
ÇARHNAME 

yan çarhacılar daha sonra ortadan kal
dırılmıştır. 
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XIII. yüzyıl mutasawıf- şairlerinden 

Ahmed Fakih'e ait 
dini - sufiyane m es nevi 

(bk. AHMED FAKİH). 

ÇARK 

(bk.ÇARH). 

ÇARMlH 

Hıristiyanların 

Hz. İsa için söz konusu ettikleri, 
tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanan 

bir idam şekli. 

_j 

_j 

_j 

"Dört çivi " anlamında Farsça bir ter
kip olup (çehar mlh ) biri yatay, öteki di
key iki ağacın oluşturduğu haç şeklin
deki darağacını ifade eder. Buna haç ve 
salib de denilmektedir. 

Suçluyu ellerinden ve ayaklarından bağ
lamak veya çivilemek suretiyle idam et
me şekli olan çarmıha germe olayı Ro
malılar'da yaygın olmakla birlikte daha 
önceleri Asurlular. Persler, Kartaca Feni-

Hosios Lukas Manastı rı Kilisesi'nde 
Bizans dönemine ait bir mozaikte 
·ça rmı hta isa· kompozisyonu . Atina 1 Yunanistan 
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kelileri, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafın
dan da uygulanmış, böylece halkın ibret 
alacağı, adaletin gücünün gösterileceği 
düşünülmüştür. Bu iş için önceleri sa
dece bir kazık kullanılıyor, mahküm bu
na bağlanıp ölüme terkediliyordu. Grek
ler ve Romalılar bunu değiştirerek suç
lu köleleri. esirleri, yabancıları. aşağı sı
nıftan kimseleri ve ayrıca iğrenç suçlar 
işleyenleri cezalandırmak için çarmıhı 

yaptılar. Bu tür cezalandırmada infaz ye
rinde bulunan kazığa bir tahta eklene
rek çarmıh tamamlanmış oluyordu: suç
lu tahtaya bağlanıyor, bazan kolları iki 
yana açılarak çarmıhın iki kanadına çi
vileniyordu. Romalılar ' da çarmıha ger
me olayı onur kırıcı bir idam şekli ola
rak kabul edildiği için devlete isyan eden
lerin dışında Roma vatandaşlarına uygu
lanmıyordu. Bu idam şeklinde genellik
le suçlu kırbaçlandıktan sonra idam ye
rine tahtasını taşımaya zorlanırdı. İşie
diği suç bir levha üzerine yazılarak boy
nuna asılır veya başkası tarafından önün
de taşınırdı. Daha sonra bu levha baş
kalarına ibret olması için çarmıha geri
lenin önüne tesbit edilirdi. Çarmıhlar şe
hir surları dışında kurulmakla beraber 
(ibraniler'e Mektup, 13 / ı 2) işlek yolla
ra. sık sık gidilen yerlere yakın olması
na özen gösterilirdi (Matta, 27 / 39, 55 ; 
Markos, 15/29, 35, 40 , Luka, 23 / 35, 48. 
49; Yuhanna, 19/ 20! 

Miladi 1. yüzyılda Romalılar yahudi esir
leri çarmıha germekteydiler. Tarihçi Jo
sephus bununla ilgili çok sayıda olaydan 
bahsetmektediL O dönemde idamlar 
için biri "T" şeklinde (daha sonra l arı "St. 
Anthony haçı" denilmi ştir). diğeri eşit ol
mayan kollardan meydana gelen (daha 
sonra "Latin haçı" adını a l mıştır) iki tip 
çarmıh kurulmaktaydı. Hıristiyan inan
cına göre Hz. Isa bu ikinci tip çarmıha 
gerilmiş ve başından çivilenmiştir (Mar
kos, ı 5/ 26). Roma imparatorluğu'nda 
uygulanan çarmıha germe imparator 
Konstantin tarafından yasaklanmıştır. 

