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ANADOLU’DA PEYNİR KÜLTÜRÜ

DURLU-ÖZKAYA, Fügen
GÜN, İlhan

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Anadolu coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca Asya, Avrupa, Afrika, 

Mısır ve Mezopotamya kültür yollarının kesiştiği bir merkez olmuştur. Bu 
kesişim birçok alanda olduğu gibi, geleneksel ürünlerin şekillenmesinde 
ve ürün yelpazesinin oluşumunda da önemli bir etkendir. Yüzölçümü ol-
dukça geniş olan ülkemizde, her yörede farklı özelliklere sahip yemek alış-
kanlığı vardır. 

Peynir tarihi hemen hemen süt tarihi kadar eskidir. Peynir, Türk mut-
fağında olduğu kadar dünya mutfağında da önemli bir yer tutmaktadır ve 
bu kültürün Mezopotamya’dan tüm dünyaya aktarıldığı görüşü yaygındır. 
Peynir tipi, üretim tekniğine, kullanılan sütün niteliğine, protein yağ, bak-
teri içeriğine, işletme koşullarına, sıcaklık ve nem düzeyine göre farklılık 
göstermektedir. Anadolu’da pek çok peynir çeşidi vardır. Bununla birlikte 
yapılan onlarca peynir çeşidinin çoğu yalnızca kendi yöresinde üretilmek-
te ve tüketilmektedir. 

Anadolu’da üretilen birçok peynir türünün çeşitli özellikleri dikkate 
alınarak sınıflandırılması, üretim teknolojilerinin geliştirilerek standardize 
edilmesi ve geleneksel ürünlerimiz kategorisinde dünyaya tanıtılması ön-
celiklerimiz arasında yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, peynir geleneği, yöresel peynirler.
ABSTRACT
Anatolia is a center of culture where old world, Egypt and Mesopota-

mia are come together due to its’ geographical position. This togetherness 
is to be an important factor for constitution of traditional products and for-
mation of product range. In our country which has considerably big area, 
there is different nourishment behave in each region. 

The history of cheese probably goes as far back as that of milk. Cheese 
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holds a special place not only in Turkish cuisines, but also in the cuisines 
of the world, and according to many views, cheese originated in Mesopo-
tamia. The types of cheeses have many varieties by the production stage. 
Factors such as the quality of the milk used, the protein and fat content, 
the amount of bacteria that it contains, the conditions of the factory, tem-
perature and humidity levels. Anatolia has much kind of cheeses. However 
most of the chesses are produced and consumed only in its’ region.

It must be in our priority that cheese types produced in Anatolia must 
be classified according to some properties of cheese variety, and produc-
tion technology must be enhanced and standardized, additionally must be 
presented to the world as our traditional products.

Key Words: Anatolia, custom of cheese, traditional cheeses

Giriş
Tarihsel gelişime bakıldığında, sütün sağılması ve işlenmesiyle ilgili 

en eski bilginin, Mezopotamya topraklarına kadar uzandığı görülmek-
tedir. Tapınaklarda bulunan M.Ö. 7000-10 000’li yıllara ait yazıtlardaki 
resimlerde peynirin o zamanlarda üretildiğini gösteren figürler yer almak-
tadır. Sütün peynir gibi diğer süt ürünlerine dönüşüm süreci de koyun, 
keçi ve inek türlerinin evcilleştirilmesinden sonra başlamıştır (Anonim 
2007). Koyunun M.Ö. 8000’li yıllarda Asya’da, keçinin M. Ö. 7000’li 
yıllarda Ortadoğu’daki site devletlerinin birçoğunda, ineğin ise M. Ö. 
6100 ila 5800 yılları arasında Neolitik çağda Anadolu ve Makedonya’ 
da ehlileştirildiği saptanmıştır. Kaşgarlı Mahmut’ un 1072-1074 yılları 
arasında yazdığı Divanu Lügati’t-Türk’ de “süt kayuklandı” yani “sütün 
kaymaklandığı”na işaret edilmektedir. Kitapta peynir karşılığı da “udma” 
ve “udhıtma” sözcükleriyle ifade edilmiştir (Ünsal 1997). Ayrıca Karluk 
lehçesinde ekşi sütten yapılan bir tür peynire “sogut” dendiği ve Anadolu’ 
ya göç eden bazı Türkmen kabilelerinin aynı adı hala kullandığı belirtil-
mektedir. Sonuç olarak Orta Asya’dan Mezopotamya, Anadolu, Ortadoğu 
ve Avrupa’ya tarımla uğraşan toplumlarda peynir her zaman değerli bir 
gıda maddesi olmuştur. Elde somut bir tarihsel kanıt olmamakla birlikte 
peynirin ilk kez bundan yaklaşık 8.000 yıl önce Mezopotamya veya İndus 
vadisinde çobanlar tarafından üretildiği sanılmaktadır. Bununla birlikte 
sütün önce tesadüfen ekşimesi sonrada bilinçli olarak ekşitilmesi yoluyla 
peynirin ilk üretildiği bölgenin Avrasya olduğu iddiaları ise göz ardı edile-
mez. Ayrıca Tatarların, Kırgızların, Kalmukların, Tibetlilerin ve Perslilerin 
de Babilliler ya da İbranilerden önce peynirle tanışmış oldukları iddiası da 
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mevcuttur (Ünsal, 1997: 9, Yaman Peynircilik, 2007). 

Peynir sözcüğünün Türkçeye Farsçadan girdiği ve ilk kez Mısır Mem-
lüklerinin Türkçe sözlüklerinde rastlandığı belirtilmektedir (Ünsal, 1997: 
9). 12. ve 13. y.y. da yazıldığı bilinen Dede Korkut kitabında da peynir 
kelimesine rastlandığı belirtilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse peynir 
sözcüğünün Orta Asya’dan göç sonrasında Anadolu’ya ve dilimize yerleş-
tiği ifade edilebilir. Protein, D vitamini, kalsiyum ve çinko yönünden 
zengin bir gıda olan peynir, kahvaltının vazgeçilmez lezzeti olmakla 
kalmayıp, börek, salata, kek ve poğaça yapımında da kullanılmaya başlan-
mış, hatta ana yemeklerimize kadar girmiştir. 

Sütün peynire dönüşümünde tuluk içinde sütün taşınması sırasında, sı-
caklıkla birlikte asitliğinin gelişmesi ve çalkalanmasıyla pıhtının suyundan 
ayrılması ve bu süre içinde gerçekleşen çeşitli dönüşümler rol oynamıştır. 
Günümüzde ise peynirin teknolojik olarak uygulanması, birçok alanda 
olduğu gibi gelenekselliğin modernize edilmesiyle çeşitlilik kazanmıştır. 
Hatta Türkiye’de olduğu gibi, birçok ülkede de hala geleneksel üretimi 
tercih edilen ve dünya pazarında satışa sunulan peynir tipleri mevcuttur. 
Peynir, her yörenin kendine özgü prosesine bağlı olarak farklı aroma, 
tat, yapı ve şekle sahip bir grup fermente süt ürünü olarak tanımlanabilir. 
Dünyada 1.000’den fazla peynir çeşidi bulunmaktadır. Peynir çeşitliliğin-
de birçok faktör etkilidir. Günümüz koşullarında modern alet-ekipmanlarla 
üretimi gerçekleştirilse de, peynir çeşitliliğinin en önemli unsurlarından 
bir tanesi de şüphesiz ki ülkelerin sosyo-kültürel gelişim ve değişimleridir. 
Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, ülkelerin kül-
tür zenginliğinin bir parçasıdır. Özellikle Doğu-Batı kültürünün merkezi 
niteliğinde bir konuma sahip olan ülkemizin her bölgesinde ayrı ayrı yapı, 
şekil ve lezzette peynir çeşidimiz mevcuttur. Türkiye’de sütün elde edildi-
ği hayvan ırkı, yöresel ve iklimsel farklılıklar ile uygulanan geleneksel ve 
teknolojik işlemlere bağlı olarak başlıca 25’den fazla yöresel ve bölgesel 
peynir çeşidinin bulunduğu (Tekinşen, 2000; 210) ifade edilirken, Adam 
(1974; 5) bu sayının 39 olduğunu belirtmiştir. Oysa ülkemizde yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş veya tanınmamış yüzlerce yöresel peynir 
tipi bulunmaktadır. 

Türkiye Peynirleri
Sütün peynire dönüştürülerek uzun süre saklanması, binlerce yıldır uy-

gulanan bir yöntemdir. Günümüzde peynir sanayi ne kadar gelişmiş olursa 
olsun, peynir yapımının başlıca aşamaları çok az değişikliğe uğramıştır. 
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Süt kendi haline bırakılarak asitliğinin gelişmesi yoluyla elde edilen pey-
nire halk dilinde “ekşimik” ya da “kesik” denmekte (Ünsal, 1997: 31)., sü-
tün pastörize edilip maya ilavesi ile elde edilen peynir ise “teleme” olarak 
adlandırılmaktadır (Uraz, 1981: 208).

Peynir çeşitliğinin ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olmaktadır. 
Örneğin, ham madde sütün cinsi (inek, koyu, keçi sütü peyniri), pıhtı oluş-
turma yöntemi (asit, maya peynirleri), sütün ısıl işlem görüp görmemesi 
(çiğ, pastörize peynir) yağ oranı (tam yağlı, yağlı, az yağlı, yağsız peynir), 
yapısı (çok sert, sert, yumuşak peynirler), tuz oranı (tuzlu, tuzsuz peynir-
ler), katkı maddeleri (çeşitli ot ve baharatlar, eritici tuzlar, küf  gelişimi 
desteklenerek yapılan peynirler), olgunlaşma süresi ( taze, yarı olgun, ol-
gun peynirler) (Üçüncü, 2004: 37; Gün, 2006: 15)

Her ülkenin kendi kültür ve gelişim düzeyine bağlı olarak tüm böl-
gelerinde yoğun bir şekilde tüketime sunduğu peynir çeşidine sahiptir. 
Ülkemizde de beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri yaygın olarak 
tüketilmekte ve bu peynirleri lor, çökelek, dil, Çerkez, otlu peynirler gibi 
diğer yöresel ürünler takip etmektedir. 

Beyaz Peynir
Türkiye’nin her yerinde yapılmasına rağmen, çoğunlukla salamura veya 

teneke ya da Edirne peyniri olarak bilinen beyaz peynir, özellikle Trakya, 
Marmara, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde üretilmektedir (Ünsal, 1997: 
84). Bu peynirlerin kendisine özgü tat, koku ve yapısının oluşmasında her 
bir bölgenin coğrafik koşulları, yörenin bitki habitatı, yetiştirilen hayvan 
materyali ve uygulanan farklı teknolojik işlemler gibi etkenler önemli ol-
maktadır. Beyaz peynir üretiminde kullanılan çiğ veya pastörize süt, ma-
yalama sıcaklığına getirildikten sonra şirden ilave edilerek pıhtılaştırıl-
makta, cendere bezinde baskıya alınarak porsiyonlanmakta, özel olarak 
hazırlanmış salamurada tuzlandıktan sonra olgunlaştırılarak tüketime su-
nulmaktadır. Beyaz peynir teknolojisinde en önemli unsurlardan birisi de 
peynirlerin gözenekli olup olmamasıdır. Çiğ sütten üretilen beyaz peynir-
lerde koliform grubu mikroorganizmaların gelişimi peynirlerde gözenek 
oluşumuna neden olmakta ve süngerimsi bir yapı kazandırmaktadır. Ancak 
diğer patojen mikroorganizmalar da düşünüldüğünde bu tür ürünlerin 3 ay 
salamura içinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Olması gereken yapı 
gözeneksiz düz bir yapıdır (Gün, 2006: 35). Ülkemizde en çok bilinen 
beyaz peynirler tam yağlı % 60 koyun, %30 keçi ve %10 inek sütü karışı-
mından yapılan Ezine peyniri, koyun sütü ve inek sütü karışımıyla yapılan 
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Edirne tipi teneke beyaz peyniri, çiğ koyun sütünden üretilen Urfa sala-
mura beyaz peyniri, keçi sütünden üretilen Konya teneke salamura keçi 
peyniri olarak sıralanabilir (Ünsal, 1997: 86-88). 

Özellikle Kıbrıs peyniri olarak bilinen ve son yıllarda ülkemizde de 
üretilmekte olan Hellim peyniri, yapım tekniği ile yapısal özellikleri yö-
nünden beyaz peynire yakın bir peynir türüdür. Üretim teknikleri arasın-
daki en önemli fark telemenin 90-95 °C’ deki peynir altı suyunda 30-45 
dakika haşlanması ve içine nane ilave edilerek kalıba konması ve yüksek 
oranda tuz içeren salamurada olgunlaştırılmasıdır. Bu peynir, kendine özgü 
karakteristik aroması olan, elastik ve delik içermeyen sıkı bir yapıya sa-
hip,  taze veya olgunlaşmış olarak tüketilen yöresel bir üründür. Doğrudan 
yenilebildiği gibi tercihe bağlı olarak tavada ya da ızgarada kızartılarak da 
tüketilebilmektedir (Şimşek ve Gün, 2006: 909). 

Kaşar Peyniri
Türkiye’de üretilen peynirler arasında beyaz peynir kadar eski bir kül-

türe sahip olan kaşar peyniri mutfaklarda hemen hemen her öğün kulla-
nılabilen bir çeşittir. Hem kahvaltıların vazgeçilmez tadını, hem de bazı 
yemeklerin ana lezzet unsurunu oluşturmaktadır. ‘Plastik telemeli’ ya da 
‘haşlama peynirler’ grubunda yer alan kaşar peyniri adını İbranice kaşer 
ya da koşer sözcüğünden almaktadır. Amerika ve Avrupa da genel olarak 
‘İtalyan tipi peynir’ adı ile tanınan kaşar, Balkan ülkeleri ve İtalya başta 
olmak üzere Macaristan, Slovakya, Kafkasya yöresi ve ABD de yaygın 
olarak tüketilmektedir. Türkiye’de kaşar peyniri bütün bölgelerde üretil-
mekle birlikte, Trakya, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu da daha yaygındır 
(Yaman peynircilik, 2007). Geleneksel kaşar peyniri koyun sütü ile yapıl-
masına rağmen, Adapazarı ve Kars gibi birçok ilde inek sütünden üretimi 
ağırlık kazanmıştır. Genel olarak tekerlek biçiminde, sert, sarımtırak bir 
peynir olan Kaşar peyniri Batı Anadolu illerinde 10-12 kg, Doğu Anadolu 
illerinde ise 6 kg civarındadır. Ayrıca doğuda üretilenlerin kabuk yüzey-
leri daha küflü ve amber renginde olmasına rağmen, batıda üretilenlerde 
kabuk daha ince, küfsüz ve sarı renklidir (Ünsal, 1997: 104). Üretim tek-
niği baskılama aşamasına kadar Beyaz peynir üretimi ile aynı olan kaşar 
peynirinde temel farklılık telemenin fermentasyona bırakılmasıyla başlar. 
Geleneksel üretimde asitlik gelişiminin uygunluğu “yaprak açma” ve “si-
cim çekme” olarak adlandırılan işlemlerle belirlenir. Bu işlem sonunda kitle 
pütürsüz, sünen ve kopmayan yapıya sahipse haşlanacak kıvama gelmiştir. 
İstenilen asitlik derecesine ulaşıldığında teleme ince dilimler halinde ke-
silerek içinde % 3-5 oranında tuz bulunan 75-80 oC’deki haşlama suyun-
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da pişirilerek hamur haline getirilir. Hamur yoğrularak göbek bağlanır ve 
kalıplara aktarılır. Sürekli kaşar peyniri üretim (continious) sistemlerinin 
kullanıldığı günümüzde, elde edilen hamurun kalıplara aktarılmasıyla üre-
tim gerçekleştirilmektedir. Kaşar peyniri hazırlandıktan sonra altı ay kadar 
raflarda veya çuval içinde, serin depo veya mağaralarda bekletilip eskime-
si sağlanır. Kaşar peyniri soğuk bir yerde iki hatta üç yıl saklanabilir (Gün, 
2006: 55). En çok bilinen kaşar peynirleri arasında inek sütünden yapılan 
Kars kaşar peyniri, inek-koyun ve keçi sütünden yapılan Kırklareli kaşar 
peyniri, tam yağlı inek ve koyun sütünden yapılan Trabzon Kadırga kaşar 
peyniri ve inek sütünden yapılan Tonya kaşarı ve Muş kaşarı, telemenin 
içerisine lor karıştırılarak yapılan Bayburt lorlu kaşar kırığı örnek olarak 
verilebilir (Eralp, 1953: 227-230). 

Kaşar peyniri kadar tüketilerek sevilen bir diğer peynir çeşidi de Mihaliç 
Peyniridir. Balıkesir-Bursa civarında üretilen ve sert tip peynirler sınıfına 
sokulan bu peynir, özellikle yörede yetiştirilen kıvırcık cinsi koyunların 
sütünden imal edilmektedir. Yapım tekniği ile kaşar peynirine benzeyen ve 
büyük kelle şeklinde kalıba alınan Mihaliç peyniri, iri gözenekli, keskin 
kokulu, hafif tuzlu  bir peynirdir. Mağlıç, Mahlıç veya kelle peynirir ola-
rak da bilinen bu peynirin kökeni Bursa-Karacabey olarak bilinmektedir 
(Özer, 1969: 22; Yaygın ve ark., 1984: 19) 

Marmara bölgemizde özellikle Bolu, Bursa, Adapazarı ve Balıkesir il-
lerinde ve Kayseri’de Çerkez kökenli aile işletmelerinde üretilen ve daha 
sonraları süt fabrikalarında da üretilmeye başlanan Çerkez peyniri, pıhtısı 
ısıl işlem gören, yumuşak ancak zamanla sertleşen bir peynir tipidir. İnek, 
koyun, keçi ve manda sütlerinden ayrı ayrı üretilebildiği gibi, bu sütle-
rin karışımlarından da yapılmaktadır. Pıhtısı haşlanan peynir, elle tuzlan-
dıktan sonra sepet veya tabaklara basılmakta ve soğuduktan sonra kalıbın 
şeklini almaktadır (Ünsal, 1997: 144). Bununla birlikte, Düzce, Hendek ve 
Manyas yörelerinde Çerkez peynirine gerek aroma kazandırmak gerekse 
dayanımı artırmak amacıyla tütsülendiği ve isli Çerkez peyniri adı altında 
satışa sunulduğu da görülmektedir.

Pıhtısı haşlanarak işlenen peynir grubunda, kaşar peyniri dışında, birçok 
ilimizde farklı isimlerle anılan peynirlerimiz de mevcuttur. Aile işletmele-
rinde ve mandıralarda üretilen Erzurum civil peyniri, Kars Çeçil peyniri, 
Hanak Telli peyniri, Artvin Çürük peyniri, Yusufeli Külek peyniri, Trabzon 
Tel peyniri ve Akçaabat Tel peyniri bunlardan bazılarıdır (Çetinkaya, 
2005; 25). Bu tip peynirlerin üretiminde yağsız, az yağlı veya tam yağ-
lı inek sütü, koyun sütü ya da bunların karışımı kullanılmaktadır. Pıhtısı 
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haşlanarak işlenen bu peynir çeşitleri, telemenin çekilerek sündürülmesi 
ve dil şeklinde porsiyonlanması ile dil peyniri veya yapının soğuduktan 
sonra elle ovularak iplik şeklinde ayrılması ile tel peyniri adı altında satışa 
sunulmaktadır (Karacabey ve Ergül, 1989: 338). Benzer şekilde üretilen 
ancak örgü veya farklı şekillerde hazırlanıp taze veya salamura içinde ol-
gunlaştırılan örgü peyniri de bu grupta yer almaktadır. Düzce ili merkez 
ilçesine bağlı Derdin köyüne yerleşen Abhazların geleneksel bir peynir tipi 
olan Abhaza (Abaza) peyniri bugün de Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Sinop, 
Bursa ve Çanakkale illerinde de üretilmektedir. Tam yağlı koyun- manda, 
koyun-inek ya da manda-inek sütlerinden üretilen elastiki, orta sertlikte, 
düzgün kıvamda örgü biçiminde hafif tuzlu bir peynirdir (Tablo 1). 

Yöresel olarak üretilen bir diğer ürün ise işleme tekniği açısından 
Abhaza, dil ve örgü peynirine benzeyen Hatay Sünme peyniridir. Telemenin 
fermente edilmesinden sonra bakır kazanlarda haşlama suyuna daldırılma-
sı ve çekilerek sündürülmesiyle üretilen peynirler 5-6 kat haline getirilip 
sadece baş kısmından düğüm atılarak bağlanmakta ve bir bağ yada kelep 
haline getirilmektedir (Karaca ve Güven, 2004: 237). Tablo 2’de çeşitli tel 
peynir örnekleri verilmiştir.

Tablo 1. Pıhtısı haşlanarak işlenen peynir çeşitleri

İl Süt cinsi Yöresel adı
Hammadde/
çeşni maddeleri

Ambalaj tipi

Erzurum İnek sütü
Erzurum civil 
peyniri

Yağlı çiğ süt
Teneke, bidon veya 
çuval

Kars İnek sütü Kars Gravyer peyniri Yağlı çiğ süt -

Kars İnek sütü, koyun 
sütü, keçi sütü

Kars Çeçil peyniri Yağsız çiğ süt Plastik ambalaj

Artvin İnek sütü Artvin Çürük peyniri Yağsız çiğ süt Küp 

Kocaeli, 
Bursa, Bolu, 
Sinop, 
Adapazarı, 
Çanakkale 

İnek sütü Abhaza peyniri Yağsız çiğ süt
Sepet,plastik 
ambalaj
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Tablo 2. Tel peynirler

İl Süt cinsi Yöresel adı Hammadde Ambalaj tipi

Erzurum İnek sütü
Erzurum Civil 
peyniri

Yağlı çiğ süt
Teneke, bidon, 
poliüretan çuval

Bayburt/ 
Soğanlıdağlar 
yaylası

İnek sütü
Bayburt örme 
peyniri

Yağlı çiğ süt -

Kars
İnek/koyun/
keçi sütleri

Kars çeçil 
peyniri, saçak, 
çiçal, iplik

Yağsız çiğ süt -

Kars/Hanak İnek sütü
Hanak telli 
peyniri

Yağsız çiğ süt -

Trabzon İnek sütü
Trabzon tel 
peyniri

Yarım yağlı çiğ 
süt

-

Trabzon/
Akçaabat

İnek sütü
Akçaabat tel 
peyniri, Mişon

Yağlı çiğ süt -

Hatay İnek sütü
Hatay sünme 
peyniri

Yağlı çiğ süt
Plastik 
vakumlanabilen 
torba

Tulum Peyniri
Peynirin dayanıklılığını artırmak için Türklerin Orta Asya dan günü-

müze kadar uyguladıkları yöntemlerden biri de peyniri tuluma basmaktır. 
Trakya bölgesi dışında yaygın olarak Toros yaylalarında deri tulumu öne 
çıkmakta ve aile içi tüketime yönelik olarak hazırlanmaktadır. Yapımında 
tam yağlı sütün yanı sıra tereyağı yapımından artan yağsız sütler de kulla-
nılmaktadır. “Tulkuk” veya “tulûk” olarak adlandırılan tulum; oğlak, süt 
kuzusu, koyun veya keçi derisinden yapılmaktadır. 

Burdur yöresinde peynir veya çökeleğin basıldığı oğlak veya kuzu de-
risinden yapılan tuluma “bağalak” yada “bağana”, Konya’da kuzu derisin-
den yapılan tuluma “peynir bağanası” adı verilmektedir. Tulum peynirleri 
arasında yer alan ve Malatya’da üretilen “Tomas peyniri” adını Yunancada 
“deri meşin” anlamına gelen tomas kelimesinden almıştır (Kurt ve ark. 
1979: 37; Gündüz, 1982: 227; Ünsal, 1997: 95). 

Tulum peyniri hemen tüketilmeyen, belli bir olgunlaşma süreci geçiren, 
sert tip peynir grubundadır. Yapımında yağlı ya da yağsız koyun, keçi veya 
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inek sütü kullanılmaktadır. Tulum peyniri üretiminde çiğ veya pastörize 
süt mayalandıktan sonra baskıya alınır. Elde edilen teleme elle veya özel 
bıçaklarla küçük parçacıklar halinde ufalanarak tuzlanır ve daha önce ha-
zırlanmış tuluma, plastik ya da teneke kutular içine basılır. Yaklaşık üç 
ay bekletilerek olgunlaşması sağlanır. Tulum peyniri besin değeri yüksek, 
gözeneksiz hafif keskin kokulu, genzi yakan acılıkta bir peynirdir. Deri 
tulumda yapılan peynirlerin rengi, deri ile temas ettiği kısımlarda sarı olup 
içine doğru beyazlaşmaktadır.

Yapım tekniği olarak hammadde ve ambalaj materyalindeki değişiklik 
nedeniyle yaklaşık 30 farklı çeşide sahip olan tulum peynirinin başlıcala-
rı Malatya’da tomas peyniri, Erzincan’da koyun sütünden yapılan şavak 
(şafak) tulum peyniri, keçi sütünden yapılan Afyon tulumu, keçi sütünden 
yapılan çimi peyniri, Konya yöresinde üretilen yeşil küflü tulum peyniri, 
Ordu çökelekli tulumu (olaman) ve İzmir salamura tulum peyniri olarak 
sıralanabilir (Ünsal, 1997: 94). 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve 
Tunceli illerinde üretilmektedir. Erzincan iliyle özdeşleşmiş olan tulum 
peyniri çoğu zaman “Erzincan tulum peyniri” olarak ifade edilmektedir. 
Munzur dağlarında 3 bin metredeki yaylalarda üretilen ve bin yıllık geçmi-
şi olan tulum peynirinin ambalajlanıp yurt dışına satıldığı da bilinmektedir 
(Dağdemir, 2000: 57). En önemli özelliklerinden biri üretiminde Kemah 
tuzunun kullanılmasıdır. Kemah tuzu, doğal tuzlu suyun güneşte buharlaş-
tırılması sonucu elde edilir. Normal tuzlardan farkı peynirin erimemesini, 
dağılmamasını ve suyunu dışa vermesini sağlamasıdır. Erzincan’ın temiz 
ve serin havalı yaylalarında otlayan Beyaz Karaman koyundan alınan süt-
lerinden elde edilen Erzurum Şavak tulum peyniri, beyaz ve krem rengin-
de, yağlı, kolay dağılmayan, yarı sert yapıda ve keskin tatda  bir peynirdir 
(Öztek ve Kurt, 1984: 1). 

Keçi tulumu, çuval, teneke veya bidonlara basılan tulum peynirlerden 
imalat tekniği farklı olan İzmir tulum peyniri en iyi bilinen peynirlerimiz-
den bir tanesidir. Bu peynirin üretimindeki temel farklılık, elde edilen te-
lemenin önce uzun ince porsiyon haline getirilmesi ve bu şekilde peynir 
kitlesinde yüksek oranda tuz olacak şekilde kuru tuzlama işlemine tabi 
tutulmasıdır. Bu aşamadan sonra daha küçük (ortalama 20x10x8 cm3) di-
limlere kesilip tenekelenerek, peyniraltı suyundan yapılan salamurada de-
polanmaktadır (Gün, 2006: 45).
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Lor Peyniri
Ülkemizde hemen hemen her bölgede üretilen ve Anadolu kültürünün 

vazgeçilmez peynir çeşidi lor peynirdir. Lor sözcüğü dilimize Farsçadan 
geçmiştir (Ünsal, 1997: 66). Lor, protein ve diğer gıda bileşenleri bakımın-
dan zengin bir ürün niteliğinde olup gelir seviyesi düşük halkımızın ucuz 
hayvansal protein ihtiyacını karşılamaktadır (Demirci ve ark., 1991: 291). 
Üretim tekniği bölgeden bölgeye çok az farklılıklar taşımasına rağmen Lor 
peyniri, Türk mutfağında börek yapımında, pastacılıkta, makarna ve sa-
latalarda, Doğu Karadeniz bölgesinde olduğu gibi buğulama ve mıhlama 
gibi kahvaltılık yemeklerin yapımında sıkça kullanılan bir üründür. 

Lor peynirinin çeşitliliği üretimde kullanılan peyniraltı suyunun (pas) 
çeşidine ve niteliğine göre değişmektedir. Beyaz, hafif grimsi veya sarımsı 
renklerde olabilen lor peynirlerinde renk değişimindeki en önemli faktör-
ler bölgesel, iklimsel ve hayvan türlerindeki farklılıklardır. Çoğu bölge-
mizde inek sütünden yapılan peynirlerin pas’ndan elde edilen lor kimi böl-
gelerimizde de koyun veya keçi sütünden elde edilen peynirlerin pas’ndan 
üretilmektedir (Ergüllü, 1982: 63; Kırdar ve Gün 1999: 44, Gün, 2006; 
25). Farklı ısıl işlem uygulamaları ve uygun olmayan koşullarda üretim 
lorun kalitesini etkilemekte, farklı yapı, tat ve görünümde elde edilmesine 
yol açmaktadır. Lor üretiminde tam yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden 
elde edilen pas’ları doğrudan veya içine %30 oranına kadar  süt karıştı-
rılarak kaynatılmakta ve elde edilen pıhtı tülbent veya cendere bezinden 
süzülerek toplanmaktadır (Özdemir ve ark. 2000: 525). İçerisine çok az 
tuz katılarak serin bir yerde olgunlaştırılmakta ve tüketime sunulmaktadır. 
Her ilde yöreye özgü üretim teknikleriyle elde edilen lor peyniri olmasına 
rağmen kaşar peyniri pas’ndan yapılan Trakya loru, beyaz koyun peyniri 
pas’ndan yapılan Ayvalık Kirlihanım peyniri, kalın bir sepet içinde süzüle-
rek elde edilen Ayvalık sepet loru, Mihaliç pas’ndan elde edilen Marmara 
loru, Kars loru Antalya loru, Artvin Yusufeli kurtlu loru literatürde yer al-
mış peynirlerdendir (Ünsal, 1997: 64-71).

Çökelek Peyniri
Lor peynirinden hammaddesi ile ayrılan çökelek; süt, yoğurt veya ay-

ranın kaynatılmasıyla elde edilen, çok az tuzlu veya tuzsuz, yapımı kolay, 
kahvaltıda doğrudan tüketilebildiği gibi pasta, börek, çörek gibi mamul-
lerin yapımında da kullanılabilen bir peynir çeşididir. Türkiye’nin büyük 
kent çarşı ve pazarlarında satılan tek düze çökelek peynirinin dışında yerel 
özellikleri ağır basan, taze tüketilen, tulum yada küpe basılarak ömrü uza-
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tılan, güneşte kurutularak saklanan çeşitli çökelek tipleri de vardır (Kırdar, 
2004a: 357). Örneğin Batı Anadolu ve Trakya da “ekşimik”, Bolu, Akdeniz 
ve Karadeniz bölgesinde “keş”(tarakçı ve ark. 2001: 295), Doğu Anadolu’ 
da ise “cacık (otlu çökelek)” (Göncü ve ark. 2004), Trabzon’ da “min-
ci” veya “minzi”, Rize ve Erzurumda “kurçi veya kurç”, Bitlis’ de “jaji” 
(Çetinkaya, 2005: 20) olarak adlandırılan geleneksel ürünler halk pazarla-
rında satılmaktadır. Bunların dışında tulum ve küplere basılan veya tat ve 
aroma kazandırmak amacıyla içine yabani bitkilerin katıldığı çeşitleri de 
mevcuttur (Göncü ve ark. 2004). Isparta ili Sütçüler ilçesinde “tortu” veya 
“ekşimik” olarak bilinen çökelek, yayık artığı, koyun veya keçi sütünden 
yapılmış yoğurdun ayranına süt ilave edilerek kaynatılması sonucu elde 
edilmektedir (Kırdar 2004a). Bir başka yöresel çökelek peyniri de, içeri-
sine çörekotu ve nişasta katılan, tulum veya bezlere doldurulan ve yöresel 
ismi Çoban tulumu olan çörekotlu tulum çökeleğidir (Göncü ve ark. 2004). 
Arapça’ da çökelek anlamına gelen Sürk, geleneksel ürünlerimizden kurut’ 
a benzemekte, ancak kızılımsı rengi ve üretiminde kullanılan baharatlar-
dan dolayı kuruttan farklılık göstermektedir (Güler, 2000: 444)

Günümüzde geleneksel peynir üretimi bazı bölgelerimizde devam etse 
de, zaman içersisinde yok olan veya yok olma aşamasına gelmiş peynir 
çeşitleri de vardır. Bunlardan biri de Burdur ili köylerinde üretilen ve “aşçı 
katığı”  olarak bilinen ancak zamanla adı Akçakatık olarak değişen pey-
nirdir (Gün ve Şimşek 2006: 511 s.). Genellikle teke yöresi olarak adlan-
dırılan bölgede yaşayan çobanların ve tarlalara çalışmaya giden köylülerin 
yanında katık olarak götürdükleri Akçakatık peyniri, tam yağlı inek ve/
veya keçi sütünden üretilir. Bu sütlerden üretilen süzme yoğurtlarına, tuz 
ve çörekotu ve/veya karanfil ilave edildikten sonra bez torbalarda ya da 
karın içinde kurutulmasıyla elde edilen, hafif ekşi tatta bir peynir çeşididir 
(Kırdar, 2004a ). Peynirler taze olarak tüketime sunulabilmekle birlikte, 
karın içine basılanların 3-6 ay arasında saklandığı görülmektedir (Gün ve 
Şimşek, 2006: 511). Balasagunlu Yusuf Has Hacip’ in 11. yüzyılda yazdığı 
Kutadgu Bilig Türklerin yemek kültürüne ışık tutmakla beraber, kurut gibi 
peynir türlerine de değinmiştir (Ünsal, 1997: 28). Yağsız sütün yoğurda 
işlendikten sonra, serum kısmının ayrılmasıyla elde edilen kurut (Eralp, 
1953: 201), halen birçok bölgemizde geleneksel olarak üretilmektedir. 
Çeşitli çökelek tipleri Tablo 3’te verilmiştir.

Otlu ve Çeşnili Peynirler
Gıdalarda kullanılan çeşni maddelerinin çoğunluğunu bitkisel kaynak-

lar oluşturmaktadır. Bu bitkilerin bir kısmı baharatlardır. Gıda çeşni mad-
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desi olarak kullanılan bitkisel materyaller, tat, koku, renk verme özellikle-
rinin yanı sıra antioksidan ve antimikrobiyel özellik de gösterebilmektedir 
(Akgül, 1989: 105). 

Ülkemizde büyük bir kitle tarafından tüketilen Beyaz, Kaşar, Tulum 
gibi peynirlerimizin yanı sıra, içine farklı çeşnilerin ilave edildiği peynir-
lerimiz de doğudan batıya uzanan kültürümüzün bir parçasıdır. Bunlar ara-
sında en popüler olanı Van Otlu peyniri olup yaklaşık 60’a yakın yöresel 
bitki türü kullanılmaktadır. Bu bitki türlerinden her bir peynir üretimi için 
25 civarında bitki kullanılmaktadır (Kurt, 1968: 29; Akyüz ve Coşkun, 
1996 ; 212). Bu otların peynire lezzet katmak dışında peynirin besin değe-
rini artırdığı, sindirimi kolaylaştırdığı, insan sağlığına zararlı patojen mik-
roorganizma faaliyetlerini engellediği ve peynire farklı renk ve görünüm 
kazandırdığı bilinmektedir (Akyüz ve Coşkun, 1996: 210). 

Özellikle Çatak soğanı, düğün çiçeği, sirik, sirmo, mendo, heliz, ken-
ger ve daha bir çok ot geleneksel üretimde en fazla tercih edilenlerdir. 
Üretiminde çoğunlukla koyun sütünün kullanıldığı bu peynir, koyun sütü-
ne inek veya keçi sütü karıştırılarak da elde edilebilmektedir. 

Van otlu peynirleri salamura ve kuru tuzlama olarak iki farklı yönteme 
göre üretilmektedir. Salamura tuzlamada peynir dilimleri tuzlu suda bek-
letildikten sonra teneke veya plastik kaplara yerleştirilir. Kuru tuzlamada 
ise peynir dilimleri kalın mutfak tuzuyla 3-4 gün tuzlandıktan sonra bir 
sıra peynir bir sıra cacık (otlu çökelek) olacak şekilde toprak küplere yada 
plastik kaplara basılır. Otlu ve çeşnili peynirler grubunda Erzincan keçene 
otlu küp peyniri (sirmo) , Siirt otlu peyniri (sirmo, sof), Trabzon otlu pey-
niri (nane, kekik), sürk (çörekotu, karabiber, karanfil, kekik, kırmızı biber, 
kimyon, kişniş, küçük Hindistan cevizi, mahlep, nane, sarımsak, tarçın, 
yenibahar, zencefil), Erzincan Keçene otlu küp peyniri (sirmo), Akçakatık 
(çörekotu, karanfil) (Ünsal, 1997: 93; Güler, 2000: 445-447; Çetinkaya, 
2005: 155; Kamber, 2005: 45; Gün ve Şimşek, 2006) peynirlerini örnek 
olarak verebiliriz. (Tablo 4). 

