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misafirlerinden oğlu olanın ağ atağa. kı
zı olanın kızıl atağa ve oğlu kızı olmaya
nın kara atağa konulmasından. beyaz 
çadırın gerdek dışında da uğurlu ve mer
tebesi yüksek sayıldığı öğrenilmektedir 
(s 10-1 3. 73-77) 

Türkler, bir toprağı yurt edinmelerin
de çeşitli kolaylıklar sağlayan çadırdan 

yerleşik toplum olduktan sonra da ko
pamamışlardır. Bugün Orta Asya şehir
lerinde bahçeler içinde beton evlerle yan 
yana kurulmuş çadırlar görmek müm
kündür. 

Çadırın Türk toplumlarının kültür ha
yatında önemli bir yeri olmuş, bu arada 
Türk mimarisi de birçok unsurunu çadır
dan almıştır. Ünlü arkeolog J . Strzygowski 
Şark'taki kubbelerin. yuvarlak ve konik 
kümbetlerin. frizlerin ve daha birçok mi
mari ve süsleme unsurlarının Orta Asya 
Türk çadırından geldiğini ileri sürmüş

tür. Ona göre gökkubbeyi temsil eden 
Türk kubbesi (topak ev). Orta ve Ön As
ya'dan bütün dünyaya yayılan kubbe mi
marisinin menşeidir ve Mezopotamya'
nın kubbeli evleriyle iran ve Anadolu'nun 
kümbetleri kagirden yapılmış birer Türk 
çadırından başka bir şey değildir. Bun
ların ve özellikle kubbeli türbelerin dış 
yüzlerinde kubbenin altından itibaren 
duvarları dolaşan frizler de çadırdan mi
mariye geçen diğer bir önemli unsur olup 
çadırı üst taraftan çevreleyen naklştı per
vaz görünümündeki sayvanlardan ibaret
tir. Strzygowski bu tarzın doğuda Çin'e, 
batıda yine Türkler tarafından Mısır'da 
yapılan binalar. özellikle ibn Tolun Ca
mii vasıtasıyla Afrika'ya taşındığını söy
lemektedir. Daha çok minyatürlerde çe
şitli örneklerine rastlanan dört direk üze
rine kubbe örtülü. yanları açık gölgelik 
(sayeban. erbuava) şeklindeki Türk çadır
ları da dört fil ayağ ı üzerine oturan kub
be mimarisinin kaynağıdır. Çadır bugün 

Bir Afgan köyünde evler arasındaki çadırlar 
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de modern dünya mimarisine ilham kay
nağı olmaya devam etmektedir. Mesela 
Pakistan· ın islamabad şehrindeki. pla
nı Türk mimarı Vedat Datakay tarafın
dan çizilen Faysal Camii. Münih Olimpi
yat Stadyumu. Suudi Arabistan'daki çe
şitli stadyumların kapalı tribünleri, Cid
de Havaalanı Hac Terminali ve Riyad'da
ki Diplomatik Kulüp'ün misafir odaları 
ile lokanta kısmı gibi birçok yapı çadır

dan gelen unsurlar taşımaktadır. 
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~ NEsi BozKURT 

Tek direkli bir Osmanlı çadı rı ile XVII. yüzyıla ait iki direkli 

Osmanl ı vezir çad ırı (Macaristan Mil!r Müzesi) 

Osmanlılar'da Çadır. Osmanlı impara
torluğu'nun kuruluşundan sonra çadı

rın Türkler'in hayatındaki etkinliği, asır
lar boyu gelişen kültür ve sanatlarıyla 
bütünleşmiştir. Formları ve fonksiyon
ları bakımından çok zengin örnekleri bu
lunan çadırlar devlet. ordu ve saray teş
kilatında olduğu gibi halkın günlük ya
şamı iÇinde de çeşitlilikler gösterir. Sa
ray teşkilatından devlet idaresi birimle
rine. savaşlardan günlük eğlence ve me
sirelere. adalet ve cezalandırma işlerin
den sağlık ihtiyaçlarına kadar her alan
da çadırdan faydalanan Osmanlılar. ölü
lerinin üstüne de kagir türbe yapılınca
ya kadar geçici türbe olarak yine çadır 
kurmuşlardır. Başta padişaha ait çadır

lar kompleksi olmak üzere ileri gelen 
vezir ve paşaların çadırlarında, saray ve 
konaklardaki her türlü hizmetin çeşitli 

