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(bk. MUSTAFA EFENDi, Çatalsakal). 
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ÇAV 

İlhanlılar' dan 
Geyhatu Han döneminde kullanılan 

Çin menşeli kağıt para. 
_j 

Divdnü lugati't- Türk'te ve Uygurca'
da "ses : ün, şan · anlamlarına gelen çav, 
Çağatay Türkçesi ' nde bu anlamları ya
nında "kağıt para" manasında da kulla
nılmıştır. 

Geyhatu Han 'ın ( 1291-1295) müsrifliği 
sebebiyle boşalan devlet hazinesine para 
sağlamak amacıyla izzeddin Muhammed 
b. Muzaffer b. Amid adında bir kişi Çin'
de gördüğü bir uygulamayı Sadr-ı Cihan-ı 
Zencani adlı vezire anlattı ve para bu
nalımını gidermek için Çin'de olduğu gi
bi altın ve gümüş para yerine piyasaya, 
üzerinde hükümdarıo adı yazılı kağıt pa
ra (çav) sürmelerini teklif etti. Bu teklif 
vezir ve Geyhatu Han tarafından kabul 
edildi. Sadr-ı Cihan-ı Zencani bu konu
da Çin sefir i Puladçingsang'la görüşüp 
çav tedarik etti. Zilkade 693 (Ekim 1293) 
tarihli bir fermanla bu tarihten itibaren 
herkesin a ltın ve gümüş para yerine ka
ğıt paraları kullanması ve kağıt paralar 
üzerinde herhangi bir tahrifat yapıldığı 
takdirde bunu yapanın karısı ve çocuk
ları ile birlikte cezalandırılacağı ve mal
larının müsadere edileceği ülkenin bü
tün şehirlerine duyuruldu. Ayrıca Tebriz 
ve Şiraz gibi şehirlerde çav basımı için 
"çavhane" adı verilen imalathaneler ya
pı lması emredildi. 

Çav, eşkenar dörtgen biçiminde bir 
kağıttı. Bu kağıdın üst tarafında Uygur 
harfleriyle kelime-i şehadet, alt tarafın
da hattatın veya ressamın adı, ortada 
bir daire içinde kağıt paranın dinar ola
rak değerini gösteren yarımdan ona ka
dar rakam ile, "Cihan padişahı 693'te bu 
mübarek çavı ülkesinde işleme koydu. 
onu değiştiren ve bozan, karısı ve çocu
ğu ile birlikte cezalandırılacak ve malla
rı müsadere edilecek" anlamında Fars
ça bir ibare bulunuyordu. 

Ancak kendisine verilen bu öneme rağ
men çav tutunamadı. İlk defa kullanıl
dığı Tebriz'de tepkiyle karşılandı ve es
naf üç gün süreyle dükkaniarını kapadı. 
Aynı tepki Şiraz ve diğer İran şehirlerin
de de kendini gösterdi. Bu yüzden tica
ret ve sanayi durdu, herkes yiyeceğini 
kırlarda aramak zorunda kalınca şehir
ler boşaldı. Ülkenin daha çok zarar gör
memesi için yine bir fermanla çav teda
vülden kaldırıldı. 
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ÇAVULDUR 

L 
Oğuz boylarından biri. 

~ 

Boyun ad ı kaynaklarda Çavundur. Çav
dur ve Çavdır şekillerinde de geçer. Kaş
garlı Mahmud (XL yüzyı l) bu boyun adı
nı Çavuldur olarak zikretmekte, hayvan
Iarına vurdukları damganın şeklini de 
vermektedir. 

İlhanlı Veziri Reşidüddin Fazlullah, XIV. 
yüzyılın başlarında yazmış olduğu tari 
hindeki Oğuz boyları listesinde Çavuldur
lar'a Üçoklar arasında yer vererek taşı
dıkları adın "şerefli ve ünü yaygın " mil
nasına geldiğini , ülüşünün ( şölenlerde ko
yun etinden yiyeceği kıs ı m) "sol karı yağ
rıo " (sol kürek kemiği) , onkununun ise (to
tem kuşu) sungur (sunkur) olduğunu bil
dirmekte ve damgasının şeklini göster
mektedir. 

