilmesi
iþlemidir. Bir delil sebebiyle muhtemel an-
lamlarý içerisinde zâhir / râcih olan deðil
mercuh anlama hamledilmiþ lafýz “müev-
vel” diye adlandýrýlmaktadýr. Bu tanýma
göre te’vil sözün muhtemel anlamlardan
birine hamledilmesi olduðu için Gazzâlî’-
nin “bir delilin desteklemesi dolayýsýyla zâ-
hirin delâlet ettiði anlama galip gelen ih-
timal” þeklindeki (el-Müsta½fâ, I, 387) salt
ihtimali te’vil sayan tanýmý bazý kelâmcý-
lar tarafýndan eksik bulunmuþtur (Bed-
reddin ez-Zerkeþî, III, 438). Bâkýllânî’nin,
“Te’vile açýk olan lafýz zâhir lafýzdýr. Zâhir
ise hem hakiki anlamý hem de mecazi an-
lamý bulunan lafýzdýr. Böyle lafýzlar haki-
kati üzere anlaþýlýrsa zâhir, mecaz yönüne
gidilirse müevvel olur” þeklindeki kanaati-
ni nakleden Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüvey-
nî, yerine göre yaygýn mecazi anlamýn bý-
rakýlýp hakiki anlama gidilmesinin de te’vil
sayýlacaðýný söyleyip onu eleþtirir. Cüveynî’-
ye göre “dâbbe” lafzýnýn “kýmýldayan can-
lý” olarak anlaþýlmasý onun “at” anlamýn-
daki yaygýn mecazi anlamýnýn terkedil-
mesi sebebiyle bir te’vil olup þer‘î lafýzlar
da böyledir. Salât lafzýnýn “namaz” olan
þer‘î anlamý býrakýlarak “dua” olan hakiki
anlamýna hamledilmesi en zayýf te’viller-
den biridir (el-Burhân, I, 280).

Te’vili zâhir anlamýn terkine hasreden
yukarýdaki taným zâhir dýþýndaki diðer ba-
zý lafýzlarý te’vil dýþýnda tutmasý sebebiyle
eleþtirilmiþtir. Gerek adlandýrma gerekse
te’vile açýk olup olmama noktasýnda ekol-
ler arasýnda bazý görüþ farklýlýklarý varsa
da zâhir dýþýnda te’vile açýk olan lafýzlar
bulunmaktadýr. Hanefîler hafî, müþkil ve
mücmel gibi kapalý lafýzlarýn kesin bir be-
yanla açýklanmasýný, yine müþterek lafzýn
anlamýnýn kesin bir beyanla tayin edilme-
sini tefsir, bu lafýzlarýn zannî yolla (re’y ve
ictihad) açýklanmasýný te’vil olarak isimlen-
dirirler. Hanefîler’in bu anlayýþý göz önü-
ne alýndýðýnda biri zâhir mânanýn terke-
dilmesine, diðeri kapalý bir lafzýn mânasý-
nýn belirlenmesine yönelik iki tür te’vil-
den bahsedilebilir. Ýlk te’vil tanýmý kapalý
lafýzlarýn te’vilini kapsamaz. Çünkü ikinci
tür te’vil iþleminde zâhir anlamdan baþ-
ka bir anlama gidilmesi deðil kapalý lafzýn
anlamýnýn belirlenmesi söz konusudur. Bu
açýdan kapalý lafýzlara iliþkin te’vilin temel
gerekçesi lafýzdan kaynaklanmýþ olmak-
tadýr. Bütün te’vil iþlemlerinin buluþtuðu
nokta ise kelimenin etimolojisine uygun bi-
çimde lafzýn nihaî anlamýnýn belirlenme-
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zýn zâhir anlamýnýn dýþýnda baþka bir an-
lama çekilebilmesi, bu zâhir anlamýn alýn-
masýna engel teþkil eden veya zâhir an-
lam yanýnda baþka bir anlamýn da dikka-
te alýnabileceðini gösteren bir delilin var-
lýðýna baðlýdýr. Bu bakýmdan te’vilin taný-
mýnda sözün zâhir / râcih mânasýndan
ayrýlmanýn mutlaka bir delile dayanmasý
gerektiði hususu önemlidir ve birinci te-
mel þart budur. Çünkü ilke, sözün meâli-
ne göre deðil zâhirine göre anlaþýlmasýdýr.
Sözün zâhirine göre anlaþýlmasýný engel-
leyen bir delilin bulunmasý durumunda zâ-
hir anlamýn býrakýlmasý keyfî terk ve ta-
hakküm olmaktan çýkar. Te’vili mümkün
veya gerekli kýlan bir delilin bulunmasý as-
lýnda te’vilin meþruiyet gerekçesidir. Ýkinci
bir þart lafzýn hamledileceði anlama muh-
temel olmasý, yani te’vilin, dilin yapýsýna
veya kullaným örfüne yahut þâriin âdeti-
ne uygun bulunmasýdýr. Bu þartýn belli
bir objektiflik niteliðine sahip olduðu söy-
lenebilir. Dilin yapýsýný, dil ehlinin veya þâ-
riin kullaným örfünü dikkate almayan bir
te’vilin geçerliliðinden söz edilemez. Laf-
zýn, sözü edilen bu üç durum itibariyle
muhtemel olmadýðý bir anlama hamledil-
mesinin keyfî bir tasarruf ve kiþinin kendi
düþüncesini þâriin lafzýna giydirmesi olaca-
ðý açýktýr. Bu bakýmdan günümüzde “yo-
rum” denilerek ortaya atýlan bazý görüþ-
lerin te’vilin teorik yapýsýna ne ölçüde uy-
duðu ve meþruiyet kriterlerinin neler ol-
duðu sorgulanmaya açýk görünmektedir.

