et-TAHRÎR ve’t-TENVÎR

arasýndaki tenâsübü anlatmanýn ise müfessirin görevi olmadýðýný vurgulamaktadýr.
et-Ta¼rîr, sunuþ niteliðindeki bu kýsýmdan sonra Kur’an ilimlerinden bahseden
on bölümle (mukaddime) baþlar. Burada
tefsirin tarifi, müstakil bir ilim olduðu, tefsir ve te’vil arasýndaki fark, tefsir ilminin
dayandýðý belâgat, lugat, tefsire dair rivayetler, usûl-i fýkýh ve kelâm ilmi, dirâyet tefsirinin meþruiyeti ve iþârî tefsirin eleþtirisi,
Kur’an tefsirinde hedeflenen amaçlar, nüzûl sebepleri, kýraat farklýlýklarý, Kur’an’da
yer alan kýssalar, Kur’an’ýn isimleri, âyet ve
sûrelerinin tertibi, Kur’an’ýn hakiki, mecazi, kinayeli mânalarý ve i‘câzý konularý yer
alýr. Bu kýsmýn sonunda “Mübtekerâtü’lKur’ân” (Kur’an’ýn orijinal yönleri) baþlýðý altýnda Kur’an’daki darbýmeseller, özlü anlatýmlar (îcâz), birden çok anlam taþýyan kelimelerin yer aldýðý ifadeler vb. konulara
yer verilir, ardýndan yine Kur’an’ýn etkili
anlatým özelliklerinin bir kýsmýna temas
edilir (krþ. Vural, s. 122).
Eser, klasik dirâyet tefsiri niteliðinde görülmekle birlikte kendine özgü bir iç plana
sahiptir. Müellif bir sûrenin tefsirine geçmeden önce onun ismi veya isimleri hakkýnda bilgi verir, Mekkî yahut Medenî olduðunu, nüzûl sýrasýný ve sebebini, önceki sûre ile münasebetini ve âyet sayýsýný
belirtir. Daha sonra sûrenin muhtevasýný
özetler veya maddeler halinde sýralar. Âyetleri bölümlere ayýrarak açýklamaya çalýþýr.
Eserde Zemahþerî, Fahreddin er-Râzî ve
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin tefsirleriyle Süyûtî’nin el-Ýtšån’ý baþta olmak
üzere daha çok dirâyet tefsirlerine, ayrý-

ca hadis, fýkýh ve fýkýh usulü, kelâm, tasavvuf ve siyer kaynaklarýna bolca atýflar yapýldýðý görülür. Bunlarýn dýþýnda kitapta istiþhâdda bulunmak amacýyla Câhiliye devrinden itibaren Arap þiirine baþvurulmuþ,
eserde 2682 beytin yer aldýðý tesbit edilmiþtir (a.g.e., s. 254-259). Arap atasözlerini de kullanan Ýbn Âþûr tefsirinde bütün
kýraat vecihlerini zikretmiþ, Ýbn Atýyye’nin
görüþüne muhalefet ederek þâz kýraatlerin fesahate aykýrý olmadýðýný söylemiþtir
(Birrî, s. 52). Müellifin genç yaþta Muhammed Abduh’un sohbetlerine katýlmasý ve
bazý görüþlerini benimsemesi, tefsirinde
ondan etkilendiði düþüncesini akla getirse de et-Ta¼rîr’de böyle bir etkinin varlýðýndan söz etmek mümkün deðildir. Ýbn
Âþûr eserinde bazý orijinal tesbitlerde bulunsa da genel olarak klasik yöntemden
ayrýlmamýþtýr. Eserin sonunda verilen bilgiye göre otuz dokuz yýl altý ayda tamamlanan tefsir otuz cüz, on beþ mücelled halinde yayýmlanmýþtýr. Ýlk cüz Tunus’ta basýlmýþ (1956), sonraki cüzler Kahire’de (19651966) ve 1968’den itibaren yine Tunus’ta
basýlmaya devam etmiþtir. Tam neþri ilk
defa 1984’te Tunus’ta gerçekleþtirilmiþ
olup sonraki yayýmlar týpkýbasýmdýr (Vural, s. 87).
