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sekiz hazineliye kadar sıralanmaktadır. 
örnek olarak divanhane çadırı yirmi al
tı- otuz hazin eli, kiler çadırı yirmi altı ha
zineli, ekmekçiler çadırı on altı hazine
lidir. Bunların en küçüğü olan ve yirmi 
dört kıta olarak belirtilen banyo çadır

ları on iki. on ve sekiz hazinelidir (Uzun
çarşı lı, TTK Belleten, XXXIX/ 156, s. 686-
687). Eski Türk ordularında da seyyar 
banyo olarak kullanılan bu tür çadırlar 
(çerge) vardı (Kafesoğlu . s. 310). 

1640 tarihli Narh Defteri'nde "Es'ar-ı 
Çadırcıyan" başlığı altında yer alan bil
gilerden halkın kullandığı çadırların ge
nellikle sekiz, on iki hazineli olduğu an
laşılmaktadır (bk Kütükoğlu. s. 214-2151. 
Burada verilen rakamlar. çadır fiyatları
nın kalitelerine göre 2400 ile 800 akçe 
arasında değiştiğini göstermektedir. En 
basit çadır olan sekiz hazineli çerge 800 
akçedir. Bu narh defterinde çadır asta
rından ve astarlı çadırlardan söz edilme
sinden ve bazı tarihi kaynaklardaki min
yatürlerde çadırın iç ve dış kısmının fark
lı renkte çizilmesinden. pamuktan yapı
lan çadırların genellikle çift katlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Klasik dönemden Batılılaşma döne
mine kadar bütün Osmanlı süsleme sa
natlarının en güzel örneklerini sergile-

Kanuni Sultan Süleyma n ' ı n otağını ve zukakla çevrili ka
rargahını gösteren bir minyatür (Süleymanname. TSMK. Ha· 

zine . nr. 1517, vr. 109~) 
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yen çadırlarda ibrişim. altın sırma ve gü
müş simle yapılan işlemeler ve güderi 
veya kıymetli kumaş parçalarından ap
like edilen motifler; özellikle padişah ça
dırlarında en çok kullanılan bezerne çe
şitleridir. 

Otağ-ı Hümayun. "İçinde od (ateş) ya
kılan mekan" anlamına gelen otağ keli
mesi. daha çok "otağ-ı hümayun" (padi
şah çadırı) ve "otağ - ı asafi" (sadrazam ça
dırı) tabirlerinde kullanılmıştır. Otağlar 

diğer çadırlardan çok daha büyük ebat
lı, gösterişli ve süslemeliydiler. Osmanlı 
ordusunda sefere çı kış hazırlıkları baş

ladığı zaman sadrazarnın başkanlığında 
bir heyet otağ-ı hümayunu tuğlarla bir
likte ordunun ilk menziline doğru büyük 
bir törenle harekete geçirirdi. Çadır 