Te’vili mümkün veya gerekli kýlan deli-
lin / karînenin neler olabileceði ve geçer-
liliði konusunda farklý anlayýþlar vardýr. Ge-
nel kabule göre bu delil ilgili lafzýn dýþýn-
da bir delil olmalý ve ikisiyle ayný anda amel
etme imkâný bulunmamalýdýr. Cüveynî’ye
göre te’vilin karînesi icmâ veya aklýn ge-
reði yahut bu ikisi anlamýnda diðer þey-
lerdir. Gazzâlî’ye göre te’vilin delili bir ka-
rîne veya bir kýyas yahut bu zâhirden kuv-
vetli baþka bir zâhir de olabilir. Bazýlarý
karîneyi aklî karîne, hal karînesi ve söz ka-
rînesi þeklinde üç kýsýmda deðerlendirir.
Akýlla nassýn çatýþmasý durumunda nas-
sýn te’vil edileceði genel bir ilkedir. Ancak
burada akýlla objektif akýl ve burhanýn
kastedildiðini, bunun zan ve tahmine da-
yalý akýl yürütmeler olmadýðýný unutma-
mak gerekir. Gazzâlî, sarhoþa hitabýn im-
kânsýzlýðýnýn kesin aklî delille sabit oldu-
ðunu söyleyerek, “Sarhoþ iken namaza yak-
laþmayýn …” âyetinin (en-Nisâ 4/43) te’vil
edilmesi gerektiðini belirtir ve muhtemel
iki te’vile iþaret eder (a.g.e., I, 83-85). Þe-
hâbeddin el-Karâfî’nin kesin olan aklî bir
delil varken naslarýn zâhirlerine tutunu-

lamayacaðý, bunlarýn hüccet þeklinde kul-
lanýlamayacaðý ve te’vile baþvurmanýn ta-
ayyün edeceði (el-Furûš, II, 153), Seyfed-
din el-Âmidî’nin, teklife engel olan delille
teklifi öngören âyetin arasýný uzlaþtýrmak
için birtakým te’viller yapmak gerektiði
biçimindeki ifadeleri hep aklî delilin te’vili
gerektireceði hususunu vurgular. Bir ko-
nuyu bir þekilde düzenleyen nassýn yanýn-
da ayný konuyu farklý biçimde düzenler
görünen baþka bir nassýn bulunmasý du-
rumunda da ikinci nas te’vili gerekli kýlan
bir delil sayýlýr. Bu tür te’vilin kaçýnýlmaz
olduðunu ve sýkça uygulandýðýný belirtmek
gerekir. Te’vilin sözel karînesi ise ilgili nas-
sýn siyakýdýr.

