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TÂHÝR b. GALBÛN
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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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– —
TÂHÝR ile ZÜHRE

Türk halk hikâyesi.˜ ™

Türk kaynaklý olmasý bakýmýndan Türk
halk hikâye geleneði içinde ayrý bir yeri
olan Tâhir ile Zühre, Orta Asya’dan Bal-
kanlar’a kadar bütün Türk boylarý ve Türk-
ler’le yakýn münasebetleri olan Arnavut-
lar’dan Ermeniler’e kadar çeþitli milletler
arasýnda tercüme ya da adaptasyon yo-
luyla yayýlmýþ ve büyük ilgi görmüþtür. Do-
ðu Anadolu’da sözlü gelenek içinde Tâhir
Mirza ismiyle de anýlan hikâye halen yaþa-
maktadýr. Yapýsý ve konusu açýsýndan bir-

çok Türk halk hikâyesi özelliklerini taþýyan
Tâhir ile Zühre karagöz ve orta oyunu re-
pertuvarýnda da yer almýþtýr. Bunda Tâ-
hir’in bâdeli âþýk kabul edilerek kendisine
bir çeþit kutsiyet atfedilmesi ve hikâyenin
trajik sonla bitmesinin de etkisi vardýr. Gü-
nümüzde biri Konya’da, diðeri Malazgirt’e
baðlý Banu köyünde bulunan iki mezar bu
âþýklarýn türbesi olduðu inancýyla ziyaret
edilmektedir. Yine Konya’nýn Beyhekim ma-
hallesindeki bir mescidin adý Tâhir ile Züh-
re Mescidi olup son cemaat yerindeki iki
sandukanýn Tâhir ile Zühre’ye ait olduðu-
na inanýlmaktadýr.

Fikret Türkmen, hikâyenin konusunun
astrolojik tasavvur ve inançlardan kaynak-
landýðýný ileri sürerek kahramanlarýn ad-
larýyla gök cisimleri arasýnda iliþki kurar
(Tahir ile Zühre, s. 162-163). Kahramanlýk
hikâyelerinden aþk hikâyelerine geçiþ dö-
neminin ürünü sayýlmasý gereken Tâhir ile
Zühre hikâyesinin konusu þöyledir: Çocuk-
larý olmayan bir padiþahla veziri tebdîl-i
kýyâfet ederek yola çýkarlar. Çarþýda rast-
ladýklarý yaþlý bir derviþin, “Allah bana 1000
altýn verenin ne muradý varsa versin” sö-
zü üzerine padiþah, “Çocuðum olsun diye
harcadýðým paralarýn hiçbir faydasýný gör-
medim. Þu derviþe para vereyim, belki du-
asý kabul olur” deyip istediði parayý verir.
Yollarýna devam eden padiþahla veziri re-
mil bakan bir derviþ görerek yanýna gider-
ler. Padiþah derviþe gönüllerinden geçen
þeyin ne olduðunu sorunca derviþ kendi-
lerinden birinin padiþah, birinin vezir, gö-
nüllerinden geçenin de evlât arzusu oldu-
ðunu söyler. Bunun üzerine padiþah derviþ-
ten yardým ister. Derviþ cebinden çýkardýðý
bir elmayý ikiye böler; yarýsýný padiþaha,
yarýsýný vezire verip elmalarý bu gece ye-
melerini, Allah’ýn izniyle padiþahýn kýzý, ve-
zirin oðlu olacaðýný, kýzýn adýný Zühre, oð-
lanýn adýný Tâhir koymalarýný, evlilik çaðla-
rý geldiðinde bunlarý evlendirmelerini, aksi
halde aþklarýnýn destan olup kýyamete ka-
dar söyleneceðini belirtir. Padiþahla vezir
derviþin söylediklerini yapar ve padiþahýn
bir kýzý, vezirin de oðlu dünyaya gelir. Be-
raber büyüyen Tâhir ile Zühre evlilik çaðý-
na gelince birbirlerine âþýk olurlar. Ancak
padiþah, eþinin karþý çýkmasý yüzünden
derviþin sözüne uymaz ve kýzýný vezirin oð-
luna vermez. Padiþahýn eþi, yaptýrdýðý bü-
yü ile de padiþahý Tâhir’e düþman eder ve
onu sürgüne göndertir; Mardin’de zinda-
na atýlan Tâhir birçok çileye katlanýr; fakat
Zühre’den vazgeçmez. Bunun üzerine pa-
diþah Tâhir’i idam ettirmeye karar verir.
Ýdama götürülürken iki rek‘at namaz iz-
ni isteyen Tahir namazdan sonra canýný al-