mehterleri*, padişah ilk menzile varma
dan önce her zaman iki takım halinde 
bulunan otağ-ı hümayunlardan birini ku
rarlar, padişah veya onun sefere çıkma
dığı dönemlerde serdar-ı ekrem bu men
zilden ayrılmadan önce de ikinci otağı 
diğer menzile hazırlarlardı. Sefer Ana
dolu yönünde ise otağ Üsküdar Meyda
nı'na, Rumeli tarafında ise Davutpaşa'
da Çırpı cı çayırı'na ve padişah Edirne'de 
bulunuyarsa Kabak Meydanı'na kurulur
du. Otağ~ı hümayun ve padişaha ait di
ğer çadırlar kurulurken konaklama nok
tası olarak güzel manzaralı ve bol ağaç
lı yerler seçilir, strateji bakımından da 
arkalarının dağlık bir araziye dönük ol
masına dikkat edilirdi. Padişah atağının 
arkasında zukaklarla bağlantı sağlanmış 
divan çadırı ile hazine-i hümayun çadır
ları , önünde ise "leylek" veya "leylak" de
nilen idamların infaz edildiği çadır bu
lunurdu. idam çadırı infazların seyredi
lebilmesi için daima açık olup sadece ça
tılmış bir iskeletten ibaretti ve savaş ga
nimetleri de bu çadırın altına konularak 
bunları - çalmak isteyenlere verilecek ce
za hatırlatılırdı. Belirli bir konak yerinde 
kurulan otağ-ı hümayunu önce büyük bir 
zukak, sonra da iki yandan asker ocak
larının çadırları çevreler, sadece ortada 
yol için açıklık bırakılırdı. Bu yolun iki ba
şından birini cemaatten 1 O 1. yaya orta
sı. diğerini ise ağa bölüklerinden 17. bö
lük korur. bu engeller aşılmadan otağ-ı 
hümayuna girilemezdi. Hareket ve sefer 
sırasında otağın önüne dikilen tuğ ve 
sancakların altında ikindi namazından 
sonra mehter takımı tarafından nevbet* 
vurulurdu. 

Bütünüyle birer sanat eseri olan otağ
Iarın iç düzenlemeleri de fevkalade zen
gin ve göz kamaştırıcı olurdu. Tabanına 

altın ve gümüş teller ilavesiyle dokun
muş ipek halılar serilir, kıymetli halılar 
ve kumaşlarla örtülü sedirierin üzerleri
ne özenle işlenmiş yastıklar konulur ve 
bütün bölümler sarayda olduğu gibi de
ğerli taşlarla bezenmiş altın ve gümüş 
eşya ile tefriş edilirdi. Padişah ve erkan 
çadırlarını yapan özel çadırcılara "otağ 

geran-ı hassa" adı verilirdi. 
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ÇADIRKÖŞKÜ 

Kağıthane deresi kıyısında 
Sadabad Sarayı'nın yerinde inşa edilen 
Çağlayan Kasrı'nın müştemilatından 

L 
küçük bir köşk. 

_j 

Sultan lll. Ahmed için Sadrazam Nev
şehirli Damad İbrahim Paşa Kağıthane 
deresi kıyısında Sadabad Sarayı'nı yap
tırdığında dereyi ve kenarlarını cedvel-i 
sim adı verilen mermerden bir yatak ara
sına aldırmış, ayrıca sarayın önünde de
renin akıntısının mermerden yontulmuş 
kat kat çanaklardan süzülmesini sağla
mıştı. Burada esas sarayın hemen kena
rında. dere üzerine bir çıkıntı teşkil eden 
rıhtımın üstünde ince sütunlara daya
nan çapraz planlı hafif bir köşk, daha 
doğrusu bir kameriye bulunuyordu. Kasr-ı 
Nişad olarak adlandırılan bu küçük pav
yonun bütün mefruşatı çepeçevre uza
nan sedirierden ibaret olup padişah bu
radan suyun akışını seyreder ve sesini 
dinlerdi. 1135 yılının Şaban ayında !Ma
yıs ı 723) Sadabad Sarayı ile birlikte inşa 
edilen Kasr-ı Nişad, yaklaşık bir asır son
ra Sultan IL Mahmud tarafından Sada-



bad Sarayı, yerine bir yenisi yaptınlmak 
üzere yıktırıldığında ortadan kaldırılmış, 

yalnız dere üzerine çıkan muntazam kes
me taştan rıhtım ı bırakılmıştı. Yeni sa
ray ile birlikte bu rıhtım setinin üstün
de 1809-1816 yıllarında eskilerinden çok 
farklı bir şekilde inşa edilen bu köşke 
genellikle Çadır Köşkü denilm i ştir. 

