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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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Ýmâdü’d-devle Mîrzâ Muhammed
Tâhir Vahîd-i Kazvînî

(ö. 1112/1700-1701 [?] )

Safevîler devri þairi, tarihçi
ve devlet adamý.

˜ ™

1015 (1606) veya 1025 (1616) yýlýnda
Kazvin’de doðdu. Mahlasý “Vahîd” olup Va-
hîd-i Kazvînî diye de anýlýr. Safevî sarayýn-
da divan hizmetlerinde bulunan bir aileye
mensuptur. Babasý Mirza Hüseyin Hân-ý
Kazvînî saray kâtipliði yapmýþ, üç erkek
kardeþi de saray kaleminde görev almýþ-
týr. “Vâlih” mahlaslý þair kardeþi Mirza Yû-
suf vezirliðe kadar yükselmiþ ve ƒuld-i
Berîn adlý tarih kitabýný yazmýþtýr. Tâhir
Vahîd, Safevî sadrazamlarýndan Sârû Taký
olarak tanýnan Ý‘timâdüddevle Mirza Taký
Muhammed ile Alâeddin Hüseyin’in yanýn-
da münþîlik yaptý. 1055’te (1645) Þah II.
Abbas tarafýndan vak‘anüvisliðe tayin edil-
di. Þah Süleyman döneminin (1666-1694)
ilk sekiz yýlýnda bu görevini sürdürdü. 1101
(1689-90) yýlýnda Ý‘timâdüddevle lakabýyla
vezîriâzam olan Tâhir Vahîd, dokuz yýl de-
vam eden bu görevinden Sultan Hüseyin
Þah’ýn (1694-1722) saltanatýnýn ilk yýllarýn-
da yaþýnýn ilerlemesinden veya bazý kaynak-
lara göre resmî olarak eleþtirilmesinden
dolayý istifa etmek zorunda kaldý. Bundan
iki yýl kadar sonra 100 yaþýna yaklaþýrken
Ýsfahan’da vefat etti (1112/1700-1701). Ve-
fatý için 1105, 1110 ve 1120 tarihleri de ve-
rilir.

Eserleri. 1. TârîÅ-i Cihân-ârâ-yi £Ab-
bâsî (TârîÅ-i Þâh £Abbâs-i ¡ânî, TârîÅ-i ªâ-
hir-i Va¼îd, Riyâ²ü’t-tevârîÅ). Müellifin bu
eserine özel bir isim vermediði anlaþýlmak-
tadýr. Sadrazam Alâeddin Hüseyin’in iste-
ðiyle kaleme alýnan kitap, kuruluþtan Þah
II. Abbas zamanýnýn son yýllarýna kadar Sa-
fevî tarihini içermektedir. Eser bir mukad-
dime ile üç bölüm (bab) halinde düzenlen-
miþtir. Müellifin yirmi beþ yýllýk Þah II. Ab-
bas döneminin ilk yirmi iki yýlýnda (1642-
1663) þahit olduðu olaylarý aktardýðý bö-
lüm bu yýllarla ilgili en önemli kaynak ka-
bul edilmektedir. Kitapta devlet adamla-
rý, âlimler ve sanatkârlar hakkýnda bilgi
bulunmakta, ayrýca çevre ülkelerle ve bil-
hassa Türkistan, Hindistan ve Gürcistan’-
la ilgili mâlûmat yer almaktadýr. Ýran’da ve
Ýran dýþýnda çeþitli yazmalarý olan eserin
son bölümü, Ýbrâhîm-i Dihkân tarafýndan
£Abbâsnâme yâ Þer¼-i Zindegânî-i 22
Sâle-i Þâh £Abbâs-i ¡ânî: 1052-1073

adýyla neþredilmiþ (Erâk 1329 hþ./1950),
tamamýný Saîd Mîr Muhammed Sâdýk ya-
yýmlamýþtýr (Tahran 1383 hþ.). Settâr Ûdî,
Sergüzeþt-i Þâh £Abbâs-i Düvvâm adýy-
la eserin bir özetini neþretmiþtir (Tah-
ran 1384 hþ.). 2. Mecmû£a-i Münþeßât.
Tâhir Vahîd’in bir araya getirip mukaddi-
me yazdýðý, inþâ ve yazýþma örneklerinden
oluþan bir eser olup Hindistan’da birkaç
defa basýlmýþtýr (Kalküta 1243/1827; Lek-
nev 1260/1844, 1868, 1873).

