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Vassâf, Ýbnülemin Mahmud Kemal, Yeþilzâde Sâlih Efendi, Mehmet Fehmi Tokay,
Ali Emîrî Efendi, Medine Mevlevîhânesi’nin son postniþini mesnevîhan Orhan Selâhaddin Efendi, Sadettin Kaynak, tekke mûsikisinin son büyük ustalarýndan Kasýmpaþalý Þeyh Cemâleddin Efendi, Albay Selahaddin Ergür, Sebilci Hüseyin Efendi ve
Dârüþþafakalý Muallim Kâzým Bey’in adlarý tesbit edilmektedir.
Tekkede harem dairesi dýþýnda kalan bütün diðer bölümlerin toplandýðý ana bina
avlulu-revaklý Osmanlý medreselerinin tasarým özelliklerine sahiptir. Ancak burada
medreselerde görülen katý simetri terkedilerek tarikat yapýlarýnda sýkça karþýlaþýlan, fonksiyonun esas alýndýðý asimetrik
yerleþim düzeni uygulanmýþtýr. Kareye yakýn dikdörtgen bir alaný (28 × 23 m.) kaplayan yapýnýn doðu yönünde dikdörtgen
planlý (14 × 6,50 m.) bir iç avlu bulunmakta, bu avluyu doðu yönünde giriþin bulunduðu bir duvar, diðer üç yönde de “ U ” þeklinde bir sundurma kuþatmakta, tekkenin birimleri revakýn yerini almýþ olan bu
sundurmanýn gerisinde sýralanmaktadýr.
Sundurmanýn açýklýklarý, kuvvetli bir ihtimalle XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda büyük
boyutlu camekân þeklinde pencerelerle
kapatýlarak bir tür koridor oluþturulmuþtur. Moloz taþ ve tuðla ile örülen duvarlar
özensiz bir iþçilik sergiler. Bütün birimler
kiremit kaplý ahþap çatýlarla örtülmüþtür.
Avluya açýlan basýk kemerli cümle kapýsýnýn kayda deðer bir özelliði yoktur. Avlunun zemini batý kesiminde üç basamakla
yükseltilmiþ, aradaki istinat duvarýna iki
adet mermer çeþme yerleþtirilmiþtir. Bunlardan biri Lâle Devri’ne ya da bunu izleyen I. Mahmud dönemine ait olmalýdýr.
Tekkeden eski olan ve baþka yerden buraya taþýndýðý anlaþýlan bu çeþmenin yanýndaki diðer çeþme ise içerdiði barok be-
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üslûbun özelliklerini sergileyen bu ocak Ýstanbul’da kendi türünün günümüze gelebilen nâdir örneklerindendir. Diðer ilginç
ayrýntý ise fevkanî kadýnlar mahfilinden
geçilen ve yapýnýn giriþ (doðu) cephesinde
yer alan mükebbire ölçeðindeki ahþap minareciktir.
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zeme öðeleriyle tekkenin inþa edildiði dönemin özelliklerini yansýtýr.
Yapýnýn güneydoðu köþesinde bulunan
mescid-tevhidhâne kareye yakýn dikdörtgen planlý (7,70 × 7,42 m.) bir mekândýr.
Güney duvarýnýn ortasýnda yuvarlak kemerli basit mihrap, bunun yanlarýnda dikey eksenlere oturtulmuþ birer çift pencere yer alýr. Alttaki pencerelerin açýklýklarý
basýk kemerlerle geçilmiþ, ancak dýþarýdan
kesme küfeki sövelerle dikdörtgen biçiminde çerçevelenmiþtir. Kemerli tepe pencerelerinde tekkenin ilk yapýmýndan kalmýþ
olmasý muhtemel revzenler dikkati çekmektedir. Doðu duvarýnda da ayný özelliklere sahip iki çift pencere, kuzey duvarýnda mescid-tevhidhânenin giriþiyle sundurmaya açýlan bir pencere mevcuttur.
Kuzey duvarý boyunca uzanan iki mahfilden alttaki bir sekiyle yükseltilmiþ ve ahþap korkuluklarla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bunun
üzerindeki fevkanî kadýnlar mahfili ise iki
adet ahþap dikmeye oturmakta ve mescid-tevhidhâneye bakan yüzünde kafesler
uzanmaktadýr. Tekkenin güneydoðu yönünde avlu kotunun altýnda Bizans dönemine ait beþik tonozlu alt yapý birimleri
halvethâne olarak kullanýlmýþtýr. Mescidtevhidhânenin batý duvarýna meydan odasý bitiþmekte, bunu yapýnýn güneybatý köþesini oluþturan þeyh odasý takip etmektedir. Þeyh odasýna komþu olan helânýn,
