
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 

Camii 
ve mihrab1 · 
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istanbul 
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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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rulmuştur. Ünlü şair Nedim'in şiirlerin
de güzelliği ni övdüğü dere. kıyılar ve bu
radaki saray 1730"da Patrona isyanı sı
rasında tahribe uğramış. fakat yıktırıl
mamıştı. Ayaklanma bastırıldıktan son
ra Sadabad Sarayı tamir edilerek daha 
bir yüzyıl kadar kullanılmıştır. Sultan ll. 
Mahmud artık eskimiş olan. ayrıca zev
kine de uygun bulmadığı bu ahşap sa
rayı yıktırarak yerinde "yeni resim üze
rine·· daha değişik bir saray yapılmasını 
istemişti. Dere üzerinde kazıkiara otu
ran çıkmalara sahip ikinci Sadabad Sa
rayı"nın inşasına 1224"te ( 1809) başlan
mış. yapı 1229 Rebiülahirinde (Mart-Ni
san 1814) tamamlanmıştır. Bu sarayın 

mimarı Balyan ailesinden Kirkor Kalfa'
dır. Ancak Sultan Abdülmecid sarayı pek 
sevmemiş olacak ki buraya hemen he
men hiç gelmemiştir. Bu sebeple bakım
sız kalan ikinci Sadabad Sarayı da harap 
olmuştur. 

Tahta çıktıktan sonra Sultan Abdüla
ziz'in isteği üzerine Mimar Sarkis Bal
yan tarafından Sadabad Sarayı'nın ye
rinde üçüncü bir saray inşa edilmiştir ki 
bu bina Çağlayan Kasrı olarak tanınır. 
Abdülaziz tahta geçtiğinde baba Gara
bet Arnira Balyan hassa mimarı bulun
duğuna göre sarayın yeniden inşası ba
basının nezareti altında oğluna havale 
edilmiş olmalıdır. Sarkis genellikle kar
deşi Agop ile birlikte çalışmıştır. Padi
şahın tahta çıkışının hemen arkasından 
Sultan Mahmud Kasrı yıktınlarak tama
men Batı Avrupa saraylarının mimari ba
kımdan benzeri olan Çağlayan Kasrı ya
pılmış, 1279'dan (1862-63) 1282'ye (1865-
66) kadar içinin döşenmesi sürmüştür. 

Yeni Çağlayan Kasrı yapılırken yine de
re kıyısında çayırda eski İmrahor (MTra
hur) Kasrı'nın yenilenmesi uygun görüle-

Çağlayan Kas rı ·nın pl a nı 

~80 

rek bu da Avrupa mimarisi üslübunda 
yapılmıştır. Kağıthane mesiresinin son 
canlılık döneminde Abdülaziz'in sık sık 
Çağlayan'a geldiği bilinmektedir. ll. Ab
dülhamid de şehzadeliği yıllarında Mas
fak ve Çağlayan kasırlarında kalıyordu . 

Padişah olduktan sonra Yıldız Sarayı'nda 
yaşamayı tercih etmişse de arada Çağ
layan'a gitmeyi ihmal etmemiş, salta
natının ilk yıllarında cuma selamlığından 
çıkışında Kağıthane'ye uğramaya özen 
göstermiştir. Bu sebeple burada bazı 

köşkler yaptırdığı gibi orduya alınan ye
ni tip tüfekleri denemek için bir de atış 
poligonu kurdurarak bunun önüne pa
dişaha mahsus olmak üzere Poligon Kas
rı'nı inşa ettirmiştir. Poligon, Çağlayan 
Kasrı'nın biraz aşağısında derenin sol 
tarafında bulunuyordu. 