Tâhir Vahîd’in þiirlerinin sayýsý hakkýn-
da kaynaklarda 30.000 beyitten 90.000
beyte kadar farklý rakamlar verilmektedir.
Þairi vezirlikten istifa ettikten sonra bir-
kaç defa gördüðünü söyleyen Þeyh Mu-
hammed Ali Hazîn, Te×kire-i ¥azîn’inde
onu “Vahîdü’z-zamân” diye anýp hasletle-
ri ve þiirleri dolayýsýyla metheder. Vahîd’in
divanýnýn 90.000 beyit hacminde olduðunu
kaydeden Lutf Ali Beg, Âteþkede-i Â×er
adlý tezkiresinde onun þiirlerinin daha çok
makam sahibi olmasý dolayýsýyla ilgi gör-
düðünü ileri sürerse de Zebîhullah Safâ,
günümüzde çeþitli yazmalarda mevcut þi-
irlerinin 50.000 beyte yaklaþtýðýný, bunlar
arasýnda kýsmen güzel örneklerin yer al-
dýðýný, Vahîd’in orta derecede bir þair sa-
yýldýðýný belirtir. Yine Zebîhullah Safâ’nýn
verdiði bilgiye göre mevcut yazmalarda
30.000 beyti aþkýn gazel, kýta ve rubâîsin-
den baþka 12.500 beyte ulaþan çeþitli mes-
nevileri mevcut olup bazýlarý þunlardýr: Da-
ha çok Þehrâþûb tarzýndaki beyitlerden
meydana gelen Sâš¢nâme (4500 beyit),
didaktik ve ahlâka dair ƒalvet-i Râz (2200
beyit), benzer özellikteki Nâz u Niyâz
(2200 beyit), £Âþýš u Ma£þûš (1300 be-
yit), Kandehar fethi hakkýnda Fet¼nâme
(460 beyit), Nizâmî-i Gencevî’nin Heft Pey-
ker’ini örnek alarak yazdýðý Gülzâr-i £Ab-
bâsî (660 beyit). Vahîd’in Sâib-i Tebrîzî ile
dost olduðu ve þiirlerini ona gösterip dü-
þüncelerini aldýðý belirtilmektedir. Münze-
vî de Külliyât-i Va¼îd-i Æazvînî adý al-
týnda bazý yazmalarý tanýtýrken bunlardan
birinin (Tahran Meclis Ktp., nr. 1163) Sâib’in
seçtiði ve yakýnlarýndan bir kiþinin istinsah
ettiði divan olabileceðini söyler. Vahîd’in
Farsça eserleri içerisinde Arapça ve Türk-
çe þiirleriyle mensur yazýlarý da bulunmak-
tadýr. Þairin bazý Türkçe þiirleri Ali Hüsey-
nî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
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masý için Allah’a dua eder, Allah da dua-
sýný kabul ederek canýný alýr. Tâhir’in acýsý-
na dayanamayan Zühre aklýný kaybeder ve
Tâhir’in mezarýný ziyaret ettiði bir sýrada
orada ölür.

Tâhir ile Zühre hikâyesi XVI. yüzyýldan
itibaren bilinmekle beraber ilk defa 1867
yýlýnda A. Vambery hikâyeden söz etmiþ,
metin neþrini 1872’de F. W. Radloff ger-
çekleþtirmiþtir. Kýssa-i Tâhir, Kýssa-i Tâhir
ile Zühre, Kýssa-i Tâhir ile Zühre bâ Tasvîr,
Tâhir Mirza adlarýyla da anýlan hikâyenin
yirmi dört varyantý tesbit edilmiþ, ancak
yazma nüshalarýna rastlanmamýþ, yayý-
mýna da XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren baþlanmýþtýr (Türkmen, s. 10-16).
Tâhir ile Zühre hikâyesinin Türkiye’deki
ilk baskýlarýnýn çoðu taþbaský olup bazýla-
rý resimlidir. Bunlarýn ulaþýlabilen en eski-
si 1300 (1883) yýlýnda yapýlmýþtýr. Matbaa
baskýlarý içinde en eskisi 1266 (1850) ta-
rihli Basmahâne-i Âmire baskýsýdýr. Hikâ-
yenin Latin harfleriyle deðiþik kaynaklý pek
çok yayýmý vardýr. Hikâye üzerinde en kap-
samlý çalýþma Fikret Türkmen tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

A. Vambery, Çagataische Sprachstudien, Le-
ibzig 1867, s. 154; W. Radloff, “Tayur ile Seure”,
Proben, Petersburg 1872, IV, 340-356; Molla Ah-
met – Molla Mehmet Zarifoðlu, Kýssa-i Tahir ile
Zühre, Kazan 1889; Tâhir ile Zühre, Ýstanbul 1928;
Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk
Hikâyeciliði (Ankara 1946), Ýstanbul 1988, s. 43,
73, 141-144; Cevdet Kudret, Karagöz, Ankara
1970, III, 187-242; a.mlf., Ortaoyunu, Ýstanbul
2007, II, 467-503; Fikret Türkmen, Tahir ile Züh-
re, Ankara 1983; Sabri Esat Siyavuþgil, “Bizde Ýlk
Kahramanlýk ve Sevda Romanlarý”, Ulus, 08
Ocak 1944; Nurettin Albayrak, “Tahir ile Zühre”,
TDEA, VIII, 196-197.

ÿNurettin Albayrak

TÂHÝR VAHÎD

39. CÝLT 5. FASÝKÜL (244) 2. Forma / 2. Kontrol
23 Haziran 2010

Karagöz oyununda Tâhir ile Zühre tiplemesi


