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li) SE BAHATTiN TÜRKOGLU 

ÇARŞI 
ı 

(bk. ARASTA; BEDESTEN). 
L _j 

ı 
ÇARY~ 

ı 

( ... k)~ ) 
Hz. Peygamber'den sonra 

halifelik görevini üstlenen Hz. Ebu Bekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için 

özellikle Sünni müslümanlar tarafından 
kullanılan bir tabir 

L 

L 

(bk. HULEFA-yi RAşiDIN). 

ÇAŞNİGİR 

(~~) 

Eskiden bazı İslam devletlerinde 
hükümdar safralarına nezaret edip 

yemekleri kontrol eden 
saray görevlisine verilen ad. 

_j 

_j 

Farsça çaşnl (Iezzet) ve gir (tutan) ke
limelerinden oluşmuştur. "Ekabir-i has" 
denilen saray büyükleri arasında yer alan 
çaşniglrin esas görevi. maiyetindekiler
le birlikte sultanın sofrasını hazırlamak 
ve sofraya konulan yemekleri sultandan 
önce tatmak suretiyle onun zehirlenme 
ihtimalini önlemekti. Büyük Selçuklular'
dan itibaren çeşitli islam devletlerinde 
rastlanan çaşnigir hükümdarın en gü
venilir emirleri arasından seçilirdi. Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin meşhur emir
lerinden Mübarizüddin Çavlı ile Şemsed
din Altunaba çaşnigir (emir -i zevvak) ola
rak görev yapmışlardır. Eyyübller'de çaş
nigirlik üstadüddar* ın sorumluluğu al
tındaydı. Memlükler'de de hükümdarın 
güvendiği nüfuzlu emirler bu göreve ge
tirilmiştir. Nitekim Memlük hükümdar
larından izzeddin Aybeg ile ll. Baybars 
tahta geçmeden önce çaşnigir olarak 
vazife yapmışlardı. Bu görevliye ilhanlı , 
Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu devlet 
teşkilatında da rastlanmaktadır. 
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Çaşnigir mutfak için erzak temin et
mekten sorumlu olan hansalar• ile ka
rıştırılmamalıdır. ilhanlılar'da bu vazife 
bugavul ad lı saray görevlisi tarafından 
yürütülürdü. 

Osmanlı sarayının Birun hizmetiileri 
arasında çaşnigirler de bulunurdu. Bun
ların görevi daha önceki Türk devletle
rindekinden pek farklı değild i. Çaşni

gfrbaşı, maiyetindeki çaşnigirlerle bir
likte saray mutfağında pişen yemekleri 
aşçıbaşından teslim alırdı. Bu esnada 
aşçıbaşının. getirdiği yemeklerden tat
ması usuldendi. Padişahın şahsına ait 
yemekiere nezaret eden çaşnigirlere 

"zewakin-i hassa· da denirdi. Çaşnigfr
ler Divan-ı Hümayun'un toplantı günle
rinde sadrazam ve vezirlerin yemekleri
ni dağıtmakla da mükelleftiler. Bu sıra
da başlarına müceweze, sırtiarına çat
ma üst elbisesi giyerlerdi. Ayrıca Has 
Oda'ya verilecek yemekleri de çaşnigir
başının nezaretinde çaşnigirler dağıtır
dı. Bayram günlerindeki yemek dağıtımı 
sırasında ise değişik bir protokol uygu
lanır. çaşnigirler arkalarına çatma giy
mezlerdi. Bunun sebebi yemekten son
ra kendilerine kaftan giydirilmesidir. Çaş
nigirler bazan pek önemli olmayan fer
man ve emirleri taşradaki beylerbeyile
re götürürlerdi. Çaşnigfrbaşının bir gö
revi de merasim günlerinde padişahın 
ata bi nmesine yardım etmekti. 

Çaşnigirliğe Has Oda, hazine ve kiler 
odalarında hizmet eden iç oğlanları yük
selirlerdi. Bunların sayıları XVI. yüzyılda 
kırk iken zamanla bu sayı 1 OO'ü aşmış
tır. XVIII. yüzyıl sonlarında ise sarayda 
elli çaşnigfr bulunuyordu. Kıdemli çaşni
girlere bölük ağalığı tevcih edilirdi. Çaş 

nigirler kıdem derecelerine göre maaş 
alırlardı. Kendilerine ayrıca yılda bir de
fa laciverdf ve pamuktan yapılmış kaf
tanlar için ücret ödenir, buna "kaftan 
bedeli " denirdi. XVII. yüzyıl ortalarında 

Çaşn i gir 

(Tilrk 

KUltUrüne 

Hizmet 

Vakfı 

Arş lv i) 

çaşnigirlerin yevmiyesi 40 akçe idi. Çaş
nigirlerin ayrıca mirf salhanelerde kesi
len hayvanlardan da gelir payları vardı. 
Cülüs merasimlerinde ve bayram teb
riklerinde çaşnigfrlerin el öpmesi usul
dendi (Özcan. s. 44). XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında çaşnigfrbaşı, yıllık geliri 350.000 
akçe olan has*la sancak beyliğine çı
kardı. 
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li) AYDIN TAN ERi 

ÇATAL ÇEŞMELER 

Türk şehirlerinde, 
her birinde lüleleri bulunan iki 

veya üç cepheli çeşmelere 
verilen ad. 

_j 

Genellikle hazneli veya haznesiz ke
merli küçük birer yapı halindeki çeşme
lerin ekseriyetle köşelere inşa ed ilmiş 

çatal çeşme denilen tiplerinde iki veya 
üç cephesi vardır. Her cephede de birer 
lüle veya çeşme ile önlerinde. yalakları 
bulunur. 

istanbul'da çatal çeşme olarak tanı
nan birkaç çeşme vardır. Bunlardan en 
eskisi, Bayrampaşa deresi vadisinin sur
ların iç tarafındaki ucunda, Arpaemini 
Köprüsü yakınında bulunuyordu. Edirne
kapı ile Topkapı arasında surlara para
lel olarak uzanan cadde ile sonra Vatan 
caddesi olan ve dere yatağını takip eden 
yolun kavuştuğu yerde köşe başında in
şa edilen bu çeşmenin esası Fatih Sul
tan Mehmed devrine ait olup Tahtaka
le'de bulunmaktaydı. Ancak çeşmenin 
yerine kendi camiini yaptıran Rüstem 
Paşa tarafından Yenibahçe'ye taşınarak 
burada yeniden inşa edilmişti. Hoca At
tar Halil (Yenibahçe) Mescidi olarak bili
nen bu mescid mütevazi küçük ahşap 


