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Osmanlı saraylarında
çamaşırları yıkamakla görevli

L

Topkapı Sarayı'nın çamaşırhanesi şim

şirlik* tarafında bodrumda idi. Çamaşırcı ustanın dairesi de bu civardaydı.
Klasik dönemde Harem halkının çamaşırları taş tekneler içinde yıkanırdı. XIX.
yüzyılda sarayın Daimabahçe'den Yıldız'a
taşınmasından sonra çamaşır yıkama
usulünde de bazı değişiklikler olmuştur.
ll. Abdülhamid zamanında padişahın çamaşırları beyaz elbiseli çamaşırcı kalfalar tarafından gümüş leğenler içinde yı
kanır. yıkanan çamaşırlar bahçede sadece padişaha ait çamaşır iplerinde kurutulur, daha sonra da yine çamaşır kalfaları tarafından ütülenir ve hünkar dairesinde görevli dördüncü hazinedara
teslim edilirdi (Osmanoğlu, s. 87). Enderun halkının çamaşırlarını ise Seferli
Koğuşu*nun iç oğlanları yıkardı.
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Farsça came (elbise) ve şüy (yıkayan)
kelimelerinden yapılmış olan cameşüyun
çoğul şeklidir. Türkçe'de kullanılan çamaşır kelimesinin de buradan geldiği
kabul edilmektedir. Harem'e ait çamaşırları yıkayanlara cameşüyan-ı hassa,
bunların amirine ·cameşüy usta" veya
"çamaşırcı başı". bunun maiyetindeki kalfaların en kıdemlisine "ikinci" denirdi.
Çamaşırcıbaşının emrinde çamaşırcılar
la "müteferrika" denilen çamaşırcı mOstahdemler vardı. XVIII. yüzyılın ortalarında çamaşırcıbaşının yevmiyesi 12 akçe idi. Has Oda kadrolarında boşalma
lar olursa güğümcübaşı ve peşkir ağası
ile birlikte çamaşırcıbaşı da oraya nakledilirdi. Çamaşırcı usta uzun etekli entari giyerdi. Belirli maaşından başka yı
lın belli zamanlarında yapılan bazı bağış
lardan ve giyecek yardımlarından da faydalanırdı. llL Ahmed zamanında (ı 7031730) cameşüy ustaya 100 kuruş yardım
yapılmış, 1786 yılında ise "hatab-baha"
adıyla BS kuruş odun parası ihsan edilmişti. Öteki ustalar gibi bunun da emeklilik hakkı vardı. Çamaşırcılar arasında
boş yer olursa çamaşırcı sakirdierinin kı
demlileri çamaşırcı olurdu. Onlardan boşalan kadrolara da acemilerden nefer alı-
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(BA, MD, nr. 6, s. 135; nr. 9, s. 14).
Edirne Sarayı, Eski Saray, Galata Sarayı ve İbra
him Paşa Sarayı'nda da acemilerden çamaşırcı olarak hizmet eden görevliler
vardı (BA. MD, nr. 64, s. 42, 44, 139). Buralarda belirli süre çalışan çamaşırcılar
kapıkulu ocaklarına verilirdi.
Topkapı Sarayı'ndan başka

pı Sarayı'nda Yaşam (tre. Perran Üstündağ),
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Harem, Ankara 1985, s. 34, 133-134, 140-141;
Babam Sultan Abdülhamid,
istanbul 1986, s. 87; R. Ekrem Koçu, Topkapı
Saray ı, istanbul, ts., s. 129-130; a.mlf.. "Çamaşıreı Başı", ist.A, VII, 3698; Pakalın. 1, 252,
Ayşe Osmanoğlu .
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I. DiNI ve SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ

A) Cami ve Mescid Kavramları . Arapça
cem' kökünden türeyen, "toplayan, bir
araya getiren" anlamındaki cami' kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı
kılınan büyük mescidler için kullanılan
el-mescidü'l-cami' (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. "eiMescidü'l-cami'" tabiri. Taberanfnin bir
rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır (el-Mu 'cemü'L-ev-

sat.

rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir. Bununla beraber bazı hadis senedierinde
geçen ifadelerden, bu tabirin tabifn döneminde kesin olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Ebü Ömer ei-Kindfnin el~ VüJQt ve'l-~udat'ında kadıların
mescidlerdeki kazar faaliyetlerinden
bahsedilirken "el-mescidü'l-cami"' tabirine yer verildiği halde zeylinde zaman
zaman sadece "el-cami"' ifadesinin geçmesi, hicri IV. (X.) yüzyılın başlarında "cami" kelimesinin tek başına kullanılmaya
başlandığını göstermektedir. Daha sonra, içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minher bulunan
mescidler cami, minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınınayan küçük mabedler ise sadece mescid olarak anılır
olmuştur. V. (XL) yüzyıl hukukçularından
Maverdi ve Ebü Ya'la da bu ayırımı açık
ça belirtirler. Ancak Mescid-i Haram,
Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve genellikle mezhep imamlarıyla ileri gelenlerinin kabirierinin bulunduğu camilere
de mescid denilmektedir.
Mescid, Arapça'da "eğilmek, tevazu ile
yere koymak" manasma gelen sücüd
kökünden "secde edilen yer" anlamında
bir mekan ismidir. Secde namazın rükünleri içinde en önemlisi, Kur'an'a göre insanın daha ilk yaratılışında şahit olduğu bir hürmet ifadesidir (el-Bakara
2/ 34) Hz. Peygamber'in bildirdiğine göre kulun Allah'a en yakın olduğu an seede anıdır (Nesal, "Tatb~". 78).
alnı
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birinin tenkit edilmiş olmasını (Mecmacu'z-zeva ,id, ll, 46) göz önüne alarak bu

1, 143). Ancak hadisin ravilerinden

Kur'an-ı Kerim, hadisler ve ilk İslam
kaynaklarında

cami karşılığında mescid
kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin Sami
kökenli dillerde telaffuz ve anlam bakı 
mından benzerleri vardır. Mesela milattan önce V. yüzyıla ait olduğu tesbit edilen yahudi Elephantine papirüslerinde
kelime "ibadet yeri" anlamında geçmektedir. Milattan önce ı. yüzyılda yaşayan
ve "Öiüdeniz yazmaları" kendilerine izafe
edilen Esseniler de ibadet yerlerine mescid diyorlardı.
Zeccac, Hz. Peygamber'in, "Yeryüzü
bana -teyemmüm için- temiz ve mescid
kılındı" hadisini delil göstererek ibadet
edilen her yerin mescid olduğunu söyler.
"İçlerinde Allah'ın adının anıldığı mescidlere girmeyi yasaklayan ve onları tahribe
çalışandan daha zalim kim olabilir?" (elBakara 2/ 114) ayetini de, "AIIah'ın dinine
muhalefet edenden daha zalim kim olabilir?" şeklinde açıklar (Lisanü'L- 'Arab,
"sed" md.). Kur'an'da, "içinde Allah'a iba-

