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þer (nþr. M. Behcet el-Baytâr), Dýmaþk 1380/1961,
I, 281-282; Halîl Merdem Bek, A£yânü’l-karni’¦-
¦âlis £aþer fi’l-fikr ve’s-siyâse ve’l-ictimâ£, Beyrut
1977, s. 73-74; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), I,
245; Mâlik M. Ahmed Reþvân, £Ulemâßü’l-Ezher
beyne Bunâbârt ve Mu¼ammed £Alî, Kahire
1989, s. 372-374; Sâlihiyye, el-Mu£cemü’þ-þâmil,
III, 504-506; M. Zâhid el-Kevserî, et-Ta¼rîrü’l-ve-
cîz fîmâ yebte³¢hi’l-müstecîz (nþr. Abdülfettâh
Ebû Gudde), Halep 1413/1993, s. 9-10, 71; Ah-
met Özel, Hanefi Fýkýh Alimleri, Ankara 2006,
s. 157-158.
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Ahmed Râfi‘ b. Muhammed b. Abdilazîz
el-Hüseynî el-Kåsýmî et-Tahtâvî

(1859-1936)

Mýsýrlý Hanefî âlimi.
˜ ™

Circâ müdüriyetine baðlý Tahtâ’da doð-
du (1275/1859). Tanýnmýþ bir seyyid aile-
sine mensuptur. Ýlk öðrenimini ve hýfzýný
memleketinde tamamladý. 1287 (1870) yý-
lýnda Kahire’ye giderek Ezher’de tahsilini
sürdürdü. Muhammed Ýlîþ, Abdülhâdî el-
Ebyârî, Zeyn b. Ahmed el-Mersafî, Abdül-
kadir er-Râfiî, Abdurrahman en-Nevâvî,
Abdurrahman eþ-Þirbînî, Muhammed el-
Hudarî, Muhammed el-Ýnbâbî, Hasan et-
Tavîl, Muhammed eþ-Þerkavî, Muhammed
Ali el-Besyûnî gibi âlimlerden ders aldý.
Ali b. Halîl el-Asyûtî, Ýbrâhim es-Sekka ve
Muhammed el-Üþmûnî’den hadis okudu.
1299’da (1882) Ezher þeyhi Muhammed
el-Ýnbâbî’den icâzet ve tedrîs izni aldý.
Mehdî el-Abbâsî Ezher þeyhi olduðunda
Tahtâvî’ye dinî iþlerle ilgili yüksek derece-
de bir görev vermek istediyse de Tahtâvî
kabul etmeyerek memleketine döndü, öð-
retim ve telifle meþgul oldu. Kendisinden
ders alanlar arasýnda Râgýb et-Tabbâh,
Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk el-Gumârî, kar-
deþi Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk el-Gumârî ve
Zâhid Kevserî gibi âlimler vardýr. 1898’de

Tahtâ’da Medresetü feyzi’l-mün‘im adlý
özel bir medrese yaptýrdý ve bir süre faali-
yet gösterdikten sonra devlete devretti
(1912). 1901’de ikinci dereceden, 1904’te
birinci dereceden kisve-i teþrîfi’l-mazha-
riyye niþanýyla ödüllendirildi. 1908’de yer-
leþtiði Kahire’de vefat etti.

Eserleri. 1. Bulû³u’s-sûl fî tefsîri “le-
šad câßeküm resûl” (Kahire 1305). 2. Ke-
mâlü’l-£inâye bi-tevcîhi mâ fî “leyse ke-
mi¦lihî þeyßün” mine’l-kinâye (Kahire
1313). 3. el-Æavlü’l-îcâbî fî tercemeti’l-
£Allâme Þemsiddîn el-Ýnbâbî (Kahire
1314). 4. Ref£u’l-³avâþî £an mu£Šýlâti’l-
Mu¹avvel ve’l-¼avâþî. Teftâzânî’nin el-
Mu¹avvel’i ile Seyyid Þerîf el-Cürcânî ve
Siyâlkûtî’nin buna yazdýklarý hâþiyeler üze-
rine yazýlmýþ bir ta‘likattýr. Beþ cilt olup ilk
cildi basýlmýþtýr (Kahire 1333). 5. e¦-¡a³-
rü’l-bâsim fî menâšýbi Sîdî Ebi’l-Æåsým
(Kahire 1339). Müellifin mensup olduðu
seyyid ailesinin atasý Ebü’l-Kasým Celâled-
din b. Abdülazîz b. Yûsuf b. Râfi‘ el-Hüsey-
nî et-Tilimsânî hakkýndadýr. 6. et-Tenbîh
ve’l-îšå¾ li-mâ fî ×üyûli Te×kireti’l-¼uf-
fâ¾. Zehebî’nin eserine Ebü’l-Mehâsin el-
Hüseynî, Takýyyüddin Ýbn Fehd ve Süyûtî’-
nin yazdýðý zeyiller üzerine kaleme alýnan
bir ta‘likat olup bu eserlerin sonunda ba-
sýlmýþtýr (Dýmaþk 1348).

