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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.
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tiz durak muhayyer perdesi üzerine aynen
göçürülmesiyle mümkündür; bu durum-
da tâhir-bûselik makamýnýn tabii seyir ala-
ný elde edilmiþ olur.

Tâhir-bûselik makamýnýn donanýmýnda
tâhir makamý gibi si için koma bemolü, fa
için bakiye diyezi kullanýlýr. Bûseliðe geçil-
diðinde yapýlan deðiþikliklerle diðer deði-
þiklikler eser içinde gösterilir. Makamý mey-
dana getiren sesler pestten tize doðru, 1.
Tâhir dizisi: Dügâh, segâh, çârgâh, nevâ,
hüseynî, eviç, gerdâniye ve muhayyer. 2.
Bûselik dizisi: Dügâh, bûselik, çârgâh, ne-
vâ, hüseynî, acem, gerdâniye ve muhay-
yer. Tâhir-bûselik makamýnda bûselik bü-
tün dizi halinde deðil bazan sadece beþ-
li olarak da kullanýlabilir. Yerindeki uþþak
dörtlüsünün simetrik biçimde tiz durak
muhayyer perdesine göçürülmesiyle ge-
niþleyen tâhir-bûselik makamýnýn yedeni
bûselik dizisinin yedeni olan bakiye diyez-
li sol (nîm-zirgüle) perdesidir. Tâhir-bûselik
makamýnýn seyrine tiz durak muhayyer
perdesi civarýndan baþlanýr. Bu tiz bölge-
de muhayyer perdesi merkez olmak üze-
re perdenin iki yanýndaki çeþnilerde karý-
þýk gezinilerek muhayyerde uþþak çeþnili
yarým karar yapýlýr. Yine karýþýk gezinilip
tâhir makamýnýn özellikleri belirtildikten
sonra dügâh perdesinde tâhir makamý so-
na erdirilir. Buradan bûselik dizi veya beþ-
lisine geçilir ve bunda da özellikleri belir-
tilerek gezinildikten sonra dügâh perde-
sinde bûselik çeþnili ve yedenli tam karar
yapýlýr.

Kemânî Rýzâ Efendi’nin peþrev ve saz
semâileri; Küçük Mehmed Aða’nýn devr-i
kebîr usulünde, “Dest-i sâkîden çekip câm-ý
neþâtý cem gibi” ve çenber usulünde, “Ba-
þýma döndükçe bezm-i meyde mînâlar be-
nim” mýsralarýyla baþlayan besteleri; Ha-
mâmîzâde Ýsmâil Dede’nin, “Söylen ol yâ-
re benim çeþmimi pür-âb etmesin” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi; Hacý Sâdul-
lah Aða’nýn, “O gül-endam bir al þâle bü-
rünsün yürüsün” mýsraýyla baþlayan yürük
semâisi; III. Selim’in evfer usulünde, “Gü-
zel gel meclise tenhâ”, Ahmet Irsoy’un ak-
sak usulünde, “Seni candan severim aþký-
na kurbân olurum”, Bestenigâr Ziyâ Bey’in
müsemmen usulünde, “Nîm nigâha kail
oldum yok mudur bir harf atýþ”, Þeyh Ab-
dülbaki Baykara’nýn devr-i hindî usulünde,
“Parladýkça pîþ-i çeþmimde münevver göz-
lerin” mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý ile Se-
lâhattin Demirtaþ’ýn düyek usulünde, “Ge-
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Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.
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Türk mûsikisinde dügâh perdesinde ka-
rar eden “bûselikliler” grubuna dahil olup
tâhir gibi inici karakterde bir makamdýr.
Bu makam tâhir makamý dizisine yerinde-
ki bûselik dizi veya beþlisinin eklenmesiyle
meydana gelir; yani tâhir makamýnýn ic-
rasýndan sonra dügâh perdesinde bûse-
lik dizisi veya beþlisiyle karar eder. Dolayý-
sýyla tâhir-bûselik makamý birleþik bir ma-
kamdýr ve III. Selim devri bestekârlarýndan
Küçük Mehmed Aða tarafýndan düzenlen-
miþtir. Tâhir makamý, yerindeki uþþak dört-
lüsüne nevâ perdesindeki rast beþlisinin
eklenmesiyle oluþtuðuna göre bu diziye ye-
rindeki bûselik dizi veya beþlisi ilâve edile-
cektir.
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Ancak makam tâhir makamý gibi inici
olduðundan ve tiz durak muhayyer per-
desi civarýndan seyre baþlanacaðýndan bu
perdenin üstünde bir seyir alanýna ihtiyaç
vardýr. Bu da yine tâhir makamýnda gö-
rüldüðü gibi durak perdesi üzerinde bu-
lunan uþþak dörtlüsünün simetrik olarak
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Tâhir-bûselik makamýnda hâkim olan
dizi tâhir makamý dizisidir. Bu bakýmdan
birinci mertebe güçlü tâhir makamýnda ol-
duðu gibi muhayyer perdesidir ve bu per-
dede uþþak çeþnisiyle makamýn yarým ka-
rarý yapýlýr. Ýkinci mertebe güçlü ise yine
tâhir makamýndaki gibi nevâ perdesidir ve
bu perdede rast çeþnisiyle asma karar ya-
pýlýr. Bu perdede bazan eviç yerine acem
perdesi kullanýlarak inilirse bûselik çeþni-
siyle de asma karar yapýlabilir. Bu makam-
da da nâdiren nevânýn birinci, muhayye-
rin ikinci mertebe güçlü olarak kullanýldý-
ðý eserler görülebilir. Diðer asma kararlar
yine tâhir makamýnda olduðu gibidir. Eðer
nevâ perdesine acemle inilmiþse nevâda
bûselikli, çârgâhta çârgâhlý asma karar ya-
pýlabilir. Eviç ve segâh perdelerinde eksik
segâh çeþnili asma karar imkânlarý mev-
cuttur. Tâhir makamýnýn karar perdesi olan
dügâh bu makamda bir asma karar du-
rumundadýr ve bu perdede uþþaklý asma
karar yapýlýr. 

Tâhir makamýnýn icrasýndan sonra ye-
rindeki bûselik dizi veya beþlisine geçile-
ceðinden bu dizinin asma kararlarý olan
hüseynîde kürdîli, nevâda bûselikli ve hi-
cazlý, çârgâhta çârgâhlý ve nikrizli, rastta
çârgâhlý asma kararlar yapýlabilir (diðer
özellikler için bk. TÂHÝR).
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