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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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CAMEKiYYE 
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CAMEŞOYAN 

(..;~ ... ~ ) 

Osmanlı saraylarında 
çamaşırları yıkamakla görevli olan 

kimselere verilen ad. 
_j 

Farsça came (elbise) ve şüy (yıkayan) 
kelimelerinden yapılmış olan cameşüyun 
çoğul şeklidir. Türkçe'de kullanılan ça
maşır kelimesinin de buradan geldiği 

kabul edilmektedir. Harem'e ait çama
şırları yıkayanlara cameşüyan-ı hassa, 
bunların amirine ·cameşüy usta" veya 
"çamaşırcı başı". bunun maiyetindeki kal
faların en kıdemlisine "ikinci" denirdi. 
Çamaşırcıbaşının emrinde çamaşırcılar
la "müteferrika" denilen çamaşırcı mOs
tahdemler vardı. XVIII. yüzyılın ortala
rında çamaşırcıbaşının yevmiyesi 12 ak
çe idi. Has Oda kadrolarında boşalma
lar olursa güğümcübaşı ve peşkir ağası 
ile birlikte çamaşırcıbaşı da oraya nak
ledilirdi. Çamaşırcı usta uzun etekli en
tari giyerdi. Belirli maaşından başka yı
lın belli zamanlarında yapılan bazı bağış
lardan ve giyecek yardımlarından da fay
dalanırdı. llL Ahmed zamanında (ı 703-
1730) cameşüy ustaya 1 00 kuruş yardım 
yapılmış, 1786 yılında ise "hatab-baha" 
adıyla BS kuruş odun parası ihsan edil
mişti. Öteki ustalar gibi bunun da emek
lilik hakkı vardı. Çamaşırcılar arasında 
boş yer olursa çamaşırcı sakirdierinin kı
demlileri çamaşırcı olurdu. Onlardan bo
şalan kadrolara da acemilerden nefer alı-
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nırdı (BA, MD, nr. 6, s. 135; nr. 9, s. 14). 
Topkapı Sarayı'ndan başka Edirne Sa
rayı, Eski Saray, Galata Sarayı ve İbra
him Paşa Sarayı'nda da acemilerden ça
maşırcı olarak hizmet eden görevliler 
vardı (BA. MD, nr. 64, s. 42, 44, 139). Bu
ralarda belirli süre çalışan çamaşırcılar 
kapıkulu ocaklarına verilirdi. 

Topkapı Sarayı'nın çamaşırhanesi şim

şirlik* tarafında bodrumda idi. Çama
şırcı ustanın dairesi de bu civardaydı. 

Klasik dönemde Harem halkının çama
şırları taş tekneler içinde yıkanırdı. XIX. 
yüzyılda sarayın Daimabahçe'den Yıldız'a 
taşınmasından sonra çamaşır yıkama 

usulünde de bazı değişiklikler olmuştur. 
ll. Abdülhamid zamanında padişahın ça
maşırları beyaz elbiseli çamaşırcı kalfa
lar tarafından gümüş leğenler içinde yı
kanır. yıkanan çamaşırlar bahçede sa
dece padişaha ait çamaşır iplerinde ku
rutulur, daha sonra da yine çamaşır kal
faları tarafından ütülenir ve hünkar da
iresinde görevli dördüncü hazinedara 
teslim edilirdi (Osmanoğlu, s. 87). Ende
run halkının çamaşırlarını ise Seferli 
Koğuşu*nun iç oğlanları yıkardı. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖzcAN 

CAMi 

I. DiNI ve SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ 

ll. MiMARi TARİHİ 
lll. DiNI HÜKÜMLER 

_j 

I. DiNI ve SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ 

A) Cami ve Mescid Kavramları. Arapça 
cem' kökünden türeyen, "toplayan, bir 
araya getiren" anlamındaki cami' keli
mesi, başlangıçta sadece cuma namazı 
kılınan büyük mescidler için kullanılan 

el-mescidü'l-cami' (cemaati toplayan mes
cid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. "ei
Mescidü'l-cami'" tabiri. Taberanfnin bir 
rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber ta
rafından kullanılmıştır (el-Mu 'cemü'L-ev

sat. 1, 143). Ancak hadisin ravilerinden 

birinin tenkit edilmiş olmasını (Mecma
cu'z-zeva ,id, ll, 46) göz önüne alarak bu 
rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir. Bu
nunla beraber bazı hadis senedierinde 
geçen ifadelerden, bu tabirin tabifn dö
neminde kesin olarak kullanıldığını söy
lemek mümkündür. Ebü Ömer ei-Kindf
nin el~ VüJQt ve'l-~udat'ında kadıların 
mescidlerdeki kazar faaliyetlerinden 
bahsedilirken "el-mescidü'l-cami"' tabi
rine yer verildiği halde zeylinde zaman 
zaman sadece "el-cami"' ifadesinin geç
mesi, hicri IV. (X.) yüzyılın başlarında "ca
mi" kelimesinin tek başına kullanılmaya 
başlandığını göstermektedir. Daha son
ra, içinde cuma namazı kılınan ve hati
bin hutbe okuması için minher bulunan 
mescidler cami, minberi bulunmayan ya
ni cuma namazı kılınınayan küçük ma
bedler ise sadece mescid olarak anılır 
olmuştur. V. (XL) yüzyıl hukukçularından 
Maverdi ve Ebü Ya'la da bu ayırımı açık
ça belirtirler. Ancak Mescid-i Haram, 
Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve ge
nellikle mezhep imamlarıyla ileri gelen
lerinin kabirierinin bulunduğu camilere 
de mescid denilmektedir. 

Mescid, Arapça'da "eğilmek, tevazu ile 
alnı yere koymak" manasma gelen sücüd 
kökünden "secde edilen yer" anlamında 
bir mekan ismidir. Secde namazın rü
künleri içinde en önemlisi, Kur'an'a gö
re insanın daha ilk yaratılışında şahit ol
duğu bir hürmet ifadesidir (el-Bakara 
2/ 34) Hz. Peygamber'in bildirdiğine gö
re kulun Allah'a en yakın olduğu an see
de anıdır (Nesal, "Tatb~". 78). 

Kur'an-ı Kerim, hadisler ve ilk İslam 
kaynaklarında cami karşılığında mescid 
kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin Sami 
kökenli dillerde telaffuz ve anlam bakı

mından benzerleri vardır. Mesela milat
tan önce V. yüzyıla ait olduğu tesbit edi
len yahudi Elephantine papirüslerinde 
kelime "ibadet yeri" anlamında geçmek
tedir. Milattan önce ı. yüzyılda yaşayan 

ve "Öiüdeniz yazmaları" kendilerine izafe 
edilen Esseniler de ibadet yerlerine mes
cid diyorlardı. 

Zeccac, Hz. Peygamber'in, "Yeryüzü 
bana -teyemmüm için- temiz ve mescid 
kılındı" hadisini delil göstererek ibadet 
edilen her yerin mescid olduğunu söyler. 
"İçlerinde Allah'ın adının anıldığı mescid
lere girmeyi yasaklayan ve onları tahribe 
çalışandan daha zalim kim olabilir?" (el
Bakara 2/ 114) ayetini de, "AIIah'ın dinine 
muhalefet edenden daha zalim kim ola
bilir?" şeklinde açıklar (Lisanü'L- 'Arab, 
"sed" md.). Kur'an'da, "içinde Allah'a iba-


