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TAHDÎS

hocadan bizzat iþitmeyip icâzetle veya mü-
kâtebe yoluyla aldýðý hadislerde tedlîs ya-
parak “haddesenî” lafzýný kullanabilir. Böy-
le durumlarda “semi‘tü” lafzýný hemen he-
men hiç kimse kullanmamýþtýr. Bununla
birlikte Ýbnü’s-Salâh, “semi‘tü” tabirinin
“haddesenî” lafzýndan üstün tutulmasýnýn
tartýþmalý olduðunu ve haddesenînin se-
mi‘tüye tercih edilmesi gerektiðini ifade
etmiþtir. Ona göre “semi‘tü” lafzý talebenin
söz konusu hadisi hocadan sadece iþittiði-
ne delâlet etmekte olup hocanýn talebe-
sine onu rivayet edebileceðini gösteren bir
ifadesini içermemektedir. “Haddesenî” ise
zýmnen de olsa bu rivayet iznini ihtiva et-
mektedir. Semâ yoluyla hadis öðrenmenin
genel kabul gören en kuvvetli lafzý hoca-
nýn okuduðunu, talebenin de yazdýðýný an-
latan “haddesenâ imlâen” veya “haddese-
nî imlâen” ifadesidir. Mâna ile rivayeti câiz
gören muhaddisler, “haddesenâ” ile çoðun-
lukla kýraat yoluyla rivayeti gösteren “ah-
berenâ” lafzýnýn birbirinin yerine kullanýla-
bileceði kanaatindedir. Ancak hadis kitap-
larýndan rivayette bulunurken bu iki lafzýn
birbirinin yerine kullanýlmasý kabul edilme-
miþtir.
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Cezayir’in kuzeyinde
tarihî bir þehir.

˜ ™

Kaynaklarda, birincisi Ýslâmî dönemde
Tâhertülkadîme diye adlandýrýlan ve eski
bir Roma yerleþim merkezi olan Tingartia,
ikincisi bu þehrin yaklaþýk 10 km. batýsýnda

Abdurrahman b. Rüstem tarafýndan ku-
rulan Tâhertülhadîse olmak üzere Tâhert
(Tîhert, Tiaret) adýný taþýyan iki þehirden bah-
sedilmektedir. Rüstemîler’in kurucusu Ýbâ-
zî / Hâricî imamý Abdurrahman b. Rüstem,
Abbâsî ordusunun 144’te (761) Kayrevan’a
girmesi üzerine bir grup Ýbâzî ile birlikte
Cezayir’in kuzeyine çekilerek Cebelicezzûl’e
geldi ve Tâhertülkadîme civarýna yerleþti.
Buradaki faaliyetleriyle binlerce Hâricî’yi
etrafýna topladý. Kendisi için Cebelicez-
zûl’ün güney eteklerinde 1100 m. yüksek-
likte müstahkem bir mevkide yeni bir þe-
hir kurdu. Ýslâm þehirlerinin bilinen planý-
na göre merkezde caminin yer aldýðý þeh-
re Tâhertülhadîse adý verildi. Onun bu þeh-
ri 148 (765) veya 161 (778) yýllarýnda tesis
ettiðine dair rivayetler de aktarýlmýþtýr. Ýbn
Ýzârî, Abdurrahman’ýn bu þehri 161’de (778)
baþþehir olarak kurduðunu söylemektedir
(el-Beyânü’l-mu³rib, I, 196).

