
bad Sarayı, yerine bir yenisi yaptınlmak 
üzere yıktırıldığında ortadan kaldırılmış, 

yalnız dere üzerine çıkan muntazam kes
me taştan rıhtım ı bırakılmıştı. Yeni sa
ray ile birlikte bu rıhtım setinin üstün
de 1809-1816 yıllarında eskilerinden çok 
farklı bir şekilde inşa edilen bu köşke 
genellikle Çadır Köşkü denilm i ştir. 

Çadır Köşkü , Çağlayan Kasrı'nın fotoğ

rafları ile yerli ve yabancı ressamların 
çeşitli tekniklerde meydana getirdikle
ri resimlerde ön planda görülmektedir. 
1832 yılında H. Meyer tarafından çizilen 
krokisinde bu zarif köşkün oldukça ay
rıntılı ölçÜleri de verilmiştir. Kağıthane 
deresinin ve Çağlayan Kasrı'nın çok gü
zel bir süsü olduğu anlaşılan Çadır Köş
kü. sarayın kullanıldığı ll. Meşrutiyet yıl
larına kadar bakımlı kalmış, fakat bu 
tarihten sonra Çağlayan Kasrı ile birlik
te hemen hemen sahipsiz bırakılmış ve 
nihayet 1940 yılına doğru çevresindeki 
yaşlı ağaçlardan birinin üstüne yıkılma
sı ile tamamen tahrip olmuştur. Bir sü
re merrnerieri etrafa saçılmış halde ka
lan köşkün ihyası düşünülmüş, fakat 
bu da gerçekleşmemiş ve buraya istih
kam Yedek Subay Okulu'nun yapımı ile 
de Çadır Köşkü hiçbir iz kalmayacak şe
kilde yok edilmiştir. 

Mermer döşeli bir setin üstünde yer 
alan Çadır Köşkü önceki gibi çıkıntılı bi
çimde olup yalnız burada hafifçe kavisli 

Kağıthane deresi kıy ı s ında Çadır Köşkü ve Çağlayan Kas· 

rı ' n ı gösteren XX. yüzyıl başına ait bir fotoğrafla ıiü ı<ıp .. 

Albüm. m. 90.4891 Çadır Köşkü yıkıntıların ı gösteren bir fo· 

toğraf (S. Eyice arşlvi) 

üç çıkıntı vardı. Barok başlıklı (yirmi adet) 

mermer sütunlar. çok geniş olarak dı
şarı taşan bir saçağa sahip çatıyı taşı

yordu. Dışı kurşun kaplanmış çatının için
deki ahşap bir kubbe orta kısmı örtüyor
du. Bu ortadaki yuvarlak sofranın mer
mer Ievhalarla döşeli merkezinde, önce
ki Kasr-ı Nişad'da olduğu gibi yine mer
merden bir fıskıyeli havuz bulunuyordu. 
Köşkün etrafını çevreleyen mermer bir 
korkuluğun iç tarafında da sedirler uza
nıyordu. 

Eski Türk geleneği uyarınca sütunla
rın aralarında içeriyi hava tesirlerinden 
koruyan büyük kumaş perdeler asılmıştı. 
Geniş saçağın alt yüzeyleriyle köşkün ta
vanı ve bilhassa kubbe çok zengin suret
te nakışlarla bezenmişti. Eski fotoğraf
larda bunlar açık olarak görülmektedir. 

Çadır Köşkü, Batı mimarisiyle süsle
me sanatından ilham alınan unsurların 
Türk gelenek ve yaşama tarzına uydu
rulması suretiyle meydana getirilmiş ve 
başka bir benzeri artık bulunmayan bir 
"su kıyısı köşkü" idi. Kendi değerlerinin 
kıymetini bilmeyenierin kurbanı olan bu 
eserin yok olması Türk sanat ve mima
risi için büyük bir kayıptır. 
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ÇADlR MEHTERLERİ 

Osmanlı Devleti'nde 
padişahın çadırlarını kurup kaldıran 

ve koruyan teşkilata verilen ad. 
_j 

Sefer veya göçlerde, ayrıca lüzumu ha
linde çadırları kuran ve "hayme-i hassa" 
denilen çadır mehterleri "oda" tabir edi
len dört bölüğe ayrılmıştı. Bu dört bö
lükten başka yedi otakça, iki nakışça, on 
altı çadır dikici ve iki de perdeci vardı. 
Çadır mehterleri arasında cellat görevi 
yapan bir sınıf daha bulunuyordu. Bun
lardan dört veya beş kişi. her gün sara
yın orta kapısında padişahın yahut sad
razarnın emirlerini yerine getirmek için 
nöbet tutardı. 

