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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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TÂHÝR b. GALBÛN

(bk. ÝBN GALBÛN, Ebü’l-Hasan).˜ ™

– —
TÂHÝR b. HÜSEYÝN

( �
� ��א������ )

Ebü’t-Tayyib (Ebû Talha) Tâhir
b. el-Hüseyn b. Mus‘ab b. Rüzeyk el-Huzâî

(ö. 207/822)

Tâhirîler’in kurucusu
ve ilk hükümdarý

(821-822).˜ ™

159 (776) yýlýnda doðdu. Soy kütüðü ba-
basýnýn dedesi Rüzeyk’a kadar tesbit edi-
lebilmektedir. Rüzeyk, mevlâsý olduðu Hu-
zâa kabilesinden Ebû Muhammed Talha
b. Abdullah el-Huzâî ile birlikte 56 (676)
yýlýnda Horasan’a gelmiþ, burada Herat
haraç âmilliði ve Sîstan valiliði yapan Ebû
Muhammed’in yanýnda yetiþmiþtir. Rü-
zeyk’ýn oðlu Mus‘ab, Abbâsî Devleti’nin ku-
rulmasý için nakib olarak mücadele vermiþ,
devlet kurulduktan sonra Horasan eyale-
tine baðlý þehirlerden Bûþenc’in valiliðini
yapmýþ, Mus‘ab’ýn ardýndan bu görevi oð-
lu Hüseyin yürütmüþtür. Tâhir b. Hüse-
yin 180’de (796) Horasan eyaleti valiliðine
tayin edilen Ýbn Mâhân tarafýndan Bûþenc
valiliðine getirildi. Bu görevi sýrasýnda Hâ-
ricî reisi Hamza b. Edrek’in (Etrek) Bûþenc’-
deki isyanýný bastýrdý. Mâverâünnehir’de
büyük bir isyan çýkaran Râfi‘ b. Leys’in Se-
merkant’ta kuþatýlmasý sýrasýnda Tâhir b.
Hüseyin de kumandan sýfatýyla yer aldý.
Me’mûn’un Horasan valiliði döneminde
Tâhir b. Hüseyin ona baðlý Rey valisi ola-
rak görev yaptý. Tâhir b. Hüseyin’in yýldýzý,
Halife Emîn’in kardeþi Me’mûn’u veliaht-
lýktan azletmeye kalkýþmasýndan dolayý pat-
lak veren iç savaþta parladý. Me’mûn, da-
ha sonra veziri yapacaðý Fazl b. Sehl’in tek-
lifiyle onu bu savaþta Emîn’e karþý kuman-
dan tayin etti. Savaþýn 195’te (811) gerçek-
leþen daha ilk çatýþmasýnda Tâhir b. Hü-
seyin, 4000 (veya 5000; 10.000) kiþilik or-
dusuyla Emîn’in 40.000 kiþilik orduya sa-
hip kumandaný Ýbn Mâhân’ý yenilgiye uð-
rattý. Me’mûn, Tâhir b. Hüseyin’e bu za-
fer vesilesiyle “Zü’l-yemîneyn, Sâhibü hab-
li’d-dîn” lakaplarýný verirken kendisi de

Emîn’e karþý halifeliðini ilân etti. Tâhir b.
Hüseyin, Baðdat’ýn ele geçirildiði 198 (813)
yýlýna kadar süren çatýþmalarda Emîn’in
Abdurrahman b. Cebele, Ahmed b. Mez-
yed, Abdullah b. Humeyd ve Muhammed
b. Yezîd gibi kumandanlarýný yenerek Me’-
mûn’u iktidara getirmeyi baþardý.

