
CA GIR 

cagir sistemi Babürlü idari yapısının te
mellerinden birini oluşturmuştur. Bu sis
tem bir taraftan cagirdarların devletçe 
çok sıkı kontrol edilmesinden dolayı mer
kezi otoriteyi güçlendirmiş, diğer taraf
tan vergi toplama işini büyük ölçüde dü
zene koymuştur. Aynı şekilde devleti bel
li dönemlerde yüklü miktarlarda nakit 
maaş ödemek külfetinden de kurtarmış
tır. Bunun yanı sıra cagir sistemi, gerek
tiği anlarda sultana çok büyük bir or
duya sahip olma imkanı sağlamıştır. Öte 
yandan Hindistan gibi çok sayıda farklı 
ırkların , çeşitli din ve dillere sahip insan
ların yaşadığı bir ülkede idari birlik ve 
bütünlüğün o günkü şartlarda ancak 
merkezi otoritenin güçlü olması ile müm
kün olacağı ve cagir sisteminin de bu 
otoriteyi güçlendirdiği göz önüne alınır

sa sistemin önemi açıkça anlaşılır. An
cak özellikle Evrengzib' den (ı 658- ı 707) 

sonra devletin gerilerneye yüz tutması 
ile birlikte değişen şartlar içerisinde ca
gir sistemi bir bakıma devlet için prob
lem olmaya başlamıştır. Zira bir taraf
tan nüfus çoğalıp masraflar artarken 
diğer taraftan para değer kaybetmiş ve 
özellikle cagir bölgelerinde hayat stan
dartları çok düşmüştü. Bütün bunlar bir
çok kişiyi cagir yerine nakit parayı ter
cih etmeye veya cagiri başkalarına kira
lamaya zorluyordu. Bu arada çok sayı
da cagirdar gittikçe otorite tanımama
ya ve görevlerini yerine getirmemeye 
başlamıştı. Bu da devlet otoritesinin sar
sılmasına ve ülkedeki siyasi birliğin bo
zulmasına sebep oluyordu. Bu bakımdan 
cagir sisteminin iyi uygulanması Babür
lüler'in yükselmesinde ne derece olum
lu rol oynadıysa sistemin bozulmasının 
da imparatorluğun gerilemesinde aynı 

derecede etkili olduğu söylenebilir. 

12 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü'I-Fazl-ı Allamf, Ain·i Akbari (tre. H. 
Blochman). New Delhi 1927·49- 1989, 1, 328· 
329; ll, 41·42, 50; S. Chandra. Parties and Po· 
litics at the Mughal Court 1707·1740, New Del· 
hi 1979, s. XIX·LV; A. C. Banerjee, The State 
and Society in f'lorthern lndia 1206·1526, Cal· 
cutta·New Delhi 1982, s. 106, 123·124, 351.' 
352; W. H. Moreland, lndia at the Death of Ak· 
bar, New Del hi 1983, s. 67· 70, 80·84, 129, 
134; F. Bernier. Trauels in the Mogul Empire 
AD 1656·1668 (tre. A. Constable). New Delhi 
1983, s. 213, 224; W. lrvine. The Army of the 
lndian Moghuls, New Delhi , ts. , s. 14·22 ; M. 
A. Nayeem, Mughal Administration of Deccan 
U nder f'lizamul Mu/k Asa{ Jah, Bom bay· Del hi 
1985, s. 159·209; P. S. Bedi, The Mughal f'lo· 
bility U nder Akbar, New Del hi 1985, s. 82·96; 
J. N. Sarkar. Mughal Economi, Calcutta 1987, 
s. 288·289, 297; Zakir Husain. "The Working 
of the Jagir System In the Deccan During 
the Last Years of Aurangzeb", Journal of Ob· 
jectiue Studies, 11/2, Delhi 1990, s. 72·80; Ömer 
Lütfi Barkan, "Timar", lA, Xll /1, s. 293 ·295; 
"Qiagir", E/2 (İng.l. ll , 378; cı. Cahen. "Il!:ta'", 
a.e., lll, 1 088·1 091. liJ AzMi ÖzcAN 

L 

CAGALOGLU HAMAMI 

İstanbul'da 
XVIII. yüzyılda yapılan, büyük çarşı 

hamamlarının sonuncusu. 
_j 

Eminönü ile Sultan ll. Mahmud Tür
besi arasında aynı addaki semtte, Aya
sofya Meydanı'ndan Cağaloğlu'na uzanan 
Yerebatan caddesinin sağ tarafındadır. 
Eskiden burada Osmanlı ileri gelenleri
nin konakları ve özel sarayları bulunu
yordu. italyan asıllı Cicala ailesinden olup 
ihtida ederek Osmanlı hizmetine giren 
ve Cağaloğlu (Cigalazade) Sinan Paşa ola
rak tanınan vezirin de konağ ı bu çevre
de bulunduğundan semt onun adını al
dığı gibi hamam da aynı adla şöhret bul
muştur. 