Çadır Köşkü , Çağlayan Kasrı'nın fotoğ

rafları ile yerli ve yabancı ressamların 
çeşitli tekniklerde meydana getirdikle
ri resimlerde ön planda görülmektedir. 
1832 yılında H. Meyer tarafından çizilen 
krokisinde bu zarif köşkün oldukça ay
rıntılı ölçÜleri de verilmiştir. Kağıthane 
deresinin ve Çağlayan Kasrı'nın çok gü
zel bir süsü olduğu anlaşılan Çadır Köş
kü. sarayın kullanıldığı ll. Meşrutiyet yıl
larına kadar bakımlı kalmış, fakat bu 
tarihten sonra Çağlayan Kasrı ile birlik
te hemen hemen sahipsiz bırakılmış ve 
nihayet 1940 yılına doğru çevresindeki 
yaşlı ağaçlardan birinin üstüne yıkılma
sı ile tamamen tahrip olmuştur. Bir sü
re merrnerieri etrafa saçılmış halde ka
lan köşkün ihyası düşünülmüş, fakat 
bu da gerçekleşmemiş ve buraya istih
kam Yedek Subay Okulu'nun yapımı ile 
de Çadır Köşkü hiçbir iz kalmayacak şe
kilde yok edilmiştir. 

Mermer döşeli bir setin üstünde yer 
alan Çadır Köşkü önceki gibi çıkıntılı bi
çimde olup yalnız burada hafifçe kavisli 

Kağıthane deresi kıy ı s ında Çadır Köşkü ve Çağlayan Kas· 

rı ' n ı gösteren XX. yüzyıl başına ait bir fotoğrafla ıiü ı<ıp .. 

Albüm. m. 90.4891 Çadır Köşkü yıkıntıların ı gösteren bir fo· 

toğraf (S. Eyice arşlvi) 

üç çıkıntı vardı. Barok başlıklı (yirmi adet) 

mermer sütunlar. çok geniş olarak dı
şarı taşan bir saçağa sahip çatıyı taşı

yordu. Dışı kurşun kaplanmış çatının için
deki ahşap bir kubbe orta kısmı örtüyor
du. Bu ortadaki yuvarlak sofranın mer
mer Ievhalarla döşeli merkezinde, önce
ki Kasr-ı Nişad'da olduğu gibi yine mer
merden bir fıskıyeli havuz bulunuyordu. 
Köşkün etrafını çevreleyen mermer bir 
korkuluğun iç tarafında da sedirler uza
nıyordu. 

Eski Türk geleneği uyarınca sütunla
rın aralarında içeriyi hava tesirlerinden 
koruyan büyük kumaş perdeler asılmıştı. 
Geniş saçağın alt yüzeyleriyle köşkün ta
vanı ve bilhassa kubbe çok zengin suret
te nakışlarla bezenmişti. Eski fotoğraf
larda bunlar açık olarak görülmektedir. 

Çadır Köşkü, Batı mimarisiyle süsle
me sanatından ilham alınan unsurların 
Türk gelenek ve yaşama tarzına uydu
rulması suretiyle meydana getirilmiş ve 
başka bir benzeri artık bulunmayan bir 
"su kıyısı köşkü" idi. Kendi değerlerinin 
kıymetini bilmeyenierin kurbanı olan bu 
eserin yok olması Türk sanat ve mima
risi için büyük bir kayıptır. 
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ÇADlR MEHTERLERİ 

Osmanlı Devleti'nde 
padişahın çadırlarını kurup kaldıran 

ve koruyan teşkilata verilen ad. 
_j 

Sefer veya göçlerde, ayrıca lüzumu ha
linde çadırları kuran ve "hayme-i hassa" 
denilen çadır mehterleri "oda" tabir edi
len dört bölüğe ayrılmıştı. Bu dört bö
lükten başka yedi otakça, iki nakışça, on 
altı çadır dikici ve iki de perdeci vardı. 
Çadır mehterleri arasında cellat görevi 
yapan bir sınıf daha bulunuyordu. Bun
lardan dört veya beş kişi. her gün sara
yın orta kapısında padişahın yahut sad
razarnın emirlerini yerine getirmek için 
nöbet tutardı. 

