
Son olarak, kitap vesilesiyle, ülkemizin yayýncýlýk alanýndaki bir eksikliði-

ne de iþaret etmek istiyoruz. O da editoryal hizmetlerin ilmi kitaplardan esir-

genmesidir. Gerek Türkçenin kullanýmýna iliþkin gerekse yazýmdaki maddî

hatalarýn, olduðu gibi baskýya yansýmasý bir türlü giderilememektedir. Bu ise

kitaplara verilen emeðin sonuca yansýmamasý bakýmýndan üzücüdür. Kitabýn,

yayýn aþamasýnda nihai olarak yazar ve yayýncý editör tarafýndan bir kez da-

ha mutlaka gözden geçirilmesini, ilmî gayretin son aþamasý olarak gördüðü-

müzden bu hususu da belirtmek yerinde olacaktýr.

Ýsmail Çalýþkan

Türk-Ýslâm Dönemine Geçiþte Tahiroðullarý

Hasan Kurt

Ankara: Araþtýrma Yayýnlarý, 2002. 232 sayfa.

Abbâsîlerin iktidara geliþi Türk-Ýslâm tarihinin baþlangýcýnda önemli bir

dönüm noktasý teþkil eder. Diðer mevâlî guruplar gibi Emevîlere karþý

Abbâsîlere destek veren Türkler daha sonra Halife Hârûn er-Reþîd’in oðullarý

Emin ile Me’mûn arasýndaki mücadelede Tahir b. Hüseyin’in etrafýndaki Ýran-

lý unsurlarla birlikte Me’mûn’un hilafete geçiþisinde etkin rol oynamýþlardýr.

Me’mûn tarafýndan Horasan valisi tayin edilen Tahir b. Hüseyin’in burada

kurduðu Tahirîler (Tahiroðullarý) hanedaný döneminde Ýranlý unsurlarýn

yanýnda Türklerin de siyasî ve askerî nüfuzu artarak devam etmiþtir. Bu

bakýmdan Türk-Ýslâm tarihi açýsýndan önem taþýyan Tahirîler hakkýndaki bu

araþtýrma Türkçede konuyla ilgili ilk müstakil çalýþma olarak dikkat çekmek-

tedir.

Eser “Önsöz”, “Bazý Kaynak ve Araþtýrma Eserleri”, beþ bölüm, “Sonuç”,

“Bibiliyografya” ve “Dizin”den oluþmaktadýr. Kanaatimizce esere Tahiroðul-

larýnýn tarihî macerasýnýn vuku bulduðu devrin genel bir panaromasýný veren

bir giriþ yazýlmadan doðrudan konuya girilmesi bir eksikliktir. Araþtýrmayý ve

okuyucuyu konuya ýsýndýracak mahiyette tarihî, coðrafî, sosyal ve kültürel

ortam genel olarak bir giriþte verilseydi, daha faydalý olurdu düþüncesinde-

yiz. Çünkü Tahiroðullarý o dönemde Abbâsî Devleti’nde ortaya çýkan tek ha-

nedan deðildir. Eserin 58. sayfasýnda bir cümleyle bahsedilen Ýdrisîler ve Að-

lebîler gibi devletçiklerden giriþte özet olarak bahsedilebilirdi. Bu hâliyle eser-
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de Tahirîlerin, incelendiði dönem içindeki yeri tam olarak ortaya konulama-
dan doðrudan konuya girilmiþtir.

Eserin “Önsöz”ünden sonra, çalýþmada kullanýlan temel kaynaklar ve
araþtýrmalar, ele alýnan konu açýsýndan deðerlendirilmektedir.

“Birinci Bölüm”de (s. 15-48), “Tahiroðullarýnýn Ortaya Çýkýþý” baþlýðý al-
týnda Tahirîler ailesi ve bir hanedan olarak kuruluþu incelenmiþtir. Yazar bu-
rada Abbâsî Devleti içinde ilk yarý baðýmsýz devletlerden biri olan Tahiroðul-
larýnýn kuruluþ tarihi için Tahir b. Hüseyin’in, Halife Emîn’e karþý hilâfet mü-
cadelesine baþlayan Me’mûn (813-833) tarafýndan ordu komutanlýðýna
atandýðý 194 (810) yýlýný vermektedir. Bunu da Barthold’a dayanarak yap-
týðý görülmektedir. Ancak biz yazarýn bu düþüncesine katýlmýyoruz. Çünkü
ordu komutaný olmak, yarý baðýmsýz ya da tam baðýmsýz bir devleti baþlat-
mak için yeterli deðildir. Bizce Ahmed b. Tolun ya da Muhammed b. Tuðc
örneklerinde olduðu gibi, kuruluþ tarihi Tahir b. Hüseyin’in Horasan valili-
ðine atandýðý 205 (821) senesi kabul edilmelidir. Yazarýn da “Ýkinci Bö-
lüm”de tespit ettiði gibi, Tahir’in bu tarihten sonra para bastýrmasý ve hut-
bede halifenin adýný okutmamaya baþlamasý gibi faaliyetleri, onu destekle-
yen Halife Me’mûn’u þüphelendirmiþti. Bu bakýmdan biz Tahiroðullarýnýn
baþlangýcý olarak 205 (821) senesinin daha uygun olduðu kanaatindeyiz.
Bunun dýþýnda bu bölümde Tahir b. Hüseyin’in “Me’mûn’un halife olmasýn-
da en fazla paya sahip” bir kumandan olarak baþarýlý faaliyetleri, Me’mûn
tarafýndan merkezi Rakka olan ve el-Cezîre, Suriye, Mýsýr ve Maðrib’i içine
alan geniþ bölgeye vali tayin ediliþi, bu arada Nasr b. Þebes’le mücadelesi
gibi hususlarda yapýlan tahlillerin esere bir derinlik kazandýrdýðýný belirtmek
gerekir.

