TAMBUR

kýlan yüksüðe benzer metal bir mýzrapla
çalýnýr. Diðer parmaklar göðüse basar. Tellere daha çok üstten vurulur. Çalgýnýn gövdesi icracýnýn dizi üzerinde düþey biçimde
tutulur.

Günümüz
tamburu

köylerinin tamburu, aþk þarkýlarýna ve özel
toplantýlarda anlatýlan destansý hikâyelere
tek baþýna eþlik ettiði gibi açýk hava þenliklerinde ve önemli eðlencelerde baþka
çalgýlara ritim eþliði de saðlar. Kerkük Türkmenleri’nin buna benzeyen sazý kaþýklarýn,
davullarýn ve deflerin yer aldýðý geleneksel
toplulukta kullanýlýr. Kuzey Irak’taki bazý
tarikatlarda ayný çalgýya büyük itibar gösterilir; Hz. Ali’ye ve on iki imama duyulan
muhabbetin ifade edildiði âyinlerde ilâhilere eþlik eder.
Ýran’ýn Luristan bölgesinde Ehl-i Hak tarikatý mûsikisinde kullanýlan tambur 80
cm. uzunluðunda ve 16 cm. geniþliðinde,
armut biçimindeki gövdesi dut aðacýndan
oyularak / yontularak veya dilimler yan
yana yapýþtýrýlarak yapýlan hafif bir çalgýdýr. Sapý ceviz aðacýndandýr. Ýki ya da üç
çelik teli olan çalgýnýn tiz telleri çifttir; teller beþli, dörtlü, bazan da ikili aralýkla akort
edilir. Baðýrsak kiriþten on dört perde hemen hemen tampere skalanýn kromatik
seslerini verir. Çalma tekniði Horasan dutarýnýnkine benzer. Fakat sað elin beþ parmaðý sürekli biçimde tellere vurulur ve bu
karakteristik bir tremolo (þor) saðlar. Bu
çalgýnýn kendine ait repertuvarý Ortadoðu
mûsiki gelenekleri içinde dýþa en kapalý
repertuvardýr.
Afganistan tamburu popüler bir þehir
çalgýsýdýr. Gövdesi genellikle dut kütüðünden yontularak / oyularak yapýlýr; gövdesi
su kabaðýndan olan tamburlar da vardýr.
Ahþap göðsünde dekoratif bir düzen içinde açýlmýþ küçük delikler bulunur. Sapýnýn
içi oyuktur. Burguluk sapýn uzantýsý olup
genellikle altý tellidir. Burgular sapa yandan veya ortadan girer. Sayýlarý deðiþen
âhenk tellerinin burgularý sap boyunca sýralanýr. Çelik tellerin ilk ikisi ayný sese akort
edilir, melodi bu tellerde çalýnýr. Sapa sarýlan perdeler baðýrsak, naylon veya kablodandýr. Perde sayýsý için bir standart yoktur, diyatonik veya kromatik olarak baðlanabilir. Çalgý sað elin iþaret parmaðýna ta556

Özbekistan ve Tacikistan’da tambur sanat mûsikisinde kullanýlýr. Bütün parçalarý
(gövde, göðüs ve sap) dut aðacýndandýr.
Üç metal telinin ikisi ayný sese akortlanýr.
Üçüncü ile aralarýnda dörtlü veya beþli
aralýk bulunur. Melodi tiz tel üzerinde iþaret parmaðýna takýlan, Hint sitarýnýnkine
benzer metal bir mýzrapla çalýnýr. Diðer
teller dem iþlevi görür. Günümüzde fazladan bir veya iki âhenk teli daha takýlýr.
