
Maveraünnehir olmak üzere diğer böl
gelerdeki şehirlerin idaresinden Mah
mud Yalvaç, ondan sonra oğlu Mesud 
Yalvaç sorumlu olmuşlardır. Bu uygula
ma sonucu şehirlerden alınan vergiler
de bir azalma olmadığı gibi Türk dev
Ietlerinde görülen yerleşik-göçebe anlaş
mazlığına da kısmen bir çözüm getiril
miş oluyordu. Maveraünnehir Valisi Mah
mud Yalvaç bir anlaşmazlık sonucu gö
revinden aziedilince Çağatay'ı büyük ka
ğan Ögedey'e şikayet etmiş, sonunda 
Mahmud Yalvaç görevine iade edildiği 

gibi Çağatay da hatasını kabul ederek 
Ögedey'den özür dilemiştir. 

Çağatay Han zamanında devlet idare
sinde vazife almış sivil ve askeri görevliler 
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yok
tur. Bunlardan, Çağatay Han ve iki hale
fıne vezirlik yapmış olan Kutbüddin Ha
beş Amid ölümüne (1260) kadar bu göre
vini sürdürmüştür. Askeri görevlilerden 
ise Barulas boyundan Karaçar, Celayir 
boyundan Möge ve Haşuk noyanlar, Sünit 
boyundan Küçük Çağatay ve Sulduz bo
yundan Kişlik noyanlar sayılabilir. 

Çağatay Han yasanın koruyucusu ve 
en üst seviyedeki uygulayıcısı olması se
bebiyle, islamiyet'e karşı düşmanca bir 
tavır takınmıştır. Onun zamanında özel- · 
likle gusül abctesti ve hayvanların kesil
mesi hususunda müslümanlar büyük sı
kıntı çekmişlerdir. Çağatay Han, islami 
esaslarla bağdaşması mümkün olmayan 
yasa hükümlerine uymadıklarından dolayı 
müslüman halkı cezalandırmıştır. Çağa
tay'ın bu gibi hareketlere cesaret edenle
ri acımasız bir şekilde öldürtmesi adının 
bütün müslümanlar arasında nefretle 
anılmasına sebep olmuştur. Ölümü üzeri
ne şair Sedid A'ver. "Etrafa saldığı kor
kudan kimsenin suya giremediği adam 
şimdi ölümün engin ummanında boğul
du" diyerek bu baskı ve zulmü dile getir
miştir. Çağatay Han belki de sadece isıa
rniyete olan düşmanlığı yüzünden hıristi
yan dostu olarak telakki ediliyordu. Hatta 
Marco Polo'da mevcut olan ancak başka 
kaynaklarda kaydedilmeyen bir rivayete 
göre vaftiz bile edilmişti (İA, lll. 267). 

Çağatay Han, kardeşi Ögedey Kağan'
dan yedi ay önce Mayıs 1241 ·de öldü. 
Başka bir rivayete göre ise 1242 yılında 
ölmüş ve tahtını tarunu Kara HüiagO'ya 
bırakmıştır. Kendisini tedavi eden dok
torlar efendilerini yaşatamadıkları için 
Moğol töresince idam edildiler. Cengiz 
Han'ın oğullarından sadece Çağatay'ın 
adı sülalesine ve bu sülalenin kurduğu 
devlete alem olmuştur. 
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ÇAGATAY HANUGI 

1227-1370 yılları arasında 
Maveraünnehir, Yedisu ve 

Doğu Türkistan'da 
hüküm süren bir hanedan. 

_j 

Adını Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'dan 
alır. Çağatay Han'ın ölümünden sonra 
tarunu Kara HülagO (1241-1246). daha 
sonra da oğullarından Yesü-Mengü (1246-
1251) Çağatay ham olmuşlardır. Bu dö
nemde Çağatay hanları Karakurum'da
ki büyük hanlığa karşı müstakil hareket 
edemediler. Nitekim 12S1'de toplanan 
kurultayda Toluy'un oğlu Mengü'nün bü
yük han seçilmesiyle Kara HülagO tek
rar Çağatay Hanlığı'nın başına getirildi; 
ancak aynı yıl ölümü üzerine karısı Erge
ne Hatun oğlu Mübarek Şah adına naibe 
olarak ülkenin yönetimini eline aldı. 