bölümlerden oluşan bir bütün içinde ba
şarı ile yürütüldüğü, hatta seferde ça
dırlardan meydana gelen portatif Ende
run'un dahi hizmet verdiği görülür. Se
fere katılan bütün asker ocaklarına ve 
esnaf gruplarına ikametgah vazifesi gö
ren çadırlardan başka mescid, hastaha
ne. hazine, erzak ve mühimmat depo
su. mutfak, hamam. hela. idam çadırı ve 
ahır gibi çeşitli ihtiyaçlara cevap verecek 
çadırlar da mevcuttur. islamiyet öncesi 
geleneğinin bir devamı olarak Osmanlı 
Türkleri'nde de çadırlar biçimleri. boyut
ları , malzemeleri ve süslemelerindeki 
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farklilikları ile kişilerin sosyal derecele
rine göre değişiklikler gösterir. 

Çadır Mimarisi. Osmanlı çadırları topak 
ev. tek direkli, iki veya üç direkli. şem
siye biçimi çadır ve sayeban olmak üze
re beş grupta toplanır. Topak ev, bugün 
Orta Asya Türk toplumları tarafından 

kullanılmaya devam edilen. üst örtüsü 
kubbe biçimindeki silindirik gövdeli ça
dır tipi olup (yk bk.) XVII. yüzyılın başla
rından itibaren tamamen terkedilmiş
tir. Tek direkli çadır geleneksel konik 
çadır tipinin daha geliştirilmiş örneğidir. 
iki veya üç direkli çadır. tonoz şeklinde 
bir üst örtüsü ve bir etek zinciriyle ge
niş bir iç mekana sahip olan bir çadır 
tipi olup genellikle iki kapılidır; kapıla
rın üzerinde de çadırla tek parça olan 
ve ince direkler yardımıyla açılan birer 
gölgelik bulunur. Şemsiye çadır. gerek
tiğinde şemsiye biçimindeki üst örtüsü
nün çevresine etek takılarak tek direkli 
çadır gibi de kullanılabilen bir tür göl
geliktir. Daha küçük çaplı olanları . Os
manlilar'dan önceki çeşitli Türk ve islam 
devletlerinde hükümdara mahsus bir 
alarnet olarak başının üzerinde taşınmış
tır (bk. ÇETR). Sayeban. genelde iki ana 
direk üzerine kurulan alt kenan toprak 
seviyesinde ve cephesi açık. üç tarafı ka
pali çadırdır. Bazıları ise dört direk üze
rine kurulan dikdörtgen biçimli tek bir 
üst örtüsü şeklindedir. Bu çadır tipi baş
ta padişah olmak üzere sadrazam ve ve
zir gibi ileri gelen kişilerin daha çok te
maşa ve dinlenme amacıyla oturmaları 
için tercih edilmiştir. Osmanlılar bu ana 
çadır tiplerinde amaca veya ihtiyaca gö
re değişiklikler yapmışlar. gerektiğinde 
bunlara ilave parçalar eklemişlerdir. 

Çadırın Bölümleri. Osmanlı çadırları üst 
örtüsü. etek ve direk olmak üzere üç ana 
parçadan meydana gelir. Çadırların. ça-

tısı olan üst örtüleri topak evlerde kub
be. tek direklilerde külah, iki veya üç di
reklilerde ise tonoz şeklindedir. Üst ör
tüsünün üzerinde direk uçlarının geçe
ceği. aynı zamanda çadır içindeki kirli 
havanın dışarı çıkabileceği açıklıklar bu
lunur ; kenarları meşin parçalarıyla sağ
lamlaştırılan bu açıklıklar. direğe geçiri
len alemierin geniş kaideleriyle yağmur
dan korunur. Üst örtüsüne ilişik olan ve 
mekanı içten ve dıştan çevreleyen enli 
saçaklarta da üst örtüsü ile etek arasın
daki bağlantı yerleri gizlenir. Direkler 
üzerinde taşınan üst örtüsüne kalın ur
gan britler ve ahşap mandaliarta bağla
nan ve çadırın duvarlarını oluşturan bi
r ime etek denilmektedir. Yekpare veya 
ince ahşap direklerle birbirinden ayrıl