Sapa sarýlan kalýn baðýrsak veya naylon
perdeler sap üzerinde epey bir yükseklik
oluþturur ve nâle denilen, bir sesi yaklaþýk
yarým ton tizleþtirmeye dayalý süslemeye
imkân verir. Setâr, penctor, þeþtor adý verilen dört, beþ veya altý çift telli varyantlarý halk mûsikisinde kullanýlýr. Özbek tamburuna benzeyen, fakat biraz daha uzun
ve beþ telli olan Uygur tamburu ile Hint
tampurasýndan da (tambura) söz etmek
gerekir. Tambur ailesinin, sapýnda perde
olmayan tek çalgýsý olan ve üç veya dört
metal tel takýlan tampura düþey biçimde
tutulur, icra sýrasýndaki özel aralýklarda
telleri boþ olarak titreþtirilir.
Tambur ailesine mensup çalgýlardan klasik Ýran mûsikisinin en muteber çalgýlarý
arasýnda bulunan, adý “üç tel” anlamýna
gelse de bugün artýk dört telli olan ve sapýndaki perdeler Ýran skalasýný somutlaþtýran setar; tambur kelimesinin bir varyantý olan geleneksel Kazak mûsikisinin
baþlýca çalgýlarýndan biri durumundaki
dombra; Yunan halk mûsikisinde kullanýlan baglama; Sýrbistan, Hýrvatistan, Bosna ve Makedonya’da büyüðüyle küçüðüyle bir takým oluþturan, Anadolu baðlamasýnýn benzeri tambura; Balkanlar’ýn çeþitli bölgelerinde görülen yine armudî biçimli, uzun saplý þarkiya, tamburica ve bulgariya da (tanbûr-ý Bulgarî) ayrýca anýlmalýdýr.
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Batý Karahanlýlar’ýn kurucusu
ve ilk hükümdarý
(1041-1068).
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Karahanlýlar’dan Ýlig Nasr b. Ali b. Mûsâ b. Satuk’un iki oðlundan biri olan Ebû
Ýshak Ýbrâhim, Mâverâünnehir’i zaptetmek üzere harekete geçtiði ve ilk defa
tarih sahnesine çýktýðý 428’de (1036-37)
Böri Tegin unvanýný taþýyordu. Onun esas
hedefi, 403 (1012-13) yýlýnda babasýnýn
ölümüyle kaybedilen Mâverâünnehir’i yeniden ele geçirmekti. Bu amaçla Mâverâünnehir’in hâkimleri Ali Tegin oðullarýna
karþý saldýrýya geçti ve Hucend’i zaptetti. Ancak bu mücadeleler sýrasýnda onlara esir düþtü. Kýsa bir süre sonra esaretten kurtularak 1033-1034 yýllarýndan beri Özkent’te bulunan kardeþi Aynüddevle
Muhammed’in yanýna gitti. Buradan 429
yýlý Þevval ayý sonunda (4 Aðustos 1038)
gönderdiði mektupla Gazneliler nezdinde
teþebbüse geçerek mücadelesinde kendisine destek aradý. Fakat Gazneliler, Böri
Tegin’in rakipleriyle anlaþma halinde olduklarýndan kendisine gizlice el-Emîrü’l-Fâzýl
lakabýný tevcih etmekle yetindiler. Bu arada kardeþi Aynüddevle’nin yanýnda da barýnamayan Böri Tegin Kumicî Türkleri’ne
sýðýndý. Görünüþte Sultan Mesud’un ordusuna hizmet için Hulbuk civarýndaki Vahþ
ile Huttel taraflarýna gelen Böri Tegin her
yeri yaðmalamaktaydý. Sultan Mesud, Böri Tegin meselesinin Horasan’da ortaya
çýkan Türkmen gailesinden daha öncelikli bir mesele olduðuna karar verip devlet
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adamlarýnýn muhalefetine raðmen 19 Rebîülevvel 430 (19 Aralýk 1038) tarihinde