sundurmaya baðlý küçük bir eyvanýn duvarla kapatýlmak suretiyle sonradan ihdas
edildiði belli olmaktadýr. Helânýn ardýndan
gelen kahve ocaðý ile bir derviþ hücresi yapýnýn batý kanadýný meydana getirmekte,
bunlarýn kuzeybatý köþesinde mutfak yer
almaktadýr. Mutfaktan sonra iki derviþ
hücresiyle su haznesini, abdest alma mahallini ve bir grup helâyý barýndýran kesim
tekkenin kuzey kanadýný oluþturur. Tâhir
Aða Tekkesi’nde en çok dikkati çeken iki
mimari ayrýntýdan biri, kahve ocaðýnda tekkenin inþa edildiði tarihten beri hiç deðiþmeden kalabilmiþ minyatür ocaktýr. Barok
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Suriyeli Selefî âlim ve ýslahatçý.
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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-
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layýsýyla Sem‘ûnî ve Vaðlîsî, Maðrib bölgesinden göç etmeleri sebebiyle Maðribî nisbeleriyle de anýlýr. Ýlim ve tasavvuf geleneðine sahip bir aileye mensuptur. Fransýz
iþgali yüzünden 1847’de Cezayir’den Þam
bölgesine hicret eden ilk grup içinde yer
alan babasý Muhammed Sâlih Dýmaþk’ta
Mâlikî kadýsý, birkaç göbek önceki dedesi
Ebü’l-Kasým Halvetî þeyhidir. Ýlk eðitimini
babasýndan alan Tâhir daha sonra Dýmaþk’taki Çakmâkýyye Mektebi’nde Abdurrahman el-Boþnâký’den Arapça, Türkçe ve
Farsça’nýn yaný sýra birçok ilmin temel meselelerini öðrendi. Ayrýca Türk hocalarýndan matematik, astronomi ve tarih gibi
ilimler tahsil etti. Ölünceye kadar yanýndan ayrýlmadýðý ve en çok etkilendiði hocasý Abdülganî b. Tâlib el-Meydânî’den deðiþik ilimlerde ders aldý. Dinin bid‘at ve hurafelerden arýndýrýlmasýna ve bunlarý yayanlara karþý mücadele edilmesi gerektiðine inanmasý, Cezâirî’nin dinî konulardaki hassasiyetinin ve ýslahatçýlýðýnýn oluþumunda en büyük etken kabul edilmektedir.
Ýlk görevine öðretmen olarak 1877’de
Dýmaþk’taki Melikü’z-Zâhir Mektebi’nde
baþladý. Eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý ve yeni okullarýn açýlmasý amacýyla ayný yýl kurulan el-Cem‘iyyetü’l-hayriyye’ye ve kýsa bir
müddet sonra da vilâyette Meclis-i Maârif’e üye oldu. 1878’de dönemin Suriye Valisi Midhat Paþa tarafýndan Suriye mekâtib
müfettiþliðine getirildi. Ardýndan Þam Ýdâdî Mektebi’nde çeþitli dersler verdi. 1890’da Þam bölgesinde ilköðretimin geliþmesine katkýlarýndan dolayý Suriye Valisi Mustafa Âsým Paþa kendisinin dördüncü dereceden Mecîdî niþaný ile taltifini istedi (BA,
MF.MKT, nr. 121.12). 1898 yýlýnda Suriye
kütüphaneler müfettiþliði görevine tayin
edildi. 1902’de Jön Türkler’e ait yasak yayýn bulundurduðu þüphesiyle evi arandý
(Hâfýz – Abâza, I, 371; Commins, s. 187).
1907’de Mýsýr’a göç etti. 1916’da yeðeni
Selîm el-Cezâirî’nin Cemal Paþa tarafýndan
idam ettirilmesinin etkisiyle Þerîf Hüseyin
isyanýna katýldý (Commins, s. 280). 1919 yýlýnýn sonlarýna doðru Dýmaþk’a geri döndü.
Buradaki el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Arabî üyeliðine ve el-Mektebetü’l-umûmiyye adýyla
1881’de kurduðu Zâhiriyye Kütüphanesi’nin ilk müdürlüðüne getirildi. 6 Ocak 1920
tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti, vasiyeti üzerine Kasiyûn daðý eteðinde bulunan Zülkifl
Mezarlýðý’na defnedildi. Cezâirî’nin aþýrý derecede sigara tiryakisi oluþu astým hastalýðýna yakalanmasýna sebep olmuþtur. Hastalýðýn kendisine verdiði ýstýraplarýn çoðalmasý sebebiyle doktorundan kendisine din396

