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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.
˜ ™

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
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yapýlýr. Ardýndan yine karýþýk gezinilerek
inilir ve ikinci mertebe güçlü olan nevâ
perdesinde rast çeþnisiyle asma karar ya-
pýlýr. Bu arada gerekli yerlerde gerekli as-
ma kararlar gösterildikten sonra dügâh
perdesinde uþþak çeþnisiyle tam karar ya-
pýlýr.

Zekâi Dede’nin remel usulünde, “Dil düþ-
tü yine þevk ile bir dilber-i nâze”, Seyyid
Nuh’un ayný usulde, “Meyletti gönül bir
meh-i hurþîd-i tirâze” mýsralarýyla baþla-
yan besteleri; Zekâi Dede’nin, “Dirîð etmez
mey-i cevri sunar her lahza cânâným” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi; Seyyid Nuh’un,
“Ne hevâ-yý bâð-ý ruhsâr men esîr-i zülf-i
yârem” mýsraýyla baþlayan yürük semâisi;
Sultan II. Mahmud’un, “Bulsun ikbâl dev-
letin günden güne olsun küþâd”, Dellâlzâ-
de Ýsmâil Efendi’nin, “Ben sana mecbûr
olmuþam gel yavrucaðým”, Kadýzâde Mus-
tafa Çavuþ’un, “Hiç uyutmaz beni derdim”
mýsralarýyla baþlayan aksak usulündeki þar-
kýlarýyla Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in, “Ehl-i
aþka bir belâ zindanýdýr bu mâsivâ”, Hacý
Ârif Bey’in, “Kat‘ edip gerden-i gerdûndan
emel zencîrin” mýsralarýyla baþlayan evsat
usulündeki ilâhileri tâhir makamýnýn ör-
nekleri arasýndadýr.
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Ýstanbul Fatih’te
XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen tekke.
˜ ™

Kapýcýbaþý Seyyid Mehmed Tâhir Aða’-
nýn 1174’te (1760-61) yaptýrdýðý tekke 12
Ramazan 1196’da (21 Aðustos 1782) çýkan
Tüfekhâne yangýnýnda yanmýþ, zaman için-
de geçirdiði onarýmlara ve bazý deðiþiklik-
lere raðmen özgün mimarisini büyük öl-
çüde günümüze kadar korumuþtur. XIX.
yüzyýlda yenilendiði tahmin edilen ahþap
harem binasý, XX. yüzyýlýn baþlarýnda kom-
þu evlerden birinden sirayet eden yangýn-
da tamamen yanmýþ, 31 Mayýs 1918’de çý-
kan Cibali-Fatih yangýnýndan etkilenen tek-
keyi Hüseyin Vassâf tamir ettirmiþtir. Tek-
kelerin kapatýlmasýndan (1925) sonra mes-
cid-tevhidhâne cami, selâmlýk birimleri de
son þeyhin ailesince mesken olarak kulla-
nýlmýþtýr.

Tekkenin ilk postniþini Nakþibendî tari-
katýndan Þeyh Mehmed Sâbir Efendi’dir
(ö. 1178/1764). Ardýndan Halvetîliðin Uþþâ-
ký koluna baðlý Salâhî þubesinin kurucusu
Þeyh Abdullah Salâhî Uþþâký posta geçmiþ
(ö. 1197/1783), daha sonra oðlu Þeyh Meh-
med Ziyâeddin Efendi (ö. 1818) ve torunu
Þeyh Mehmed Tevfik Efendi’nin (ö. 1843)
meþihatlarý süresinde Tâhir Aða Tekkesi,
Salâhiyye’nin âsitânesi olarak faaliyet gös-
termiþtir. 1843’te tekkenin meþihatýna Üs-
küdar’daki Selimiye Tekkesi’nin postniþi-
ni, Nakþibendîliðin yaný sýra Mevlevîliðe de
mensup bulunan ve bu iki tarikatýn kay-
naþtýðý bir tasavvuf ekolünü temsil eden
Konyalý Þeyh Ali Behcet Efendi’nin halife-
si Þeyh Ýbrâhim Hayrânî Efendi geçmiþ,
ardýndan oðlu Þeyh Mehmed Feyzullah
Efendi ile torunu Þeyh el-Hac Ali Behcet
Efendi burada Mevlevîmeþrep Nakþiben-
dîliði yaþatmýþtýr. Âyin günü perþembe olan
Tâhir Aða Tekkesi’nin son dönemdeki men-
suplarý ve müdavimleri arasýnda Hüseyin

Tâhir makamýnda muhayyer makamýna
benzeyebilir endiþesiyle hüseynî perdesin-
de asma karar yapýlmaz. Donanýmýnda si
için koma bemolü, fa için bakiye diyezi kul-
lanýlan tâhir makamýnýn ana dizisini mey-
dana getiren sesler pestten tize doðru dü-
gâh, segâh, çârgâh, nevâ, eviç, gerdâniye
ve muhayyerdir. Tiz taraftaki geniþlemiþ
kýsmýn sesleri ise muhayyer tiz segâh, tiz
çârgâh ve tiz nevâdýr. Makamýn yedeni
portenin ikinci çizgisindeki sol (rast) per-
desidir.

Geniþleme, -yukarýda ifade edildiði gibi-
yerindeki uþþak dörtlüsünün simetrik ola-
rak tiz durak muhayyer perdesi üzerine
göçürülmesiyle yapýlýr. Ancak makamýn gi-
riþ seyrinde kesinlikle kullanýlmayýp sey-
rin ortalarýnda kullanýldýktan sonra tekrar
asýl diziyle karar verilebilen bir ikinci ge-
niþleme þekli daha vardýr. Bu ikinci geniþ-
leme, nevâ perdesindeki rast beþlisine mu-
hayyer perdesinde bir bûselik dörtlüsünün
ilâvesiyle yapýlýr. Bu durumda tiz tarafta-
ki segâh perdesi yerine tiz bûselik perde-
si kullanýldýðýndan nevâda bir acemli rast
dizisi meydana gelir. Fakat bu tarz geniþ-
lemede muhayyer perdesinde bûselik çeþ-
nisiyle kalýþ yapýlamaz; bazan naðmeler
nevâ perdesine doðru inerken veya mu-
hayyer perdesi “üst oya” (broderie) yaptý-
ðý zaman tiz bûselik perdesi kullanýlabilir.
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Tâhir makamý ana dizisi

Makamýn seyrine tiz durak muhayyer
perdesi civarýndan baþlanarak bu bölgede
muhayyer perdesinin iki tarafýndaki çeþ-
nilerde, yani uþþak ve rast çeþnilerinde ka-
rýþýk olarak gezinildikten sonra muhayyer
perdesinde uþþak çeþnisiyle yarým karar
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mevcut olduðu gibi segâh perdesinde de
segâhlý asma karar yapýlabilir. � � 8

8

� 


� � 


� � 


� � 


� � � � � � � � � � � � � � � . � � � 

� � � � � � � � � � � � � � � � 

� 

� � � � � � � ( � � 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  �

(

Tâhir

makamý

seyir

örneði

Eksik segâh beþlisi


