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Hacda Mina’dan
Mekke’ye dönerken Ebtah (Muhassab)

mevkiinde konaklama anlamýnda
bir fýkýh terimi

(bk. EBTAH).
˜ ™
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TAHSÝL

(bk. TÂLÝM ve TERBÝYE).
˜ ™

– —
TAHSÝN EFENDÝ, Hasan

(1847-1912)

Osmanlý hattatý.
˜ ™

Hâfýz Hasan Tahsin Hilmi Efendi 1847’-
de Ýstanbul’un Çukurcuma semtinde doð-
du. Kýlýç Ali Paþa Camii serdevirhaný Hâ-
fýz Ýsmâil Efendi’nin oðludur. Sýbyan mek-
tebinde okurken mektebin hocasý Ýsmâil
Efendi’nin yanýnda hýfzýný tamamladý. Bir
süre Tophane müftüsü Hoca Bekir Efen-
di’nin derslerine devam ederek dinî bilgi-
lerini ilerletti. Mehmed Þefik Bey’den sü-

lüs ve nesih, Sâmi Efendi’den ta‘lik meþ-
ketti. Galatasaray Sultânîsi hat hocasý Meh-
med Ýzzet Efendi tarzýnda rik‘a yazdý. Ýz-
zet Efendi ile birlikte öðrencilere yönelik
olarak hazýrladýklarý Sülüs, Nesih ve Ta‘-
lik Meþk Mecmuasý Ýstanbul’da neþre-
dilmiþtir (1306, 1323). Mühendis, Sanayi,
Kýz Sanayi mektepleri, Cihangir Ýnâs Rüþ-
diyesi, Dârülmuallimât-ý Âliye, Galatasaray
Mekteb-i Sultânîsi ve ölümüne kadar Dâ-
rüþþafaka’da olmak üzere çeþitli okullarda
hüsn-i hat dersleri verdi. Uzun süre Mah-
mud Bey Matbaasý’nýn hatlarýný yazdý. Ay-
rýca hat öðrencilerine bu matbaada ders
verdi. Mahmud Celâleddin Efendi uslûbu-
na yakýn bir tavýrda yazdý. 14 Þubat 1912
tarihinde bir ömür yaþadýðý Çukurcuma
semtinde vefat etti ve Eyüp’te Kýrkmerdi-
ven Kabristaný’nda defnedildi. Ýbnülemin
Mahmud Kemal, Tahsin Efendi’nin, oðlu
Mahmud Cemâleddin Bey’den naklen üç
dört kadar mushaf-ý þerif yazdýðýný, üze-
rinde bir imzaya rastlanmamakla birlikte
Caðaloðlu’ndaki Mahmud Nedim Paþa’ya
ait türbenin celî sülüs kitâbesinin de ona
ait olduðunu zikreder. Çeþitli müze ve özel
koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr. Ya-
zýlarýnýn altýna genellikle “el-Hac Hâfýz Tah-
sin el-Hilmî” veya kýsaca “el-Hâfýz Tahsin”
þeklinde imza atmýþtýr.
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TAHSÝN EFENDÝ, Tokatlý

(1851-1915)

Osmanlý hattatý.
˜ ™

Hâfýz Hasan Tahsin Efendi 1851’de To-
kat’ta doðdu. Meydan Camii imamý Os-
man Efendi’nin oðludur. 1867 yýlýnda Ýs-
tanbul’a giderek medrese tahsili gördü.
Kayserili Derviþ Ali Rýzâ Efendi’nin Beya-
zýt Camii’ndeki derslerine devam edip il-
miye icâzeti aldý. Ayrýca Hattat Muhsinzâ-
de Abdullah Hamdi Bey’den sülüs ve ne-
sih meþketti ve icâzet aldý. Muhsinzâde’-
nin hocasý Kazasker Mustafa Ýzzet Efen-
di’den de faydalandý. Beyazýt’ta Ali Paþa
Mescidi’nde imam-hatiplik görevine baþla-
dý (1869). Mercan yangýnýnda caminin yan-
dýðý güne kadar kýrk beþ yýl burada göre-
vini sürdürdü. Bunun dýþýnda rüþdiye mek-
teplerinde hat ve Arapça hocalýðý yaptý.
Beyazýt Devlet Kütüphanesi 1884’te açýl-