Cağa l oğlu 

Hamamr · 
istanbul 

Cağaloğlu Hamamı. Sultan 1. Mahmud 
( 1730-1754) tarafından Ayasofya Camii 
içinde yaptınlarak vakfedilen kütüpha
neye gelir sağlamak üzere inşa edilmiş
tir. Ahmed Refik'in yayımladığı bazı ar
şiv belgeleri bu hususu açık olarak or
taya koymaktadır. 11 53 Rebiülewelin
de (Haziran 1740) yazılan bir hükümde 
Marmara adası naibine, kütüphane vak
fı için inşa edilecek çifte harnarnda kul
lanılmak üzere ewelce iskeleye indirilen 
mermerler yetmediğinden ocaktan çı

karılan sütun ve diğer merrnerierin ara
ba ve hayvanlarla indirilmeleri emredilir. 
Aynı yılın cemaziyelahirinde Haremeyn-i 
şerifeyn müfettişine ve su nazırına gön
derilen diğer bir emirnarnede Büyük 
Bent'ten getirilen suyun Ayasofya mak
seminden bir miktarının hamama ayrıl

ması istenir. Yine aynı yılın şewal ayın
da Marmara naibiyle subaşısına yazı

lan başka bir fermanda hamama tekrar 
mermer istendiğinden inşaatın henüz 
tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. 

Hamamın kapısı üstünde yer alan uzun 
manzum kitabe de binanın Sultan ı. Mah
mud tarafından 1154 ( 1741-42) yılında 
yaptırılmış olduğunu bildirir. Bu hamam 
hakkında etraflı tek incelerneyi 1916-
1917'de yapan H. Glück, işleten kişinin 
buranın Hüsrev adında bir mimarın ese
ri olduğunu söylediğini ihtiyat kaydı ile 
bildirir. 

R. Walsh'ın 1838'de yayımlanan kita
bındaki Thomas Allom tarafından çizi
len gravürde tasvir. edilen hamam görün
tüsünOn buraya ait olduğu söylentisin
den, Cağaloğlu Hamarnı'nın daha o ta
rihlerde bile yabancıların içine girdikleri · 
bir tesis olduğu anlaşılmaktadır. 

Halen işletilmekte olan Cağaloğlu Ha
mamı bir çifte hamamdır. Daha büyük 
ölçüde olan soldaki erkekler kısmına 

cadde kotu yükseldiğinden merdiven
den inilir. Dışa açılan girişin önünde, Türk 
mimarisinin hiçbir dönemine uymayan 
üslupta garip biçimli mermerden bir ke
meri olan bir dış kapı bulunur. Soyun
ma yerine üstünde kitabe olan bir kapı 
geçit verir. Kare planlı soyunma yerini 
geçişi dilimli tromplarla sağlanan büyük 
bir kubbe örter. Hamamın dış mimarisi 
dışarıdan görünmeyecek şekilde binalar
la kapatılmıştır . Fakat dış mimarinin faz
la itinalı bir işçilik göstermediği söyle
nebilir. Soyunma yeri içten 14 X 14 m. 
ölçüsünde olup ortasında biçim bakımın
dan tamamen barok sanatı karakterin-



de mermer bir şadırvan havuzu bulu
nur. Büyük kemerleriri içlerindeki dolgu 
duvarlarında ortadaki büyük, yanlarda
kiler daha küçük olmak üzere üçer pen
cere açıldığından hamamın bu kısmı ol
dukça aydınlıktır. Kubbenin ortasında 

da ayrıca bir aydınlık feneri vardır. 

iki kapıdan geçilen ılıkhk kısmı. klasik 
Türk hamamlarından çok değişik bi r bi
çime sahiptir. Burada birbir lerine ve du
varlara kemerler le bağlanmış dört sü
tun. ortadakiler geniş, yanlardakiler dar 
dokuz bölüm meydana getirir. Ortadaki 
bölümlerin bir beşik tonoz ve bir kubbe 
ile örtülü olmasına karşılık yan bölüm
leri aynalı tonozlar örter. iki bölüm mer
merden perdelerle birer hücre halinde 
ayrılmıştır. Bu perdelerin kapıları barak 
profillidir. Buradaki sütunların başlıkla
rı da Türk sanatına tamamen yabancı 
bir üslupta yapılmış, üst köşeleri volüt
lü ve ortaları birer oval madalyonlu ola
rak işlenmiştir. Başlığı ayrıca barak dört 
yaprak süsler. llıklık bölümünün sağın
da, kadınlar tarafı ılıklığına taşan. göre
vinin ne olduğu bilinmeyen beşik tonaz
lu dikdörtgen bir mekan bulunur. Solun
da ise helalar sıralanır. Ancak 0 ,70 m. 
kadar genişlikteki bir kapıdan geçilen 
halvet kısmı 12,50 m. ölçüsünde bir ka
re olup hiçbir Türk hamamında rastlan
mayan bir mekan düzenine sahiptir. Or
tada uzun sekiz sütun bir sekizgen mey
dana getirir. Bu sekizgen üç taraftan 
klasik Türk mimarisinin üç eyvanı ile 
ileriye taşar. Ancak bu eyvanlar tonozlu 
değil kubbelidir. Köşelerde dört halvet 
hücresi yer alır. Ayrıca sağ taraftaki ey
vanda bulunan şevli bir geçitten kubbe
li küçük bir mekana geçilir. Bunun bir 
benzeri de kadınlar tarafında bulunur. 
Bu mekanlar da Türk hamamlarında 
rastlanmayan bir özelliktir. 