Kural olarak bir sözün asýl konulmuþ ol-
duðu anlama delâlet etmesi zâhir ve râ-
cih bir durumdur. Sözün aslî anlamýna de-
lâlet etmediði yönünde bir delilin bulun-
masý, zâhir durumun esas alýnacaðý yö-
nündeki kabulün (zan) karþýsýna baþka bir
kabul (zan) çýkarmakta ve iki zan arasýn-
da bir çatýþma ortaya çýkmaktadýr. Te’vil
iþlemine giriþilebilmesi için te’vili müm-
kün / gerekli kýlan delilden elde edilen zan-
nýn sözün zâhir / râcih anlama delâlet et-
tiði yönündeki zandan daha güçlü olmasý
gerekir. Bu durumda Ýslâm hukukunda
yerleþik olan, iki zandan hangisi daha güç-
lüyse onunla amel etmenin gerekliliði ku-
ralý da iþletilmiþ olmaktadýr. Ýki zannýn te-
âruz etmesi durumunda daha baskýn /
güçlü olan zanla amel edilmesinin doðru-
luðunu vurgulayan Bedreddin ez-Zerkeþî
bazan farkýna varýlmadan alýþkanlýk, âdet
ve taassup kaynaklý zannýn þer‘î delil kay-
naklý zanla karýþtýrýlmasý ve delil kaynaklý
zan sanýlmasý tehlikesine iþaret eder (el-
Ba¼rü’l-mu¼î¹, III, 438). Ýbn Berhân’ýn bü-
tün sapmalarýn gerisinde fâsid te’vil bu-
lunduðu yolundaki ifadesi te’vil konusun-
da titiz ve ihtiyatlý davranmanýn gereklili-
ðine dikkat çekmektedir.

Te’vilin sözü edilen bu delilleri / karîne-
leri yanýnda baþta Hanefîler olmak üzere
usulcülerin bir uygulamasýndan da bah-
setmek gerekir. Hanefîler, mezhep kuru-
cularýnýn görüþlerine aykýrý olan âyet ve
hadislerin nesih veya tahsise hamledile-
ceði, fakat te’vil etmenin daha evlâ oldu-
ðu görüþünü benimsemiþlerdir (Kerhî, s.
169). Kerhî’nin kurallaþtýrdýðý ve sonraki
usulcülerin benimseyip tekrarladýðý bu an-
layýþý sistematik mezhep görüþünün, ara-
larýnda bir çeliþki olmasý durumunda nas-
larýn te’vilini gerektirecek güçte bir delil
olarak deðerlendirildiðini gösterir. Ancak
burada mezhep görüþünü, herhangi bir
ictihadî görüþ yerine mezhepte kabul gö-

rekçesi olan uzlaþtýrma veya tercih düþün-
cesiyle uyumludur. Bir âyet veya hadisin
neshedildiði iddiasýnýn te’vil sayýlmasý, üze-
rinde icmâ bulunmadýðý sürece bu iddia-
nýn en fazla, öne süren açýsýndan bir zann-ý
galib ifade edeceðini de gösterir. Açýk an-
lamlý lafýzlarý zâhir, nas, müfesser ve muh-
kem biçiminde dörtlü tasnife tâbi tutan
fakih usulcüler ise (Hanefîler) hem zâhir la-
fýzlarýn hem de nas lafýzlarýn te’vil ihti-
mali bulunduðunu, te’vile açýk olmayan
lafýzlarýn sadece müfesser lafýzlarla muh-
kem lafýzlar olduðunu savunurlar. Bu ba-
kýmdan farklý ekol mensuplarýnýn te’vil ko-
nusundaki ifadeleri deðerlendirilirken özel-
likle zâhir ve nas terimlerinin taþýdýðý fark-
lý anlamlarýn, hatta ayný ekol içerisindeki
terimleþme sürecinde görülen farklýlaþ-
manýn göz önünde tutulmasýnda yarar
vardýr.

