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nın 22 Zilhicce 1163 (22 Kasım 1750) ta
rihindeki büyük Hocapaşa yangınında za
rar gördüğünü Vasıf tarihinde kaydet
miştir . Herhalde bu yangında içindeki 
tüccar malları ile ahşap kısımlar yan
mıştır. XIX. yüzyıl başlarında handan çu
ha tüccar ve esnafı uzaklaşmış ve bun
ların yerini kuyumcu kakmacıları almış, 
günümüze kadar da bu esnafın toplan
dığı yer olarak gelmiştir. 1964 yılında 
Hakkı Göktürk'ün tesbitine göre ancak 
dörtte biri vakıflara ait olan handa es
nafın çoğunluğunu kakmacı kuyumcu
lar teşkil ediyordu. Bunların dışında gü
müş, elmas, altın işleyen sanatkarlarla 
diğer bazı esnaf atölyeleri de vardı. 

Temiz bir işçilikle tuğla ve taştan kar
ma teknikte yapılmış olan Çuhacı Hanı. 
bu çeşit yapıların ekserisinde olduğu gi
bi iki katlıdır. Ortasında dikdörtgen bi
çimde bir iç avlu (2 1 x 28,5 m.) bulunur. 
Üst kat odalarının önlerinde payelere 
oturan kemerierin teşkil ettiği revaklar 
vardır. Önceden mevcut sokağa uyması 
için bir cephenin üst katı taş konsollar 
üzerinde çıkmalı olarak yapılmıştır. Ge
rek üst kattaki odaların üstleri, gerek
se revakın her bir bölümü, kurşun kaplı 
olan manastır tonaziarı ile örtülmüştür. 

Bütün benzeri hanlar gibi bu eser de kul
lananlar tarafından merhametsizce tah
rip edilmiş, yapılan eklemeler ve deği

şikliklerle mimarisi bozulmuştur. Ayrıca 
avlunun ortasına çirkin binalar yapılmış, 
revakların önleri kapatılmış, hatta bu
ralara son derece çirkin cepheler ekle
nerek mimari düzeni alt üst edilmiştir. 
Çuhacı Hanı'nın girişe göre sol tarafı, 

mevcut sokak dokusuna uymak mecbu
riyeti yüzünden intizamsız bir dış çizgiye 

sahiptir. Giriş ise başka hanlarda rast
lanmayan biçimde uzun bir dehliz halin
de olup iki yanında bu dehlize dönük 
odalar bulunur. Böylece Çuhacı Hanı, 

benzerleri arasında mimarisi bakımın
dan değişik özelliklere sahip önemli bir 
eser olarak ortaya çıkmaktadır. İçindeki 
mescid ise kapının üstünde bulunuyor 
ve bir merdivenle çıkılıyordu. 1914 yılı
na kadar kullanılan bu ibadet yeri daha 
sonra atölye haline getirilmiştir. 
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ÇUHADAR 
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Osmanlı Devleti'nde 
Enderun teşkilatında 

Has Oda ağalarından biri. 
_j 

Çuhadar, Farsça'da "yün kumaş" ma
nasına gelen çuhaya, "sahip olan" anla
mındaki dar kelimesinin ilavesiyle oluş
muştur. Selçuklular'daki ci:'lmedar*ın 
karşılığıdır. Yaygın olarak çukadar şek
linde de kullanılır. Çuhadarlık Çelebi Sul
tan Mehmed zamanında (ı 413-1421 l or
taya çıkmıştır. Başçuhadar ağa ve mai
yetindeki ikinci ve üçüncü çuhadarların 
başlıca görevleri padişahın yağmurlu

ğunu. kürk, kaftan. ayakkabı ve çizme
lerini korumak, merasimlerde ve biniş*
lerde bunları bir yerden bir yere taşımak, 
bayram törenlerinde halka para serp
mekti. Başçuhadar ağa aynı zamanda 
padişah bir yere giderken veya cuma se
lamlığına çıkınca gerektiğinde çuhadar
larla birlikte bostancıbaşı, büyük ve kü
çük mfrahur ağatarla kapıcılar kethüda
sının, solakların ve sandalcıların nazırlı
ğını yapardı. 