12S9'da büyük kağan Mengü'nün ölü
münden sonra kardeşleri Kubilay ile Arık 

Buka taht mücadelesini sürdürürken Ça
ğatay'ın tarunu ve Baydar'ın oğlu Algu 
da Arık-Buka adına Türkistan'da faali
yet göstermeye başladı. Çağatay Hanlı
ğı toprakları yanında Harizm ve Afganis
tan'ı da ele geçiren Algu, Kubilay Han'ın 
da desteğiyle Batu Han zamanında Altın 
Orda'ya geçmiş olan Çu ve Yedisu hav
zalarını yeniden Çağatay Hanlığı toprak
larına kattı. Bunun üzerine Ergene Ha
tun ile Maveraünnehir hakimi Mesud 
Yalvaç, Algu'yu Arık-Buka'ya şikayet et
tiler. Bu gelişmeler Algu'yu Arık-Buka'
dan uzaklaştınrken Kubilay Han'a yak-
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laştırdı. Bu sırada Algu Ergene Hatun 
ile evlenip Mesud Yalvaç'ı da eski göre
vine iade etmek suretiyle meseleyi çöz
dü ve Çağatay ham oldu ı 1260- 1266). Bu 
sebeple Algu Çağatay Hanlığı'nın gerçek 
kurucusu kabul edilmektedir. Algu'nun 
1266'da ölümünden sonra Ergene Ha
tun'un oğlu Mübarek Şah Çağatay ham 
ilan edildi. Mübarek Şah Çağatay oğul
ları arasında islamiyet'i kabul eden ilk 
hükümdardır. Fakat aynı yıl içinde Ku
bilay Han tarafından desteklenen Çağa

tay'ın başka bir tarunu Barak Han, Mü
barek Şah'ı tahttan indirerek kendisini 
Çağatay ham ilan etti (ı 266-1271 ). ista
miyet'i seçerek Gıyaseddin Iakabını alan 
Barak, büyük hanlık için Kubilay ile Kay
du arasındaki mücadele sırasında her iki 
tarafa karşı Çağatay Hanlığı'nın menfa
atlerini korumaya çalıştı. 1269'da Talas 
ovasında toplanan kurultayda, hanlığın 
kuruluşundan beri bir iç mesele halinde 
devam eden "yerleşik-göçebe mücade
lesi"ne geçici de olsa bir çözüm buluna
bildi. Buna göre şehzadelerin bozkırda 

ki yaylak ve kışlaklarla yetinmeleri. ekili 
topraklardan sürülerini uzak tutmala
rı ve şehirlerin idaresine karışmamaları
na karar verildi. Bu kurultayın ardından. 
Ögedey Han soyundan gelen ve daha son
raları Çağatay Hanlığı'ndan ili havzasını 
alarak Kubilay'a karşı mücadele eden 
Kaydu, Çağatay Hanlığı üzerinde mutlak 
bir hakimiyet kurdu. Bu dönemde Ba
rak Han'dan sonra Çağatay ham olan Ni
kibey Han (127 ı - 1274) ile Bu ka Timur 
Han (1274 -1277) Kaydu'nun (ö. 1303) vas
sal " ı durumunda idiler. Barak Han'ın oğ
lu Tuva Han zamanında (1282-1307) Or
ta Asya· da Çağatay sütalesinin hakimi
yeti yeniden kuruldu. Tuva Han'ın ölü
münün ardından yerine geçen oğlu Kün
cük Han (1307- 1308) ve Taliku Han'dan 
( 1308-1309) sonra 1309'da Tuva Han'ın 
oğlu Kebek'in (Köpek, Kobek) gayretiyle 
toplanan kurultayda Kebek'in ağabeyi 
Esen- Buka han seçildi ( 1309- 1320). 

Arık- Bu ka ve Kaydu 'ya karşı verdiği 

mücadeleden sonra Çin ve Türkistan'da 
"Büyük Han" olarak tanınan Kubilay Han. 
Ceyhun nehrine kadar uzanan toprakla
rı ele geçirdi. Torunu ve halefi Kağan Ti
mur ise Ögedey ve Çağatay oğulları üze
rinde mutlak hakimiyet kurdu. Bu mü
cadeleler Maveraünnehir ve Türkistan'
da ziraatın ve ticari hayatın çökmesi
ne sebep oldu. Esen-Buka Han'dan son
_ra Çağatay tahtına kardeşi Kebek Han 
( 1320- ı 326) geçti. Kendisi müslüman ol
madığı halde onun zamanında islamiyet 
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Moğollar arasında yayıldı. Kebek Han. 
Buhara'nın güneydoğusundaki Nahşeb'i 