daki Mevlevî âyini, düyek peþrevi ve saz
semâisi, Vardakosta Ahmed Aða’nýn ayný
makamdaki devr-i kebîr saz semâisi bu-
lunmaktadýr. Burada önce âyinin sözlü kýs-
mý yer alýr. Bu âyin notasý da mûsiki tari-
hinde notaya alýnan ilk Mevlevî âyini olarak
bilinmektedir. Ardýndan yazýlan peþrevin
baþýndaki, “Âyîn-i þerîf’in bend-i evvelinden
sonra serhâne ve mülâzimesi ve bend-i
sânîsinden sonra orta hâne ve son hânesi
terennüm-sâzdýr” ifadesinden bu kýsmýn
ayný âyinin terennümü olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Daha sonraki saz semâisi de adý ge-
çen âyinin terennümü içerisindedir. Bu bö-
lümün son eseri, âyîn-i þerîf icrasýnda devr-i
Veledî esnasýnda icra edileceði belirtilen
üç hâne ve bir mülâzimeden oluþan devr-i
kebîr peþrevidir. Ancak Mevlevî âyinleri
üzerinde Türkiye’de yapýlan iki ayrý nota
neþriyatýndaki (Türk Musikisi Klasiklerin-
den Mevlevi Âyinleri, Ýstanbul 1935, X, sy.
486-507; Sadettin Heper, Mevlevî Âyinleri,
Konya 1974, sy. 175-183) sûzidilârâ âyini
notalarýyla Tahrîriyye’deki notalarýn ta-
mamen farklý olduðu görülmektedir. Tah-
rîriyye’nin son bölümünde eser bestele-
me konusu ele alýnmakta, bazý mûsiki ya-
zýlarýnda görülen eksikliklerden söz edil-
mekte ve özellikle mûsiki yazýmýnýn eðitim
gerektirdiði vurgulanmaktadýr. Burada bir
üstadýn eðitiminden geçen, beste çalýþ-
malarý yapan ve sazýnda belli bir düzeye
ulaþan kiþilere bu eðitimin verilebileceði
ifade edilmektedir. Eserin tesbit edilen iki
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir
(Nâfiz Paþa, nr. 1242/2; Esad Efendi, nr.
3898). Nüshalarýn her ikisi de müellif hat-
týdýr. Türkiye’de eser üzerine ciddi bir çalýþ-
ma yapýlmýþtýr (bk. bibl.).
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TAHSÝN EFENDÝ, Tokatlý

iki kap arasýna alýnarak tek cilt haline ge-
tirilmiþtir. Bu Kur’ân-ý Kerîm önce Fuat
Þemsi Bey’de iken bugün Sabancý Üniver-
sitesi Sakýp Sabancý Müzesi Hat Koleksiyo-
nu içinde bulunmaktadýr (nr. 100-0352).
Çadýrcýlar semtinde yer alan hanýn dýþ cep-
hesindeki celî sülüs “Sarnýçlý Han” ibaresi
de onun eseridir. Tahsin Efendi yazýlarý-
na genellikle “Tahsin el-Ýmam”,“Hâfýz Ha-
san Tahsin” veya kýsaca “Tahsin” þeklinde
imza atmýþtýr.
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Hayatý güzelleþtirmeyi hedefleyen
ve insaný mükemmeli

aramaya teþvik eden -zarûriyyât
ve hâciyat düzeyine çýkmamýþ-

düzenlemeleri ve bunlarýn
saðladýðý faydalarý ifade eden

fýkýh usulü terimi
(bk. MAK…SIDÜ’þ-ÞERÎA; MASLAHAT).
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Âm bir lafýzla,
kapsadýðý fertlerden

