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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

hullah), I, 124; M. Zâhid el-Kevserî, et-Ta¼rîrü’l-
vecîz fîmâ yebte³¢hi’l-müstecîz (nþr. Abdülfet-
tâh Ebû Gudde), Halep 1413/1993, s. 79; Zekî Feh-
mî, Øafvetü’l-£a½r fî târîÅ ve rüsûmi meþâhiri ri-
câli Mý½r, Kahire 1995, s. 510-517; Ýbrâhim b. Ab-
dullah el-Hâzimî, Mevsû£atü a£lâmi’l-šarni’r-râbi£
£aþer ve’l-Åâmis £aþer el-hicrî fi’l-£âlemi’l-£Arabî
ve’l-Ýslâmî, Riyad 1419, II, 682-685; Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, Câmi£u’þ-þürû¼ ve’l-¼avâþî,
Ebûzabî 1425/2004, I, 631; II, 1277.

ÿPhýlýp Charles Sadgrove

– —
TAHTÂVÎ, Rifâa Râfi‘
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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.
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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-


