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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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önem vermiþlerdir. Sâhibü’þ-þurtalýk ma-
kamýný ele geçirdikten sonra Baðdat’ýn ba-
tý yakasýndaki saray Tâhir b. Hüseyin’e nis-
betle el-Harîmü’t-Tâhirî adýyla anýlmýþtýr.
Abbâsî halifeleri Mu‘tazýd-Billâh, Müktefî-
Billâh, Muktedir-Billâh, Kahir-Billâh ve Müt-
taký-Lillâh’ýn kabirleri el-Harîmü’t-Tâhirî
içindedir. Yâkut el-Hamevî çevresindeki
binalarýn harabe halinde olmasýna raðmen
el-Harîmü’t-Tâhirî’nin 623’te (1226) hâlâ
ayakta olduðunu kaydeder (Mu£cemü’l-
büldân, II, 290). Tâhirîler sulama kanalla-
rý açarak tarýmýn geliþmesine katkýda bu-
lunmuþlar, çiftçilerin tarlalarýný sulamala-
rýný kurallara baðlayýp hem karýþýklýklarýn
önüne geçmiþler hem de verimi arttýrmýþ-
lardýr.
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Endülüs’te
1031-1078 yýllarý arasýnda

hüküm süren
bir hânedan.
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Adnânîler’den Benî Kays Aylân’a men-
sup olan Tâhirîler V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýn-
da Mürsiye’nin (Murcia) en nüfuzlu iki ka-
bilesinden biriydi (diðeri Benî Hattâb). Tâ-
hirî ailesinden hakkýnda bilgi bulunan ilk
þahýs âlim ve mutasavvýf Muhammed b.
Tâhir el-Kaysî’dir (ö. 377/988). Hayatýnýn
son yýllarýnda cihada katýlmak amacýyla
köyünden ayrýlan Muhammed b. Tâhir, Ýbn
Ebû Âmir el-Mansûr’un Semmûre (Zamo-
ra) ve Kulumriye (Coimbra) seferlerine iþti-
rak ederek þehid olmuþ ve “Þehîd” lakabýy-
la tanýnmýþtýr. Mülûkü’t-tavâif devrinde
Saklebî kumandaný Vâsýl tarafýndan yöne-
tilen Mürsiye 403’te (1012) yine Saklebî
asýllý Hayrân el-Âmirî’nin eline geçti. Meri-
ye’de baðýmsýz olarak hüküm süren Hay-
rân’ýn yerine geçen Züheyr es-Saklebî dö-
neminde Dâniye ve Balear adalarý emîri
Mücâhid el-Âmirî 420 (1029) yýlý dolayla-
rýnda Mürsiye üzerine yürüyüp þehre hâ-
kim oldu. Mürsiye’yi þehrin yönetimi için
mücadele eden iki aileden Benî Hattâb’ýn
liderine teslim eden Mücâhid, Benî Tâhir’in
o sýradaki lideri Ebû Bekir Ahmed b. Ýs-
hak’ý Dâniye’ye götürüp hapsetti. Ancak
Benî Hattâb’a karþý Tâhirî ailesini destek-
leyen Meriye Emîri Züheyr es-Saklebî, bü-
yük bir fidye karþýlýðýnda Ahmed b. Ýshak’ý
kurtardýktan sonra Mürsiye valiliðine ta-
yin etti (422/1031). Ahmed b. Ýshak, Zü-
heyr es-Saklebî’nin ölümünden (429/1038)
sonra Belensiye (Valencia) Âmirî Emîri Ab-
dülazîz b. Abdurrahman el-Mansûr’a tâbi
oldu.

Valilik görevini 455’te (1063) ölümüne
kadar otuz yýlý aþkýn bir süre devam etti-
ren Ahmed b. Ýshak müstakil bir hüküm-
dar gibi davrandý. Belensiye emîrine baðlý-
lýðý ödediði yýllýk vergiden ibaret kaldý. Böl-
gesinde birlik ve beraberliði tesis etti, hal-
kýn huzur ve refahýný saðladý. Büyük karý-
þýklýklarýn yaþandýðý Endülüs þehirlerinde
ender görülen bu durum sayesinde halkýn
sevgi ve desteðini kazandý. Adý dönemin
büyük âlim ve edipleri arasýnda zikredilen
Ahmed b. Ýshak’ýn yerine oðlu Ebû Abdur-
rahman Muhammed geçti. Muhammed,
Belensiye Âmirîleri’nin çöküþ dönemine gir-
mesinden faydalanarak Mürsiye ve civarý-
ný tamamen baðýmsýz þekilde yönetti. Bu-
nunla birlikte emîr veya hükümdar unvaný-

veren bu tayin Tâhirîler’in çöküþüne zemin
hazýrladý. Esasen Tâhirîler’in Horasan’da
hâkimiyetlerinin sona ermesiyle Baðdat’-
ta konumlarý tartýþýlýr hale gelmiþti. Hora-
san gibi Baðdat sâhibü’þ-þurtalýðý da Saf-
fârîler’in eline geçti. Son Tâhirî emîri Mu-
hammed b. II. Tâhir 271’de (884-85) tek-
rar Horasan’a vali tayin edildi; ancak göre-
vini yerine getirme imkâný bulamadý.

Hâkimiyet sahalarý Muhammed b. Tâ-
hir dönemine kadar Horasan’ýn yaný sýra
doðuda Hindistan’a, kuzeyde Abbâsî hali-
feliðinin sýnýrlarýna kadar uzanan, toprak-
larý Rey ve Kirman’ý da içine alan hâneda-
nýn baþþehri Abdullah b. Tâhir’den itiba-
ren Nîþâbur’du. Ýslâmiyet’ten sonra Ýran’-
da kurulan ilk baðýmsýz devlet olan Tâhirî-
ler sadece ismen Horasan umumi valisi sý-
fatýyla halifeye baðlýydý. Sünnîliði himaye
eden Tâhirîler, Hazar denizinin çevresin-
deki bölgelerde Þiî dâîleri kontrol altýna
almaya çalýþmýþlar, yerleþik Ýranlý ve Arap
toprak sahipleri ve askerî sýnýflarla iyi iliþ-
kiler kurarak onlarýn desteðini almýþlardýr.
Tâhirîler’in ilim adamlarýný ve þairleri hi-
maye etmesiyle Horasan ve Mâverâünne-
hir’de yoðun bir ilmî faaliyet baþlamýþ, hâ-
nedan mensuplarý içinden þair, hatip ve
ilim adamlarý yetiþmiþtir. Merv, Âmül ve
Hârizm bölgelerinin valiliðini yapan Man-
sûr b. Talha’nýn felsefe, müzik, astronomi
ve matematik alanýnda eserleri bulunmak-
tadýr. Abdullah b. Tâhir gibi þarký bestele-
yen ve söyleyen hânedan mensuplarý ol-
makla birlikte bunlar bestelerini baþkala-
rýna ait gibi gösterme gereði duymuþlar-
dýr. Ubeydullah b. Abdullah bazý þarkýlarýn
ortaya çýkýþ hikâyesiyle ilgili bir kitap kale-
me almýþtýr. Tâhirîler hâkim olduklarý böl-
gelerde bayýndýrlýk faaliyetlerine de büyük
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