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TÂHÝR VAHÎD

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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siyasî mücadelelerden uzak tutmak için
merkezi Rakka olan el-Cezîre, Suriye, Mý-
sýr ve Maðrib bölge valiliðine tayinini sað-
ladý (198/814). Me’mûn 204’te (819) Tâhir
b. Hüseyin’i Baðdat sâhibü’þ-þurtalýðýna,
oðlu Abdullah’ý da onun yerine Rakka böl-
gesine vali tayin etti. Abdullah b. Tâhir beþ
yýl süren mücadelenin ardýndan buradaki
isyaný bastýrýp asayiþi saðlamayý baþardý.

Tâhir b. Hüseyin, bir süre sonra Halife
Me’mûn’un kendisini ortadan kaldýrmayý
düþündüðü endiþesine kapýlarak Baðdat’-
tan uzaklaþmak için kendini Horasan böl-
gesi valiliðine tayin ettirdi. Böylece Tâhirî-
ler hânedanýnýn temelleri atýlmýþ oldu (205/
821). Tâhir b. Hüseyin iki yýl kadar süren
Horasan valiliði döneminde baðýmsýz bir
hükümdar gibi davrandý; bastýrdýðý para-
larýn üzerine Halife Me’mûn’un adýný yaz-
dýrmadý, hutbelerde onun adýna yer ver-
medi. Ancak 207’de (822) muhtemelen
zehirlenerek öldürüldü. Bâbek’in, Hâricî-
ler’in ve Zeydîler’in çýkardýðý isyanlara Tâ-
hirîler’in isyanlarýnýn eklenmesini isteme-
yen Halife Me’mûn Tâhir’in yerine oðlu Tal-
ha’yý Horasan valiliðine tayin etmek zo-
runda kaldý. Talha b. Tâhir ölümüne kadar
(213/828) Horasan’da Abbâsî hâkimiyetini
güçlendirmeye çalýþtý, Sîstan’da isyan eden
Hâricîler’le mücadele etti. 214 (830) yýlýnda
ayný göreve tayin edilen kardeþi Abdullah
b. Tâhir Horasan’da Hâricîler’in, Tâlekan’-
da Zeydîler’in isyanlarýný kontrol altýna al-
dý. Bâbek isyanýný bastýran Afþin’in (Hay-
dar b. Kâvûs) Halife Mu‘tasým-Billâh nez-
dindeki nüfuzunun artmasý Abdullah b.
Tâhir ile aralarýnda iktidar mücadelesinin
baþlamasýna yol açtý. Abdullah b. Tâhir
hem Mâzyâr b. Karin’in Taberistan’daki is-
yanýný bastýrdý hem de Afþin’i ortadan kal-
dýrmayý baþardý.

Ýdare merkezini Merv’den Nîþâbur’a ta-
þýyan Abdullah b. Tâhir’in ölümü üzerine

(230/844) yerine geçen oðlu II. Tâhir b. Ab-
dullah, Sîstan bölgesindeki Hâricî isyanla-
rýyla uðraþmak zorunda kaldý. Bu dönem-
de Sîstan çevresinde yayýlmaya baþlayan
Kerrâmiyye mezhebi Nîþâbur ve çevresin-
de bir hayli taraftar buldu. 248’de (862)
ölen Tâhir b. Abdullah’ýn yerine vali tayin
edilen, zevk ve eðlenceye düþkün genç ve
tecrübesiz oðlu Muhammed b. Tâhir dö-
neminde Tâhirîler, Horasan’da hâkim ol-
duklarý topraklarý kaybettiler. Valilerin zu-
lümleri halkýn isyan etmesine yol açtý. Ta-
beristan Valisi Süleyman b. Abdullah’ýn zul-
müne dayanamayýp isyan eden halkýn Zey-
dîler’le iþ birliði yapmasý Taberistan ve
Rey’in Tâhirîler’in elinden çýkmasýyla so-
nuçlandý. Saffârî hânedanýnýn kurucusu
Ya‘kub b. Leys’in emrindeki gönüllüler ve
onlara destek veren halk Sîstan, Kirman ve
Herat’ý ele geçirdi. Ya‘kub b. Leys, Þevval
259 (Aðustos 873) tarihinde Nîþâbur’u da
alarak Tâhirîler’in Horasan’daki hâkimiye-
tine son verdi.