Sürekli bir dýþ tehdit altýnda bulunan
Ýbâzî imamýnýn oturacaðý bir üs ve karar-
gâh þeklinde düþünülen þehir bu sebeple
yüksek bir noktada kuruldu, ayrýca saðlam
surlarla çevrildi. Dört kapýsý olan þehirde
çarþýya hâkim bir mevkide Ma‘̀sûme adýy-
la bir iç kale inþa edildi. Ýkisi þehrin içinden
akan üç nehrin suladýðý, ayrýca bol yaðýþ
alan verimli topraklarda yer alan Tâher-
tülhadîse, Tel Atlas’ýn sonunda Þelif vadi-
si üzerinden kuzey-güney, doðu-batý ara-
sýndaki ulaþýmýn kesiþme noktasýnda Bü-
yük Sahrâ istikametinde altýn kapýsý diye
bilinen Sicilmâse güzergâhýnda bulunuyor-
du. Bu konumu dolayýsýyla þehir Atlas dað-
larý ile bozkýrýn birleþtiði yerde önemli bir
pazar iþlevi görüyordu. Kuruluþundan iti-
baren Ýbâzîler’in toplandýðý merkez haline
gelmesinin yaný sýra verimli topraklarý ve
iþlek ticareti sayesinde Tâhertülhadîse bü-
yük göçler aldý ve kýsa sürede büyüdü. Tu-
nus ve Trablus’tan gelen Arap kabileleri
Tâhert civarýna yerleþtirildi. Daha sonra
Levâte, Hevvâre, Zevâga, Matmâta, Zenâ-
te ve Miknâse kabilelerine mensup grup-
lar Tâhert çevresine geldi. Böylece Tâhert
halkýnýn çoðunu Berberîler’in teþkil ettiði
bir þehir oldu. Ayrýca bu göç bölgeyle sý-
nýrlý kalmadý, Abdurrahman b. Rüstem’in
Ýran asýllý olmasý dolayýsýyla Irak ve Ýran’-
dan pek çok Fars kökenli aile buraya gelip
yerleþti. Kaynaklarda baþta Basra Hâricî-
leri olmak üzere Irak bölgesinden çok faz-
la göç aldýðý için Tâhert’e Irâku’l-Maðrib
isminin verildiði bildirilmektedir. Yâkut ay-
rýca Mu‘tezîle’ye (Vâsýliyye) mensup, gö-
çebe hayatý yaþayan 30.000 civarýnda ki-
þinin Tâhert’e yakýn bir bölgede bulundu-
ðunu kaydeder (Mu£cemü’l-büldân, II, 8).

lamý râvinin “haddesenâ, ahberenâ, hab-
berenâ, enbeenâ, nebbeenâ, ahberenî, se-
mi‘tü fülânen yekulü, kale lenâ fülânün,
zekera lenâ fülânün” gibi edâ lafýzlarýndan
birini kullanarak hadis rivayet etmesidir
(Sehâvî, II, 154). “Haddesenî ve haddese-
nâ” lafýzlarýna Hz. Peygamber’in bir bilgi
vermesi veya bir olay anlatmasý anlamýn-
da sahâbeden itibaren sýkça rastlanmak-
tadýr (Buhârî, “Menâkýb”, 25, “Rikak”, 35;
“Fiten”, 13; Müslim, “Îmân”, 230). Bu iki
terime II (VIII) ve III. (IX.) yüzyýllarda kýra-
at, icâzet, münâvele, arz, kitâbet, vicâde
ve i‘lâm yoluyla alýnmýþ hadisleri nakleder-
ken yer verildiði görülmektedir. Özellikle
Hasan-ý Basrî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ýbn Þi-
hâb ez-Zührî, Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî
ve Ýmam Mâlik gibi âlimler söz konusu iki
lafzýn kýraat yoluyla alýnan hadislerin riva-
yetinde kullanýlmasýnda bir sakýnca gör-
memiþtir. Daha sonraki dönemde kýraat
yoluyla alýnan hadislerin bu iki lafýzla riva-
yet edilmesi üzerinde ihtilâf edilmiþse de
semâ yoluyla alýnan hadisler konusunda-
ki kullanýmýnda ittifak hâsýl olmuþtur. Bu
sebeple haddesenâ ve haddesenî lafýzlarý
III. (IX.) yüzyýldan itibaren sadece semâ
yoluyla alýnan hadisler hakkýnda kullanýl-
maya baþlanmýþtýr.

Haddesenâ lafzý, hadisin hocadan nasýl
öðrenildiðini gösteren bazý kayýtlarla bir-
likte de zikredilmektedir. Meselâ kýraat
metoduyla alýnan hadiste “haddesenâ ký-
râeten aleyh”, icâzet yoluyla alýnan hadis-
te “haddesenâ icâzeten”, hoca ile yazýþa-
rak alýnan hadiste “haddesenâ bi’l-mükâ-
tebe”, hadisin hoca tarafýndan talebeye el-
den verilmesinde “haddesenâ münâvele-
ten” gibi ifadeler kullanýlmaktadýr. Özellik-
le I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren râ-
vinin hocasýndan tek baþýna dinlediði ha-
dislerde “haddesenî”, bir grupla birlikte
dinlediði hadislerde “haddesenâ” lafzýna
yer verdiði görülmektedir (Ýbn Receb el-
Hanbelî, I, 259). Ancak Abdullah b. Mübâ-
rek ve Ahmed b. Sâlih baþta olmak üzere
bazý muhaddisler, hadisin hocadan grup
halinde dinlenmesi durumunda da her bir
râvinin onu “haddesenî” þeklinde rivayet
etmesi gerektiðini söylemiþlerdir (Hatîb
el-Baðdâdî, s. 425-426). Râvi, hadisi din-
lediði sýrada tek baþýna mý yoksa baþka-
larýyla birlikte mi olduðu konusunda te-
reddüt ederse “haddesenî” lafzýný kulla-
nýr. Zira burada kesin olan þey hadisi biz-
zat kendisinin iþitmesidir.