Tamamen Avrupa üslübunda iki katlı 
bir yapı olan Çağlayan Kasrı, bilindiğine 
göre, yapıldıktan bir süre sonra kışın ta
şan derenin suları altında kaldığından 

1 m. kadar yükseltilmiştir. Sonraları bu
raya Çağlayan Kasrı denilmesine rağmen 
o devirde hala Sadabad Kasr-ı Hümayu
nu olarak anılıyor ve padişahın sadece 
günü birlik gelip kaldığı "biniş kasrı"n
dan çok "sayfiye saray!"" mahiyetinde 
bulunuyordu. Zaten mimarisi de onun 
kasırdan ziyade bir saray olduğunu gös
termekteydi. 14 Zilhicce 1279 (2 Haziran 
1863) tarihli bir masraf defteri, buranın 
bütün dairelerinin döşenmesinin hayli 
uzun sürdüğünü ve bunun için büyük 
para harcandığını gösterir. Topkapı Sa
rayı Arşivi"ndeki çeşitli vesikalarda alı

nan eşyanın listesi ve ödenen paranın 
miktarı kaydedilmiştir. Nitekim 1281 
(1864-65) tarihli bir yazıda, "Sadabad 
Kasrı ile civarındaki Yeni Kasır ve Kağıt
hane'de şehzadeler dairelerinin ve Kasr-ı 
Hümayun'da valide sultan. başl~adınefen
di, Şehzade Burhaneddin Efendi, Şeh
zade Abdülhamid Efendi vesair dairele
rin tefrişi için" alınan eşya ve mefruşat 
ile bunun masrafı ayrıntılı olarak kay
dedilmiştir. Masraf defterleri, döşenme 
işlerinin 1282 ( 1866) yılına kadar sürdü
ğünü gösterir. Bu belgelerden. aynı za
manda sarayda valide sultan ve şehza
delerden başka padişah zevcelerinin, çe
şitli saray hademeleriyle harem müstah
deminin daire ve odaları bulunduğu da 
anlaşılmaktadır. Sultan ll. Abdülhamid 
döneminde 1306'da (1888-89) kasır ye
niden elden geçirilerek dışı boyanmış

tır. Fakat ll. Meşrutiyet'ten sonra bina 
tekrar ihmal edilmiş, Sultan Reşad an
cak bir defa buraya gelebilmiştir. ı. Dün-

ya Harbi"ni takip eden mütareke yılla
rında, Fransızlar 19 Kanunusani 133S'te 
( 19 Ocak 1919) bir general ile 400 suba
yın oturması için bazı sarayları istedik
lerinde Beylerbeyi Sarayı'nı kurtarmak 
için Va lidebağı Köşkü ile Çağlayan Kasrı 
teklif edilmiştir. Fakat Fransızlar bu tek
lifi olumlu karşılamamışlardır. Kasır iş
gal yıllarında yetim kız çocukları için 
yurt yapılmış ve 1923 yılına kadar bu iş 

için kullanılmıştır. 

Çağlayan Kasrı bundan sonra kendi 
haline terkedilmiş, bu arada büyük pa
ralar harcanarak yapılan döşeme ve eş
yası tamamen boşaltılmıştır. Bir bekçi
nin nezaretinde kalan Çağlayan Kasrı bu 
bakımsızlık yıllarında tabiat şartların

dan zarar görmeye başlamıştır. istanbul 
Eski Eserleri Koruma Encümeni 1930'
lardan itibaren, çok az bir harcama ile 
kurtarılması mümkün olan Çağlayan Kas
rı'nın ele alınması için bir layiha ile bir
likte proje ve keşif hazırlatarak ilgili ma
kamlara göndermiş, 31 Mart 1934 ta
rihli yazıyla binanın korunmasını iste
miştir. İstanbu l Belediyesi'nin bu konu 
ile ilgilenmemesi üzerine encümen. "bu 
tarihi mamüreden bir eser kalmayaca
ğı" düşüncesiyle kurtarılması için son 
bir gayret göstermiştir. Bunun netice
sinde Maarif Vekaleti'nin 15 Mart 1940 
tarihli yazı ile yapılmasını istediği yeni 
inceleme sürerken aynı bakanlığın S Mart 
1940 tarihli yazısı ile Maliye Vekaleti ta-