Osmanlı müellifi Yazıcıoğlu Ali Efendi'
nin (XV. yüzyılın birinci ya rı s ı) Oğuz boy
ları listesi Reşidüddin'inkine dayanır. An
cak Ali Efendi Çavuldur boyunun adını 
Çavundur olarak yazmıştır. Bu şekil , bo
yun adının XV ve XVI. yüzyıllarda Anado
lu'daki en yaygın söyleniş şeklidir. Bu 
yüzyıllardaki yirmi bir yer adından sa
dece üçünün boyun eski adı olan Çavul
dur. diğer üçünün de Çavdur olarak ya
zılmış olduğu görülür. Hazar ötesi Türk
menler'i arasındaki Çavuldurlar'ın da son 

ÇAVULDUR 

asırlarda umumiyetle Çavdır şeklinde 

anıldıkları anlaşılmaktadır. 

İlk yazılışı XIII. yüzyılın ortalarına ka
dar giden Ddnişmendndme 'de Çavul
dur Çaka adlı bir beyin adı geçer. Çavul
dur Çaka, Emir Kara Tona ve Emir Tu
rasan Sivas'ta Danişmend Gazi ile veda
laşıp istanbul yönüne doğru yola çıkar
lar. Ddnişmendndme'de bir daha ondan 
SÖZ edilmez. Reşidüddin'in Cami cu't- te
vdril] 'i nd eki Selçuklular bölümünde de 
Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'na katılan 

kumandanları arasında Çavuldur da zik
redilir. Emir Çavuldur aynı esere göre 
Maraş ve Sarız (Sarus) yörelerini f ethet
miştir. Cd mi c u 't- tevdril] 'te adı geçen 
bu emir, Ddnişmendndme 'de geçen Ça
vuldur Çaka'dan başkası değildir. Bu Ça
vuldur Çaka 'nın da Anadolu 'ya yapılan 
akınlardan birinde çok genç yaşta Bi
zanslılar'ca esir alınarak sarayda yetiş
tirilen Çaka Bey olduğunda şüphe yok
tur. 1083 yılından sonra istanbul' dan iz
mir'e kaçan Çaka Bey'in orada bir bey
lik kurduğu ve meydana getirdiği do
nanma ile Sakız ve diğer bazı adaları ida
resi altına aldığı bilinmektedir. 

XV. yüzyılda Anadolu 'da yirmi bir yer 
adından başka Boz-ulus ile Çorum'da 
Çavundur adlı oymaklar da görülür. Boz
ulus arasındaki Çavundur oymağı , ll. Se
lim devrinde (1566- 1574) iki kala ayrılmış 
olup bunlardan Duyar Kethüda'nın ida
resindeki kol 174, Pir Ahmed Kethüda'
nın idaresindeki kol da SO vergi nüfu
suna sahipti. Çorum sancağında yaşa
yan Çavundur oymağının ise Osmancık'a 

bağlı Akçasu köyünde yerleşmiş olduğu 
görülür. 

Çavuldurlar ' ın , nüfusu çok kalabalık 

bir kolu batıya göç etmeyerek Hazar öte
si Türkmenler'i arasında kalmıştır. Bun
lar XVI. yüzyı lda Mangışlak yarımada

sında yaşıyorlardı. Yarımadadaki diğer 

Türkmen oymakları gibi bu yüzyılda Man
gıtlar'ın , daha sonraları da Kalmuklar'ın 
hücumlarına uğradılar . Hatta Kalmuklar, 
İğdir, Soynacı ve Çavuldurlar'a ( ~ Çavdur) 
mensup kollardan oluşan bir topluluğu 
Kuzey Kafkasya'ya göçe zorladılar . Bun
lar varlıklarını zamanımıza kadar sür
dürdüler. Mangışlak'ta kalmış olan Ça
vuldurlar 'a gelince, onlar da XIX. yüz
yılda Kazaklar tarafından buradan çı

karıldılar. i 863 yılında Aral gölünün gü
ney kıyısı ile Karaboğaz arasında oturu
yorlardı. O zaman nüfusları 12.000 çadır 
tahmin edilen Çavuldurlar Kara Çavdur, 
Abdal, Bozacu. Esenlü, Buruncuk ve diğer 
birçok abadan meydana gelmişlerd i. 
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ÇAVULDUR 

