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KABBÂNÎ, Nizâr

Ak ça lı, Şam Ba ya dı ve Yı va ad lı dört oba-

dan mey da na gel di ği bi lin mek te dir. Bun-

lar Dul ka dır lı ili ne bağ lı bü yük oy mak la rın 

kol la rıy dı. Ka çar bo yu Ku zey Azer bay-

can’da iken ora da ya şa yan İgir mi Dört 

(yir mi dört) ad lı ka la ba lık bir oy mak da 

ona bağ lıy dı. XV. yüz yı lın son la rı na doğ ru 

Bo zok böl ge sin den Ku zey Azer bay can’da-

ki Gen ce yö re si ne göç eden Ka çar lar’dan 

baş ka kay nak lar da XVI. yüz yıl da Ha lep 

Türk men le ri için de ay nı adı ta şı yan bir 

oy mak zik re di lir.

Ana do lu Ka çar la rı. Ha lep Türk men le-

ri ara sın da ki Ka çar oy ma ğı 1570’te 780 

ver gi nü fu su na sa hip ti. Bu oy ma ğın bü-

yük bir kıs mı XVII. yüz yıl da Çu ku ro va’da 

kal dık tan son ra Ba tı Ana do lu’ya göç edip 

bil has sa Ay dın yö re si ne yer leş ti. Ka çar Ha-

lil ve Ha cı Ha san ket hüdâla rın ida re sin-

de ki bu Ka çar lar’ın 1731’de Ahır, Ko na lar 

ve Sul tan dağ la rın da yay la ma la rı na izin 

ve ril di. Bun la rın ço ğu XIX. yüz yıl da Ay dın 

yö re sin de, ba zı la rı da Ma ni sa çev re sin-

de yer leş ti. Gü nü müz de de söz ko nu su 

top lu luk la rın iz le ri ne bu böl ge ler de rast-

lan mak ta dır. Çu ku ro va’da ka lan Ka çar lar 

ise son za man la ra ka dar es ki ya şa yış la-

rı nı sür dür dü ler. Az nü fu sa sa hip Ka çar 

oy mak la rın dan bi ri Üç Ka pı lı yay la sın da 

yay la mak ta, Tel li Ka çar adı nı ta şı yan oy-

mak da İçel’de otur mak tay dı. Bun lar dan 

baş ka 1731’de Rak ka iskânın dan ka çan lar 

ara sın da Ka çar lı ad lı bir oy mak da gö rü lür. 

Ana do lu’da 1945’te bi ri Bin göl’ün Genç, 

di ğe ri Ma lat ya’nın Kâhta il çe le rin de Ka-

çar ad lı iki mez raa ile Van’a bağ lı Ah lat ve 

Si nop’un Ger ze il çe le rin de ay nı adı ta şı yan 

iki ma hal le mev cut tu.

İran Ka çar la rı. Ka çar lar’ın XV. yüz yı lın 

son la rı na doğ ru Ak ko yun lu lar dev rin de 

han gi se bep le Bo zok’tan Gen ce yö re si ne 

göç et tik le ri bi lin me mek te dir. Ta rihî ka-

yıt la ra gö re bun lar 1492’de Gen ce yö re-

sin de güç lü bir oy mak ha lin de mev cut tu. 

Ay nı ta rih te Ak ko yun lu hâne da nın dan 

İbe Sul tan la ka bı ile ta nın mış olan Dânâ 

Ha lil oğ lu İbrâhim Bey, Alın cak Ka le si’nin 

ku man da nı Ka zak Sey yi di Ali ile an la şıp 

Ka çar as ke ri nin yar dı mıy la Uzun Ha san 

Bey’in to ru nu Rüs tem Bey’i hü küm dar-

lık tah tı na çı kar dı. İbe Sul tan er te si yıl, 

Kârkiyâ Mir za Ali’nin Rey şeh rin de ki ba zı 

Ba yın dır lı emîrle ri ni öl dür me si ve Sultâni-

ye şeh ri ni de yağ ma la ma sı se be biy le tek-

rar Ka çar as ke riy le Gîlân’a gi rip Mir za 

Ali’nin ül ke si ni yağ ma la dı ve Gîlân as ke-

rin den bir ço ğu nu öl dür dü. 1496’da Rüs-

tem Bey, yi ne Uzun Ha san Bey’in torun la-

rın dan olan ve Os man lı ül ke sin den ge len 

Gö de Ah med Mir za’ya ye ni lin ce Kaçar 

adıy la oto bi yog ra fi si ni ka le me al mış tır 

(Bey rut 1973).
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ÿSü ley man Tü lü cü

– —KAÇARLAR

Ýran’da Kaçar Devleti’ni kuran
Türkmen boyu.˜ ™

Ka çar adı bo yun ku ru cu su olan bey den 

gel miş olup “teh li ke den (göz değme si, 
has ta lık gi bi) ka çan” de mek tir. Kaçarlar’ın 
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Kabbânî Æı½½atî ma£a’ş-şi£r: Sîre ×â tiy ye 
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Sofya’da XVI. yüzyýla ait cami.˜ ™