Menşei Babil'e dayanan haça Mısır ve 
Suriye'de de eski zamanlardan beri ta
zimde bulunulduğunu. hatta Budistler'in 
haça saygı gösterdiklerini ve miladi ta
rihin başlangıcına doğru putperestlerin 
bazı ayinlerinde alınlarına haç işareti 

yaptıklarını belirterek aslında haçın Hı
ristiyanlık' la ilgisinin bulunmadığını ve 
bir putperest adeti olduğunu ileri süren
ler de vardır. Bunların iddiasına göre hı
ristiyan kutsal kitabında (Resu.llerin i şle

ri. 5/ 30, 10/ 391 Isa Mesih'in bir ağaç üze
rinde öldüğü bildirilmektedir. İlk olarak 

Yunanca yazılan Yeni Ahid ' in yukarıda 
belirtilen yerlerinde " ağaç" anlamındaki 

Yunanca ksulon kelimesi kullanılmak

tadır. Bu kelime ve bazı tercümelerde 
geçen stavros kelimesi haça delalet et
memektedir. Meşhur Yunan şairi Ho
meros stavrosu "alelade bir sırık. direk 
veya tek bir odun parçası" anlamında 

kullanır ve kelime haç şeklini alan iki 
ağaç parçasını ifade etmez. Dolayısıyla 
Isa Mesih'in idamı düz bir direk üzerin
de gerçekleşmiştir. 

Hıristiyanlar çarmıhın şeklini tartışır

ken İslamiyet çarmıha gerilenin Hz. Isa 
olmadığını belirtmektedir (en-Nisa 4/ 
157 ; ayrıca bk.ISA I 

Hıristiyan sanatında Isa Mesih'in çar
mıha gerilmesinin tasvirleri V. yüzyılda 
başlamıştır. Tasvirlerin bu dönemden 
itibaren ortaya çıkmasında . o zamana 
kadar bu konuda çeşitli yorumların ge
liştirilmesi ve konsillerde bununla ilgili 
karar lar alınarak kilisenin tavrının belir
lenmesi etkili olmuştur (ayr ı ca bk. HAÇ) 
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çARPERDİ 

( ... P~-ı!_;~) 

Ebü'I-Mekarim Fahrüddln Ahmed 
b. ei-Hasen b. Yusuf 

(ö. 746 / 1346) 

Şafii fakihi ve dil alimi. 
_j 

664 ( 1265) yılında doğdu. Arran yö
resinde bir yerleşim merkezi olan Çar
perd'e (Carberd) nisbetle anılmakta olup 
muhtemelen burada doğmuştur. Daha 
sonra Tebriz'e yerleşti. burada ilim tah
sil etti ve ömrünün sonuna kadar ders 
okutmakla meşgul oldu. 

Uzun süre yanında kaldığı Kadi Bey
zavi ve Nizameddin et-Tüsi gibi alimler
den ders alan Çarperdf. Şafii fıkhı ya
nında akli ilimlerle diğer dini ilimleri de 
okudu; fıkıh . sarf ve na hiv ilimlerinde 
derin bilgi sahibi oldu. Nüreddin Ferec 
b. Muhammed ei-Erdebflf ve Muhammed 
b. Abdürrahim el- Meylani gibi alimler 
kendisinden ders aldı; Adudüddin el- İci 
ile de bazı konularda tartışmaları oldu 
(Sübki. X. 47-79) Ramazan 746'da (Ocak 
1346) Tebriz'de vefat etti. 
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il k ve son 
savfa l arı 

(Süleymaniye Ktp., 

Laleli, 

nr. 328) 

Eserleri. 1. el -Hadi. Abdülgaffar b. Ab
dülkerfm el-Kazvfnf'nin Şafii fıkhına dair 
el -Hdvf adlı eserinin şerhi olup tamam
lanmamıştır (Sü leymaniye Ktp. , Yenicami. 
nr. 4381 2. es-Sirdcü'l - vehhdc ii şer}Ji 'l