Belh’ten Tirmiz’e geçerek Böri Tegin’e karþý yürüdü. Böri Tegin hemen Selçuklular
ile baðlantý kurdu. Bunun üzerine Çaðrý
Bey güçlü bir ordu ile Ceyhun nehrinin iki
yakasýný ele geçirmek amacýyla Cûzcân’a
yöneldi. Bu geliþmelerden haberdar olan
Sultan Mesud, Mâverâünnehir’de Böri Tegin ve Ali Tegin oðullarý rekabetini dikkate alýp seferi yarýda býrakarak geri döndü
(26 Rebîülâhir 430 / 25 Ocak 1039). Bunu
fýrsat bilen Böri Tegin, Gazneli ordusunun
eþyalarýný at ve develerini yaðmaladý ve
Mâverâünnehir’deki konumu daha da kuvvetlendi. Çaðdaþ tarihçi Beyhaký, 431 (103940) yýlý olaylarýna Böri Tegin’in Ali Tegin
oðullarýna karþý kazandýðý baþarýlarý anlatarak baþlar. Buna göre her taraftan birçok düþman hazýrlýk yapýyor ve Böri Tegin’e Ali Tegin oðullarý ile giriþtiði çatýþmalarda yardýmcý olmalarý için adamlarýný gönderiyordu. Böri Tegin ve müttefikleri galip geldi ve Mâverâünnehir bölgesinin Ali
Tegin oðullarýndan alýnmasýna ramak kaldý. Nitekim 431’de Keþ ve Semerkant’ta
Böri Tegin adýna kesilen paralar Beyhaký’nin verdiði bilgileri doðrulamaktadýr. Sikkelere göre Böri Tegin 432’de (1040-41)
Buhara’ya girdi. Bu tarihte Buhara’da adýna kestirdiði dirhemlerde kullandýðý Nâsýrü’l-Hak Müeyyidü’l-adl Hâkan Ýbrâhim lakap ve unvanlarý ile daha önce babasýnýn
kullandýðý Müeyyidü’l-adl lakabýný alarak
Mâverâünnehir’i zaptetmekle babasýnýn
mirasýna sahip çýktýðýna, Nâsýrü’l-Hak lakabý ile de hakanlýðýný ilân ettiðine iþaret
etmektedir. Mücadeleyi býrakmayan Ali
Tegin oðullarýný 433’te (1041-42) Buhara’dan tamamen uzaklaþtýrdý ve kendisini
Tamgaç (Tabgaç, Tafgac, Tavgaç) Buðra Kara Hakan ilân etti. Bu unvaný almakla Ali
Tegin’in hem merkezini ele geçirdiðini hem
de onun sadece Mâverâünnehir’deki deðil bütün ülkedeki haklarýný sahiplendiðini
ilân ediyordu. Büyük Tamgaç Han Ýbrâhim,
Semerkant baþþehir olmak üzere 433’te
(1041-42) devletini kurduðu sýrada Batý
Karahanlýlar’ýn sýnýrlarý Buhara, Semerkant, Keþ gibi þehirleri kapsayan merkezî
Mâverâünnehir, Çaganiyân ve Huttel bölgesini içine alýyordu. 444’te (1052) Aynüddevle vefat edince büyük kaðan olan Tamgaç Han, 449 (1057) yýlýnda Doðu Karahanlý topraklarýnda meydana gelen iç karýþýklýklardan yararlanarak ülkesini Özkent, Ahsîkes, Hucend, Tûnket, Ýsbîcâb, Þâþ, Binket, Kuzordu’yu (Balasagun) içine alacak
þekilde geniþletmeyi baþardý. Tamgaç Han
felç geçirince oðlu Þemsülmülk Ebü’l-Ha-

san Nasr lehine saltanattan feragat etti
(460/1068). Ýbnü’l-Esîr, Tamgaç Han’ýn ayný yýl vefat ettiðini kaydeder (el-Kâmil, IX,
234). Selçuklular’ýn Mâverâünnehir’e akýnlarý Tamgaç Han döneminde baþladý. Sultan Tuðrul Bey zamanýnda Alparslan, Tamgaç Han’ýn ülkesini istilâ edince Tamgaç
Han, Baðdat’a heyetler göndererek Abbâsî Halifesi Kaim-Biemrillâh’a sultaný þikâyet etti, ancak bir sonuç alamadý (453/
1061). Sultan Melikþah’ýn hanýmý Terken
Hatun’un Tamgaç Han’ýn kýzý olduðu anlaþýlmaktadýr (bk. TERKEN HATUN).