bir kýsmýnýn kastedildiðinin
bir delille açýklanmasý anlamýnda

fýkýh usulü terimi.
˜ ™

Sözlükte “belirlemek, bir þeyi kendisiyle
ortak olmayan diðer þeylerden temyiz et-
mek, özgülemek” anlamýndaki tahsîs ke-
limesi fýkýh usulü terimi olarak âm bir laf-
zýn anlamýnýn bu lafýz kapsamýna giren
fertlerden bir kýsmýyla sýnýrlandýrýlmasýný
ifade eder. Fýkýh usulünün önemli konu-
larýndan birini oluþturan tahsis elfâz ba-
hisleri içinde ayný isimle veya âm, hâs gi-
bi baþlýklar altýnda geniþ biçimde incelenir.
Mutlakýn takyidinin bir tür tahsis olup ol-
madýðý usulcüler arasýnda tartýþýlmýþtýr (bk.
MUTLAK). Hanefî usulcülerinin açýklama-
larýndan hareketle bu ekolde benimsenen
tahsis anlayýþýný belirtmek üzere, “âm la-
fýzla, baþtan beri fertlerinden bir kýsmý-
nýn kastedildiðinin müstakil ve mukarin (eþ
zamanlý) bir delille açýklanmasý” þeklinde bir
taným yapýlabilir (Cessâs, I, 142; Abdülazîz
el-Buhârî, I, 306; Ýbn Melek, s. 77). Müte-
kellimîn usulcülerinden Ebü’l-Hüseyin el-

Basrî, “hitabýn kapsadýðý þeylerden bir kýs-
mýnýn mukarin bir delille ondan çýkarýlma-
sý” biçiminde Hanefîler’inkine yakýn bir ta-
ným vermekle birlikte (el-Mu£temed, I, 252)
ayný ekole mensup usulcüler bunu kendi
temel yaklaþýmlarýna uygun hale getirme-
ye çalýþmýþlardýr. Meselâ Fahreddin er-Râ-
zî tanýmdaki “mukarin bir delil” ifadesine
yer vermeyerek tahsisi “hitabýn kapsadýðý
þeylerden bir kýsmýnýn ondan çýkarýlmasý”
biçiminde geniþletmiþ, Kadî Beyzâvî, Râ-
zî’nin tarifindeki hitap kelimesini “lafýz”la
deðiþtirmiþtir (Fahreddin er-Râzî, I/3, s. 7;
Beyzâvî, II, 374-375). Ayný ekolün temsil-
cilerinden Mâlikî Ýbnü’l-Hâcib tahsisi “âm-
mý müsemmeyâtýndan bir kýsmýna hasret-
mek” diye tanýmlamýþ (MuÅta½arü’l-mün-
tehâ, II, 129), Tâceddin es-Sübkî burada
geçen müsemmeyâttan maksadýn âmmýn
müþterek fertleri olduðunu belirterek mü-
semmeyâtýndan yerine “fertlerinden” kay-
dýný koymuþtur (Cem£u’l-cevâmi£, II, 31).
Ancak neshi de kapsar geniþlikte olduðu
dikkate alýnýp bu tariflere “hükmün istik-
rar kazanmasýndan önce” þeklinde bir ka-
yýt konmasý uygun olur. Öte yandan Ha-
nefî ve mütekellimîn usulcülerinin, özü iti-
bariyle tahsisin “âmmýn fertlerinden bir
kýsmýnýn çýkarýlmasý ve kapsamýnýn daral-
týlmasý” anlamýna geldiði noktasýnda bir-
leþtikleri ve tanýmlarýnda görülen farklýlýk-
larýn bilhassa âmmýn tanýmý, delâleti, bu
delâleti daraltacak delillerin geliþ zama-
ný ve delâlet derecesiyle ilgili ihtilâflardan
kaynaklandýðý göz önüne alýnarak tahsis,
“daha baþlangýçta þâriin umumdan mak-
sadýnýn onun fertlerinin tamamý deðil bir
kýsmýnýn olduðunun açýklanmasý” veya
“umumla ilgili hükmün meþruiyetinin ba-
þýndan beri bir kýsým fertlerine ait olduðu-
nun beyan edilmesi” þeklinde tarif edilebi-
lir (Abdülvehhâb Hallâf, £Ýlmü u½ûli’l-fýšh,
s. 218).

