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Çağlayan Kasrı'ndan günümüze
dan biri - Kağıthane 1 istanbul

ulaşm ış

duvar ve kaprlar-

tarafından taşınmaktaydı. Kemerin üstünde 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 çerçeve içindeki tuğrasının etrafını sarmaktadır.
Çağlayan Kasrı ' nın Abdülaziz devrinde 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 dikilmiş olan korunun içinde düzenli yollar
açılmış, ayrıca tam ortada bir de gölcük
yapılmıştı. Suyunu dereden ayrılan emniyet arklarından alan bu gölcüğe tabii
bir biçim verilmişti. Dereden gelen arkların derenin taşkınlarını önlemek için
birtakım emniyet kapaklarına sahip olduğu da tesbit edilmiştir. Bu sistemin
SadabM'ın hangi devrinde yapıldığı bilinmemektedir. Fakat herhalde 1862-1864
yenilenmesinde elden geçirilmiş olmalı
dır. Derenin 1940'1ardan itibaren ihmal
edilmesi, emniyet kapaklarının işlemez
ve arkların görev yapmaz hale getirilmeleri, 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 edebiyat ve müsikide hala yaşayan eski Sadabad ve Kağıthane'nin son hatırası olan
Çağlayan Kasrı'nın, bazı idarecilerin kasıtlı denilebilecek kayıtsızlık ve duygusuzluğu neticesinde yok olması affedilemeyecek bir husustur.
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Mahmud b. Muhammed b. Ömer
ei - Çağmlnl ei -Harizml
(ö. 618 / 1221 [?])

L

Astronomi ve
matematik bilgini, hekim.

_j

Harizm bölgesinde küçük bir kasaba
olan Çağmin'de doğdu. Çok tanınmış olmasına rağmen hayatı hakkında klasik
ve modern kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Astronomi alanındaki başarılı ilmi
çalışmaları sebebiyle kendisine "Aiaü'lmüneccim" lakabı verilmiştir. Ölüm tarihi konusunda da ihtilat vardır. Brockelmann'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 olduğunu ve 745'ten (1344) önce ölmüş olamayacağını 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 Osmanlı medreselerinde de uzun süre ders
kitabı olarak okutulan bu astronomi kitabına 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 i n talebesi Fethullah eş-Şirvani'nin (ö 891 1
1486) yazdığı ve yine Fatih'e sunulan haşiyeden başka Abdülali ei-Bircendi de (ö
934 / 1527-28 1?1) bir haşiye yazmıştır.
Hint bilginlerinden imamüddin b. Lutfullah ei-Mütekaddim 'in. Kadızade ' nin
şerhine yazdığı haşiyenin de Hindistan'daki ilmi çalışmalara hayli etkisi olduğu bilinmektedir (Zübeyd Ahmed . ı. ı 75)
Dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüshası 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 zamanda bir hekim olduğunu kabul eden Suter'e göre Çağmini Kiinılnçe adlı Arapça bir tıp eserinin de sahibidir [Die Mathematiker, s. 165) ibn Sina'nın el-J(iinıln
fi't-p.b adlı eserinin bir özeti olan bu kitap, Timur'un oğlu ve halefi Şah ruh'un
(1405- ı 44 7) emriyle Farsça'ya çevrilmiş
tir. Arapça'sının tıpkıbasım neşirleri Leknev (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 cfühô adlı eserinden de hiç söz etmeyerek
Risale ii ]J.isabi't- tis ca ve Şerh u turuki'l - J:ıisab ii mesa'ili 'l-veşaya adlı iki
aritmetik kitabını ona nisbet etmektedir (GAL Suppl., 1. 865 ; krş . Sarton, lll 1 1,

ÇAGRI BEY
s. 700; Suter, Die Mathematiker, s. 165).
Çağminfnin, Öklid'in geometrinin ilkelerine dair kitabına yazdığı TelVJşu Kitô.bi'l- UşUJ adlı özetin yazma bir nüshası
iran'da Yezd'de Kitabhane-i Seryezdfde
bulunmaktadır (Kurbani, s. 219; krş. Sezgin, V, 115).
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ÇAGRIBEY
(ö. 451/1059)