Hanefî usul literatüründe, müþterek laf-
zýn anlamlarýndan birinin re’y ve ictihad
yoluyla belirlenmesinin te’vil ve anlamla-
rýndan biri taayyün eden müþterek lafzýn
müevvel diye adlandýrýldýðý görülür. Bu
te’vil her ne kadar re’y ve ictihad yoluyla
gerçekleþmiþse de sonuç itibariyle kelime-
nin dilde konulmuþ olduðu anlama (vaz‘)
iliþkin bir belirleme söz konusudur. Bu
belirleme yapýldýktan sonra özne belirle-
meyi yapan deðil dilin kendisi olmaktadýr.
Dolayýsýyla bazý Hanefî usulcüleri müevvel
lafzý âm, has ve müþterek lafýz yanýnda
ayrý bir lafýz (nazm) kategorisi þeklinde zik-
retmiþlerdir (bk. MÜEVVEL). Ancak Hane-
fîler’e göre te’vil bundan ibaret deðildir
ve baþka te’vil uygulamalarý da vardýr. Ha-
nefîler açýsýndan da te’vil edilen her lafýz
genel anlamda müevveldir. Onlara göre
zâhir lafýzla nas lafýzlarýnýn muhtemel ol-
duklarý baþka bir anlama hamledilmeleri
te’vil olarak nitelendirildiði gibi hafî, müþ-
kil ve mücmel gibi kapalý lafýzlarýn ictihad
veya haber-i vâhid yoluyla açýklýða kavuþ-
turulmasý da te’vil diye nitelendirilmekte-
dir. Bütün bu durumlarda yapýlan iþlem-
lerin te’vil þeklinde deðerlendirilmesi zan-
nî bir delilden hareketle yapýlmalarý se-
bebiyledir. Te’vil sonuçta re’y kaynaklý ol-
duðundan söz konusu lafýz fürû mesele-
lerinde delil sayýlmaya devam eder. An-
cak te’vil edilmiþ zâhir lafzýn kat‘iyyât ko-
nusunda zayýf kalacaðý belirtilmektedir
(Gazzâlî, el-Müsta½fâ, I, 87).

Te’vilin Þartlarý. Yaygýn bilinen anlamýy-
la te’vilin en temel gerekçesi itibar edil-
mesi gereken, fakat mevcut halleriyle bir-
likte kullanýlmalarý mümkün veya yerinde
olmayan iki delilin uzlaþtýrýlmasý yahut bi-
rinin tercih edilmesi düþüncesidir. Bir laf-
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lansýn” hadisini (Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”,
1) bu baðlamda deðerlendirir. Mâtürîdî’ye
göre sahâbe, vahyin nüzûlüne þahit olan
tek nesil olduðu için gerçekte Allah’ýn mu-
radýna iliþkin açýklama yapma (tefsir) yetki-
sine sahiptir. Te’vilin Allah’a nisbeti müm-
kün olmadýðýndan re’y ile tefsir konusun-
daki tehdit burada söz konusu deðildir
(Teßvîlâtü’l-Æurßân, I, 3-4). Sem‘ânî’ye gö-
re tefsir açýk anlamýn belirtilmesi, te’vil ise
anlamýn dönüp dolaþýp bir noktaya var-
masý demektir. Ona göre “lâ raybe fîh”
âyetinin ayný anlamý veren “lâ þekke fîh”
sözüyle açýklanmasý tefsirdir. Âsým Efen-
di, tefsirle te’vilin farkýný ifade ederken
tefsirin âyetin nüzûl sebebini araþtýrmak
ve kelâmýn vaz‘ yerini lugat itibariyle be-
yan etmek; te’vilin ise âyetlerin esrarýný
ve kelimelerin estarýný inceleyerek âyetin
muhtemel görüldüðü anlamlardan birini
tayin etmek olduðunu söyler (Kåmus Ter-
cümesi, “evl” md.).