kýlarý olmuþtur. Ýncelemelerde bulunduðu
Ýstanbul kütüphanelerindeki nâdir el yazmalarýnýn ayrý bir kütüphanede koruma
altýna alýnmasýný teklif etmiþtir (M. Kürd
Ali, Künûzü’l-ecdâd, s. 35). Birçok þarkiyatçý ile yakýn iliþki içine giren Cezâirî bunlarýn bazýlarýyla yazýþmalarda bulunmuþ,
bazýlarý tarafýndan ziyaret edilmiþ, bazýlarýný Avrupa’ya gittiðinde kendisi ziyaret
etmiþtir. Bu þarkiyatçýlar arasýnda Ignaz
Goldziher, Max Horten, Ignazio Guidi, D.
Samuel Margoliouth gibi isimler yer alýr.
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de mubah olduðunu ileri sürdüðü ötenazi uygulamasýný istediði bilinmektedir (M.
Kürd Ali, Künûzü’l-ecdâd, s. 18). Þam bölgesinin Muhammed Abduh’u diye anýlan
Tâhir el-Cezâirî ardýnda býraktýðý eserler,
kurduðu okullar ve kütüphaneler, etkilediði kiþilerle XIX. yüzyýlýn sonlarý ve XX. yüzyýlýn baþlarýnda bölgenin ilim ve fikir hayatý üzerinde etkili olmuþtur. Tabakat, terâcim-i ahvâl ve eski kaynaklarý tanýma hususundaki engin bilgisinden dolayý ayaklý
kütüphane, ansiklopedi ve bibliyograf gibi
lakaplarla anýlýrdý. Arap dilinin sarf, nahiv
ve belâgat alanlarýnda devrinin en önde
gelen âlimi olarak kabul edilmiþtir (a.g.e.,
s. 11).
Arap entelektüel uyanýþ hareketinin Þam
bölgesindeki öncülerinden kabul edilen Cezâirî, baþta eðitim olmak üzere çeþitli alanlarda reformlarýn gerçekleþtirilmesi yolunda çalýþmýþtýr. Dýmaþk’ta ilk defa kýzlarýn
eðitim gördüðü mekteplerin açýlýþýný gerçekleþtirmesi, ilkokul müfredatýna el sanatlarý dersinin konulmasýný istemesi gibi düþünce ve uygulamalarýyla Suriye’de
eðitim alanýnda yeni bir ufuk açmýþtýr. Cezâirî’nin kýrâat-i aþere ve takrîb dersleri veren ayrý bir mektebin kurulmasý yönünde
önemli çabalarý olmuþ (a.g.e., s. 37), ayrýca
birçok dergi, kitap ve broþür onun yönlendirmesi sayesinde Þam ve Mýsýr’da yayýmlanmaya baþlanmýþtýr. Tâhir el-Cezâirî, Ýslâm toplumlarýnýn en önemli eksiklerinden
birinin kurum halinde bir araya gelememeleri olduðunu söylemiþ, gerek icraatlarý gerekse tavsiyeleriyle konuyu hayatý boyunca gündemde tutmuþtur. Hidiv Abbas
Hilmi’den Mýsýr’da Arap Dili Okulu’nun yaný sýra matbaasýyla birlikte bir tercüme evinin kurulmasýný istemesi (er-Ri¼le ilâ Mý½r,
vr. 2b, 3a) bu yaklaþýmý ile alâkalýdýr. Suriye ve Filistin bölgesindeki el yazmasý eserlerin Zâhiriyye Kütüphanesi’nde ve tasnifinde büyük emek sarfettiði Kudüs’teki
Hâlidiyye Kütüphanesi’nde toplanarak muhafaza edilmesinde Cezâirî’nin önemli kat-