Yöresel peynirlerimizden en çok tanınan bir başka grup da küflü pey-
nirlerimizdir. Genellikle süt ve mamüllerinin satıldığı semt pazarlarında 
sıkça gördüğümüz bu peynirlerden en fazla bilineni Konya küflü peyni-
ridir. Tercihen koyun sütünün kullanıldığı bu üründe pıhtı elde edildikten 
sonra tuzlanır ve bez torbalarda süzülmeye bırakılır. Elde edilen teleme 
elle ufalanır veya özel bıçaklarla parçalanır. Ufalanır, ufalanan peynir deri 
tuluma veya naylon bir torba yerleştirilmiş çuvallara elle ya da makineyle 
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basılır. 2-3 ay soğuk depoda olgunlaştırıldıktan sonra oda sıcaklığında bir 
mahzene veya depoya alınarak 15-20 gün içinde küflenmesi sağlanır.

Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Isparta, Artvin, Yozgat 
Trabzon gibi ülkemizin birçok bölgesinde yaygın bir şekilde çömlek, küp 
ve testi peynirleri de üretilmektedir. Bu tip peynirler yapısal olarak tulum 
peynirine benzemekle birlikte, özel olarak hazırlanmış 6-10 oC’deki depo, 
mağara veya toprak altında olgunlaştırıldığından lezzeti farklılık göster-
mektedir. En çok bilinenler; Kayseri çömlek peyniri, Niğde küp peyniri,

Tablo 3: Çökelek tipleri

İl Süt cinsi Yöresel adı
Hammadde/
çeşni maddeleri

Ambalaj tipi

Erzincan inek sütü
Erzincan Şavak 
çökeleği

Çiğ süt -

Rize inek sütü Kurçi, Kurç Çiğ süt -

Kars inek sütü
Kars çökelek 
peyniri

Yayıkaltı -

Bitlis/Tatvan inek sütü Bitlis Jaji peyniri Yayıkaltı -

Trabzon/Of inek sütü Minzi, Yağlı Yayıkaltı -

Giresun inek sütü Giresun çökeleği Yayıkaltı -

Aydın İnek sütü
Aydın kuru 
çökelek

Çiğ süt / 
Karacaotu, 
çörekotu

-

Antalya inek sütü
Antalya tulumda 
keş peyniri 
(çökelek)

Yoğurt Tulum

Muğla/Milas inek sütü
Milas Kırktokmak 
peyniri

Yayıkaltı Çömlek
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Hatay inek sütü
Hatay tulum 
çökeleği

Çiğ süt/ zahter 
(bir çeşit taze 
kekik), çörekotu

Tulum

Antakya inek sütü
Antakya Zahterli 
Cara Çökeleği

Çiğ Süt / Zahter Testi, küp

Kars, Erzincan, 
Erzurum, Bayburt, 
Bitlis

inek sütü Kurut, keş

Çiğ süt, yağsız 
sütten yapılan 
yoğurt, yayı 
alınmış ayran

-

Hatay İnek sütü
Hatay kuru 
çökeleği,  sürk

Çiğ süt/ kırmızı 
pul biber, zahter, 
yenibahar, çakşır 
otu, karanfil, 
toz karabiber, 
dövülmüş 
Hindistan cevizi

Naylon kılıf 
(sıkıştırılmış 
top şeklinde)

Burdur
İnek sütü, 
keçi sütü

Akçakatık
Çiğ süt, süzme 
yoğurt/ çörekotu, 
karanfil

Bez torba, 
karın 
(inek-keçi 
işkembesi)

Sivas İnek sütü Sivas pesküteni Yayıkaltı
Küp, plastik 
bidon

Bingöl, Elazığ, 
Tunceli

İnek sütü
Bingöl pestigeni, 
pestigen

Yayıkaltı Tulum

Kastamonu/ 
İnebolu

Koyun sütü Süt çökeleği Ağız sütü -

Afyon/Emirdağ Koyun sütü
Afyon Emirdağ 
çökeleği, 
Türkmen çökeleği

Yoğurt Tulum

Isparta/Sütçüler
Koyun/keçi 
sütü

Tortu, ekşimik Yoğurt, ayran -
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Tablo 4: Bazı otlu ve çeşnili peynirler

İl Süt cinsi Yöresel adı Hammadde/çeşni maddeleri Ambalaj tipi

Van Otlu 
Peyniri

Koyun sütü
Van otlu 
peyniri

Koyun sütü / Sirmo, kekik, 
helis, mendo, cünk, dereotu, 
nane, catır

Toprak küp, 
plastik bidon

Erzincan
Koyun sütü, 
inek sütü

Erzincan 
keçene otlu 
küp peyniri

Yağlı Koyun sütü veya koyun 
sütü – inek sütü karışımı / 
sirmo 

Küp

Siirt Koyun sütü
Siirt otlu 
peyniri

Koyun sütü / sirmo, sof
Küp, plastik 
bidon

Trabzon İnek sütü
Trabzon 
otlu peyniri

İnek sütü / nane, kekik -

Hatay İnek sütü Sürk

Yayık Ayranı / çörekotu, 
karabiber, karanfil, kekik, 
kırmızıbiber, kimyon, kişniş, 
küçük Hindistan cevizi, 
mahlep, nane, sarımsak, tarçın, 
yenibahar, zencefil, tuz

-

Burdur
İnek sütü – 
keçi sütü 

Akçakatık Yoğurt / nane, karanfil
Bez torba, karın 
(inek veya keçi 
işkembesi)

Kırşehir çömlek peyniri, Yozgat Çanak peyniri, Ayaş Küpecik peyniri, 
Sivas küp peyniri, Bitlis küp peyniri, Isparta Yalvaç küp peyniri, Hatay 
Cara küp peyniri, Antalya testi peyniridir.

Coğrafi bölgelere göre farklı kültürel özellik gösteren ülkemizde, günü-
müze kadar uzanan en eski peynir çeşitlerinden biri de, Karadeniz bölgesi-
nin özellikle Rize, Artvin, Trabzon, Bayburt illeri ve Erzurum yaylaların-
da yağsız inek veya koyun sütünden üretilen “kolete” peyniridir. Yörede 
“koleti, goloti, kolot, kolo peyniri” olarak adlandırılan peynirin şekli pide 
görünümündedir (Ünsal, 1997: 154) Kurun yada korina denen ahşap fıçı-
lara basıldıktan sonra olgunlaştırılan bu peynirler, sarımsı veya açık krem 
rengindedir. Bu peynir türü yöre halkının severek tükettiği mıhlamanın 
ana malzemesidir. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yaygın olarak da Urfa’ da yapılan ge-
leneksel beyaz peyniri bugün Türkiye’nin diğer yörelerinde de bilinmek-
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tedir. Urfa peynirine Urfa’ da “kız memesi”, Birecik’te ise “kuzu başı” 
da denir. Geleneksel olarak çiğ keçi ya da koyun sütünden yapılmaktadır. 
Taze peynir telemesinin suyunun çabuk süzülmesi için, teleme el ayası 
büyüklüğünde parçalara ayrılmakta ve her biri cendere veya cendele denen 
bezlerle 3-5 cm. yüksekliğinde, 57 cm. çapında topak biçiminde bağlanıp 
süzülmektedir. Peynirlerin ömrünü uzatmak için bazen tuz eklenir, ya da 
kaynatılan tuzlu su, taze peynirlerin üzerine döküldükten sonra peynir 4-6 
ay olgunlaşması için bekletilmektedir. Rengi beyaz olan Urfa peynirinin iç 
oluşumu ufalanabilir durumdadır. Taze yenen bu peynir, istendiği takdirde 
salamurada bekletilmektedir. Salamurada +2 ve +4 °C’de uzun süre koru-
nabilir (Çağlar ve ark. 1996: 115-116)

Karaburun, Çeşme, Foça, Dikili, Ayvalık, Urla gibi Ege sahil şeridi ile 
Söke, Ödemiş gibi yerleşim bölgelerinde genellikle göçmen vatandaşla-
rın yöre halkına tanıtmaları ile üretimine başlanan bir diğer peynir çeşidi-
miz sepet peyniridir. Başta keçi sütü olmak üzere inek ve koyun sütleri ile 
bunların karışımından da üretilmektedir. Peynir üretiminde pıhtının sepete 
basılması ve burada 2-3 saat kadar bekletilmesiyle şekillenmesi sağlan-
maktadır (Kınık ve ark. 1999: 151-153). 

Geçmişten günümüze kadar birçok peynir çeşidinin tanımlandığı ve 
hala bir kısmının bilinemediği ülkemizde, gelişen teknolojiye bağlı olarak 
birçok peynir tipi de oluşturulmaktadır. Eritme peyniri, bir veya birkaç 
tip peynirin içine çeşitli eritici tuzların, asitlik dengeleyicilerin ve su bağ-
layıcı maddelerin katılarak bir arada eritilmesiyle elde edilir (Şimşek ve 
Kavas 1996: 260). Hammadde olarak beyaz, kaşar, tulum, lor gibi birçok 
peynir grubunun yer aldığı eritme peyniri teknolojisinde, parçalanan pey-
nirler kazana aktarıldıktan sonra sodyum fosfat ve sodyum sitrat içeren 
eritme tuzları ve su ile birlikte krema görünümü alıncaya kadar karıştırı-
lır. Başlangıçta 60 °C de olan ısıtma işlemi, vakum altında 90-95 °C’ ye 
kadar yükseltilerek eritme işlemi tamamlanır. Paketleme işlemini takiben 
16-18°C deki depolarda depolanan peynirlerin sert olmasını engellemek 
için sıcaklığı daha aşağı düşürmemek gerekir. Günümüzde hızla tüketimi 
yaygınlaşan sürülebilir nitelikteki Beyaz eritme peyniri ve Kaşar eritme 
peyniri, kahvaltı sofralarımızı giderek daha fazla süslemektedir. Tablo 
5’de çeşitli peynirlerimiz görülmektedir.
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Tablo 5: Diğer bazı peynir çeşitleri

Küp, çömlek, testi peynirleri

İl Süt cinsi Yöresel adı
Hammadde/çeşni 
maddeleri

Ambalaj tipi

Rize, Artvin, 
Trabzon, 
Erzurum/İspir

İnek, 
koyun sütü

Kolete, koleti, 
goloti, kolot, kolo

Yağsız çiğ sütten elde 
edilen teleme

Ahşap fıçı

Konya

Koyun 
sütü, keçi 
sütü, inek 
sütü

Konya Küflü 
peyniri

Yağlı çiğ sütten elde 
edilen teleme 

Tulum , 
naylon torba 
yerleştirilmiş 
elyaflı çuval

Niğde, Hatay/
Cara, Isparta/
Yalvaç

Koyun 
sütü, inek 
sütü

Niğde küp 
peyniri, Hatay 
Cara Küp peyniri, 
Yalvaç küp 
peyniri

Yarım yağlı veya 
yağsız koyun – inek 
sütünden elde edilen 
teleme / çörekotu  

Küp

Sivas, Bitlis
Koyun 
sütü, inek 
sütü

Sivas/ Bitlis küp 
peyniri

Yarım yağlı veya 
yağlı koyun – inek 
sütünden elde edilen 
teleme

Küp, testi

Kayseri, 
Kırşehir

Koyun sütü
Kayseri/Kırşehir 
Çömlek peyniri

Teleme/çörekotu Çömlek

Antalya
Koyun 
sütü, keçi 
sütü

Antalya testi 
peyniri

Teleme Testi

Trabzon/ 
Sürmene

İnek sütü 
Sürmene küp 
peyniri

Yağsız sütten teleme /
kırmızı biber

Küp 

Yozgat

Koyun 
sütü veya 
koyun-
inek-keçi 
sütü 

Yozgat Çanak 
peyniri

Teleme Çanak 

Ankara/Ayaş Koyun sütü
Ayaş Küpecik 
peyniri

Az yağlı koyun 
peyniri

Küpecik (küp)
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Tablo 5: Diğer bazı peynir çeşitleri (devam)

Telemesi Kaynayan Peynirler

İl Süt cinsi Yöresel adı
Hammadde/
çeşni 
maddeleri

Ambalaj tipi

Mersin – Silifke, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 

Koyun sütü, 
inek – koyun 
sütü karşımı

Hellim Peyniri

Koyun sütü, 
inek – koyun 
sütü karşımı / 
Nane

Salamuralı olarak 
teneke kutu veya  
plastik ambalaj  

Hatay
İnek sütü – 
koyun sütü

Hatay kaynamış 
peyniri

Az yağlı Süt

Kahramanmaraş
Koyun sütü, 
keçi sütü

Maraş parmak 
peyniri

Pastörize 
koyun veya 
keçi sütü

Sepet peyniri

İzmir- Ödemiş
Aydın -Söke

Koyun sütü Sepet peyniri Çiğ sütü Sepet

Balıkesir- Ayvalık Koyun sütü
Ayvalık kelle 
sepet peyniri

Çiğ süt Sepet

İzmir –Karaburun Keçi sütü
Karaburun keçi 
sepet peyniri

Yağlı çiğ süt Sepet

Balıkesir- 
Burhaniye

Koyun, keçi 
ve inek sütü 

Burhaniye sepet 
peyniri

Yağlı çiğ süt
Zeytin dalından 
örme sepet

Eritme peynirleri

İzmir, Bursa, 
İstanbul, Antalya 
ve diğer iller

İnek sütü Eritme peyniri

Beyaz 
peynir, kaşar 
peyniri, lor/ 
eritici tuzlar

Alüminyum folyo 
ve Plastik   ambalaj

Ankara, İzmir, 
Bursa, İstanbul, 
Antalya ve diğer 
iller

İnek sütü
Eritme Beyaz 
peynir

Beyaz 
peynir/ 
Eritici tuzlar

Plastik 

Ankara, İzmir, 
Bursa, İstanbul, 
Antalya ve diğer 
iller

İnek sütü
Eritme Kaşar 
peyniri

Kaşar peyniri 
/ Eritici 
tuzlar

Plastik
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Sonuç
Dünya coğrafyası üzerinde sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir ala-

na yayılan Türkler, birçok kültür ve dinin etkisi altında kalarak farklı uy-
garlıklar yaşamışlardır. Bunun sonucunda Orta Asya’dan günümüze de-
ğişen ve gelişen, geleneğe bağlı bir peynir kültürü oluşmuştur. Özellikle 
Anadolu’da üretilen birçok peynir türünün çeşitli özellikleri dikkate alı-
narak sınıflandırılması, üretim teknolojilerinin geliştirilerek standardize 
edilmesi ve geleneksel ürünlerimiz kategorisinde dünyaya tanıtılması ön-
celiklerimiz arasında yer almalıdır. 
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 KAYBOLAN BİR KÜLTÜR
YORGAN VE YORGANCILIK

HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

     DUVARCI, Ayşe
  TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Yorgan , bu gün hem hepimizin kullandığı günlük bir eşya hem de bir tören 

eşyası sayılmaktadır.Dolayısıyla bir meslek ürünü kabul edilmesinin yanı 
sıra halk estetiğini yansıtan bir kültür malzemesi olarak da degerlendirilir.. 
Yorgan aynı zamanda Türkçenin bütün lehçelerinde yaşayan bir kültür 
kelimesidir ve sözlü halk edebiyatı verimlerinden atasözü, masal, mani, 
türkü gibi verimlerinde kullanılmıştır.

Bu bildiride yorgan kelimesinden yola çıkılmış,tarihten günümüze 
geçirdiği evreler ve teknolojiye yenik düşen yorgancılığın problemleri ile 
bunların çözümleri üstünde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yorgan, yorgancılık, el sanatı.

ABSTRACT
A Disappearing Culture: Quilt and Quilt Making a Folkloric Approach

Quilt is a daily thing that everybody uses and also it is considered 
as a ceremony thing. In this way it is both an occupational product and 
a handicraft that reflects the esthetic of the folk. This word lives in all 
Turkish dialects as a word of culture and at the same time it is used in 
types of folk literature like proverbs, fairy tales, traditional quatrains, folk 
songs. In this subject the word “quilt” is taken as a base, the journey of the 
word in the history is researched and the problems of quilt making which 
has been defeated by technology and the solutions to these problems are 
emphasized. 

Key Words: Quilt, quilt making, handicraft.   
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Günümüzde  hem günlük hem tören eşyaları arasında sayılan yorgan, 
ustasının elinde süslenip onun iç dünyasını aktarırken bütün el sanatları 
gibi hem bir meslek ürünü, hem de halk estetiğini yansıtan bir malzeme 
olarak değerlendirilir.

Türkçenin en eski kültür kelimelerinden biri olan “yorgan”günümüzde 
hemen hemen bütün Türk lehçelerinde hatta Balkan dillerinde de yaşarken 
aynı zamanda bir dil malzemesi olarak da atasözü, deyim, mani, türkü,masal 
gibi sözlü halk edebiyatı verileri içinde yerini almıştır.  

Bu bildiride yorgan kelimesinden yola çıkılarak bu kavramın tarihi 
yolculuğu, hayatımızın törenlerindeki işlevi ve teknolojiye yenik düşen 
yorgancılık mesleği halk bilimi yöntemleri ile irdelenecektir. 

Yorgan Türkçe bir isimdir ve “Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk,yün 
v.b.gibi şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü” anlamına gelmektedir 
(Türkçe Sözlük, 2005: 2193). Bu kelime Kıpçak dillerinde “yogurgan”, 
Kumukça’da “yuvurgan”, Nogayca’da “yuvırkan-yurkan”, Altayca, 
Teleütçe’de “yurkan”, Tuvaca ve Hakasça’da “çorgan” (Clauson,1972)
şeklinde bilinirken, Kırgız Türkçesinde “curkan”, Türkmen Türkçesinde 
“yorgan”, Uygur Türkçesi’nde “yodkan”, olarak kullanılmaktadır (Türk 
Lehçeleri Sözlüğü 1, 1990: 994). Kaşgarlı Mahmut bu kelimeyi “yogurkan” 
şeklinde kullanmış ve “anıng üze yogurkan aşuldu. –onun üzerine yorgan 
örtüldü-”ve “yogurkanda artuk adhak kösülse üşiyür-yorgandan ziyade 
ayak uzatılsa üşür”şeklinde örneklendirmiştir (Divan-ı Lügat it Türk, 
1986: C.1, 197-4, C. 2,137-6). 

Batı Türkçesinde eski Türklerin “yogurkan” sözü yorgan şekline girmiş 
ve yatarken üste örtülen örtü anlamını kazanmıştır. Oysa eski Türkçede bu 
kelimenin anlamının daha geniş olduğunu aynı zamanda “üstlük, bürünülen 
örtü” manasını da taşıdığını biliyoruz. Divan-ı Lügat-it Türk’te “uragut 
yogurkan büründi- kadın örtü örtündü, çarşaflandı”şeklinde bir kullanım 
bize bunu anlatmaktadır (Divan-ı Lügat-it Türk,1986: C.2,141-13). Yani 
yorganın görevleri hem örtmek, hem de bürünmek, bir üst kıyafeti  olarak  
kullanılmak şeklindedir. Çobanların geceleri bürünerek yattıkları bir 
kepenek veya üstlerine aldıkları bir aba da yorgan sayılmaktadır (Ögel, 
1985: 221). Eski Türklerin pamuğun olgunlaşıp toplanması, temizlenmesi, 
hallaç yayı ile atılıp yorgan, yastık, minder yapımı konusunda bilgi sahibi 
olduklarını biliyoruz. Selçuklu ve Harzemşahlar döneminde pamuk atan 
yayla ilgili bilgiler günümüze ulaşmıştır. Mesela,”Mamuk çapar yayı” 
sözü “pamuk döver yay” manasında kullanılmaktadır (Ögel, 1995: 152).
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Halk yaşayışının ve düşüncesinin dile yansıması sonucu yorgan kelimesi  
pek çok anonim kaynaklı dil malzemesinde kendine yer bulmuştur. 
Örneklendirirsek: 

Atasözlerinde
Yorgan gitti, kavga bitti.
Bitli yorganı kimse üstüne almaz.
Ayağını yorganına göre uzat
İyi olmayacak hasta yatağı bırakıp, yorgana işer.
Çarşafsız döşekle, yüzsüz yorganla yatılmaz.
Kadının iyisi yorganı yorgana katar, şaşkını yorgan deliğinden aya bakar.
Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma, kürek.

Deyimlerde
Pire için yorgan yakmak.
Yorgan döşek yatmak,
Yorgan kavgası yapmak,
Kırk yamalı yorgan

Dualarda
Telli yorgan içinde yatasın.(Evlenesin)

Beddualarda
Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç olasın

Söz Gruplarında:
Yorgan iğnesi, yorgan ipliği, yorgan ağzı, atlas yorgan, kadife yorgan, 

kuştüyü yorgan, kırk yamalı yorgan,sırmalı yorgan, hediye yorganı,yas 
yorganı, kışlık-yazlık yorgan, yorganlamak, yorgan kaldıran –yerde yıldız 
gibi yetişen bir bitki– (Derleme Sözlüğü, 1993: 4298).

İnanç ve Uygulamalarda
Gece yorgan kaplanmaz, 
Evlenmek isteyen genç yorganını keser(  Kaya, 29-09-2006).

Manilerde
Karpuz getir yiyeyim                            
Aç yorganı gireyim                              
Uyan uyan sar beni                               
Var olduğun bileyim                             
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Denize atladın mı                                  
Yorganı topladın mı
Çocuk dedi yatalım
Kız dedi patladın mı

Ağaca attım urgan
Dibinde sarı yorgan
O yar benim olursa
Keserim çifte kurban

Türkülerde
Elveriyor el veriyor
Orta direk bel veriyor
Açtım baktım al yorganı
Mehemmed’im can veriyor (Çorum Türküsü)

Edebiyatımızda da zaman zaman yorgan konusu ele alınmıştır.Abdülhak 
Şinasi’nin anlattığı geçmiş zamandan izler taşıyan eşyalar arasında 
yorganlar da vardır. Eskiden her evde yüklük denilen dolaplarda hem ev 
halkının ihtiyacı hem de gelebilecek misafirler için yatak yorganlar dururdu. 
Abdülhak Şinasi bir yüklüğün görünüşünü şöyle anlatmaktadır.”Bir 
yüklüğün kapısı açılır açılmaz, sağ ve sol taraflarında insan boyunca üst 
üste konmuş, ilk önce kalın döşekler,sonra pamukları iyi atılmış ve hiç 
bozulmamış şilteler, daha sonra da sakız gibi beyaz ve temiz yatak yüzleri 
ve bunlar üstünde de mevsime göre birer ikişer konabilecek bazıları yazlık, 
ince; diğerleri kışlık ve kalın rengarenk bir çok yatak yorganları istif edilmiş 
olurdu. Bunların bazısı alafranga çarşaflarının , frenk gömleklerinin küçük 
sedef düğmeleriyle iliklenmiş olur; Alaturka olanlar ise çarşaflarının 
kenarlarına teyellenmiş olurdu….”(Hisar,1978: 140).

Yorganlara da bir kişilik veren Abdülhak Şinasi onların renkleriyle de 
kendi his dünyası arasında bir ilgi kurarak (Karaca, 1998: 246) renkleri 
şöyle yorumlar.” Morlar, bildikleri his ve fikirleri kendi içlerine toplarlardı. 
Güvezler bazı misafir hanımlarının şivelerini taklit ile gösterişler yaparlardı.
Bir tanesini gördükçe bir kızılcık reçeli yemiş gibi olurduk. Beyazlar 
yazın sıcak günlerinde soğuğu arttırırdı. Kırmızılar alev gibi gözlerini 
açar, yüzümüze çarpar ve haykırırlardı. Yeşil renklisinin öyle yuvarlak bir 
çizgisi vardı ki, kendi aleminde yaşayan bir papağanın sesi duyulurdu…” 
(Hisar, 1978: 141).

Bilindiği gibi yorgan halk el sanatı ürünlerinden sayılmaktadır. “Türk 
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plastik sanatları arasında hem güzel, hem faydalı parçalardan oluşan el 
sanatlarının önemli bir yeri vardır. Zaman zaman güzel sanatlar düzeyinde 
eserler verilen bu dalda zanaatçının, ustanın, sanatçının amacı günlük ve 
tören eşyaları yapmak, bu eşyaları süslemek, böylece kazanç sağlamanın 
yanı sıra tabiattaki güzellikleri yansıtmak, iç dünyalarını aktarmak ve bazı 
mesajlar vermektir” (Barışta ,1988: V11). Yapılan bir iş veya hareketin 
etkileyici, güzel ve gelişmiş bir şekilde görünmesi onu sanat olgusuna 
yaklaştırmaktadır. Ayrıca ustalık, hüner, marifet gösterebilmek de sanat 
kavramı içinde değerlendirilirken   el sanatları tanımı ise bazen yapılan 
iş, bazen de yapılan ürün için kullanılmakta aynı zamanda bir kültürel 
miras olarak kabul edilmektedir.” Bir ulusun veya ülkenin kültürel 
kimliğini oluşturan , tanımlayan, destekleyen veya gösteren , bir ulus 
veya ülkenin “diğer” veya “öteki”olarak gördüğü uluslar veya ülkeler 
karşısındaki farklılığını ve varlığını belgeleyen , kültür tanımlamasının 
içine giren ve bütün ulusal yaratıları, kazanımları ve maddesel varlıkları 
ulusal miras kapsamı içinde görebiliriz (Oğuz, 2001a: 6). Bu bağlamda 
yorgan ve yorgancılık ulusal miras olarak bir el sanatı sayılmasının yanı 
sıra ekonomik ve sosyal hayatın, aynı zamanda kültür hayatının içinde ayrı 
bir yere sahiptir.

Yorgan kavramına halk kültürü açısından yaklaşırsak,doğum,evlili
k,sünnet törenlerinin etrafında oluşan geleneklerin arasında bir yorgana 
sahip olmanın çok önemli olduğunu görürüz. Bu törenler için hazırlanan  
yorganlar işlevlerine göre adlandırılır. Çeyiz yorganı; ileride evleneceği 
varsayılan kişi için hazırlanırken, bebek yorganı, yeni doğacak çocuk için, 
sünnet yorganı ise sünnet olacak çocuk için önceden diktirilerek hazırlanır. 
Yas yorganı ise Adana ve civarında görülen bir uygulamadan adını alır. 
Buna göre hasta can verdikten sonra kadınlardan biri ölünün üstündeki 
yorganı alır, bu yas yorganıdır,bunun içindeki pamuklar sökülüp çıkartılır 
sadece melefe denilen beyaz bez kalır. Bu da ölünün üstüne örtülür  
(Gögceli, 1943: 4-6).

 İnsanların örtünme, doğa şartlarından kendini koruma gibi ihtiyaçla-
rından doğan yorgan , hayatımızda en sık kullanılan eşya oluşu, hemen 
herkeste en az bir tane bulunması, kullanım yaygınlığı dolayısıyla  toplu-
mu yakından ilgilendiren bir kültür ürünüdür.  Milletimizin yüzyıllardır 
süregelen hayatı boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan 
yorgancılığın Anadolu’daki ilk ustalarının kadınlar olduğu , mitil arası-
na pamuk koyarak diktikleri yorganların daha sonra erkekler tarafından 
geliştirildiği anlatılmaktadır. Hatta günümüzde Kars ve Iğdır bölgesinde 
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evlerde kadınlar yorgan dikmeye devam etmektedir.  (Al, 2005: 34). 

Evliya Çelebi İstanbul esnaflarını anlatırken yorgancılardan “Esnaf-ı 
yorgancıyan” diye bahsetmekte, dükkan sayısının 105,çalışan sayısının 
400 olduğunu belirterek, pirlerinin Kamil Hindi olduğunu söylemektedir. 
Kamil Hindi Hz. Muhammedin kızları Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve 
Fatımatü’z Zehra’nın çeyizlerini hazırlayan kişidir.Yine Evliya Çelebiye 
göre Yorgancılar atlas, diba , ipek kumaşlardan yaptıkları yorganlar ile alet 
ve edavatlarını ellerine alarak geçit törenlerine katılırlar (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, 1995: 281).

1640 tarihli narh defteri kayıtlarında ise ev eşyaları birbirini tamamlayan 
gruplar halinde arka arkaya yazılmışlardır. Burada yorgan, yastık ve 
yataklar ilk grubu meydana getirir.Önce yorgan için gerekli olan ham 
ve atılmış pamuk ile kullanılacak malzemenin özellikleri verilip sonra 
yorganlara geçilir.Kullanılacak kumaş, içine konulacak pamuk miktarı, 
boyu, astarı ve kalitesine göre ala, evsat, edna şeklinde sınıflandırılarak 
fiyatları , kaç kesim olduğu belirtilir.Buna göre İstanbul zerbabı, Bilecik 
çatma ve dolaması yanında Hint ve İran kumaşlarından yapılma yorganları 
da görürüz (Kütükoğlu, 1983: 70).

Yorgan dikmek için önce kesilen ve yüz olarak kullanılacak kumaşla,astar 
kumaş dikilerek birleştirilir. Buna çatma denir. Böylece bir torba elde edilir. 
Sonra kılıf adı verilen bu torba yün veya pamukla doldurulur. Bu işlemin 
adı döşemedir.Soğuk bölge şehirlerinde yün, daha ılıman iklimli yerlerde 
döşeme malzemesi olarak pamuk tercih edilir. Doldurulan madde kılıfa 
iyice yerleştirilir. Hatta sopayla vurularak her tarafa eşit dağılması sağlanır.
Kaymaması için çok geniş bir teğelle tutturulup, yüzü tebeşirle çizilerek 
desenlendirilir.Tebeşir kullanılmasının amacı iz bırakmaması ve kolay 
silinebilmesidir.Bu iş bazen tebeşire batırılmış bir ipi iki kişinin çekerek 
bırakması şeklinde de yapılabilir. Desen çizgilerinin üstünden yorgan iğnesi 
bir alttan bir üstten geçirilerek dikilir . Bu işleme sırımak adı verilir. Yorgan 
ustası bu işi dükkandaki tabla adı verilen bir tahta  yükseltinin üzerine 
oturup ayaklarını uzatarak , bir iğne ve orta parmağına taktığı bir yüksükle 
çalışarak yapar.Tablanın üzeri genellikle naylon muşamba ile kaplıdır. Bu 
muşamba yorganı sağa sola kaydırır.Şayet halı üzerinde çalışılırsa kayma 
işlemi olmayacağı için yorgan muntazam dikilmez, potluk yapabilir. Usta  
çalışırken yorganı dizi üzerine alır ve bir sopa yardımıyla zaman zaman 
sağa sola çevirerek düzgün bir şekilde diker (Kemal Sünger).

Yorgan yüzü olarak kullanılan kumaşlar, saten, ipek, kadife, basma, 
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yazma cinslerinden olabilir Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta 
kumaşın terletmeyen, hava alabilen ve insanı üşütmeyen cinslerden 
seçilmesi gerektiğidir. En çok kullanılan renklerse mavi, krem, sarı, 
kırmızı, bordo, yeşil, pembe, saten kumaşlardır. Bazen bunların altın veya 
gümüş simle işli olanları kullanılır. Yorgan motifleri ise daha önce dikilmiş 
yorganlardan, fotoğraflardan seçilebildiği gibi ustanın ilhamı ile ilgi 
duyduğu olay ve nesnelerin stilize edilmesinden de olabilir.  Bu desenleri 
bitkiler, hayvanlar ve geometrik desenler olarak gruplandırabiliriz. Bitki 
desenleri olarak, karanfil, zambak, sümbül, lale ,dal,menekşe, papatya, beş 
yapraklı yonca gibi çiçek figürleri,  armut, üzüm gibi meyve motifleri, kuş, 
tavus kuşu, kelebek, kırlangıç, arı gibi hayvan motifleri , geometrik desen 
olarak; sekizgen, baklava dilimi, yıldız , üçgen, kare,pervane motifleri 
oluşturur. Ayrıca güneşli, kalpli desenler de çok kullanılmaktadır.Son 
zamanlarda yorgancılardan portre ve manzara resimleri de istenmektedir. 
Şereflikoçhisarda yorganın uğur getirmesi ve nazardan korunmak 
için tam ortasına altıgen bir parça dikilir. Bu yeşil, mavi, pembe gibi 
parlak ve canlı renklerden oluşur (2004 Yılında Türkiye’de Yaşayan 
Geleneksel Meslekler, 2005: 38).Yorganlar adını üzerindeki motiften veya 
kompozisyonun bütününden alırlar. Kuşlu, fiyonklu, pervaneli v.b. Çok 
renkli ve desenli basma gibi kumaşlardan yapılan yorganlarda kumaşın 
deseni ile yorganın kompozisyonu arasında bir uyum görülmemektedir. 
Bunlarda anti naturalist veya non figüratif biçimlendirmelerle tasarlanan 
kompozisyonlar bir çerçeve bordürü içine oturtulmuştur.Tek renkli 
örneklerde kompozisyonlar daha belirgindir. Kompozisyonlar ya bir 
merkez çevresinde geliştirilirler veya sıralamalarla düzenlenirler. Her iki 
türde de göbek ve yorganın köşeleri belirgindir. Sıralama kompozisyonlar 
ise ya düzgün bir şekilde veya kaydırılmış ya da birbirine bağlı sıralamalar 
şeklinde yapılır( ww.kuzeymavi.com/rize/.htm). Yorganın dikimi bittikten 
sonra askı adı verilen yere uzunlamasına asılır. Böylece yorgan kendini 
salar ve kırışıklıkları gitmiş olur.

Yorganlar tek ve çift kişilik olmak üzere iki çeşittir. Tek kişilik bir 
yorgan ortalama

 1.60 a 2.10, çift kişilik yorgan ise ortalama 1.85 e 2.15 ölçülerine 
sahiptir. Yorganın fiyatları ise kumaşın kalitesine ve üzerindeki desenin 
zorluk derecesine göre değişir.

Kullanılan araç gerece gelince: Yorgancılık basit malzemelerle yapılan 
bir iştir. Bu malzemelerin başlıcaları:
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Hallaç Makinası: Pamukları küçük parçalara ayırıp, kabartmaya 
yarayan bir araçtır.Eskiden elde basit bir araçla yapılan bu iş artık makinayla 
yapılmaktadır. 

Dikiş Makinası: Kumaşları birleştirme için kullanılmaktadır. 

İğne: Dikilecek yorganın cinsi, kumaşın kalitesine göre değişir.Bir ve 
iki numaralı iğneler kaba işler için ,üç numaralı iğne ise ince işler yapmak 
için kullanılır.

Yüzük: Yorgancı yüzüğü metalden yapılmış, ucu kapalı bir silindir 
şeklindedir.Yorganı dikerken parmağı korur.

İplik: Yorgancılarda her renk iplik bulunur.Çünkü kumaş ve iplik aynı 
renkte olmalıdır. İplik cinsi olarak normal bobin ipliği, naylon iplik, ve 
pamuklu kalın yorgan ipliği kullanılmaktadır. 

Yorgancı Sopası: Ayva veya kızılcık ağacından yapılmış, 1 metre uzun-
luğunda, oklava kalınlığında bir değnektir. Pamuğu veya yünü dövmeye 
ve yorganı sağa sola çevirmeye yarar.

Kâğıt Modeller: Yorganın üzerine çizilecek modellerdir. Ağır veya 
basit modeller olabilir. 

Bunlardan başka makas, yüksük, metre , çuvaldız, tebeşir, sabun, kantar, 
gibi basit araçlar da kullanılmaktadır.

Bir yorgan kullanılan modele göre bir günle, bir hafta arasında dikilebilir 
(Temel Çolak). Üzerinde büyük el emeği olan , ağır modelli yorganlar, kız 
çeyizi veya sünnet törenleri için hazırlanmakta basit modeller ise günlük 
kullanımda tercih edilmektedir.

Yorgancılar mesleklerini küçük yaşlarda girdikleri ustaların yanında 
önce malzemeleri tanıyarak sonra basit işler yaparak görenek yolu ile 
öğrenmektedir.Bir yorgancı çırağının kalfa olabilmesi için   uzun zaman 
sabırla çalışması gerekmektedir. Bu meslek genellikle aileden geçmekte, 
baba oğluna veya aileden bu işe ilgi duyan birine öğretmektedir. 