diþesine kapýlarak 29 Zilkade 205’te (6 Ma-
yýs 821) kendini Horasan valiliðine tayin
ettirdi. Bu þekilde Tâhirîler hânedanýnýn
temelleri atýlmýþ oldu. Bu arada oðlu Ab-
dullah da Me’mûn’un emriyle Baðdat po-
lis teþkilâtýnýn baþýna geçti. Böylece Hora-
san, Baðdat ve Rakka Tâhir b. Hüseyin’in
ve oðlunun yönetimine girmiþ oldu.

Ýki yýl kadar süren Horasan valiliði döne-
minde Tâhir b. Hüseyin baðýmsýz bir hü-
kümdar gibi davrandý. Ne kendi adýna bas-
týrdýðý paralarýn üzerine Halife Me’mûn’un
adýný yazdýrdý ne de hutbelerde onun adý-
na yer verdi. Me’mûn ile arasý gittikçe açý-
lan Tâhir 25 Cemâziyelâhir 207’de (15 Ka-
sým 822) Merv’de vefat etti. Onun Me’-
mûn’un adamlarý tarafýndan zehirlenerek
öldürüldüðü ileri sürülmektedir. Tâhir b.
Hüseyin bir yandan Horasan’da barýþ or-
tamýný saðlamaya, bir yandan da ailesinin
hâkimiyetini kökleþtirmeye çalýþtý. Onun
bu konuda büyük çapta baþarýya ulaþtýðý,
ölümünden sonra neslinden gelenlerin hem
Horasan valiliðini hem Baðdat’taki polis
teþkilâtý yöneticiliðini birlikte yürütmesin-
den anlaþýlmaktadýr. Askerî ve siyasî nite-
liklerinin yaný sýra aydýn ve kültürlü bir in-
san olan Tâhir b. Hüseyin dönemin âlimle-
rinden Abdullah b. Mübârek’in ve amcasý
Ali b. Mus‘ab’ýn öðrencisi oldu. Çocuklarý-
nýn eðitimine büyük önem verdi. Oðullarý
Abdullah ile Talha’ya bizzat hocalýk yaptý.
Kaynaklarda bazý þiirleriyle veciz sözleri-
nin bulunduðuna yönelik bilgiler, Tâhir b.
Hüseyin’in ayrýca edebî kiþiliðe sahip oldu-
ðuna iþaret etmektedir. Onun konuþma-
larýnda ve yazýlarýnda dili doðru ve akýcý bir
üslûpla kullandýðý belirtilmektedir. Tâhir
b. Hüseyin’in Baðdat polis teþkilâtý yanýn-
da Rakka valiliðine tayin edilen oðlu Ab-
dullah’a yazdýðý uzun mektup ilk Arapça
siyasetnâme örneklerinden kabul edilmek-
tedir. Diðer taraftan bu mektup Tâhir’in
siyaset, ilim, din, ahlâk anlayýþýný ve biri-
kimini ortaya koymasý bakýmýndan büyük
önem taþýmaktadýr. Tâhir b. Hüseyin þair-
leri de korumuþ, onlarý her yönden destek-
lemiþtir. Mukaddis b. Sayfî el-Halûký, Ebû
Þâs (Gýtrîf b. Husayn), Nemerî gibi þairler
bunlardandýr. Ayrýca þarkýcý ve bestecile-
re yakýnlýk göstermiþ, kumandanlarýndan
Ahmed b. Saîd el-Mâlikî ayný zamanda Tâ-
hir b. Hüseyin’in þarkýcý ve bestecileri ara-
sýnda yer almýþtýr.
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