Fakihler, hüküm veya haber içeren bü-
tün umum lafýzlarýnda tahsisin mümkün
olduðu hususunda birleþmiþtir. Zira bu ak-
len imkânsýz olmadýðý gibi dilde kullanýldý-
ðý da tümevarým metoduyla sabittir. Usul-
cüler arasýnda tahsisin mümkün olduðu
düþüncesi o kadar yaygýndýr ki, “Bir kýsmý
tahsise uðramayan hiçbir âm yoktur” sö-
zü darbýmesel haline gelmiþtir (Teftâzânî,
I, 71). Tahsisin umum ve þümul anlamý ta-
þýyan lafýzlar için mümkün olduðu nokta-
sýnda görüþ birliði vardýr. Mefhumlarýn tah-
sise konu teþkil etmesi ise bunlarýn umum
vasfýna sahip olup olmadýðý meselesiyle iliþ-
kilidir. Hanefîler’de “nassýn delâleti” adý ve-
rilen mefhûm-i muvâfakat, bazý mütekel-
limîn usulcüleriyle Ýbnü’l-Hümâm gibi Ha-

dýðýnda ikinci ve ardýndan birinci hâfýz-ý
kütüb oldu. Ölümüne kadar yirmi dokuz
yýl boyunca burada yöneticilik görevini sür-
dürdü. Kütüphanenin 15.000 ciltlik bölü-
münün katalogunu hazýrladý. Sülüs ve ne-
sih dalýnda çeþitli formlarda eserler veren
Tahsin Efendi’nin elinden çýkmýþ pek çok
yazý, elli yýl gibi uzun bir süre zarfýnda bir
araya getirdiði nâdide yazma eser hat ko-
leksiyonu ve içinde deðerli kalemtýraþ, mak-
ta‘, divit ve hokkalarýn bulunduðu zengin
bir arþivle birlikte önce Beyazýt’ta, daha
sonra Sultanahmet’te oturduðu iki ayrý
evde geçirdiði yangýnlar yüzünden büyük
ölçüde yok oldu. Uðradýðý bu felâketlerin
üzüntüsüyle kendisine inme indi. Bir yýl
sonra 13 Aralýk 1915 tarihinde vefat etti.
Eyüp’te Bahariye sýrtlarýnda Kâþgarî Der-
gâhý yakýnýnda kendisinden önce genç yaþ-
ta vefat eden kýzýnýn yanýna defnedildi.

Tahsin Efendi koleksiyonunda yer alýp
söz konusu iki yangýndan kurtarýlabilen
eserler Halil Edhem Arda’ya geçmiþ, bu-
nun bir kýsmý daha sonra Topkapý Sarayý
Müzesi’ne intikal etmiþtir. Ýbnülemin Mah-
mud Kemal ve kardeþi Ahmed Tevfik ço-
cukluk yýllarýnda sülüs ve neshi ondan meþ-
ketmiþ ve icâzet almýþtýr. Bu vesile ile ken-
disini yakýndan tanýyan Ýbnülemin onun
ilmî ve tasavvufî meclisleri seven, mûsiki
ve þiire âþina, halim selim bir zat olduðu-
nu söyler. Hayatý boyunca yazdýðý, kýta ve
levha boyutlarýnda, usta düzeyinde pek
çok eser býrakmýþ, Ýbnülemin’e göre bir-
kaç nüsha, M. Uður Derman’a göre ise 120
kadar mushaf-ý þerif yazmýþtýr. Çeþitli mü-
zeler ve özel koleksiyonlar yanýnda Ýstan-
bul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan
Ýbnülemin koleksiyonunda eserleri vardýr.
Hasan Tahsin Efendi’nin 1894’te okunaklý,
362 yaprak, her sayfada on üç satýr, gü-
zel bir nesihle cüzler halinde yazýp tamam-
ladýðý 35,6 × 24,4 cm. ebadýndaki bir mus-
haf-ý þerifi, devrin usta müzehhiplerinden
Osman Yümnî Efendi tarafýndan 1904’te
klasiðe yakýn tarzda tezhip edilmiþ, eser

Tokatlý Tahsin Efendi’nin celî sülüs levhasý (M. Hüsrev Subaþý

fotoðraf arþivi)


