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~ Aı.i SEVİM 

L 

çAH-ı BABiL 
( ..k4 ·~ ) 

Divan edebiyatında kullanılan 
bir remiz. 

_j 

Farsça çah (kuyu) kelimesi divan ede
biyatında bir remiz olarak tek başına 
kullanıldığı gibi çah- ı Babil. çah - ı Yusuf. 
çah-ı zenah gibi tamlamalar halinde de 
kullanılmıştır. 

Çah- ı Babil. Harüt ile Marat adlı iki 
meleğin Zühre adındaki bir kadına aşık 
olduktan sonra onun tuzağına düşüp ila
hi emre karşı gelmeleri yüzünden içinde 
ası larak ceza gördükleri bir yer olarak 
zikredilir. Vehbi'nin. "Çah - ı Babil'de olan 
iki melek/ Biri Harüt u birisi MarOt" bey
tiyle, Hamdullah Hamdi'nin, "Aşktır bi
karar eden feleği 1 Çah-ı Babil'de bend 
eden meleği" beyti bunu ifade eder. As-
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lında İsrailiyat'tan olan ve bazı İs lami 
kaynaklara da giren rivayetlere göre bu 
kuyu ayrıca Harot ile Marot tarafından 
çeşitli sihirlerin öğretildiği bir yer olarak 
da tanınmaktadır. 

Şark- İslam edebiyatlarında HarOt -Ma
rat, Zühre. cadı, efsun. sihir, fitne vb. ile 
birlikte telmih, teşbih veya tenasüp yo
luyla kullanılmaktadır. Divan şiirinde çah-ı 
Babil. sevgilinin HarOt ile MarOt'tan bü
yü öğrendiği yer olarak da geçer. Ayrıca 
sevgilinin yüzündeki çukur yerler. göz
ler. özellikle de gamzeler ve çene çuku
ru (çah-ı zekan, zenah 1 zeneh, zenahdan) 
aşığı büyüleyen birer büyü kuyusu gi
bi düşünülerek çah-ı Babil'e teşbih edi
lir. Ayni'nin, "Fitne neşr etticihanahat- ı 

pür - aşObun 1 HarOt-ı ham - ı zülfe me
kan çah-ı zekan· ve Hayali Bey'in. ·oı ze
nah mı ya rasad - gah - ı sipihr-i izz ü naz 1 
Ya çeh-i Babil-sitan ya Yusuf'a zindan 
mıdır· beyitleri bu düşüncenin bir ifa
desidir. Ayrıca sevgilinin aşığı büyüleyen 
saçı ile benleri de HarOt ile MarOt'u tem
sil eder (ayrıca bk. BABİL [Babil Kuyusu]). 
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weı lSKENDER PALA 

L 

çAH-ı YÜSUF 

( u.....Y- ·l:ı.- ) 
Hz. Yusuf'un 

kardeşleri tarafından 
içine atıldığı kuyu. 

_j 

Bi'r -i Yusuf da denilen bu kuyunun 
Ürdün civarında olduğu, bazı rivayetler
de içinde su ile birlikte yılan, akrep gibi 
haşaratın da bulunduğu, bazılarında ise 
her türlü haşarat ve vahşi hayvanın ya
şadığı kör bir kuyu olduğu, ancak bura
ya atıldığında bunlardan hiç birisinin 
Yusuf'a dokunmadığı ifade edilmekte
dir. Ayrıca Yusuf'un bu kuyuda üç gün 
kaldığı ve devamlı surette esrna-i hüs
nayı okuduğu da belirtilmektedir. Kar
deşleri tarafından içine atıldıktan son
ra bir müddet bu kuyuda kalan Yusuf'u 
oradan geçen bir kervanın sakası çıkar
mış ve Mısır'a götürmüştür. 