Bul ga ris tan’da Sof ya’nın mer ke zin de 

Ma ri ya Lu iza cad de si üze rin de yer al mak-

ta dır. Ban ya ba şı Ca mii ve Mol la Efen di 

Ca mii ad la rıy la da bi li nir. Ka dı Sey ful lah 

ve Mol la Efen di ola rak ta nı nan bâni si hak-

kın da, ca mi ci va rın da bu lu nan tür be si nin 

Os man lı-Rus sa va şı nın he men ar dın dan 

di ğer bir çok İslâmî eser le bir lik te yı kıl mış 

ol ma sın dan baş ka bil gi yok tur. Gü nü müz-

de iba de te açık, ulu sal öne mi olan kül tür 

anı tı sta tü sün de ki ca mi bu gün kü du ru-

mu na bir çok ona rım so nu cu ge le bil miş tir. 

Es terâbâd va li li ği ne ta yin edi len Zi ya doğ lu 

ai le sin den Hü se yin Han dö ne min de Ka çar-

lar, Ya ka Türk men le ri’nin akın la rı nı ön le-

mek için Es terâbâd yö re sin de yer leş ti ril-

me ye baş lan dı. Şah Ab bas dev rin de Ka çar-

lar’dan en iti bar lı bey Zi ya do ğul la rı’ndan 

ol ma yan Emîrgûne idi. Emîrgûne mer ke zi 

Re van olan Sa‘dçu ku ru eya le ti nin fet hin de 

önem li rol oy na dı ve ora nın bey ler be yi li ği 

ken di si ne ve ril di. Emîrgûne Han, Ka çar’ın 

Ak ça Ko yun lu oba sın dan dı. Gü nü müz de 

Fı rat neh rin den Ege de ni zi ne ka dar olan 

ge niş ke sim de bu oy ma ğın men sup la rı 

ya şa mak ta dır. Emîrgûne Han ce sur ve 

mâhir bir ku man dan dı, bu se bep le Şah 

Ab bas ona Sa ru Ars lan la ka bı nı ver di ve 

1623’te ölü mü üze ri ne adı ge çen eya le te 

oğ lu Tah masb Ku lı’yı ta yin et ti. 1635’te 

Re van’ı IV. Mu rad’a tes lim eden, Os man lı 

ta rih çi le ri nin Emîrgûneoğ lu de dik le ri ki-

şi bu Tah masb Ku lı’dır. İs tan bul Bo ğa zi-

çi’nde ki Emirgân sem ti nin adı nın -bu ra da 

otur du ğu için- Emîrgûneoğlu’ndan gel di ği 

bi lin mek te dir.

XVI II. yüz yıl da Sa fevî Dev le ti’nin da yan-

dı ğı Türk oy mak la rın dan an cak Af şar lar’la 

(Av şar) Ka çar lar bir lik le ri ni, teş kilât ve 

kuv vet le ri ni ko ru ya bil di ler. Bu hu su sun 

bü yük boy kol la rı nın uç lar da ya şa ma sıy la 

il gi li ol du ğu söy le ne bi lir. Ay nı asır da Ka-

çar lar’ın bir ko lu es ki yur du olan Gen ce 

böl ge sin de otur mak ta, di ğer bir ko lu da 

Es terâbâd yö re sin de ya şa mak tay dı. Bu 

sı ra da Es terâbâd Ka çar la rı, Aşa ğı Baş ve 

Yu ka rı Baş ol mak üze re iki ko la ay rı lı yor-

du. Aşa ğı Baş Ko yun lu (Ko van lu), İz zed din-

lü, Şam Ba ya tı, Ka ra Mu sa lu, Vaş lu ve Zi-

yad lu oba la rın dan mey da na gel mek tey di. 

Ka çar hâne da nı Ko yun lu oba sın dan çık tı. 

Yu ka rı Baş ko lu ise De ve li, Sa pan lı, Köh-

ne li, Ha zi ne dar lı, Ka yak lı ve Ker lü isim li 

oba lar dan te şek kül et mek tey di. Bu ko lun 

baş oba sı De ve li idi.

Ka çar lar’ın nü fu su hak kın da an cak Ka-

çar Dev le ti’nin ku rul ma sın dan son ra XIX. 

yüz yıl da ba zı Av ru pa lı sey yah la rın eser le-

rin den bil gi edi nil mek te dir. Bun lar dan A. 

Dup ré, XIX. yüz yı lın baş la rın da yaz dı ğı se-

ya hatnâme sin de Ka çar lar’dan 1800’ünün 

Mâ zen de ran ve Tah ran’da, 5000’inin 

Merv’de, 500’ünün Re van’da ve Gen ce’de 

ya şa dı ğı nı bil di rir. Lady Shell ise ay nı yüz-

yı lın or ta la rın da Ka çar lar’dan 2000 hâne-

nin Mâzen de ran’da, 250 hâne nin Fars’ta 

otur du ğu nu ya zar. Sa fevî Hü küm da rı II. 