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Abdülbâki Nâsýr Dede’nin
(ö. 1821)
kendi geliþtirdiði
mûsiki yazýsýna dair eseri.
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Yenikapý Mevlevîhânesi þeyhlerinden Abdülbâki Nâsýr Dede’nin Türkçe kaleme aldýðý mûsikiyle ilgili iki eserinden biridir. 1209
(1794) yýlýnda tamamlanan eser müellifin
bildirdiðine göre Sultan III. Selim’in emriyle kaleme alýnmýþtýr. Eserde Abdülbâki
Nâsýr Dede’nin kendi adýyla anýlan, ebced
mûsiki yazýsýný esas alarak düzenlediði harflere dayalý nota sistemi açýklanmýþ ve bazý mûsiki eserleri bu yeni yazýyla kaydedilmiþtir. Tahrîriyye mukaddime, notalý bölüm ve hâtime olmak üzere üç kýsýmdan
ibarettir. Müellif eserin baþýnda, Tedk¢k
u Tahk¢k adlý risâlesini padiþaha takdim
ettikten sonra o zamana kadar mûsiki yazým kurallarý hakkýnda hazýrlanmýþ herhangi bir eserin bulunmadýðýný söyler ve eserine Tahrîriyye adýný verdiðini kaydeder
(eserin diðer nüshasýnda bu isim Tahrîriyyetü’l-mûsik¢ þeklinde de geçmektetedir).
Tahrîriyye’nin “Þürû‘” adlý giriþ bölümünde Abdülbâki Nâsýr Dede mûsiki yazýmýnýn, naðmelerin iþareti olan harflerin yazýmýyla bu harflerin altýna vuruþ sayýsýný rakamla ve sözlerini hecelere taksim ederek
yazmaktan ibaret olduðunu söyler. Daha
sonra yegâhtan tiz hüseynîye kadar otuz
yedi perdeden oluþan harf mûsiki yazýsý
bir tablo halinde verilir, ardýndan bu yazýnýn nasýl kullanýlacaðý örneklerle anlatýlýr ve
bu sistemde yer alan “sus” iþareti üzerinde durulur. Bu arada Nâsýr Dede’nin “teneffüs” adýný verdiði, nokta ile gösterilen
sus iþaretinin Türk mûsikisi tarihinde ilk
defa bu nota sisteminde kullanýldýðýný ifade etmek gerekir. Bu notanýn bir diðer özelliði de harflerin noktasýz yazýlmýþ olmasýdýr.
Eserin notalý bölümünde yeni nota sistemiyle III. Selim’in sûzidilârâ makamýn-
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daki Mevlevî âyini, düyek peþrevi ve saz
semâisi, Vardakosta Ahmed Aða’nýn ayný
makamdaki devr-i kebîr saz semâisi bulunmaktadýr. Burada önce âyinin sözlü kýsmý yer alýr. Bu âyin notasý da mûsiki tarihinde 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 anlaþýlmaktadýr. Daha sonraki saz semâisi de adý geçen âyinin terennümü içerisindedir. Bu bölümün 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 Klasiklerinden Mevlevi Âyinleri, Ýstanbul 1935, X, sy.
486-507; Sadettin Heper, Mevlevî Âyinleri,
Konya 1974, sy. 175-183) sûzidilârâ âyini
notalarýyla Tahrîriyye’deki notalarýn tamamen farklý olduðu görülmektedir. Tahrîriyye’nin son bölümünde eser besteleme konusu ele alýnmakta, bazý mûsiki yazýlarýnda görülen eksikliklerden söz edilmekte ve özellikle mûsiki yazýmýnýn eðitim
gerektirdiði vurgulanmaktadýr. Burada bir
üstadýn eðitiminden geçen, beste çalýþmalarý 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 hattýdýr. Türkiye’de eser üzerine ciddi bir çalýþma yapýlmýþtýr (bk. bibl.).