Hz. Yusuf'un kuyuya atılması hadise
si bütün Şark İslam edebiyatlarında ol-

duğu gibi divan edebiyatında da geniş 
bir şekilde işlenmiştir. Konuya yaktaş

ma ve konuyu işleyiş tarzı bakımından 

iki ayrı grupta ele alınabilecek olan bu 
hadise, Yusuf u Züleyha masnevilerinde 
eserin bir bölümü olarak çok defa müs
takil başlıklar altında işlenmiştir (bk. Yah
ya Bey, s. 33, 41). Diğertaraftan olay pek 
çok beyitte hikaye, teşbih ve mecazlar 
halinde anılmış ve mazmun olarak kul
lanılmıştır. Bu tür beyitlerin birçoğunda 
Yusuf'un içine atıldığı kuyu sevgilinin çe
ne çukuru (çah - ı zekan) ile eş anlamda 
ele alınır. Aşık sevgilinin çene çukurunu 
arzularken gerçekte içinde Yüsuf'un (sev
gili) bulunduğu çah-ı Yüsuf'a can atmak
tadır. Çünkü aşıkın canı ve gönlü zaten 
o kuyudadır. Aşk Zeliha, güzellik Mısır. 

can da kuyuya düşen bir YQsuf'tur. Şey
hülislam Yahya'nın. "Şebnem gibi dil gon
ca -i handanma düştü 1 Yusuf gibi can 
çah - ı zenahdanına düştü" beyti bu kla
sikleşm iş temayı ifade eder. 

Çah-ı Yusuf'un konu edildiği beyitler
de telmih, teşbih ve tenasüp sanatları

na da sık sık rastlanır. Mesnevilerde ise 
konu çok defa hikemi-didaktik söyleyiş

ler içinde ifade edilir. Kardeş dahi olsa 
insanoğluna güven olmayacağını anla
tan irsal-i meseller için çah - ı Yusuf mo
tifı pek uygundur. Haşimi'nin. "Yusuf 
dahi olsan düşürürler seni çaha 1 Eb
na-yı zamanın işi ihvana cefadır· beytiy
le Seyyid Vehbi'nin, "Baba nasihatıdır 

rnekr-i hişten hazer et 1 Eden fütade- i 
çeh Yusuf'u biraderidir" beyti bu düşün
cenin ifadesidir. Yusuf u Züleyha mes
nevilerinde çah - ı Yüsuf hakkında ayrın
tılı tasvirlerle bu konudan çıkarılması 

gereken ibretler de yer almaktadır. 
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L 

ÇAKABEY 
(ö. 488/1095 [?]) 

İzmir ve civarındaki adalarda 
hakimiyet kuran ilk Türk beyi. _j 

Ege sahillerinde denizcilik faaliyetleri
ne gi rişen ilk Türk beylerinden olup kay
naklarda hakkında çok az bilgi vardır. 
Danişmendname'de Oğuzlar'ın Çavul-



dur boyuna mensup bir "başbuğ " olarak 
zikredilir. Hayatı ve faaliyetleri hakkın
da bilinenler, Bizans imparatoru 1. Alek
sios Komnenos'un kızı Anna Komnena·
nın kaleme aldığı Alexiada adlı esere 
dayanır. Burada adının (Gr. Tzakhas = 
Çakhas = Çakas) şeklinde yazılmış olma
sı. isminin Çaka mı yoksa Çakan mı ol
duğu konusunda tartışmalara yol aç
mıştır. Son yapılan tesbitiere göre bu 
adın doğru şeklinin Cakan olması gerek
tiği belirtilmiştir (Kafesoğlu , XXXIV, 55 -
60; Rasonyi , s. 133). Xl. yüzyıl eseri olup 
XIII. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen Da
nişmendname 'de ise muhtemelen Mo
ğolca ' nın tesiriyle bu ad Çaka şeklini al
mış ve bu şekil yaygınlaşmıştır (s. 85-86, 
122). 

Çaka Bey, Malazgirt Savaşı'nı takip 
eden yıllarda Alparslan ·ın Anadolu· nun 
fethiyle görevlendirdiği beylerden biri 
olup Danişmendname 'ye göre Sultan 
Turasan'ın maiyetinde bulunuyordu. Sul
tan Turasan 20.000 kişilik kuwetiyle Da
nişmend Gazi'den ayrılıp yanında Çaka, 
Kara Tona ve Hasan Hoşavendf olduğu 
halde Kayseri'den istanbul'a kadar akın
lar yaptı. Ancak onların akınları bir de-

Caka Bey' in hakimiyet sahası 

niz savaşında son buldu. Muhtemelen 
Çaka 'Bey bu mücadelelerin birinde Bi
zanslı kumandan Kabalika Aleksandr'a 
esir düştü (ı 078) ve İmparator Nikepho
ros Botaneiates'in sarayına gönderildi. 
İmparator ona "protonobilissimos" un
vanı ile bazı imtiyazlar tanıdı ve hediye
ler verdi. Anna Komnena'ya göre Çaka, 
sarayda Homeros'u okuyup aniayacak 
kadar Bizans dilini ve Bizans savaş me
totlarını öğrendi. Hatta Bizans tahtına 
göz diktiği belirtilen Çaka'nın denizcili
ğe önem vermesinin sebebi İstanbul ' u 
ele geçirme planiarına dayandırılmak

tadı r. 

