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TÂHÝR

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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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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zeme öðeleriyle tekkenin inþa edildiði dö-
nemin özelliklerini yansýtýr.

Yapýnýn güneydoðu köþesinde bulunan
mescid-tevhidhâne kareye yakýn dikdört-
gen planlý (7,70 × 7,42 m.) bir mekândýr.
Güney duvarýnýn ortasýnda yuvarlak ke-
merli basit mihrap, bunun yanlarýnda di-
key eksenlere oturtulmuþ birer çift pence-
re yer alýr. Alttaki pencerelerin açýklýklarý
basýk kemerlerle geçilmiþ, ancak dýþarýdan
kesme küfeki sövelerle dikdörtgen biçimin-
de çerçevelenmiþtir. Kemerli tepe pence-
relerinde tekkenin ilk yapýmýndan kalmýþ
olmasý muhtemel revzenler dikkati çek-
mektedir. Doðu duvarýnda da ayný özel-
liklere sahip iki çift pencere, kuzey duva-
rýnda mescid-tevhidhânenin giriþiyle sun-
durmaya açýlan bir pencere mevcuttur.
Kuzey duvarý boyunca uzanan iki mahfil-
den alttaki bir sekiyle yükseltilmiþ ve ah-
þap korkuluklarla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bunun
üzerindeki fevkanî kadýnlar mahfili ise iki
adet ahþap dikmeye oturmakta ve mes-
cid-tevhidhâneye bakan yüzünde kafesler
uzanmaktadýr. Tekkenin güneydoðu yö-
nünde avlu kotunun altýnda Bizans döne-
mine ait beþik tonozlu alt yapý birimleri
halvethâne olarak kullanýlmýþtýr. Mescid-
tevhidhânenin batý duvarýna meydan oda-
sý bitiþmekte, bunu yapýnýn güneybatý kö-
þesini oluþturan þeyh odasý takip etmek-
tedir. Þeyh odasýna komþu olan helânýn,
sundurmaya baðlý küçük bir eyvanýn du-
varla kapatýlmak suretiyle sonradan ihdas
edildiði belli olmaktadýr. Helânýn ardýndan
gelen kahve ocaðý ile bir derviþ hücresi ya-
pýnýn batý kanadýný meydana getirmekte,
bunlarýn kuzeybatý köþesinde mutfak yer
almaktadýr. Mutfaktan sonra iki derviþ
hücresiyle su haznesini, abdest alma ma-
hallini ve bir grup helâyý barýndýran kesim
tekkenin kuzey kanadýný oluþturur. Tâhir
Aða Tekkesi’nde en çok dikkati çeken iki
mimari ayrýntýdan biri, kahve ocaðýnda tek-
kenin inþa edildiði tarihten beri hiç deðiþ-
meden kalabilmiþ minyatür ocaktýr. Barok

üslûbun özelliklerini sergileyen bu ocak Ýs-
tanbul’da kendi türünün günümüze gele-
bilen nâdir örneklerindendir. Diðer ilginç
ayrýntý ise fevkanî kadýnlar mahfilinden
geçilen ve yapýnýn giriþ (doðu) cephesinde
yer alan mükebbire ölçeðindeki ahþap mi-
nareciktir.
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Tâhir b. Muhammed Sâlih b. Ahmed
es-Sem‘ûnî el-Hasenî el-Cezâirî

(1852-1920)

Suriyeli Selefî âlim ve ýslahatçý.˜ ™

20 Rebîülâhir 1268’de (12 Þubat 1852)
Dýmaþk’ta doðdu. Soyunun Hz. Hasan’a
ulaþtýðýndan Hasenî, ailesinin Cezayir’deki
kabilesini ve yaþadýðý yeri göstermesi do-

Vassâf, Ýbnülemin Mahmud Kemal, Yeþil-
zâde Sâlih Efendi, Mehmet Fehmi Tokay,
Ali Emîrî Efendi, Medine Mevlevîhânesi’-
nin son postniþini mesnevîhan Orhan Selâ-
haddin Efendi, Sadettin Kaynak, tekke mû-
sikisinin son büyük ustalarýndan Kasým-
paþalý Þeyh Cemâleddin Efendi, Albay Se-
lahaddin Ergür, Sebilci Hüseyin Efendi ve
Dârüþþafakalý Muallim Kâzým Bey’in adla-
rý tesbit edilmektedir.

Tekkede harem dairesi dýþýnda kalan bü-
tün diðer bölümlerin toplandýðý ana bina
avlulu-revaklý Osmanlý medreselerinin ta-
sarým özelliklerine sahiptir. Ancak burada
medreselerde görülen katý simetri terke-
dilerek tarikat yapýlarýnda sýkça karþýlaþý-
lan, fonksiyonun esas alýndýðý asimetrik
yerleþim düzeni uygulanmýþtýr. Kareye ya-
kýn dikdörtgen bir alaný (28 × 23 m.) kap-
layan yapýnýn doðu yönünde dikdörtgen
planlý (14 × 6,50 m.) bir iç avlu bulunmak-
ta, bu avluyu doðu yönünde giriþin bulun-
duðu bir duvar, diðer üç yönde de “U” þek-
linde bir sundurma kuþatmakta, tekke-
nin birimleri revakýn yerini almýþ olan bu
sundurmanýn gerisinde sýralanmaktadýr.
Sundurmanýn açýklýklarý, kuvvetli bir ihti-
malle XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda büyük
boyutlu camekân þeklinde pencerelerle
kapatýlarak bir tür koridor oluþturulmuþ-
tur. Moloz taþ ve tuðla ile örülen duvarlar
özensiz bir iþçilik sergiler. Bütün birimler
kiremit kaplý ahþap çatýlarla örtülmüþtür.
Avluya açýlan basýk kemerli cümle kapýsý-
nýn kayda deðer bir özelliði yoktur. Avlu-
nun zemini batý kesiminde üç basamakla
yükseltilmiþ, aradaki istinat duvarýna iki
adet mermer çeþme yerleþtirilmiþtir. Bun-
lardan biri Lâle Devri’ne ya da bunu izle-
yen I. Mahmud dönemine ait olmalýdýr.
Tekkeden eski olan ve baþka yerden bu-
raya taþýndýðý anlaþýlan bu çeþmenin ya-
nýndaki diðer çeþme ise içerdiði barok be-
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