Ýmâdüddevle, Tâcü’l-mille, Seyfü halîfetillâh, Melîkü’þ-þark ve’s-Sîn, el-Melikü’lmuzaffer, Ýzzü’l-ümme kehfü’l-müslimîn,
Müeyyidü’l-adl unvan ve lakaplarýný kullanan Büyük Tamgaç Han (Barthold, s.
325, 335) kaynaklarda siyasî faaliyetlerinden ziyade eðitim, bilim, sanat, imar ve
din sahasýnda, sosyal ve ekonomik alanlarda ülkesinde yürüttüðü reform niteliðindeki faaliyetleriyle yer almýþtýr. Kercemîn mahallesindeki sarayýn yaný sýra Semerkant’ta Demirkapý mevkiinde kendisinin defnedildiði meþhede bitiþik bir cami, medrese, kütüphane, öðrenci yurdu
ve özellikle felçli hastalarýn kalabilecekleri
hastahaneden (dârülmerzâ, bîmâristan)
oluþan bir külliye yaptýrarak bunlar için zengin vakýflar tahsis etmiþtir (Receb 458 /
Haziran 1066). Tamgaç Han Ýbrâhim Medresesi yapýsý ve iþleyiþi bakýmýndan çaðýnýn önemli medreselerindendir. Hanefî
mezhebinin esas alýndýðý programý, dershaneleri, kütüphanesi, yurtlarý, görevlileri,
öðrenci burslarý ve öðrencilerin çeþitli ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý bir bütçesi vardý.
Þehir hayatýnýn yaygýn olduðu ve para basýlmaya deðer elliden fazla þehrin yer aldýðý Mâverâünnehir’de bu medreselerden
mezun olan Hanefî ulemâsýnýn sosyal hayata ve bürokrasinin her kademesine nüfuz etmesi bölgede diðer mezheplerin yayýlmasýnýn önüne geçmiþtir. Hanefîlik âdeta Mâverâünnehir’in resmî mezhebi haline gelmiþtir. Bu yükseliþ, Tamgaç Han’ýn
ulemâdan Seyyid Ebü’l-Kasým es-Semerkandî’yi idam ettirmesiyle baþlayan, Han
Ahmed b. Hýzýr’ýn ulemâ tarafýndan yargýlanarak idama mahkûm edilmesi ve nihayet Buhara’da Hanefî ulemâsýnýn özerk bir
hâkimiyet kurmasýna kadar varan hânedan ve bürokrat-ulemâ arasýndaki çatýþmaya temel sebep teþkil etmiþtir. Tamgaç Han ayrýca Bâtýnîler’le de (Ýsmâilîler)
ciddi þekilde mücadele etmiþtir.
Ýbnü’l-Esîr, Tamgaç Han’ý müstesna bir
dindar olarak tanýtýr (el-Kâmil, IX, 234).
Diðer bazý kaynaklarda da ondan ideal ve

âdil bir hükümdar diye bahsedilir. Fakihlerin fetvasý olmadan hiçbir vergi almayan
Tamgaç Han’ýn ulemâya büyük saygýsý vardý. Nitekim Hz. Ali soyundan gelen vâiz Ebû
Þücâ‘ el-Alevî kendisine hükümdarlýða lâyýk olmadýðýný söyleyince tahttan feragat
etmeye karar vermiþ, ancak halkýn ýsrarý
karþýsýnda bundan vazgeçmiþtir (a.g.e.,
a.y.). Öte yandan onun Seyyid Ebü’l-Kasým es-Semerkandî’yi idam ettirmesinin
sebebi tatminkâr bir þekilde açýklanamamaktadýr. Tamgaç Han esnafýn usulsüz
zamlarýna karþý halký korumuþ ve onlara
bilinçli tüketicilik dersi vermiþ, eþkýyaya
karþý da kesin bir tavýr ortaya koymuþtur.
