
sürükleyip götürdüğü için buraya Cuhfe 
(kuyu veya havuz dibinde kalan küçük su 
birikintisi) adını vermişler ve köy bu ad
la meşhur olmuştur. 

Eskiden Suriye karayolunu tercih ede
rek Medine-i Münewere'ye uğramadan 
doğruca Mekke-i Mükerreme'ye giden
ler Kızıldeniz sahiline 9 km. mesafedeki 
Cuhfe'de, Medine'ye uğrayanlar ise Zül
huleyfe'de ihrama girerlerdi. Zamanla 
Cuhfe terkedilmiş ve mikat yeri olarak 
Kızıldeniz kıyısındaki Rabiğ daha çok kul
lanılır olmuştur. Yaküt ei-Hamevi, o dö
nemde bir cuma camiinin bulunduğu 

Cuhfe 'nin XIII. yüzyılda harap bir yer ol
duğunu, Mekke'den Medine'ye gidenle
rin üç dört menzil sonra buraya ulaşa
bildiğini, Medine'ye 6, Car'a ise 3 menzil 
uzaklıkta olduğunu söyler. Cuhfe'de es
kiden hacıların barındığı kalede bugün 
evler ve bir çarşı bulunmaktadır. Cuh
fe'nin girişinde Asr-ı saadet'ten kalma 
Mescidü Azver, çıkışında ise Mescidü'l
eimme vardır. Bunlar günümüze kadar 
birkaç defa tamir görmüştür. 

Bugün Medine-Mekke ve Cidde-Mek
ke otoyollarla birbirlerine bağlandığı için 
Rabiğ ve Cuhfe gibi eski yerleşim mer
kezleri önemlerini kaybetmişlerdir. 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

CÜIYYE 
(~_,::di) 

İlk devirlerde Şam bölgesindeki 
sıltilere verilen laka p. 

_j 

İlk süfllerden bazıları , "İnsana gücünü 
koruyabileceği birkaç lokma yeterlidir" 
(İbn Mace, "Et'ime", 50) mealindeki ha
dise dayanarak az yemeyi ve aç kalma
yı (Ar. cü') dini ve manevi hayat için bir 
esas haline getirmişler ve gıda madde
lerinden asgari ölçüde faydalanmışlar
dır. Özellikle Şam (Suriye) bölgesinde ya
şayan süfiler aç kalmaya ayrı bir önem 
verdiklerinden "Cüıyye· diye anılmışlar
dır. Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Şıfatü'ş -şaf-

ve adlı eserinin Şam süfilerine ayrılan 
bölümünde tabiinden Amr b. Esved es
Süküni'nin asla karnını doyurmadığını. 

Halid b. Ma'dan ei-Kilai ile Ebü Bekir b. 
Abdullah ei-Gassanrnin oruçlu olarak öl
düklerini, Ebü'I - Kasım ei -Cüi'nin ise, "Al
lah beni açlığa karşı güçlendirdi" dediği 
için "ei-Cüi" lakabını aldığını belirtir ve 
Suriyeli ünlü süfi Ebü Süleyman ed-Da
ranrnin, "Dünyanın anahtarı tokluk, ahi
retinki açlıktır" dediğini kaydeder. 

Bayezid-i Bistamrnin marifete aç ka
rın ve çıplak bedenle ulaştığını, Cüneyd-i 
Bağdadi'nin tasawufu lafta değil açlık 
ve mücahede ile elde ettiğini belirtme
sinden de anlaşılacağı üzere az uyumak 
ve az konuşmak gibi açlık da mücahe
de ve riyazetin esaslarındandı r. 
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~ HASAN KAMİL YıLMAZ 

CU'L 

(bk. CUALE). 

cullAH 
( .~) 

Osmanlılar döneminde 
dokumaetiılda uğraşan esnafa 

verilen genel ad. 