Başçuhadarın teşrifat görevleri de var
dı . Mesela vezfriazam. şeyhülislam. Kırım 
hanı ve rikab-ı hümayun kaymakamlı
ğına tayin edilenleri sarayın Soğukçeş
me Kapısı'nın iç tarafında karşılar. ya
nındaki peyk ve solaklarla birlikte bun-
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ları Orta Kapı'ya kadar götürürdü. Padi
şah Beşiktaş'taki sarayda ise, adı geçen 
görevlileri Çinili Meydan'da karşılayarak 
padişaha götürür ve görüşme bittikten 
sonra geri getirirdi. Bu hizmetlerine kar
şılık yeni tayin edilen mevki sahibinden 
belli miktarda bir para alırdı. Çuhadarın 
XVI. yüzyılda yevmiyesi 20 akçe idi. Bu 
ücret XVIII. yüzyılda 35 akçeye çıkmış
tır: ayrıca zei:'lmet*i vardı. Fatih Sultan 
Mehmed, öteki Has Oda ağaları gibi çu
hadara da yılda dört kaftan verilmesini 
emretmektedir (Özcan, s. 46) . Çuhadar 
mevlidlerde 170 altın bahşiş alırdı. Çu
hadar odasının amiri olan başçuhadar 
terfi ederse silahdar. dış hizmete çıkar
sa XVII. yüzyılda beylerbeyi ve vezir olur
du. Yeniçeri ağalarının bir ara ağa bö
lüklerinden tayin edilmesi sırasında ba
zı çuhadarların ağa olarak da görevlen
dirildiği olmuştur. 

Çuhadar XVIII. yüzyıl başlarına kadar 
protokolde has odabaşıdan hemen son
ra gelirken Çorlulu Ali Paşa'nın silahtar
lığı zamanında silahtarlığın altına düş

müş ve silahtar ağanın yokluğunda onun 
vekilliğini yapar olmuştur. Kendisinden 
sqnra rikabdar ağa gelirdi. "Çar erkan-ı 
cüvanf" denilen has odabaşı, silahdar. 
çuhadar ve rikabdar ağalar padişaha 

doğrudan arzda bulunma yetkisine sa
hiptiler. Padişah bir yere gittiğinde baş
çuhadar ağa rikab-ı hümayunun sağın
da yürür, ikinci çuhadar kırmızı atlas ke
se içindeki ayakkabıyı belindeki gümüş 
paftalı kuşağın yan tarafında asılmış du
rumda taşıyarak giderdi. Çizmeci deni
len üçüncü çuhadar başçuhadarın ardın
dan yürüyerek padişahın yedek çizme
sini taşır, dördüncü çuhadar ise onun 
ardından yürürdü. öteki çuhadarlar ri-
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ÇUHADAR 

Salma basçuhadarı ile Kuloğlu basçuhadarı (A,; i Mehmed 

Paşa, Mecmüa -i Tesauir·i Osm~niyye, istanbull279, levha XV) 

kab-ı hümayunla birlikte giden peyk ve 
solakların iç tarafında bulunurlardı. Bu 
kırk çuhadarın ilk yirmisi bellerine to
kalan saf gümüşten altın yaldızlı kuşak 
bağlarlardı. Bu kuşaklar kendilerine ha
zine-i hümayundan geri alınmak üzere 
verilirdi. Çuhadarlar bellerine ayrıca ken
di malları olan mücevherli bıçak takar
lardı. Öteki yirmi çuhadar ve mülazımlar 
ise bellerine çarşaf kuşanırlar ve hançer 
takarlardı. Çuhadarlara yılda bir defa 
mevsime göre üçer çuha dolama, birer 
çuha. birer şali çakşır. kavuk. sarık. at
las hare, sade üçer kaftan, üçer entari 
ve üç ayda bir olmak üzere çizme para
sı verilirdi. Saltanat binişleri sırasında 

padişaha sunulan arzuhaller çuhadar 
ağa vasıtasıyla silahdar ağaya verilir. o 
da padişaha takdim ederdi. 

Çuhadarların maiyetlerinde Has Oda'
dan ikişer lala, aşağı koğuşlardan birer 
kullukçu ve birer zülüflü baltacı ile iki
şer sofalı. birer heybeci ve ikişer yedek
çi vardı. Fakat Çorlulu Ali Paşa zama
nında Enderun'da silahdarların ön pla
na geçmesinden sonra çuhadarın göre
vi onlara verilmiştir. Bu yüzden geçim
leri için kendilerine yıllık 60-70.000 ku
ruştan 1 00.000 kuruşa kadar ücret bağ
lanmıştır. 