Dýmaþk’ta haftada birkaç defa Tâhir elCezâirî’nin baþkanlýðýnda gerçekleþen sohbet meclisleri onun fikirlerini aktarmak için
yararlandýðý önemli ortamlar arasýnda yer
alýr. Bilimsel, kültürel ve siyasal konularýn
tartýþýldýðý bu toplantýlara Cemâleddin elKasýmî, Abdürrezzâk el-Baytâr ve Selîm elBuhârî; daha küçük yaþlardaki Muhammed Kürd Ali, Hayreddin ez-Ziriklî, Cemîl
el-Azm, Refik Bey el-Azm, Þükrü el-Aselî,
Abdülhamîd ez-Zehrâvî, Selîm el-Cezâirî,
Abdurrahman eþ-Þehbender, Fâris el-Hûrî, Muhibbüddin el-Hatîb ve Muhammed
Saîd el-Bânî gibi Suriye’nin ilmî ve siyasî
faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan simalar katýlýrdý. Diðer taraftan devrin önemli
ýslahatçýlarýndan olmalarýna raðmen Cezâirî ile Muhammed Abduh’un birbirinden
nefret ettiði, Cemâleddîn-i Efganî ile birbirini hiç duymamýþ gibi davrandýklarý ve
Abduh ile aralarýndaki nefretin siyasî ve
þahsî sebeplere dayandýðý ifade edilmektedir (Adnân el-Hatîb, s. 123). Uykusuzluk
(seher) hastalýðýna müptelâ olduðundan gecelerini kitap okuma ve sohbetle geçiren
Cezâirî’nin ceplerine yolculuklarda gerekli
kalem, kâðýt, iðne, iplik, makas ve ustura
gibi araç gereçleri koyduðu cübbesi meþhurdur. Suriye ve Filistin topraklarýnda hemen hemen gitmediði yerleþim birimi býrakmadýðý için (M. Saîd el-Bânî, s. 127) yörenin Evliya Çelebi’si diye anýlmýþtýr. Hangi ortamda olursa olsun ezan okunur okunmaz orada namaz kýlmasý ve zâhidâne hayatýyla da tanýnmýþtýr.
Tâhir el-Cezâirî’ye göre Ýslâm toplumunun kurtuluþu, Selef’in anladýðý mânada dinin saf ve temiz haliyle algýlanmasý ve uygulamasýyla mümkündür. Ýslâm toplumunda yaygýn bid‘at ve hurafelerin yerine dinin aslý yerleþtirilmeli, dinin yorumlanmasýnda ilmin ve aklýn rehberliði ön plana çýkarýlmalýdýr. Cezâirî’de Selefî bakýþ açýsý aðýrlýk bassa da birçok konudaki akýlcý yaklaþýmý ve yorumlarý onu diðer Selefîler’den
ayýrmaktadýr. Tefsirde yirmi sekiz maddede özetlediði bir metot benimsemesi ve
bu metotlarýn çoðunun Kur’an’ý yorumla-
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mada aklý ön plana çýkaran prensipler içeriyor olmasý (et-Te×kire, I, vr. 70a, 85a) dinin
anlaþýlmasýnda onun akla verdiði rolü ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir. Fýkhî bir mezhebe baðlý olmadýðýný özellikle
vurgulayan Cezâirî bu anlamda kendini
Ehl-i sünnet’e mensup biri olarak tanýmlamýþ; Ýbn Hazm, Gazzâlî, Ýbn Teymiyye ve
Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin fikirlerini kendine daha yakýn bulduðunu söylemiþtir.
Zaman zaman Þîa, Ýbâzýyye ve Mu‘tezile
mezhebinin görüþlerini Ehl-i sünnet’e tercih etmiþ (M. Kürd Ali, Künûzü’l-ecdâd,
s. 13), ictihadýn ve aklýn rehberliðinin Ýslâm toplumlarýnýn dinamizminin en önemli kaynaðý olduðuna vurgu yapmýþtýr.
Ona göre müslüman toplumlarýn kalkýnmasý tek baþýna ilme dayalý bir metotla
gerçekleþemez. Ýdeal kalkýnma ancak ilmin ahlâkî deðerlerle paralel bir þekilde
geliþtirilmesiyle mümkündür. Bu sebeple Doðu toplumlarýnýn geliþiminde ahlâkî
deðerlere sahip çýkýlmasý kalkýnmanýn en
önemli þartlarýndandýr. Cezâirî Batýlýlaþma
hareketine körü körüne taklit noktasýnda
karþý çýkmýþtýr. Zira Batý medeniyetinden
Ýslâm ümmetinin geliþmesine katký saðlayacak bilim ve teknoloji alanýndaki bazý
unsurlarýn alýnmasý, fakat ahlâkî açýdan
zararlý yönlerinin mutlaka terkedilmesi taraftarýdýr. Ýslâm’ýn ruhuna uygun geleneklerin muhafazasýný savunmasý açýsýndan
gelenekçi olmasýna raðmen toplumsal katmanlarda revaçta olan zararlý bazý âdet ve
geleneklerden bir an önce vazgeçilmesini
istemesi yönüyle de ýslahatçýdýr. Ýslâm ümmetine has bazý özelliklerin ne pahasýna
olursa olsun korunmasý gerektiði düþüncesini taþýdýðýndan, dönemin tartýþma konularýndan biri olan hicrî takvim yerine milâdî takvimin kullanýlmasý fikrine büyük
tepki göstermiþtir (a.g.e., s. 40). Ýslâm toplumlarýnýn kalkýnmasýnýn, içinde yaþadýðý
dünya deðerlerinin ve Ýslâm kültürünün
iyice benimsenmesinden geçtiðini savunan Cezâirî bu yolun uzun ve zahmetli olmasýna raðmen en saðlam yol sayýldýðýna
iþaret etmiþ, þiddet, ihtilâl ve devrim yoluyla gerçekleþtirilecek toplumsal deðiþimlerin ise uzun soluklu olamayacaðýný
vurgulamýþtýr (M. Kürd Ali, Mü×ekkirât,
III, 719).
Tâhir el-Cezâirî, Osmanlý idarecilerinin
güttüðü siyasetten hoþlanmamasýna raðmen sohbetlerinde Türkler’in edep ve terbiyelerini, evlerindeki düzenlerini, büyüklerine karþý güzel muamelelerini ve davranýþlarýndaki nezaketi takdir etmiþ, bu
yönleriyle Türkler’den övgüyle söz etmiþ-