Çağlayan Kasrı'nın iki ayrı cephesi ni gösteren yıkılmadan 
önce çekilm iş fotoğrafları (S. Eyice foto~ra f arşivi) 



rafından kasır. çocukla rı koruma yurdu 
yapılmak üzere istanbul Belediyesi'ne 
devredilmiştir. Halbuki kasrın kurtarıl

ması için Milli Emlak Müdürlüğü 25 Ha
ziran 1941'de bir keşif yaptırmış ve bi
nanın 35.000 liraya esaslı bir tamirinin 
mümkün olduğu anlaşılmıştı. Maarif Ve
kaleti'nin 23 Ağustos 1941 tarihli yazı
sından öğrenildiğine göre bu para Mali
ye Vekaleti'nden sağlanmış, fakat ihale 
tasdik edilmediğinden işe başla nama

mıştı. Bu arada ihaleyi alan müteahhidin 
tahsisatı arttırmak istemesi ve harca
manın yan işler de katılarak 300.000 li 
raya yükseltilmesi üzerine Maarif Veka
leti kasrın kurtarılmasından vazgeçerek 
sadece bazı parçaların sökülüp başka 
sarayiara taşınmasını. Çadır Köşkü'nün 
ihyası ile derenin, çağlayanların düzene 
sokulmasını yeterli görmüştür. Fakat 
ertesi yıl istanbul kumandanı Orgeneral 
Fahrettin Altay'ın emriyle çatısı çökmüş 
olan kası r tamamen yıktırılmış , hatta 
başka sarayların tamirlerinde kulla nıl

mak üzere sökülen işlenmiş parçaların 
Topkapı Sarayı Müdürlüğü'ne teslimi hu
susundaki karara rağmen her şey yok 
edilmiştir. Arsası bir süre boş durmuş 
ve 19SO'Ii yılların başında aynı yerde is
tihkam Okulu'nun inşasına başlanarak 
yapı 1953'te tamamlanmıştır. Ayrıca za
man zaman buradaki bazı unsurların 

korunup yaşatılması düşünülmüşse de 
bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Kas
rm Sütlüce yolu tarafındaki bahçe du
varları da kaldırılmış, 1956 kışından iti
baren, derenin akışını kolaylaştırmak 

için mermer çağlayanlar bile sökülmüş
tür. istihkam Okulu da yakın yıllarda bu
rayı boşaltınca binası göçmen misafir
hanesi olmuş. böylece Çağlayan Kasrı is
tanbul tarihinden bütünüyle silinmiştir. 

Eski SadabM'ın "cedvel-i sim" adı ve
rilen. iki taraftan taştan rıhtım içine alı
nan Kağıthane deresi kenarında olan bi
nasının önünde, suyun birinden diğeri
ne akmak suretiyle süzüldüğü mermer 
çanakları Çağlayan Kasrı yapılırken ko
runmuştu. Ayrıca bu çağlayanların başın 

da olan bir çıkma set (veya sofa l üstün
de kurulan ve eski Sadabad'dan bazı de
ğişikliklerle Abdülaziz devrine kadar ge
len etrafı açık kameriye biçimindeki köşk 
de muhafaza edilmişti. Kasr-ı Nişad adı 
verilen bu zarif yapı , ince mermer sü
tunların taşıdığı geniş saçaklı bir çatıya 
sahipti ve ortasında fıskıyeli bir havuz 
bulunuyordu. içeriden ahşap kubbesi ve 
saçak altla rı zengin kalem işi nakışlarla 

bezenmişti. Sütun aralarında güneş, rüz-

gar ve yağmurdan içeriyi korumak üze
re kumaş perdeler bulunuyordu. Suyun 
çanaklardan akışını görmek ve sesini din
lemek için yapılan bu köşkün içinde çe
peçevre sediriere oturuluyordu. Kasr-ı 

Nişad. sarayın bakımsız kaldığı yıllarda 

( 1940' a doğru) üzerine ağaçların devril
mesi sonunda tamamen yıkılmış, istih
kam Okulu yapılırken de diğer parçaları 
ortadan kaldırılmıştır. 