Kaynaklarda bu Çavuldurlar'ın da her 
yerde aranılan güzel halılar dokudukları 
haber verilir. 
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ÇAVUŞ 

Çeşitli Türk devletlerinde 
bazı saray hizmetiilerini ifade eden 

ve askeri rütbe olarak kullanılan terim. 
L ~ 

Filolojik olarak. eski Uygur metinlerin
de geçen çabış ile miladi 732 ve 735 yıl
larında Tu- Kiular'ın Çin'e sefir olarak 
gönderdikleri kişinin taşıdığı Çö -pi - şe 
unvanının çavuşun ilk kullanım şekilleri 
olduğu anlaşılmaktadır. Divanü luga
ti't- Türk'te çavuş şeklinde geçen kelime, 
Peçenek ve Kuman lehçelerinde çaüş ola
rak ifade edilmektedir. Kelime Macar
ca'ya çös şeklinde geçmiş ve hem yer adı 
hem de şahıs ismi olarak kullanılmıştır. 

Kaşgarlı Mahmud çavuşu "askeri zulüm
den men etmekle görevli askeri amir" 
olarak açıklamaktadır. Göktürkler'de ça
vuş sefirlik görevinde kullanılmıştır. Ha
zarlar'da çavuşyar şeklinde geçen keli
me Karahanlılar ve Gazneliler zamanın
da Farsça'ya da girmiş. tarihi ve edebi 
eserlerde kullanılmıştır. Unsurf'nin "Ka
sfde-i Raiyye"si ile çeşitli divanlarda ça
vuş ve çavişi kelimelerine rastlanmakta
dır. Irak, Suriye, Mısır. Kuzey Afrika ve 
Yemen gibi, çeşitli dönemlerde Türk sü
lalelerinin hakimiyeti altına girmiş Arap 
ülkelerinde bu kelime çavuş veya şaviş 
şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca yüzyıllar

ca Türk hakimiyetinde kalmış olan Bal
kan milletleri ile Leh ve Ukrayna dille
rinde de çavuş kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir. Türkler'le siyasi ve me
deni münasebetleri Osmanlılar'dan çok 
öneeye uzanan Bizans imparatorluğu'na 
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da geçen çavuş, bazı Bizantinist'lerin id
dia ettiği gibi Osmanlılar'a Bizanslılar'

dan geçmemiştir. Nitekim daha Xl. yüz
yılda Selçuklular'da çavuş ismi ve teşki
latı vardı. 

Etimolojik olarak çavuş kelimesi "ba
ğırma, çağırma, ses, şan, şöhret" mana
larına gelen çav kökünden türemiş ve 
genellikle askeri bir unvan olarak kulla
nılmıştır. Orduda nizarn ve intizamın ko
runmasıyla görevli olan çavuşlar. hüküm
darın ve diğer büyük kumandanların 

emirlerini askeri biriikiere yüksek sesle 
bildirdikleri için bu unvanı almış olmalı
dırlar. 

Müslüman Karahanlı Devleti'nin ge
rek bu unvanı gerekse birçok askeri rüt
be ve müesseseyi önemli ölçüde islami
yet 'ten önceki Türk devletlerinden, özel
likle Uygurlar'dan ve Göktürkler'den al
dığı bilinmektedir. Çavuşların bu devlet
lerde hükümdarların şahsına bağlı bir 
nevi emir subayı, zaman zaman da elçi 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ha
zarlar, Peçenekler ve Kumanlar'da da ça
vuşların aynı vazifeleri gördükleri söyle
nebilir. Daha sonraları, Osmanlılar da 
dahil olmak üzere bütün müslüman Türk 
devletlerinde çavuşlar yaklaşık aynı gö
revleri yapmışlardır. Gazneliler'de hem 
çavuş hem de bunun eş anlamiısı ola
rak serheng ve dürbaş kelimeleri kulla
nılmıştır. 