tir. Özellikle ömrünün son dönemlerinde
Ýngilizler’le yakýnlaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Vefatýndan kýsa bir süre önce 1919 yýlýnda
Irak’taki Ýngiliz görevlilerinden Gertrude
Lowthian Bell’e yazdýðý ve “Arap ümmetine ve Büyük Britanya Devleti’ne baðlý Tâhir el-Cezâirî” sözüyle bitirdiði mektubunda Ýngiltere’den Arap dünyasýndaki ilmî
faaliyetleri desteklemesini, ticareti geliþtirmesini, Arapça’nýn, Arap âdet ve geleneklerinin korunmasýný saðlayacak resmî
kurumlarýn açýlmasýný, alkollü içeceklerin
satýþýnýn yasaklanmasýný istemiþtir (M. Kürd
Ali, Künûzü’l-ecdâd, s. 44-53). Cezâirî’nin
çok farklý alanlarda fikir ve görüþ beyan
etmesinin ardýnda çeþitli yabancý dillere
âþina olmasýnýn ve bu kültürlere mensup
bazý insanlarla kurduðu iliþkilerin etkisi olsa gerektir. Küçük yaþlardan itibaren matematik, astronomi ve arkeoloji gibi müsbet ilimlere ilgi göstermiþ, matematik, geometri ve eðitim bilimleri alanlarda ilkokullarda okutulmak üzere eserler yazmýþtýr.
Eserleri. 1. Tefsîrü’l-Æurßân. Beyzâvî tefsiri üzerine bir hâþiye olup kaynaklarda etTefsîrü’l-kebîr þeklinde de anýlan eserin
yegâne nüshasý et-Te×kire ve fîhâ Tefsîrü’l Bey²âvî adýyla kayýtlýdýr (Mektebetü’lEsed, Zâhiriyye, nr. 11743-11746). Cezâirî
saðlýðýnda bütün eserlerini et-Te×kiretü’¹ªâhiriyye þeklinde adlandýrmýþtýr. Dört bölümden oluþan et-Te×kiretü’¹-ªâhiriyye’nin birinci bölümünü bu hâþiye oluþturmaktadýr. Bütün âyetleri içeren tam bir
hâþiye niteliði taþýmayan eserde diðer kaynaklardan yapýlmýþ nakillerin fazlalýðý dikkat çekmekte olup daha çok Ýbn Teymiyye
ve Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin eserlerinden alýntýlar niteliðindedir. Tefsirde Arap
dilinin ve kýraat ilminin önemine özel vurgu yapan Cezâirî’nin eserinde dirâyet metodu aðýr basmakta, fýkhî ihtilâflara ve kelâm tartýþmalarýna temas edilmektedir.
Müellif, yaþadýðý dönemin tasavvuf anlayýþýna ciddi eleþtiriler yöneltmesine raðmen
tefsirinde Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’den ve
el-Ýbrîz gibi bazý tasavvufî kaynaklardan
nakillere yer vermiþ, Tevrat ve Ýncil ile
Kur’an arasýnda sýk sýk mukayeseler yapmýþtýr. 2. el-Cevâhirü’l-kelâmiyye (Dýmaþk 1302; Beyrut 1905, 1986). Akaid ilminin temel meselelerinin soru-cevap þeklinde basit bir üslûpla kaleme alýndýðý bir
eser olup Hollandaca’ya (Brill 1948) ve Abdurrahman Ensari tarafýndan Türkçe’ye
(Ýslam Akaidi, Ýstanbul 2001) çevrilmiþtir.
3. Tevcîhü’n-na¾ar ilâ u½ûli’l-e¦er (Kahire 1328; Beyrut 1980; nþr. Abdülfettâh