ilk defa Fatih Sultan Mehmed döne
minde Mehteran-ı Hayme Cemaati adın
da bir teşkilat kuruldu. Bu sırada yak
laşık otuz yedi kişiden ibaret olan bu 
topluluğa yevmiyesi 7 akçe olan bir ket
hüda başkanlık etmekteydi. Daha sonra
ki tarihlerde bu kethüda mehteranbaşı, 
sermehterhane-i hayme, sermehterha-

ÇADlR MEHTERLERi 

ne-i hayme-i hassa. hayme mehterbaşı
sı, mehterhane nazırı. mühimmat-ı hay
me nazırı, hassa mehterbaşısı gibi un
vanlarla anıldı. Görevli diğer personelin 
de mehter şakirdi. mehterhane-i amire 
zabiti. mehterhane-i amire neferi. hay
medüz şakirdi gibi unvaniarı vardı. 

XVII. yüzyıl başlarında sayıları 835 ki
şiye ulaşan çadır mehterleri. yüzyılın so
nunda 2000 kişilik bir teşkilat haline gel
di. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru ise mev
cutları. her birinde 861 kişi olmak üzere 
dört bölüğe ulaştı. 1826'da Yeniçeri Oca
ğı'nın kaldırılmasından sonra çadır meh
terleri teşkilatı Hıyarniye Nezareti adını 
alarak görevini sürdürmeye devam etti. 

Çadır mehterlerinin oturdukları yere 
mehterhane-i hayme-i hassa kışlağı. hay
me mehterleri kışiağı gibi isimler veril
mekteydi. Çadır malzemesi ve mühim
matının korunup toplandığı yer de meh
terhane-i mühimmat ambarı. hassa mü
himmat arnbarı adlarını taşımaktaydı. 

Atmeydanı'nın batısındaki Aslanha
ne'nin bitişiğinde terziler cemaatinin iş 

yerleri vardı. Gerek Ağakapısı esnafın
dan olması, gerekse terzilerin iş yerin
den pek uzak bulunmaması gereken ça
dır mehterleri teşkilatının da bu civar
da olması kuwetle muhtemeldir. Sulta
nahmet'te şimdiki Tapu Dairesi yakının
da Mehterhane-i Amire Kasr-ı Hümayu
nu adlı bir kasrın varlığı bilinmektedir. 
Bu kasır çadır mehterlerinin kışiası ya
kınında bulunduğu için bu isimle anıl

maktaydı. Bu da çadır mehterleri kışla
ğının Sultanahmet'te olduğunu kesin
leştirmektedir. Mehterhane Kasrı 1807 
yılında çıkan bir yangında kışla ile bir
likte yanmış, bu yangında çok sayıda ça
dır. taht. halı ve murassa' madeni eşya 
da zayi olmuştur. 1816 tarihli bir mas
raf belgesinden bu kasrın yeniden inşa 
edildiği öğrenilmektedir. Yeni kasrın. ya
pımından yaklaşık on yıl sonra kışla ile 
birlikte bir defa daha yandığı belgeler
de kayıtlı ise de ne derece tahrip oldu
ğu bilinmemektedir. 

Başta otağ-ı hümayun olmak üzere 
bütün saray çadırlarını dikmek. muha
faza etmek. bunları seferlerde ve tören
lerde taşımak. kurmak. zaman zaman 
havalandırmak ve temizlemek. çadırla
rın içindeki mefruşatı dikmek. temizle
mek. ayrıca muhtelif saray ve kasırların 
mefruşatını dikmek ve korumak. çadır
ların imali için gerekli malzemeyi temin 
etmek çadır mehterlerinin görevleri ara
sında bulunuyordu. Bazı durumlarda sa
ray bünyesindeki dikici mehterleri ye-
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