Tahtâvî’nin diðer eserleri de þunlardýr:
Nefe¼âtü’¹-¹îb £alâ tefsîri’l-ƒa¹îb, Þer-
¼u’½-½adr bi-tefsîri sûreti’l-Æadr, Na¾-
mü’d-düreri’l-¼isân fî tefsîri âyeti þeh-
ri Rama²ân, el-Mes£a’r-racî¼ ilâ fehmi
þer¼i øarâmî Øa¼î¼ (Ýbn Ferah el-Ýþbîlî’-
nin hadis terimlerine dair eseri üzerine ya-
pýlmýþ bir çalýþmadýr), en-Nesîmü’s-se-
harî £alâ Mevlidi’l-ƒuŠarî, Min½atü’l-
ibtihâc bi-šý½½ati’l-isrâß ve’l-mi£râc, Fe-
râßidü’l-fevâßidi’l-vefiyye bi-mašå½ýdi
Åafiyyeti’l-elfiyye, Hidâyetü’l-müctâz
ilâ nihâyeti’l-îcâz fi’t-teþbîh ve’l-kinâye
ve’l-mecâz, er-Riyâ²ü’n-nediyye £ale’r-
Risâleti’s-Semeršandiyye, e¹-ªýrâzü’l-
mu£allem £alâ ¼avâþi’s-Süllem, Resâßi-
lü’l-mu¼âŠara fî mesâßili’l-münâ¾ara,
el-Mes£a’l-¼amîd fî beyâni ve ta¼rîri’l-
esânîd (Ýrþâdü’l-müstefîd ilâ beyâni ve
ta¼rîri’l-esânîd). Tahtâvî ayrýca birçok ese-
re ta‘likat yazmýþ, bazý eserleri ihtisar et-
miþtir (Zekî Fehmî, s. 515).
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Ali Paþa Mübârek, el-ƒý¹a¹ü’t-Tevfîšýyye, Kahi-
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hire 1917, s. 140-145; Serkîs, Mu£cem, II, 1245-
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raðbet artýnca Ezher’e yakýn Ayniyye Med-
resesi’ne nakledildi. Nâzýrü’l-mühimmât
Muhammed Efendi Vidinlî, Lebûdiye sem-
tinde evi yanýndaki cami ve mektebi imar
ettirince Tahtâvî’yi burada hadis okutmak-
la görevlendirdi. Tahtâvî, Ýbrâhim b. Mu-
hammed el-Harîrî vefat ettiðinde (19 Ce-
mâziyelevvel 1224 / 2 Temmuz 1809) Hane-
fî müftülüðüne tayin edildi. Ancak Nakî-
büleþraf Ömer Mekrem, Mehmed Ali Pa-
þa tarafýndan görevinden alýnýp Dimyat’a
sürgün edince (27 Cemâziyelâhir 1224 / 9
Aðustos 1809), Ezher þeyhlerinin onunla
ilgili olarak devlet makamýna yazdýðý arzu-
hali imzalamadýðý için bu görevden alýn-
dý. Mehmed Ali Paþa, Hicaz’a Vehhâbîler
üzerine 1811’de düzenlediði sefer esna-
sýnda her mezhepten bir âlimin orduda
bulunmasýný istedi ve Hanefîler’i temsilen
Tahtâvî’yi seçti. Bir yýl sonra dönen Tahtâ-
vî, kendi yerine Hanefî müftülüðüne tayin
edilen Hüseyin b. Hasan el-Mansûrî vefat
edince görevine iade edildi (1 Safer 1230 /
13 Ocak 1815). 15 Receb 1231 (11 Haziran
1816) tarihinde vefat eden Tahtâvî, Karâ-
fe’de Ebû Ca‘fer et-Tahâvî’nin mezarý ya-
kýnýnda yaptýrdýðý kabre defnedildi.