Büyük Selçuklular'da çavuşlar arasın
dan yetişip yükselmiş bazı Türk emfrle-

Sultan ll. Abdülhamid devri 11876-1 9091 maiyet çavuşu ile 

kullukçu çavuşu (Mahmud Şevke t Paşa . Osmanlı Teşk ilat ue Kı· 

y!i {el-i Askeriyyes i. iü Ktp. , TY. nr. 9393. ek tab lo, resim 4 , 43) 

rinin daha sonra da bu unvanı taşıdık
ları görülmektedir. Selçuklu Sultanı Me
sud devri ( 1134-1157) ileri gelenlerinden 
olup Sencer'le yaptığı savaşta ölen Yü
suf Çavuş bunlardan biridir. Harizmşah 
Devleti'nde bulunan çavuşların kendi
lerine mahsus arma ve nişanları vardı 

(Ebü 'I-Fida, ll. 156) Abbasf halifelerinin 
ve Delhi Türk sultanlarının saraylarında 
da çavuşlar zümresinin bulunduğu ke
sindir. Selçuklular'da ve Harizmşahlar·
da çavuşlar doğrudan hükümdarın em
ri altında bulunan askeri bir teşkilattı. 
Merasimlerde, bellerinde gümüş kemer
ler. ellerinde altın ve gümüş yaldızlı asa
lar olan bu çavuşların bulunması şart
tı. Bunlar, hükümdar bir yere giderken 
"savulun!" veya Arapça "tarriku", Fars
ça "dür" yahut " dür-baş" diye bağırır
lardı. Esedf'nin bir şiirinden anlaşıldığı
na göre bu çavuşların elbise ve külahia
rı siyahtı. Onun için bunlara "siyah- pü
şan-ı dergah" denirdi. Daha sonraları 

ise kırmızı elbise ve kırmızı külah giy
mişlerdir. Saray hizmetiilerinin seçkin 
bir zümresi olan çavuşlar çetr, bayrak, 
nevbet gibi saltanat alametlerinden biri 
olarak telakki edilebilir. 

Çavuş kelimesi ve teşkilatı. Selçuklu
lar'dan sonra Atabegler ve Eyyubfler yo
luyla Mısır-Suriye Memlük devletlerine 
de geçmiş, Memlük kaynaklarında ça
viş, şaviş şekillerinde yazılmıştır. Suriye'
de sultan naiblerinin maiyetinde çavuş
lar da bulunurdu. Çavuşlar halka yapı

lacak tebligatı yüksek sesle bildirirler, 
cülüs merasimlerinde ise alkış* çılık ya
parlardı. Mısır Memlükleri'nin son devir
lerine kadar çavuşların varlığı sürmüş

tür. Bu teşkilat Mısır'da Osmanlı haki
miyetinden sonra da devam etmiş, Ya
vuz Sultan Selim tarafından kurulan as
ker ocaklarından birisi Çavuşiyye adını 
almıştır. Bu ocak genellikle vergi tahsi
liyle meşgul olur, çavuş kelimesi ise "ka
vas, hademe" manasında kullanılırdı. 

XIV. yüzyılda Resülfler sülalesi zamanın

da Yemen'de de çavuş teşkilatı vardı 

( İbn Battüta, IV, 172) 

İlhanlılar zamanında eski önemini kay
beden çavuş kelimesi yerini yasavula bı
rakmıştır. Bunlar daha ziyade adlf taki
batla uğraşırlardı. Celayirliler ve Timur
lular devrinde çavuşlardan çok yasavul
lardan bahsedilmektedir. Akkoyunlu ve 
Safevi devletlerinde de çavuş kelimesi
nin yerini yasavul almış ve bu tabir iyice 
yerleşmiştir. 

Çavuş kelimesi ve teşkilatı Anadolu 
Selçukluları'nda da vardı ve Büyük Sel-