Minhdc. Hocası Beyzavf'nin usul-i fıkha 
dair Minhdcü"l-vüsul adlı eserinin şer
hidir (Sü leymaniye Ktp . Fatih, nr . 1432/ ı , 

1433 / ı. 1434; Laleli , nr. 773) 3. Hdşiye 
cale"l-Keşşdf. Zemahşerf'nin el-Keşşdf 
adlı tefsiri üzerine yapılmış on ciltlik bir 
haşiyedir (Süleymaniye Ktp . Fatih . nr. 358, 
572. 573 ; Ul lel i, nr. 328 ; H ac ı Mahmud 
Efend i, nr. E 65 / 3; Damad ibrahim Paşa, 
nr. 162- 163; Serez, nr. 32 71 4. Şer}ıu 'ş- Şd

fiye. Cemaleddin İbnü'l-Hacib' in sarfla 
ilgili eş- Ş dliye adlı eserinin şerh i olup 
müstakil birçok baskısından başka tbk. 
Brockelmann, GAL, I. 371; Supp l. , 1, 5361 
Nukrekar lakabıyla tanınan Abdullah b. 
Muhammed el-Hüseynf'nin iö 776/ ı 3741 
Şer }ı u 'ş- Şdfiye fi't- taşrif adlı eserinin 
kenarında taşbaskı olarak neşredilmiş
tir (istanbul 1276, 1285 . 1293, 1314) Eser 
üzerine yapılan haşiyelerden izzeddin İbn 
Cemaa ile Hüseyin er- Rumi'nin haşiyesi 
bir mecmua içinde birlikte basılmıştır 

!istanbul 1310) s. Şükuk cale'l-Hôcibiy
ye ( Şerf:ıu ' l·Ktifiye). İbnü"l-Hacib'in el
Kdtiye adlı eserinin şerhidir (Sü leyman i
ye Ktp., Fati h. nr. 4989 / 2) 6. Hôşiye c ald 
şer hi ljillf c ald M.ul].tasari'l- M.üntehd. 
İbnü'l - Hacib ' in M.ul].tasarü 'l- M. üntehd "
sı üzerine İbnü'l- Mutahhar el- Hi lif'nin 
(ö 726 / 13261 yaptığı Gayetü 'l-vüsı11 
adlı şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp . 
Fatih, nr . I 35 I 1 Il 7. el-Mugnfff cilmi'n
nahv (Sü leymaniye Ktp. , Şe hzade Meh
med, nr. 100 / 4 ; Kadı zade Meh med. nr . 
509 ; Harput, nr. 2/ I ; Fatih. nr. 5068/ 3, 
5070 / 2) Bu eser Muhammed b. Abdür
rahim el-Ömerf el -Meylanf ve Abdullah b. 
Seyyid Fahreddin el-Hüseynf tarafından 
şerhedilmiştir (Brockelmann, CAL, Supp l., 
ll, 257- 258) 

Bunlardan başka kaynaklarda adları 

geçen eserlerinden bazıları şunlardır : 

Şerhu 'l-Hiddye tHanefi fa kih i Burhaned
din el-Merglnani'nin e/-Hidaye adlı eseri
nin şe rhidir); Şerhu'l - Usı1li'l-Pezdevi 

(Ebü'l-Usr el-Pezdevi'nin Hanefi fık ı h usu
lünün önemli kayna k l arında n olan eseri 
nin şerh idi rl. Hdşiye c ald Şerhi'l- M.u
fasşal ( ZemahşerJ'nin nahve dair el·Mu· 
fassal'ına ibnü'l- Haci b' in yapt ığı el-izah 
ad l ı şerhi n haş i yesid i rl 
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ÇARŞAF 

Te settür amacıyla giyilen 
kadın sokak kıyafeti. 