Yorgancılık gelişen teknoloji karşısında güncelliğini kaybetme 
durumundadır. Kısa sürede çok üretilebilen ve ekonomik yönden çok cazip 
olan elyaftan yapılma hazır yorganlar 1990’lı yıllardan itibaren sağlıklı 
yün ve pamuktan yapılan geleneksel el işi yorganların yerini almış ve 
makinalarla üretilen ev tekstil ürünleri hızla yayılmaya başlamıştır. 

Bu işle mesleklerini sürdürerek geçimlerini sağlayan aynı zamanda zevk 
ve sanat ihtiyacını gideren yorgancıların sayısı her geçen gün azalmaktadır. 
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Eskiden hemen her mahallede birden fazla yorgancı varken artık şehirlerde 
birkaç yorgancı bulunmaktadır.Mevcut yorgancılar da kiraların nispeten 
daha düşük olduğu semtlerde çalışmaktadırlar ( Temel Çolak). Yorgancılığın 
en fazla yapıldığı Kilis’te 1980 li yıllarda 150 atölyede 5000’in üzerinde 
kişi çalışırken, bu sayı 2005’te 700’lere gerilemiş, atölye sayısı 50’ye 
düşmüştür. (www.kilispostası.com)  (02.07.2007). Yorgancılık mesleğine 
gençler ilgi duymamakta, çırak bulunamamakta , yetişmiş eleman olan 
kalfalar bile kazancı az bulduğu için mesleği terk ederek başka işlere 
yönelmektedir. Ayrıca pazarlama ve tanıtım konusunda da ciddi problemler 
yaşanmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki yorgan halk kültürünün görsel verimlerinden biri 
ve önemli bir maddi kültür varlığıdır.Aynı zamanda milletimizin kültürel 
kimliğini oluşturan onun farklılığını ve varlığını belgeleyen İslamiyet ön-
cesi yaşayışımızın Anadolu’ya uzantısı olarak yansıyan  bir kültürel miras 
örneğidir. Dolayısıyla bu el sanatına yeni boyutlar kazandırıp güncelleş-
tirmek, onu sadece bir uyku örtüsü olmaktan kurtarmak, yeni teknolojiler-
den yararlanarak kaliteli ve uygun maliyetli bir ürün haline getirmek, dış 
pazarlar için hediyelik eşya haline getirerek kültür turizminde kullanmak, 
yorgan ustalarına yeni desenler yaratabilecekleri, eski desenleri yeniden 
yorumlayabilecekleri, yeni kullanım alanları ortaya koyabilecekleri, ve 
yaratıcı etkinliklerini geliştirebilecekleri uygun atölyeler sağlamak bu ko-
nudaki problemleri kısmen çözecektir. Ayrıca ilgili meslek okullarındaki 
konuyla ilgili dersleri ve içeriklerini yeniden gözden geçirmek, gençlerin 
ilgisini sağlamak da çözüm unsurlarından biridir.Yorgancılık kendiliğin-
den gelişen ve işleyen bir sanat bilgisi olmaktan kurtarılmalı, bu sanatı ya-
panlar, yaratanlar, sanatı araştıranlar,sanatın tüketicisi olanlar ve toplumda 
bu sanatı örgütleyenler bir araya gelerek yorgancılığın gelişmesi için çalış-
malıdır. Bu konuda devletin vereceği destek çok önemlidir.  

Sanat eserlerinin kendi içinde sonsuz ve çok çeşitli biçimler alabileceği 
dikkate alınarak bu milli kültür mirasının, küresel kültüre katkısı 
sağlanmalıdır.
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HALILARDA  MİTOLOJİ

ESEDOVA, Hatice Veli Kızı 
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН              

ÖZET
Bilindiği gibi her bir halkın en önde giden sanat nevlerinden biri de 

ornöman sanatıdır. O, geniş caplı araştırma gerektiren arkaik düşünce uf-
kunun yansımasıdır. Arkaik ve ilkel ideolojiği öğrenen diğer bilimsel kay-
naklarla birge, desenler, onların varlığından asılı olmayarak belirli bilgi 
ve kayıtların kodlaştırılmış ampirist (deneysel) gerçekliğinin yankısıdır. 
Daha açık söyleyecek olursak, “gerçek dünyanın”, “işaretler dünyasına”  
dönüşümüdür. Çağdaş yaklaşımla bu kültürü öğrenenler ve  onun taşıyı-
cısı olanlar için bu gizemli desenler ilk bakışta sadece teknik yöntem iz-
lenimi bırakıyor. Bir tarafta bu kodlaştırma, inançlar    yaranıyorsa, diğer 
tarafta bu işareler açılıyor, onların sakladığı arkaik anlamlar cözümleniyor. 
Azerbaycan sanat tarihinde halı sanatı en eski tarihi (M. Ö. II binyıllık) 
olan   halk sanatı türüdür. Bu türe ait sanat eserleri en eski devirlere ait 
bilgilerin izlerini kendinde saklayarak günümüze kadar taşımışdır.

Azerbaycan halı sanatına ait desenlerin tarihiyle bağlı tam aydın tasav-
vur olmasa da ta eskilerden beri insan emeğinin estetik biçimde algılanısı 
özellikle desenlerde kendini yansıtmışdır.

Tarih karanlıklarından günümüze ulaşan dokumalarçin haklı olarak ya-
zılı kitabe adı kullanılır. Tasvir edilen her bir desen halkın hayata bakışını, 
yaşam tarzını yansıtıyor. Halılardaki motifler hayat felsefesini, uygarlığın 
izlerini, yaşam tarzini yansıtmakla birge özel zaman varsayımınıda ken-
dinde yaşatıyor.

Anahtar Kelimeler: Halı, Mitoloji.

-----

Bilindiği gibi her bir halkın en önde giden sanat nevlerinden biri de 
ornöman sanatıdır. O, geniş caplı araştırma gerektiren arkaik düşünce uf-
kunun yansımasıdır. Arkaik ve ilkel ideolojiği öğrenen diğer bilimsel kay-
naklarla birge, desenler, onların varlığından asılı olmayarak belirli bilgi 
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ve kayıtların kodlaştırılmış ampirist (deneysel) gerçekliğinin yankısıdır. 
Daha açık söyleyecek olursak, “gerçek dünyanın”, “işaretler dünyasına”  
dönüşümüdür. Çağdaş yaklaşımla bu kültürü öğrenenler ve  onun taşıyı-
cısı olanlar için bu gizemli desenler ilk bakışta sadece teknik yöntem iz-
lenimi bırakıyor. Bir tarafta bu kodlaştırma, inançlar yaranıyorsa, diğer 
tarafta bu işareler açılıyor, onların sakladığı arkaik anlamlar cözümleniyor. 
Azerbaycan sanat tarihinde halı sanatı en eski tarihi (M. Ö. II bin yıllık) 
olan   halk sanatı türüdür. Bu türe ait sanat eserleri en eski devirlere ait 
bilgilerin izlerini kendinde saklayarak günümüze kadar taşımışdır.

Azerbaycan halı sanatına ait desenlerin tarihiyle bağlı tam aydın tasav-
vur olmasa da ta eskilerden beri insan emeğinin estetik biçimde algılanısı 
özellikle desenlerde kendini yansıtmışdır. Sözsüz ki, eski devirlerde eş-
yaların üzerinde yeralan desenlerin yapılışı teknolojik ilerlemeyle bağlı 
olmuştur. Örneğin, en eski devirlerde kabların üzerindeki hendesi motifler 
ürünün hazırlanması zamanı kil üzerinde kalmış izlerin aksi veya doku-
malarda ipliklerin çeşitli dokunuşu belirli desen şekillerinin esası olabilir.
Diğer taraftan desenlerin oluşumu tarımcılığın gelişimi, avcılık törenleri 
veya dini törenlerle de bağlı olabilir. Fakat, zaman geçtikce desenler ken-
di ilkin anlamlarını yitirseler de dekeratif ve kompozisyon (arşitektonik) 
anlamsallıklarını kaybetmemişlerdir. Zamanla, yüzyıllar sonunda desenler 
çeşitli devirlerde ve halklarda farklı şekillerde gelişim gösterdiğinden her 
bir devir, tarz ve millî medeniyyet için kendine has desen sistemi (dizgesi) 
yaranmıştır.

Desen, dekeratif tatbiki sanatın çeşitli türlerinde kullanılan süstür. 
Ornömansa, belirli alametleriyle fark gösteren ritmik öğelerden oluşan 
desendir. Desen halk sanatına has olup sanatsal oluşumunda belirli bir 
düzenle birğe özgürlüğe, kişisel sanatsal zevk ve hayalgücüne dayanıyor.
Desenin bu özelligi onun gelişimi için büyük olanaklar sağlıyor.

Özünde desenle aynı anlam taşıyan ornöman, esasen profesyonel usta-
lar, nakkaş vs. tarafından kesin kurallara, ritim ve simetriye uygun yapılı-
yor.

Ornöman  çeşitli eşyların, mimari eserlerin, çeşitli sanat ürünlerinin  
süslenmesinde ve de ilkel devirlere ait kabilelerde insanların vücudunun 
süslenmesinde kullanılmıştır.

Şunu da söyleyelim ki, desenlerin kaynağı bir sıra araştırmacıların il-
gisini çekmiş ve bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür.Oluşum tarihi 
çok eskilere dayanan desenler şekil farklılıklarına, esasen neolitik-eneolitik 
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devire ait estetik kültürle ve hakim mevkiye ulaşmıştır.

Dekeratif tatbiki sanatta desenlerin geniş capta kullanıldığı alanlardan  
biri de dokumacılıktır. Günümüzde desenlerin öyrenilmesinde araşdırma-
cılar tarafından farklı yaklaşımlar izleniliyor. Araştırmacı alim R. Tağıyeva 
Azerbaycan halılarında  var olan desenleri dört quruba bölüyor. 

İlk grubu Transkafkasya ve Ön Asya bölgesinde oluşmuş en eski ornö-
mantal motifler oluşturuyor.Bu desenlerin Azerbaycanın tunc devri (M. Ö. 
III-II b.y.)seramik ve metal ürünlerinde bir çok benzerleri vardır.

İkinci grubta Orta Asya ve Uzak Doğu bölgelerinden getirilmiş, sonraki 
yüzyıllıkta yerli ustalar tarafından, yöresel gelenekler ve dünyagörüşüne 
uygun yeniden biçimlenmiş  eski ve orta asırlara ait desenler vardır.

Üçüncü grupta İslam’ın yayılmasıyla dokuma kültürüne yerleşmiş de-
senler yer alıyor.

Dördüncü gruptaki desenlerin Azerbaycan halı sanatına gelişi nispeten 
sonrakı devirlere deng geliyor.

Avrupayi özellikler taşımaya başlayan Doğu kültürünün bu devrini 
(XVIII.-XX. yy.), bahsettigimiz quruba ait desenler kendinde yansıtıyor-
lar.

Az önce, sanat tarihi doktoru R. Tağıyeva’nın Azerbaycan dokumacı-
lığına ait desenleri tarihi açıdan dört quruba böldüğünü söylemiştik.Bazı 
araştırmacılarsa bu ayrımı tipolojik bakımdan yapiyorlar. Örneğin hendesi, 
bitkisel, zoomorf ve antropomorf, kufi, nesih bakımdan ve kolliqrafi, be-
lirsiz öğeler, eşyaların tasviri, semavi inanclarla bağlı unsurlar, totemlerle 
bağlı öğeler, damgalar, sembolik işaretler.

Dekerativ tatbiki sanatın tüm nevlerinde geniş kullanılan desenleri hem 
tarihi, hem tipolojik bakımdan, hem de kompozisyon, kullanma alanına 
gore de quruplara ayırmak mümkündür. Bu açıdan bakılırsa Azerbaycan 
dokumacılık sanatında kullanılan desenler iki kısma ayrılıyorlar: bordür 
desenleri ve ara saha (yerlik) desenleri.

Bordür desenlerine dikkat edersək onların kenarelerden, sulardan, fare 
dişilerden, medahillerden, küçük (bala) bordürlerden ve ara (ana) desen-
lerden oluştuğunu görebiliriz.

Halıların ara sahasını süsleyen düsenleriyse doldurucu, yardımcı öğeler 
oluşturuyor.

Eğer halıyı soyut bir mekan olarak düşünecek olursak, o zaman onu 
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çevreleyen bordür çizimini gecilmez, sağlam sınır olarak algılayabiliriz.

Azerbaycan dokumacılık sanatında bördürlerde kullanılan “su” terimi 
ince düz hatları ifade ediyor. ( res.1) Dokumalarda bordürlerin arasında ve 
ara sahanın kenarında yerleştirilen bu hatlar sınır görevi taşıyarak onları bi-
ribirinden ayırıyor. Dokumacılıkta “su” adıyla bilinen bu hatlar gecmişden 
günümüze ulaşmıştır.Onların ilkin örneklerine neolitik-eneolitik devre ait 
arkeolojik kazmalar zamanı Baba Dervişte bulunan kovada, Kobustandakı 
dövmeli kadın petroqliflerinde (res.2, 3), demir devrine ait Talış-Muğan 
kültürüne ait öneklerin, kil kabın üzerinde rastlıyoruz.

Halıcılıkta kullanılan bordür desenlerinden biri de dalqaya benzer hatt-
lar – “zikzak”larda, “su”larda olduğu gibi sinir rolünu taşıyor. Sivri sıra 
dağlardan esinlenerek yaratılmış bu desenin ilkin örneklerine Fuzuli il-
çesine dahil Mirzecemalli köyünde bulunmuş tunc devrine ait edilen su 
kovasının üzerinde rastlıyoruz. Daha sonrakı devirlere ait örneklerde biz 
bu desenin çeşitli (tek hattlı, çift hattlı, bir kaç hatdan oluşmuş) versiyon-
larıyla karşılaşıyoruz (res. 4).

 “Faredişi”(elaboncuk) de bordürleri zengin kılan desen türlerindendir. 
”Su”ların arasında yerleştirilen çeşitli şekillerde, yapılarda olan “faredi-
şinin” kökenini noktalar oluşturuyor.”Faredişi”lerin ilk tasvirine Kazah 
ilçesi Şomu-tepe adlandırılan arazide yapılan arkeolojik kazmalar zamanı 
bulunan neolitik-eneolitik devre ait kadın füqüründe ve Baba Derviş adlı 
bölgede bulunan kil kabın üzerinde rastlıyoruz.

Tarihi dönemleri izlerken “faredişine” arkeoloji kazmalar zamanı Hanlar 
bölgesinde bulunmuş tünc devrine ait kil kabın (küp), Mingeçevirde bu-
lunmuş M. Ö. II b.y. ait birleşik kil kabların üzerinde rastlıyoruz.

Azerbaycan halılarının bordür zolağını daha da zengin yapan desen tür-
lerinden biri de “medahildir”. Halılarda sıksık kullanılan kücük (ara) ve 
ana haşiyelerin arasında yeralan “medahil”lerin çeşitli tipleri mevcuttur. Bu 
desenin Ilkin  örneklerine seramik, tunc, demir, ürünlerin üzerinde, mimari  
yapılarda rastlıyoruz. Örneğin, arkeolojik çalışmalar zamanı Hanlarda bu-
lunmuş II b.y-a ait tunç gerdanlığın , Gedebey ve Hocalıda bulunmuş M.Ö. 
1 b.y. ait pirinç kemerlerin üzerinde tasvir olunmuş (res.5)“medahil”leri 
söyleyebiliriz.

Bahsettiğimiz geniş kullanımlı desenlerden biri de “meandr”dır (dolan-
bac). ”Meandr” dokumacılıkta “medahil” desen türünün çeşitli versiyonları 
gibi bilinen bordür desenlerinden biridir. Bu tür desen – ornöman motifinin 
çeşitli versiyonlarına Azərbaycan dokumacılık mekteblerine esasen doku-
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nan havlı, havsız halılarda özellikle halıların bordür yapısında sıksık rast-
lıyoruz.Şunu da söyleyelim ki, günümüzde dokunan halılardakı “meandr” 
desen-ornöman motifinin ilkin şekilleri tunç devrine ait seramik eşyalarda 
mevcut olmuştur. Örn. Hanlardakı tunc devri kurqanlarında bulunmuş kil 
kabın üzerinde, Kelikdağdakı kurqanlarda, Genceçay vadisindeki kurgan-
larda bulunmuş seramik eşyalarda bu desen vardır (res.6).

“Meandr” desen türü demir devrinin seramik, tunc, demir, ağaç 
vs.üzerlerinde de geniş çapta kullanılmışdır.

Azerbaycan halılarının bordür yapısını süsleyen desenlerden biri de 
“hörük”tür.Şunu da  söyleyelim ki, “hörük” bir kaç ipliğin dokunma süre-
cinde oluşturduğu desen şeklidir. Bordür yapısını daha da zenginleştiren 
“hörük” desenini Kuba ve Şirvan dokumaçılık mektebinde üretilen halı-
larda sıksık görüyoruz.

“Hörük” motifinin en erken örneklerinden biri de Hocalı kurganlarının 
(res.7) birinde bulunmuş pirinc kemer parçasında bulunuyor. Burada “hö-
rük” motifi süjeli tasvirin bordürü rolündedir.

“Hörük” deseninin semantiğinde koruyucu, sınır anlamlarının varlığını 
biz ta eski devir ürünlerinde gözlemleyebiliyoruz.Örn.tarihi şaman ayinle-
rinde şamanlar ipi düğümleyerek ona halka şeklini vermiş ve bu yuvarla-
ğın içinde durmuşlardır.Bu tarz çevreleme insanı kötü ruhlardan koruyarak 
onların bu çevrenin sınırlarını geçmesini engelliyormuş.

Fakat, “hörük” deseninin anlamı bazı düşüncelere göre bereket, coğal-
ma, verimlilikle bağlı ortaya çıkmıştır.

Azerbaycan halılarında bordür ve ara saha desenleri birbirinden farklı 
olsalar da, bazen ara saha öğeleri bordürde esas desen gibi, ara sahadaysa 
desen unsurları doldurucu yardımcı desen gibi tasvir olunuyorlar.

Halılarımızda yeralan bir diger öge de “çarh”tır. Günümüzde Kuba, 
Şirvan, Bakü, Karabağ qurubuna ait halılarda sıksık gördügümüz bu desen 
gamalı haç nişanıdır. Hâlen kendi sanatsal önemini yitirmeyen, türk ve 
türkmen dokumacılarınca “çarhe felek”, Azerbaycan’daysa “çarh” adla-
nan bu öğe ilkel devirlerde “haç”, daha sonrakı devirlerdeyse gamalı haç 
şeklinde degişmiştir. Zamanla “gamalı haça” dönüşen bu desen güne-
şi sembolize ediyor. Eski insanlar bu desenle ışığın kaynağının sembolü 
olan güneşı merkezde aynı kesişme noktasında düşünerek onun yansıttığı 
işınları “haç” şeklinde tasvir etmişler. İlk haç tasvirine Kültepede yapı-
lan kazmalar zamanı bulunan tunc devrine ait kil kabın fraqmanı üzerinde 
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rastlanıyor.

Tarih boyu güneşi sembolize eden bir sürü tasvirlerin çeşitli devirler-
de ortaya çıkmasına bakmayarak onlar hep biribiriyle alakalı yaranmışlar. 
Örn. Mingeçevirde bulunmuş tunc devrine ait metal eşyaların içerisinde 
güneşin sembolik tasvirlerine rastlıyoruz. O devirlerde bu tür eşyaların ka-
birlere gömülmesinde amac karanlık ahiret dünyasını aydınlatmaktı. 

İlkin insanlara göre bu aydınlık ruhların yaşayabilmesi için olanak sağ-
lıyordu. Bir sonrakı devirlerde bu tür tasvirleri kabirtaşlarında görüyoruz. 
Güneşı sembolize eden tavus kuşu tasvirlerine de halılarda sıksık rastlı-
yoruz.Bu desen daha çok havsız halılarda kullanılmıştır.Araştırmacılara 
göre tavus kuşu m.ö.I b.y-ta yaşamış türk kabileleri için kutsaldı.Tavus 
kuşu hem kutsal ateşin koruyucusu, hem de güneşin sembolüydü.Tarihi 
abidelerden Mingeçevirin “Sudağılan” bölgesinde, eski tapınaklara ait ha-
rabelerde bulunmuş sütun başlığının rölyefinde biz tavus kuşu tasvirini 
görebiliyoruz.Bu tasvirlerde tavus kuşu hayat ağacının koruyucusu rolun-
dedir (res.8).

Ateşperestlik dönemindeyse ateşin ve güneşin koruyucusu, Hörmüzdün 
elçisi gibi horuz yayğın idi (res.9). Şunu da ihtimal etmek mümkün ki, 
“Horozu besle, ama kesme” atasözü zamanında horozun kutsallığını gös-
termişdir.

Azerbaycan halı desenleri içerisinde tarım sürecini, su ve güneşi anlatan 
“haçabenzer” öğelere sıksık rastlıyoruz. Ara kompozisyonu oluşturan “ha-
çabenzer” desenler genelde iri figurlerin merkezinde yeralıyorlar (res. 10). 
Azerbaycanda dokunan havlı ve havsız dokumalardan Bakü, Şirvan kilimleri, 
“Eski Kuba”, “Konakkend”, “Malıbeyli” (res. 11), “Çelebi,” Zeyve” və baş-
kaların buna örnek gösterebiliriz.

Halılarımızda sıksık karşılaştığımız desenlerden biri de “eşkenar dört-
gen” tasvirleridir. Bu halı motifi bir tek Azerbaycan’da değil, (res.12) tüm 
doğu dekeratif-tatbiki sanat dallarında geniş kullanılmışdır. Azerbaycanın 
tüm dokuma mekteplerine ait havlı, havsız halılarda bu halı motifi geniş 
kullanılıyor (res.13). Örnek olarak, Şirvan dokumaçılığına ait “Kobustan”, 
“Bico”,”Kabele”, Bakü dokumacılığına ait “Surahanı”,Kuba dokumaçılı-
ğına ait “Konakkent”, Gence dokumacılığına ait “Çıraklı”, Kazak dokuma-
cılığına ait “Şıhlı”,”Salahlı”, Tebriz dokumacılığına ait “Heris”,”Karabağ” 
dokumacılığına ait “Nahiçevan” vs. gibi havlı ve havsız dokumalarını söy-
leyebiliriz.
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“Eşkenar dörtgen” tasvirli desenin kökeni tarımcılığın yarandığı neoli-
tik devre ulaşıyor. Bu desen de bolluğu, bereketi, verimliliği simgeliyor.
Onun ilk örnekleri tunç devrine ait seramik eşyalarda yer alıyor. Tunç dev-
rine ait Kültepeden bulunmuş rehgli kil kabın parcası üzerinde çeşitli süs 
öğeleri gibi tasvir edilmiş eşkenar dörtgen desenini örnek olarak göste-
rebiliriz.Bu kabın üzerindeki eşkenar dörtgen deseni tek ve büyük ölçü-
de tasvir olunarak esas, taşıyıcı, diger tarafdansa dikey hatların “su”ların 
arasında devamlı, bileşik yerleştirilerek doldurucu desen öğesi gibi tasvir 
olunmuştur.

Azerbaycan’da ve tüm Doğuda kullanılan bir diğer desen türü 
“üçgen”lerdir. Bu desen Azerbaycan dekeratif tatbiki sanatının tüm dal-
larında olduğu gibi dokumacılıkta da hem esas, öncül, hem de dolduru-
cu, yardımcı desen öğesi gibi kullanılıyor. Bu desenle halıların “medahil”, 
bordür çizimlerinde daha sıksık karşılaşıyoruz.Üçgen tipli desenin oluşum 
tarihi neolitik-eneolitik devre deng geliyor. Bu devre ait seramik kab örne-
gine dikkatle bakalım.Güney Azerbaycan’a bağlı İsmailabad mıntıkasında 
yapılan arkeolojik kazmalar zamanı bulunmuş M. Ö. V b.y.-a ait bu sera-
mik kabın üzerinde başbaşa birleşmiş üçgen desenler tasvir edilmişdir.

“Üçgen” desen örneklerini Alban kültürü örneklerinde ve İslami devir 
tatbiki sanat nümunelerinde gözlemleyebiliriz.Örn. XII. yy. ait pirinç çıra-
ğın  üzerinde, Şah İsmayılın dedesi Şeyh Cüneydin ahşap mezarüstü taşı 
üzerinde (XVI. yy. Kusar ilçesi, Hazze köyü), XVIII-XIX. yy. anıtı olan 
Gence şehrindeki Gök İmam türbesinin kubbesinde olan üçgen desenleri 
gösterebiliriz.

Geniş kullanılan “üçgen” deseni Kazah qurubu “Öysüzlü”, 
“Dağkesemen”, ”Borçalı”, Bakü qurubu “Surahanı”, Şirvan qurubu 
“Bico”,Karabağ qurubu “Karabağ”,Kazak vs. havlı, havsız halılarında 
kullanılmışdır (res. 14).

Kökeni neolitik-eneolitik devre ulaşan üçgen desenlerin ilkin anlamı 
doğayla, daha net söylersek  dağlarla bağlıdır. Dedelerimiz, zengin man-
zaralı şiş uçlu sıra dağları doğal sınır gibi kabullenerek bu görevi (sınır) 
dokumalarda üstlenen “medahil” kompozisyonlarını yaratmışlar.

Üçgenin sınır semantiğiyle birge geleneksel anlamı kutsal üçlü, vahdet 
ideolojisini taşıyor.

Desen sanatında var olan motiflerden biri de dörtgendir.Bu desenle 
sıksık karşılaşıyoruz.Alban kültürüne ait örneklerde de demir devrine ait 
Kazah ilçesi Kazahbeyli bölgesinde bulunmuş taş kitabelerde de bu desen-
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le karşılaşıyoruz.

İslami sanat örneklerinde kullanılan “dörtgen” desenlere mimari ya-
pılarda, sanatsal metal ve dikme örneklerinde rastlıyoruz.Örnek olarak 
Erdebilde bulunan XVI y.y.-a ait Şeyh Sefi türbesini, 1456 yılında Tebrizde 
dikilmış Gök Caminin kaşı süslemelerini söyleyebiliriz (res. 15).

Bu desenin yeraldığı dokumalarsa Bakü, Kuba ve Şirvan 
qurubunun”Kuba”, ”Kadim minare”, “Qeşed” (res.16), “Erciman”, 
“Fındığan”, Gence ve Kazak qurubunun “Şadlı”, “Kadim Gence”, 
“Karaçöp”, Karabağın “Kasımuşağı”, “Muğan” dokumalarıdır.

“Dörtgen” desenin tarımın yaranmasıyla (neolitik M. Ö. VII-VI b.y.) 
ortaya çıktığını tahmin ediyoruz.”Dörtgen” (kare) biçim tohum atma yön-
teminden esinlenerek yaranmıştır. Ekincin tam hazır sahaya tohum atarken 
onlar küçük dörtgenlerden oluşan ağ oluşturuyor ki, bu da zamanında dört-
gen desenleri çin temel oluşturmuştur.

Bu desenin etkilendiği bir diğer sebepse dokumaçılığın yaranmasıdır. 
Dokumacılık tekniğince ipliklerin capraz dokunuşu sonucu dörtgenler olu-
şuyor.Bu küçük dörtgenlerden oluşmuş hasırlar, kumaşlar sonralar özellik-
le fon gibi kabullenilerek üzerinde yapılan desenler için esas olmuştur.

“Dörtgenin” anlamsal yönüne geldikteyse o, toprağı, dünyanın dört bir 
yanını, hayatın dört unsurunu (su, hava, toprak, ateş) ve bunların vahdetini 
yansıtıyor.”Dörtgen” genelde toprağın simgesidir. 

Halıcılıkta geniş kullanılan desen motiflerinden biri de “Kancalı ” desen 
motifidir. “Kancalı” desenler halıcılıkta hem özgür, hem esas, öncül, hem 
de doldurucu, yardımcı desen olarak, süs olan “dörtgen”, “eşkenar dört-
gen”, “üçgen” vs. gibi desen motiflerinin kıyılarında da tasvir olunuyor.

Şunu da vurğulayalım ki, “kancalı” desenler, onların kökeni, gelişimi, 
türk asıllı halklar arasında yayğın olusu, bu desenlerin çeşitli versiyon-
larının varlığı tasvir sanatının ilkin devirlerinde mevcut oluşu hakta bil-
gi veriyor (res. 17). ”Kancalı” desen motifini biz tunç devrinin dekeratif 
tatbiki sanat örneklerinde görüyoruz. Halılarda yeralan “boynuz” veya 
“koç boynuzu” gibi tanınan motifler de “kancalı” desenlere ait ediliyor 
(res.18,18/1,18/2).

Bu tür öğeler dokumacılıkta hem ara saha, hem de bordürün. süs dese-
ni gibi kullanılıyor.”Kancalı” desenli havsız halılara Azerbaycanın her bir 
dokuma merkezinde dokunan kilim, şedde, zili, sumak gibi havsız ürünle-
ri örnek göstere biliriz.Havlı dokumalaraysa Kuba, Şirvan ve Bakü quru-
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bunu oluşturan “Eski Kuba”, “Pirebedil”, “Qırız”, “Mereze”, “Fındığan”, 
“Hacıqayıb”, Gence ve Kazah qurubundan “Fahralı”, “Çıraklı”, “Kazah 
”,”Qaçağan”, “Karaçöp”, Karabağ qrubundan “Lemberan”,”Nahıçevan”, 
“Kubatlı”, “Muğan ”, “Kasımuşağı”, Tebriz grubundan “Heris” vs.gibi ha-
lıları söyleyebileriz.

“Kancalı” desenlerin kökenine dikkat edersek onların bir zoomorf, bir 
de bitkisel anlamlı olduğunu ihtimal etmek mümkündür.Bu desenlerden 
bazılarının zoomorf kökenli olduğunu, bazılarınınsa gül, ağac gibi bitkisel 
tasvirleri taşıdığını görüyoruz.

“Kancalı” desen motifleri anlamsal olarak kötü gözün, kötü ruhların 
koruyucusu vs. totemi gibi kabullenmiştir. “Kancalı” motiflerinden olan 
“koç boynuzu”ysa bereketi, yiğitligi, gücü simgeliyor.

Bir ilginç olansa halılarda sıksık kullanılan desen motiflerinden “bendi-
rumi” kompozisyonunu oluşturan çeşitli desenlerin aqa benzer yöntemle 
yerleştirilmesidir. Yarandığı ilkin dönemlerde sade hattların oluşturduğu 
bu desen motifi zamanla gelişerek girift ve mühtelif şekillerde kullanılı-
yor.

Şunu da söyleyelim ki, hattların veya öğelerin yerleştirilmesi sonucun-
da oluşan şebeke veya “bendi-rumi” kompozisyonuyla bağlı araştırmacı-
lar çeşitli fikirler söylemişler.Tarihi izine bakılırsa bu desen türünün ilkin 
örnekleri neolitik-eneolitik devre ait sanat numunelerinde karşıya  çıkıyor 
(res.19). Batı Sibirya, neolitik kültüre ait sanat örneklerini kanıt olarak 
söyleyebiliriz. Demir devri tasviri sanat ürünlerinde bu tür kompozisyon-
lar geniş yayılmıştır. Bu motifin tüm türk halklarının tasviri sanatında esas 
kompozisyonlardan biri olduğunu görüyoruz.

Tarihin tüm aşamalarında izlediğimiz şebeke kompozisyonları doku-
macılığa da etki göstermiştir. Bu halı motifi daha çox bordürlerde karşı-
mıza çıkıyor. 

“Bendi-rumi” veya şebeke prensipli kompozisyonu olan havlı dokuma-
lara (res. 20, 20/1) Kuba ve Şirvan qurubunun “Kobustan”, “Han”, Gence 
qurubunun “Kadim Cence”, Karabağ qurubunun “Nahicevan”, “Nelbeki 
gül”, “Balık”,”Talış” halılarını  örnek göstere biliriz.

Azerbaycan, Orta Asya, Türkiye vs. Türk soylu halkların halk sanatında 
geniş kullanılan “yıldız” motifi çeşitli şekillerde tasvir olunmuştur.Mesela, 
bu desenin  beş köşeli, altı köşeli, yeddi köşeli, sekkiz köşeli vs.şekilleriyle 
karşılaşabiliyoruz (res. 21).
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Azebaycan havlı ve havsız dokumalarının süs unsuruna dönüşmüş bu 
desenler dokumalarda hem esas, öncül, hem de doldurucu, yardımcı desen 
unsuru olarak tasvir olunuyor. Esas öge olan “yıldız” desenleri halının ara 
sahasında bir veya birkaç madalyon gibi (özgür veya,cokgenlerin, dört-
genlerin vs. içerisinde) doldurucu öge olaraksa çeşitli boşluklarda yardım-
cı unsurlar gibi tasvir olunuyor. “Yıldız” deseni bördürlerde de ara saha 
yöntemiyle (esas ve yardımcı desen öğesi) uygulanıyor. 

Antik devrin sanat ürünlerinde görünen “yıldız” desenine Nahicevan,a 
bağlı Şerur ilçesinde yapılmış arkeolojik kazma zamanı bulunmuş sera-
mik kabın (res. 22) üzerindeki yıldız deseni örnek gösterilebiliriz.Burada 
“yıldız”cift hattlı yuvarlak madalyonun içinde tasvir olunmuşdur.

Tarihi demir devrine ait nümunelerde de “yıldız” desenli tasvirlerle kar-
şılaşıyoruz.Örn.Abşeronda bulunmuş tunç kemerin üzerinde de bu desen 
vardır.

Azerbaycan dokumalarında “yıldız” deseninin çeşitli şekilleriyle karşıla-
şıyoruz. Dokumalardan Bakü, Kuba ve Şirvan qurubuna ait “Zeyve”, ”Eski 
Kuba”,”Kobustan”,”Bico”,”Novhanı”,”Goradil”, “Hacıqabul”,Gence ve 
Kazah qurubunun “Samuh”, “Kazah”,”Borçalı”,”Karaçöp”, Karabağ qu-
rubunun “Karabağ”,”Berde” kompozisyonlu halıları söyleyebiliriz (res. 
23, 24).

Göksel cisimlerin tanrı gibi kabullenmesi “yıldız” halı motifinin sanatta 
geniş yayqınlaşmasına sebep olmuştur.

Dokumalarda varolan bir diğer desen türü de “hayat ağacıdır”.Bu de-
senin Azerbaycan sanat tarihinde yaranma devri tunç ve erken demir dev-
ridir.

Azerbaycan dokumalarında “hayat ağacı” motifi havsız dokumaların 
tüm türlerinde (zili, kilim, şedde vs.), havlı dokumalardaysa genellikle 
Kuba ve Şirvan qurubuna ait “Ağaclı”, “Mereze” , “Şilyan”, “Pirebedil”, 
Gence ve Kazah qurubuna ait “Şıhlı”, “Karakoyunlu”, “Karaçöp” ve diğer 
örneklerde kullanılmışdır (res. 25, 25/1).

Bu motifin anlamına gelinceyse,o, bitmeyen hayatın kaynağı, ilahi güc, 
nurlu sabah,ölümsüzlük,verimlilik, çoğalıp artma, bereket, mutluluk vs. 
simgeliyor.

Dokumalarda sıksık gördügümüz bir diğer desen motifi “butadır” (res. 
26, 26/1). Bu süs unsuru bordür ve ara sahalarda çeşitli versiyonlarda kul-
lanılmıştır. Bu desenin yaranma tarihi ve kökeniyle bağlı çeşitli araştır-
macılar farklı fikirler ileri sürmüşlerdir. Önemli sanatşinas  Latif Kerimov 
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“buta”nın ateşle ve ya ateşperestlikle bağlı ortaya çıktığını yazmıştır.
Prof. Dr. R. Efendiyev ve rus araştırmacısı Q. Qriqoryev ise “buta”nın 

tavus kuşunun basitleştirilmiş şekli, diğer araştırmacılarsa onun bitkisel 
âlemle bağlı olduğunu söylemişler.

Yukarıda söylenenlere dayanarak tarihi devirlere baksak, “buta”nın kö-
keni sayılan ve onun bu ögeyle alakalı olduğunu düşünmeye esas veren 
tavus kuşu tasvirlerden biriyle VI.-VII. yy. ait tunc bardağın üzerinde kar-
şılaşıyoruz.

“Buta”nın geniş kullanıldığı örnekler arasında Şirvan dokumacılık 
mektebine ait “Sor-Sor”, “Erciman”, “Salyan”, Bakü qurubuna dahil olan 
“Hile-buta”, Gence dokumalarından “Gence”, Karabağa ait “Kestane 
buta”, Tebriz dokumacılık okuluna ait “Serabi”,”Mir” ve diğer dokumalar 
vardır.