( Karşı) merkez olarak seçince ülkenin si
yasi merkezi Yedisu bölgesindeki Cun
garya'dan Maveraünnehir'e kaydı. Ke
bek Han zamanında gümüş sikkeler, di
nar ve dirhemler kesilmiş ve bu sikke
lere sonraları "kebekf" (köpekT. kobekf) 
denilmiştir. Ölümünden sonra kardeşle
ri İlçigiday ile Tuva Timur'un da aynı yıl 
içinde ölmeleri üzerine Kebek'in diğer 
kardeşi Tarmaşirin tahta geçti ( 1326-

I 334) . Tarmaşirin İslamiyet'i kabul ede
rek Alaeddin adını aldı ve İlhanlılar'a kar
şı Delhi Türk Sultanı Muhammed'le itti
f ak kurmak istedi. Bu dönemde Mave
raünnehir ile diğer İslam ülkeleri arasın
daki ticari ve siyasi münasebetler geliş

ti. Ancak Tarmaşirin Han'ın Maveraün
nehir'de oturması ve İslam ülkeleriyle 
dost luk bağlarını güçlen d irmesi, atlı- gö
çebe hayatı sürdüren ve Moğol gelenek
lerine bağlı olan çevreler tarafından tas
vip edilmedi. İbn BartOta'ya göre Çağa
tay hanının yılda bir defa doğuya, yani 
Çin ile komşu olan Almalığ şehrinin bu
lunduğu eyalete gitmesi adettendi. Çün
kü Almalığ devletin kuruluşundan beri 
başşehirdi. Halbuki Tarmaşirin Han dört 
yıl boyunca Almalığ'a gitmemişti. Bu yüz
den Türkistan'da yeniden karışıklıklar 

çıktı ve Tarmaşirin tahttan indirilerek 
öldürüldü. İbn BartOta'nın da kaydetti
ği gibi İslamiyet'in Çağatay Hanlığı'nda 
yayılması ve Tarmaşirin Han'dan destek 
görmesi üzerine Yedisu ve Cungarya'da
ki Moğol beyleri Tarmaşirin Han ' ı taht
tan indirerek eski Çağatay Hanlığı'nı ye
niden canlandırmak istemişlerdi. Bu olay, 
Cengiz Han'ın geleneklerinin yaşadığını 
göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
gelişmelerden dolayı olmalıdır ki Mave
raünnehir ' deki müslüman halk Moğol 
beylerine çad (haydut) adını vermiştir. 

Tarmaşirin Han'ın öldürülmesinden 
sonra başlayan karışıklıklar otuz yıl de
vam etmiş, Çağatay Hanlığı, birisi yerle
şik ve müslüman halkın çoğunlukta ol
duğu Maveraünnehir, diğeri de atlı-gö
çebe unsurun hakim olduğu ve Moğol 
geleneklerine bağlı Moğolistan kolu ol
mak üzere ikiye ayrılmıştır. Moğolistan 
kolunun merkezi yeniden İli havzasına 
taşınmış, Maveraünnehir kolu ise Karşı 
şehrini merkez yapmıştır. Müslüman ko
lun başına Cenkşi Han ( 1335- I 337). Bo
zan Han (l 337-I 338) ve Yesü-Timur (1 338-

1340) geçmiştir. Birliğin sağlanamaması 

yüzünden gerek içeride gerekse dışarı-
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da devlet i tehdit eden meseleler halle
dilememiş, devlet içinde Türkmen bey
lerinin nüfuzu her geçen gün artmıştır. 

