
ÇAGATAY HANLIGI 

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-



pılarının karşısında bulunmaktadır. Ya
kınında ewelce bir karakol ile bir de mer
mer cepheli çeşme vardı. Yapı, kasrın da 
inşasını üstlenmiş olan Sarkis Balyan Kal
fa tarafından o devirde tercih edilen üs
lupta kubbeli olarak inşa edilmiştir. 

Eski fotoğraflardan caminin. derenin 
iki yakasım birleştiren güzel ahşap bir 
köprünün başında bulunduğu anlaşıl

maktadır. Ayrıca önünde muntazam taş 
bir rıhtıriı ile iskele vardı. Erkan-ı Har
biyye haritasında bu köprü Doğancı Köp
rüsü olarak adlandırılmıştır. Etrafı ça
yırlı bir düzlük halinde olup burada ca
minin doğu tarafında mermerden olduk
ça büyük ölçüde (2 m. kadar) bir de na
mazgah mihrap taşı bulunuyordu. Bu da 
Kağıthane mesiresinde büyük kalabalık 
biriktiğinde cami mekanı kafi gelmedi
ğinden halkın bir kısmının açık havada 
bu kıble taşı karşısında namaza durdu
ğunu gösterir. Fakat sonraları bu mih
rap taşı ortadan kalkmıştır. 

Çağlayan Kasrı marnur olduğu süre 
boyunca cami de bakımlı olmuş ve Ka
ğıthane deresinin güzelliklerini ebedileş

tiren ressam ve fotoğrafçılara konu teş
kil etmiştir. Nitekim Mustafa adında bir 
ressam tarafından yapılan yağlı boya bir 
tablo halen Daimabahçe Resim ve Hey
kel Müzesi'ndedir. Fakat kasır 193S'Ier
den itibaren kendi haline terkedildiğin
den cami de bakımsız kalmış, Kağıtha
ne çayırları istanbul'un en büyük mesi
re yeri olmaktan çıkınca da cami cema
atsizlikten ihmale uğramıştır. 1938'de 
kasr-ı hümayun olan kısmında imam ve 
ailesi oturuyordu. 

Çağlayan Kasrı yıkılıp yerine istihkam 
Okulu yapıldığında cami ile de biraz il
gilenilmiş, burada yedek subay olarak 
bulunan mimarlara askeri makamlarca 
caminin restorasyonu havale edilmişse 

de yıllarca çalışılmasına rağmen bu iş 

sona erdirilememiştir. Nihayet Türkiye 
Anıtlar Derneği' nin yardımlarıyla Çağ
layan Camii yıkılmaktan kurtarılmıştır; 
ancak yine de günümüzde çok iyi durum
da değildir. 

Kagir ve kenarları yaklaşık 11.50 m. 
kadar olan kare biçimindeki caminin gi
riş kısmında iki katlı bir kasr-ı hüma
yun yer alır. Bunun alt katı son cemaat 
yerini teşkil etmekte. üstünde ise padi
şaha mahsus mekanlar bulunmaktadır. 

Böylece Daimabahçe Camii 'ndeki yapı 
biçiminin burada tekrarlandığı görülür. 
Kasr-ı hümayunun iki yan kanadı ileri
ye doğru taşkın olup bunların ortasında 
içeride kalan cephede esas giriş bulu
nur. Tamamen mermer kaplı olan giri
şin iki yanındaki plasterler tuğralı bir 
tacı ve bunun altında on iki mısralık 

manzum kitabeyi taşımaktadır. Esas ka
pı ise yuvarlak bir kemer içine açılmış
tır. Kasr-ı hümayunun yanlarda dışa ta
şan üst kat cumbaları dört sütun tara
fından taşınır. Bu sütunların altındaki 

yan girişler padişah ve maiyeti içindir. 

Kare şeklindeki harim. dört tarafta 
açılmış üstleri kemerli pencerelerden 
bol ışık alır. Mekanın üstünü basık. kur
şun kaplı bir kubbe örter. Dış cepheler 
köşe çıkıntıları ve mahya silmesine ka
dar çıkan plasterlerle hareketlendiril
miş, ayrıca ortadaki üst pencereler ka
visli silmelerle çerçevelenmiştir. Dış gö
rünümü daha da zenginleştirrnek düşün

cesiyle harimin dört ana kemeri. dışarı
dan her cephede yayvan kavisli alınlıklar 
halinde belirtilmiş, bunların ve kemerin 
içieri kabartma motiflerle tezyin edilmiş

. tir. Ku b be içi de ağır kalem işi nakışlarla 

bezenmiştir. Minberin ahşaptan ve çok 
sade olmasına karşılık mihrap çok renkli 
ve kalabalık bir süsleme ile kaplıdır. Ca-

Çağlavan 
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milerde pek rastlanmayan bir özellik ola
rak mihrap nişini üstten sınırlayan sivri 
kemerin içine de bir yazı frizinin konul
muş olmasına işaret edilebilir. 

Çağlayan Camii'nin sağdaki tek mina
resi, son devir camilerinin hemen hep
sinde olduğu gibi kasr-ı hümayun kitle
si köşesinden çıkar. Yuvarlak gövdenin 
üstünde mukarnas taklidi dört sıra ha
lindeki dendan çıkmalarının üstünde bu
lunan şerefe. Türk minare mimarisi ge
leneğine tamamen yabancı bir üslupta
dır. Ayrıca şerefe ince sütunlara daya
nan dalgalı bir saçakla örtülmüş ve bu 
saçağın sivri kemerlerinin içieri Gotik 

· üslupta şebekelerle doldurulmuştur. Böy
lece burada. Ortaköy'de Yıldız Parkı gi
rişindeki Mecidiye ve istanbul'da Sultan
hamam semtindeki Hacı Küçük camile
ri minarelerindeki Gotik şerefeterin bir 
üçüncü örneği meydana getirilmiştir. Mi
narenin petek kısmının en üst kenarın
da da kabartma bir süsleme görülür. Kü
lah ise bütünüyle değişik bir biçimde 
olup armut şeklinde dilimli bir kısmın 
üstünde gittikçe küçülen toplar ve en 
yukarıda da hilal vardı. Fakat bugün ar
mut şeklindeki kısmın yukarısı düştü
ğünden eksiktir. 

Çağlayan Camii. Türk sanatının yaban
cı tesirler altında kaldığı bir devrin ese
ri ve bilhassa minare mimarisinde mey
dana getirilen garip anlayışların bir ör
neği olarak dikkate değer bir yapıdır. 
Ayrıca istanbul"un Türk şehir hayatında 
vaktiyle büyük bir yer almış Sadabad ve 
Çağlayan'ın ayakta kalabilen son hatı

rası olarak da önemlidir. 
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İstanbul 
Kağıthane deresi kıyısında 

SadabM'da 
XIX. yüzyıla ait kas ır. 

_j 

Sultan lll. Ahmed devrinde ( 1703-1730) 
Sadrazam Nevşehirli Damad ibrahim Pa
şa ' nın Kağıthane deresi kıyısında inşa 

ettirdiği SadabM Sarayı'nın yerinde ku-
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