Azerbaycan dokumacılık okuluna ait örnekler arasında sıksık gör-
düyümüz halı motıflerinden bir kısmını da insan, hayvan, kuş ve s. gibi 
canlı varlıkların tasviri oluşturuyor.Dekeratif uygulamalı sanat ürünlerin-
de bu tür canlı varlıklardan öküz, keçi, at, it, ceylan, meral, aslan, deve, 
yılan,ejderha, bülbül, horoz, ördek, tavus kuşu, kartal vs.tasvirleriyle 
karşılaşıyoruz.Bu türden olan canlıların tasvir edilme tarzı veya şematik, 
geometrik,gerçekci, şartlı dekeratik ve fantastic usluba bölünüyor.

Tüm tarihî devrlerin uyqulamalı sanat dallarında tasvir olunan “yılan” 
motifleri semantik anlamda ahirete, yeraltı dünyayı, ölümü, kötü ruhu, 
simgeliyor. Dokumalarda birçok hâllerde “yılan” motifi (res. 27) “ejder-
ha” motifiyle bağlı cıkıyor karşımıza.

“Ejderha” motifi daha cox havsız dokumalarda kullanılsa da havlı do-
kumalarda da zaman zaman kullanılmıştır.Özellikle, havsız dokumalarda 
ara sahanın esas, öncül kendibaşına desen ögesi olsa da ona bordürlerin 
süs desenlerinde de rastlıyoruz (res. 28, 28/1,).

Şunu da söyleyelim ki, XV y.y.dan itibaren dokuma sanatına girmiş bu 
motif genelde “hayır ve şerin” mücadelesi kompozisyonunu oluşturuyor.
Yürütülen araştırmalarca esasen Sümer kültüründe (M.Ö. III. b.y.) ortaya 
cıkmış ejderhayla mücadele mitolojisi bir cok halkların sanatında kendine 
yerelmiştir.

Böyük İpek Yolu vasıtasıyla kurulan uluslararası ilişkiler bu yolun üze-
rinde yerleşen halkların kültüründe de iz burakmıştır.Böylece sanatta yeni 
motiflerin ortaya cıkmasına neden olmuştur.Bu tür desen türlerinden biri 
de ejderhadır. Uzak Doğu kültürünün etkisiyle daha da gelişen bu motif 
bizim dokumalarda geniş kullanılmışdır.
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“Ejderha”yla, “Verni”,”Sumak” gibi ceşitli dokuma ürünlerinde ve havsız 
dokumalarda karşılaşıyoruz. “Ejderha” ceşitli mitolojik yapılarda farklı an-
lamsal ağırlığa malıktır. Ceşitli mitolojilerde o, ateşin, suyun simgesidir.  

Dokumacılıkta geniş kullanılan “madalyon” desen-ornöman motifleri kom-
pozisyonun ara sahalarında esas, öncül, yardımcı, doldurucu öğe gibi yerleş-
tiriliyor. Bu tür desen motifleri bir cok halde ölçülerine ve kompozisyondakı 
yerine gore belirleniyor. Mesela madalyon (göl) esas,öncül öğe gibi kompo-
zisyonun merkezinde ve büyük tasvir olunuyor.Yardımcı, doldurucu eleman 
gibiyse merkezi madalyonun (göl) kenarında veya ara sahanın köşelerinde 
yerleştiriliyor.

Madalyonun ceşitli versiyonları iki kısma bölünüyor: geometrik ve bitki-
sel.Geometrik motiflere kırık hattlı tasvir tarzlı  dörtkoşeli, eşkenar dörtgenli, 
cokgenli, pilleli, yuvarlak vs.aittir.

Bitkisel motifli desenlerse esasını bitkilerden, doğadan ve diğer tabiat öğe-
lerinden götürmüştür.

Azerbaycan dokumalarında varolan madalyon şekilleri dört kısma bölü-
nür:

     1. Yuvarlak madalyonlar
     2. Uzun ve yastı                                        
     3. Dörtgen         
     4. Gölbendlik
Azerbaycan dokumacılığında geniş kullanılan bu desen motifinin süsü olan 

kompozisyonlu dokumalardan bir kısmını örnek göstermek olur: “Qımıl”, 
“Qebele”, “Qırız”, “Suraxanı”, “Elixanlı”, “Caylı”, “Demirciler”, “Dört fa-
sıl”.

Dokuma sanatında geometrik veya geometrikleştirilmiş motiflerle birge sti-
lize edilmiş, fakat cox gerçekçi tasvir tarzına sahip bitkisel öğelerin de önemli 
yeri vardır.Dokumalarda bu kabilden olan motiflere (res. 29, 30, 31) islimi, 
hatai, bulut vs. sıksık karşılaşıyoruz.

Önceleri dekeratif tatbiki sanatın ceşitli dallarında kullanılan bitkisel motif-
ler orta asırlardan itibaren dokumacılıkta da kullanılmışdır.Dokuma sanatında 
bu motifleri yaratıcı halk dokumacıları değil, devre has kompozisyonları işle-
yip hazırlayan özel minyatür ressamları getirmişler.Bu devirde hükümdarların 
özel sanat merkezleri-karhanalar mevcuttu ve burada özellikle minyatür ustası 
ressamlar calışıyorlardı. Bu karhanalar “islimi”, “hatai” vs.egri cizgili bitkisel 
motiflerden oluşan özel kompozisyonlu halılar üretiyordu.

Havlı halılarda esas, öncül motif olan ve bazi kompozisyonlarda sıksık kar-
şımıza cıkan bu tür desenlere “Afşan”, “Erdebil”, “Tebriz”, “Şah Abbasi” ve 
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diger kompozisyonları örnek gösterebiliriz.
Dokuma sanatında varolan motiflerden bir kısmını tasviri yazılar-

piktogramlar-damgalar oluşturuyor. Zamanla gelişen bu motifler kendilerine 
has tasvir tarzını oluşturmuşlar.Kökeni çok eski devirlere giden piktoqramlar-
damgalar ilkin devirlerde ceşitli tayfalarda, kabilelerde arma, simge olarak 
kullanılmıştır. Bu tür tasvirli yazı örnekleriyle Kobustan kaya tasvirleri arasın-
da, Şamahının Kelehana arazisinde  bulunan  piktoqramlarda rastlıyoruz.

Sonraki devirlerde sıksık görünen piktoqramlar, damqalar Alban kültürü 
devrinde daha da gelişmişler. Örnek olarak Mingecevir’deki küp kabirlerde 
bulunan Alban devri piktoqramların söyleyebiliriz.

İslami devirde kullanılan bu tür desenler dokuma sanatına da yansımıştır.
Bu devirden itibaren dokumacılıkta karşılaştığımız bu tür motifler kendi ilkin 
anlamlarını kaybetseler de şimdi de dokumaların ayrılmaz bir desen türü gibi 
geniş kullanılıyor.

     Dokumacılıkta sıksık karşılaşılan hem gercekci hem de şemalı desene 
dönüşmüş süs türlürinden biri de yazı motifleridir.Bu motifler dokumacılıkta 
daha cox bordür süs elemanları gibi görünseler de, onlarla ara sahanın desen-
leri ornömanları arasında karşılaşıyoruz. Şunu da söyleyelim ki, bu tür desen 
motifleri özellikle kufi, suls, nesih, nestalik vs.nevlerinin tarihin ceşitli devr-
lerinde kendinehaslığına sanatsal özelliklerine gore gelışmesi, şekillenmesi 
sonucu ortaya cıkmıştır (res. 32).

Bu tür desenlerin ilkin versiyonlarıyla orta asırlara ait örneklerde karşıla-
şıyoruz.

Böylece, yazı desen şekilleri zamanla dekeratif tatbiki sanatta, daha sonray-
sa dokumacılıkta kullanılmıştır. Her iki sanat dalında da gelişim süreci sonucu 
bu desen hem şemalı üslupla, hem de daha gerçekci tarzda kullanılmıştır.

Gercekçi tarzda bu desen daha cox namazlık dokumalarında kullanılıyor. 
Desenin dekeratif süs şeklinde tasvir olunduğu dokumalardan “Kadim mina-
ret”, “Erdebil” (Tebriz okulu) kompozisyonlarını söyleyebiliiz.

Tarihin karanlıklarından günümüze ulaşan dokumalarçin haklı olarak yazılı 
kitabe adı kullanılıyor. Tasvir edilen her bir desen halkın hayata bakışını, yaşam 
tarzını yansıtıyor. Halılardakı motifler hayat felsefesini, uygarlıgın izlerini, yaşam 
tarzini yansıtmakla birge özel zaman varsayımını  da kendinde yaşatıyor.   
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SECCADE HALILARDA KULLANILAN
BAZI MOTİFLER VE BU MOTİFLERİN

İSLAM SANATINDA YERİ

ETİKAN, Sema
         TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ                                                                                                      

ÖZET
İslam dininin temel ilkesi olan tek tanrıya inanış, İslam sanatını şekil-

lendiren en önemli etken olmuştur. Tek tanrıya inanış puta tapınmayı red-
detmiş ve bununla birlikte put sayılabilecek resim ve heykeller de redde-
dilmiştir.

Böylelikle resim ve heykel sanatının İslam sanatında yeri azalmış, ge-
ometrik ve bitkisel motiflerin ağırlıkta olduğu ve yazının kullanıldığı bir 
süsleme anlayışı yaygınlaşmıştır.

Bunların yanı sıra bazı mihrap, cami, kâbe gibi kutsal unsurlar, kandil 
ve ibrik gibi dinsel anlamlı kullanım eşyaları, hayat ağacı, vazoda çiçekler 
ile cennet imgesi sayılan meyvelerin oluşturduğu bitkisel motifler ve yine 
kutsal sayılan hayvan motifleri de İslam sanatının her alanında süsleme 
elemanı olarak yerlerini almış, seccadelerde de sıklıkla kullanılmışlardır.

Anahtar Kelimeler: İslam sanatı, seccade, motif. 

ABSTRACT
Monotheism, which is the main principle of religion of  Islam , has been 

the most important factor which gives a shape to Islamic art. Monotheism 
dissaproves worship of idols besides it also disaproves drawings and 
statues to be considered as an idol. 

That’s why, art of drawing and statue has lost ground in Islamic art, 
whereas vegetal motifs, geometric motifs and also epigraphy have become 
commonplace in Islamic art.

Besides of these, some holly items such as mihrap (mihrab), cami 
(mosque), and Kâbe (Kaaba) and some religious items such as kandil 
(candles) and ibrik (watering can)  and hayat ağacı (tree of life), flowers 
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in vaze and fruits considered as paradise image have been used in vegetal 
motifs also animal figures considered as holly have been used in Islamic 
art and especially in prayer rugs as ornament element.

Key Words: Islamic art, prayer rug, motif.

1.Giriş
İslam sanatı, İslamiyet’i kabul eden ülkelerde bu ülkelerin kendi öz 

kültürleri ile beslenerek var olan sanatlarının, dini inançlar ile etkileşime 
girmesi sonucu oluşmuş ve bu inançlar doğrultusunda da sanat dallarında 
figür kullanımına getirilen engel, İslam sanatı süsleme anlayışını şekillen-
dirmiştir. 

Bu şekillenme figür kullanımının engellenmesi ile resim ve heykel gibi 
sanat dallarının gelişim gösterememesi, buna karşılık minyatür, hat, tezhip 
gibi sanatların özellikle de mimari süsleme ve bu süslemede çini, ahşap, 
taş, mermer ve alçı işlemeciliğinin ön plana çıkması ile sonuçlanmıştır.

Simetri ve sonsuzluk prensiplerinin hakim olduğu İslam sanatı süsle-
me tarzında gül, sümbül, karanfil, lale gibi çiçeklerin, fasulye, sarmaşık 
gibi bitkilerin yapraklarının oluşturduğu bitkisel motifler ile yıldız, daire 
gibi şekillerin simetrik bir düzende sıralanması ile meydana gelen geomet-
rik motifler en çok kullanılan süsleme elemanları olmuştur.Ayrıca yazı ve 
yazıdan geliştirilmiş motifler de süsleme elemanı olarak İslam sanatında 
yerini almıştır. (Can vd., 2005, 29, Mendel, 1978: 35) 

Bunların dışında İslam sanatında içerdikleri sembolik anlamları ile 
önemli olan başka motifler de çini ürünlerden taş işlemeciliğine, ahşap 
oymacılıktan halı dokumacılığına kadar birçok alanda kullanılmışlardır.

Hayat ağacı, vazoda çiçekler, elma, nar gibi bazı cennet simgesi mey-
veler mihrap,  kâbe, cami, kandil, ibrik ve el figürleri stilize edilerek İslam 
sanatı ürünlerini süsleyen bu sembolik  motiflerden bazılarıdır. 

2. Seccade Halılarda Kullanılan Bazı Sembolik Motifler 
Doğu halı sanatında önemli bir yeri olan seccadeler İslam kültür dün-

yasının da bir parçasıdır. Kullanılması mecbur tutulmamıştır. Ancak ibadet 
için temiz bir alan yaratma gerekliliğinden dolayı bir ibadet aracı olarak 
İslam dininde yerini almıştır. (Nekrasova et al, 1997: 2, Paquin, 1983: 
5-18)

Sanatsal ve kültürel anlamda önemli bir yerde bulunan seccadeler 
ibadet için temiz bir alan oluşturmalarının yanı sıra kutsal bir alan oluş-
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turmalarından dolayı da kendilerine özgü bir süsleme tarzına sahiptirler. 
Seccadelerde süsleme unsurlarının başında mihrap gelmektedir. İlk kez 8. 
yüzyıl başında ortaya çıkan mihrap camide kıble yönünü belirleyen kemer 
şeklinde bir nişten oluşmaktadır. Niş ve kemer bütün dinlerde ve inanç-
larda ilahi gücü simgeleyen mimari süsleme elemanları olarak kullanıl-
mışlardır. İslam mimarisinde de kemer gücün, dinî aşkın ve kutsal geçişin 
sembolü olarak algılanmıştır. Böylelikle mihrap aynı zamanda yön tayin 
edici bir işaret olarak da seccadelerin ana motifi hâline gelmiş ve dün-
yanın ötesine geçişi simgelemiştir. Mihrap seccade halılarda düz mihrap, 
basamaklı mihrap, kancalı mihrap, boğumlu mihrap, çift yönlü mihrap 
gibi farklı şekillerde yorumlanmıştır. (Şekil 1,2,3,4,5) Bunların yanı sıra 
mihrabın üst üste sıralanarak dokunduğu seccadeler de görülmektedir.Bu 
seccadelerde  zeminde üst üste katlar halinde yer alan mihrap halk arasında 
hayat ağacını sembolize etmekte, İslami inanışa göre de cennetin katman-
ları olarak yorumlanmaktadır. (Şekil 6,7) (Deniz, 2000: 131, Hasol, 1979: 
354, Nekrasova et. al, 1997: 2, Paquin, 1983: 5-18)

15. yy. Anadolu seccadelerinde de mihrap seccade zeminine farklı bir 
şekilde yerleştirilmiştir. Birçoğunda mihraptan sarkan kandil motifinin yer 
aldığı bu seccadelerde mihrap şeritle belirlenmekte, düz mihrap formun-
daki üçgen mihrap nişi şerit şeklinde aşağıya doğru devam ederek tabanlık 
bölümünde mihrap zeminine, yani içeriye sekizgen bir girinti oluşturmak-
tadır. (Şekil 8,9) Bu girinti mihraba sembolik bir giriştir. Ancak girintinin 
anahtar deliğine benzemesinden dolayı bu seccadeler anahtar deliği motifli 
seccadeler olarak da adlandırılmışlardır. Bu adlandırmanın sadece benzer-
likten dolayı değil de anahtarın simgesel anlamından dolayı da olduğu bazı 
yazarlarca dile getirilmektedir. Kur’anda bazı ayetlere göre “anahtarlar 
Allah’ın elindedir. O her istediği kapıyı açar, O her şeyi bilir. Cennet ve 
cehennemin anahtarları da onun elindedir”. Buna göre bu seccadelerde-
ki anahtar motifi namaz kılan kişiye cehennemin kapılarını hatırlatmakta, 
ama daha çok cennetin kapılarını açmasını sağlamak amacıyla dokunmak-
tadır. (Aslanapa, 1987: 146, Kalender, 1987: 58, Mills, 1991: 86)

Camilerde bulunan ve seccadelerde mihrap ile birlikte kullanılan di-
ğer bir unsurda sütunlardır. Seccadenin her iki uzun kenarında tabanlıktan 
mihraba doğru yükselen ve marpuç adını da alan bu sütunlar camilerde 
binayı destekleyen sütunlara (Şekil 10) benzer bir şekilde mihrap zemi-
ninde yer almışlardır. Seccadelerde bazen bu sütunların arasında bazen de 
sütunların tepesinde çiçek demetleri görülmektedir. (Şekil 11)
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Kutsal bir mekân olan caminin kendisi de İslam sanatının diğer alan-
larında olduğu gibi seccadelerin süslenmesinde de mihrap zemininde ya 
da geniş bordürlerde kullanılmıştır. Şekil 12’de Bodrum Kalesinde bulu-
nan 18. yüzyıla ait bir kadın mezar taşında ve Şekil 13’te de 19. yy.’a 
ait bir Mucur seccadesinin geniş bordürlerinde cami figürü görülmektedir. 
Bu seccadede basamaklı mihrabın tepesinden aşağıya doğru mihrap ze-
minini tamamen kaplayacak şekilde yerleştirilmiş bir hayat ağacı motifi 
bulunmaktadır. 18 yüzyıla ait bir Yahyalı seccadesinde de cami figürü mih-
rap zemininde yer almaktadır. (Şekil 14) ( Anonim, 1998: 237, Aslanapa, 
1987: 179).

Seccadelerde yer alan kutsal mekânlardan bir diğeri de Kâbe’dir. Kâbe 
tasvirlerine resim, minyatür ve çini sanatlarında  da yer verilmiştir. Şekil 
15’te Çinili Köşk Seramik Müzesi’nde bulunan Kâbe tasvirli bir çini gö-
rülmektedir. Kâbe tasvirli seccadelerin örnekleri ise Türk ve İslam Eserleri 
ve Konya Mevlana Müzesi’nde bulunmaktadır. Şekil 16’da Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi’nde sergilen 17. yüzyıla tarihlendirilmiş bir seccade gö-
rülmektedir. Bu seccade de Kâbe ile birlikte revak ve mimber, mihrap bö-
lümüne yerleştirilmiş, her iki yandan kandil motifleri sarkıtılmıştır. Konya 
Mevlana Müzesi’nde bulunan ve 19. yüzyıla tarihlendirilen bir başka sec-
cade de Kâbe motifi ve diğer motifler çok az bir farklılıkla Şekil 16.’da 
verilen seccadede olduğu gibi yerleştirilmiştir. Benzerlikten dolayı her iki 
seccadenin de Konya civarında dokunduğu düşünülmektedir. Yine Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan ve 18. yüzyıla tarihlendirilen bir 
diğer Kâbe motifli seccade Şekil 17’de yer almaktadır.Bu seccadede de 
Kâbe motifi tek başına mihrap zeminindeki sütunların üzerine tam ortaya 
yerleştirilmiştir (Aldoğan, 1981: 25, Aslanapa,1987: 153).

Tavana asılı bir kandil, İslam cami dekorasyonunda gelenekselleşmiş 
bir unsurudur. Seccadelerde de mihraptan sarkan kandil motifi ışığın ve nu-
run sembolü olarak sıklıkla gördüğümüz motiflerden bir diğeridir. Kandil 
Kur’an’da, “Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur. O’nun nurunun sıfatı, 
sanki içinde bir çerağ bulunan bir hücredir. O çerağ bir sırça (kandil) içinde-
dir. O sırça (kandil) da sanki bir inci (gibi parıldayan) bir yıldızdır ki güne-
şin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, 
zeytinden tutuşturulup yakılır. Onun yağı kendisine bir ateş dokunmasa da, 
hemen hemen ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse 
nura kavuşturur. Allah insanlar için bir meseller irad eder. Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir.” şeklinde anlatılmaktadır (Nûr sûresi 35. ayet). Ancak 
16. yy. Uşak, 17 yy. Gördes seccadelerinde ve saf seccadelerde daha çok 
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gördüğümüz kandil motifi uzun süre canlılığını koruyamamıştır. Giderek 
çiçek dallarıyla süslenen kandiller bir süre sonra mihraptan sarkan çiçek 
buketleri halinde oldukça stilize bir görünüm almıştır. (Şekil 18,19,20,21) 
(Aslanapa, 1987: 150-152, Bilgin, 1979: 18-22, Deniz, 2000: 198 ) 

İslam dininin şartlarından olan namazın, başlıca gereklerinden biri ab-
dest almaktır. Abdest almada kullanılan ve böylelikle gündelik yaşamda 
daha çok yer bulan ibrik, temizliğin ve arınmanın sembolü olarak köylü 
dokumacının dokuduğu seccadelerde kandil yerine daha çok kullanılmış-
tır. (Şekil 2, 22,23) (Paquin, 1983: 166) 

İ. Ö. 3500 yıllarında ilk örnekleri görülen hayat ağacı motifi heykel, re-
sim, mozaik ve tekstilde çeşitli şekillerde yer almış ve bütün dinlerde sembo-
lik bir obje olmuştur. Türklerde Şamanizm kökenli olan bu motif dünyanın 
merkezi olarak kabul edilmiş ve aynı zamanda Şaman’ın yer altı ve gökyüzü 
seyahatinde merdiven işlevi gördüğü düşünülmüştür. Hayat ağacı ile birlikte 
tasvir edilen kuşlar inanışa göre ya Şaman’a eşlik etmekte ya da Şamanın ken-
disi olmaktadır. Şaman hayat ağacının yardımı ile gökyüzüne ulaşmaktadır. 
“Kutsal ağaç”, “altın ağacı”, “cennet ağacı” gibi isimlerde alan hayat ağacı 
İslami inançlar içerisinde de devam etmiş ve özellikle zeytin, servi ve hurma 
ağaçları İslam sanatında hayat ağacı olarak çeşitli tiplerde kullanılmışlardır. 
Anadolu’da “can ağacı” olarak da isimlendirilen ve ölümsüzlüğü simgeleyen 
“hayat ağacı” mimaride taş süslemelerde, çinilerde, mezar taşlarında, işleme-
lerde, keçe, halı ve kilimlerde sıklıkla yer almıştır. Şekil 24’te Topkapı Sarayı 
Harem Dairesi’nde bulunan bir çini panoda, Şekil 25’de Divriği Ulu Camiinin 
Kuzey Taç Kapısı’nın her iki yanında ve Şekil 26’da Gök Medrese portalinde-
ki taş süslemelerde, Şekil 27’de de Bodrum Kalesi’nde bulunan bir mezar taşı-
nın üzerinde hayat ağacı motifi farklı biçimlerde görülmektedir. “Hayat ağacı” 
motifi vazoda çiçekler ve cennet bahçesi simgeleriyle de birleşmektedir. Hayat 
ağacı bazen ebedi hayat suyu içerdiği belirtilen bir vazodan çıkmakta ya da 
bazı örneklerde vazodan çıkan çiçekler seccade zeminini tamamen kaplamak-
tadır. Şekil 28’de 17. yüzyıla ait  bir Osmanlı çini panoda ve Şekil 29’da 1429 
tarihli bir İran minyatüründe vazoda çiçekler kompozisyonları görülmektedir. 
Şekil 5’de verilen seccadede vazodan çıkan çiçekler mihrap zemini tamamen 
kaplarken Şekil 1’de görülen Kula seccadesinde çiçekler  mihrap tepesine ka-
dar yükselmektedir. (Baer, 1998: 92, Deniz, 2000: 264,  Erbek, 2002: 168, 
Gülensoy, 1989: 170, Kırzıoğlu, 2001: 237, Leloplu-Ünal, 1999: 531-710, 
Öney, 1968; 26,  Sürür, 1992: 194, Ware et. al, 1974: 187,Wertime, 1992: 75) 

İslam sanatında vazoda çiçekler, cennet bahçesi ve cennet bahçesinin 
nar, hurma, üzüm gibi meyveleri mimaride taş süslemelerde, minyatür-
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lerde ve mezar taşlarında bir cennet bahçesi tablosu oluşturacak şekilde 
görülmektedir. Tasvir edildikleri mimari yapının önemini vurgulamak için 
yapılan ve diğer bir cennet imgesi olan suyun yanına, yani çeşme duvarla-
rına da uygulanan bu tablolarda hurma, nar, üzüm gibi meyveler ve bunlar-
la birlikte servi ağacı ana süsleme unsurları olmuştur.(Şekil 30) Servi ağa-
cı cennet ağacı olarak düşünülmemesine rağmen uzun ömürlü olmasından 
dolayı sonsuz yaşamın simgesi olarak sayılmış ve diğer sembollerle bir-
likte cenneti anlatması uygun görülmüştür. Şekil 31’de 19.yüzyıla ait bir 
Hereke ipek seccade de mihrap zemininde yer alan servi motifleri, Şekil 
3’de verilen seccadede de nar  motifleri görülmektedir. Süslemede kullanı-
lan çiçeklerden lâle, yazılışının “Allah” adının yazılışına benzemesinden 
dolayı, gül ise peygamberi temsil ettiğ için kutsal sayılmış ve çoğu zaman 
dokumalarda oldukça natüralist bir şekilde yer almışlardır. Şekil 32’de 
18 yüzyılda dokunmuş bir Ladik halısında seccadenin alınlık bölümün-
de sıralanan lâle motifleri görülmektedir. (Baer, 1998; 93, Deniz, 2000: 
198, Doğanay, 1998: 264,  Erbek, 2002: 169, Halman, 1997; 6, Gönül, 
1965: 22, Leloğlu-Ünal, 1999: 532,  Ögel, 1999: 77-79, Paquin, 1991: 128, 
Yetkin, 1984: 174,). 

İnsanoğlunu hayvandan ayıran en önemli organlardan biri de ‘el’ dir. 
İnsan elini kullanabilme yeteneğini artırdığı ölçüde hayvandan uzaklaşmıştır. 
Böylelikle kudret ve hükmetme gücünü simgeleyen el Neolitik ve Paleolitik 
dönem mağara resimlerinde de dinsel ve büyüsel bir yaklaşımla resmedil-
miştir. Anadolu halk kültüründe de el nazar ve uğur işaretidir. Kötü gözden 
koruduğuna inanılır. Halı ve düz dokumalarda el motifi çoğunlukla gerçeğe 
yakın parmakları açık bir el şeklinde dokunur. Bazen de parmak ya da tarak 
şeklinde yer alır. (Şekil 33.)  İslamî inanışa göre elin beş parmağının İslam’ın 
beş şartını ya da Hz. Muhammed, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin’i bir arada 
(Pençe-i Ali Aba) ifade ettiği söylenmektedir. El motifi ayrıca ev işlerinde 
bereketin ve bolluğun sembolü olan Hz. Fatma’nın elini de simgelemekte-
dir. Seccadelerde el motifi namazda secde sırasında elin geldiği yere oldukça 
gerçekçi bir biçimde dokunmaktadır (Şekil 34.). El ile birlikte muska motifi 
de kötü gözün zararlı etkisinden korunmak amacıyla dokumalarda yer alan 
bir motiftir. Nazar değmeden önce yapılan uygulamaların en önemlilerinden 
nazarlık ve muska taşıma geleneği Anadolu’da çok yaygındır. Dokumalarda 
basit olarak bir üçgenle ifade edilen muskanın gerçeğinin içinde Kur’an’dan 
sureler bulunur (Balpınar-Acar, 1983: 25, Erbek, 2002; 120, Paquin, 1983: 
168). El ve muska motifi İslam sanatından diğer alanlarında sık kullanılma-
makla birlikte İslam kültüründe var olan ve seccadelerde de oldukça sık rast-
ladığımız motiflerdendir. 
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Bazen mutluluk, sevinç bazen de ölen kişinin ruhunu simgelediği 
düşünülen kuş motifi Selçuklular’da da güç, kudret sembolü olmuştur. 
Anadolu’da uzaktaki bir sevilenden beklenen haberi ifade etmek için de  
dokumalara aktarılan kuş motifi hayat ağacı motifi ile birlikte de sıklıkla 
dokumalarda yer almıştır. En eski halı örneklerinden İsviçre’nin Marby 
Kasabası’nın klisesinde bulunan ve bulunduğu yerin adıyla tanınan Marby 
halısında  (Hayvan motifli Anadolu halısı) da (Şekil 35)  karelere bölünen 
zeminde ortada hayat ağacı kenarlarda ağaca bakan kuş motifleri bulun-
maktadır. Zümrüt-ü Anka gibi bir hayali kuşun yer aldığı Ming halısında 
(Hayvan motifli Anadolu halısı) da (Şekil 36) iyi ile kötünün mücadele-
si anlatılmaktadır. Burada  Zümrüt-ü Anka kuşu iyiyi temsil etmektedir. 
İslam dininde de kuşlardan tavus kuşu cennet imgesi sayılmış hayat ağacı, 
vazoda çiçekler ve bazı kutsal meyvelerle birlikte İslam sanatında yeri-
ni almıştır. Şekil 37’de Çinili Köşk’de bulunan çeşmenin süslemesinde 
yer alan tavus kuşu bitkisel motiflerle bir arada görülmektedir. (Aslanapa, 
1987: 40-42, Deniz, 2000: 189, Erbek, 2002, 190).

İslam sanatında figürün önüne gelen engel ile süsleme elemanı olarak 
öne çıkan bir diğer unsur da yazıdır. Önceleri Kur’an yazımında kullanılan 
kûfi yazı İbn-i Mukle tarafından “Aklam-ı sitte” adı altında toplanan 6 çe-
şit yazı (muhakkak, reyhanî, sülüs, nesih, tevkî, rıkâ) nın ortaya çıkmasıyla 
daha çok süsleme elemanına dönüşmüş ve hem kûfi yazı hem de diğer yazı 
tipleri çini, ahşap, maden, cam, deri, taş, alçı, mermer, dokuma, kemik, 
fildişi, değerli ve yarı değerli taşlar üzerinde anlatım ve süs aracı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 38’de Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyûn 
kapısı (Saltanat Kapısı) üzerinde celi sülus hat ile yazılmış 1478 tarihini 
veren kitabe, Şekil 39’da ise Bursa Yeşil Türbe’nin pencere alınlıklarında 
çini üzerine yazılı ayet ve hadisler görülmektedir. Halılarda da yazı kûfi 
yazı olarak Abbasiler döneminden itibaren bordürlerde değişim göstererek 
kullanılmış, seccadelerde ise özellikle Hereke ipek seccadelerin mihrap 
köşelerine ve bordürde mihrap kemerinin hizasına kadar olan bölüme ta-
lik ve sülüs yazılarla Kur’an’dan ayetler  dokunmuştur. Hatt-ı Satrançılî  
(Makılî)yazı ile  oluşturulmuş madalyonlar da yine bordürlerde yer almış-
tır (Şekil 40)  (Aslanapa, 1987: 10,197, Alparslan, 2004: 20, Serin, 1999: 
76, Yazır, 1981: 69).

3. Sonuç
Doğu halı sanatında önemli bir yeri olan seccadelerde inançlarla yön-

lenen ve şekillenen İslam sanatının süsleme unsurları yaygın olarak gö-
rülmektedir. Mimari elemanlardan kutsal mekânlara, gündelik yaşamın 
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kullanım eşyalarından yine kutsal olan bitki, meyve ve hayvanlara kadar 
inançları simgeleyen motifler seccadelerin desenlendirilmelerini zengin-
leştirmiş ve sembolik anlamlarıyla da kullananların inanç dünyalarına hi-
tap etmişlerdir.
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Şekil 1: Kula seccade (Kömürcü Kula),                           Şekil 2: Mucur seccade, 18.yy sonu              
1907 tarihli (Deniz 2000).                                               19. yy. başı (Aslanapa 1987).
 
 

                               
 
Şekil3: Ersarı Beşir namazlık                                 Ş ekil 4: Milas seccade, 18.yy. Türk ve İslam       
(Mülayim1996).                                                        Eserleri Müzesi (Anonim 1998).           
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Şekil 9: Anadolu seccade, 15. yy. sonu                             Ş ekil 10: Süleymaniye cami                                 
16.yy. başı (Mills 1991).        (içten görünüm).     
 
 
 
 
 

                            
  
   Şekil 11: Gördes seccade, 18 yy., Türk                      Ş ekil 12: Cami tasvirli kadın mezar  taşı, 
   ve İslam Eserleri Müzesi (Akşit 1995).                    18. yy. Bodrum Kalesi (Etikan 2007).                                                                                                      
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 Şekil 13: Mucur seccade, 19. yy.                                    Ş ekil 14: Yahyalı seccade, 18. yy.             
(Aslanapa 1987).                                                             (Anonim 1998).                                             
                  
  
 
 
 
 
 

                        
 
   Şekil 15: Kabe motifli çini, Çinili Köşk                    Şekil 16: Kabe motifli seccade, 17.yy.                      
   ( Osseman 2006).                                               Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Etikan 2006).             
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    Şekil 17: Kabe motifli seccade,18.yy., Türk         Ş ekil 18: Hereke ipek seccade, 20.yy. başı, 
    İslam Eserleri Müzesi (Aslanapa1987).                 Moskova Ş ark Sanatları Devlet Müzesi 
                                                                                  (Nekrasova et.al 1997). 
 
 
 
 
      

          
 
Şekil 19: Uşak saf seccade, 17.yy. başı, (ayrıntı) 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Aslanapa1987). 
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Şekil 20:  Uşak saf seccade, 15.yy. başı,                     Ş ekil 21: Gördes seccade, 18.yy. sonu 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Aslanapa1987).         Moskova Ş ark Sanatları Devlet Müzesi 
                                                                          (Nekrasova et.al 1997). 
 

      
 
Şekil 22: Kula seccade, 18.yy., Budapeşte 
Museum of Applied Arts (Leloğ lu-Ünal 1999). 
           

 
 
Şekil 23: Mucur saf seccade, 18.yy. sonu 19.yy. başı (Aslanapa 1987). 
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Şekil 24: Çini pano, Topkapı Sarayı                 Şekil 25: Divriği Ulu Cami Kuzey Taç Kapısı, 
 Harem Dairesi (Baer 1998).                           Her iki yanda yer alan hayat ağ acı (ayrıntı).  
 
          . 

                  
 
Şekil 26: Sivas Gök Medrese portalinde                   Ş ekil 27: Mezar taşında hayat ağacı motifi, 
yer alan hayat ağacı motifi (ayrıntı)                        Bodrum Kalesi (Etikan 2007).                                                
(Baer 1998). 
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Şekil 28: Osmanlı çini pano, 17.yy. Museum                         Ş ekil 29: İ ran minyatürü, 15.yy.                                                        
of Fine Arts, Boston (Paquin 1991).                                      Gülistan Palace Library Tehran (Wertime 1992).       
  
 
 
 
 

              
 
Şekil 30: Hekimoğ lu Ali Paşa Çeşmesi, 1732                Şekil 31: Hereke  ipek seccade,  
(ayrıntı).  19.yy.   Moskova Şark Sanatları Devlet  
                                                  Müzesi (Nekrasova et.al 1997). 
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Şekil 32: Ladik seccade, 18.yy. Türk ve İslam                               Şekil 33: El ve tarak motifleri  
Eserleri Müzesi (Aslanapa 1987). (Erbek 2002)                                               
 

 
 
Şekil 34: Kars saf seccade, 20.yy. 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Erbek 1990). 
 

                           
 
Şekil 35:Hayvan motifli Anadolu (Marby)             Ş ekil 36: Hayvan motifli Anadolu  (Ming) 
halısı (ayrıntı)Stockholm Statens Historiska           halısı, (ayrıntı) Berlin Staatliche Museen 
Museum (Aslanapa 1987).                                      (Aslanapa 1987). 
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Şekil 37: Çinili Köşk, çeşme (ayrıntı)                      Ş ekil 38: Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyûn                           
(Osseman 2006).                                                       kapısı  üzerinde yer alan kitabe  
                                                                                (Etikan 2006). 

 
 

                                                
 
    Şekil 39: Yeşil Türbe, çini pencere                               Ş ekil 40: Hereke ipek seccade, 19.yy.  
    alınlığında yazılı ayet ve hadisler                                 Topkapı Sarayı Müzesi 
    Bursa.        (Aslanapa 1987). 
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19. VE 20.YÜZYILLARA AİT HAMİD SANCAĞI
KADI SİCİLLERİNDE YER ALAN 

DOKUMA VE BOYAR MADDELERLE 
İLGİLİ KAYITLAR

*GENÇ, Mustafa 
**GÖÇMEN, Muammer 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Isparta ve çevresi 1204 yılında Kılıç Arslan döneminde Anadolu Sel-

çuklularına katılmıştır. 13. yy. başlarında yöreye yerleşen Teke Aşiretine 
bağlı Türkmenler 1300 yıllarında Hamitoğulları beyliğini kurmuşlardır. 
Konar-göçer aşiretlerden Melli, Sarıkeçili, Saçıkaralı, Karahacılı, Hor-
zumlu, Tüngüşlü, Eskiyürük, Honamlı, Karakoyunlu, Fettahlı, Tırtar, Ka-
raçakal, Kütüklü  aşiretleri ve diğer Türkmen yerleşimleri ile ilgili kayıtlar 
bu bölgenin dokuma kültürünü aydınlatabilecek düzeydedir.