Büyük Selçuklu Devleti'nin
L

kurucularından.
_j

Selçuklu hanedanına adını veren elMelikü'I-Gazi Selçuk'un torunu olup yaklaşık 380'de (990) doğdu. Babası Mikail
b. Selçuk'un gayri müslim Türkler'e karşı çıktığı bir gazada şehid düşmesi üzerine kardeşi Tuğrul Bey'le birlikte dedeleri Selçuk'un himayesinde yetiştiler.
Selçuk'un ölümünden sonra ailenin başına töre gereğince büyük evlat olarak
Arslan Yabgu geçti. Babaları Mikail'e
bağlı küçük bir Türkmen (Oğuz) grubunun başında bulunan Çağrı Bey ile Tuğ
rul Bey Arslan Yabgu'ya zayıf bir bağla
bağlı bulunuyorlardı . Çağrı ve Tuğrul
beyler. kendilerine bağlı Türkmen topluluğu ile amcaları Yüsuf Yına! ve Müsa inanç beylerle birlikte, daha önce, Samaniler'e yaptıkları yardım karşılığında
aile reisi Arslan Yabgu'ya verilen Buhara 'ya bağlı Nur kasabasına gelip orayı
yurt tutmuşlardı. Karahanil Hükümdan
Buğra Han'ın Samani Devleti'ne son vermesi üzerine Maveraünnehir'de değişen
siyasi şartlar dolayısıyla onların müttefik! olan Arslan Yabgu bu defa Karahanlılar'la iş birliği yapmaya başladı. Bu sı
rada Karahanlı hükümdarlarından ilig
Han Nasr'ın hücumuna uğrayan Çağrı ve
Tuğrul beyler Buğra Han'ın hizmetine
girmek zorunda kaldılar. Bu hizmet sı-

Han hile ile Tuğrul Bey'i
hapse attırdı. Bunun üzerine
mevcut kuwetleriyle birlikte derhal harekete geçen Çağrı Bey Buğra Han'ın
kendisine karşı da sevkettiği kuwetleri
bozguna uğratıp birçok Karahanlı kumandanını esir aldı: bunun üzerine Buğ
ra Han esir kumandanianna karşılık Tuğ
rul Bey'i serbest bıraktı. Bu hadiseden
sonra Çağrı ve Tuğrul beyler Buğra Han 'ın
hizmetinden ayrılarak tekrar Maveraünnehir'e döndüler. öte yandan ilig Han
Na sr'ın ölümünden (403 1 ı O12-13) sonra Karahanlı Hükümdan Arslan Han tarafından hapsedildiği yerden kaçan Karahanlı şehzadesi Ali Tegin Arslan Yabgu'nun yardımıyla Buhara'yı ele geçirip
burada bağımsız bir Karahanlı Beyliği
kurdu ve müttefik! Arslan Yabgu'nun
kızıyla evlenmek suretiyle durumunu daha da kuwetlendirdi. Bu sıralarda cereyan eden hadiselerden Arslan Yabgu ile
Tuğrul ve Çağrı beyler arasında bir soğukluğun mevcut olduğu anlaşılmakta
dır. Nitekim Tuğrul ve Çağrı beyler Arslan Yabgu-Aii Tegin ittifakının dışında
bırakılmıştır: hatta Selçuklu ailesinin
arasındaki bu hoşnutsuzluk daha da
ileri götürülmüş, Arslan Yabgu'nun da
desteğini alan Ali Tegin Tuğrul ve Çağ
rı beylere karşı askeri harekata girişe
rek onları kendisine tabi olmaya zorlamıştır. Bir yandan Buğra Han'ın, öbür
yandan Ali Tegin'in saldırı ve baskıla
rı karşısında çok zor durumlara düşen
Tuğrul ve Çağrı beyler kendilerine yeni bir yurt aramaya karar verdiler: bu
sebeple Tuğrul Bey beraberindeki Türkmenler'le çöllere çekilecek, Çağrı Bey ise
Bizans hakimiyetindeki Anadolu'ya bir
keşif seferi yapacaktı. Çok geçmeden
Çağrı Bey 3000 Türkmen atiısıyla Maveraünnehir' den batı yönüne hareket
etti. 101 S yılında, Gazneliler'in hakimiyetinde bulunan Horasan üzerinden vali
Arslan Cazib'in takibine rağmen süratle
geçip Irak-ı Acem bölgesine girdi. Çağrı
Bey'in bu geçişini haber alan ve bu sı
ralarda Hindistan'da bulunan Gazneli
Mahmud ona engel olamadığı için Arslan Cazib'e son derecede kızmış ve onu
şiddetle azarlamıştır. Çağrı Bey daha
sonra harekatına devam ederek Azerbaycan yoluyla Doğu Anadolu sınırlarını
aşıp Van gölü havzasına girdi. ilk olarak
Anadolu'ya giren ve özellikle Ermeni
kaynaklarında kaydedildiği üzere "mız 
rak, ok ve yaydan ibaret olan silahları
çekili, beli kemerli. uzun ve örülü saçlı,
rüzgar gibi uçan Türk atlıları" karşısınrasında Buğra