1081 ·de Bizans tahtına çıkan İmpa
rator ı. Aleksios Komnenos tarafından 
bütün imtiyazları elinden alınan Çaka 
Bey'in daha sonra İzmir'i ele geçirdiği 
görülmektedir. Ancak onun İstanbul·
dan nasıl ayrıldığı ve İzmir'i hangi tarih
te aldığı bilinmemektedir. Bu sırada Ana
dolu'nun çeşitli yerleri Türk beyleri ta
rafından fethedilmiş, Bizans' ın Anadolu 
ile irtibatı kesilmişti. Bu durumdan isti
fade eden Çaka. gemi inşaatından anla
yan birinin de yardımıyla kırk gemi inşa 
ettirerek oluşturduğu ilk açık deniz Türk 
donanması ile faaliyete geçti. Kutalmı
şoğlu Süleyman Şah'ın Halep'te ölümü 
üzerine İznik tahtına hakim olan Ebü'I 
Kasım ile Bizans'a karşı ortak hareket
lerde bulundu : 1086 yılında İzmit' e yap
tığı hücuma donanmasıyla katıldığı gibi 
Balkanlar'daki Peçenekler'i de kendi saf
larına alıp Bizans'a karşı ortak bir hare
kat planladı. Fakat Selçuklu ümerasın

dan Porsuk'un iznik'i muhasara etmesi 
ve Ebü'I-Kasım'ın da Bizans ile anlaş
mak zorunda kalması bu planı bozdu. 
Bu sırada Bizans'ın donanması ile kara 
ordusu büyük ölçüde çökmüş ve zayıfla
mıştı. Bu fırsatı değerlendiren Çaka Bey, 
ilk olarak sahil şehirlerinden Urla ve Fo
ça'yı aldı. Daha sonra Midilli ve Sakız'ı 
zaptedip Sisarn ve Rodos'a kadar uzan
dı. Adaları kurtarmaya gelen bir Bizans 
donanması da mağlüp edildi. Bu Çaka 
Bey'in ilk deniz galibiyetidir. Bunun üze
rine imparator. Konstantinos Dalassenos 
kumandasında daha güçlü bir donanma 
gönderdi. Denizde savaşı kabul etmeyen 
Bizanslı kumandan Sakız'daki kara sava
şında tekrar yenilgiye uğradı. Savaş so
nunda Bizanslı kumandanla yaptığı gö
rüşmede Çaka Bey. vaktiyle Bizans 'ta 
iken kendisine verilen imtiyaz ve rütbe
leri geri istediği gibi kızının da imparato-

ÇAKA BEY 

run oğlu ile evlenmesini teklif etti; bun
lara karşılık adaları iade edeceğini bil
dirdi. Ancak anlaşma gerçekleşmedi: bu
nun üzerine Çaka Bey Bizans ordusu
nu Sakız'dan tamamen kovmak için kuv
vet toplamak maksadıyla İzmir' e döndü. 
Konstantinos Dalassenos ise kuwetlerini 
yenileyip Sakız Kalesi'ni aldı, oradan Mi
dilli'ye gittiyse de başarılı olamadı. 

Çaka Bey bölgede hakimiyet sahasını 
genişletmiş ve Bizans'ın ciddi rakibi ol
muştu. Onun asıl hedefi Gelibolu yarı
madası ve Trakya idi. Bunun için de Bal
kanlar'da Bizans'ı uğraştıran Peçenek
ler'le yeniden temasa geçtiği gibi Bizans 
hizmetinde bulunan Anadolu Türkleri'
ni de kendi ordusuna çağırdı. Bu arada 
muhtemelen 1090 yılında Sakız' ı geri al
mış, Bizans'ın Sicilya ile mücadele halin
de olmasından faydalanarak Sisarn ve 
Rodos'u topraklarına katmıştı. Öte yan
dan Peçenekler'le yaptığı ittifaka İznik 
hakimi Ebü' I - Kasım da katılm ıştı. Böy
lece sıkışıp kalan istanbul 1090 - 1 091 
kışında büyük sıkıntı çekti. Bu tehlike
li durum karşısında imparator Aleksios 
Komnenos Kumanlar'la anlaştı. Çaka Bey 
ise bilinmeyen bir sebepten dolayı Bi
zans' a karşı girişilecek ortak mücade
leye katılmaktan vazgeçti, yalnız kalan 
Peçenekler Kumanlar'ın saldırısı sonu
cu çok büyük zayiat verdiler (29 Nisan 
1091) 