Çağlayan Kasrı. Kasr - ı Nişad'ın hemen 
yanında, biribirine 90 derecelik bir açı 
ile birleşen "L" biçiminde iki büyük ka
nattan meydana gelmişti. Yer yer demir 
parmakiıkii pencereli bodrum katının 

üzerinde yükselen iki ahşap katı vardı. 
Üstü ise alçak korkuluk duvarı ile gizle
nen kiremit kaplı bir çatı ile örtülmüş, 
dışarıdan girişler mermer merdivenler
le sağlanmıştı. Dere kenarındaki rıhtım 
üzerinde yükselen birinci blokun sadece 
üst katı. konsonara dayanan dört çık
ma ile hareketlendirilmişti. Bu kanadın 
içinde boydan boya uzun bir koridor uza
nıyor ve dereye bakan bir dizi oda bu 
koridora açılıyordu. Bu mekanların kar
şılarında eş düzende sofalar, merdiven
ler ve bir de zengin biçimde tezyin edil
miş mermer kaplı hamam bulunuyor
du. Böylece bu kanadın harem bölümü 
olduğu, dereye bakan odaların kadın

efendilere ayrıldığı ve bunların korido
run karşı tarafındaki sofalar ve merdi
venlerle bağımsız birer daire teşkil et
tikleri anlaşılmaktadır. Bu kanadın ucun
daki daire ağa dairesiydi. Bu bloka biti
ş i k, esas cephesi parka bakan ikinci ka
nat ise mimari bakımdan daha ilgi çe
kici özelliklere sahipti. Bu kısma iki ta
raftan mermer merdivenlerle çıkılıyor ve 
dikdörtgen planlı büyük sofalara girili
yordu. Sefaların diplerinde yukarı kata 
iniş çıkış , daire kavisli büyük merdiven
lerle sağlanmıştı. Bu kanadın birbirini 
takip eden değişik ölçülerdeki salonları, 
tam ortadaki büyük beyzi bir divanha
ne sofasına bağlanıyordu. Safanın üstü 

Çağlayan 
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zengin nakışlı bir kubbe ile örtülmüştü. 
Bu blokun arkadaki iç avluya bakan ta
rafında birinin hünkara, diğerinin vali
de sultana mahsus olduğu tahmin edi
len iki hamam vardı. 

Kasrın tavanları zengin nakışlar ve yer 
yer muşamba üzerine yapılmış manza
ra resimleriyle bezenmişti. Çift kanatlı 
kapılar ceviz renginde cilalı olup altın 

yaldızla zırh çekilmişti. Hamamlar da ka
bartma motiflerle süslenmişti. 1938 yılı 
yazında kasrın içi gezildiğinde her yer 
henüz sağlamdı; yalnız ikinci bloku n 
ucundaki büyük selamlık merdiveninin 
üstündeki çatı kısmen çökmüştü. 

Kasrın gerek iç süslemesinde gerek 
dış mimarisinde Avrupa'da neo-klasik 
veya empire denilen üslübun hakim ol
duğu açıkça bellidir. Böylece bu bina, Av
rupa ve Kuzey Amerika'da XVIII. yüzyıl 
sonları ile XIX. yüzyıl başlarında çok mo
da olan bir sanat akımının istanbul'da 
geç ve belki de son temsilcisiydi. Mer
divenlerin çok değişik bir sistemle kavis
li olarak yükselmesi, mimari bakımdan 
başarılı bir buluş olarak kabul edilmek
tedir. Sarayın iç süslemesinin Mimar Sar
kis'e ait olmadığı söylenebilir. Zira bu 
yıllarda istanbul'da olan bazı Fransız de
koratörler, yeni yapılan sarayların iç süs
lemesi ve mefruşatı ile uğraşıyorlardı. 

Nitekim Daimabahçe Sarayı ' nın içi Ch. 
Seehan tarafından düzenlenmişti. Çağ
layan Kasrı ·nın yapıldığı yıllarda istan
bul'da olan. hatta 1865'te Sultan Abdü
laziz'in Paris seyahatinde beraberindeki 
heyette bulunan Percheran adlı Fransız 
da "saraylar dekoratörü" olarak tanını
yordu. Bu sebeple kasrın iç süslemesi ve 
döşenişinin bu sanatçı tarafından yapıl
dığı söylenebilir. 

Çağlayan Kasrı'nın etrafı ve eski Sa
dabad'dan kalan değerliağaçlarlakaplı 
geniş korusunun çevresi bir duvarla sı

nırlanmıştı. Kasrın mutfakları bu sınırın 
dışında yandaki yamaca yaslanmış, için-

. de altı bölme bulunan ayrı bir binadır. 
Burada kasrın suyunu sağlayan bir de 
hazne bulunuyordu. 