yakalatıp

da Bizans kumandanı Senekerim'in sevkettiği kuwetler "yağmur gibi atılan oklar" karşısında yenilgiye uğradılar. Böylece Van gölü havzasının büyük bir kıs
mı Çağrı Bey'in kontrolüne girdi. Daha
sonra Çağrı Bey kuzeye yönelip Gürcüler'in oturdukları Nahcıvan taraflarına
yürüdü. Bizans'ın Gürcü asıllı kumandanı Liparit'in savaşa cesaret edememesi
üzerine Çağrı Bey bütün bölgeyi kolayca hakimiyeti altına aldı. Daha sonra Duvin şehrinin güneyindeki Nig bölgesine
yürüyerek kendilerine karşı koymaya çalışan Bizans kumandanı Vasak Pahlavuni'nin kuwetlerini bozguna uğrattı. Hatta bu kumandan bozgun sırasında kaçarken Türk askerleri tarafından öldürüldü. Böylece Çağrı Bey Nig bölgesini
istila etti. Netice itibariyle Çağrı Bey, ileride yurt edinilmesi maksadıyla, başa
rıyla tamamladığı bu keşif seferi sonunda yol boyunca aldığı takviyelerle birlikte ancak 5000-6000 atiıyı bulan ve o
devir için dahi küçük sayılabilen bir Türk
kuwetini Bizans'ın Doğu Anadolu'daki
kuwetlerinin durduramayacak bir derecede olduğunu böylece bizzat tesbit etmiş oldu. Çağrı Bey Arslan Cazib'in takibinden maharetle sıyrıldı ve Azerbaycan - Horasan üzerinden Maveraünnehir'e dönüp kardeşi Tuğrul Bey'in yanı
na gitti (ı 021). Yaptığı keşif seferi hakkında ona bilgi verirken. "Biz buradaki
çok güçlü Karahanlı ve Gazneli devletleriyle mücadele edemeyiz, ancak Horasan. Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz: zira
oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir
kuwete rastlamadım" diyerek onu batı
yönüne harekete teşvik etti.
Arslan Yabgu-Aii Tegin ittifakı neticesinde Maveraünnehir'de Karahanlı ve
Gazneliler'e karşı üçüncü bir siyasi-askeri kuwet meydana gelmişti. Bu durum, Harizm'e hakim olan Gazneliler'le
Maveraünnehir'de kendilerine karşı herhangi bir rakip görmek istemeyen Karahanlılar'ı endişeye sevketti. Bu sırada
Karahanlı Hükümdan Yusuf Kadır Han
ile Gazneli Sultanı Mahmud Semerkant
yakınlarında bir toplantı yaparak (416 /
1025) Arslan Yabgu ve Ali Tegin'in bertaraf edilmesini ve Amuderya'nın (Ceyhun) iki devlet arasında sınır olmasını
kararlaştırdılar. Alınan bu kararları derhal uygulamaya koyan Sultan Mahmud
Arslan Yabgu'yu davet ettiği bir ziyafette hile ile tutuklatıp Hindistan· da Keş
mir'e giden geçitteki sarp bir tepe üzerinde bulunan Kalincar Kalesi'nde hap-
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