ilk defa Fatih Sultan Mehmed döne
minde Mehteran-ı Hayme Cemaati adın
da bir teşkilat kuruldu. Bu sırada yak
laşık otuz yedi kişiden ibaret olan bu 
topluluğa yevmiyesi 7 akçe olan bir ket
hüda başkanlık etmekteydi. Daha sonra
ki tarihlerde bu kethüda mehteranbaşı, 
sermehterhane-i hayme, sermehterha-

ÇADlR MEHTERLERi 

ne-i hayme-i hassa. hayme mehterbaşı
sı, mehterhane nazırı. mühimmat-ı hay
me nazırı, hassa mehterbaşısı gibi un
vanlarla anıldı. Görevli diğer personelin 
de mehter şakirdi. mehterhane-i amire 
zabiti. mehterhane-i amire neferi. hay
medüz şakirdi gibi unvaniarı vardı. 

XVII. yüzyıl başlarında sayıları 835 ki
şiye ulaşan çadır mehterleri. yüzyılın so
nunda 2000 kişilik bir teşkilat haline gel
di. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru ise mev
cutları. her birinde 861 kişi olmak üzere 
dört bölüğe ulaştı. 1826'da Yeniçeri Oca
ğı'nın kaldırılmasından sonra çadır meh
terleri teşkilatı Hıyarniye Nezareti adını 
alarak görevini sürdürmeye devam etti. 

Çadır mehterlerinin oturdukları yere 
mehterhane-i hayme-i hassa kışlağı. hay
me mehterleri kışiağı gibi isimler veril
mekteydi. Çadır malzemesi ve mühim
matının korunup toplandığı yer de meh
terhane-i mühimmat ambarı. hassa mü
himmat arnbarı adlarını taşımaktaydı. 

Atmeydanı'nın batısındaki Aslanha
ne'nin bitişiğinde terziler cemaatinin iş 

yerleri vardı. Gerek Ağakapısı esnafın
dan olması, gerekse terzilerin iş yerin
den pek uzak bulunmaması gereken ça
dır mehterleri teşkilatının da bu civar
da olması kuwetle muhtemeldir. Sulta
nahmet'te şimdiki Tapu Dairesi yakının
da Mehterhane-i Amire Kasr-ı Hümayu
nu adlı bir kasrın varlığı bilinmektedir. 
Bu kasır çadır mehterlerinin kışiası ya
kınında bulunduğu için bu isimle anıl

maktaydı. Bu da çadır mehterleri kışla
ğının Sultanahmet'te olduğunu kesin
leştirmektedir. Mehterhane Kasrı 1807 
yılında çıkan bir yangında kışla ile bir
likte yanmış, bu yangında çok sayıda ça
dır. taht. halı ve murassa' madeni eşya 
da zayi olmuştur. 1816 tarihli bir mas
raf belgesinden bu kasrın yeniden inşa 
edildiği öğrenilmektedir. Yeni kasrın. ya
pımından yaklaşık on yıl sonra kışla ile 
birlikte bir defa daha yandığı belgeler
de kayıtlı ise de ne derece tahrip oldu
ğu bilinmemektedir. 

Başta otağ-ı hümayun olmak üzere 
bütün saray çadırlarını dikmek. muha
faza etmek. bunları seferlerde ve tören
lerde taşımak. kurmak. zaman zaman 
havalandırmak ve temizlemek. çadırla
rın içindeki mefruşatı dikmek. temizle
mek. ayrıca muhtelif saray ve kasırların 
mefruşatını dikmek ve korumak. çadır
ların imali için gerekli malzemeyi temin 
etmek çadır mehterlerinin görevleri ara
sında bulunuyordu. Bazı durumlarda sa
ray bünyesindeki dikici mehterleri ye-
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terli olmadığı zaman Bursa, Edirne ve 
Şam'dan ustalar temin ediliyor, bazan 
da bu merkeziere çadır siparişleri verili
yordu. Nitekim 1750 yılında Halep'te bir 
otağ-ı hümayun diktirildiği bilinmekte
dir. Ölen veya aziedilen sadrazamların 
ve paşaların çadırları belli bir bedel kar
şılığında satın alınarak çadır mehteri arn
barlarında muhafaza edilir, bu ambar
larda her zaman çadır imali için kullanıl
ması gereken bol miktarda malzeme bu
lundurulurdu. Bunlar arasında kirpas çe
şitleri. atlaslar, astar kumaşları, pamuk 
bezleri, çuha, yün, sim, sırma. kalan ve 
ip en çok bilinen çeşitlerdi. 