Tâhirîler’in Horasan’da hüküm sürdüðü
yýllarda hânedanýn diðer mensuplarý Bað-
dat sâhibü’þ-þurtalýðýný ellerinde tutma-
ya devam ettiler. 204 (819) yýlýndan itiba-
ren ayný zamanda Baðdat’ta þurta teþkilâ-
týnýn yöneticisi olan Tâhir b. Hüseyin’in Ho-
rasan valiliðine tayini üzerine teþkilâtýn ba-
þýna oðlu Abdullah b. Tâhir geçti. Abdul-
lah, Rakka bölgesi valiliðine giderken Bað-
dat’ta yerine Ýshak b. Ýbrâhim’i býraktý.
Onun 235’te (849) ölümünün ardýndan
Baðdat sâhibü’þ-þurtalýðý konusunda oð-
lu Muhammed b. Ýshak ile kardeþi Muham-
med b. Ýbrâhim arasýnda yaþanan mücade-
le Tâhirîler’in Baðdat’ta etkinliðinin zayýf-
lamasýna sebep oldu. Tâhirîler’in kontro-
lünde bulunan Baðdat’ýn yerine Sâmerrâ’-
nýn kurulmasýný ve baþþehir yapýlmasýný
saðlayan Türkler’in nüfuzunu sýnýrlandýr-
mak isteyen Halife Müstaîn-Billâh’ýn, Sâ-
merrâ’dan gizlice ayrýlýp Tâhirîler’in hâki-
miyetindeki Baðdat’a gitmesi Tâhirîler’le
Türkler arasýnda bir iç savaþýn baþlamasý-
na yol açtý. Mücadelenin sonunda Tâhirî-
ler ve Halife Müstaîn-Billâh yenilgiye uð-
radý. Bu durum Türkler’in nüfuzunun da-
ha da artmasýna, Tâhirîler’in itibarýnýn sar-
sýlmasýna sebep oldu. Türk kumandanla-
rýn Halife Müstaîn’in yerine hilâfet maka-
mýna getirdikleri Mu‘tez-Billâh, Baðdat or-
dusunun maaþýný keserek Sâhibü’þ-þurta
Muhammed b. Abdullah b. Tâhir’i zor du-
rumda býraktý. Muhammed b. Abdullah’ýn
253’te (867) ölümünün ardýndan yerine
kardeþi Ubeydullah b. Abdullah getirildi.
Hânedan içinde mücadelelere sebebiyet

ce gündüz diyelim lâ ilâhe illallah”, Cüneyt
Kosal’ýn düyek + aksak usulünde, “Ol cihâ-
nýn fahrinin sýrrýna kurban olayým” mýsra-
larýyla baþlayan ilâhileri bu makamýn ör-
nekleri arasýnda yer alýr.
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Horasan ve Mâverâünnehir’de
hüküm süren bir hânedan
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Adýný kurucusu Tâhir b. Hüseyin’den alýr.
Hânedanýn atalarýndan Rüzeyk, mevlâsý ol-
duðu Ebû Muhammed Talha b. Abdullah
el-Huzâî ile birlikte 56 (676) yýlýnda Hora-
san’a gelmiþ, burada Herat haraç âmilliði
ve Sîstan valiliði yapan Ebû Muhammed’in
yanýnda yetiþmiþtir. Rüzeyk’ýn oðullarý Tal-
ha ve Mus‘ab, Abbâsî Devleti’nin kuruluþ
aþamasýnda nakib olarak önemli hizmet-
ler görmüþtür. Mus‘ab Bûþenc valiliði yap-
mýþ, daha sonra bu görevi oðlu Hüseyin
yürütmüþtür. Onun oðlu Tâhir b. Hüseyin,
Hârûnürreþîd döneminde Horasan Valisi
Me’mûn’a baðlý olarak Rey valiliðine tayin
edildi. Halife Emîn’in, kardeþi Me’mûn’u
veliahtlýktan azletme giriþimiyle patlak ve-
ren iç mücadelede Me’mûn tarafýnda yer
alan Tâhir b. Hüseyin, Emîn’in ordularýný
yenilgiye uðratarak Me’mûn’un halife ol-
masýnda önemli rol oynadý. Tâhir b. Hüse-
yin’in nüfuzunun artmasýndan endiþe eden
Vezir Fazl b. Sehl onu hilâfet merkezindeki
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