Ebû Gudde, I-II, Beyrut 1995). 4. ¥adîšatü’l-e×hân fî ¼aš¢šati’l-beyân (Dýmaþk
1298; nþr. Adnân b. Ömer el-Hatîb, Dýmaþk
2009). 5. el-Kâfî fi’l-lu³a. Arapça’dan
Arapça’ya bir sözlük çalýþmasý olup çoðu
kaybolmuþ olan eserin kalan kýsmý basýlmýþtýr (Kahire 1326; nþr. Ebûbekir Belkasým Dayf, Beyrut 2007). 6. et-Tašrîb liu½ûli’t-ta£rîb (Mýsýr 1337). Diðer dillerden
ve bilhassa Farsça’dan Arapça’ya geçen kelimeleri konu edinen eser Cezâirî’nin son
telifidir. 7. Kitâbü eþhüri’l-em¦âl (Mýsýr
1338; Dýmaþk 1995). 8. et-Tibyân li-ba£²i’l-mebâ¼i¦i’l-müte£alliša bi’l-Æurßân
£alâ ¹arîši’l-Ýtšån (Kahire 1334; nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Halep 1992, 3. bs.).
Süyûtî’ye ait el-Ýtšån fî £ulûmi’l-Æurßân
adlý kitabýn ilk dörtte birlik bölümünün ihtisarý ve þerhi niteliðindedir. 9. Þer¼u Dîvâni Åu¹abi Ýbn Nübâte. Ýbn Nübâte elHatîb ile oðlu Ebû Tâhir Muhammed’e ait
hutbelerin þerhidir (Beyrut 1311; Ý‘tinâ Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut 2007). 10.
Münyetü’l-e×kiyâß fî ša½a½i’l-enbiyâß
(Dýmaþk 1299). Cezâirî’nin Türkçe’den Arapça’ya yaptýðý tercümelerden biridir.