Otağ-ı hümayun daima iki takım ha
linde bulundurulurdu. Çadır mehterleri, 
setere çıkan padişah ve serdar-ı ekre
me ait otağlar kompleksini her zaman 
bir ileri menzilde hazır bulunacak şekil
de kurardı. Seferler ve hac kafileleri dı
şında özel törenlerde, biniş• törenlerin
de de çadır mehterlerine önemli görev
ler düşerdi. Çadır mehterleriyle yakınlı
ğı olan yardımcı kuruluşlardan biri de 
Has Ahur mensuplarıydı. Hacca gidişler 
ve seferler sırasında çadırlar ve malze
meleri Has Ahur seyisleri tarafından yö
netilen at, deve gibi binek hayvanlarının 
yardımıyla taşınırdı. Has Ahur seyisleri, 
büyük mirahura ve küçük mirahura bağ
lı olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Bu 
gruptan küçük mirahura bağlı olanlar 
çadır mehterlerine yardımcı olan kişi

lerdi ve bunlara mehteran-ı ahOr-ı kü
çük adı verilirdi. 
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ÇAGANiYAN 
(.:ı\:'~ ) 

Maveniünnehir'de bir bölge 
ve bugün mevcut olmayan 

tarihi bir şehir. 

Bugün Özbekistan'ın Surhanderya va
disine tekabül eden bölgenin tarihi mi
lattan önce VI. yüzyıllara kadar uzanmak
tadır. Ortaçağ'da Çaganrüd vadisine Ça-
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ganıyan (Arapça kaynaklarda Saganiyan) 
denilmekteydi. Çaganrüd (Surhanderya) 
nehri Çaganiyan'ın ortasından geçerek 
kuzeyden güneye doğru akar ve Cey
hun (Amuderya) nehrine dökülür. Doğu
da Vahş, güneyde Ceyhun nehriyle sınır
lanan ve Tirmiz'in kuzeyine kadar uza
nan bölgenin merkezi. nehir kıyısında 
yükselen dağ eteklerinde kurulmuş olan 
Çaganiyan şehridir. Çaganiyan'ın suları 

bol, bitki örtüsü zengin, toprakları bere
ketliydi ve bölgede çeşitli av kuşları bu
lunmaktaydı. Çok geniş bir sahayı kap
layan Çaganiyan bölgesindeki halkın eği
tim seviyesi düşüktü. VI. (XII.) yüzyılda 
Çaganiyan şehrinde bir kapalı çarşı ve 
meşhur bir cuma camii vardı. Sünni olan 
halk dindar ve misafirperverdi. 16.000 
köyü olan bölgenin yıllık haracı 48.529 
dirherndi ve gerektiğinde tam teçhizatlı 
10.000 muharip çıkarabiliyordu. Bölge
nin Çaganiyan dışındaki şehirleri Dar
zenci, Basend, Senggerdek, Beham, Şu
man, Kubadiyan, Endican, Destgird ve 
Henbanidi. 

Çaganiyan miladi V-VI. yüzyıllarda Ef
talitler'in (Akhunlar) başşehriydi. VII. yüz
yılda bölge Çagan-hudat unvanlı mahal
li hükümdarlar tarafından idare ediliyor
du. Hz. Osman zamanında Abdullah b. 
Amir, Ahnef b. Kays'ı Toharistan'a gön
derdi. .Çaganiyan meliki Ahnef b. Kays'a 
saldırdı ve aralarında çok çetin bir sa
vaş oldu. Sonunda bozguna uğrayan Ça
ganiyan kuwetleri Cüzcan'a sığındı. As
haptan Akra· b. Habis onları burada bir 
süre muhasara ettikten sonra şehri ele 
geçirdi (30 / 650-51) Emevıler devrinde 
Horasan valiliğine tayin edilen Hakem 
b. Amr ei-Gıfari 47 (667) yılında başlat
tığı akınlar sonunda Ceyhun nehrini ge
çerek Çaganiyan'a kadar ilerlemişti. Aha
rün ve ŞOrnan meliklerinin saldırılarına 
maruz kalan Çaganiyan Meliki Tiş (Biş) 
ei-A'ver, Maveraünnehir fatihi Kuteybe 
b. Müslim'den yardım istedi. Bunun üze
rine Çaganiyan'a gelen Kuteybe'yi tö
renle karşılayıp çeşitli hediyelerle birlik
te şehrin altın anahtarlarını da teslim 
ederek kendisine itaat arzetti. Böylece 
Çaganiyan İslam hakimiyeti altına gir
miş oldu (86/ 705). Daha önce Budist olan 
bölge halkı İslam hakimiyeti sırasında 
daha çok Belh kültürünün etkisinde kal
dı. Çaganiyan halkı 119-121 (737-739) 
yılları arasında İslam ordusunun safla
rında batıdaki gayri müslim Türkler'e ve 
müttefiklerine karşı savaştılar. Abbasl 
ihtilali sırasında da Emevııer'le Abbasi
ler arasındaki iç savaşlara katıldılar. 