Kadınlar tarafının soyunma yeri, er
kekler tarafından hangi gaye ile yapıl 

dığı aniaşılamayan büyük kare bir boş
lukla ayrılmıştır. Girişi yan sokaktadır. 

Muntazam bir planı olmayan ılıkitğın so
lunda iki sütunla ayrılmış üç bölüm var
dır. ortayı ise büyük bir kubbe örter. Hal
vet erkekler tarafının benzeri bir mima
ridedir. yalnız köşelerde halvet hücrele
rinin perde duvarları ile ayrılmamış ol
ması bir farklılık teşkil eder. Her iki bö
lümün dışında boydan boya su deposu 
uzanır. 

Cağaloğlu Hamamı, Türk hamarnı mi
marisinde dört eyvanlı ve dört halvet 
hücreli tipin çok değişik ve yeniliklerle 

dolu bir örneğidi r. Bu bakımdan Süley
maniye, Çemberlitaş ve iznik'te Yeni Ha
mam' da temsil edilen bu çeşitleme. Türk 
hamam mimarisinin istisnai bir tipi ola
rak ortaya çıkmıştır. Ayrıca Cağaloğlu 

Hamarnı istanbul'un son büyük çarşı ha
mamı olarak da şehir tarihinde önemli 
bir yere sahiptir. Zira Sultan lll. Musta
fa 1182 Rebfülewelinde (Temmuz - Ağus

tos 1768), istanbul'un su ve odun ihtiyacı 
sebebiyle bundan böyle şehrin içinde, 
Galata. Üsküdar. Eyüp ve Boğaziçi kıyı
larında yeni hamam inşa ettirilmemesi
ni istemiş, yasaklamaya rağmen yapı

lanların derhal yıktınlmasını ve harap 
durumda olanların da ihya edilmemesi
ni bir fermanla bildirmişti r. Gerçekten 
de bundan sonra artık çarşı hamarnı in
şa edilmemiştir. Ayrıca yapısında barak 
üslübun belirli oluşu da Türk sanatında 
yabancı sanat akımının başlangıcına işa
ret eder. Şehir tarihi ve Türk sanatı ba
kımından değeri azımsanamayacak olan 
ve sultan vakfı olduğu da açıkça bilinen 
bu kıymetli eserin özel mülkiyette de
ğerini hiçe sayan bir tutum içinde kal
ması üzücüdür. Ayrıca 191 7'de Glück'ün 
bazı zorluklar yüzünden çok eksik ola
rak çizebildiği planının daha iyi bir rö
lövesinin hala yapılamamış olması da 
büyük eksikliktir. 
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Libya'da Bingazi'nin güneyinde 
Senusiyye tarikatının 
merkezi olarak bilinen 

yerleşim birimi. 
_j 

Senüsiyye tarikatının kurucusu Muham
med b. Ali es-Senüsf'nin kabrinin bulun
duğu Cağbüb, Nil ve Siva vadilerinden 
Fİzan'a ve Trablus'a giden yol üzerinde 
bir vaha içinde yer alır. 1855'te bölgeye 
yerleşerek vahaya hakim kayalıkta bir 
zaviye yaptıran Şeyh Senüsi müridleriy
le birlikte çevreyi kısa zamanda imar et
ti. 1859' da vefat edince buraya defne
dildi. 

Batı kaynaklarında Carabub olarak ge
çen Cağbüb, o yıllarda kervan yolları ba
kımından çok önemli olan Batı Afrika ve 
Sudan'ı Kahire'ye bağlayan bi r yol üze
rinde yer alıyordu. Bölge şeyhin burada 
başlattığı hareketle ilmi ve ticari açıdan 
önem kazandı. Ticarete de önem veren 
tarikat mensupları bu yolu kullanan ker
vanların emniyetini sağladılar. Ayrıca 

CağbOb'da ticari malların saklanıp ko
runması maksadıyla inşa edilmiş bulu
nan depolar tüccarların bu yolu tercih 
etmelerini sağladı. 1856'da Sultan Ab
dülmecid'in fermanıyla tarikat mensup
Ianna ait emiakin vergiden muaf tutul
ması ve müridiere zekat toplama yetki
si verilmesi bölgeyi ticari bakımdan da
ha da güçlendirdi. Böylece CağbOb bir 
ticaret merkezi olarak kervan sahipleri
ni buraya çekerken öte yandan SenOsiy
ye tarikatının kurulan zaviyeler yoluyla 
yayılmasına çalışıldı. 

Cağbüb, Senüsiler'in liderliğinde Batı 

lı sömürgeci güçlere karşı girişilen ci
had hareketinin merkezi olmuş, burada 
depolanan silahlarla donanan müslüman
lar ülkeleri için savaşmışla rd ır. Şeyh Se
nOsf'nin oğlu Muhammed Mehdi'nin (ö 

1902 ı daha sonra Kufra 'ya yerleşmesi 