Kasrın Şişli'den inen yola açılan bir 
bahçe kapısı vardı. Esas kapılar ise ca
miye bakan duvara açılmıştı. Bunlar ta
mamen mermer çerçeveli ve birbirin
den farklı girişlerdi. Dereye yakın olan 
daha sade, ötekisi daha gösterişliydi. 

Birinci kapı (harem kapıs ı !?ll yarım yu
varlak kemerli olup iki yanında birer 
plasterle süslenmişti. Ötekisi ise daha 
abidevi olup yüksek yarım yuvarlak ke
meri iki yanda çifte mermer sütunlar 



ÇAGLAYAN KASRI 

Çağlayan Kasrı'ndan günümüze ulaşm ış duvar ve kaprlar
dan biri - Kağıthane 1 istanbul 

tarafından taşınmaktaydı. Kemerin üs
tünde kitabe işlenrnek üzere hazırlan
mış bir satıh varsa da bu gerçekleşme
miştir. Kemerin tepesinde taç biçiminde 
Osmanlı Devleti arması bulunmakta ve 
bu arma, Sultan Abdülaziz'in oval bir çer
çeve içindeki tuğrasının etrafını sarmak
tadır. 

Çağlayan Kasrı ' nın Abdülaziz devrin
de yeniden yapılması sırasında yeni baş
tan düzenlenen önemli bir parçası da 
kasırdan Kağıthane köyü istikametinde 
eski cedvel-i sim boyunca uzanan büyük 
korudur (has bahçe). Yüzlerce ağaç dikil
miş olan korunun içinde düzenli yollar 
açılmış, ayrıca tam ortada bir de gölcük 
yapılmıştı. Suyunu dereden ayrılan em
niyet arklarından alan bu gölcüğe tabii 
bir biçim verilmişti. Dereden gelen ark
ların derenin taşkınlarını önlemek için 
birtakım emniyet kapaklarına sahip ol
duğu da tesbit edilmiştir. Bu sistemin 
SadabM'ın hangi devrinde yapıldığı bilin
memektedir. Fakat herhalde 1862-1864 
yenilenmesinde elden geçirilmiş olmalı
dır. Derenin 1940'1ardan itibaren ihmal 
edilmesi, emniyet kapaklarının işlemez 
ve arkların görev yapmaz hale getirilme
leri, yatakların daldurulması Kağıthane 
deresini sel kaynağı durumuna sokarken 
koru ve civarının da su baskınları altın
da kalmasına sebep olmuştur. 

Osmanlı devrinde istanbul tarihinde 
büyük bir yer alan ve dolayısıyla Türk 
şehir hayatında bıraktığı derin izleri ede
biyat ve müsikide hala yaşayan eski Sa
dabad ve Kağıthane'nin son hatırası olan 
Çağlayan Kasrı'nın, bazı idarecilerin ka
sıtlı denilebilecek kayıtsızlık ve duygu
suzluğu neticesinde yok olması affedile
meyecek bir husustur. 
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rında yerinde yaptığımız müşahede ve incele
melere dayanarak Sadabad-Çağlayan hakkın

da haz ırladığımız henüz basılmamış araştırma
dan faydalanılarak yazılmı ştır. Tam bibliyog
rafya o eserde olup burada sadece belli baş lı 
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ÇACiMINI 
(~1) 

Mahmud b. Muhammed b. Ömer 
ei - Çağmlnl ei -Harizml 

(ö. 618 / 1221 [?]) 

Astronomi ve 
matematik bilgini, hekim. 

_j 

Harizm bölgesinde küçük bir kasaba 
olan Çağmin'de doğdu. Çok tanınmış ol
masına rağmen hayatı hakkında klasik 
ve modern kaynaklarda yeterli bilgi yok
tur. Astronomi alanındaki başarılı ilmi 
çalışmaları sebebiyle kendisine "Aiaü'l
müneccim" lakabı verilmiştir. Ölüm tari
hi konusunda da ihtilat vardır. Brockel
mann'a göre astronomi alimi Çağmini 
618'de (1221) vefat etmiştir, ondan baş
ka 74S'te (1344) ölen bir de hekim Çağ
mini vardır (GAL, 1. 473; Suppl., ı . 826. 
865) . Buna karşılık H. Suter. astronom 
ve hekim Çağmini'nin aynı şahıs oldu
ğunu ve 745'ten (1344) önce ölmüş ola
mayacağını ileri sürmekte (ZDMG, Llll. 
539-540 ; Die Mathematiker, s. 164-165). 
G. A. L. Sarton da bu fikre iştirak etmiş 
görünmektedir (bk. lntroduction, lll / 1. 