Hatîb el-Baðdâdî’ye göre semâ yoluyla
alýnan hadislerde kuvvet bakýmýndan “had-
desenî fülânün” ifadesi, “semi‘tü fülânen”
lafzýndan sonra gelir. Çünkü bazan râvi,
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Onun verdiði bilgiler, Muvahhidler zama-
nýndaki saldýrýlar yüzünden Rüstemî baþ-
þehrinin büyük oranda boþaldýðý ve öne-
mini yitirdiði þeklinde yorumlanmýþtýr (el-
Mevsû£atü’l-£Arabiyye, V, 872).

Tâhert, Tilimsân’ýn alýnmasýndan itiba-
ren Osmanlý egemenliðine girdi. Fransa’-
nýn Cezayir’i iþgali yýllarýnda Cezayir’in mil-
lî kahramaný Emîr Abdülkadir el-Cezâirî,
Muasker’deki idare merkezini terketmek
zorunda kalýnca Tâhert civarýna çekilip
1835-1841 yýllarý arasýnda, Rüstemî Tâ-
herti’nin yakýnýnda kurduðu Tagdemt ka-
sabasýný askerî ve idarî merkez olarak kul-
landý. Fransa iþgali döneminde General
Lamorcière 1863’te Tingartia’nýn yerinde
günümüzdeki modern Tihert’i tesis etti.
Bu þehir surlarla çevrili olan eski þehrin
kuzeyinde kuruldu. Rüstemî Tâherti’nin
ise sadece harabeleri kalmýþtýr. Bugün Ce-
zayir’in ayný adý taþýyan vilâyetinin merke-
zi olan Tâhert geliþen tarým ve hayvancýlý-
ðý, safkan Arap atlarýnýn yetiþtirildiði ha-
ralarýyla ünlü önemli bir merkezdir. Ýbn
Haldûn Üniversitesi’nin bulunduðu þehrin
nüfusu 200.000’e yaklaþmýþtýr (2009 yýlý-
nýn ilk yarýsýnda 194.000).
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Türk mûsikisinde bir makamýn adý.
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Türk mûsikisinin en eski makamlarýn-
dan olup önceki dönemlerde ismi babatâ-
hirdir. Abdülbâki Nâsýr Dede’nin “tâhir-i
kebîr” ve “tâhir-i sagýr” diye ikiye ayýrdýðý

makam zamanla kýsaltýlarak tâhir þeklini
almýþtýr. Basit makamlar sýnýfýna dahil olan
tâhir makamý dügâh (la) perdesinde karar
eden ve inici bir yapýda olan makamlar-
dandýr ve nevâ makamýnýn inici þekli oldu-
ðundan basit makamlar arasýnda sýra nu-
marasý verilmemiþtir. Makamýn dizisi, ne-
vâ makamý gibi dügâhtaki yani yerindeki
uþþak dörtlüsüne nevâ perdesinde bir rast
beþlisinin eklenmesiyle meydana gelmiþ-
tir.

Þehirdeki bazý camilerin Mescidü’l-Kara-
viyyîn, Mescidü’l-Basriyyîn, Mescidü’l-Kû-
fiyyîn vb. adlar taþýmasý Tâhert’e yapýlan
bu göçleri göstermektedir.

Zamanla bölgenin en önemli ticaret mer-
kezlerinden biri haline gelen, büyüyen ve
geliþen Tâhert’te çok sayýda cami, çarþý,
han ve hamam mevcuttu. Özellikle Ma‘sû-
me çarþýsýnýn yaygýn bir þöhreti vardý. Tarým
ve hayvancýlýk da giderek geliþti. Tâhert
safkan Arap atlarýnýn yetiþtirildiði önemli
bir merkezdi. Þehir ve çevresinde elde edi-
len ürünler Akdeniz sahillerinden dýþ pa-
zarlara satýlýyordu. Rüstemîler, Endülüs’-
le Doðu Sudan arasýndaki ticarî iliþkilerde
bir köprü vazifesi gördü ve en parlak dö-
nemleri olan III. (IX.) yüzyýlda Kuzey Afri-
ka ticaretinde önemli rol oynadý. Ya‘kubî,
III. yüzyýlýn sonlarýnda þehrin büyüklüðü
yanýnda Akdeniz sahilinde Tâhert gemile-
rinin demirlediði Mersâ Ferruh adlý lima-
na sahip müstahkem bir kaleden de bah-
seder (el-Büldân, s. 192).

