
ÇADlR MEHTERLERi 

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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~ CENAP ÇüRÜK 

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 



b. Ca'fer. Ebü's-Serf Sehl b. Abdülazfz 
ve Salih b. Hibban zikredilebilir. Çagani
yan'da Ortaçağ'dan günümüze hiçbir 
eser kalmamıştır. 
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!il ZiYA MusA BuNİYATov 

ÇAGATAY, Ali Rifat 

(ö. 1935) 

Musiki muallimi, 
bestekar ve ud icracısı. 

istanbul'da doğdu . Babası piyade kay
makamı Hasan Rifat Bey. annesi Ayşe 
Hanım'dır. Doğum tarihi kesin olarak bi
linmemektedir. Bu konuda Yılmaz Öztu-

Ali Rifat 
Çagatav 

na 1867, İbnülemin Mahmud Kemal ve 
Mustafa Rona 1869, Sadettin Nüzhet ise 
1871 yılını vermektedir. Tahsili ve yetiş
mesi hakkında yeterli bilgi mevcut de
ğilse de iyi bir mOsiki öğrenim i gördü
ğü anlaşılmaktadır. Uzun süre Babıali 

Me'mOrfn-i Mülkiyye Komisyonu mümey
yizliğinde bulundu. ll. Meşrutiyet'in ila
nından sonra Kadıköy'de kurduğu Şark 
MOsiki Cemiyeti'nin ilk başkanlığını yaptı. 
Bu sıralarda Sadrazam Said Halim Paşa'
nın kız kardeşi Prenses Zehra ile evlen
di. Bundan sonra Kızıltoprak'taki köşk
leri, hemen her akşam zamanın önemli 
mOsikişinaslarının katıldığı mOsiki icra 
ve sohbetlerinin yapıldığı bir sanat mah
fili haline geldi. Bir süre Avrupa 'da bu
lundu. Fransa 'da iken hanımının ölümü 
üzerine istanbul'a döndü ı 1922). Kadı
köy'de Türk MOsikisi Ocağı adlı bir ce
miyet kurdu ve Çamlıca Libade'de Av
rupa'ya gitmeden önceki yaşayışma gö
re daha sakin bir hayat sürmeye başla
dı. 1923 yılında Nimet Hanım 'la evlendi. 
1927'de Muallim İsmail Hakkı Bey'in ve
fatı üzerine boşalan. istanbul Belediye 
Konservatuvarı Tarihi Türk MOsikisi Eser
lerini Tesbit ve Tasnif Heyeti üyeliğine 
getirildi ve vefatına kadar bu görevde 
kaldı. Cem'iyyet-i UmOmiyye-i Belediy
ye üyeliği sırasında bir müddet Darül
bedayi-i Osmanf'nin mOsiki heyeti reis
liği ile daha sonraları MOsiki Federasyo
nu reisliklerinde bulundu. Hayatının bü
yük kısmını talebe yetiştirmekle geçir
di. Talebeleri arasında Mesut Cemil. Üdf 
Sami Bey. Subhi Ziya Özbekkan, Selahat
tin Pınar ve Şerif Muhittin Targan en 
meşhurlarıdır. 3 Mart 1935'te vefat etti 
ve Karacaahmet Mezarl ı ğı'na defnedil
di. Tanınmış idareci ve yazar Samih Ri
fat Bey ile Millf Mücadele'de hizmet gör
müş milis paşalarından yazar Cevat Ri
fat Atilhan'ın büyük ağabeyleriydi. 

Son devir mOsikişinasları arasında 

önemli bir yeri olan Ali Rifat Bey. mOsi
ki nazariyatıyla ilgili çalışmaları yanında 
icracılığı ve bestekarlığı ile de tanınmış
tır. Sabırlı. kararlı ve devamlı bir çalış
ma temposuyla istanbul Belediye Kon
servatuvarı'nda Rauf Yekta Bey. Ahmet 
lrsoy ve Subhi Ezgi ile beraber yaptığı 
çalışmalar sonucu birçok dini ve din dışı 
mOsiki eserinin unutulmaktan kurtarı
larak yeniden Türk mOsikisi repertuva
rına kazandırılmasında büyük emeği geç
miştir. 

iyi · Fransızca bildiği için zamanın belli 
baŞlı mOsiki kitaplarını ve diğer neşri
yatı inceleme imkanı buldu. MOsikiyle 

ÇAGATAY, Ali Rifat 

ilgili makaleleri arasında "Fenn-i MOsiki 
Nazariyatı" adlı makale serisi, haftalık 

Ma'Jı1matmecmuasının 1-7,9-11,13, 
14. 16. 20, 21, 23 ve 28. sayılarında tef
rika edilmiştir. Türk Ocağı'nın Türk Ta
rihi Heyeti üyeleri tarafından tercüme 
ve telif suretiyle hazırlanan ve 1930' da 
basılan Türk Tarihinin Ana Hallan ad
lı eserin muhtevasının yetersiz görülme
si üzerine 1932-1936 yılları arasında ikin
ci defa aynı adla üç seri halinde yapılan 
bir çalışmayı gerçekleştiren heyetin üye
leri arasında Ali Rifat Bey de bulunuyor
du. 128 cüzlük bir takım teşkil eden ve 
müsveddeler halinde neşredilen bu yeni 
çalışmanın 1. seri 15 ve 59, ll. seri 6 ve 
61 a numaralı mOsiki konusundaki fasi
küllerini Ali Rifat Bey kaleme almıştır. 

Ali Rifat Bey'in Türk mOsikisinin usul, 
makam ve üsiOp olarak bütün incelik
lerine hakkıyla vakıf olduğu klasik ta
vırda bestelediği eserlerinde açıkça gö
rülmektedir. Kendinden önceki mOsi
ki üstatiarını yakından tanıma imkanı 

bulmuş, ayrıca zamanın mOsikişinasla

rından elde ettiği eserlerle kıymetl i bir 
nota külliyatının sahibi olmuştur. Bu 
külliyatta yer alan Prens Abdülhalim Pa
şa nota koleksiyonunun ayrı bir değeri 
vardır. 

Sesi güzel olan Ali Rifat Bey. tanbur 
ve kemençe de çalmasına rağmen özel
likle iyi bir ud icracısı olarak tanındı. Bu 
sebeple devrinde Üdf Ali Bey diye meş
hur oldu. Şöhreti Suriye ve Mısır gibi ül- · 
kelere de yayıldı. 

Türk mOsikisiyle ilgili klasik çalışma
ları yanında bu mOsikinin armonize edil
mesi üzerinde ısrarla durmaktaydı. Ka
dıköy Şark MOsiki Cemiyeti'nde yönetti-

. ği Türk mOsikisi konserlerinin bazısın
da viyolonseı. kontrbas. flüt, piyano gibi 
Batı mOsikisi sazlarını da katarak Batılı 
anlamda orkestra yönetimi denemeleri 
yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde birta
kım klasik Türk mOsikisi eserlerini ar
monize etti. 

Batı mOsikisi etkileri taşıyan bazı ça
lışmaları bulunmasına rağmen bestele
rinde genellikle Türk mOsikisi özellikleri 
hakimdir. Operet, marş, taksim. med
hal. peşrev. saz semaisi, beste. yürük 
semai, şarkı. türkü ve ilahi gibi çeşitli 

formlarda eserler besteledi. Sözleri Meh
med Akif Ersoy'a ait olan istiklal Mar
şı, 1924-1930 yılları arasında Ali Rifat 
Bey'in acem-aşiran makamındaki bes
tesiyle okunup çalınmıştır. Günümüze 
elli altı eseri ulaşmıştır. 
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