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Osmanlý hattatý.
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Hâfýz Hasan Tahsin Hilmi Efendi 1847’de Ýstanbul’un Çukurcuma semtinde doðdu. Kýlýç Ali Paþa Camii serdevirhaný Hâfýz Ýsmâil Efendi’nin oðludur. Sýbyan mektebinde okurken mektebin hocasý Ýsmâil
Efendi’nin yanýnda hýfzýný tamamladý. Bir
süre Tophane müftüsü Hoca Bekir Efendi’nin derslerine devam ederek dinî bilgilerini ilerletti. Mehmed Þefik Bey’den sü-

Hasan Tahsin
Hilmi Efendi’nin
müfredat
meþk kýtasý
(Sakýp Sabancý
koleksiyonu)

lüs ve nesih, Sâmi Efendi’den ta‘lik meþketti. Galatasaray Sultânîsi hat hocasý Mehmed Ýzzet Efendi tarzýnda rik‘a yazdý. Ýzzet Efendi ile birlikte öðrencilere yönelik
olarak hazýrladýklarý Sülüs, Nesih ve Ta‘lik Meþk Mecmuasý Ýstanbul’da neþredilmiþtir (1306, 1323). Mühendis, Sanayi,
Kýz Sanayi mektepleri, Cihangir Ýnâs Rüþdiyesi, Dârülmuallimât-ý Âliye, Galatasaray
Mekteb-i Sultânîsi ve ölümüne kadar Dârüþþafaka’da olmak üzere çeþitli okullarda
hüsn-i hat dersleri verdi. Uzun süre Mahmud Bey Matbaasý’nýn hatlarýný yazdý. Ayrýca hat öðrencilerine bu matbaada ders
verdi. Mahmud Celâleddin Efendi uslûbuna yakýn bir tavýrda yazdý. 14 Þubat 1912
tarihinde bir ömür yaþadýðý Çukurcuma
semtinde vefat etti ve Eyüp’te Kýrkmerdiven Kabristaný’nda defnedildi. Ýbnülemin
Mahmud Kemal, Tahsin Efendi’nin, oðlu
Mahmud Cemâleddin Bey’den naklen üç
dört kadar mushaf-ý þerif yazdýðýný, üzerinde 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. Yazýlarýnýn altýna genellikle “el-Hac Hâfýz Tahsin el-Hilmî” veya kýsaca “el-Hâfýz Tahsin”
þeklinde imza atmýþtýr.
Ýbnülemin, Son Hattatlar, s. 421-423; M.Uður
Derman, Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, Ýstanbul 2002, s. 170, 210-211, 259, 261; Þevket Rado, Türk Hattatlarý, Ýstanbul, ts. (Yayýn Matbaacýlýk), s. 241.
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Hâfýz Hasan Tahsin Efendi 1851’de Tokat’ta doðdu. Meydan Camii imamý Osman Efendi’nin oðludur. 1867 yýlýnda Ýstanbul’a giderek medrese tahsili gördü.
Kayserili Derviþ Ali Rýzâ Efendi’nin Beyazýt Camii’ndeki derslerine devam edip ilmiye icâzeti aldý. Ayrýca Hattat Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’den sülüs ve nesih meþketti ve icâzet aldý. Muhsinzâde’nin hocasý Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi’den de faydalandý. Beyazýt’ta Ali Paþa
Mescidi’nde imam-hatiplik görevine baþladý (1869). Mercan yangýnýnda caminin yandýðý güne kadar kýrk beþ yýl burada görevini sürdürdü. Bunun dýþýnda rüþdiye mekteplerinde hat ve Arapça hocalýðý yaptý.
Beyazýt Devlet Kütüphanesi 1884’te açýl431