Eserin “Ýkinci Bölüm”ünde (s. 53-110), “Tahiroðullarýnýn Horasan Valili-
ði” baþlýðý altýnda Tahir b. Hüseyin, Talha b. Tahir, Abdullah b. Tahir, Tahir b.
Abdullah ve Muhammed b. Tahir dönemleri, yeri geldikçe dönemin Abbâsî
halifeleriyle de baðlantýlý olarak ele alýnmýþtýr. Bu dönemde çýkan Hâricî ve
Zeydî isyalarýnda Tahirîlerin üstlendiði rol, bölümün belli baþlý konularýndan-
dýr. Ayrýca bu bölümde temas edilen Tahirîlerin Türklerle mücadelesi dikkat
çekici hususlardandýr. Muhammed b. Tâhir döneminde Tahirîlerin ikbalinin
izmihlâle dönüþmesi de üzerinde durulan noktalardan biri olarak dikkat çek-
mektedir.

“Üçüncü Bölüm”de (s. 117-158), “Tahiroðullarýnýn Polis Teþkilatý Yöneti-
ciliði” baþlýðý altýnda Baðdat þurta teþkilatý idaresinin Me’mûn’un Tahir b. Hü-
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seyin’i bu göreve tayini ile (204/819) Tahiroðullarýna verilmesi ve bu arada
geliþen olaylar ele alýnmaktadýr. Tahirîlerin, yýkýlýþlarýna kadar hem Horasan
yönetimini hem de Baðdat þurta teþkilatý idaresini elinde bulundurduklarýna
dikkat çekilerek Abdullah b. Tahir tarafýndan þurta teþkilatýnýn baþýna getirilen
amcasýnýn oðlu Ýshak b. Ýbrahim’in Abbâsî devletinin resmî görüþünü hâkim
kýlma mücadelesinde, ayrýca Bâbek Ýsyaný’nýn bastýrýlmasýndaki rolü incelen-
mektedir. Ardýndan þurta teþkilatý yöneticisi olarak Muhammed b. Ýshak, Mu-
hammed b. Abdullah, Ubeydullah b. Abdullah, Süleyman b. Abdullah dö-
nemlerinden bahsedilmektedir. Burada Türklerle olan iliþkilere dair bilgiler
dikkat çekicidir. Bu bölümde, baþlýklarda müessesenin orijinal adý olan “þur-
ta” ifadesi kullanýlýp Türkçe karþýlýðý olan polis teþkilatý ibaresi ilk geçtiði yer-
de parantez içinde verilse daha münasip olurdu kanaatindeyiz.

Çalýþmanýn “Dördüncü Bölüm”ü (s. 161-181), “Tahiroðullarýnýn Yeniden
Toparlanma Çabasý” baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu bölümde Tahiroðullarýnýn Saf-
faroðullarýyla mücadelesi, Samanoðullarý-Tahiroðullarý iliþkisi ve Tahiroðulla-
rýnýn içinde bulunduðu son durum alt baþlýklarýyla bu hanedanýn inkýrazý ele
alýnmýþtýr. Eserden anlaþýldýðý kadarýyla, Tahirîlerin sonu 288 (901) yýlýdýr.
Ancak eserin içinde Tahiroðullarý isminin ilk geçtiði yerde ya da eserin kapa-
ðýnda bu hanedanýn kuruluþ ve yýkýlýþ yýllarý yazýlsa daha metodolojik olurdu
kanaatindeyiz. Bunun yanýnda eserde Ýran-Horasan’da hüküm sürdükleri
anlaþýlan Tahiroðullarýnýn hâkimiyet sahasý da çok belirgin olarak görüleme-
mektedir.

“Beþinci Bölüm”de (s. 183-209) “Tahiroðullarýnýn Sosyal, Kültürel ve
Ekonomik Durumu” baþlýðý altýnda Tahiroðullarýnýn eðitim ve kültüre katkýsý,
imar faaliyetleri ile ekonomik durum, müzik ve eðlence hayatý konularý ince-
lenmiþtir. Bu bölüm eseri bir siyasi tarih çalýþmasý hüviyetinden çýkararak ko-
nunun sosyal yönlerine de temasla, çalýþmaya ayrý bir renk ve derinlik ka-
zandýrmýþtýr. Bu bölümde Tahir b. Hüseyin’in, Halife Me’mûn tarafýndan Rak-
ka’ya vali tayin edilen oðlu Abdullah’a yazdýðý ve ilk Arapça siyasetnâme ör-
neklerinden biri olan mektubun tercümesinin verilmesi, kanaatimizce eseri
kýymetlendiren bir unsur olmuþtur. Mektubun dilimize kazandýrýlmasý da ese-
rin genelinde görülen ilmî seviyeye ayrý bir deðer kazandýrmýþtýr.

Ciddi bir emek mahsulü olan çalýþmanýn, bilimsel metotlarla bir haneda-
nýn tarihini derli toplu bir þekilde ele almasý bakýmýndan tarih araþtýrmalarýna
önemli bir katký saðladýðý muhakkaktýr.
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