mış dikdörtgen panolar dizisi şeklinde 
olabilen çadır etekleri üzerinde kapı. pen
cere. perde gibi mimari ve dekorasyon 
elemanları da mevcuttur. Türk mimari
sinin karakteristik kapı ve pencere bi
çimlerin in tekstil malzemesiyle son de
rece başarılı bir biçimde yaşatıldığı gö
rülen çadır eteklerinde yine hiyerarşik 
düzene dikkat edilmiş, alt kademedeki 
görevlilerin çadırlarında kapı ve pence
relerin. üst seviyedeki devlet adamları
nınkine nisbette daha küçük ölçülerde 
olmasına özen gösterilmiştir. Çadırın bel 
kemiğini teşkil eden direk ahşaptır. Di
rekler. genellikle alçak kazıma veya al
çak kabartma teknikleriyle yapılan bit
kisel ve geometrik bezemelerle süslen
miş, ayrıca çeşitli renklerde boyanmış 
veya yaldızlanmıştır. Padişah ve erka
na ait çadırların direklerinin. üzerinde 
kıymetli taşlar bulunan altın veya gü
müş plakalarla kaplanmış olduğu ve al
tın alemlerle son bulduğu pek çok kay
nakta belirtilmektedir. 

Çadırın bütününü oluşturan bu üç 
önemli elemandan başka, çadırın dışın
da kalan fakat pek çoğunda vazgeçil
mez bir parça olan "zukak'' bulunmak
tadır. Türkçe'ye "sokak" şeklinde geçen 
Arapça zukak. çadır veya çadır grupla
rını çevreleyen bir tür tekstil kuşatma 
duvarına verilen addır. Arazide veya or
dugahta. özellikle padişah ve erkana ait 
çadırla rın istenmeyen bölgelerle bağ

lantısın ı kesen zukaklar. önemli bir tec
rit elemanıdır. Zukaklar seferde koru
yucu. sınırlayıcı ve aşılması yasak birer 
engel olarak. çeşitli eğlence ve törenler
de ise -padişah ve maiyetini halk kitlele
rinden ayırmak amacı ile şehir içinde de 
kullanılmış ve ayrıca "halvet-i hümayun" 
adını da taşımıştır. Etek zinciriyle büyük 
oranda benzerlikleri olan zukakların ço-
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ğunlukla üst kenarları kale mazgalları 

gibi dendanlı yapılmıştır. 

Çadırların Yapımında Kullanılan Kumaş 

Türleri ve Bezerne Malzemeleri. Yapımiarı 
tamamen dokuma malzeme ile gerçek
leştirilen ve bazı kısımlarında deriyle ke
çeye yer verilen çadırlarda pamuklu. yün
lü ve ipekli kumaş türleri kullanılmıştır . 

Genelde en yaygın olan kumaş türü pa
mukludur. Gerek dayanıklılığı. gerekse 
sıcağa ve soğuğa karşı koruyuculuğu açı
sından pamuklu kumaşlar tercih edil
miş, su geçirme problemi ise özel bir 
dokuma tekniğiyle çözümlenmiştiL Da
ha çok küçük Ege adalarındaki tezgah
larda ve Soma'da dokunan "kirpas" adlı 
bir cins pamuklu kumaşın kalın cinsi ça
dır bezi olarak kullanılm ı ştır. Çok soğuk 
iklim şartları gereği özellikle ikametgah 
olarak kullanılan çadırlarda yünlü ku
maşlar. çadırların iç mekanını süslemek
te ise atlas gibi lüks kumaşlar tercih edil
miştir. Ancak padişah veya erkana mah
sus çadırlarda ihtişam ön planda tutul
duğu için çadırın bütününde atlas ve ben
zeri ipekli kumaşların kullanılmış oldu
ğu da görülmektedir. 

Osmanlı halkının ve askerinin kullan
dığı çadırlar, "hazine" adı verilen ve bel
li bir ölçüsü olan kanat bezlerin in sayı
larına göre değerlendirilmekteydi. Bir ko
nik çadır on iki. otağ-ı hümayun ise kırk 
hazinelidir. Kanüni Sultan Süleyman'ın 
oğlu Şehzade Mustafa'nın Saruhan san
cak beyi olarak Manisa'ya gönderilişine 
dair bir belgede. Osmanlılar'ın özellikle 
seferlerde kullandıkları çadırların türle
ri ve büyüklükleri hakkında bilgiler yer 
almaktadır. Bunlar otağ. münakkaş çar
dak. münakkaş sayeban. divanhane. ha
zine. mutfak, kiler. saraçhane. ekmek
çiler. helvacılar. kasaplar. yoğurtçular, 

terziler. saka ve banyo (ab-hane) çadır
larıdır. Otağın dışında kalan çadırlar. kul
lanım amaçlarına göre otuz hazineliden 

Kahramanmaras yöresinden Türkmen kara çadırları 

163 



ÇADlR 

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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[il CENAP ÇüRÜK 

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-