Kazan Timur Han ( 1343- I 346). Türkmen 
beylerinin desteğiyle hanlığını korumuş

sa da yine onların isyanı sonucu tahttan 
indirilerek öldürülmüştür. Bu t arihlerde 
Maveraünnehir'e hakim olan batı kolu 
Türkmen beylerinin idaresine girdi. Da
ha sonra bu Türkmen beyleri arasında 
en nüfuzlusu olan Emir Kazgan, Çağa

tay soyundan olmadığı halde devletin 
başına geçti. Emir Kazgan zamanında 
( 1346-1 358) Çağatay Hanlığı'nın Mavera
ünnehir kolu içerisinde Türk nüfuzu da
ha da arttı. Emir Kazgan atlı - göçebe ha
yatını yerleşik hayata tercih etmiş ol
malı ki kış mevsimini Ceyhun nehri boy
larında, yazı ise Balçuan dağlarında ge
çirmeye başladı ve yerleşik halkın arazi
sine zarar verdirmediği için onların da 
sevgisini kazandı. Nitekim yerine geçe
cek olan oğlu Abdullah. babasından izin 
almadan Harizm üzerine bir akın yapa
rak Harizmliler' den 200 turnan kurtuluş 
akçesi alınca Emir Kazgan oğlunu şid

detle azarlamıştır. Emir Kazgan'ın ölü
münden sonra Doğu Çağatay Ham Tuğ
luk Timur Maveraünnehir' i işgal etti. 
Emir Kazgan'ın yerine geçen oğlu Emir 
Abdullah ' ın (1358- 1359) Semerkant'ı baş

şehir yapması iyi karşılanmadı ve taht
tan indirildi. Birkaç yıl süren karışıklık
tan sonra hakimiyet Emir Kazgan'ın to
runu Emfr Hüseyin'e geçti ve Timur Hü
seyin ile iş birliği yaparak Tuğluk Timur'u 
bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra Hü
seyin'i de bertaraf edip 1370' lerde Ma
veraünnehir' e fiilen hakim oldu. Onun 
ve Timurlu hanedanının tayin ettiği Ça
ğatay prensleri, ayrıca Ögedey soyun
dan gelen bazı emirler IX. (XV.) yüzyıla 
kadar ismen hükümdar olarak kaldılar. 

Timurlular 1448'de Maveraünnehir' i is
tila edince artık bunların isimlerinden 
de bahsedilmez oldu. 

Almalığ, Kaşgar ve Aksu'yu merkez 
edinen Çağatay Hanlığı'nın Moğolistan 
kolu ise ne Timur ne de halefieri tara
fından ortadan kaldırılabildi. Bu son Ça
ğataylılar arasında Veys Han (ö. 1428) ile 
iki oğlu ll. Esen Buka (ö _ 1462) ve Yunus 
(ö 1487) zikredilebilir. İki kardeş Çağatay 
topraklarını aralarında bölüştüler. Yu
nus'un kızı Kutluğ Nigar Hanım Timurlu 
şehzadesi Ömer Şeyh ile evlendi ve oğul
ları Babür Taşkent'i Timurlular'dan ala
rak hanlığı ihya etti. Fakat bunun oğul

ları Sultan Ahmed ile Mehmed, X. (XVI.) 

yüzyılın başlarında batıdaki bütün top
raklarını Şeybanfler'e kaptırdılar. Doğu

daki toprakları ise Xl. (XVII.) yüzyılın son
larında bölgedeki dini liderlerin eline geç
t i. Böylece Çağatay hanedanının bu ko
lu da ortadan kalkmış oldu. 
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ÇAGIAYAN CAMii 

istanbul Kağıthane'de 
Çağlayan Kasrı yanında 

XIX. yüzyılda inşa edilen cami. 
_j 

Sultan ll l. Ahmed devrinde ( 1703- 1730) 

Kağıthane deresi kıyısında yazlık Sacta
bad Sarayı yapıldığında bahçe duvarları 
dışında Hayratiye veya Hayrabad adın

da bir de cami inşa edilmişti. Üstü kire
mit kaplı ahşap bir çatı ile örtülü, sakıflı 

bir cami olduğu anlaşılan Hayratiye, Sa
dabad Sarayı ' nın önce ll. Mahmud, sonra 
da Sultan Abdülaziz devrinde yenilenme
si sırasında yeni baştan yapılmıştır. Bu
gün mevcut olan cami, Abdütfettah Efen
di'nin hattıyla yazılmış kapısı üstündeki 
uzun manzum kıtabesinden anlaşıldığı

na göre, 1279 ( 1862-63) yılında yanında
ki Çağlayan Kasrı ile birlikte Abdülaziz 
tarafından yaptırılmıştır. Tahsin Öz 'ün 
İstanbul Camileri'nde (ll, 16) adı geçen 
Çağlayan Camii ise başkadır. Çağlayan 
Kasrı'nın bahçe duvarlarından dışarı açı

lan mermer söveli harem ve selamlık ka-