Eserleri. 1. ¥âþiye £ale’d-Dürri’l-muÅ-
târ. Haskefî’nin Hanefî fýkhýna dair eseri
üzerine yazýlmýþtýr (I-IV, Bulak 1254, 1268,
1283; I-III, Bulak 1269; Kalküta 1264; I-IV,
Kahire 1282, 1304). Ýbn Âbidîn’in Reddü’l-
mu¼târ adýyla ayný kitaba yazdýðý meþhur
hâþiyede çok faydalandýðý eser Abdülha-
mîd el-Ayýntâbî tarafýndan Türkçe’ye ter-
cüme edilmiþtir (I-VIII, Ýstanbul 1285-1288).
2. ¥âþiye £alâ Merâšý’l-felâ¼. Þürünbü-
lâlî’nin ibadetlere dair eseri üzerine hâþi-
yedir (Bulak 1269, 1279, 1290, 1318; Kahi-
re 1304, 1315, 1320, 1321, 1328, 1360, 1372,
1389/1970; Ýstanbul 1327, 1329, 1330; nþr.
Abdülkerîm el-Atâ, I-II, Dýmaþk 2001). 3.
Cevâb £an sußâlin yete£allašu bi’r-ribâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr.
257, vr. 93-104). 4. Risâle fî ecvibe £ani’l-
esßileti’lletî seßelehâ ½ula¼âßü Yanyâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr.
706, vr. 42-46). 5. Keþfü’r-reyn £an beyâ-
ni’l-mes¼ £ale’l-cevrebeyn (Mektebetü’l-
Melik Abdullah b. Abdülazîz er-Rakamiy-
ye, nr. 243). Tahtâvî’nin kaynaklarda Risâ-
le fi’l-mes¼ £ale’l-Åuffeyn adlý bir eseri
de anýlýr.
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nad (“Tahâre”, 1) bir tahvil örneðidir: �����”
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Bu senedlerdeki ortak râvi Simâk b.

Harb’dir. Tahvil iþareti olan “hâ”nýn hangi
kelime veya ifadenin kýsaltmasý olduðu
konusunda bilgi bulunmadýðý gibi rivayet
sýrasýnda okunup okunmayacaðý, okuna-
caksa nasýl telaffuz edileceði de tartýþma-
lýdýr. Bu meselede önceki âlimlere ait her-
hangi bir açýklamaya rastlamadýðýný söy-
leyen Ýbnü’s-Salâh’ýn (£Ulûmü’l-¼adî¦, s.
203) vicâde yoluyla elde ettiði birkaç nüs-
hadaki kayýtlarla bazý çaðdaþlarýndan nak-
lettiði görüþler konuyla ilgili ilk bilgilerdir.
Bu sebeple tahvil iþaretinin bir usul mese-
lesi olarak Ýbnü’s-Salâh’tan önce ele alýn-
madýðý, meselenin daha çok müteahhirîn
dönemi hadis âlimlerinin ictihadlarý üze-
rinden tartýþýldýðý belirtilmiþtir (Bedreddin
ez-Zerkeþî, III, 595).

En yaygýn görüþe göre tahvil iþareti “tah-
vîl” veya “tahavvül” kelimelerinden alýnmýþ
olup “hâ” þeklinde uzatýlarak okunur. Ýb-
nü’s-Salâh’a göre V (XI) ve VI. (XII.) yüzyýl-
larda yaþamýþ bazý muhaddislere ait nüs-
halarda tahvil iþaretinin bulunmasý gere-
ken yerlerde metnin oradaki þekliyle doð-
ru olduðunu gösteren bir iþaret olan “sah-
ha” ( 61) kelimesinin yazýlmýþ olmasý tah-
vil iþaretinin “sahha”nýn kýsaltmasý oldu-
ðunu akla getirse de bu iþaretler aslýnda,
hadisin farklý senedleri sýralanýrken birin-
ci senede ait metnin düþtüðü zannýný ve-
ya ikinci senedin birincisine karýþtýrýlýp tek
isnad haline getirildiði yanýlgýsýný ortadan
kaldýrmak amacýyla konulmuþtur (£Ulû-
mü’l-¼adî¦, s. 203-204). Maðribli muhad-
dislere göre tahvil iþareti, “Hadisi sonuna
kadar oku” mânasýna gelen “el-hadîse” iba-
resinin kýsaltmasý olup “el-hadîs” diye oku-
nur. Öte yandan bu iþaretin iki isnadý bir-
birinden ayýrmasý itibariyle “ayýraç, engel”
anlamýna gelen “hâil” veya “hâciz” kelime-
lerinin kýsaltmasý olduðu, hadisten sayýl-
madýðý için rivayet sýrasýnda okunmayaca-
ðý da söylenmiþtir. Tahvil iþaretinin nokta-
lý hâ (7) olduðu da ileri sürülmüþtür. Bu-
na göre iþaretin söz konusu þekli “isnâdü
âhar” ibaresindeki “âhar” (�89) kelimesin-
de, “bir isnaddan diðerine geçiþ / çýkýþ” an-
lamýndaki “hurûc” (:��8) kelimesinde ya
da “ahberenâ” veya “habberenâ” gibi riva-
yet lafýzlarýnda bulunan (Bedreddin ez-Zer-
keþî, III, 595) hâ harfini ifade etmektedir.
Ancak Ýbn Kesîr, noktasýz hâ kullanýmýnýn
neredeyse üzerinde icmâ edilmiþ kadar
meþhur olduðunu söylemektedir (Ahmed