Tâhir b. Hüseyin’in önderliðinde kazaný-
lan zafer, Mâverâünnehir’in de idarî açý-
dan dahil bulunduðu Horasan bölgesinin
Abbâsî Devleti içindeki nüfuzunu bir kat
daha arttýrdý. Bu ise Araplar karþýsýnda
Arap olmayanlarý temsil eden müslüman
Horasan halkýnýn Emevîler’in yýkýlýþýndan
sonra kazandýðý en büyük zaferdi. Bu za-
ferle Türk ve Ýranlýlar, Araplar karþýsýndaki
üstünlüklerini iyice pekiþtirip devlet yöne-
timindeki yerlerini saðlamlaþtýrdý. Tâhir
b. Hüseyin’in devlet içinde daha fazla öne
çýkmasýný istemeyen Me’mûn’un veziri Fazl
b. Sehl onun büyük nüfuz kazandýðý Fars,
Ahvaz, Basra ve Kûfe yerine 198 (814) yý-
lýnda merkezi Rakka olan el-Cezîre, Suri-
ye, Mýsýr ve Maðrib’i içine alan bölgeye va-
li tayin edilmesini saðladý. Tâhir b. Hüse-
yin, Rakka valiliði döneminde el-Cezîre böl-
gesinde ayaklanan Nasr b. Þebes el-Ukaylî
ile altý yýl mücadele etti. Öte yandan Ömer
b. Hallâl ve Ebû Abdurrahman es-Sûfî’nin
Mýsýr’da çýkardýðý karýþýklýklarla uðraþmak
zorunda kaldý. Fakat hiçbirinde -belki de
isteksizliðinden dolayý- yeterince baþarý
saðlayamadý, daha çok mevcut durumu
korumaya çalýþtý. Veziri Fazl b. Sehl’e gü-
veni zayýflayan Me’mûn, 204’te (819) Tâ-
hir b. Hüseyin’i Baðdat sâhibü’þ-þurtalý-
ðýna getirdi. Oðlu Abdullah ise babasýnýn
yerinde Rakka’da göreve devam etti. Tâ-
hir b. Hüseyin, çok geçmeden Halife Me’-
mûn tarafýndan ortadan kaldýrýlacaðý en-

lunur. Minber ve vaaz kürsüsü ahþaptýr.
Sivri bir külâha sahip olan minberin kapýsý
çanaktan çýkan kenger yapraklarýyla bezen-
miþtir. Alt kattaki mahfile harim kapýsýnýn
saðýndaki merdivenle inilir. Mahfilde asýlý
duran, “Yâ Hazret-i Bilâl-i Habeþî” yazýlý
1242 (1826-27) tarihli panonun sol alt kö-
þesinde Tâhir Efendi’nin ketebe kaydý ile
imzasý bir istif halinde verilmiþtir. Caminin
kasetli ahþap tavanýnýn göbeðinde altý kol-
lu yýldýz biçimi bulunmaktadýr. Yapýnýn me-
yilli çatýsýnýn üzeri alaturka kiremitle örtül-
müþtür. Tek þerefeli, ince gövdeli minare-
si alemine doðru ucu uzun bir þekilde siv-
riltilmiþ boðumlu bir külâhla sonlanmak-
tadýr.

Caminin kuzey tarafýna denize hâkim se-
tin üzerine Tâhir Efendi’nin inþa ettirdiði
mektep ortadan kalkmýþ, yerine otel ya-
pýlmýþtýr. Tâhir Efendi bu caminin yaký-
nýna iki çeþme inþa ettirmiþtir. Bunlar-
dan biri yapýnýn üzerinde bulunduðu ara-
zinin eðimini düzleyen, dükkânlarýn oldu-
ðu zemin katýn güney duvarýna gömülü
durumdadýr. Çeþmenin bugün mevcut ol-
mayan kitâbesi 1242 (1826-27) tarihini ta-
þýyordu. Kitâbedeki yazýlar ve II. Mahmud
tuðrasý Tâhir Efendi’nin elinden çýkmýþtýr.
Caminin kuzey avlu duvarýna bitiþik olma-
sý muhtemel ikinci çeþme ise günümüze
ulaþmamýþtýr. Caminin üzerinde yer aldý-
ðý alanýn aþaðýsýnda batý istikametine doð-
ru bakan üçüncü bir çeþme daha mevcut-
tur. Kâzým Çeçen, kitâbesi bulunmayan bu
çeþmenin bânisinin Tâhir Efendi olmasý ge-
rektiðini yazarsa da (Üsküdar Sularý, s.
147) çeþme klasik dönemin mimari özel-
liklerini taþýmaktadýr.
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