Günümüzde Isparta dokumaları denilince ise Şark Halı kumpanyası-
nın etkisiyle 19.yy sonundan itibaren Batı Anadolu dokuma merkezlerinde 
başlatılan tamamen ticari özellikte İngiltere’de organize olan satış merkez-
lerinde satılmak üzere desen, ip ve boya renkleri Londra’da belirlenen ve 
standart kalitesi 26×33 olarak ayarlanan bu halılar Isparta ve diğer mer-
kezlerde dokutturularak “Isparta Halısı” ismiyle önemli bir ticari potan-
siyele ulaşmıştır dokumalar akla gelir. Kendine özgü bir desen karakteri 
olmayan halılar malzeme ve düğüm tekniği ile ticari halıcılığın en canlı 
örnekleridir.

Isparta halıcılığı ile ilgili yayınlara bakıldığında hep bu ticari halı ör-
neklerinin “Isparta Halısı” olarak tanıtıldığı görülür. Ama Anadolu iska-
nından sonra yoğun bir Türkmen yerleşimine sahne olan bölgede yerleşik 
veya yarı konar-göçer yaşayan Yörük gruplarınca yapılan dokumalar göz 
ardı edilmiştir. Anadolu dokuma kültürünün araştırılmasında İskan tarihi 
* SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana-Sanat Dalı Başkanı  genc@sakarya.edu.tr 
** SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi   mumen@sdu.edu.tr 
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kadar önemli bir konuda Osmanlı arşiv belgeleridir. Alan araştırmalarıyla 
da günümüz örnekleri tespit edildiğinde araştırmalar daha sağlıklı olacak-
tır. Bu şekilde yapılan Anadolu Türk Dokuma kültürü araştırmaları  daha 
doğru bir şekilde tespit edilebilir.

Bildiride Kadı sicilleri ile Şer iye sicillerinde yer alan Tereke ve Muhal-
lefat kayıtlarında Hamid Sancağı ve bağlı Kazalarındaki dokuma ve buna 
bağlı olarak doğal boyarmaddelerle ilgili kayıtlar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hamit Sancağı, Kadı Sicilleri, dokuma, doğal bo-
yar maddeler, Isparta.

------

Osmanlı Devleti’nin 723 yıllık ömründe en belirgin özelliklerinden 
birisi de idari başarısının yanında güçlü bir adli ve kazai teşkilat kurma-
sı olmuştur. Toplumdaki ihtilafları çözmek için kurulan mahkemelerde 
görevli olan kadılar gerekli yargılamayı yaptıktan sonra alınan karar ve 
hükümleri kendi odalarında bulunan sicil defterlerine yani sicil-i mahfuz 
(korunan siciller) denilen defterlere kendisi veya bir memuru kaydeder-
di. Bu kayıtlar dikkatli bir şekilde saklanarak kadıdan kadıya devredilmek 
suretiyle sonraki mahkeme kararları için de örnek kararlar haline gelirdi. 
15. yüzyılın sonlarından başlayarak 20. yüzyıla kadar süren uzun bir süreç 
içerisinde tutulan bu kayıtlarda kadılığın bulunduğu o şehre ait adli, idari, 
ticari, iktisadi ve sosyal her türlü konuda bilgiye rastlanılmaktadır. Şehrin 
zahire ve amele tedariki ile hayvan sevki, esnafın durumu, asker toplanma-
sı, mamul eşyaya narh konulması, belediyeyle, gündelik hayata ait işleri 
hep buradaki kayıtlardan takip etmek mümkündür.1 Birçok kaza ve vilayet 
merkezinde 18. yüzyıldan daha öteye gitmeyen bu kayıtlardan çok azı 15. 
yüzyıla kadar gider.2 Tabii afetler ve insan eliyle oluşan yangın ve deprem 
gibi olaylarla bu sicillerden bazıları elimizden çıkmıştır. Bugün Ankara’da 
Milli Kütüphane’de bu sicillerin toplu bir şekilde toplanması çok önemli-
dir. Isparta’ya bağlı Eğirdir kazasının tüm kadı sicilleri 1950’lerde çıkan 
bir yangında kül olmuştur. Benzeri akıbet Uluborlu ve Isparta merkezi 
içinde geçerlidir. Biz ise bu çalışmamızda 158 numaralı Uluborlu Şeriye 
Sicili ile 165 ve166 numaralı Isparta Şeriye Sicili’ndeki kayıtlardan ya-
rarlandık. Bu defterlerin layıkıyla incelenmesi ile Isparta ve civarındaki 
dokuma ve dokumacılık kültürüyle ilgili bazı problemlerin çözüleceğine 
1  Bilal Yıldız, XX. Yüzyıl Başlarında Denizli (Hicri 1320/Miladi 1902 Yılına Ait 685 Numaralı Şeriye 
Siciline Göre), s.7-9, Basılmamış Y.Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta 2005
2 Türkiye’de Kadı Sicilleriyle ilgili yapılmış derli toplu bir araştırma için şu eserlere bakılabilir : Ahmet  
Akgündüz , Şeriye Sicilleri Mahiyeti  Toplu Katalogu ve Seçme Hükümler,İstanbul 1988, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayınları; Halit Ongan,Ankara’nın 1 numaralı Şeriye Sicili, TTK Yayınları,Ankara 1958
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inanıyoruz. Bugün kaybolmuş kimi dokuma türlerinin isimlerini bu def-
terlerdeki muhallefat ve kassam kayıtlarında bulmamız mümkündür. Ölen 
bir insanın para, eşya, mal, borç ve alacak gibi geride bıraktığı şeyler için 
kullanılan muhallefat terimi, şehirlerde yaşayan insanların gündelik ha-
yatlarında kullandıkları pek çok dokuma türleriyle onların maddi karşı-
lıklarını bize verir. Kassam ise, eskiden miras taksimi ile meşgul olan ve 
mirasın şer’i bir şekilde bölünmesine bakan memura verilen bir addır.3 Bu 
tereke defterlerinin içinde ihram, alaca gömlek, altıparmak işlik, Trablusi 
kuşak, ibikli üskün, çitari entari, alaca entari, surlu zubalı entari, çuha min-
tan,  ebani sarık, gibi dokuma ürünlerinin adına sıklıkla rastlarız. Denizli 
ve İnegöl Şer’iye Sicillerine baktığımızda Anadolu’nun hemen-hemen her 
yerinde aynı dokuma kültürünün geçerli olduğu ve benzeri dokumaların 
yapıldığını görüyoruz.4

Tarihten Günümüze Isparta Dokumacılığı 
Isparta ve çevresi 1204 yılında Kılıç Arslan döneminde Anadolu Sel-

çuklularına katılmıştır. 13. yy. başlarında yöreye yerleşen Teke Aşiretine 
bağlı Türkmenler 1300 yıllarında Hamitoğulları beyliğini kurmuşlardır. 
Konar-göçer aşiretlerden Melli, Sarıkeçili, Saçıkaralı, Karahacılı, Hor-
zumlu, Tüngüşlü, Eskiyürük, Honamlı, Karakoyunlu, Fettahlı, Tırtar, Ka-
raçakal, Kütüklü5 aşiretleri ve diğer Türkmen yerleşimleri ile ilgili kayıtlar 
bu bölgenin dokuma kültürünü aydınlatabilecek düzeydedir.

İbni Said “Kitab Bast-ul Arz Fit-tul Vel Arz”  adlı eserinde Isparta ve 
çevresinin Türkmen ülkesi olduğunu “El Busut-ul Türkmeniyye” denilen 
Türkmen dokumalarının bu bölgelerde  dokunup bütün ülkelerce satın 
alındığından bahseder.6 Hem bu kaynakta hem de başka kaynaklarda bu 
bölgede Moğol istilasından önce 200.000 çadır kadar “Uç Türkmenleri” 
mevcut olduğu belirtilir.7 Oğuz boylarından on kadarının Isparta ve çev-
resine yerleştiği ve bu beylerden Yumut (Hamitoğulları) adını Isparta çev-
resinde Yumutlu şeklinde görürüz. Bu aşiretin dokuduğu halılar Avrupa 
piyasasında Yamut halıları diye bilindiğine göre bu aşiret bu çevredeki 
dokuma kültürüne önemli ölçüde katkı sağlamıştır.8 Isparta ve çevresinin 
Antalya ve civardaki Yörük ve Türkmen gruplarının ve Aydın’a kadar uza-
3  Midhat Sertoğlu,Osmanlı Tarih Lugatı, Muhallefat ve Kassam  maddesi., İstanbul 1986
4  Bilal Yıldız, A.g.t.,s. 95 ; Yakup Yakut, 19.Yüzyıl Sonlarında İnegöl (C-233 Numaralı Şer’iye Sicili Kayıtlarına 
Göre), Basılmamış Y.Lisans Tezi,, s. 55, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
5 Böcüzade, Süleyman Sami; Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, (Çeviren ve Yayınlayan Dr. Suat 
Seren-Böcüzade) Serenler Yayınevi, İstanbul,1983, s,26-28
6  Faruk, Sümer; “Anadolu’daki Türk Halıcılığına Dair En Eski Kayıtlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Ankara, Ekim 1984, S,32,S.46
7  Faruk, Demirtaş; Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayıtlar, Belleten, 47, Ankara
8  Isparta İl Yıllığı, Isparta, 1983, s.253
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nan göç güzergahının üzerinde olması dokuma kültürünün zenginliğinin 
temelini oluşturduğu düşünülebilir. 

Isparta’nın Kanuni devrinden beri ciddi bir pamuk üretim yeri olduğu-
nu biliyoruz. Isparta’nın Pamuk İpliği Bukaası Mukataası’nın yıllık damga 
vergisi teklifatının H.930/ M.1523 yılında 39.021 akçe iken 1659 yılında 
bu oranın yıllık 313.000 akçeye ulaştığını görüyoruz. Pamuğun dokumacı-
lıkta önemli bir girdi olması bu yörenin insanlarının dokumacılıkla uğraş-
masına sebep olmuştur. 17. yüzyıl başında bu gelirler yıllık 17.000 akçeye 
çıkmış, ünlü Celalilerden Katırcıoğlu’nun Hamid Sancağı’ndaki hakimi-
yeti esnasında bu gelirler düşmüştür.

Kanuni devrinde, Anadolu’da üç önemli dokuma merkezi vardır. 
Hamid(Isparta),Karaman ve İçel’in Gezende kasabasıdır. Bu yıllarda böl-
genin önemli bir diğer geliri ise boya ve boyahane geliridir. Tokat, Ço-
rum ve Merzifon’dan sonra Anadolu’da önemli boya merkezlerinden olan 
Isparta’da, tüccar köylüye cehri ve kök boyası gibi boyar maddeleri dağı-
tarak dokumacılığı bu bölgede teşvik etmiştir. 1861-1863 yılları arasında 
Isparta Kaymakamlığı yapan Çerkes Ali Necip Bey döneminde Cehri ye-
tiştirilmesi teşvik edilmiştir.9 Bu yıllarda sadece Bursa ve Hamid Sanca-
ğı gibi ticarileşmiş bölgelerde sadece bu tarzda bir üretim yapılıyordu.10 
1868 yılında Isparta’da ortaya çıkan ekonomik krizle, dokumacılıkta fab-
rikasyon tekniğine geçiş gibi dışsal etkilerin de tesiriyle şehirde 3600 olan 
el dokuması tezgahını bir anda 30’a düşürmüştür. Bu da Isparta’da tra-
jik bir gelir bozulmasına yol açmış ve Isparta dokumacılıktaki önemini 
kaybetmiştir. 10.118 sayılı Temettuat Defteri’ne göre Isparta merkezde 
1844-1845 yıllarında gayrimüslim altı mahallede 40 tüccar, 130 bohçacı, 
29 çarhcı, 6 basmacı, 14 çulhacı, 19 çerci ve 2 boyacının temettuat döküm-
lerinin verilmesi dokumacılığın bu tarihlerde burası için ne kadar önemli 
olduğunu bizlere açıkça gösterir.11 Zaten burada zikredilen tüccar ve boh-
çacı sayısının çokluğu da bu kişilerin dokuma ürünlerini şehrin dışında 
başarılı bir şekilde ürünlerini pazarladıklarını ifade eder. Ayrıca belgeye 
baktığımızda, bir Hayriye tüccarından bahsedilir ki, belgede bunlar için 
Avrupa tüccarı tabiri kullanılır. Artık Isparta ve civarındaki mamül madde-
lerin Avrupa’ya kadar ihraç edildiği ve yoğun bir ticari zihniyetin bölgede 
kök saldığını gösterir.

1840 yılında Afyon’un Çay ilçesine ait bir temettuat defterine baktı-
9  Böcüzade,Age,s.210
10  Süreyya Faruki,Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, s.163-166, İstanbul 1993, Tarih Vakfı Yayınları
11  BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ML.VRD.TMT( Maliye Nezareti Temettuat  Defterleri ) / 10118,Tarih 
:1260-1261
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ğımızda aynı sayıda mahalle içerisinde sadece 1 bezcinin bulunması, 
Isparta’nın diğer yerlere göre dokumacılığının ne kadar önde olduğunu 
açıklar.12 Bu yıllarda Eğirdir ve civarında da dokumacılık yapılmaktaydı. 
Dokumacılık için gerekli hammadde olan pamuk da Eğirdir’in Sığırlık ve 
Aşağı Gökdere köylerinde ekilmekteydi. Fakat dar bir alanda pamuk zi-
raati yapılıyordu. Eğirdir’de sarı siyah “Sahtiyan” yapılır. Eğirdir Alacası 
denilen bir çeşit kaba alaca dokuyan tezgahları çoktur. Son zamanlarda ise 
kumaş dokumacılığı yerini halı dokumacılığına bırakmaya başlamıştır.13

Uluborlu Kumdanlı köyü Türkmen köyü olup kadınları güzel kilim do-
kurlar. Dokudukları kilimler Sancak dahilinde meşhur, dayanıklı ve ol-
dukça kıymetlidir. Ketenlik yaylasında yetişen ketenler çıkrıkla bükülerek 
kaba dokumalar yapılır.

1880 yıllarda Senirkent ve civarında Alacabez, Halı, Kilim dokunmak-
taydı. Isparta ve civarında Pamuk, Keten ziraatinin yapılması Yörük ya-
şam geleneğinden dolayı da Yün ve Kılın olması dokuma geleneğinin çe-
şitliliğini sağlamıştır. Böylece hem ıstar tezgahlarında halı kilim ve diğer 
dokumalar ile çulfalık tezgahlarda ise kumaşlar dokunmuş yapılan ürünler 
aynı zamanda ticari olarak da değerlendirilmiştir.

Dokumacılıkla İlgili Kadı Sicillerindeki Belgeler
1311-1313 tarihlerini içeren 158 numaralı Uluborlu Kadı Sicil Defte-

rinde konumuzla ilgili belli başlı belgeler ise şunlardır:

Numara 74
Isparta Sancağı’na bağlı Uluborlu kazasının Bahçe Mahallesi ahalisin-

den Hicaz’a gidip geri dönerken yolda vefat eden Vücudizade  Hacı Hüse-
yin ibni Hacı Ahmet Efendi’nin veraseti 

Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Hüseyin Efendi ibni Hacı Ahmed 
Efendi’nin veraseti zevce-i menkuha-ı metrukesi Aişe binti Hüseyin nam 
hatun ve validesi Fatma binti Said nam hatunlar ile sulb-i kebir oğlu Tah-
sin ve sulb-i sagir oğlu Ahmed ve Hüseyin’e inhisarı bil-ihbar ba’det-
tahakkuki’ş-şer’i sagiran-ı merktumanın vakt-i rüşd ve sedadlarına de-
ğin babaları müteveffa-yı mezburdan müntakil mal-ı mevrusunu hıfz ve 
tesviye-i umurlarına kıbel-i şer’den vasi nasb ve ta’yin olunan valideleri 
zevce-i merkume Aişe Hatun bi’l-vesaye ve bi’l-verase taleb ve ma’rifetleri 
ve ma’rifet-i şerle tahrir ve terkım ve bi’l-müzayede bey’ ve beyne’l-verese 
12  Mustafa Karayaka,7269 Sayılı Temettuat Defteri’ne Göre 1840(H.1256) Yılında Afyon’un Çay İlçesi’nin 
Sosyal Kültürel ve İktisadi Durumu, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Isparta 
2005,s.40
13  Böcüzade,Age,s.63
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bi’l farizati’ş-şer’iyye tevzı’ ve taksim olunan terike-i müteveffa-yı mez-
burdur ki ber vech-i atiyye’z-zikr ve beyan olunur. Hurrira fi’l-yevmi’l-
ihda ‘aşer min-şehr-i Muharremi’l-haram sene isna ‘aşer selase-mi’ete ve 
elf. (11.M.1312/ 11.M.1896)14

‘Ari sarık 3                                          80 kuruş
‘Ari sarık 5                                          55 
Defa sarık 8 Kebir abani 1                  80 
Hammamiye Bürci 2                           20 
Fısta 2                                                 20 
Ari Bürci 4                                          40
Tarabulus Kuşa ğı 1                             8
‘Ari çekme 2        25
Ketenlik amelgan top parça 2             60 

Burada ölü bir kişinin geride bıraktığı terekesine baktığımız  zaman 
kullanılan çekme, abani, amelgan gibi dokuma ürünleri belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır.

Numara 76
Isparta Sancağına tabi’ Uluborlu Kazasının nefs-i Uluborlu Kazasının 

Alaca Mescit Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat eden Buru-
koğlu Mehmed Ali bin Mehmed’in veraseti zevce-i menkuha-ı metrukesi 
Vesile binti Hacı Ahmed ve Kamile binti Kamil ile sulb-i sagir oğlu Meh-
med ve sulbiyye-i sagire kızı Aişe ve mezbure Kamile  Hatun karnında ve 
mütebeyyin altı aylık haml-i mevkufa inhisarı bi’l-ihbar ‘inde’ş-şer’i’l-
’ala zahir ve nümayan olduktan sonra sagir-i mezbur Mehmed’in vakt-i 
rüşd ve sedadına değin babaları müteveffa-yı mezburdan müntakil malını 
hıfz ve tesviye-i umuruna kıbel-i şer’den vası nasb ve ta’yın olunan ba-
badan ceddi mahalle-i merkume ahalisinden Burukoğlu Hacı Ahmed bin 
Mehmed’e bi’l vesaye mezbure Kamile’den mütevellid sagir ve mezbure-
de haml-i mevkuf-ı mezkurun kezalik hisse-i irsiyyesini hıfz ve tesviye-i 
umuruna kıbel-i şer’den vasi nasb ve ta’yin olunan kasaba-ı mezburenin 
Bahçe mahallesi ahalisinden dayısı Pilavoğlu Osman bin Osman nam ki-
mesne bi’l-vesaye taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrlr ve terkim ve 
bi’l-müzayede bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farızati’ş-şer’iyye tevzi’ ve tak-
sim olunan tereke-i müteveffa-yı mezburdur ki ber-vech-i ati zikr ve beyan 
olunur. Hurrira fi’l-yevmi’s-salis ‘aşer min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerıfe sene 
ihda ‘aşer selase-mi’ ete ve elf. (13.Z.1311/ 1895.Z.13)15

14  158 Numaralı Uluborlu Şeriye Sicili, Belge no : 74
15  158 Numaralı Uluborlu Şeriye Sicili, Belge no : 76
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 Köhne kilim 1 25 kuruş

 Şalvar 1 10 kuruş

 Eski takı 1 5 kuruş

 Minder 1 yasdık 1 5 kuruş

Numara 103
Uluborlu Kasabasının Çelebi Mahallesi ahalisinden iken bundan önce 

vefat eden Pişmancıoğlu Hacı İbrahim bin Hüseyin bin Ahmed’in vera-
seti zevce-i menkuha-ı metrukesi Fatma bint-i Mehmed ile pederi Hü-
seyin bin Hacı Ahmed ve silk-i celil-i ‘askeride müstahdem oğlu Meh-
med ve sulb-i sagir oğulları İbrahim ve Ahmed’e münhasıra olduğu bi’l-
ihbar ‘inde’ş-şer’i’l-’ali zahir ve nümayan olduktan sonra ga’ib-i mezbur 
Mehmed’in hisse-i irsiyyesini ahz ve kabza taraf-ı şer’den vasi nasb ve 
ta’yin olunan mahalle-i mezkure ahalisinden dayısı Bostancıoğlu Osman 
bin Mehmed ve sagiran-ı merkumanın vakt-i rüşd ve sedatlarına değin 
babaları müteveffa-yı mezburdan müntakil mallarını hıfz ve tesviye-i 
umurlarına kıbel-i şer’den vasi nasb ve ta’yin olunan ana tarafından de-
deleri mahalle-i mezkure ahalisinden Hacıoğlu Mehmed bin Ömer nam 
kimesne bi’l-vesaye zevce-i mezbure ve eb-i merkum bi’l-verase taleb ve 
ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrir ve beyne’l  verese bi’l-müzayede ve 
bi’l-farizati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksim olunan veraset-i müteveffa-yı mez-
burun ber-vech-i atiyye’z-zikr ve beyan olundu. Hurrira fi’l yevmi’s-selase 
min-şehr-i recebi’ş-şerıfe sene isna ‘aşer selase-mi’ ete ve elf. (3.B.1312 
/1896.B.3)16

Hallaç yayı 2 tokmak 2                            45    kuruş 
Bogası top 2                                            14    kuruş  

Burada zikredilen hallaç yayı ve tokmağı tereke defterinde adı geçen 
Pişmancıoğlı Hacı İbrahim’in hallaç olarak iştigal ettiğini ve yün ve pa-
muk dövdüğünü gösteriyor. 2 top bogası kumaşı da bir dokuma ürünüdür.

Numara 115
Isparta Sancağına tabi’ Uluborlu Kazasının nefs-i Uluborlu Kasabası 

mahallatından Çeşme-i Kebır Mahallesi ahalisinden iken bundan önce ve-
fat eden Osman Beşe oğlu Kara Mehmed bin Hacı Hüseyin bin Abdullah’ın 
veraseti validesi Fatma binti Hüseyin ile sulb-i kebır beldede kayıp olan 
oğlu Hüseyin’e inhisarı bi’l ihbar ‘inde’ş-şer’i’l-’ala zahir ve nümayan 
16  158 Numaralı Şeriye Sicili, Belge no: 103
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olduktan sonra ga’ib Hüseyin’in babasından müntakil malını kendisi zu-
hur edene değin ahz ve hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb ve ta’yin olunan 
mahalle-i merkume ahalisinden olup akrabasından Osman Beşe oğlu Kara 
Mehmed bin İbrahim Üzerine yine mahalle-i mezkure ahalisinden Katib-
zade mahdumu Hafız Mehmed bin Rüşdü Efendi nezaret etmek üzere taleb 
ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrir ve terkım ve bi’l-müzayede bey’ 
ve beyne’l verese bi’l-farizati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksim olunan tereke-i 
müteveffa-yı mezburdur ki vech-i ati zikr ve beyan. Hurrira fi’l-yevmi’l-
hamis ‘aşer min-şehr-i Ramazani’l mübareke sene isna ‘aşer selase-mi’ete 
ve elf. (15.N.1312/ 1896.N.15)17

Kahve değirmeni 1 5 kuruş

 Silahlık 1

Sagir Bıçak1

                    

5
kuruş

Gömlek 1

3

                

3                                 

kuruş

kuruş

Amelgan arşın 5,5 Kuruş5

 Basma entari 1 Kuruş15

 Müsta’mel kumaş entari 1 Kuruş50

 Avare top 4 Kuruş30

 Peştemal ‘aded 1 Kuruş10

 Fes 2 Kuruş 8

 Döşek şiltesi 1 Kuruş10

 Cedid kebir havlu 1 Kuruş16

 Müsta’mel   şalvar 1 Kuruş20

17  158 Numaralı Şeriye Sicili,  Belge no :115
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Numara 128
Isparta Sancağı’na bağlı Uluborlu kazasının Hoceki Mahallesi ahalisin-

den iken bundan önce vefat eden Molla Ömer-zade Osman Efendi bin Os-
man bin Abdullah’ın veraseti nikahlı eşi Yakub kızı Fatma hatun ile küçük 
oğlu Yaşar ve küçük kızı Nesime’ ye inhisarı ihbarla zahir ve nümayan  ol-
duktan sonra sagiran-ı mezburanın vakt-i rüşd ve sedadlarına değin baba-
ları müteveffa-yı muma ileyhden mevrus mallarını hıfz ve tesviye-i umur-
larına kıbel-i şer’den Kolağası Kazım Efendi’nin nezaretini havi vasiyy-i 
sagirleri mahalle-i merkume sakinlerinden ve müderrisin-i kiramdan Hoca-
zade Osman Efendi bin Hacı Abdullah Efendi ile’ valideleri zevce-i Fatma 
Hatun bi’l-vesaye ve bi’l-verase taleb ve ma’rifet-i şer’le tahrir ve terkim 
ve bi’l-müzayede bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer’iyye tevzi’ ve 
taksim olunan terike-i müteveffa-yımuma ileyhdir ki ber-vech-i ati zikr ve 
beyan olundu. Hurrira fi’l-yevmi’l-ihda ve’l-’ışrin min-şehr-i  Şevvali’ş-
şerife sene isna ‘aşer selase-mi’ ete ve elf. (21.L.1312/ 1896.L.21)

Mak’ ad şiltesi 1 10 Kuruş

Yasdık 12 40 Kuruş

Mak’ ad halısı 2 80 Kuruş

Müsta’mel kilim 1 40 Kuruş

      İçi pamuk dolu sagir minder 1 10 Kuruş

Ot dolu şilte 2 20 Kuruş

Mak’ad yasdık 12 40 Kuruş

Yün ve pamuk dolu minder 2 20 Kuruş

Köşe minderleri 2 yasdık 4 10 Kuruş

Müsta’mel seccade 1 15 Kuruş

Müsta’mel kilim 1 mak’ad halısı 1 25 Kuruş
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 Pencere perdeleri 8 10 Kuruş

 Frenk-kari köhne kilim 1 15 Kuruş

 Sagir mak’ ad 10 Kuruş

 Kıl heybe 2 30 Kuruş

 Halı seccade 1 50 Kuruş

 Sagir minder 1 10 Kuruş

 Şilte yün 30 Kuruş

 Mak’ad şiltesi 1 20 Kuruş

 Yasdık 5 20 Kuruş

 Yasdık şiltesi 2 5 Kuruş

 Kılınç kabzı 1 40 Kuruş

 Kebir ‘ayna 1 30 Kuruş

 Kase takımları 50 Kuruş

 Numara 160
Isparta Sancağı’na bağlı Uluborlu kazası mahallatından Bahçe mahal-

lesi ahalisinden iken bundan önce vefat eden Çerkez oğlu Hüseyin bin 
Abdullah’ın verasetini nikahlı eşi Hüseyin kızı Halime ve küçük oğlu 
Mustafa ile karnında altı aylık hamile bebeğe inhisarı ihbar ile inde’ş-şer’il 
enver zahir ve sedadına babası müteveffa-yı mezburdan müntekil malını 
hıfz ve tesviye-i umuruna kable şer’iden vasi nasb ve ta’yin olunan Emrem 
Mahallesi ahalisinden Debbağoğlu Eyyüb bin Emin ve haml-i mevkuf-ı 
mezkfurun dahi hisse-i irsiyyesini kendinin ahz ve hıfza taraf-ı şer’den 
vasi nasb ve ta’yin olunan zevce-i merkume Halime Hatun el- vesaya ve 
bi’l-verase tevzi ve teslim olunan tereke-i müteveffa-yı mezburdur ki ber 
vech-i ati zikr ve beyan olunur. Hurrira fi’l-yevmi’s selasun min-şehr-i 
Cemazi’l evvel sene İsna ‘aşer selase mi’ete ve elf. (30. Ca. 1312 /1896.
Ca.30 )18

18  158 Numaralı Uluborlu Şeriye Sicili, Belge no :160
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 Seccade 1 23 Kuruş

 Köhne heybe 1 20 Kuruş

 Mendil 1 18 Kuruş

 Yasdık 2 10 Kuruş

 Köhne çuval 4 10 Kuruş

 Yün çuval teki 20 Kuruş

 Türkmen çuvalı 1 15 Kuruş

 Çuka şalvar 1,entari 1 37 Kuruş

 Köhne 1 10,2 Kuruş

Buradaki mallara baktığımızda da Türkmen dokumalarından ve çuka 
şalvarlardan bahsetmektedir ki tamamen bölgenin yerli dokuma sanayine 
dayanan ve el tezgahlarında dokunan ürünler dikkatimizi çeker.

Numara 161
Isparta Sancağına tabi’ Uluborlu Kazasının nefs-i Uluborlu Kasaba-

sı mahallatından Efendi Sultan Mahallesi ahalisinden iken bundan ak-
dem vefat eden Enzeloğlu Koca Ahmed bin Ahmed’in verasetini zevce-i 
menkuha-ı metrukesi Emine Hatun ibneti Ca’fer ile sulb-i kebir oğlu Ah-
med ve sulbiye-i kebire kızı münhasıra olup sonra adı geçen küçük çocuk 
Ahmed dahi vefat edip veraseti zevce-i menkuha-ı metrukesi ibn-i hatun 
ibneti Hacı Hüseyin ile validesi zevce-i evvel-i mezbure Emine Hatun ib-
neti Cafer ve küçük oğlu oğlu Ahmed’e münhasıra olup sonra küçük ço-
cuk Ahmed dahi vefat edip verasetini validesi zevce-i sani Hacı Hüseyin 
kızı Emine Hatun’a inhisan bi’l-ihbar i’ndeş-şer’il-ala zahir ve nümayan 
olduktan sonra kasaba-i mezbürenin Tahtapazar Mahallesinde sakine ve 
zatı ta’rif-i şer’iyle muarrefe olan sahibe-i arzıhal İşbu ba’isetü’l-i’lam 
zevce-i saniye ait muhallefattan…………..üç çift çuval ve bir çift harar ve 
mal-ı kafura ve 18 kıyye doyar ve yerli-kari 59 top bogası…….üç kanat 
ipekli Tarablus kuşağının Hacı Hüseyin kızı Emine Hatun’a teslimine…
(20.S.1313/  1897.S.20 )19

  Numara 162
Uluborlu’nun Ahi Bahaeddin Mahallesi’nde vefat eden Mehmed-zade 

Süleyman Nafiz Efendinin verasetine ait muhallefattan zikredilen kimi do-

19  158 Numaralı Uluborlu Şeriye Sicili,Belge no: 161
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kuma ürünlerine  ait mallar ise şöyledir (15.B.1311/1895.B.15) :20

BeşeIli alaca döşek 1 65 kuruş

Keza alaca döşek 1 26 kuruş

Kutnu müstamel yastık 1 35 kuruş

Defa kutnu yastık 1 15 kuruş

Köhne sağır minder 3 35 kuruş

Beyaz yağmurluk 1 35 kuruş

Sandal heybesi 1 13 kuruş

Köhne eğer heybesi 12 kuruş

Defa eğer heybesi 26 kuruş

Kebir cedid seccade 1 90 kuruş

Müsta’mel kilim 1 62 kuruş

Defa kebir seccade 1 108,5 kuruş

Cedid kilim 1 120 kuruş

De’fa müsta’mel kilim 1 210 kuruş

Kıl dokuma 2 160 kuruş

Defa kilim 1 122 kuruş

Köhne kilim 1 106 Kuruş

Alaca yün 1 61 kuruş

Müsta’mel kilim 1 91 kuruş

Köhne kilim 1 25 kuruş

Kıl 2 61 kuruş

Kebir seccade 1 50 kuruş

Uşak-kari kilim 1 31 kuruş

Turhal-kari 1 126 kuruş

Köhne halı seccade 1 31 kuruş

20  158 Numaralı Uluborlu Şeriye Sicili,Belge no : 162
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Kıl yaygı 40 kuruş

Kırmızılı alaca şilte 1 26 Kuruş

Bu tereke kaydına baktığımızda da Burdur-Isparta yöresine mahsus 
Alaca kilimlerinin 19. yüzyılda yaygın bir şekilde kullanıldığını anlıyoruz. 
1870-1890 Yılları arasında kız okulu karşısındaki İrfan Efendinin evi satın 
alınarak buraya dokuma tezgahları konulur. Manisa’dan ustalar getirilerek 
dokumacılık öğretimi başlar birde küçük şirket kurulur. Ayrıca kız okulun-
da öteden beri dokunan “Alacabez” dokumacılığının ilerletilmesi için yeni 
tezgâhlar getirilir.21

Basma 1 55 kuruş

Kilim 1 62 kuruş

Defa kiIim 1 kanad 42 kuruş

Defa kanad kilim 1 32 kuruş

Köhne halı seccade 1 2 kuruş

Kebir kilim 1 140 kuruş

Defa kilim 1 140 kuruş

Kebir seccade 1 45 kuruş

Kebir seccade 1 40 kuruş

Kebir seccade 1 35 kuruş

 Müst’amel kebir seccade 1 20 kuruş

 Kebir seccade 1 45 kuruş

 Seccade 1 10 kuruş

 Kilim dokuma heybe 1 17 kuruş

 Yağmurluk 1 67,2 kuruş

 Kebir seccade 1 1,35 kuruş

 Yün 75 kuruş

 Türkmen-kari 1 120 kuruş

 Türkmen-kari 1 140 kuruş

 Kıl 50 kuruş

 Kilim 1 80 kuruş

 Köhne kilim 1 15 kuruş

 Yastık 1 2 kuruş

21  Böcüzade,Age,s.225-243
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Yukarıda verdiğimiz kadı sicillerine ait tereke ve muhallefat kayıtların-
da Hamid Sancağı ve bağlı kazalarında tamamen yerli dokuma ürünleriyle 
Türkmen, Uşak, Turhal işi gibi hepsi yerli ve Anadolu işi dokuma ürünle-
rinin evlerde ve işyerlerinde gündelik hayatta kullanıldığını görüyoruz.

Bazılarını incelediğiniz Kadı Sicil kayıtlarına göre Hamit Sancağının 
önemli bir dokuma merkezi olduğunu anlıyoruz. Dokuma ürünlerine bağlı 
olarak da doğal boyar maddelerin yetiştirilip hem dokumalarda kullanılıp 
hem de boyarmadde olarak satıldığını görüyoruz. Pamuk ve keten üretimi-
nin tamamı yün ve kıl olan diğer dokumalardan ayrı olarak yeni dokuma-
lar yapılmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Şark halı dönemi örnekleri 
dikkate alınarak çözgü malzemesinin pamuk olması sipariş dokumalara 
dayandırılsa da 16. yy’dan beri pamuk üretimin yapılması dokumalardaki 
malzeme farklılığında önemli bir etkendir.

Günümüzde Isparta dokumaları denildiğinde ise Şark halı döneminde 
tamamen sipariş olarak yapılan halılar akla gelmiş22 ve yapılan araştırma-
lar bu dönem öncesine gitmediği gibi birde bu dönem dokumaları Isparta 
halısı olarak tanıtılmıştır23.

Türk El Dokuma kültürü araştırmalarında iskan tarihi, alan araştırması, 
malzeme ve teknik analizin yanında Osmanlı Arşiv belgelerinin de araştı-
rılması bizleri daha sağlıklı bilgilere götürecektir diye düşünüyoruz.

KAYNAKÇA

BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ML.VRD.TMT( Maliye Nezareti 
Temettuat  Defterleri ) / 10118,Tarih :1260-1261.
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ÖZET
Geçmişten günümüze aktarılan ve maddi kültürün en önemli parçala-

rından olan geleneksel giysiler o yörede yaşayan halkın tarihini, yayıldık-
ları coğrafyanın şartlarını, ait olduğu dinsel grubun ve sosyal zümrenin 
özelliklerini yansıtmaktadır. Kültürler arası alışverişin artması ve özellikle 
batılı tarzda giyimin benimsenmesiyle geleneksel giyim kuşam alışkanlık-
ları da büyük ölçüde terk edilmiştir. Geleneklerine son derece bağlı olan 
Beypazarı’nda ise halk geleneksel giysilerini halen kullanarak yaşatmaya 
devam etmektedir.