M. Þâkir, s. 134). Ayrýca çok yaygýn olma-
sa da vav harfi de tahvil iþareti olarak kul-
lanýlmýþtýr.
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Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’ne baðlý
þubelerden biri.
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Sözlükte “deðiþtirmek” anlamýna gelen
tahvîl kelimesi Osmanlý merkez teþkilâtýn-
da, “mahlûl” adý verilen boþ timar ve zeâ-
metlerin el deðiþtirmesinde gerekli olan
tahvil hükmünü hazýrlayan þubenin adý-
dýr. Ayrýca boþ timar ve zeâmetlerin kayýt-
larýný, bazý nizamnâmeleri ve çeþitli önem-
li evraký saklama görevi sebebiyle Kese Ka-
lemi, burada tutulan niþan defterleri dola-
yýsýyla Niþan Kalemi adlarýyla da bilinmek-
tedir. Osmanlý Devleti’nde timar sistemi-
nin uygulandýðý zamanlardan beri bu þu-
benin görevleri niþancýya baðlý divan kâtip-
lerince yürütülmüþtür. Yukarýdaki isimler,
Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’nin XVII. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren þubelere ayrýlmasýn-
dan sonra kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ka-
lemin âmiri olan tahvil kesedarýna belge-
lerde tesbit edilebildiði kadarýyla ilk defa
XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan sonra rastlan-
mýþtýr (BA, A.RST, nr. 1-11; 11 Rebîülev-
vel 1169 / 15 Aralýk 1755 tarihli buyruldu).
Kalemde hazýrlanan evrakýn kontrolünü
yapan, kesedara baðlý ve onun yardýmcýsý
durumundaki bir tahvil mümeyyizinin gö-
rev yaptýðý tesbit edilmektedir. Diðer divan
kalemleri gibi Tahvil Kalemi de beylikçi ve
reîsülküttâbýn idaresi altýnda olup buraya
ait evrakýn cinsine göre âmedci efendinin
de kontrolü söz konusudur.

Tahvil Kalemi klasik dönemde daha çok
timar ve zeâmet tevcihi iþlemleriyle uð-
raþmaktaydý. Mahlûl timar ve zeâmetle-
rin tevcihi Tahvil Kalemi, Ruûs Kalemi ve
Defterhâne tarafýndan tutulan kayýtlara
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(bk. RÝFÂA et-TAHTÂVÎ).
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Devletin veya özel kuruluþlarýn
çýkardýðý faizli borç senedi

(bk. FAÝZ; SENET).
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Farklý isnadlarý bulunan
bir hadisi rivayet ederken

isnadlarýn birinden
diðerine geçmeyi ve bunlarýn

ortak râvisinden sonra konulan
özel iþareti belirten

hadis terimi.
˜ ™

Sözlükte “dönüþtürmek, durumunu ve-
ya yerini deðiþtirmek” anlamýndaki tahvîl,
terim olarak “bir hadisi farklý isnadlarýyla
birlikte rivayet ederken bir isnaddan diðe-
rine geçmek” anlamýna geldiði gibi isnad-
larýn birleþtiði isimden sonra konulan özel
iþaretin de adýdýr. Bir hadisin ayrý ayrý is-
nadlarýnýn, bu isnadlarýn her birinde bu-
lunan müþterek râviden itibaren birleþti-
rerek zikredilmesi isnadýn ve metnin her
seferinde tekrarlanmasýný engelleme ko-
laylýðý saðlar. Bu uygulama ilk döneme ait
muteber hadis kaynaklarýnda görülmek-
le birlikte (meselâ bk. Buhârî, “Îmân”, 8;
“.Ýlim”, 2; Müslim, “Îmân”, 8; Ebû Dâvûd,
“Tahâre”, 12; Tirmizî, “Tahâre”, 1; Nesâî,
“Tahâre”, 60; Ýbn Mâce, “Sünne”, 2) özel-
likle isnadlarýn uzadýðý ve sayýca arttýðý
sonraki dönemlerde yaygýnlaþmýþtýr. Tah-
vil, en yaygýn þekliyle isnadlarýn her birin-
de bulunan ortak râviden sonra senedler
arasýna konulan ve “hâü’t-tahvîl” yahut
“hâü’l-havâle” olarak adlandýrýlan noktasýz
bir hâ (]) harfiyle gösterilir. Mutlak an-
lamda tahvil denilince bu harf kastedilir.
Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’indeki þu is-