Tah masb, İran’ı Af gan is tilâsın dan kur-

tar mak için ha re ke te geç ti ği sı ra da (1726) 
or du su nun baş ku man da nı Ka çar Dev le-

ti’ nin ku ru cu su Ağa Mu ham med Şah’ın 

de de si Feth Ali Han idi.

be yi ne sı ğı na rak on dan yar dım is te di. 

Ka çar be yi Rüs tem Bey’e yar dım et tiy se 

de esir dü şen Rüs tem Bey öl dü rül dü. Bu 

sı ra da Ka çar lar’ın ba şın da muh te me len 

Zi yad Bey bu lunuyor du.

Şah İsmâil’in ba ba sı Şeyh Hay dar’ın 

mü rid le ri ara sın da yer alan Ka çar lar’dan 

Pîrî Bey, Sa fevî Dev le ti’nin ku rul ma sıy la 

so nuç la nan sa vaş la ra ka tıl dı ve bu sa vaş-

lar da gös ter di ği ya rar lık tan do la yı Şah 

İsmâil ken di si ne Toz ko pa ran la ka bı nı 

ver di. 1504 yı lın dan son ra adı geç me yen 

Pîrî Bey’den baş ka Şah İsmâil dev rin de is-

min den bah se di len Ka çar lar’dan di ğer bir 

emîr de Ur fa hâki mi Eçe Sul tan’dır. Eçe 

Sul tan em rin de ki az bir kuv vet le Ak ko yun-

lu Sul ta nı Mu rad’ı 1514’te ye nip öl dür dü, 

bu ba şa rı sın dan do la yı Şah İsmâil ona da 

Ku dur muş Sul tan la ka bı nı ver di. Bu iki-

si dı şın da Şah İsmâil’in ya nın da yer alan 

bir Ka çar be yi ne rast lan ma ma sı, on la rın 

önem li bir bö lü mü nün Sa fevî Dev le ti’nin 

ku ru lu şu na ka tıl ma dı ğı şek lin de bir yo ru-

ma yol aç tı. Bu na kar şı lık Şah Tah masb’ın 

uzun hü küm dar lı ğı dö ne min de (1524-
1576) Ka çar lar ön de ge len boy lar ara sı na 

gir di ve bir çok emîr önem li mev ki le re yük-

sel di. Bun lar dan Ka ra bağ bey ler be yi Zi-

ya doğ lu Şah ver di Sul tan, Şah Tah masb’ın 

bü tün se fer le rin de bu lun du ve ölü mü 

üze ri ne Ka ra bağ va li li ği ne ya kın ak ra ba-

sı İbrâhim Bey ge ti ril di. Şah Tah masb’ın 

ölü mü sı ra sın da Şah ver di Sul tan’ın oğ lu 

Yûsuf Ha li fe, hem Ka ra bağ va li si hem de 

şeh zadeler den Sul tan Ali Mir za’nın la la-

sı ola rak gö rev liy di. Ka çar emîrle rin den 

bir di ğe ri olan Gök çe Sul tan, Şir van Va li si 

Beh ram Mir za’nın la la sı idi. Gök çe Sul tan, 

1555’te Ya ka Türk me ni’nden Aba Bey ve 

Öz bek Ali Sul tan’a kar şı ya pı lan sa vaş ta 

öl dü. Bun la rın dı şın da Kan de har va li si 

Bu dak Sul tan, Ka ya Bey, 1551’de Şe ki 

va li si olan Toyku n Bey ve onun la çağ daş 

Bay ram Bey, 1560’ta el çi lik le İs tan bul’a 

gön de ri len yüz ba şı Ak ça sa kal Ali Ağa ve 

Mir za Ali, Sul tan Tah masb dev ri nin en ta-

nın mış Ka çar bey le ri dir. İç le rin den Mir za 

Ali’nin mer kez emîrle ri nin en yet ki li le rin-

den oldu ğu kay nak lar da be lir til mek te dir.

Sa fevî Şa hı Mu ham med Hudâben de za-

ma nın da (1578-1587) Os man lı Dev le ti ile 

baş la yan sa vaş Ka çar lar’ı olum suz et ki le-

di. Ka ra bağ bey ler be yi olan Ka çar’ın Yi va 

oba sın dan İmam Ku lı Han, Os man lı kuv-

vet le ri kar şı sın da tu tu na ma ya rak oy ma-

ğı nın bir kıs mı ile Aras barân’a çe kil mek 

zo run da kal dı. Ka ra bağ’ın Os man lı ida re-

si ne geç me si üze ri ne Ka çar lar’ın önem li 

bir kıs mı Sa fevî Dev le ti top rak la rı na göç 

et ti. 1599’da Şah I. Ab bas ta ra fın dan 

Kadı

Seyfullah

Efendi

Camii’nin
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