Beypazarı geleneksel kadın kıyafetleri günlük kıyafetler ve özel gün 
giysileri olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük kıyafetler halen kullanılırken 
özel gün giysileri bugün yalnızca düğün ve nişan törenlerinde kullanıl-
maktadır. Bu kıyafetler, gerek dikim tekniği gerekse desen ve el işçiliği 
yönünden adeta birer sanat eseridir. Ayrıca kıyafetleri tamamlayan takılar-
da bölgenin el sanatları konusunda ne kadar zengin olduğunu gözler önüne 
sermektedir.

Çalışmanın amacı geleneksel giysilerin halen yaşatıldığı Beypazarı il-
çesi özel gün giysilerinden esinlenerek koleksiyon hazırlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Özel gün giyimi, maddi kültür, kültür.

* Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü.
** Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi.
*** Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi.
**** Emekli Öğretim Elemanı.
***** Emekli Öğretim Elemanı.
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ABSTRACT
Traditional Special Day Clothes of Beypazari
Traditional clothes which are transferred from the past to the present 

and are the most important components of material culture reflect the 
history of the people living in that district, the conditions of the geography 
in which they spread, the characteristics of   the religious group and the 
social class that they belong. As the intercultural trading is increasing and 
especially the clothing of Western style is being adopted, the habituations 
of traditional clothing started to decrease. However, in Beypazarı which 
is extremely connected to its customs, people continue to perpetuate   the 
traditional clothes by still using them.

The traditional woman clothes of Beypazarı are divided into two groups 
as daily clothes and special day clothes. While daily clothes are being still 
used, special day clothes are only being used in celebrations of wedding 
and engagement. These clothes are like work of an art both with sewing 
technique and handcraftsmanship. Also, the jewellers which complete the 
clothes show that the district is very rich in respect of the handicraft.

The purpose of this study is to prepare a collection being inspired of the 
special day clothes of Beypazari in which the traditional clothes are still 
alive.

Key Words: Clothing of special day, material culture, culture.

Giriş
Beypazarı Ankara’nın 100 km kuzeybatısında, geçmişi İ. Ö. 2000’li 

yıllara kadar uzananan bir ilçedir. Roma ve Bizans dönemlerinde, Kral 
ve İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olarak sahneye çıkmıştır. 
Yöre yeraltı ve yer üstü zenginlikleri nedeniyle vazgeçilmez bir pazar yeri 
olarak değerlendirilmiştir (Toker, 2005: 184).

Osmanlı kültürünü yansıtan evleri, cami ve türbeleri, akarsuları, yayla-
ları, vadileri ile Beypazarı, dün ile bugün arasında köprü gibidir. Geçmişte 
olduğu gibi bugünde sosyal, kültürel ve ekonomik bir merkez durumun-
da olan Beypazarı, Ankara’nın en tanınan ilçelerinden birisidir. Beypazarı 
geçmiş yılların birikimini ve geleneksel Anadolu şehir yapısının korunma-
sı konusunda, örnek bir proje geliştirmiş ve kent ekonomisine büyük bir 
getiri sağlamıştır. Beypazarı son yılların en iyi kurtarılmış kent dokuların-
dan birini sergilemektedir. (Anonim, 2004: 41) 



583

Gelirinin büyük bölümünü tarımdan elde eden ve büyük kentlerin yaş 
sebze ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olan Beypazarı turizmi son 
yıllarda oldukça gelişmiştir. 

Beypazarı İlçesi Geleneksel Özel Gün Kıyafetleri
Toplumların yaşadıkları coğrafyada, yaşam tarzları, dini inançları ve 

sosyal normlarının en önemli göstergesi giysileridir. Anadolu geleneksel 
giyim kuşam özellikleri incelendiğinde son derece zengin bir giyim kuşam 
kültürü olduğu görülmektedir. İhtiyaçların ve sosyal alışkanlıkların renk-
lendirip şekillendirdiği geleneksel giysiler kentleşmenin artması ve moda 
olgusunun hayatımıza girmeye başlamasıyla büyük ölçüde terk edilmiş, 
pek çok yörede yalnızca folklor ekipleri ve halk bilimi araştırmacıları ta-
rafından incelenir ve kullanılır hale gelmiştir. Hiç kuşkusuz küreselleşme 
ile başlayan ve teknolojinin gelişmesiyle daha da fazlalaşan kültür eroz-
yonu etkilerini geleneksel giysilerimizde de göstermeye devam edecektir. 
Ancak geleneksel kültürümüzün en önemli ve en renkli parçalarından biri 
olan geleneksel giysilerimizin bu süreçte tamamen yok olmasının önlen-
mesi de oldukça önemli görülmektedir 

Geleneksel yaşamda her kuşak kendinden önceki kuşağı izleyerek gi-
yim kuşam anlayışını ve alışkanlıklarını günümüze taşır. Ancak giyim-
kuşam anlayışında ve alışkanlıklarında hiç değişim olmadığını söylemek 
mümkün değildir. En azından malzeme değişmekte, işçilik eski özenini 
yitirmekte, yaşanan günün koşulları farklı biçimleri doğurmakta ya da baş-
ka modalardan etkileşim gözlemlenmektedir (http://www.uslanmam.com/
turk-kulturu/27852-geleneksel-giyim-kusam.html).

Günümüzde geleneksel giyim kuşam kültürümüz zaman ve moda bas-
kısı altında daha çok ezilmekte ve günden güne geleneksel özelliklerini 
kaybederek yok olmaktadır. Geleneksel giyim kuşam kültürü konusunda 
Anadolu bize çok geniş bir araştırma sahası sunmaktadır. Köyden köye 
mahalleden mahalleye bile değişik giyimlerin göründüğü Anadolu’da gi-
yilen giysiler ve kullanılan başlıklar ve diğer aksesuarlar bile farklı şeyleri 
temsil etmektedir. Takılan bir başlıktan kişinin evli ya da bekâr mı, hangi 
sosyal gruba ait olduğu anlaşılabilmektedir. 

Toplumumuz yaşamını iyi gözlemlediğimizde, pek çok gelenek ve 
değer yargılarıyla yüklü yöresel nitelikler taşıyan giysilerin yanında tüm 
Anadolu’da fabrikasyon üretilen batı dünyasının değer yargılarıyla yüklü 
giysilerin geniş yaygınlığı da gözden kaçmamaktadır. Kimi küçük yörele-
rimiz dışında batı kültürünün belli oranlarda evrensel boyutlar kazanmış 
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giysilerinin obje ve biçim olarak Anadolu giysi kültürünü tümüyle etkile-
diğini onunla geniş boyutlarda örtüştüğünü görebiliyoruz (Erden, 1986: 
26). 

Beypazarı, ilçesi başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel dokusu en zen-
gin ilçelerinden biridir. Zengin mimari özellikleri ve gelişmiş el sanatla-
rıyla Beypazarı kültürel açıdan oldukça zengin bir yerleşim merkezidir. 
Bu zenginliğin en önemli parçalarından biriside geleneksel giysileridir.  
Değişen sosyo-kültürel yapıya sahip bulunan Beypazarı’nda geleneksel 
giyim-kuşam kültürü, sandıklarda muhafaza edilerek varlığını sürdürmek-
tedir. Yöre halkının geleneksel kültürlerini koruma konusunda gösterdikle-
ri özen neticesi geleneksel giysiler günümüze kadar korunmuştur. Yörenin 
turizme açılmasıyla yıllarca sandıklarda saklı kalan bu değerler sergilen-
meye ve paylaşılmaya başlanmıştır. Bugün geçmişe nazaran bu giysilerin 
ne kadar değerli oldukları anlaşılmakta ve atılmak ya da verilmek yerine 
saklanmaktadır. 

Beypazarı geleneksel kırsal yaşamında kadınlar vakitlerinin büyük bir 
kısmını çalışarak geçirirler. Bu açıdan bakıldığında günlük yaşam ve iş 
giysileri farklılıklar gösterir. Ancak özel gün giysileri ve başlıklar düğün-
ler nedeniyle görülür. (http://www.uslanmam.com/turk-kulturu/27852-
geleneksel-giyim-kusam.html)

Beypazarı’nda kadın kıyafetleri Osmanlı saray giysilerine benzer. 
Düğün ve günlük kıyafetleri ayrıdır. Kendine özgü bu tarz giysiler günü-
müze kadar ulaşmış ve halen yaşamaktadır. Beypazarı kadınlarının gele-
neksel özel gün giysileri incelendiğinde gelin giyimi, sağdıç giyimi ve da-
vetli giyimi olmak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir. (Torun, 2004: 459) 

Beypazarı özel gün giysileri; 

• Bindallı kuyruklu
• Ağı çalık bindallı şalvar
• Bindallı maksi elbise
• Simli kumaştan kuyruklu şalvar olarak sıralanabilir (Torun, 2004: 459).

Bu kıyafetlerin üzerine tamamlayıcı olarak keleve denilen inci, belde 
kemere kadar inen sıra altınlar, beşibiryerdeler, tılsım, küpe, kolye ve bile-
zikler kullanılmaktadır. 

1800’lü yılların sonlarında ilk kez sarayda giyilen beyaz gelinliğe dair 
ilk örneklere de Beypazarı’nda ulaşmak mümkündür. Müzelerde sergile-
nen 1800’lü yılların sonlarından kalma gelinlik örnekleri, bize saray mo-
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dasının Beypazarı halkı tarafından yakından takip edildiği ve bu gelin-
liklerin sarayla yaklaşık olarak aynı zamanlarda giyildiği anlatılmaktadır. 
Buda bize Beypazarı halkının yenilikleri takip etme konusunda ne kadar 
duyarlı olduğunu göstermektedir (Resim 1-2).

Bugün pek çok evde sandıklarda bu kıyafetler korunmaya ve muhafa-
za edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma kapsamında müze ve sandıklarda 
bulunan kıyafetlere ulaşılmaya çalışılmış bunları kullanan kişilerden ilk 
ağızdan bilgi alınmıştır.

Kuyruklu Bindallı
Kadife üzerine maraş işi tekniği ile desenlendirilmiştir. Eskiden kalan 

kuyruklu bindallılarda altın alaşımlı sırmalar kullanılmıştır. Kuyruklu bin-
dallılarda olarak kırmızı, bordo, mor ve yeşil renkleri kullanıldığı görülür 
(Resim 3-4).

 Üç parçadan oluşan kıyafetin üstünde içlik ve hırka alta ise kuyruklu 
denilen bindallı şalvar giyilmektedir. İçlikte kullanılan desenler genellikle 
çok yoğun değildir. “V” yakalı ve önden iliklenebilir olan içliğin üzerine 
hırka giyilmektedir. İçliğin kolları hırkadan uzundur. İçliğin altına giyilen 
şalvarın ağ kısmı paça hizasında ya da biraz daha uzundur. Şalvarın pa-
çalarına geçirilen kaytan diz altından bağlanmaktadır. Şalvarın içine daha 
kabarık durması için iç donu giyilmektedir. Şalvarın ağı önden ve arkadan 
toplanarak belde kemer yardımıyla tutturulmakta ve estetik bir görüntü 
oluşması sağlanmaktadır.
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bu gelinliklerin sarayla yakla k olarak ayn zamanlarda giyildi i anlatlmaktadr. Buda bize 
Beypazar halknn yenilikleri takip etme konusunda ne kadar duyarl oldu unu 
göstermektedir (Resim 1-2). 
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kullanlm tr. Kuyruklu bindalllarda olarak krmz, bordo, 
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Düğün günü kuyruklu bindallı, sağdıç ve düğün 
sahiplerinin yakın çevrelerinden olan evli hanımlar 
(günümüzde genç kızlar) tarafından giyilmektedir. 
Sağdıcı diğerlerinden ayıran özellik; başına taktığı 
baş takımı (üzeri altınla süslenmiş fes) ve boynun-

da kalınca bir dizi inci ile 
birlikte, bu dizinin hemen 
altından başlayan önlük 
şeklindeki kumaş üzerine 
dikilerek tutturulan altın 
dizeleridir. Bu altınlar gö-
beğe kadar uzanır. Ayrıca 
bu takıların üzerine tılsım 
adı verilen kolye de kulla-
nılır (Resim 5-6). Sağdıcın 

dışında kuyruklu bindallı giyenlerin başında üzeri işlemeli çevreler kulla-
nılmaktadır. Düğün günü sağdıcın giydiği kıyafet, düğünden sonraki gün 
gelin tarafından giyilmektedir (Torun, 2004: 461).

Elbise Bindallı
Elbise bindallılarda tıpkı kuyruklu bindallı gibi kadife kumaş üzerine 

maraş işi tekniği ile desenlendirilmiştir. Rahat giyilebilmesi için önü ge-
nelde bele kadar açık olan bindallılarda genellikle yuvarlak yaka kulla-
nılmaktadır. Altın ve gümüş kemerlerle kullanılan bindallıların kırmızı, 
bordo, lacivert renklerde olanları bulunmaktadır. 

Kuyruklu 
Kalıp ve çalışma tekniği olarak kuyruklu bindallıya benzeyen kuyruklu, 

yapımında kullanılan kumaşlar ve süsleme teknikleri bakımından farklı-
lıklar göstermektedir. Atlas, canfes, saten (desenli) ipekli, şam topu, krep 
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ksm paça hizasnda ya da biraz daha uzundur. alvarn paçalarna geçirilen kaytan diz 
altndan ba lanmaktadr. alvarn içine daha kabark durmas için iç donu giyilmektedir. 

alvarn a  önden ve arkadan toplanarak belde kemer yardmyla tutturulmakta ve estetik bir 
görüntü olu mas sa lanmaktadr. 
 

Dü ün günü kuyruklu bindall, sa dç ve dü ün sahiplerinin yakn çevrelerinden olan 
evli hanmlar (günümüzde genç kzlar) tarafndan giyilmektedir. Sa dc di erlerinden ayran 
özellik; ba na takt  ba  takm (üzeri altnla süslenmi  fes) ve boynunda kalnca bir dizi inci 
ile birlikte, bu dizinin hemen altndan ba layan önlük eklindeki kuma  üzerine dikilerek 
tutturulan altn dizeleridir. Bu altnlar göbe e kadar uzanr. Ayrca bu taklarn üzerine tlsm 
ad verilen kolye de kullanlr (Resim 5-6). Sa dcn d nda kuyruklu bindall giyenlerin 
ba nda üzeri i lemeli çevreler kullanlmaktadr. Dü ün günü sa dcn giydi i kyafet, 
dü ünden sonraki gün gelin tarafndan giyilmektedir (Torun,2004; 461). 
 

 
ELB SE B NDALLI 

 
Elbise bindalllarda tpk kuyruklu bindall gibi kadife kuma  üzerine mara  i i tekni i 

ile desenlendirilmi tir. Rahat giyilebilmesi için önü genelde bele kadar açk olan bindalllarda 
genellikle yuvarlak yaka kullanlmaktadr. Altn ve gümü  kemerlerle kullanlan bindalllarn 
krmz, bordo, lacivert renklerde olanlar bulunmaktadr.  
 

KUYRUKLU  
 

Kalp ve çal ma tekni i olarak kuyruklu bindallya benzeyen kuyruklu, yapmnda 
kullanlan kuma lar ve süsleme teknikleri bakmndan farkllklar göstermektedir. Atlas, 
canfes, saten (desenli) ipekli, am topu, krep dö in ve saray dokumas olarak bilinen sevaiden 
üretilen kuyruklu içlik ve alvar olmak üzere iki parçadan olu maktadr. lemesinde 
genellikle kordon tutturma tekni i olan bolonya i nesi kullanlmaktadr.  
 

A IÇALIK   
 

çlik ve alvarla birlikte takm olarak giyilen a  çalk, geni  ve paçada ba lanmadan 
kullanlan bir kyafettir. A  ksm kuyrukludan daha ksadr. A  çal n dikiminde araya üstü 
dar alt geni  dörtgen parça a  olarak kullanlmaktadr. Bu a  parçasnn önü ortadan diki li 
arkas ise diki sizdir. A  çal n uçkurunun ucunun nak l olmas da dikkat çeken ba ka bir 
özelliktir.  Kyafetlerde dikim teknikleri son derece inceliklidir. A  çalk denilen alvar dahil 
bütün parçalar astarlanm tr. Astarlamada mermer ahiye benzer ince pamuklu astar 

            Resim 6         Resim 5 Resim 5 Resim 6
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döşin ve saray dokuması olarak bilinen sevaiden üretilen kuyruklu içlik 
ve şalvar olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. İşlemesinde genellikle 
kordon tutturma tekniği olan bolonya iğnesi kullanılmaktadır. 

Ağı Çalık  
İçlik ve şalvarla birlikte takım olarak giyilen ağı çalık, geniş ve paçada 

bağlanmadan kullanılan bir kıyafettir. Ağ kısmı kuyrukludan daha kısadır. 
Ağı çalığın dikiminde araya üstü dar altı geniş dörtgen parça ağ olarak 
kullanılmaktadır. Bu ağ parçasının önü ortadan dikişli arkası ise dikişsiz-
dir. Ağı çalığın uçkurunun ucunun nakışlı olması da dikkat çeken başka 
bir özelliktir. Kıyafetlerde dikim teknikleri son derece inceliklidir. Ağı 
çalık denilen şalvar dâhil bütün parçalar astarlanmıştır. Astarlamada mer-
merşahiye benzer ince pamuklu astar kullanılmıştır. Süslemede genellikle 
bolonya iğnesi kullanılmıştır. Yaka ve kol ağzı temizlemeleri aynı zaman-
da dekoratif bir görüntü veren çırpma dikişi ile yapılmıştır. İçliklerin kol 
evi kesimi düz yapılırken kol altına hareket rahatlığı sağlamak için yarım 
uçurtma kuş ya da uçurtma kuş konulmuştur. Bu ekler ve kesim özellik-
leri dikim esnasında ergonomik kullanım konforunun dikkate alındığını 
göstermektedir. Bazı içliklerde kumaşın yeterli gelmemesi nedeniyle ekler 
konulmuştur. Bu ekler konulurken simetrinin bozulmamasına dikkat edil-
miştir.    

Salta Fermene ve Çevre Hırka 
Pek çok yörede cepken adıyla bildiğimiz kısa ceket Beypazarı’nda salta 

adıyla kullanılmaktadır. Çuha, atlas ve kadife gibi kumaşlardan yapılan 
saltanın süslemesinde blonya iğnesi tekniği kullanılmıştır. Saltanın kolsuz, 
yelek şeklinde olanlarına ise fermene denilmektedir. 

Salta ve fermenenin dışında üste giyilen bir diğer parça ise hırkadır. 
Önceden başörtüsü olarak kullanılan, eskiyen çevrelerin işli kısımları, sal-
ta şeklinde tülbente dikilir ve astarlanır. Astarlama işlemi tamamen biti-
rilmeden evvel tülbent ve astar arasına pamuk yerleştirilir ve üzerinden 
kapitone geçilerek hırka oluşturulur (Torun, 2004: 463) 

Beypazarı geleneksel kadın giysileri ile ilgili yapılmış başka araştır-
malarda bulunmaktadır. Bu araştırmalar, geçmişten getirilen kültürel 
mirasımız olan giysilerimizin korunup tanıtılmasına yardımcı olsa da 
gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bir arşiv olmaktan öteye gide-
memektedir. Beypazarı geleneksel kadın giyimi de tıpkı Anadolu’nun 
diğer yörelerinde olduğu gibi kullanılırlığını yitirmektedir. Bu gerçekten 
hareketle bu giysilerin yaşatılmasının yalnızca sandıklarda ve müzelerde 
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saklamak ve arşiv oluşturmakla sağlanamayacağı kabul edilmiş ve  “Gazi 
Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” tara-
fından “Beypazarı Yöresi Geleneksel Giysi Ve Takılarını Geliştirme 
Projesi” adı altında bir proje hazırlanmış ve geleneksel giysi ve takıların 
modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu projenin amacı, hem giyim ku-
şam hem de el sanatları konusunda oldukça gelişmiş durumda bulanan 
Beypazarı’nın bu değerlerinin yöresellikten çıkarılarak tüm ülke çapında 
sergilenmesi ve yapılan modernizasyon çalışması ile yeni ve benzer ça-
lışmalara örnek olmaktır. Çalışmada, yöreye özgü kullanımı yaygın olan, 
bölgede üretilen kumaşlar kullanılmış, yalnızca düne ya da bugüne değil 
geleceğe de ait olan giysiler ve takılar üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma 
yalnızca bir başlangıç çalışması olup, proje çalışmasına her öğretim yılın-
da devam edilecektir. Bir yıl boyunca çalışması sürdürülen projede yakla-
şık 40 parçalık bir koleksiyon hazırlanmış ve yapılan sergi ve defilelerle 
Beypazarı geleneksel kültürünün önemli bir parçası olan kadın giyimlerinin 
tanıtımı yapılmıştır. Proje süresinde Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri aktif 
görev alarak, giysilerin üretiminin her aşamasında çalışmışlardır. Bu proje 
ile Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Beypazarı halkına karşı üstlendiği sosyal sorumluluğu yerine getirmiştir.  
Aşağıda Proje koleksiyonunda yer alan giysilerden 8 modelin detay bilgi-
leri ve süsleme özellikleri verilmiştir. 

1. Gelinlik
Yöresel kumaşlar kullanılarak hazırlanan gelinlik üç parçadan oluşmak-

tadır. Üstte ceket altta ise etek ve altında şalvar bulunmaktadır. Ceket ve 
şalvarda kullanılan kumaşlar Beypazarı’nda dokunan yöresel kumaşlardır. 

Etek ise şifondan hazırlanmıştır. Ceket 
ve etek üzerinde hazır harç ve danteller 
kullanılmıştır. Ön ve arka ortada muska 
ve gümüş atölyesi tarafından hazırla-
nan penesler kullanılmıştır. Etekten ve 
ceketin ön kısmından sarkan zincirlere 
telkari motifler ve spiraller sarkmakta-
dır. Ayrıca iğne oyası ile yapılmış çiçek-
lerde etek ve cekette süsleme amacıyla 
kullanılmıştır. Başta gümüş peneslerle 
süslü başlık kıyafeti tamamlamaktadır. 

 
 
1. GEL NL K 

 
Yöresel kuma lar kullanlarak hazrlanan 
gelinlik üç parçadan olu maktadr. Üstte 
ceket altta ise etek ve altnda alvar 
bulunmaktadr. Ceket ve alvarda kullanlan 
kuma lar Beypazar’nda dokunan yöresel 
kuma lardr. Etek ise ifondan hazrlanm tr. 
Ceket ve etek üzerinde hazr harç ve danteller 
kullanlm tr. Ön ve arka ortada muska ve 

gümü  atölyesi tarafndan hazrlanan 

penesler kullanlm tr. Etekten ve ceketin ön 
ksmndan sarkan zincirlere telkari motifler 
ve spirallerden sarkmaktadr. Ayrca i ne 
oyas ile yaplm  çiçeklerde etek ve cekette 
süsleme amacyla kullanlm tr. Ba ta 
gümü  peneslerle süslü ba lk kyafeti 
tamamlamaktadr.  
 

 
 

                                       
2. ÜÇLÜ TAKIM 
 
Ceket bluz ve ksa pantolondan olu an takmn ceketinde am topu 
olarak adlandrlan ve Beypazarl kadnlarn sandklarndan alnan 
mavi çizgili saten kuma  bluzunda ince dokuma kuma  ve pantolonda 
da pamuklu el dokumas kuma  kullanlm tr. Paça ve kolda krmz 
renkli, fay kuma  garni olarak kullanlm tr. Bluz kuma  büzülerek 
de i ik bir hakim yaka çal mas yaplm tr. Ön ortada 
Beypazar’nda hanmlarn günlük kyafetlerinin üzerine aldklar 
bürgü denilen örtünün kenar kullanlarak süslenmi tir. Kol a z paça 
kenarlar ve ceketin etek ucunda i ne oyalaryla süsleme yaplm tr. 
Giyside tamamlayc aksesuar olarak belde orijinal Beypazar 
kyafetleri arasnda yer alan kemer ve yaka ve ön ortasnda de i ik 
boylarda kelebeklerle tamamlanm tr.  
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2. Üçlü Takım
Ceket bluz ve kısa pantolondan oluşan takımın ceketinde şam topu ola-

rak adlandırılan ve Beypazarlı kadınların sandıklarından alınan mavi çiz-
gili saten kumaş bluzunda ince dokuma kumaş ve pantolonda da pamuklu 
el dokuması kumaş kullanılmıştır. Paça ve kolda kırmızı renkli, fay kumaş 
garni olarak kullanılmıştır. Bluz kumaşı büzülerek değişik bir hâkim yaka 

çalışması yapılmıştır. Ön ortada Beypazarı’nda hanım-
ların günlük kıyafetlerinin üzerine aldıkları bürgü de-
nilen örtünün kenarı kullanılarak süslenmiştir. Kol ağzı 
paça kenarları ve ceketin etek ucunda iğne oyalarıyla 
süsleme yapılmıştır. Giyside tamamlayıcı aksesuar ola-
rak belde orijinal Beypazarı kıyafetleri arasında yer alan 
kemer ile yaka ve ön ortasında değişik boylarda kele-
beklerle kullanılmıştır. 

3. Bilmece Takım 
Kıyafet, içte organze buluz, üzerinde yöresel kumaş-

lardan yapılmış “V” yaka kısa bluz ve altta önde ve ar-
kada bağlanılarak giyilen yanları dikişsiz bilmece pan-
tolondan oluşan üçlü takım şeklinde tasarlanmıştır. İçte 
bulunan bluzun kenarlarına simli iplikle örülmüş ince 
dantel geçirilmiştir. Pantolon paçaları, üst bluzun kol ve 
etek ucuna kumaşın kenarından çıkan 
püskül geçirilmiştir. Yaka yeşil renkli 
biye ile temizlenmiş aynı renk kurde-
leyle pantolonun beline kuşak geçi-
rilmiştir. Başta tamamlayıcı aksesuar 
olarak gümüş bir taç kullanılmıştır. 
Tacın kenarlarından sarkan zincirler-
den top şeklinde telkariler sarkmakta-
dır. Saçta örgüleri tutturmak için değişik büyüklüklerde 
tokalar tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. 
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2. ÜÇLÜ TAKIM 
 
Ceket bluz ve ksa pantolondan olu an takmn ceketinde am topu 
olarak adlandrlan ve Beypazarl kadnlarn sandklarndan alnan 
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de i ik bir hakim yaka çal mas yaplm tr. Ön ortada 
Beypazar’nda hanmlarn günlük kyafetlerinin üzerine aldklar 
bürgü denilen örtünün kenar kullanlarak süslenmi tir. Kol a z paça 
kenarlar ve ceketin etek ucunda i ne oyalaryla süsleme yaplm tr. 
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3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  
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4. KELEBEKL   
 

smini süslemesinde kullanlan kelebeklerden alan kyafet, 
üç parçadan olu maktadr. çte organze bluz, üzerinde ksa ceket ve 
altta pantolondan giyilmektedir. Ceketin önünde ve pantolonun 
yanlarnda halk arasnda kutnu olarak bilinen çizgili kuma  
kullanlm tr. Ceketin kollar yarya kadar file kuma la duble 
yaplm  ve dublenin ucuna püskül geçirilmi tir. Ayn i lem paçada 
ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
sa layan simli harçlar kullanlm tr. Tak olarak ön ortasnda 
telkari tekni i ile yaplm  üç büyük kelebek kyafeti 
tamamlamaktadr.   

Resim 14 

Resim 15 

Resim 12

Resim 10 
 

3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  
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smini süslemesinde kullanlan kelebeklerden alan kyafet, 
üç parçadan olu maktadr. çte organze bluz, üzerinde ksa ceket ve 
altta pantolondan giyilmektedir. Ceketin önünde ve pantolonun 
yanlarnda halk arasnda kutnu olarak bilinen çizgili kuma  
kullanlm tr. Ceketin kollar yarya kadar file kuma la duble 
yaplm  ve dublenin ucuna püskül geçirilmi tir. Ayn i lem paçada 
ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
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sa layan simli harçlar kullanlm tr. Tak olarak ön ortasnda 
telkari tekni i ile yaplm  üç büyük kelebek kyafeti 
tamamlamaktadr.   
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3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  
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ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
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4. Kelebekli 
İsmini süslemesinde kullanılan kelebeklerden alan 

kıyafet, üç parçadan oluşmaktadır. İçte organze bluz, 
üzerine kısa ceket ve altta pantolondan giyilmektedir. 
Ceketin önünde ve pantolonun yanlarında halk arasın-
da kutnu olarak bilinen çizgili kumaş kullanılmıştır. 
Ceketin kolları yarıya kadar file kumaşla duble yapılmış 
ve dublenin ucuna püskül geçirilmiştir. Aynı işlem pa-
çada ve ceketin etek kısmında da tekrarlanırken duble-
li kısımların üstüne iğne oyası motifler tutturulmuştur. 
Kol ağızlarında bluzda kullanılan kumaş pile yapılarak 
kullanılmıştır. Bluzun kenarları da iğne oyalarıyla süs-
lenmiştir. Kıyafette ayrıca kutnu kumaşa uyum sağlayan 
simli harçlar kullanılmıştır. Takı olarak ön ortasında tel-
kari tekniği ile yapılmış üç büyük kelebek kıyafeti ta-
mamlamaktadır.  

5. Altın Güllü Takım
Yöresel olarak bugün hala kullanılan başörtü-

sü bürgüden yapılan kolsuz elbise ve üzerinde el 
tezgâhlarında dokunmuş kumaştan dikilen ceketten 
oluşan takımın üzerine tülden yapılan ikinci bir etek 
arkadan bağlanarak giyilmektedir. Ceketin yakasında 
yeşil kadife kullanılmış içi doldurularak kabartılmış-
tır. Yaka kenarlarına ve kol ağızlarına geçirilen kat kat 
tüllerle kıyafetin uyumu sağlanmıştır. Kıyafetin en 
dikkat çeken özelliği kıyafeti tamamlamada kullanı-
lan gümüş üzerine altın kaplama gül motifli takılardır. 
Yakada büyük bir gül buketi şeklinde tasarlanan iğ-
neyi koldaki yine gül şeklindeki altın kaplama telkari 
işlemeli bilezikler tamamlamaktadır. 

 
 

3. B LMECE TAKIM  
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geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
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kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
sa layan simli harçlar kullanlm tr. Tak olarak ön ortasnda 
telkari tekni i ile yaplm  üç büyük kelebek kyafeti 
tamamlamaktadr.   
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5. ALTIN GÜLLÜ TAKIM 
 
Yöresel olarak bugün hala kullanlan ba örtüsü bürgüden 
yaplan kolsuz elbise ve üzerinde el tezgâhlarnda dokunmu  
kuma tan dikilen ceketten olu an takmn üzerine tülden yaplan 
ikinci bir etek arkadan ba lanarak giyilmektedir. Ceketin 
yakasnda ye il kadife kullanlm  içi doldurularak 
kabartlm tr. Yaka kenarlarna ve kol a zlarna geçirilen kat 
kat tüllerle kyafetin uyumu sa lanm tr. Kyafetin en dikkat 
çeken özelli i kyafeti tamamlamada kullanlan gümü  üzerine 
altn kaplama gül motifli taklardr. Yakada büyük bir gül buketi 
eklinde tasarlanan i neyi koldaki yine gül eklindeki altn 

kaplama telkari i lemeli bilezikler tamamlamaktadr.  
 
 
 
 
 
     
 
 
 

      Resim 16 
 

 
6. BÜRGÜ ALVARLI ELB SE 
 
Fay kuma tan hazrlanm  omuz dekolteli elbisenin ete i önde ksa 
arkada uzun olarak tasarlanm tr. Etek ksm ye il satenle duble 
yaplan elbisenin, gö üs çevresi ve etek ucuna Beypazar 
bürgüsünün kenar sular geçirilerek süslenmi tir. Gö üs çevresine 
geçirilen eridin altndan yine bürgü kuma ndan eritler sarkarken 
bu eritler bele bürgüden hazrlanm  ve kenarlarna su ta  
geçirilmi  kemerle tutturulmu tur. Elbisenin üzerindeki motifler 
Beypazar bürgülerinden kesilerek elbise üzerine aplike edilmi tir. 
Bürgüden hazrlanm  alvarn paçalarna krmz eritlerle 
ba lanarak giyilmektedir. Tamamlayc olarak küpe ve paz bentler 
kullanlm tr. 
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6. Bürgü Şalvarlı Elbise
Fay kumaştan hazırlanmış omuz dekolteli elbisenin 

eteği önde kısa arkada uzun olarak tasarlanmıştır. Etek 
kısmı yeşil satenle duble yapılan elbisenin, göğüs çev-
resi ve etek ucuna Beypazarı bürgüsünün kenar suları 
geçirilerek süslenmiştir. Göğüs çevresine geçirilen şe-
ridin altından yine bürgü kumaşından şeritler sarkarken 
bu şeritler bele bürgüden hazırlanmış ve kenarlarına su 
taşı geçirilmiş kemerle tutturulmuştur. Elbisenin üzerin-
deki motifler Beypazarı bürgülerinden kesilerek elbise 
üzerine aplike edilmiştir. Bürgüden hazırlanmış şalvar 
paçalarına kırmızı şeritler bağlanarak giyilmektedir. 
Tamamlayıcı olarak küpe ve pazı bentler kullanılmıştır.

7. Şalvarlı Yelek
Yeşil fay kumaş ve farklı renkte bürgülerin bir araya 

getirilmesiyle hazırlanan kıyafet yelek ve şalvar olmak 
üzere iki parçadan oluşmaktadır. Yeşil kumaştan yanları 
aplikeli yeleğin önüne kırmızı kumaştan hazırlanan pilili 
parça geçirilmiştir. Yeleğin ön ve etek kısmına geçirilen 
bürgü şeridin üzerine yine kırmızı kumaştan ince fırfır 
geçirilmiştir. Öndeki şerit yere kadar serbest şekilde sal-
lanmaktadır. Şalvarda düz bürgü kullanılmış cep hizasına 
belden başlayıp dizlere kadar inen yeşil yelek kumaşın-
dan aplikeli parça monte edilmiştir. Bu yeşil parçaların 
etrafına kırmızı ince fırfır geçirilmiştir. Belde kemer ve 
paça bantları da bürgü şeritten hazırlanmıştır.  

5. ALTIN GÜLLÜ TAKIM 
 
Yöresel olarak bugün hala kullanlan ba örtüsü bürgüden 
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ba lanarak giyilmektedir. Tamamlayc olarak küpe ve paz bentler 
kullanlm tr. 
 
 
 
 
 
 

  Resim 17 
 
 
 
 
 

Resim 17

 
7. ALVARLI YELEK 
 
Ye il fay kuma  ve farkl renkte bürgülerin bir araya getirilmesiyle 
hazrlanan kyafet yelek ve alvar olmak üzere iki parçadan 
olu maktadr. Ye il kuma tan yanlar aplikeli yele in önüne krmz 
kuma tan hazrlanan pilili parça geçirilmi tir. Yele in ön ve etek 
ksmna geçirilen bürgü eridin üzerine yine krmz kuma tan ince 
frfr geçirilmi tir. Öndeki erit yere kadar serbest ekilde 
sallanmaktadr. alvarda düz bürgü kullanlm  cep hizasna belden 
ba layp dizlere kadar inen ye il yelek kuma ndan aplikeli parça 
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8. Fırfırlı Takım
Kıyafet etek ve yelek olmak üzere iki parçadan oluş-

maktadır. Hakim yakalı olan ceketin yaka ve ön ortası-
na organze fırfır geçirilmiştir. Etek ucunda ise kumaşın 
kendi kenarından çıkan püsküller kullanılmıştır. Koldan 
daire şeklinde kesilmiş şifon parçalar sarkmaktadır. Kol 
lastikle büzülerek kabarık bir şekil verilmiştir. Etek do-
kuma kumaştan dikilmiş ucuna püsküller geçirilmiştir. 
Ceket kumaşındaki renklerde şifonlar verev kesilerek 
ikinci bir kat oluşturulmuştur. Şifon katların üzerine ce-
ketteki şeritlerden dikilerek uyum sağlanmıştır. Etek ve 
ceketin yaka kenarlarına geçen simli harçlarla model ta-
mamlanmıştır.  

