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CAM ED AR 
()J.ı.o~) 

Bazı İslam devletlerinde 
hükümdarın elbiselerine nezaret eden 

saray görevlisi. 
_j 

Farsça came (elbise) ve dar (tutan, sa
hip olan) kelimelerinden oluşan bu ta
bire Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu
lar gibi İslam devletlerinin saray teşki
latlarında rastlanmaktadır. Ortaçağ'da 

hil'at vermek saraylardaki en yaygın ve 
en eski adetlerden biriydi. Bu maksat
la yapılan ve içinde kumaşların ve ha
zır elbiseterin bulunduğu camehane adı 
verilen odalar vardı. Hil'at verilmek is
tenen kişi iki hacib tarafından bu elbi
seterin bulunduğu odaya götürütür ve 
kendisine uygun bir elbise (hil'at) giydi
rilirdi. 

Camedarlık saraydaki önemli görev
lerden biriydi. Hükümdarın elbiseleri
ne bakmakla yükümlü olan camedarlar 
onun elbiselerini giyip çıkarmasına da 
yardımcı olurlardı. Bunlar arasında terfi 
ederek önemli mevkilere yükselenler de 
vardır. Mesela Gazneli Mesud zamanın
da camedar olan hacib Yarık Toğmuş 
daha sonra ordu kumandanlığına kadar 
yükselmişti. 

Camedar kelimesi Memlük devlet teş

kilatında cemdar (cemdariyye) şeklinde 

kullanılmıştır. Sultanın muhafız birliğine 

mensup köleler arasından seçilen cem
darlar hükümdarıo elbiselerine nezaret 
eder ve alaylarda sultanın arkasında bir 
bohça taşırlardı. Ayrıca hükümdarın baş
ka hizmetlerini de görür ve hükümdar 
uyuyuncaya kadar yanından ayrılmaz

lardı. Uyuduktan sonra da kapısında sı
ra ile nöbet tutariardı (Kalkaşendi, N , 

49). Cemdarların emir veya reisine "re'sü 
nevbeti'l-cemdariyye" denilirdi. 
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CAMEGAH 
( .13' .... ~ ) 

Doğu hamam mimarisinde 
hamama girerken elbiseterin çıkarılıp 

bırakıldığı, camekan da denilen 
soyunma yeri 
(bk. HAMAM). 

Vakıflardan veya 
devlet bütçesinden verilen aylık 

anlamında kullanılan 

bir İslam hukuku terimi. 

_j 

_j 

Farsça'da "elbise parası; hizmetçitere 
verilen ücret, maaş" anlamlarına gelen 
camegi kelimesinin Arapçalaştırılmış şek
lidir. Maaştı kişilere de camegi- har de
nilmektedir. Camekiyye islam hukukun
da ve özellikle Osmanlı uygulamasında 
bir hukuk terimi olarak devlet hazine
sinden veya bir vakfın gelirinden genel
likle aylık şeklinde verilen maaş ve tah
sisat manasında kullanılmıştır. 

Vakfın gelirinden vakıf görevlilerine 
veya vakıftan faydalananlara (mevküfün 
aleyh) verilen maaş ve tahsisatlara vazi
fe adı verilmektedir. Müretteb de de-

CAMEKiYYE 

nen bu vazifeler aylık olarak veril iyorsa 
camekiyye veya rızık. altı aylık veya yıl

lık olarak veriliyorsa ata adını alır. Bü
tün vazifelerde olduğu gibi camekiyye 
adıyla ödenenler de verilen şahsın du
rumuna. ayrıca veriliş sebebine göre hu
kuki açıdan ayrı ayrı nitelendirilmekte
dir. Camekiyye bir hizmet karşılığı veri
liyorsa hukuki bakımdan bir ücret mahi
yetindedir. Hizmet karşılığı değilse ya 
fakiriere verilen sadakadır, yahut söz ko
nusu tahsisatı vakfedenin şartı gereği 
bir hizmet karşılığı olmadan zengine ve
rilir ki buna da sıla adı verilir. Osmanlı 
uygulamasında daha çok bir hizmet kar
şılığı olmadan verilen aylık maaş ve tah
sisatlara camekiyye denilmiştir. Ancak 
fıkıh kitaplarında böyle bir ayırım yapıl
mamaktadır. 

islam hukukundaki bütçe esaslarına 
göre devlet başkanı, kaynağı cizye, ha
raç ve benzeri şeyler olan gelirler fas
lından (beytülmal-i haracT) uygun gördü
ğü kimselerle ihtiyaç sahibi kişilere (as
kerler. alimler, fakirleri aylık, altı aylık ve
ya yıllık olarak belli bir tahsisatta bulu
nabilir. Bu tür tahsisatın aylık olanları
na da vakıflardan yapılan ödemelerde 
olduğu gibi camekiyye veya rızık. diğer
lerine ise ata denilmiştir. Osmanlı uygu
lamasında Hz. Peygamber'in neslinden 
gelen seyyid ve şeriflere, son zamanlar
da ise Osmanlı sülalesinden gelenlere 
bu çeşit tahsisatlar ayrılmıştır. 

Camekiyye İslam hukukundaki mücer
red haklar grubuna girer. Bu tür hakla
rın başkalarına bedelli veya bedelsiz ola
rak devreditip edilerneyeceği hukukçu
lar arasında tartışılmıştır. Hanemer'in 
bir grubu ile diğer İslam hukukçuları bu 
çeşit hakların, dolayısıyla camekiyyele
rin başkasına devredilemeyeceğini, me
sela satım akdine konu teşkil edemeye
ceğini belirtmişlerdir. Bazı Hanefi alim
leri ve özellikle Osmanlı hukukçuları ise 
camekiyyenin de içinde bulunduğu bu 

tür hakların bedelli veya bedelsiz olarak 
başkasına devredilebileceğini (nüzQJ ani'1-
vezaif, ferağ) kabul etmişlerdir. Bilhassa 
sadaka ve sıla mahiyetindeki camekiyye

lerin buna dahil edilmemesi gerektiğini 
savunan görüşlere rağmen, 1295 ( 1878) 
tarihinde söz konusu hakların devredi

lebileceğini destekleyen resmi bir karar 
da çıkarılınca, camekiyyeler birer çek gi
bi tedavül etmeye başlamış ve vakıfların 
bozulmasında bu uygulamanın da büyük 
tesiri olmuştur. 
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