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TÂHÝR el-CEZÂÝRÎ

tedir. Silâhdarzâde ve Baðdatlý Þefkat tez-
kirelerinde onun “cemî-i maârifte yegâne,
husûsan ilm-i mûsikîde hâce-i zaman” ol-
duðu 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 ilâhisi-
nin metnini antolojisinde neþretmiþtir (I,
373-374). Yýlmaz Öztuna’nýn listesini ver-
diði peþrev, beste, aksak semâi ve yürük
semâi formunda toplam yedi eserinden
peþrev dýþýndakiler Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu repertuvarýnda mevcuttur.
Bunlar arasýnda, “Ey dil sev ol perîveþi bu
hüsn ü ân ile” mýsraýyla baþlayan hüseynî
ve, “Bilindi bûseye yok yârin izni” mýsraýy-
la baþlayan sabâ makamýndaki aðýr semâ-
ilerinin güftesi de kendisine aittir.
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TÂHÝR EFENDÝ CAMÝÝ

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

˜ ™

Üsküdar Selimiye’de Ýskele caddesinin
kenarýnda inþa edilmiþtir. Önceleri denize
yakýn bir konumda olduðundan Harem Ýs-
kele Camii adýyla anýlýyordu. Yapýnýn bâ-
nisi Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’dir (ö.
1832). II. Mahmud’un tuðrakeþi olan Tâ-
hir Efendi, Payas’ta ölmüþ ve Zeytinlik Me-
zarlýðý’nda defnedilmiþse de makam kabri
bu caminin hazîresinde annesinin ve eþi-
nin mezarlarýyla yan yanadýr. Cami, bazý
kaynaklarda ileri sürüldüðü gibi Fâtih Sul-
tan Mehmed dönemine ait bir yapý deðil-
dir. 1242 (1826-27) yýlýnda inþa edilmiþ
olup empire üslûbunun özelliklerini taþý-
yan yalýn bir örnektir. Fakat Ayvansarâyî
bu caminin yerinde 1122 (1710) tarihli bir
mescidin yer aldýðýný yazar (Hadîkatü’l-ce-
vâmi‘, II, 241).

Caminin caddeye bakan cümle kapýsýnýn
önünde, üzeri bezeli çanak biçiminde baþ-

lýklarý bulunan dört adet mermer sütu-
nun desteklediði bir sundurma bulunur.
Kapýnýn üstünde sülüs hatla “ve hüve’s-
semîu’l-alîm” (Allah iþitici ve bilicidir) yazýlý-
dýr. Kapýnýn solundaki hazîre duvarýnda yi-
ne Tâhir Efendi’nin hattý ile Ankebût sû-
resinin, “Her nefis ölümü tadacaktýr; so-
nunda bize döndürüleceksiniz” meâlinde-
ki âyeti (29/57) iki kartuþ halinde, ortada
ise “yâ hû” ibaresi kayýtlýdýr. Hazîrenin kar-
þýsýnda helâ ve abdest musluklarý, avlu-
nun bir köþesinde su haznesi ve ortada ku-
yu yer almaktadýr. Duvarlarý kesme taþ ve
tuðlanýn almaþýk örgüsüyle hareketli ve
dekoratif bir görünüm kazanan camide
ayný özellikler, tuðladan yapýlmýþ olan mi-
nare üzerinde beyaz renkteki kesme taþ-
larýn düz ve çapraz olarak yerleþtirilmesiy-
le saðlanmýþtýr. Caminin dört köþesi pahla-
narak yarý silindirik bir biçim almýþtýr. Bu
fevkanî yapýnýn üst sýradaki pencereleri
tuðla kemerli, alttakiler ise dikdörtgen þek-
linde sövelere sahiptir. Avlunun denize ba-
kan ikinci kapýsý da sundurmalýdýr.

Tâhir Efendi Camii yeni bir inþaatla ku-
zey tarafýndan geniþletilmiþtir. Bu ilâveden
sonra Batý tarzý bezemelerle taçlandýrýl-
mýþ harim kapýsýna ulaþýlýr. 13,95 × 12,35
m. ölçülerindeki harim, kalýn cidarlý duvar-
larýna raðmen bu duvarlara açýlan otuz üç
adet pencereden dolayý ferah bir mekân-
dýr. Ýki mermer sütunçenin sýnýrladýðý mih-
rap niþinin içinde asma kandil tasviri bu-
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TÂHÝR EFENDÝ, Halîfezâde

(ö. 1188/1774)

Türk mûsikisi bestekârý.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu ve orada yaþadý. Adý
Mehmed’dir. Babasý Dîvân-ý Hümâyun ha-
lifeliði 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 göre-
vinde iken vefat etti. Rumeli kadýlarýndan
divan þairi Âkif Fethullah Efendi vefatýna
tarih düþürmüþtür: “Olan cûyende-i tâ-
rîh-i sâl-i fevti gûþ etsin / Dedi hâtif Halî-
fezâde Tâhir göçtü ukbâya” (1188). Tâhir
Efendi nüktedan ve hoþsohbet kiþiliðinin
yaný sýra þairliði ve özellikle mûsikiþinaslý-
ðý ile tanýnmýþtýr. “Tâhir” mahlasýyla kale-
me aldýðý þiirlerine güfte mecmualarýnda
rastlanmaktaysa da bir divaný bilinmemek-
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