Tâhert, Rüstemîler’in Aðlebîler’le giriþ-
tiði mücadeleler yüzünden önemini yitir-
meye baþladý ve 296 (909) yýlýnda Fâtýmî
kumandaný Ebû Abdullah eþ-Þiî tarafýn-
dan iþgal edildi. Rüstemîler’i ortadan kal-
dýran Ebû Abdullah, þehri yaðmalattýðý gi-
bi Ýbâzî kültürünü yok etmek için Ma‘sû-
me Kütüphanesi’ndeki 300.000 ciltten faz-
la olduðu rivayet edilen dinî eserleri yak-
týrdý. Matematik, týp ve astronomiye dair
kitaplarý Mýsýr’a götürdü. Yakýlan eserler-
le birlikte bu dönemde yetiþen Ýbâzî âlim-
lerinin çoðunun isimleri de unutuldu. Þe-
hir bu tarihten itibaren önemini tama-
men kaybetti. Tâhert’ten ayrýlan Ýbâzîler
Sidrâte’ye göç ettiler, daha sonra da Mi-
zâb’a gittiler.

Fâtýmî hâkimiyeti döneminde Tâhert bir-
kaç defa Zenâte Berberîleri’nin saldýrýsýna
uðradý. Bir ara Berberîler’in eline geçen þe-
hir 347’de (958) Fâtýmî kumandan Cevher
es-Sýkýllî’nin Berberî kuvvetlerini bertaraf
etmesiyle itaat altýna alýndý. Bu devirde
Tâhertülkadîme’nin yeniden canlandýðý ve
giderek geliþtiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Ya‘kubî’nin sadece Rüstemî baþþehri Tâ-
hert’ten bahsetmesine karþýlýk ondan bir
asýr sonra yaþayan Ýbn Havkal eski Tâhert’-
ten de söz etmiþ ve þehirde bir caminin
bulunduðunu söyleyerek iki þehri karþýlaþ-
týrmýþtýr (Øûretü’l-ar², s. 86). VI. (XII.) yüz-
yýl coðrafyacýlarýndan Þerîf el-Ýdrîsî, iki Tâ-
hert’ten bahsetmekle birlikte sadece Tâ-
hertülkadîme’yi tanýtmýþ ve surla çevrili
þehirde ticaret ve tarýmýn geliþtiðini be-
lirtmiþtir (Nüzhetü’l-müþtâš, I, 255-256).
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Tâhir makamý inici bir makam olduðu
için tiz durak muhayyer perdesi civarýn-
dan seyre baþlanacaktýr. Bu sebeple mu-
hayyer perdesi üzerinde bir seyir alanýna
ihtiyaç vardýr. Bu da dügâh üzerinde yer
alan uþþak dörtlüsünün simetrik olarak
tiz durak muhayyer perdesi üzerine ay-
nen göçürülmesiyle elde edilir. Bu suretle
hem makamýn geniþlemesi yapýlmýþ hem
de makamýn tabii seyir alaný elde edilmiþ
olur.
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Tâhir makamý tabii seyir alaný

Tiz durak muhayyer perdesi civarýndan
seyre baþlanacak olan makamýn birinci
mertebe güçlüsü muhayyer perdesidir ve
bu perdede uþþak çeþnisiyle makamýn ya-
rým kararý yapýlýr. Ýkinci mertebe güçlü ise
ana dizinin ek yerindeki nevâ perdesi olup
bu perdede rast çeþnisiyle asma karar ya-
pýlýr. Bununla beraber çok nâdir þekilde ne-
vânýn birinci, muhayyerin ikinci mertebe
güçlü olarak kullanýldýðý bazý eserler de gö-
rülmektedir. Tâhir makamýnýn ana dizisin-
de nevâ perdesi üzerindeki rast beþlisinde
yer alan eviç perdesi yerine bazan inici
naðmelerde iniþ cazibesiyle acem kullaný-
labilir. Bu durumda nevâ perdesi üzerin-
de bûselik, çârgâh perdesi üzerinde çâr-
gâh çeþnileri meydana gelir ki bu perde-
lerde adý geçen çeþnilerle asma kararlar
yapýlabilir. Ayný zamanda eviç perdesin-
de eksik segâh çeþnili asma karar imkâný