Başçuhadar ağa dış hizmete çıkınca 
veya ölünce iç hazinede bulunan kişile

rin tamamının hazır bulunmasıyla uh
desinde demirbaş olarak kayıtlı her şey 
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halefi olan çuhadara devredilir ve hazır
lanan defterin biri padişaha, diğeri de 
yeni çuhadara teslim edilirdi. XVIII. yüz
yılda ilk tayini sırasında çuhadara 11 .300 
çürük akçe verilirdi. 

Osmanlılar'da sadrazamların sivil ta
harri görevlilerine de çuhadar denirdi. 
Bunlar belgelerde "tebdil çukadarı" ola
rak geçmektedir (BA. Cevdet-Askeri. nr. 

23.659). Şeyhülislamların. mevleviyete 
kadar yükselmiş kadıların, kaptanpaşa
ların, tersane emininin. yeniçeri ağa la

rının. sekbanbaşı ve çavuşbaşı gibi yük
sek devlet ricalinin de özel çuhadarları 
vardı. Taşrada vali ve mutasarrıfların hü
kümet merkezinde kapı kethüdası ve 
çuhadar adı altında memurları olduğu 

gibi 1908 ·e kadar resmi dairelerin de 
kapı çuhadarları mevcuttu. Aynı şekilde 
topçubaşı ve arabacıbaşı gibi kapıkulu 
ocaklarının ileri gelen zabitlerinin kapı 
çuhadarlarının bulunduğu da belirtilme
lidir. 
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tııJııı ABDÜLKADiR Ö ZCAN 

ÇUKAADASI 

Mora yarımadasının güneydoğusunda 
Lakonia körfezinin ağzında bir ada. 

L ~ 

Eski Yunanca' sı Kythera. Latince· si 
Cytera, İtalyanca'sı Cerigo'dur. Osmanlı 
kaynaklarında Çuha şeklinde de geçmek
tedir. 

Pfri Reis Çuka'yı Benefşeburnu'ndan 

(Monemvasia) 15 mil güneybatıya doğru 
çevresi 60 mil bir ada olarak tarif eder 
(Kitab-ı Bahriyye, s. 29 1). Avrupalı coğ

rafyacılar burayı genelde Girit adasının 
bulunduğu adalar grubu ile Yedi Adalar 
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Piri Re is' in Kitab·t Bahriyye adlı eserinde Çuka adas ı nı 

gösteren harita (SU ieyman iye Ktp .. Ayasofya, nr. 2612, vr. 146\J) 

diye tanınan takım içinde sayarlar. Çün
kü ada gemiler için bir geçit ve barınma 
yeri olarak kullanılırdı. Bu kayıtlardan 

faydalanan Pirf Reis de eserinde liman 
ile kalesini tarif ederken Çuka'nın etra
fındaki adalarla birlikte güvenli bir sı

ğınma yeri olduğunu söyler. Çuka adası 
Seyyid Nuh adlı bir denizcinin kitabında 
da bir haritada gösterilmiştir. 

Çuka adasına 1204 yılında Venedik 
Cumhuriyeti sahip oldu, idaresi ise Ve
nier adlı bir aileye bırakıldı. Adadan ilk 
Osmanlı-Venedik antlaşmalarında söz 
edilmiş ve burada Nakşa adası ve ona 
tabi yerlerde dostluğun devam etmesi
ne dair bir ibare yer almıştır. Bu kayıt
tan. mahalli Venedik aileleriyle Osmanlı 
yöneticileri arasında önemli bir problem 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca zirn
ınetine para geçiren bir arnilin (vergi me
muru. Vened ik kaynakl arında amaldaro) 
adalara kaçması halinde iadesinin Yene
dik'ten isteneceğinin belirtilmesi, ada 
yöneticilerinin kaçaklara karşı daha dik
katli olmasını sağlamıştır. Çuka adası

nın çok iyi korunmasına rağmen 1537'
de başlayan savaşta Türkler'in buradan 
7000 esir götürdükleri rivayet edilmek
tedir. Bu olaydan başka Türkler'in ada
ya yönelik herhangi bir akını kaynaklar
da yer almamaktadır. Ancak 1715 yılın
da ada Osmanlı yönetimi altına girmiş, 

fakat bir süre sonra imzalanan Pasarof-