_j 

ı 

_j 

Farsça "ören, dokuyan" anlamındaki 
cülah veya cullah ( ·~ • ·~.J>." ) kelime
si, Türkler arasında yaygın olarak çulha 
(bazan bozuk şekliyle çulfal şeklinde söy
lenir. Bu adlandırmayla Osmanlılar'da 

genellikle pamuklu dokuyan dokumacı
lar kastedilmiştir. Cullahlık, hemen her 
Osmanlı şehir ve kasabasının temel ik
tisadi faaliyetini oluşturan zenaat kolla
rının en önde gelenlerinden biri olarak 
dikkati çeker. Ancak sadece şehir ve ka
sa balarda esnaf birlikleri şeklinde teş
kilatianmış olanlar değil ferdi olarak şe
hir, kasaba veya köylerde bu faaliyeti ic
ra edenler için de cullah tabiri kullanıl
mıştır. Nitekim "Fatih Kanunnamesi"n
de (Barkan, s. 392) köylerde dokumacılık 
yapan cullahdan yılda üç hizmet karşılı
ğı 3 akçe alınması ve başka bir şey is
tenmemesi hükmü yer almaktaydı. 

Pamuklu dokumacıları, pamuğun bol 
miktarda yetiştirildiği bölgelerin mer-

CULLAH 

kezlerinde veya ulaşım imkanlarına sa
hip ticari faaliyetin yoğun olduğu şehir

lerde oldukça kalabalık gruplar halinde 
toplanmış bulunuyorlardı. Orta Anado
lu'da işlek bir ticari yol kavşağında bu
lunan Tokat'ta XV. yüzyılın ortalarında 
en kalabalık meslek grubunu 306 kişiy
le cullahlar teşkil ediyordu. Burada üre
tilen kaba ve ince pamuklular, dayanık
lılığı yanında ucuzluğu dolayısıyla sade
ce iç pazarda değil dış pazarda da rağ
bet görüyor, Avrupa 'ya ve hatta Rusya 
steplerine dahi yollanıyordu. iç ve Batı 
Anadolu'da önemli pamuk üretim bölge
leri olan Isparta, Burdur, Denizli, Konya, 
Ankara, Manisa, Akhisar, Bergama ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-. 
de Mardin, Diyarbekir, Urfa, Adana · gibi 
şehirlerde pamuklu dokumacılığı yaygın 
bir şekilde yapılıyordu. Hatta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 'ya ait sancak ka
nunnamelerinde cullah veya çulhalar
dan, pazara getirdikleri bezler karşılığı 
ne kadar vergi alıoacağına dair kayıtlar 
yer almaktaydı. Nitekim Erzincan, Ke
mah, Diyarbekir, Mardin, Siverek. Arap
kir gibi merkezlerde cullahlardan ve cul
lah çukuru veya kuyusu denilen tezgah
lardan ya belli oranda bir vergi alındığı
nın veya daha önce uygulandığı halde 
"bid'at" olduğu gerekçesiyle bu verginin 
kaldırıldığının belirtilmesi, dokumacılığın 
iktisadi hayattaki yerinin ve ticari değe
rinin bir işaretidir. Sadece bu bölgeler
de rastlanan cullah çukuru veya kuyusu 
tabiri ise dokuma tezgahının yanında 
çalışan dokumacının içine girdiği oyuk 
yer, dolayısıyla tezgah için kullanılmıştır 
ve muhtemelen saf dokumacılığıyla ilgi
lidir. Nitekim Mardin sancağı kanunna
mesinde saf işleyeniere de cullah den
diği ve cullah çukuru denilen tezgahla
rın bulunduğu yerlerden her kuyu başı
na yılda 24 akçe alındığı, ancak bunun 
uygun görülmeyerek kaldırıldığı belirtil
mektedir. Kemah, Urfa. Siverek, Arap
kir ve Ergani'de de cullah kuyularından 
ve dükkaniarından kuyu hakkı adı altın
da, muhtemelen daha önceki Memlük 
ve Akkoyunlu idaresi zamanından kalan 
bir vergi mevcudiyetini koruyordu. Ayrı
ca Rumeli topraklarında Bosna bölge
sinde ve Mısır ' da da dokumacılık baş
ta gelen meslek dalları arasında bulun
maktaydı. 