Aldýðý tedbirler sonucunda onlarýn kökünü kazýmasý, cezanýn uygulanmasýnda merhamet etmenin bir fayda saðlamayacaðýný vurgulamasý, halkýn þikâyetlerini dinlemesi vb. politikalarý, yer altý ve yer üstü
zenginlikleri yanýnda Ýpek yolu güzergâhýnda bulunan Batý Karahanlýlar’da halkýn
ekonomik refah ve seviyesini yükseltip ekonomik alanda da rakibi Doðu Karahanlýlar’ý
nüfuzu altýna almýþtýr. Nitekim bu ekonomik yapýnýn bir hâtýrasý olarak Tamgaç
Han’ýn unvanlarýna nisbetle “müeyyide adliyye” ve “tamgaciyye dirhemleri” adý verilen para birimi meþhur olmuþtur.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Gerdîzî, Zeynü’l-aÅbâr (nþr. Abdülhay Habîbî),
Tahran 1363, s. 433-434; Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký, TârîÅ (trc. Yahyâ el-Haþþâb – Sâdýk
Neþ’et), Beyrut 1982, s. 596-597, 608-611, 615620, 622, 625, 654, 681, 725; Avfî, Cevâmi £u’l¼ikâyât ve levâmi £u’r-rivâyât (nþr. Ca‘fer-i Þiâr),
Tahran 1375/1991, s. 87-88; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil (trc. Abdülkerim Özaydýn), Ýstanbul 1987, IX,
234-235; V. V. Barthold, Moðol Ýstilâsýna Kadar
Türkistan (haz. Hakký Dursun Yýldýz), Ankara 1990,
s. 325, 332-336, ayrýca bk. Ýndeks; a.mlf., “Böri-Tigîn”, ÝA, II, 740-741; Reþat Genç, Karahanlý
Devlet Teþkilâtý, Ankara 2002, bk. Ýndeks; Ömer
Soner Hunkan, Türk Hakanlýðý: Karahanlýlar
(766-1212), Ýstanbul 2007, s. 209 vd., 275-292;
Mohamed Khadr, “Deux actes de waqf d’un qarahânide d’Asie centale”, JA, CCLV/3-4 (1967),
s. 304-334; Emel Esin, “Böri Tigin Tamgaç Buðra Kara Hakan Ýbrahim’in (H. 444-60/1052-68)
Semerkand’da Yaptýrdýðý Âbideler”, STY, VIII
(1978), s. 37-55; Saffet Bilhan, “900 Yýllýk Bir
Türk Öðretim Kurumu Buðra Han Tamgaç Medresesi Vakýf Belgesi”, AÜ Eðitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, XV/2, Ankara 1982, s. 117-124;
a.mlf., “Týp Okulu Niteliðinde, 10 Yüzyýllýk Türk
Hastanesi Vakýf Belgesi”, a.e., XV/2 (1982), s.
125; Arslan Terzioðlu, “Yeni Kaynaklar Iþýðýnda
Karahanlý Týp ve Hastane Tarihine Bir Bakýþ”,
TT, XIX/110 (1993), s. 81-88; B. D. Koçnev, “Maverannahr Nakanune Sozdaniye Zapadnogo Karahanidskogo Kaganata (V Svete Numuzmatiki)”,
Özbekistan Maddî Medeniyeti Tarihi Dergisi, sy.
31, Semerkand 2000, s. 178-203; Abdülkerim
Özaydýn, “Karahanlýlar”, DÝA, XXIV, 407, 408; C.
Edmund Bosworth, “Börý”, EIr., IV, 372.

ÿÖmer Soner Hunkan

557

