
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 



şekilde yerleştirilen odalar, demir par
maklıklı dikdörtgen pencerelerle aydın
latılmıştır. Bu odaların arasına. Osmanlı 
barağuna has birleşik kemerlerden mey
dana gelmiş bir revakla sofadan ayrılan. 
aynı türde pencerelerin görüldüğü sedir
li bir eyvan kondurulmuştur. Birinci kat 
safasının ahşap direkleri arasında kor
kuluklar uzanmakta. simetri ekseninde
ki açıklığı da avlu yönüne doğru bir şah
nişinle genişletilmiş bulunmaktadır. 

Birinci katın mimari ayrıntı ve süsle
meler bakımından oldukça sade tutul
masına karşılık. yüksek tavanlı ikinci ka
tın. özenli işçiliği ve göz alıcı bezemesiy
le dikkat çektiği görülmektedir. Bu ka
tın safasında ahşap direkierin göğüsle
meleri barok üslupta yalancı kemerlerle 
gizlenmiş, birinci kattaki şahnişinin üze
rine de biraz daha ileri çıkan bir ikincisi 
oturtulmuştur. Safanın çevresinde. dik 
açılı iki eksene göre simetrik olarak yer
leştirilmiş dört oda ve bunların araların
da da üç eyvan yer almaktadır. Sokak 
cephesindeki iki köşk oda ile aralarında
ki eyvan. eğri eliböğründelere dayanan 
çıkmalarla genişletilmiş, çift sıra pence
relerle ışıklandırılmıştır. Dikdörtgen olan 
alt sıradaki pencereler ahşap kepenk
ler, korkuluklar ve kafeslerle. basık ke
merli olan tepe pencereleri ise camları 
renkli çift cidarlı alçı revzenlerle donatıl
mıştır. Eyvaniarda olduğu gibi odalarda 
da sediriere yer verilmiş, ayrıca güney
doğu köşesindeki köşk oda hariç diğer
lerine birer ocak yapılmıştır. Pahlanmış 
köşelerden girilen bu odalar. geleneksel 
Türk evlerindeki mekan düzenlemesinin 
belli başlı bütün unsurlarına sahip olma
larının yanında Osmanlı baroğuna has 
üslOp özelliklerini de en belirgin biçim
de yansıtırlar. Oymalı ve boyalı ahşap ka
pı kanatlarında, cepheleri kıvrımlı yük
lüklerde, aynı kıvrımlı hattı izleyen raf
larda, tavanlarda dikdörtgen panolara 
(kitabelere) ayrılmış bulunan sıvalı yüzey
lerdeki kalem işlerinde hep bu gelenek
sel-yenilikçi kaynaşması ve barak üsiO
bun bütünleyici etkileri görülmektedir. 
Özellikle iki köşk odada yüklüklerle ta
van arasındaki, köşelere doğru silindirik 
bombeler yapan duvar yüz;eylerine res
medilmiş olan istanbul ve izmir panora
maları , yapıyı geç devir halk resmi açı 

sından da ilginç hale getirmektedir. 

Konağın oldukça farklı görünümler ar
zeden sokak ve avlu cepheleri, hareketli 
kitleleri ve uyumlu oranları ile dikkat çe
ker. "Her katta "U" şeklinde aviuyu ku
şatan açık sofaların meydana getirdiği 

iç cephede üstüste bindirilmiş şahnişin
ler. merdivenler ve bağdadi kemerierin 
oluşturduğu revaklar hareketliliği sağla
yan başlıca unsurlardır. Sokak cephesin
de ise ikinci kattaki köşk odalarla bun
ların arasındaki eyvana ait kavisli eliböğ
ründelerle ve çift sıra pencerelerle do
natılmış çıkmalar dikkat çekmektedir. 
Sağır bırakılmış olan zemin kat duvar
ları ile sınırlı sayıda pencerenin yer aldı
ğı birinci kat duvarlarında sıva üzerine, 
Anadolu Türk mimarisinde en erken ör
neklerine Selçuklu devrinde rastlanan. 
muhtemelen Antikçağ mimarisinden mül
hem kesme taş örgü görünümünde bo
yama yapılmış, böylece kale duvarı izie
nimi verilen bu kısmın üzerinde, renkli 
kalem işleriyle ve bol miktarda pence
releriyle ileri doğru çıkan ikinci katın da
ha ihtişamlı durması sağlanmıştır. 