Sonuç 
Maddi kültür öğelerimizin en önemlilerinden olan giyim kuşam değer-

lerimiz batılı giyim alışkanlığının yaygınlaşması ve konfeksiyonun ge-
lişimine bağlı olarak geleneksel özelliklerini yitirmekte ve günden güne 
kaybolmaktadır. Geleneksel giyim kuşam varlıklarımızın yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması ulusal kimliğimizin küresel dünyada özellik-
lerini koruyabilmesi açısından oldukça önemli ve gereklidir. Ancak kabul 
edilmesi gereken bir diğer gerçekte bu kıyafetleri günümüz sosyal haya-
tında birebir kullanımanın zorluğudur. Geleneksel giysilerimizin tamamen 
kaybolmaması için bu değerlere işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 
Bu da giysilere özelliklerini kaybettirmeden restorasyon ve modernizas-
yon çalışmaları yapmak ile olabilir. Bu temel düşünceden hareketle “Gazi 
Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” tarafın-
dan başlanan projede Beypazarı Yöresi Geleneksel Giysi ve Takıları ele 
alınmış yapılan incelemeden sonra geleneksel giysi ve takılardan yola çı-
kılarak tasarımlar yapılmıştır. Yapılan tasarımlar yine Beypazarı’nda kul-
lanılmakta ve üretilmekte olan kumaşlardan üretilmiştir. Çalışma sonunda 
hem kullanılır hem de geleneksel özelliklere bağlı tasarımlar sergilenerek 
verilen tepkiler değerlendirilmiştir. Gerek alınan olumlu tepkiler, gerekse 
çalışmanın ürünleri projenin amacına ulaşma adına doğru noktada bulun-
duğunu göstermektedir. Anadolu’nun zengin giyim kuşam kültürü nede-
niyle bu çalışmaların artırılabileceği düşünülmektedir. Benzer çalışmalarla 
Anadolu giyim kuşam kültürünün tüm dünyaya en yeni örnekleriyle tanı-
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tılabileceği düşünülmektedir.  

Proje başarılı bir ekip çalışmasının eseri olarak ortaya çıkmıştır. Proje 
ekibi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Bu projenin başarılı şekilde ta-
mamlanmasında Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu öğretim elemanı ve öğrencilerinin özverili çalışmalarının 
büyük payı bulunmaktadır.     

Proje Koordintörü:  Zeynep Gökçesu
Giysi Ve Takı Tasarımı: Nihal Özpolat
Giysi Üretim Ekibi: Gülen Atabek
     Medine Kaynak
    Mahmut Güngör
Takı Üretim Ekibi:  Gülhan Güldür    

    Mehmet Fatih Özdemir
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ANADOLU GİYİM-KUŞAM VE SÜSLENME
SÖZ HAZİNESİNDEKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER

                                                                      GÜLENSOY, Baybars
                                                                      TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Çok zengin bir söz hazinesine sahip olan Anadolu ağızları içinde 

“giyim-kuşam ve süslenme” ile ilgili sözcükler oldukça fazladır.

Tarihî dönemler içinde Anadolu’ya gelen ya da göç eden; Peçenek, 
Kuman-Kıpçak, Saka (Part) ve Oğuz adlı Türk boyları, hayvancılık, çadır 
(yerleşme/ev), mutfak (yemek, kap-kacak) vb. gibi söz hazinesinin yanında 
“giyim-kuşam” ve “süslenme” ile ilgili sözcükleri de getirmişlerdir.

XIX. yüzyılda Doğu Avrupa ve Orta Asya steplerindeki kurganlar ile XX. 
Yüzyılda “Göktürk Anıtları”nın bulunduğu coğrafyada yapılan kazılarda 
çıkarılan altın, gümüş ve bakır küpe, bilezik, yüzük, gerdanlık (kolye) 
gibi takı malzemelerini bugün Rusya’nın Petersburg şehrindeki Ermitaj 
Müzesi’nde, Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaator’da ile Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’teki Millî Müzelerde görmek mümkündür. 28 Mart-08 
Nisan 2007 tarihleri arasında Sabancı Müzesi’nde sergilenen “Cengiz Han 
ve Oğulları Sergisi” içinde yer alan “Göktürk Hazineleri”nin takı reyonu 
Türklerin süslenmeye verdiği değerin bir kanıtıdır.

Türklerin Anadolu’ya getirdikleri ve yüzyıllardır kullandıkları bu 
tür sözcüklerin 8 bin kadarı, hazırladığım “Anadolu Giyim-Kuşam ve 
Süslenme Sözlüğü” adlı eserde, resim ve çizimleri ile birlikte verilmiştir. 
İstanbul’da MOTİF Vakfı tarafından basılmakta olan bu eserde Türkçe 
sözcüklerin etimolojileri de belirtilmiştir.

Bu bildiride, ‘Giyim-Kuşam ve Süslenme’ ile ilgili Türkçe sözcükler 
hakkında bilgi verilecek ve görsel olarak sunumu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Giyim-kuşam, süslenme.
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Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Orta Asya, Karadeniz’in kuzeyi, 
Doğu Avrupa gibi geniş coğrafyada yurt tutup, devletler kurmuşlar, fetihler 
ve savaşlarla birlikte bozkır medeniyetinin zengin örneklerini gittikleri 
coğrafyada yaşayan insanlara da öğretmişlerdir.

Türk tarihinin en eski kavimlerinden olan Hunlar, hem Asya’da hem de 
Orta Avrupa’da (Macaristan ovalarında) hüküm sürmüşler, Pazırık gibi 
kurganlarda ve ona benzer yüzlercesinde Hun sanatının zengin örneklerini, 
sanki kendilerinden sonraki nesillere ulaştırabilmek için gizlemişlerdir. 
Macaristan’da çıkarılan hazinelerdeki altın, gümüş ve bronz süs eşyaları 
ve takılar Hun sanatının zen- gin örnekleri olup, Nejat Diyarbekirli’nin 
‘Hun Sanatı’ adlı eserinde de yerlerini almıştır.

Karadeniz’in kuzeyindeki Deşt-i Kıpçak (Kıpçak ovalarında)’ta 
devlet kurup uzun yıllar yaşamayı başaran Sakalar ile İskitlerin giyim-
kuşam, süslenme, kap-kacak (mutfak), at koşum ve çiftçilikle ilgili 
etnografik malzemeleri Saint Petersburg’daki ünlü Ermitaj Müzesi’nde 
sergilenmektedir. İskit sanatının zengin malzeme örnekleri, büyük boy 
dört ciltlik Rusça ‘İskitler’ adlı eserde yer almaktadır.

Peçenek ve Kuman-Kıpçak eserlerinin güzel örnekleri bugün Avrupa’nın 
pek çok müzesinde sergilenmektedir.

Milattan önce yaşayan bu Türk kavimlerinin yanında, bugün Sibirya’ya 
adını veren Sabir Türkleri, torunlarının pek çoğu bugün Kafkasya’da 
yaşayan Avar Türkleri, Doğu Türkistan’da devlet kuran eski Uygurların 
torunları Yeni Uygurlar ile Budizmi benimsemiş olan Sarı Uygurlar; IX. 
yüzyıldan itibaren Batı’ya yönelerek Anadolu, Azerbaycan, İran, Suriye ve 
Kerkük-Tellafer-Tuzhurmatu-Musul üçgeninde yaşayan Irak Türkmenleri 
(Oğuzlar) Türk kültürünün taşıyıcılarıdırlar.

 VIII. yüzyılda Orhun vadisinde devlet kurmuş olan ‘Köktürkler’, 
yalnız bıraktıkları 60’a yakın yazıt ile tanınmazlar. Kültigin, Bilgekağan 
ve Tunyukuk yazıtları bize eski Türklerin dili, sosyal hayatı, devlet düzeni 
hakkında bilgi verdiği kadar, onlardan kalan ve bugün Moğolistan’ın 
başkenti Ulaanbaator’daki Millî Müze’de sergilenen ‘Köktürk Hazineleri’ 
de o devrin giyim-kuşam ve süslenme malzemeleri hakkında bilgi 
vermektedir. Nisan 2007’de İstanbul’da Sabancı Müzesi’nde ‘Cengiz 
Han ve Oğulları’ adlı zengin sergi içinde yer alan ‘Köktürk Hazineleri’ 
seksiyonundaki bilezik, yüzük, kolye, başlık  gibi çeşitli süs eşyalarının 
güzelliği ve zenginliği eski Türk insanının süslenmeye verdiği önemin 
belgeleridir.
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Türk erkeği de savaş ve barışta özel giyim-kuşamına dikkat etmiş, 
hattâ süslenmesini de bilmiştir. Bugün Kazakistan’ın başkenti Almatı’nın 
merkezinde, uzun bir sütunun üzerinde ayakta dimdik duran ‘Altın elbiseli 
adam’ heykeli, binlerce yıl önceki Türk giyim-kuşamının zenginliği 
yanında sanat yönünü de göstermektedir.

Bugün Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da devlet 
kurup adlarına para bastırmış olan Türkler ile, Rusya’nın idaresi altında 
yaşayan Kırım, Kazan, Mişer, Başkurt, Çuvaş, Kapakalpak, Nogay Türkleri, 
Sibirya Tatarları, Altay-Şor-Lebet-Kaça-Koybal Türkleri ile Romanya ve 
Moldavya toprakları içinde yaşayan Gagavuz ve Romanya Tatarlarının 
giyim-kuşam ve süslenme malzemeleri ayrı  güzellikte ve zenginliktedir.

Milattan önceki yıllarda, Roma ve Bizans imparatorlukları zamanında 
Anadolu’ya gelen Peçenek, Kuman-Kıpçak ve Saka Türklerinin 
beraberlerinde taşıdıkları giyim-kuşam ve süslenme örnekleri bugün onların 
torunları tarafından Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kullanılmaktadır. 
Diyarbakır yöresindeki Karacadağ’da yaşayan Türkmenlerin; Muş ovasında 
yaşayan Karapapakların; Kars ve Iğdır yörelerinde yaşayan Azerîlerin; 
Elâzığ, Malatya, Adıyaman, Urfa yöresinde yaşayan Türkmenlerin; 
Toroslarda yaşayan Yörük-Türkmenlerin; Aladağlarda ve Batı Anadolu’da 
yaşayan Yörük ve Türkmenlerin giyim-kuşamları ile süslenme tarzları  
birbirinden çok farklı ve zengindir.

Türkler Anadolu’yu yurt tuttuktan sonra, çeşitli yörelerde yaşayan yerli 
halklarla da bir arada yaşamasını bilmişler, onlara kendi dil ve kültürlerini 
öğrettikleri gibi, onların dil ve kültürlerinden de etkilenmişlerdir. XVI. 
yüzyılda Kıbrıs’ın fethi ile Anadolu’nun Konya-Karaman-Kayseri-
İçel yörelerinden bu yeni topraklara göçürülen binlerce Türk aile yerli 
Kıbrıslıların giyim-kuşam, dil ve kültürlerinden etkilendikleri gibi, 500 
yıl içinde onlara da mutfaktan kap-kacağa, giyim-kuşamdan süslenmeye 
pek çok öğe vermişlerdir. Bugün Rumca konuşup, Türk’ün baklavasını, 
helvasını, peynirini, karnıyarığını, pilâvını yiyerek, şalvarını, cepkenini, 
terliğini giyen Rumların sayısı oldukça fazladır. Kıbrıs Rumcasında yaşayan 
Türkçe kelimeler hakkında Prof. Dr. Şerif Baştav ile Kıbrıslı halkbilimcisi 
Mahmut İslâmoğlu’nun verdiği bilgiler ufkumuzu genişletmektedir.

Türkerin Anadolu’yu vatan tutmasından sonra 24 Oğuz boyundan Kayı, 
Bayat, Kınık, Kızık, Peçenek, Yıva, Yüreğil, Salur, Çavuldur, Dodurga   vb. 
gibi en az 22’si Anadolu’nun çeşitli yörelerini yerleşmişlerdir. Daha sonraki  
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yıllar içinde Türkmenler, Özbekler, Azerîler, Karapapaklar, Uygurlar, 
Kazaklar, Kırgızlar, Kazan Tatarları, Mişerler, Kırım Türkleri ve Tatarları 
ile Kafkas Türklerinden büyük bir bölümü de Anadolu’ya gelmişlerdir. 
Bu boyların her biri kendi ağız özelliklerinin yanında, giyim-kuşam ve 
süslenme malzemelerini de beraberlerinde getirmişler, daha sonra komşu 
halklardan ve öteki Türk boylarından da etkilenerek bu malzemelerini 
zenginleştirmişlerdir.  

Anadolu insanının Orta Asya’dan taşıdığı giyim-kuşam malzemeleri 
hem çok renkli, hem de çeşitlidir. Toroslarda yaşayan Türkmen kadınlarının 
başlık, kolye, bilezik, yüzük vb. gibi takıları altın, gümüş ve bronzdan imal 
edilmiştir. Giydikleri elbiselerin desenleri çiçekli, renkleri kırmızı, sarı, 
mavi ve tonlarıdır. Şalvarlarının kesimi, yapısı, ağı bile Rumeli, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da yaşayan kadınlarınınkinden faklıdır. Bu farklılık 
öteki bölgeler için de geçerlidir.

Türk insanı Anadolu’ya geldikten sonra Arap, Fars, yerli Rum, yerli 
Ermeni gibi halkların söz hazinesinden bazı sözcükleri almışlar, kendi 
ses ve biçim yapısına göre değiştirerek bugüne kadar da kullanmışlardır. 
Meselâ:

Abâni, ağabani “Kadınların giydikleri bir tür üstlük” < Farsça: abânî
Abiye “Giyinik, gece kıyafeti giymiş” < Fransızca: habille < Habiller 

‘giydirmek’
Aksesuvar “Eklenti, süs” < Fransızca: accessoire < Latince: accedere
Alagarson “Oğlan gibi (saç kesimi)” < Fransızca: a la garçon
Alyans  “Nikâh yüzüğü” < Fransızca: alliance
Atlet “Fanila” < Fransızca: athlete ‘sporcu’
Blucin < İngilizce: blue ‘mavi’ + jeans “bir tür pamuklu kumaş”
Bluz  < Fransızca: blouse
Bot “Postal, çizme” < Fransızca: botte
Broş “Göğüs takısı” < Fransızca: broche
Bukle < Fransızca: boucle < Latince: buccula
Çorap < Farsça: cûreb/gûreb
Dekolte “Gerdanı açık giysi” < Fransızca: decolte < Latince: collum 

‘boyun’
Dölbent, dörbent, tülbent < Farsça: dülbent
Entari, enteri, entere < Arapça: ‘anterî < Farsça: enderî [ < ender ‘iç’]
Fistan < Yunanca: fustani
Fötr, foter “Bir tür şapka” < Fransızca: feutre ‘keçe’
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Fön < Almanca: föhn ‘Alplerde esen sıcak güney rüzgârı’
Fular < Fransızca: foulard ‘hafif atkı’
Frapan ‘göz alıcı’  < Fransızca: frappant ‘çarpıcı’
Gerdanlık < Farsça; gerdan + Türkçe: lık
Gondura, kundura < İtalyanca: condura ‘imalât; fabrikasyon’ < Latince: 

condere ‘kurmak, inşa etmek’
Gürdale, kurdale < İtalyanca: cordola ‘ince şerit’
Jarse “Bir tür yünlü kumaş” < Jarsey ‘İngiltere’de bir ada’
Jartiyer “Çorap bağı” < Fransızca: jarretiere < jarret ‘bacağın iç tarafı’ < 

Keltçe
Kaşkol < Fransızca: cachecol ‘boyunluk’
Kasket < Fransızca: cascuette
Kolye < Fransızca: collier < Latince: collare
Kravat < Fransızca: cravate < Özel ad: Croate ‘Hırvat’
Külot ‘don’ < Fransızca: culotte < cul ‘kıç’
Pantolon, pantol, pontur, pontur, potur “Pantolon” < Özel ad: 

Pantolone ‘Bir İtalyan palyaçosunun adı’ sözcükleri Türkçeye ödünç 
girmiş yabancı kökenli sözcüklerdir. Daha bunlar gibi onlarca örnek 
verebiliriz.

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde binlerce Türkçe sözü de ‘dillerinde 
taşıyarak’ getirdiler. Bunlardan bazıları Asya’dan geldikleri yörenin ses 
özelliğine göre kullanıldığı için bin yıla yakın bir süredir de aynı biçimde 
kullanılageldiler. Böylece, dilcilerin ‘Türkiye Türkçesi Ağızları’ ya 
da ‘Anadolu ve Rumeli Ağızları’ adını verdikleri ağızlar ortaya çıktı. 
Bu ağızlarda yaşayan sözcüklerin farklılığından dolayı çok zengin 
varyantlar oluştu. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan 12 ciltlik 
‘Derleme Sözlüğü’ ile bu sözlüğün 3 ciltlik ‘Kavramlar Dizini’nde bu 
zenginliklerin %90’ı gösterilmiştir. Henüz bu sözlüğe giremeyen köy ve 
ilçelerin söz hazinesi de tarandığında sözlüğün daha zenginleşeceği açıktır. 
Biz, ‘Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü’nü hazırlarken bu 
farklılıklardan yararlandık.

 Aşağıda vereceğimiz Türkçe giyim-kuşam ve süslenme ile ilgili 
sözcükler örnek mahiyetinde olup, bu söz hazinesinin engin ve zenginliğini 
vurgulayacaktır. İşte örneklerden bir bölümü:

Ağaçalık, ağıçalık “Köy kadınlarının iş yaparken giydikleri, uçkurlu, 
geniş ağlı ve uzun ğaçalı don, şalvar” < Tü. ağ+ı+çalık ‘verev şekilde 
kesilmiş olan”
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Ağlık, ahlık, ahlıh, ağluk, aklık  “Pudra, düzgün, allık” < ak+lık
Akıtma “1) Enli bilezik; 2) Bir tür nakış; 3) Bırkaç dizi gerdanlık < ak-(ı)

t-ma
Akdon “İç pantalonu” < ak ‘beyaz, ak’ + don [ < ET. ton] ‘elbise, giysi’
Alaca, alaça “Bir tür çubuklu kumaş” < ala ‘bir renk; alaca, karışık’ + ca 

‘küçültme eki’
Alın bağı, alın çatkısı, alın çekisi “Alına bağlanan tülbent” < alın+bağ+ı/

çat-kı+sı/çek-i+si
Arkalık, arkalık kuşak “Arkaya bağlanan kuşak” < arka+lık kur+şa-k
Arpacık “Erkek entarisine (geceliğine) yapılan bir tür nakış” < arpa+cık 

[krş. Arpacık “Küçük soğan”]
Asgı, asgu, ashu “Kadınların zincirle boyunlarına taktıkları altınlar” < as-

kı
Aşık “Kadınların bir süs eşyası” < aşık
Aşırma “Çarığın burnundaki ipler” < aş-ır-ma
At göğüslüğü/göküslüğü “Bir tür çorap nakışı” < at göküs+lük+ü
Argu, atkı, atkul “Atkı” < at-kı
Bardak, bağırdak, bagardak, bagartak, bağartlak, bağıtlak, 

bardak, bardaklık, bavırdak, boğırdak “çocuk düşmesin diye beşiğe 
veya salıncağa bağlanan kuşak” < bağır+dak

Bağ, bağacık, bağcak “Çorap bağı, ip” < bağ+(a)cak/+cık
Belcik, bellik, betlik “Bele bağlanan kuşak, kemer” < 

bel+cek/+lik/+tik
Belek, belag, bele, beleg “Kundak” < bele-g/-k
Beşibiryerde “ Beş altından oluşan gerdanlık” < beş+i+bir+yer+de
Bezek, beyek, bezenk “Süs, ziynet” < ET. beze- ‘süslemek’ + -k
Bıyık “Bıyık” < ET. bıdık < bıđık < bıδık
Bilezik, bilenzik, bilersük, bülezük  “Bilezik” < ET. bilezük < 

bilek+yüzük
Boncuk < ET. bonçuk/monçuk
Boylama “Kadın entarisi” < boy+la-ma
Börük “Kadın saç örgüsü” < böl-(ü)k
Bürgü, birük, börge, börük, bürme, bürü, burgu, bürümcük, 

bürüncük < bür-[(ü)n-]/-gü/-ük/-me/-ü
Çapıt, çaput, çapurt “Paçavra” < ET. çapgut
Çarık, çaruk “Ayağa giyilen öküz başı derisinden yapılmış hafif 

ayakkabı”< ET. çaruk
Çatgı, çatkı “Alına bağlanan iki parmak eninde tülbent” < çat-gı/-kı
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Çedik, çeduk, çeltik < iç+edik < ET. etik/etük
Çelgi “Başa bağlanan yemeni” < çal- ‘bağlamak’ + gı
Çıngıl, cıngır, çingil, “Boncuk, nazarlık” < çın/cın “Çınlama sesi” 

+gır/gil
Çevirgele “Tesbih” < çevir-ge+le
Dağar “Deri torba” < ET. tagar
Dakı, dahı, dakıntı, dakgı, daku “ Takı, süs olarak takılan kolye, küpe, 

bilezik” < tak- -ı [n-tı]
 Değirmi, degerni, degirmi, değerme, değirme, değmi, demi “Yemeni, 

yazma” < değirmi < ET. tegirmi ‘Daire şeklinde olan herşey’
Değişim, degişik, değiştirek, deyişeyh, deyişik “ Yedek iç çamaşırı” < 

değiş- (im/ik/tir-ek)
Depelik, depeçelik “Altın ve gümüşlerle süslü başlık” < tepe+lik 

(/+çe+lik)
Dolak “Başörtüsü, tülbent, boyun atkısı” < dola-(a)k
Dolama “Mintan, gömlek; entari; önlük” < dol-a-ma
 Düzgü “Kıyafet, üst baş” < düz- “düzeltmek, hazırlemek”+-gü
Düzgün “1. Allık; 2. süs, ziynet” <  düz-gün
Duvak “Gelin kızların başına örtülen al ya da ak örtü” < ET. tugak 

“yüz örtüsü, kırmızı tül” < tug+ak
Elcik, elcek “Eldiven” < el+cek/+cik
Elpimek “Kumaş, elbise eskimek” < eprimek < ET < opramak
Giysi, geysi, geygi, geyim, geyme, giyim, giyesi/keymek, keysi, 

keysilik < ET. keđ(δ)- /im,-si, -gi, -me, -esi 
Göğüslük “Önlük” < ET. kögüz+lük
Gömlek, gönek, gönnek, göynek, köynek, könek, kövnek, köyneyh 

“Gömlek” < ET. könleg < kög “göğüs” + lek 
İlik, ilgik “İlik” < il- “İlmek, iliştirmek; bağlamak” + -k
Kâkül, kâhkül “Alının üstünde bırakılan saç” < Moğolca: kekül [ > 

Farsça: kâkül > Türkçe] 
Keşik, keşük, kesik “Renkli yünden balbağı” < Tü. keşik “sıra, nöbet” 

[ < Moğolca: keşig]
Keysi, bk. Giysi
Kolbağ, kolbağı, kolçak, golçak, kolluk, kolsuz “Yelek” < 

kol+bağ/+bağı/+çak/+luk/ +suz
Kuşak < ET. kurşag “kemer” < ET. kur “kemer”+şa-k
Kuşanmak “Giyinmek, kemer takmak” < kur+şa-n-
  Oyulgama, oyulka  “Gömlek dikişi; kalın, seyrek dikiş” < oy-(u)

l-ga+ma
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Ödük “Çocuk ayakkabısı” < edik 
Saçbağı < saç+bağ+ı
Saçlık < saç+lık
Sakal < ET. sakal
Sakalduluk, sakalduruk, sakındırak, sakındırık “Sivas ve yöresi 

kadın giyiminde boyuna takılan gümüşten yapılmış aksesuvar” <sakal+d
uluk/+duruk/+dırak/+dırık ‘addan ad yapan ek’

Sarık, saruk < sar-(ı)k
Sıkma, sıkman, sıktırma, sıttırma “İç gömleği” < sık-ma/-man/-tır-

ma/
Sırt, sırtlık “Gömlek” < ET. sırt ‘sırt, arka’+lık
Silgi, silcek, silgeç “Başörtüsü, çarşaf” < sil- ‘Temizlemek” +-gi/-cek/-

geç
Sürtük “Pudra” < sür-t-(ü)k
Sürütme “Terlik” < sür-(ü)t-me
Takı, takıntı, takım, takıncak “Süs eşyası” < tak-ı/-(ı)n-tı/-ım/(ı)

n-cak
Terlik < ter+lik
Toka < ET. toku
Uçgur, uçkur, uhcur, uçkur “Şalvar ya da don kuşağı” < iç+kur 

‘kuşak’
Üzdürge “Ustura” < üz- ‘yüzmek’+-dür-ge
Üzüh, üzük “Yüzük” < ET. yüzük
Yağlık “Büyük mendil” < yağ+lık
Yaneç, yaneş, yangış, yanış “Nakış, süs” < yaŋış
Yanakdöğen < ET. yangak+tög-en
Yen, yeng, yin, ying “Giysi kolu” < ET. yeng
Yolgu “Ustura” < ET. yüligü “ustura”
Yüssük, yüzük < ET. yüzük
Verdiğimiz bu örnekler Anadolu ağızlarında yaşayan Eski Türkçe 

sözcüklerin yalnız bir bölümü olup, daha fazlası için “Türkiye Giyim-
Kuşam ve Süslenme Sözlüğü”ne bakılmalıdır.

KAYNAKÇA
Baybars Gülensoy, Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, 

İstanbul 2007. MOTİF Vakfı yayınları arasında basılmakta.
TDK, Derleme Sözlüğü, XI Cilt, Ankara.
Tomris Tunç, Derleme Sözlüğünün Kavramlar Dizini, 3 Cilt. Ankara, 

TDK yayınları.
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   TÜRK DESTAN, EFSANE VE MASALLARININ
              PLASTİK (GÖRSEL) SANATLARA

YANSIMASI VE ÖNEMİ

GÜLENSOY, Hatice
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Artık günümüzde savaşlar, istila ve sömürgeleşmeler topla tüfekle de-

ğil, genelde sinsice, planlı programlı, uzun nefesli devlet politikaları ola-
rak yapılmaktadır.

Kendi değerlerinden hiç taviz vermeyen ve kendi kültürlerini çeşitli 
yollarla dayatan, ısrarla sizi kendine benzetmek isteyen bir tür kültür em-
peryalizmi de ‘globalleşme’dir. Globalleşmenin en etkili silahı ise uydular 
aracı ile en ücra köşelere bile ulaşan görsel yayın aracı TV’ dir.

TV yayınlarını durdurma lüksüne sahip olamadığımıza göre, milletlerin 
kendi kimliklerini oluşturan kültürlerini koruma sorumluluğu da bilhassa 
plastik sanat ve görsel sanat ile uğraşan sanatçılarımıza düşer. Gelecekte 
kimliğimizi yaşatacak ve devam ettirecek olan çocuklarımıza, gençliğimi-
ze yönelik, bizi biz yapan, kendi değerlerimizi yansıtan Destan, Efsane ve 
Masallarımızı, görsel sanatlarla yansıtarak, yabancı yayınlara tercih edile-
cek nitelikte albenisi güçlü, çizgi filimler, diziler, çizgi romanlar yapılma-
lıdır. 

Çocuklarımız, bizim kültürümüze yabancı hayal ürünü (örümcek adam 
gibi) uyduruk kahramanlar yerine, plastik sanatlarla yeniden hayat bulacak 
olan Dede Korkut, Alp Manas, Oğuz Kağan, Yunus Emre gibi  kendi kah-
ramanlarımızı  daha fazla seveceklerine inanıyorum.

Belki pek çoğumuza bir lüks gibi gereksiz görünen bu projeler için Av-
rupa, Japonya, Amerika ve diğer pek çok ülke, milyonlarca dolar harca-
makta, maalesef çok da başarılı olmaktadırlar.  Çocuklarımız da, biz de 
Noel Baba’yı Nasrettin Hoca’dan daha fazla tanıyor ve anmıyor muyuz?.

Ben bu bildirimde, yazdığım ve renklendirerek çizdiğim Türk destan 
(Boğaç Han), efsane (Munzur efsanesi, Buyur Baba efsanesi, Gelin Pına-
rı efsanesi) ve masal (Keloğlan, Nasrettin Hoca)larında, yaşanan zamana  
göre giyilen tarihî kıyafetleri, yaşanan coğrafi yapıyı  ve sosyal hayatı,  
görsel yansımalarıyla sunmaya çalışarak, çizgi film ve çizgi romanın ço-
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cuklarımızın geleceği üzerindeki önemini belirtmeye gayret edeceğim.

Anahtar Kelimeler: Destan, efsane, masal, plastik, (görsel) sanatlar.

-----

Artık günümüzde savaşlar, istilâ ve sömürgeleşmeler topla tüfekle • 
değil, genelde sinsice, planlı programlı, uzun nefesli devlet politi-
kaları olarak yapılmaktadır.

Kendi değerlerinden hiç taviz vermeyen ve üstün saydıkları kendi • 
kültürlerini çeşitli yollarla dayatan, ısrarla sizi kendine benzetmek is-
teyen bir tür kültür emperyalizminin yeni adı ise ‘globalleşme’dir.

İnançlarını,kendi kültür değerlerini;  “insan hakları”, “ medeniyet”, • 
“dünya kardeşliği” adı altında süsleyerek, beyinleri yıkayan,  zama-
nımızın tahrip gücü yüksek en korkunç silahı olan T.V.in ne olup 
olmadığını tartışırken şimdi de ondan da korkunç bir silah daha 
yaygınlaştı. “İnternet”.

  Bir zamanlar “çocuklarımızın • kitap okumalarını sevdirmek için 
neler yapılma-
lı?” sorusuna 
cevap olarak 

Çok resimli • 
kitapların ol-
ması gereklili-
ğini, çocukları 
y o r m a y a c a k 
yazı ebatlarını 
kararlaştırırken, 
ben, bunların 
yeterli olmadı-
ğını, artık 

Çocukların; kitap yerine çizgi roman  tercih ettiklerini•  defalarca 
anlatmaya çalıştım. 

Bu gün ise geç kalınmış bir gerçekle karşı karşıya olduğumuz-• 
dur.
Artık çocuklar, • internette sörf yapıyorlar.

Bizim hiçbir hazırlığımız yok.• 

•     Bir zamanlar
“çocuklarmzn kitap
okumalarn
sevdirmek için neler
yaplmal?” sorusuna
cevap olarak

•  çok resimli kitaplarn
olmas gereklili ini,
çocuklar yormayacak
yaz ebatlarn
kararla trrken, ben,
bunlarn yeterli
olmad n, artk

•  çocuklarn; kitap
yerine çizgi roman
tercih ettiklerini
defalarca anlatmaya
çal tm.
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Bütün dünyanın  kendi • 
kültür yayınlarından baş-
ka her türlü hasta ruhla-
rın meydana  getirdiği 
çirkin, dejenere olmuş,   
hatta kendilerinin prog-
ramdan kaldırdıkları şid-
det içeren yayınlar bizim 
TV’lerimizde ve  inter-
nette cirit atmakta. 

Bizim ise, çocuklarımızı • 
bu yayınlardan koruya-
cak, alternatif olarak 
kullanacağımız, kendi 
kültür ve ahlâk değerlerimizi sunacak ne çizgi roman ne de çiz-
gi filmlerimiz var.
Arada sırada yayınlanmak şansını yakalayabilenler de, ne hikmetse • 
2. veya 3. gün hiçbir bilgi verilmeden yayından kaldırılmakta. 

“TV”•  ve “internet” yayınlarını durdurma lüksüne sahip olamadı-
ğımıza göre, 

Gelecekte kimliğimizi yaşatacak ve devletimizi devam ettirecek • 
olan çocuklarımıza,  
gençliğimize yönelik,

Bizi biz yapan, kendi • 
değerlerimizi yansıtan 
Destan, Efsane ve Ma-• 
sal kahramanlarımızı 
canlandıracak, 

Yabancı yayınlara “ter-• 
cih” edilecek nitelikte, 

“Albenisi güçlü” “çizgi • 
filimler”, “çizgi roman-
lar” yapılarak devamlı 
yayınlanmalıdır.

Şimdi diyeceksiniz ki; ne-
den çizgi film?

• Bu gün ise geç kalnm  bir
gerçekle kar  kar ya
oldu umuzdur.

• Artk çocuklar, internette sörf
yapyorlar

• ve bizim hiçbir hazrl mz
yok. .

• Bütün dünyann  kendi kültür
yaynlarndan ba ka her türlü
hasta ruhlarn meydana  getirdi i
çirkin, dejenere olmu ,   hatta
kendilerinin programdan
kaldrdklar iddet içeren
yaynlar bizim T.V.’lerimizde ve
internette cirit atmakta.

• Bizim ise, çocuklarmz bu
yaynlardan koruyacak,
alternatif olarak
kullanaca mz, kendi kültür
ve ahlâk de erlerimizi
sunacak ne çizgi roman ne
de çizgi filmlerimiz var.

• Arada srada yaynlanmak
ansn yakalayabilenler de, ne

hikmetse 2. veya 3. gün hiçbir
bilgi verilmeden yayndan
kaldrlmakta.

• “TV” ve “internet”
yaynlarn
durdurma lüksüne
sahip
olamad mza
göre,

• gelecekte
kimli imizi
ya atacak ve
devletimizi devam
ettirecek olan
çocuklarmza,
gençli imize
yönelik,

• bizi biz yapan,
• kendi

de erlerimizi
yanstan

• Destan, Efsane ve
Masal
kahramanlarmz
canlandracak,

• yabanc yaynlara
• “tercih” edilecek

nitelikte,
• “albenisi güçlü”

“çizgi filimler”,
• “çizgi romanlar”

yaplarak devaml
yaynlanmaldr
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Çizgi filmlerin geçmişi pek çoğumuzun da bildiği gibi Çizgi Ro-• 
manlardır.

Çizgi Romanlar: 1950lerin sonunda İngiltere’de  daha sonra Avrupa • 
ve Amerika’ya yayılan, Pop Art adı ile yeni bir dönemi başlatan  
sanat akımının bir tekniği olarak ortaya çıktı.1935’li yıllarda çocuk-

ları neşelendirmek için, sadece 
güldürmeyi amaçlayan ve

1965   “Oxford sözlüğünde” • 
de; (comics) “Çocukları gül-
dürmek üzere tasarlanmış yayın 
“ olarak geçen bir “komedi-
çizgi” ürünü idi. 

Çizgiler, yöntemler geliştik-• 
çe, geniş kitlelere yayıldıkça

Çizgi Romanlar ve • 
Çizgi Filmler, • 

Konularında artık sadece çocukları değil, gençleri de• 

Hedef•  almaya başladı.

Hattâ, daha da ileri gide-• 
rek toplum değerleri ile 
alay ediliyordu.  
Sonuçta • “comics” çizgi-
ler 1950 ortalarında san-
sür edilerek dizginlemek 
mecburiyetinde kalınıyor-
du. 

1954 yılında çocuklar • 
arasında suç oranının çok 
fazla yükselmesi sonucu;

A.B.D.’nin pek çok kasa-• 
ba ve şehirlerinde mey-
danlarda çizgi romanlar 
yakılmış;  

“Sansür Kurulları”•  kurularak “Çocukları Zararlı Yayınlardan 

imdi diyeceksiniz ki; neden çizgi film?

•  Çizgi filmlerin geçmi i
pek ço umuzun da
bildi i gibi Çizgi
Romanlardr.
Çizgi Romanlar:
1950lerin sonunda
ngiltere’de  daha sonra

Avrupa ve Amerika’ya
yaylan, Pop Art ad ile
yeni bir dönemi ba latan
sanat akmnn bir tekni i
olarak ortaya çkt.1935’li
yllarda çocuklar
ne elendirmek için,
sadece güldürmeyi
amaçlayan ve
1965   “Oxford
sözlü ünde” de;
(comics) “Çocuklar
güldürmek üzere
tasarlanm  yayn “
olarak geçen bir
“komedi – çizgi” ürünü
idi.

•  Çizgiler, yöntemler

geli tikçe, geni  kitlelere
yayldkça

• Çizgi Romanlar ve

• Çizgi Filmler,

• konularnda artk sadece
çocuklar de il, gençleri de

• hedef almaya ba lad.

• Hattâ, daha da ileri giderek
toplum de erleri ile alay
ediliyordu.

• Sonuçta “comics”
çizgiler 1950 ortalarnda
sansür edilerek
dizginlemek
mecburiyetinde
kalnyordu.
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Koruma” Kanunları çı-
kartılmıştı. 

Bu arada Çizgi Film Kah-• 
ramanları da çoğalmış, 
1960 Kadın Hakları hare-
ketleri ile çizgi romanlara 
“Kadın Kahramanlar” ile 
beraber cinsellik de gir-
mişti. 