Üretim faaliyetinin yapıldığı şehir ve 
kasabada bir esnaf birliği şeklinde teş
kilatianmış olan ve idareci kadroları 

arasında yiğitbaşı, ahi baba, ehl-i hibre 
bulunan cullahlar dışarıdan hazır iplik 
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CULLAH 

alarak bez dokurlar, bazan ham pamu
ğu işleyip iplik haline getirme işlemini 
de kendileri yaparlardı. Bazı kalabalık 

ve büyük merkezlerde dokudukları bez 
veya kumaşın cinsine göre kendi içlerin
de sınıfiara ayrılırlardı. Mesela ince as
tarlık bez dokuyaniara bu bezin ismin
den dolayı bogasici adı verilirdi. Pamuk
lu-ipekli karışımı bir dokuma cinsi olan 
beledfyi dokuj(anlara da beledici denir
di. Hatta Bursa'da beledi ve futa denilen 
ipekli veya yarı ipekli kumaşları doku
yanlar cullah adıyla belirtilmişti. Bunlar 
sefer vaktinde hizmet etmek üzere top
lanan ve orducu adı verilen esnaf içinde 
yer alıyorlardı. Nitekim 1671'de Bursa'
dan orducu çıkacağı zaman bunlara ait 
olduğu anlaşılan Ahmed-i Dar mahalle
sindeki Ahf Ali Tekkesi'ne çekilecek bay
rak için cullahlar ile beledi dokuyan es
naf arasında tartışma çıkmıştı (Dalsar, 
S. 315-316). 

Cullah genel adı altında anılan doku
macılar çoğunlukla kaba bez. astarlık, 

alaca, tülbent. makrama, gömleklik cin
si bez ve kumaşlar dokurlardı. Her şehir
deki cullah esnafı dokuyacakları bezin 
miktar ve ölçüsünü kendi aralarında ka
rarlaştırırlar ve ahf baba adı verilen ida
recileri vasıtasıyla kadıya tasdik ettirir
lerdi. Bu ölçünün dışına çıkanlar veya 
bozuk mal üretenler kendi birlikleri için
den seçilmiş bir kontrolör (ehl-i hibre, 
ehl-i vukuf) tarafından tesbit edilir, bez
leri yırtılır ve bunları dokuyan esnafa 
da ceza verilirdi. Bozuk olduğu için yır
tılıp iptal edilen bezler halka teşhir edil
dikten sonra genellikle fakiriere dağıtı
lırdı. Manisa'da ise bu gibi bozuk bezler 
hastahaneye (Manisa Bimarhanesi) yol
lanırdı. Dokunan bezler boyacılara eşit 
bir şekilde dağıtılır. boyanıp hazır hale 
geldikten sonra bezzazlar tarafından be
destende satışa çıkarılırdı. Satışa çıkarıl
madan önce üretilen bez çeşitleri dam
galanır. bunun karşılığında damga res
mi talep edilirdi. Tire'de olduğu gibi ba
zı şehirlerdeki cullahlar damga resmin
den muaf tutulabilirdi. Ayrıca Simav'da 
cullahların dokudukları bezlerden vergi 
(bac) alınması bid'at olduğu gerekçesiy
le kaldırılmıştı. Çok defa bez satıcıları 

ile anlaşarak siparişleri çerçevesinde ve 
bir bakıma da maddi olarak onlara bağ
lı şekild!3 faaliyet gösterdikleri anlaşılan 
cullahlar işledikleri bezi pazara götürüp 
satamazlardı. Pazarda ancak dışarıdan 
gelmesine belli şartlarda izin verilen tüc
carların ve civar köylerden gelen veya 
kendi evlerinde ferdi olarak bez doku-
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yan kadınların ihtiyaç fazlası malları ser
gilenebiiirdi; fakat bu da sık sık bezzaz
larla bunların arasında çeşitli problem
Ierin çıkmasına yol açıyordu. Batı Ana
dolu bölgesindeki bazı şehir ve kasaba 
cullahlarının. hatta köylerde ferdi ola
rak bez dokuyanların önemli bir faali
yet sahasını da devlet adına yaptıkları 
imalat teşkil ederdi. Mesela, Manisa, Ak
hisar, Menemen, Lefke, Tire. Bergama, 
Birgi gibi bölgelerde donanma ve tersa
nenin ihtiyacı için yelken bezi, tente be
zi, forsalar için de esir gömlekliği doku
nur, bu da cullah ve bez satıcıları için 
canlı bir alışveriş sağlardı. 