Tâhir el-Cezâirî, Câhiz’in el-¥anîn ile’lev¹ân, Ýbn Kuteybe’nin TelÅî½u Edebi’lküttâb, Sâlih b. Cennâh’ýn el-Edeb ve’lmürûße, Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn el-Edebü’½-½a³¢r, Ýbn Hibbân el-Büstî’nin Rav²atü’l£ušalâß ve nüzhetü’l-fu²alâß, Râgýb el-Ýsfahânî’nin Taf½îlü’n-neþßeteyn ve ta¼½îlü’s-sa£âdeteyn, Ýbn Sa‘d el-Ensârî’nin Ýrþâdü’l-ša½âßid ilâ esne’l-mašå½ýd, Ýbn
Miskeveyh’in el-Fevzü’l-a½³ar ve Ýbn Habbâk’ýn Bu³yetü’¹-¹ullâb fî £ilmi’l-us¹urlâb adlý eserlerini ilk defa neþretmiþtir.
Onun telif, tercüme, þerh, ihtisar, hâþiye,
tahkik ve neþirlerden oluþan irili ufaklý
200’ü aþkýn eserinden bir kýsmý henüz yazma halindedir (eserlerinin listesi için bk.
Çimen, s. 72-86; el yazmasý eserleri için
ayrýca bk. el-Hâfýz – el-Hýyemî, s. 515, 563565, 569-576). Tâhir el-Cezâirî hakkýnda
Muhammed Saîd el-Bânî’nin ve Adnân elHatîb’in çalýþmalarý vardýr (bk. bibl.). Abdurrahman el-Hâc Ýbrâhim eþ-ÞeyÅ ªâhir el-Cezâßirî ve nehŠatü’l-Ýslâm ve
Hâzim Zekeriyyâ Muhyiddin eþ-ÞeyÅ ªâhir el-Cezâßirî râßidü’t-tecdîdi’d-dînî fî
Bilâdi’þ-Þâm fî £a½ri’l-¼adî¦ (Dýmaþk 1421/
2001) adýyla birer eser kaleme almýþlardýr.
Abdullah Emin Çimen (bk. bibl.) ve Sacit
Ekerim (Tâhir el-Cezâirî ve Tevcîhu’n-nazar
Adlý Eseri Çerçevesinde Hadisçiliði [2005,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]) Cezâirî üzerine yüksek lisans tezi
hazýrlamýþlardýr.
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tedir. Silâhdarzâde ve Baðdatlý Þefkat tezkirelerinde onun “cemî-i maârifte yegâne,
husûsan ilm-i mûsikîde hâce-i zaman” olduðu ifade edilmektedir. El yazmasý bazý
güfte mecmualarýnda dinî eserlerine de
rastlanan Tâhir Efendi daha çok din dýþý
sahadaki sözlü eserleri ve saz eserleriyle
tanýnmýþtýr. Sadeddin Nüzhet Ergun onun,
güfteleri Abdülahad Nûri’ye ait üç ilâhisinin metnini antolojisinde neþretmiþtir (I,
373-374). Yýlmaz Öztuna’nýn listesini verdiði peþrev, beste, aksak semâi ve yürük
semâi formunda toplam yedi eserinden
peþrev dýþýndakiler Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarýnda mevcuttur.
Bunlar arasýnda, “Ey dil sev ol perîveþi bu
hüsn ü ân ile” mýsraýyla baþlayan hüseynî
ve, “Bilindi bûseye yok yârin izni” mýsraýyla baþlayan sabâ makamýndaki aðýr semâilerinin güftesi de kendisine aittir.
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ÿNuri Özcan