_j 

Çarşaf kelimesi Farsça çader-şebden 
(gece örtüsü) bozularak Türkçe'ye girmiş
tir; İslam ülkelerinde kadınların teset
tür gereği ev dışında giydikleri üstlüğe 
denir. Genel kurallara uymak mecburi
yeti dolayısıyla Osmanlı Devleti sınırları 

içinde yaşayan gayri müslim kadınlar da 
sokakta aynı geleneği uygulamışlardır. 

İran ve Afganistan'da halen çader. çud
dar adıyla kullanılan çarşaf. menşe iti
bariyle yatak veya yorgan örtüsü olma-

ÇARŞAF 

sından dolayı bu adı almıştır. Nitekim ilk 
zamanlar tek parçadan yapıldığı ve bu
gün Anadolu'nun bazı bölgeler inde yan
lış olarak car. bürük ve bürgü adlarıyla 
anıldığı bilinmektedir (bk. CAR). Çarşaf 

eskiden beri en çok İran ve Irak'ta kul
lanılmıştır ve bugün iran'da resmi dai
reler dahil kadınların ev dışında lacivert 
veya siyah çarşaf giymeleri mecburidir. 
XVlll- XIX. yüzyıl seyyahları çarşafın Mı
sır kadınları arasında da çok yaygın ol
duğunu yazarlar. Çarşaf Türkiye'ye Tan
zimat döneminde hacca gidip gelenler 
tarafından Araplar veya muhtemelen 
İranlılar'dan alınmak suretiyle geti rilm i ş
tir. Önceleri pek tutulmayan. hatta bid'at 
olduğu ileri sürülen çarşaf. 1870't e ç ı 

karılan bir emirname ile ince yaşmak ve 
feracenin yasaklanmasından sonra yay
gınlaşmıştır. Daha sonra ll. Abdülhamid. 
çarşaf altına gizlenen bazı erkeklerin çe
şitli suçlar işlemeleri ve saraya girmeye 
teşebbüs etmeleri üzerine 4 Ramazan 
1309 (2 Nisan 1892) tarihli bir emirna
me ile çarşaf giyilmesini yasaklamış, fa
kat bu yasağa ancak saraya girilirken 
uyulmuştur. 

Çarşaf. başla birlikte vücudun üst kıs
mını örten pelerinle ayaklara kadar bel
den aşağ ısını örten eteklikt en ibarettir. 
Buna üçüncü bir parça olarak peçe de 
takılabilir ; fakat artık peçe İran da da
hil olmak üzere birçok ülkede terkedil
miştir. Çarşaf Türkiye'de çeşitli dönem
lerde değişik şekil ve renklerde kullanıl 

mış ve biçimlerine göre uçkurlu. yan-
. dan yırtmaçlı, dolma. torba gibi adlar 
almıştır. Çarşaflar önceleri el tezgahla
rında dokunan yünlü ve pamuklu ku
maşlardan yapılırdı ; daha sonra ipekli
leri. Avrupa kumaşlarından yapılanları 

ve hazır kutu içinde satılanları giyenin 
ekonomik durumuna göre kullanılagel
miştiL Bunlar genellikle siyah. lacivert. 
mor, güvez. neftf renklerde olur. genç
ler mavi. turkuvaz. yeşim ve leylakf gibi 
daha göz alıcı renkleri tercih ederler
di. Şam'ın sırmalı ve yanar döner çizgili 
çarşafları meşhurdu . Genç kızlar ilk de
fa on iki on üç yaşlarında çarşaf giyme
ye başlar ve buna " çarşafa girmek" de
nirdi. 

Çarşaf özellikle XX. yüzyılın ilk çeyre
ği içinde İstanbul ' un yüksek sosyete ha
nımları tarafından peçesi kaldırılmak. 

eteği dize, pelerini bele kadar kısaltıl

mak suretiyle tesettür amacından uzak
laştırılmış. kıyafet devriminden sonra ise 
yerini genel olarak mantoya bırakmıştı r 

(çarşafın dini hükmü için bk. TEŞJOTI:.QRL . 
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