Büyük bir tehlikeyi böylece önleyen im
parator adaları kurtarmak üzere faali
yete geçti. Peçenekler'in akıbetine rağ
men Çaka Bey'in cesareti kırılmadı. An
na Komnena'ya göre kendisini impara
tor (basileios) dahi ilan etti. Kısa zaman
da donanmasını güçlendirdi. hedefi is
tanbul üzerine bir sefer yapmaktı. Hat
ta Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıcars lan'a 

kızını vererek akrabalık kurdu ve du
rumunu daha da kuwetlendirmeye ça
lıştı. 

imparator Aleksi os Komnenos 1 092 
yılı baharında Midilli'yi kurtarmak üzere 
Yohannes Dukas'ı karadan. Dalassenos'u 
da büyük kuwetlerıe denizden gönder
di. Çaka Bey adanın muhafazasını kar
deşi Yalvaç'a IA/exiada 'da Galabatzes) bı
rakmış, kendisi de denizde mücadeleye 
hazırlanmıştı. Bizans ordusu ve donan
masının üç ay süren kuşatması başarılı 
olamadıysa da daha fazla dayanamaya
cağını anlayan Çaka Bey. askerlerinin 
adayı sağ salim terketmeleri şartıyla Mi
dilli'yi Bizans·a bıraktı. Ancak Bizanslı 
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ÇAKA BEY 

kumandanlar teslim şartlarına uymayıp 
Türk kuwetleri adayı boşaltırken ani bir 
hücumla Çaka Bey'in donanmasını tah
rip ettiler. Bir müddet sonra Sisarn ada
sı da Bizans'ın eline geçti. 

Çaka Bey kısa zamanda "droman" de
nilen hücum gemileriyle çifte kürekli ve 
üç kürekli gemilerden oluşan yeni bir 
donanma hazırladı. Midilli, Sakız. Sisarn 
ve Rodos'ta tekrar hakimiyet kurdu. Fe
tihlerini Çanakkale Bağazı istikametine 
doğru genişletti. Edremit ile Bizans'ın 
gümrük kapısı olan Abydos'u aldı. He
defi muhtemelen Trakya'yı geçip istan
bul 'a ulaşmaktı. ayrıca donanınaya da 
hareket emri vermişti. Onun bu faaliyet
leri hem damadı ı. Kılıcarslan hem de im
parator Aleksios'u tedirgin etmişti. ı. Kı

lıcarslan, Çaka Bey'in ülkesini kendi ya
yılma sahası olarak görüyordu. Bu duru
mun farkında olan imparator. Çaka Bey 
ile ı. Kılıcarslan 'ı birbirine düşürmek üze
re faaliyete geçti. ı. Kılıcarslan'a yazdığı 

bir mektupta Bizans'tan ziyade kendi
sinin tehlike içinde bulunduğunu bildi
riyordu. Bu çabaları sonucu iki Türk hü
kümdarı aradaki akrabalığa rağmen bir
birine düşman oldu. ı. Kılıcarslan ordu
suyla Çaka'ya karşı harekete geçerken 
bir Bizans donanınası da denize açılmış
tı. Abydos'ta bulunan Çaka Bey niyetini 
öğrenmek için damadının yanına gitme
ye karar verdi. Görüşme teklifini kabul 
eden Kılıcarslan onu tertip ettiği bir zi
yafet sırasında öldürttü. Çaka'nın biz
zat damadı tarafından öldürüldüğünü 

kaydeden Anna Komnena. katil tarihini 
1 097 olarak vermekteyse de bunun yan
lış olduğu anlaşılmaktadır. Zira Kılıcars
lan'ın Çaka problemini halletmeden ve 
Bizans'la barış yapmadan 1096'da Ma
latya 'yı mu hasaraya gitmesi imkansız 
görülmekte, ayrıca 1 097' de Haçlı lar' ın 
iznik'i aldıkları ve Kılıcarslan'ın Anadolu 
içlerine çekildiği bilinmektedir. Buna gö
re Çaka Bey'in öldürülüş tarihi 1095 ol
malıd ı r. 