s. 699) C. A. Nailina ise Çağmini'nin VIII. 
(XIV.) yüzyıl sonu ile IX. (XV.) yüzyılın baş
larında yaşadığı kanaatindedir (ZDMG, 
XLVIII , ı 20-122). 

Çağmini. islam ilim tarihinde ünlü bir 
sima olarak yer almasını sağlayan asıl 

başarısını el-Mülal]l]as fi'l-hey' e adlı 
eseriyle elde etmiştir. islam dünyasında 
yaygın bir şöhrete sahip bulunan ve Os
manlı medreselerinde de uzun süre ders 
kitabı olarak okutulan bu astronomi ki
tabına çok sayıda şerh ve haşiye yazılmış
tır. En ünlü iki şerhten biri. Uluğ Bey'in 
isteği üzerine Kadızade-i Rümi tarafın
dan kaleme alınmış olup Şer]J.u1-Çag
mini adıyla tanınır; diğeri ise Seyyid Şe
rif ei-Cürcani'ye aittir. Katib Çelebi'nin 
şerh ve haşiyelerle ilgili olarak verdiği 
liste, bu kitabın islam dünyasında taşı
dığı önemi yansıtmaya yeterlidir. Kadı
zade'nin şerhine Fatih Sultan Mehmed'in 
isteği üzerine Sinan Paşa ' nın (ö 891 / 
1486) yazdığı haşiye ile Kadızade'n in ta
lebesi Fethullah eş-Şirvani'nin (ö 891 1 
1486) yazdığı ve yine Fatih'e sunulan ha
şiyeden başka Abdülali ei-Bircendi de (ö 

934 / 1527-28 1?1) bir haşiye yazmıştır. 

Hint bilginlerinden imamüddin b. Lut
fullah ei-Mütekaddim 'in. Kadızade ' nin 

şerhine yazdığı haşiyenin de Hindistan'
daki ilmi çalışmalara hayli etkisi oldu
ğu bilinmektedir (Zübeyd Ahmed. ı. ı 75) 
Dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüs
hası bulunan el-Mülal]l]aş'ın Almanca'
ya tercümesi G. Rudloff ve A. Hochheim 
tarafından yapılmış ve "Die Astronomie 
des Ma~müd ibn Muhammad ibn cOmar 
al- Gagmini" başlığıyla yayımlanmıştır 

(ZDMG,XLVIII1893l.s 213-275) 

el-Mülal]l]aş yazarının aynı zaman
da bir hekim olduğunu kabul eden Su
ter'e göre Çağmini Kiinılnçe adlı Arap
ça bir tıp eserinin de sahibidir [Die Mat

hematiker, s. 165) ibn Sina'nın el-J(iinıln 
fi't-p.b adlı eserinin bir özeti olan bu ki
tap, Timur'un oğlu ve halefi Şahruh'un 

(1405- ı 44 7) emriyle Farsça'ya çevrilmiş
tir. Arapça'sının tıpkıbasım neşirleri Lek
nev (1868, 19091. Lahor (1908) ve Delhi'
de ( 1908). Farsça'sınınki ise Kalküta'da 
(1792) yapılmıştır (Sarton. lll / ı. s. 700) 
Brockelmann ise J(iinılnçe ' nin astronom 
Çağmini'ye ait olduğunu şüpheyle karşıla
makta, ayrıca J(uva'l-kevakib ve ia cfü
hô adlı eserinden de hiç söz etmeyerek 
Risale ii ]J.isabi't- tis ca ve Şerh u turu
ki'l - J:ıisab ii mesa'ili 'l-veşaya adlı iki 
aritmetik kitabını ona nisbet etmekte
dir ( GAL Suppl., 1. 865 ; krş . Sarton, lll 1 1, 