Te’vil ve ictihad farký daha çok Hanefî
usul literatüründe vurgulanýr. Hanefî
usulcülerinden Serahsî sahâbenin te’vili-
nin sonrakiler açýsýndan bir hüccet deðeri
taþýmadýðýný, fakat sahâbe ictihadýnýn bun-
dan farklý olduðunu söyler ve bu farklýlýlý-
ðý te’vil ve ictihad faaliyetleri arasýndaki
farka baðlar. Ona göre te’vil lugatýn ve-
cihleri ve kelâmýn mânalarý üzerinde dü-
þünmekle olur. Bu bakýmdan sahâbenin
bir hadisin muhtemel anlamlarýndan bi-
rini tayin etmesi hadisin baþkalarý tara-
fýndan zâhiri üzere anlaþýlmasýna engel
oluþturmaz. Çünkü sahâbe bunu bir te’vil-
le yapmýþtýr ve onun te’vili baþkasýna hüc-
cet teþkil etmez. Hüküm konusunda icti-
had ise þer‘î hükümlerin aslý olan naslar
üzerinde düþünmekle gerçekleþir. Te’vil
hususunda sahâbe ile dilin anlamlarýný o
ölçüde bilenler arasýnda hiçbir fark yok-
tur. Ýctihad ise te’vilden farklýdýr ve icti-
hadý etkileyen hâricî durumlar olabilir. Sa-
hâbenin vahyin iniþ sürecini izlemiþ ve göz-
lemiþ olmasý onlara ictihad açýsýndan bir
üstünlük saðlar (Þemsüleimme es-Serah-
sî, II, 109). Sahâbe te’vilinin hüccet deðeri
konusunda Þâfiî’nin görüþü de Hanefîler’in-
kine benzer. Sahâbenin te’vilinin deðeri
konusu, hadisin mâna olarak rivayeti hu-
susuna da bir ölçüde yansýmýþ ve mâna
rivayetinin sýhhatini hadisin te’vile elve-
riþli lafýzlardan olmamasý þartýna baðla-
yan görüþler ileri sürülmüþtür.

Usulcülerin büyük çoðunluðuna göre
sahâbe te’villeri dahil olmak üzere önceki
te’villerden farklý bir te’vil arayýþý her za-
man mümkündür. Çünkü icmâ ve ihtilâ-
fýn cereyan ettiði alan hüküm alanýdýr. De-

lille istidlâl veya te’ville amel ise bu alana
girmez. Literatürde sahâbenin ictihadý ile
te’vili arasýndaki fark vurgulanýrken bu
tartýþmada sahâbenin tefsirine yer veril-
memesi yapýsý itibariyle tefsirin te’vil ve
ictihaddan farklý olduðunu, te’vil ve icti-
hadýn bir deðer yargýsý ifade ederken tef-
sirin böyle bir yapýya sahip bulunmadýðý-
ný ima eder. Klasik literatürde te’vili en iyi
fukahanýn bileceði yönündeki yaygýn ka-
bul onlarýn þâriin maksatlarýný daha iyi bi-
liyor olmalarýyla gerekçelendirilir ve bu an-
layýþ, te’vilin týpký ictihad gibi bir deðer yar-
gýsý içerdiðini ve fukahanýn ilgi ve faaliyet
alanýna girdiðini gösterir. Te’vil ile tefsirin
farkýný gösteren bir diðer örnek, Hanefî-
ler’in müþterek lafzýn anlamlarýndan biri-
nin tercih edilmesinin kaynaðý konusun-
daki yaklaþýmlarýdýr. Bu yaklaþýmda tefsir
ve te’vil ayýrýmýnýn dayandýrýldýðý ölçü, ya-
pýlan açýklamanýn hakikatin açýk bir þekil-
de ortaya çýkmasýný saðlayýp saðlayama-
dýðýdýr. Doðrudan beyan sahibinin yaptýðý
bir açýklama olduðu için tefsirin hakika-
tin ortaya çýkmasýný saðladýðý kabul edilir,
fakat yapýsý gereði re’y ve ictihad kaynak-
lý olan te’vil için bir hakikat iddiasýnda bu-
lunulamaz.
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ÿH. Yunus Apaydýn