Ölümünden sonra kuwetleri dağılan. 
kurduğu sahil beyliği ortadan kalkan Ça
ka Bey, iyi bir teşkilatçı ve denizci olup 
Ege sahillerinde ilk Türk tersanesiyle do
nanmasını meydana getirmiş. İzmir ve 
civarında ilk Türk yerleşmesini sağladığı 
gibi bu bölgelerin daha sonra Türkmen 
beylikleri tarafından fethine de zemin 
hazırlamıştır. Ayrıca Anadolu Selçuklula
rı ile Balkanlar'daki Peçenekler'i bir ara
ya getirip Bizans'ın yerinde büyük bir 
Türk devleti kurma ideali peşinde koş

tuğu da söylenebilir. 
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~ MücTEBA İLGÜREL 

ÇAKIR AGA KONAGI 

Birgi'de Türk sivil mimarisinin 
en güzel örneklerinden 

biri olan konak. 
_j 

İnşa tarihi tam olarak tesbit edileme
yen konağın, Osmanlı baroğunu yansı

tan mimari ayrıntılarından ve süsleme 
unsurlarından hareketle. ı. Abdülhamid 
( 1774-1789) veya lll. Selim devrinde ( 1789-
1807) yapıldığını söylemek mümkündür. 
Konağı inşa ettiren ve Birgi halkı arasın

da "Çakırlar'ın Tahir Bey" adıyla anılan 
kişinin. o tarihlerde dericiliğin canlılığı

nı koruduğu bu şehirde debbağ)ıaneleri 
bulunan varlıklı bir zat olduğu söylen
mektedir. Cumhuriyet döneminde yerli 
ve yabancı birçok araştırmacının dikka
tini çeken konak, Ödemişii hukukçu ve 
sanat sever Mutahhar Başoğlu'nun him
metleriyle onarılarak çökmekten kurta
nimış ve yine aynı zatın teşebbüsleri so
nucunda kamulaştırılarak müzeye dönüş
türülmüştür. 

Konağın günümüze ulaşabilen kısmı 

nın . asıl ana binayı teşkil eden harem bö
lümü olduğu anlaşılmaktadır. Arka bah-

çede bulunduğu tahmin edilen selamlık 
ve diğer müştemilatın bütünüyle orta
dan kalkmış olmaları sebebiyle konum
larını ve mimari özelliklerini tesbit ede
bilmek mümkün değildir. "U " biçiminde 
bir kitle içinde toplanan harem bölümü 
üç katlı olup dış sofalı. eyvanlı. çift köşk 
adalı bir tasarım sergiler. En eski örne
ğine Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan 
Mehmed dönemine ait Hazine Dairesi'n
de rastlanan ve xVIl. yüzyıldan itibaren 
istanbul çevresinde terkedilmeye başla
narak Anadolu'da ve Rumeli'de yaşatıl
masına devam edilen dış safalı ev tasa
rımı. bu konakta oldukça simetrik bir 
düzenleme ile ortaya çıkmaktadır. Yapı 
sokak cephesinde köşk odaların çıkma
larıyla. avlu cephesinde de minyatür bi
rer köşk niteliğindeki şahnişinlerle zen
ginleştirilmiştir. Ahşap çatkılı duvarlar
da dolgu malzemesi olarak tuğla kulla
nılmış, kuzeydeki avluya açılan sefaların 
revakları ile eyvan revakları ise bağdadi 
tekniğinde yapılmıştır. 

Güney yönündeki sokaktan dikdört
gen açıkitkit mütevazi bir kapı ile girilen 
basık tavanlı. taş döşeli zemin katta din
lenme sekileri, seyislerle ahır uşaklarının 
odaları ve ahırlar yer alır. Giriş dışında 

bütünüyle sokağa kapalı olan bu kat. gö
ğüslemelerle takviye edilmiş ahşap di
reklerden meydana gelen bir bölümle 
avluya açılır. Zemin kat gibi basık tavanit 
olan birinci katta kışlık odalarla hizmet
kar odaları bulunmaktadır. Güneybatı 

ve güneydoğu köşelerine simetrik bir 

Cakır Ağa Konağ ı ve konağın köşk odalarından birindeki 
tavan ve duvar süslemeleri - Birgi 1 izmir 