Cullahların bez dokudukları tezgahlar 
değişik ebatta ve büyüklükte olabilirdi. 
Bunların dakunacak kumaşın cinsine gö
re tarak veya mekik ölçüleri de değişe
bilirdi. Tezgahlar cullah tarafından veya 
ısınarlama olarak yapılabildiği gibi ha
zır olarak pazardan da alınabilirdi. Nite
kim 1640 tarihli Narh Defteri'nde satı
şa çıkarılan tezgah çeşitleri ve dokuma
cılık aletleri için fiyat tesbiti yapıldığı gö
rülmektedir. Burada Edirne tezgahı ve 
sade tezgah adlarında iki çeşit cullah 
tezgahı yer almakta ve bunlardan Edir
ne tezgahı için 170, diğeri için 120 ak
çe fiyat verildiği dikkati çekmektedir. 
Tezgahlarda kullanılan çulha tarakları 

da çile sayısı ile sınıflandırılmıştı. Doku
ma taraklarının her kırk dişi bir çile ta
bir edilmekteydi. Narh Defteri'nden, se
kiz çileden on üç çileye kadar olan ta
rakların imal edilip pazarlandığı. çile sa
yısı arttıkça tarağın değerinin yükseldi
ği anlaşılmaktadır. Ayrıca burada çıknk
çı aletleri arasında çulha mekiğine de 
rastlanmaktadır. 

Önemli merkezlerde iç ve dış pazara 
yönelik üretim yapan cullahlar. özellik
le XVII. yüzyıldan itibaren giderek daha 
da arta.n bir şekilde Hint pamuklu ipli
ğinin ve mamul maddelerinin Osmanlı 
pazarlarını kaplaması üzerine yerli ipli
ğe nisbetle daha ucuz olan bu ipliği kul
landılar, hatta Hint kumaşlarını taklit 
ettiler. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında ise 
Avrupa pamuklu sanayiinin Hint tipi 
müslin ve basmalarının taklitleriyle Os
manlı pazarına girmeye başlaması gele
neksel dokumacılığın sarsılmasına yol 
açtı. Bilhassa 1830'1arda Avrupa'da ma
kineleşme Osmanlı dokumacılığı için bir 
dönüm noktası oldu. 18SO'lere doğru Os
manlı pamuklu sanayiinin hapsolduğu 
mahallf pazarlarda daha da azalarak ye
rini ucuz ithal mallara bırakması cullah 
esnafının çöküşünü hızlandırdı. Ancak 

yine de dokumacılığın köklü olarak yer
leştiği merkezlerde cullahların faaliyet
lerini genellikle sermaye sahiplerine bağ
lı bir şekilde sürdürdükleri bilinmekte
dir. Bu merkezlerden biri olan Manisa'
da XIX. yüzyılda 3000 tezgah bulunuyor
du ve cullahlar sermaye sahibi tüccarla
ra ve bezzazlara bağlı olarak çalışıyor
lar, genellikle Avrupa'dan gelen iplikleri 
işliyorlardı. Bezzazlar iplik vermek su
retiyle cullahlarla anlaşıyorlar. onlar da 
hafta başında aldıkları siparişi hafta so
nu teslim ediyorlardı. ı. Dünya Savaşı sı
rasında sarsılan dokumacılık faaliyeti 
Cumhuriyet'ten sonra yeniden bir can
lanma gösterdi. Cumhuriyet'in ilk yılla

rında Manisa'da 1050 tezgah bulunuyor 
ve bunlar çeşitli mahallelere dağılmış 

durumda eski şekle uygun üretim yapı
yorlardı. Ancak bu faaliyet diğer mer
kezlerde olduğu gibi makineleşme ile kı
sa bir süre sonra ortadan kalktı. 
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