ren genel bir ilke veya kural olarak anla-
mak daha doðrudur. Bu anlayýþ sadece
Hanefîler’e özgü deðildir, bunu baþta Han-
belî ve Mâlikî ekolleri olmak üzere bir ekol
sistematiðine sahip diðer ekollerde de
görmek mümkündür. Bu durum, fukaha
tarafýndan te’vilin âyetler ve hadislerin bir-
birleriyle çatýþmasý durumunda uzlaþtýr-
ma amacýyla kullanýlmasý yanýnda, mez-
hep imamlarýnýn görüþlerinin naslara ay-
kýrýlýk taþýmasý durumunda da kullanýla-
bildiðini göstermektedir.

Te’vilin bir delilden hareketle olabilece-
ði kuralý benimsendiðinden delile dayalý
te’vilin “sahih te’vil”, gerçekte delil olma-
dýðý halde delil sanýlan bir þeye dayanýla-
rak yapýlan te’vilin “fâsid te’vil” ve bir de-
lile dayanmadan yapýlan iþlemin te’vil de-
ðil “oyun” olacaðý ifade edilmektedir (Bed-
reddin ez-Zerkeþî, III, 437). Ayrýca te’vilin
dayandýðý delilin kuvvet derecesinin de
te’vilin sahihliði konusunda bir alt ölçüt
olarak iþletildiði görülmekte, delilin kuv-
vetli olmasý durumunda sahih / yakýn te’vil-
den, zayýf olmasý durumunda fâsid / zor-
lama te’vilden söz edilmektedir. Ancak de-
lilin kuvvet ve zaafý hususunda bakýþ açý-
larýndan kaynaklanan farklý yaklaþýmlar
bulunduðu için te’vil konusu bazý uygula-
malarýnda sübjektiflikten kurtulamamýþ-
týr. Te’vili mümkün veya gerekli kýlan de-
lilin ne olduðu ve bunun kuvvet derecesi-
nin neye, hangi ölçüte göre belirlendiði,
daha doðrusu böyle bir ölçütün olup ola-
mayacaðý son derece tartýþmalý bir mese-
ledir. Bu konuda ekollerin delil ve delâlet
anlayýþlarý ile ekolün genel sistematiðinin
etkisi bulunduðu gibi sözün ilgili olduðu
konunun mahiyetinin ve hükmün konuluþ
amacýna iliþkin kabulün de etkisi vardýr.

Te’vilin, Tefsir ve Ýctihaddan Farký. Te’-
vilin yakýn anlam iliþkisi içinde bulunduðu
terimler arasýnda tefsir ve ictihad baþta
gelir. Özellikle ilk dönemden itibaren te’vil
ve tefsirin ne olduðu ve birbiriyle iliþkisi
konusunda farklý yaklaþýmlar ve zengin
deðerlendirmeler ortaya konmuþtur. Bu
deðerlendirmeler incelendiðinde aralarýn-
da köklü farklýlýklar bulunduðu ve ikisinin
eþ anlamlý görülmesinin neredeyse imkân-
sýz olduðu söylenebilir. Te’vil ve tefsir far-
kýný göstermeye ilk giriþenlerden biri olan
Mâtürîdî tefsir iþinin sahâbeye, te’vil iþi-
nin fukahaya ait olduðuna iþaret ettikten
sonra tefsirin gerçekte bir sözden neyin
kastedildiðinin açýklanmasýna yönelik bu-
lunduðunu ve bu tür açýklamanýn re’y kay-
naklý olarak yapýlamayacaðýný belirtir; Hz.
Peygamber’in, “Kur’an’ý kim kendi re’yi ile
tefsir ederse cehennemdeki yerine hazýr-

TE’VÝL