IV. (X.) yüzyılda Muhtac b. Ahmed Ça
ganiyan'da Muhtacoğulları (AI-i Muhtac) 
adıyla tanınan bir hanedan kurdu. Ah
tadı da yaklaşık 430 ( 1 038-39) yılına ka
dar burada hüküm sürdü. 

Mehdi olarak tanınan bir kişi Çagani
yan'ın Basend şehrinde peygamberlik 
iddiasında bulundu ve etrafına topla
dığı kalabalık bir kitleyle kendine tabi 
olmayanları öldürmeye başladı. Ancak 
Muhtacoğulları'ndan Ebü Ali, üzerine bir 
ordu sevkedip bu asiyi öldürttü (322 / 
934) . Ebü Ali 337'de (948) Horasan vali
liğinden aziedildikten sonra Tirmiz, Şu
man ve Aharün'la birlikte Çaganiyan'ı 
da ele geçirdi. Aynı yıl Samani Hüküm
darı ı. Nüh'a isyan etti ve taraflar ara
sında Çaganiyan yakınlarında çok çetin 
bir savaş oldu. Samaniler Ebü Ali'yi mağ
IOp ettiler ve Çaganiyan'a girerek şeh
ri yakıp yıktılar ve yağmaladılar. 341'
de (952) Ebü Ali ikinci defa Horasan va
lisi olunca Çaganiyan'ın idaresini oğlu
na bıraktı. 344 'te (955) ölünce cenaze
si Çaganiyan · a getirildi ve burada def
nedildi. 

Çaganiyan 390 (999-1 OOO) yılında Ka
rahanlı hakimiyetine girdi. Gazneli Mah
mud Maveraünnehir'e gelince kendisini 
ilk karşılayan ve hizmetine giren Çaga
niyan emiri olmuştu. Karahanlı Yusuf 
Kadır Han ile Gazneli Mahmud'un Sel
çuklular'a karşı alacakları tedbirleri mü
zakere ettikleri Maveraünnehir görüş
mesine adı zikredilmeyen Çaganr emiri 
de katılmıştı (416/ ı 025). Gazneli Mesud 
zamanında Çaganiyan valisi onun dama
dı olan Ebü'I-Kasım idi ve 427'de (1035) 
Sultan Mesud'a gönderdiği hediyeler ara
sında Çaganiyan'da avianmış panterler 
de vardı. 

Çaganiyan 451'de (1059) Selçuklular'a 
tabi oldu ve 456'da (1064) meydana ge
len bir isyan üzerine Sultan Alparslan 
Çaganiyan'a giderek bu isyanı bastırdı. 

Bölge 561 ( 1165) yılında Karahitaylar'ın 
istilasına uğradı. 570-571 (1174-1175) 
yıllarında Samiyan Gurluları'nın eline ge
çen Çaganiyan VII. (XIII.) yüzyılda Çağa

tay Hanlığı'nın topraklarına katıldı. Mo
ğol istilasıyla ilgili olarak kaynaklarda 
bilgi yoktur. Çaganiyan Timurlular za
manında Denav (Dih-i Nev) adıyla anıl

maktaydı. Meşhur şair F'erruhi-i Sista
ni Çaganiyan'da Muhtacoğulları'nın sa
rayında bulunmuş ve bu emirlerden hi
maye görmüştür. Çaganiyanlı meşhur 

muhaddis ve fakihler arasında Ebü Be
kir Muhammed b. İshak, Ebü Sa'd Mu
hammed b. Müyesser. Ebü'I-F'azl Abbas 