Çıkmalarda, pencerelerden artakalan 
alanlar dikdörtgen panolara taksim edil
miş, bunların içi Osmanlı barak üslObu
na has süsleme unsurları ile doldurul
muştur. Hemen bütün Batı Anadolu'da
ki benzer örneklerde olduğu gibi mavi, 
sarı ve koyu yeşil tonların hakim bulun
duğu bu süsleme unsurları arasında, özel
likle içi somaki görünümü verecek şekil
de boyanıp "S" ve "C" kıvrımlarıyla çer
çevelenmiş beyzi madalyonlar, girland
lar. çiçek demetleri ve vazolar göze çarp
maktadır. Çıkmaların arasında kalan sa
ğır duvar yüzeyleri ise kıvrımları başarılı 
biçimde gölgelendirilmiş perde resimle
riyle tezyin edilmiştir . 

Mimari ayrıntıları kadar süsleme prog
ramı açısından da geleneksel Türk mi
marlığı ile Batı kökenli unsurların usta
ca kaynaştırıldığı Çakır Ağa Konağı, Os
manlı baroğunun sivil mimari alanında
ki en başarılı örneklerinden birini teşkil 
etmekte ve söz konusu üslObun istanbul 
dışındaki yerleşmelerde de benimsendi
ğini açıkça göstermektedir. 
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ÇAKIRCIBASI 

ÇAKIRCIBAŞI 

Osmanlı sarayında 

av işleriyle uğraşan yüksek 
rütbeli görevlilerden çakırcıların 

ve şikar ağalarının amiri. 
_j 

Eski Türk ve islam devletlerinde önem
li bir yeri olan avcılık Osmanlılar'da da 
mükemmel teşki latı olan bir kuruluştu. 
Bu teşkilatın çeşitli görevlileri vardı. Bun
lardan çakırcılar. padişah ava gittiğinde 
ellerinde ava alıştırılmış doğan türün
den büyük. yırtıcı çakır kuşlarını tutar
lar ve av için kullanırlardı. Çakırı avın üs
tüne salanlara "çakır salan" denirdi. Bun
lar kendi ara larında baş çakır salan. ikin
ci, üçüncü ... yedinci çakır salan gibi bir 
sıralamaya tabi tutulurlardı. Özellikle 
XVI. yüzyıl boyunca avcılıkla ilgili görev
liler in sayısı artmış, bunlar çakırcıbaşı, 
şahincibaşı, atmacacıbaşı ve doğancıba
şı gibi ağaların emri altında toplanmış
lardı. IV. Mehmed zamanına kadar do
ğancıbaşının ve doğancıların görevi En
derun'da, diğerlerininki BirOn'da idi. Bü
tün şikar ağalarının en yüksek rütbelisi 
olan çakırcıbaşı Fatih'in teşrifat kanun
namesinde, av seferleri sırasında padi
şahın yanında yürüme hakkına sahip ri
kab* ağaları arasında çaşnigir*başıdan 
önce, min'lhur"dan sonra zikredilmek
tedir. XVI. yüzyılda ulOfesi 160 akçe idi 
ve dış hizmete genellikle beylerbeyi ola
rak çıkardı. Yerine şahincibaşı, onun ye
rine de atmacacıbaşı tayin edilirdi. 

Taşradaki çakırcılar dağlarda çakır yu
valarına çıkıp çakır yavrularını toplar. bun
ları av için yetiştirirlerdi. Bu hizmetleri
ne karşılık vergiden muaf tutulurlar ve 
timar * tasarruf ederlerdi. Padişahların 

Cakırcıbaşı 

(Gastallan 

Hislori 

Tahtureks) 
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