–

lýklarý bulunan dört adet mermer sütunun desteklediði bir sundurma bulunur.
Kapýnýn üstünde sülüs hatla “ve hüve’ssemîu’l-alîm” (Allah iþitici ve bilicidir) yazýlýdýr. Kapýnýn solundaki hazîre duvarýnda yine Tâhir Efendi’nin hattý ile Ankebût sûresinin, “Her nefis ölümü tadacaktýr; sonunda bize döndürüleceksiniz” meâlindeki âyeti (29/57) iki kartuþ halinde, ortada
ise “yâ hû” ibaresi kayýtlýdýr. Hazîrenin karþýsýnda helâ ve abdest musluklarý, avlunun bir köþesinde su haznesi ve ortada kuyu yer almaktadýr. Duvarlarý kesme taþ ve
tuðlanýn almaþýk örgüsüyle hareketli ve
dekoratif bir görünüm kazanan camide
ayný özellikler, tuðladan yapýlmýþ olan minare üzerinde beyaz renkteki kesme taþlarýn düz ve çapraz olarak yerleþtirilmesiyle saðlanmýþtýr. Caminin dört köþesi pahlanarak yarý silindirik bir biçim almýþtýr. Bu
fevkanî yapýnýn üst sýradaki pencereleri
tuðla kemerli, alttakiler ise dikdörtgen þeklinde sövelere sahiptir. Avlunun denize bakan ikinci kapýsý da sundurmalýdýr.
Tâhir Efendi Camii yeni bir inþaatla kuzey tarafýndan geniþletilmiþtir. Bu ilâveden
sonra Batý tarzý bezemelerle taçlandýrýlmýþ harim kapýsýna ulaþýlýr. 13,95 × 12,35
m. ölçülerindeki harim, kalýn cidarlý duvarlarýna raðmen bu duvarlara açýlan otuz üç
adet pencereden dolayý ferah bir mekândýr. Ýki mermer sütunçenin sýnýrladýðý mihrap niþinin içinde asma kandil tasviri bu-
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TÂHÝR EFENDÝ CAMÝÝ

ÿAbdullah Emin Çimen

–

—
TÂHÝR EFENDÝ, Halîfezâde
(ö. 1188/1774)

˜

Türk mûsikisi bestekârý.

™

Ýstanbul’da doðdu ve orada yaþadý. Adý
Mehmed’dir. Babasý Dîvân-ý Hümâyun halifeliði yaptýðýndan “Halîfezâde” lakabýyla
tanýndý. Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur.
III. Osman devrinde (1754-1757) þöhrete
ulaþtý ve þöhreti III. Mustafa döneminde
(1757-1774) sürdü. Divan kâtipliði görevinde iken vefat etti. Rumeli kadýlarýndan
divan þairi Âkif Fethullah Efendi vefatýna
tarih düþürmüþtür: “Olan cûyende-i târîh-i sâl-i fevti gûþ etsin / Dedi hâtif Halîfezâde Tâhir göçtü ukbâya” (1188). Tâhir
Efendi nüktedan ve hoþsohbet kiþiliðinin
yaný sýra þairliði ve özellikle mûsikiþinaslýðý ile tanýnmýþtýr. “Tâhir” mahlasýyla kaleme aldýðý þiirlerine güfte mecmualarýnda
rastlanmaktaysa da bir divaný bilinmemek398

˜

Ýstanbul Üsküdar’da XIX. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda yaptýrýlan cami.

™

Üsküdar Selimiye’de Ýskele caddesinin
kenarýnda inþa edilmiþtir. Önceleri denize
yakýn bir konumda olduðundan Harem Ýskele Camii adýyla anýlýyordu. Yapýnýn bânisi Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’dir (ö.
1832). II. Mahmud’un tuðrakeþi olan Tâhir Efendi, Payas’ta ölmüþ ve Zeytinlik Mezarlýðý’nda defnedilmiþse de makam kabri
bu caminin hazîresinde annesinin ve eþinin mezarlarýyla yan yanadýr. Cami, bazý
kaynaklarda ileri sürüldüðü gibi Fâtih Sultan Mehmed dönemine ait bir yapý deðildir. 1242 (1826-27) yýlýnda inþa edilmiþ
olup empire üslûbunun özelliklerini taþýyan yalýn bir örnektir. Fakat Ayvansarâyî
bu caminin yerinde 1122 (1710) tarihli bir
mescidin yer aldýðýný yazar (Hadîkatü’l-cevâmi‘, II, 241).
Caminin caddeye bakan cümle kapýsýnýn
önünde, üzeri bezeli çanak biçiminde baþ-
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