1960 Kadın Hakları hare-• 
ketleri ile çizgi romanlara 
“Kadın Kahramanlar” 
ile beraber cinsellik de 
girmişti. 

Aslında bugün bile bizde • 
olduğu gibi A. B. D.’de “çizgi roman”ı, – “çizgi film”i bir eğlence 
unsuru hattâ, aptalca ve  gayri ciddi bulanlar olsa da 1980’li yıllarda 

           1954 ylnda
çocuklar arasnda suç
orannn çok fazla
yükselmesi sonucu;
A.B.D.’nin pek çok
kasaba ve ehirlerinde

     meydanlarda çizgi
romanlar yaklm ;
         “Sansür
Kurullar” kurularak
“Çocuklar Zararl
Yaynlardan
Koruma” Kanunlar
çkartlm t.
          Bu arada Çizgi
Film Kahramanlar da
ço alm ,
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bu sanat dalı üzerinde bilimsel 
çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; • 

“ çizgi romanların,  düşün-• 
celeri iletmede kendine has 
bir dili olan ve hiçbir sanatın 
ulaşamadığı büyük bir güce 
sahip olduğu sonucuna.” va-
rılmıştır.

Bir çizgi roman sanatçısı, • 
yarattığı imgeler, kurgu ve çizgi 
yöntemleri ile başka hiçbir ile-
tişim aracında yakalayamadığı 

heyecan ve etkiyi yaratabiliyordu. 

Bu âdeta bir büyü • idi.   

 Bu gün, • “çizgi roman” (görünmez sanat), “çizgi film” dendiğinde 
pek çoğumuzun küçümseyip, bıyık altından güldüğü bu sanat dalı,

 1960lı yıllarda • siyasî 
bir güç olarak da kulla-
nılmaya başlanan kor-
kunç bir silaha dönüş-
müştür.

Pek çoğumuza bir lüks • 
gibi gereksiz görünen, 
aslında başlı başına bam-
başka bir dünya olan bu 
sanat dünyası; şimdi 

Çizgi roman  kahraman-• 
larını Beyaz perdeye de 
taşıyarak dev bir sektör 
halinde milyonları başına toplamaktadır. 
Avrupa, Japonya, Amerika ve diğer pek çok ülke için son derece • 
önemli,hatta “Millî bir politika” niteliğine sahip olması dışında, 

Büyük bir kazanç kapısı, adeta “altın yumurtlayan bir kaz”• dır.

Milyarlarca dolar harcanmakta olan bu sektörler ülkelerine milyar-• 

• 1960 Kadn Haklar
hareketleri ile çizgi
romanlara “Kadn
Kahramanlar” ile
beraber cinsellik de
girmi ti.

•           Aslnda bugün
bile bizde oldu u gibi A.
B. D.’de “çizgi roman”,
– “çizgi film”i bir e lence
unsuru hattâ, aptalca ve
gayri ciddi bulanlar olsa
da 1980’li yllarda bu
sanat dal üzerinde
bilimsel çal malar
yaplm tr.

•  Bu çal malar
sonucunda;

•  “ çizgi romanlarn,
dü ünceleri iletmede
kendine has bir dili
olan ve hiçbir sanatn
ula amad  büyük bir
güce sahip oldu u
sonucuna.” varlm tr.

•  Bir çizgi roman
sanatçs, yaratt 
imgeler, kurgu ve
çizgi yöntemleri ile
ba ka hiçbir
ileti im aracnda
yakalayamad 
heyecan ve etkiyi
yaratabiliyordu.

• Bu adeta bir büyü
idi.

•  Bu gün, “çizgi
roman”
(görünmez sanat),
“çizgi film”
dendi inde pek
ço umuzun
küçümseyip, byk
altndan güldü ü
bu sanat dal,

•  1960l yllarda
siyasî bir güç
olarak da
kullanlmaya
ba lanan korkunç
bir silâha
dönü mü tür.
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lar, trilyonlar, kazandırmaktadır

Yani “bir taşla iki kuş”.• 
Bir düşünecek olursak çocuk-• 

larımız da,  biz de, “Örümcek 
Adam”ı,    “Boğaç Han”dan,

“Batman”i  • 
“Oğuz Han”dan • 
“Noel Baba”yı  • 
“Nasrettin Hoca”• dan 

Daha fazla tanıyor ve•  an-
mıyor muyuz?

 • Yabancı ülkelerdeki gibi bir hayal ürünü değil, ette kemikten,  
gerçekten yaşamış; bizi biz yapan kendi değerlerimizi, binlerce 
yıl yaşatmış, bu günlere ulaşması için canını en aziz bildiği su 
gibi akıtmış, 
Birkaç tane değil, • 
yüzlerce, binlerce 
olan kahramanla-
rımızın çizgi film-
ler ile hayat bul-
ması geleceğimiz 
için çok mu büyük 
bir lüks olur?
Ya çocuklarımız!• 
Böylesine güzel, • 
değerli  çalışmala-
rı hiç mi hak etmi-
yorlar. 

Çocuklarımızın, bizim kültürümüze yabancı, hayal ürünü (örüm-
cek adam gibi) uyduruk kahramanlar yerine, 

Çizgi filmlerle yeniden hayat bulacak olan • 

Dede Korkut,• 

•  Pek ço umuza bir lüks
gibi gereksiz görünen,
aslnda ba l ba na
bamba ka bir dünya
olan bu sanat
dünyas; imdi

• çizgi roman
kahramanlarn Beyaz
perdeye de ta yarak
dev bir sektör halinde
milyonlar ba na
toplamaktadr.

•      Avrupa, Japonya,
Amerika ve di er pek
çok ülke için son derece
önemli,hatta “Millî bir
politika” niteli ine sahip
olmas d nda ,

•    büyük bir kazanç
kaps, adeta “altn
yumurtlayan bir kaz”dr.

•    Milyarlarca dolar
harcanmakta olan bu
sektörler ülkelerine
milyarlar, trilyonlar,
kazandrmaktadr

• . Yani “bir ta la iki
ku ”.

•           Bir dü ünecek
olursak
çocuklarmz da,
biz de,       “Örümcek
Adam”,    “Bo aç
Han”dan,

• “Batman”i
• “O uz Han”dan
• “ Noel Baba”y

      “Nasrettin
Hoca”dan

• daha fazla tanyor
ve

• anmyor muyuz?
•
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Alp Manas, • 
Oğuz Kağan•  gibi yüzlerce

Destan kahramanımızı;• 

Yunus Emre,• 
Nasrettin Hoca ve • 

Keloğlan’ı daha fazla sevecek-
lerine inanıyorum.

Yeter ki  devletimiz bu sek-• 
töre ciddi olarak el atsın, yapıl-
mış olan çizgi roman ve çizgi 
filmler   çoğaltılsın, tarihimi-
zi bizi anlatan yeni yapımlar, 

projeler için yarışmalar düzenlensin; 
En önemlisi, yapılan ve yayınlanan  çizgi filmler • ikinci gün 

“siyasîdir” denilip yayın-
dan kaldırılmasın.   
Çocuklarımız için yapı-• 
lacak bu çalışmalar aynı 
zamanda tarihi ve sosyal 
belgeler niteliğini taşı-
yacağı için, bu eserlerde;  
konular gibi, olayların 
geçtiği yerlerin, kişilerin kıyafetlerinin, olayların geçtiği zamana 
ve coğrafyasına uygun, eşya, tabiat, bitki, özellikleri dikkatle ele 
alınması son derecede önemli unsurlardır. 
Yabancı çizgi filmleri izlediğimizde bunların üzerinde titizlik-• 
le durulduğu görülür: (Uçan Kaz’daki Nilsin’ın ayaklarındaki 

• Çocuklarmzn,
bizim
kültürümüze
yabanc, hayal
ürünü (örümcek
adam gibi)
uyduruk
kahramanlar
yerine,

• Yabanc ülkelerdeki
gibi bir hayal ürünü
de il, ette
kemikten,
gerçekten ya am ;
bizi biz yapan kendi
de erlerimizi,
binlerce yl
ya atm , bu
günlere ula mas
için cann en aziz
bildi i su gibi
aktm ,

• birkaç tane de il,
yüzlerce, binlerce
olan
kahramanlarmzn
çizgi filmler ile
hayat bulmas
gelece imiz için
çok mu büyük bir
lüks olur?

• Ya çocuklarmz!
• Böylesine güzel,

de erli  çal malar
hiç mi hak
etmiyorlar.

• Çocuklarmzn,
bizim
kültürümüze
yabanc, hayal
ürünü (örümcek
adam gibi)
uyduruk
kahramanlar
yerine,
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tahta ayakkabılar v.s. gibi). 
Ben bu bildirimde, yazdığım ve renklendirerek çizdiğim Türk destan: 

(Boğaç Han), efsane: (Munzur Efsanesi, Buyur Baba Efsanesi, Gelin 
Pınarı Efsanesi) ve masal: (Keloğlan,Nasrettin Hoca) isimli kitaplarım-
da,   yaşanan zamana göre giyilen kıyafetleri, coğrafi yapıyı ve sosyal 
hayatı, görsel yansımalarıyla sunmaya çalıştım.•      Yeter ki  devletimiz bu

sektöre ciddi olarak el atsn,
yaplm  olan çizgi roman ve
çizgi filmler   ço altlsn,

• tarihimizi bizi anlatan yeni
yapmlar, projeler için
yar malar düzenlensin;

•    en önemlisi, yaplan ve
yaynlanan  çizgi filmler ikinci
gün “siyasîdir” denilip
yayndan kaldrlmasn.

•
•  Çocuklarmz için yaplacak

bu çal malar ayn zamanda
tarihi ve sosyal belgeler
niteli ini ta yaca  için,

•  bu eserlerde;  konular gibi,
olaylarn geçti i yerlerin,
ki ilerin kyafetlerinin,
olaylarn geçti i zamana ve
co rafyasna uygun, e ya,
tabiat, bitki, özellikleri dikkatle
ele alnmas son derecede
önemli unsurlardr.

•  Yabanc çizgi filmleri
izledi imizde bunlarn
üzerinde titizlikle
duruldu u görülür:
(Uçan Kaz’daki
Nilsin’n ayaklarndaki
tahta ayakkablar v.s.
gibi).

          Ben bu bildirimde,
yazd m ve
renklendirerek çizdi im

     Türk destan :( Bo aç
Han),

      efsane: (Munzur
Efsanesi, Buyur Baba
Efsanesi, Gelin Pnar
Efsanesi) ve

      masal:
(Kelo lan,Nasrettin
Hoca) isimli
kitaplarmda,   ya anan
zamana  göre giyilen
kyafetleri,  co rafi
yapy ve sosyal
hayat,  görsel
yansmalaryla
sunmaya çal tm.
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BEYPAZARI TAKILARINDAN TILSIMIN
FOLKLOR AÇISINDAN İNCELENMESİ

GÜLER, Mediha
BÜYÜKYAZICI, Meral

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Tılsım; boyun takısı olarak kullanılan üçgen, kare, dikdörtgen veya yu-

varlak, yıldız şeklinde, dendanlı ve değişik şekilleri bulunan muhafaza-
lardır. Tılsımın kelime anlamı; hastalıklardan, kötü nazardan korunmak, 
başarılı olmak, dilekte bulunmak gibi insanın bitmek bilmeyen istekleri 
için yapılan dualı, geometrik şekilli levhalardır. 

 İlk toplumlardan günümüzdeki modern insana kadar tüm toplumların 
vazgeçemediği ortak özelliklerden biride takı kullanımıdır. Çoğunlukta 
kadınlar güzel görünmek duygusu ve inancı ile değerli bulduğu nesneleri 
belirli bir düzenleme yaparak takmıştır. Süslenmek içinde en ilkel şeklin-
den en gelişmiş tasarımlarda takılar yapılmıştır.

Türk takıları; gelenek, göreneklere, bölgelere, kullanılan teknik, mal-
zemeye göre değişik şekil, mesaj ve örnekler vermektedir. 

Beypazarı insanı gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Kültürel değerlerini 
koruyarak düğünlerde giyilen kadın kıyafetlerini orijinal özelliğini bozma-
dan bugüne kadar ulaştırmıştır. Geleneksel kıyafetleri tamamlayıcılarından 
olan tılsım Beypazarı’nda oldukça önemli bir yere sahip ve vazgeçilemez 
takılar arasındadır. Beypazarı tılsımı geleneklerine uygun bir şekilde kul-
lanılmaya devam edilmektedir. Kızlarına ve gelinlerine çeyiz olarak tılsım 
yaptırmakta veya kendilerine ait olanı gençlere vermektedirler.

 Beypazarı tılsımları eskiden tamamen altın, günümüzde artık gümüş 
telden yuvarlak, kare, yıldız vb. biçiminde bazılarının üzerinde irili ufaklı 
incilerle süslü 5-6 cm çapında takılardır. Modelleri Beypazarı’nda, diğer 
takı çeşitlerinde olduğu gibi bölge içi ve dışından gelen taleplerle belir-
lenmektedir. Modellerin ve motiflerin belirlenmesinde, teknik de etkili ol-
maktadır. 
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Bu çalışma da Beypazarı yöresinde kullanılan tılsım konusunda yapılan 
araştırma bulgularına dayalı değerlendirmeler örneklerle sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Takı, tılsım, Beypazarı.

ABSTRACT
Examination of Talisman which is a Piece of Jewellery in Beypazari 

in Terms of Folklore
Talisman is a protection material used as necklace having triangle, 

square, rectangle, circular, dendanlı and different shapes. The meaning 
of talisman is that it is a sign having geometrical shape with prayer for 
limitless wishes of people such as being protected from diseases and bed 
evil’s eyes, being successful and expressing a wish.

One of the common charecteristics of the society which is indispensable 
for all societies from the early communities to today’s is the usage of 
necklace. The women set on objects which they found valuable in a given 
order with the sense and belief of being beautiful. They made such pieces 
of jewellery with the most primary and advanced designs in order to deck 
themselves out.

Turkish jewelleries show different shapes, messaages and samples in 
compliance with traditions, customs, regions, techniques used and their 
materials.

The people of Beypazarı are in spirit with their traditions and customs. 
Women clothes dressed at the wedding ceremonies have remained until 
today without any deforamtion in their originality. Talisman which is a 
supplementary material of the traditional clothes has a rather important 
role and it is among the jewelleries of which people cannot abandon. The 
talisman of Beypazarı is maintained to be used in compliance with its 
traditions. Beypazarı women make the talisman as dower or give theirs to 
the young.

The talisman of Beypazarı was made completely gold in the past, but 
today the talisman is a jewellery having 5-6 cm of diameter and having 
circular, square, star shapes made by silver strands and on some of them 
there are big and little pearls. Their models have been determined in 
compliance with the internal and external demands of the region as it is 
for the other jewellery kinds. Their technique is also an effective factor in 
order to determine the model and motif.

In this study, the assessments with the sapmles depended on the findings 
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of the research made on the talisman used in Beypazarı region will be 
submitted

Key Words: Jewellery, talisman, Beypazarı.

Giriş
Tılsım; boyun takısı olarak kullanılan üçgen, kare, dikdörtgen veya yu-

varlak, yıldız şeklinde, dendanlı ve değişik şekilleri bulunan muhafaza-
lardır (Kuşoğlu, 1994: 44). Tılsımın kelime anlamı; hastalıklardan, kötü 
nazardan korunmak, başarılı olmak, dilekte bulunmak gibi insanın bitmek 
bilmeyen istekleri için yapılan dualı, geometrik şekilli levhalardır  (Önder, 
1998: 251).

Takılar geçmişte; din, tılsım, büyü, uğur gibi kavramların etkisiyle kul-
lanılmaya başlamış daha sonraları da takılar, zenginlik ifadesi, hediye ve 
nihayet güzel görünmek gibi anlamlar ve işlevler kazanmışlardır. 

Tılsım, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan doğa veya 
insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar ken-
di üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi, tesirli olmasını istedikleri yerlerde 
de saklayabilirler. İnsan yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların 
küçük modelleriyle, üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı 
kâğıtlardan oluşur. Bazı metal ve muskaların tılsım için kullanıldığı da 
oldukça yaygın uygulamadır.

İnsanlar için dış görünüşleri oldukça önemlidir ve her insan güzel gö-
rünmek ister, bu nedenle kendisinin beğendiği, kendisine yakıştığını dü-
şündüğü nesneleri üzerinde taşımıştır. Bu nedenle insan giyimi, takıları ile 
yaşamın ve kültürel kimliğin bir parçasıdır.  

Çok uzun bir geçmişe sahip olan Türkler de özellikle de doğum ve ev-
lilik gibi mutlu günlerinde gelenekselleşen büyük medeniyetler oluştur-
muşlardır (Kuşoğlu, 1998: 13).  Medeniyet, kültürel değerler, inançlar ve 
uğraşılar bakımından oluşan farklılıklar toplumların kendine özgü tarz 
oluşturmasına neden olmuştur. 

Ankara iline bağlı Beypazarı’nda “tılsım” takının kendisine verilen 
isimdir. Takının muhafaza özelliği yoktur, ama özel günlerde giyilen kıya-
fetlerle birlikte takılarak kullanılan tılsımın, kişiyi nazar, iftira ve kötülük-
lerden koruduğuna inanılmaktadır. 

Beypazarı’nda kadın kıyafetleri özgün özellikleri ile günümüze kadar 
ulaşmıştır. Birçok yerde olduğu gibi Beypazarı’nda da kadın kıyafetleri 
giyilen yerlere göre ev, sokak, düğün, gezmelik (yabanlık), iş vb. gibi çe-
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şitlilik göstermektedir. Bu kıyafetlerin içerisinde düğün kıyafetinin ayrı bir 
yeri ve önemi vardır. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan Beypazarı insanı 
kültürel değerlerini koruyarak düğünlerde giyilen kadın kıyafetlerini oriji-
nal özelliğini bozmadan bugüne kadar ulaştırmıştır. Giysiyi oluşturan tüm 
parça ve aksesuarlar tam bir uyum içerisindedir (Fotoğraf 1). Bu kıyafet-
leri tamamlayan sıra altınlar, beşibiryerde, inci, tılsım, küpe, kolye, bilezik 
ve iğneler önemli bir yere sahiptir. Özellikle düğün kıyafetlerinin ayrılmaz 
bir parçası olan tılsım geçmişten bugüne kadar altın ve gümüşten yapılarak 
kullanılan yörenin vazgeçilmez takılarından olmuştur.

Aile kurumunun oluşturulmasında gerekli olan geleneksel süreç-
te Beypazarı’nda kız istemede, erkek tarafından istenen takılar arasında 
tılsım da bulunmaktadır. Tılsım gelin adayına nişanda takıldığı gibi eğer 
evlenme süreci Kurban Bayramını da içerisine alıyorsa; Beypazarı gele-
nekleri arasında yer alan “kurban gönderme” geleneği ailenin ekonomik 
durumuna göre, erkek tarafından özenilerek süslenen kurbanlık hayvanın 
(koçlar, vb.) alnına beşibirlik, bilezik veya tılsım asılarak kız tarafına gön-
derilir.   

Gelin olacak kıza kayınvalidesi tarafından düğün öncesi takılan “Tılsım” 
yörede gelin adayına evliliğin önündeki engelleri ve uğursuzlukları kaldır-
ması, büyü ve sihirleri bozması inanışı ile takılır. Düğün günü takıldığın-
da; etrafa karşı geline takılan takıların göstergesini ifade etmektedir. 

Yörede düğün günü geleneksel kıyafetleri olan kuyruklu bindallı sağdıç 
(görümce veya yenge)  ve yakın çevredeki evli hanımlar tarafından giyil-

inci, tlsm, küpe, kolye, bilezik ve iğneler önemli bir yere sahiptir. Özellikle düğün 
kyafetlerinin ayrlmaz bir parças olan tlsm geçmişten bugüne kadar altn ve gümüşten 
yaplarak kullanlan yörenin vazgeçilmez taklarndan olmuştur. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
                  Fotoğraf.1. Beypazar Düğün Kyafetlerinden Örnek                  Fotoğraf.2. Sağdç Kyafeti  
 

Aile kurumunun oluşturulmasnda gerekli olan geleneksel süreçte Beypazar’nda kz 
istemede, erkek tarafndan istenen taklar arasnda tlsm da bulunmaktadr. Tlsm gelin 
adayna nişanda takldğ gibi eğer evlenme süreci Kurban Bayramn da içerisine alyorsa; 
Beypazar gelenekleri arasnda yer alan “kurban gönderme” geleneği ailenin ekonomik 
durumuna göre, erkek tarafndan özenilerek süslenen kurbanlk hayvann (koçlar, vb.) alnna 
beşibirlik, bilezik veya tlsm aslarak kz tarafna gönderilir.    

Gelin olacak kza kaynvalidesi tarafndan düğün öncesi taklan “Tlsm” yörede gelin 
adayna evliliğin önündeki engelleri ve uğursuzluklar kaldrmas, büyü ve sihirleri bozmas 
inanş ile taklr. Düğün günü takldğnda; etrafa karş geline taklan taklarn göstergesini 
ifade etmektedir.  

Yörede düğün günü geleneksel kyafetleri olan kuyruklu bindall sağdç (görümce 
veya yenge)  ve yakn çevredeki evli hanmlar tarafndan giyilmektedir (Fotoğraf.2.). Sağdc 
diğerlerinden ayran özellik; yörede baş takm olarak isimlendirilen üzeri altn liralarla ve 
incilerle süslenmiş fes, boynunda yine yöreye özgü dizilişleri ile kelep inci grubu taklardan 
sonra, önlük şeklinde kumaş üzerine dikilerek tutturulan altn dizileri (beşibirlik, altn lira, 
vb.) ve tlsmlardan oluşur. Bu altnlar göbek hizasna kadar uzanr (Fotoğraf. 2.). Bu kyafet 
düğünden sonraki gün gelin tarafndan giyilir ve ayn taklar taklr (Erkan,1996; 22).   
 
 
 
TILSIMIN ÖZELLİKLERİ 
 

Beypazar’nda altn işlemeciliği oldukça eskilere dayanmaktadr.  Bu sanat usta – 
çrak usulü ile bugüne ulaşan el sanatlar içerisinde yer alr.  

Fotoğraf 1: Beypazarı Düğün Kıyafet Örnek  Fotoğraf 2: Sağdıç Kıyafet



627

mektedir (Fotoğraf.2.). Sağdıcı diğerlerinden ayıran özellik; yörede baş 
takımı olarak isimlendirilen üzeri altın liralarla ve incilerle süslenmiş fes, 
boynunda yine yöreye özgü dizilişleri ile kelep inci grubu takılardan sonra, 
önlük şeklinde kumaş üzerine dikilerek tutturulan altın dizileri (beşibir-
lik, altın lira, vb.) ve tılsımlardan oluşur. Bu altınlar göbek hizasına kadar 
uzanır (Fotoğraf. 2.). Bu kıyafet düğünden sonraki gün gelin tarafından 
giyilir ve aynı takılar takılır (Erkan, 1996: 22).  

Tılsımın Özellikleri
Beypazarı’nda altın işlemeciliği oldukça eskilere dayanmaktadır.  Bu 

sanat usta – çırak usulü ile bugüne ulaşan el sanatları içerisinde yer alır. 

Beypazarı’nda bulunan kuyumculardan alınan bilgilerde; 1900’lü yıl-
lardan bugüne kadar tılsım takı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. 
Önceleri teneke tılsım olarak adlandırılan astar (metal) plakalar üzerine 
yapılmış tılsımlar kullanılmıştır (Fotoğraf 3). Astarlı tılsımların yanında 
yıldız tılsımlar kullanılmıştır (Eras ve Sarımen, Beypazarı Kuyumcuları).  
Daha sonra yörenin önemli el sanatlarından olan telkari işlemeciliğinden 
yapılmış tılsımlar kullanılmaya başlanmıştır (Fotoğraf 4-5).

Beypazarı’ndaki takı sembolü olan tılsımların; eskiden kalan örnekle-
rinde, ortasında cumhuriyet altını, cumhuriyet ezmesi, altın lira, tura ve 
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Üç nesil öncesine ait olan bu iki tılsımda (Fotoğraf 4-5) ön yüz olarak 
kullanılan tarafta ortada kalem işinden bitkisel süslemeler yapılmıştır. Arka 
yüzeyinde ise yine kalem işi tekniği  ile  Ashab-ı Kehf (Yedi Uyuyanlar) 
isimleri yazılmıştır. Yazılan yazı, tılsımın şekline uygun düzenlenmiştir. 
Yuvarlak tılsımda yazının ortasında ay yıldız bulunmaktadır (Fotoğraf 5). 
Ay yıldız; dinsel, ulusal ve kültürel kimliğin bir ifadesi olarak kullanıl-
maktadır (Türe, 2004: 55).

Tılsımlarda bulunan, Ashab-ı Kehf’ in isimlerini öğrenmek (Yemliha, 
Mekselina, Mislina, Mernuş, Tebernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve kö-
peklerinin ismi Kıtmir) ve yazmakla insanın kötülüklerden kurtulacağı-
na, kaza ve belalardan korunacağına, dileklerin kabul ve tüm korkulardan 
emin olacağına inanılmaktadır (Eyicil, 2005: 274). Beypazarı tılsımlarında 
da bu isimlerin kullanılması, tılsımın kelime anlamı ve kullanım amacı ile 
uyum sağlamaktadır.

Eski tılsım örneklerinde telkari tekniği zayıftır (Fotoğraf 4-5). Günü-
müzde yapılanlarda telkari ile yapılan dolgular daha yoğun kullanılmıştır. 

Beypazar’nda bulunan kuyumculardan alnan bilgilerde; 1900’lü yllardan bugüne 
kadar tlsm tak olarak kullanldğ ifade edilmektedir. Önceleri teneke tlsm olarak 
adlandrlan astar (metal) plakalar üzerine yaplmş tlsmlar kullanlmştr (Fotoğraf.3.). 
Astarl tlsmlarn yannda yldz tlsmlar kullanlmştr (Eras ve Sarmen, Beypazar 
Kuyumcular).  Daha sonra yörenin önemli el sanatlarndan olan telkari işlemeciliğinden 
yaplmş tlsmlar kullanlmaya başlanmştr (Fotoğraf.4-5.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraf.3. Yuvarlak ve Armudi Şekilli Plaka Tlsmlar (Kuşoğlu,1998;26-28) 
 
 
Beypazar’ndaki tak sembolü olan tlsmlarn; eskiden kalan örneklerinde, ortasnda 

cumhuriyet altn, cumhuriyet ezmesi, altn lira, tura ve altn astar (plakalar) üzerine bir taraf 
kalem işi tekniği ile yazlmş yazlar (Dualar, Nazar Ayetleri, Ashab- Kehf, Mühr-i 
Süleyman, Ay yldz, vb.), diğer taraf yine ayn teknikle bitkisel süslemelerle oluşturulmuş 
girme ad verilen bölümün etrafna telkari yaplarak tamamlanmştr (Fotoğraf.4-5). Yeni 
yaplan örneklerin büyük bir çoğunluğu telkari tekniği kullanlarak yaplmaktadrlar 
(Fotoğraf.6-7.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoğraf.4. Kalpli Tlm (Ön ve Arka Görünüşü) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf.5. Yuvarlak Tlsm (Ön ve Arka Görünüşü) 
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Fotoğraf.6. Yuvarlak Tlsm (Ön ve Arka Görünüşü) 
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629

Telkari tekniği ortasının şekline uygun kenar olarak yapılmış ve telkari 
süsleme üzerinde gerçek inciler, güverseler, değerli ve yarı değerli taşlar 
kullanılmıştır.

Tılsımlarda tuğralar da kullanılmıştır (Fotoğraf 8). Osmanlı padişah-
larının imza yerine kullandıkları şekiller sadece ferman, berat, vb. resmi 
evraklar üzerinde değil, aynı zamanda devletin yaptırdığı her çeşit eserde 
ahşap, taş ve madenlere tuğra yapılmıştır (Kuşoğlu, 1994: 94). 

Tamamı telkari ile yapılmış tılsımlar da göbek ve kenar kısımlarından 
oluşmaktadır. Göbek kısmı daha kalın teller ve incilerle çerçevelenmiş ve 
kabartılmıştır. Bu şekilde ilgi merkezi oluşturulmuş ve nazar boncuğunun 
görevini üstlenmiştir (Fotoğraf 9-10). Kenarları da telkari tekniğinden yu-
varlak, beş (eski örneklerde) veya altı (yeni yapılan örneklerde) dilimli 
yani dendanlıdır (Fotoğraf 9-10-11). 

Kalpli, armut biçimli tılsımlarda da merkeze yapılan göbeğin şekline uy-
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Fotoğraf.7. Yuvarlak Tlsm (Ön ve Arka Görünüşü) 
 

Tlsmlarda tuğralar da kullanlmştr (Fotoğraf.8.). Osmanl padişahlarnn imza 
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Fotoğraf.8. Tlsm (Tuğral Örnek Ön ve Arka Görünüşü) 
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Fotoğraf 6: Yuvarlak ve Tılsımlar (Ön ve Arka Görünüş)

Fotoğraf 7: Yuvarlak ve Tılsımlar (Ön ve Arka Görünüş)
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gun biçimde telkari tekniği ile kenarlar oluşturulmuştur (Fotoğraf 12-13). 
Bu tılsımların hem göbek kısımlarında hem de kenarlarda süslemeler 

gerçek inciler, güverseler, değerli ve yarı değerli taşlar kullanılarak süs-
leme yapılmıştır. İnci tılsımın vazgeçilmez süsleyicilerindendir. Yörede 
tılsım için “incili tılsım” ifadesi de kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 8: Tılsım (Tuğralı Örnek Ön ve Arka Görünüş)

Fotoğraf 9: Göbekli Tılsım (Kenarları Beş Dilimli Ön ve Arka Görünüş)

Fotoğraf 10: Gül Tılsım (Ön ve Arka Görünüş)
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Eski yapım tılsımlarda; gelin olacak kızın isminin baş harfinin tılsımın 
göbeğine yerleştirildiği görülmektedir (Fotoğraf 14.). Bu durum tılsımla-
rın kişiye özel yapıldığını göstermektedir. Buda geline gösterilen ihtimamı 
ifade etmektedir. Günümüzdeki tılsımlarda bu özellik kullanılmamaktadır. 
Kayınvalide kendisinin tılsımını gelinine vermektedir. Ya da günümüz ör-
neklerinden özel olarak yaptırılmaktadır.

Takılarda motiflerin belirlenmesinde teknik etkili olmaktadır. Telkari, 
yuvarlak ve oval şekillerin yapılmasının daha elverişli olduğu tekniktir. 

Fotoğraf 11: Gül Tılsım (Kenarları Beş Dilimli Ön ve Arka Görünüş)

Kalpli, armut biçimli tlsmlarda da merkeze yaplan göbeğin şekline uygun biçimde 
telkari tekniği ile kenarlar oluşturulmuştur (Fotoğraf. 12-13).  

Bu tlsmlarn hem göbek ksmlarnda hem de kenarlarda süslemeler gerçek inciler, 
güverseler, değerli ve yar değerli taşlar kullanlarak süsleme yaplmştr. İnci tlsmn 
vazgeçilmez süsleyicilerindendir. Yörede tlsm için “incili tlsm” ifadesi de 
kullanlmaktadr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf. 12.Kalpli Tlsm  (Ön ve Arka Görünüşü) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotoğraf. 13.Armut Tlsm (Ön ve Arka Görünüşü) 
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Üzeri incilerle süslenmiş, şekli çiçeği andıran telkari tılsımlarda kullanı-
lan motifler genellikle bitkiseldir. Bitkisel motiflerin yanı sıra geometrik, 
göz, ay yıldız gibi sembolik motiflerde kullanılmaktadır. Motifler doğanın 
Türk- İslam düşüncesi ile yorumlanmasından ortaya çıkan ve yapan kişi-
nin ince, zarif ve güzel zevkini yansıtır. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de tam bir uyum içerisinde giyi-
nen Beypazarı kadınları takıları konusunda da aynı titizliği gösterirler. 
Tılsımlarını takarken onunla uyum içerisinde olan incili bilezik, incili kü-
peler ve kelep inciler kullanırlar.

Yörede yapılan tılsımların çapları 4 ile 7 cm. arasındadır. Kullanılacak 
kişinin vücut özelliğine göre tılsımın büyüklüğü değişiklik göstermekte-
dir. Tılsımların boyları ne çok kısa nede çok uzundur. Yörede tılsımlarda 
kullanılan zincir 55-65 cm. uzunluğundadır. Bu uzunluk tılsımın göğüs 
üzerinde kullanımını sağlar. 

Tılsımlar yapılırken telkari tekniğinde tel inceliği dolgular da 0.25- 0.30 
mikron, dış çatıda ise 0.50-0.75 mikron arasında değişiklik göstermektedir. 
Eski tılsımlar genellikle 22 ayar yapılırken, günümüzde 22 ayar olmakla 
birlikte 14 ayar da yapılmaktadır. 

Kuyumcuların ifadelerine göre; geçmişte tılsım her aşamasını tek bir 
ustanın yaptığı takılardandı. Usta telkariyi, kalem işini, taş kakmayı ve 
diğer tüm işlemleri kendisi yapardı. Günümüzde farklı işlemleri farklı us-
talar yapmaktadır.  

Beypazarı tılsımları eskiden tamamen altından yapılmıştır. Günümüzde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf.14. Gelin İsminin Baş Harfi Olan Tlsm Örneği 
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nede çok uzundur. Yörede tlsmlarda kullanlan zincir 55- 65 cm. uzunluğundadr. Bu 
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  Tlsmlar yaplrken telkari tekniğinde tel inceliği dolgular da 0.25- 0.30 mikron, dş 
çatda ise 0.50- 0.75 mikron arasnda değişiklik göstermektedir. Eski tlsmlar genellikle 22 
ayar yaplrken, günümüzde 22 ayar olmakla birlikte 14 ayar da yaplmaktadr.  

Kuyumcularn ifadelerine göre; geçmişte tlsm her aşamasn tek bir ustann yaptğ 
taklardand. Usta telkariyi, kalem işini, taş kakmay ve diğer tüm işlemleri kendisi yapard. 
Günümüzde farkl işlemleri farkl ustalar yapmaktadr.   

Beypazar tlsmlar eskiden tamamen altndan yaplmştr. Günümüzde ise artk 
gümüşten de, altndan yaplan tüm modeller yaplmaktadr (Fotoğraf. 15-16). Tamamen el 
işçiliği olan altn-gümüş tlsmlarn yannda, döküm olarak üretilen tlsmlarda bulunmaktadr, 
ama el işçiliği ile yaplan altn-gümüş tlsmlarla boy ölçüşemeyecek durumdadr 
(Fotoğraf.17.). El işçiliğinin zarif görüntüsü döküm olanlarda yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 13: Gelinin İsminin Baş Harfi Olan Tılsım Örneği
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ise artık gümüşten de, altından yapılan tüm modeller yapılmaktadır (Fo-
toğraf 15-16). Tamamen el işçiliği olan altın-gümüş tılsımların yanında, 
döküm olarak üretilen tılsımlarda bulunmaktadır, ama el işçiliği ile yapılan 
altın-gümüş tılsımlarla boy ölçüşemeyecek durumdadır (Fotoğraf 17.). El 
işçiliğinin zarif görüntüsü döküm olanlarda yoktur.

Yörede kullanılan ve çeşitleri sunulan tılsımlar, Beypazarı’nda, diğer 
takı çeşitlerinde olduğu gibi taleplerle belirlenmektedir. Modellerin ve 
motiflerin belirlenmesinde telkari tekniği de etkili olmaktadır.

Sonuç
Tarihi ve kültürü binlerce yıla dayanan Beypazarı, hızla gelişen ilçeler 

arasındadır. Bu gelişmelerle birlikte geleneklerine bağlı geçmişi ile bilinen 
yöre geçmişle gelecek arasında köprü kurmaktadır.  

Altın, değerli taşlar, inci, gümüş ve yarı değerli taşlar kullanılarak hazır-
lanan takılar, Beypazarı’nın kendi halkının süsü olmayı sürdürmektedir. 

Takılar, geçmişten günümüze geçirdikleri değişimlerle toplumların ya-
şantılarına ışık tutmaktadır. Her toplum kendi takı geleneğini oluştururken, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fotoğraf.15. Gümüş İncili Gül Tlsm                                     Fotoğraf.16. Gümüş Tlsm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf.17. Döküm Tekniği İle Yaplmş Tlsm Örneği 
 
 

Yörede kullanlan ve çeşitleri sunulan tlsmlar, Beypazar’nda, diğer tak çeşitlerinde 
olduğu gibi taleplerle belirlenmektedir. Modellerin ve motiflerin belirlenmesinde telkari 
tekniği de etkili olmaktadr. 
 
SONUÇ 
 

Tarihi ve kültürü binlerce yla dayanan Beypazar, hzla gelişen ilçeler arasndadr. Bu 
gelişmelerle birlikte geleneklerine bağl geçmişi ile bilinen yöre geçmişle gelecek arasnda 
köprü kurmaktadr.   

 Altn, değerli taşlar, inci, gümüş ve yar değerli taşlar kullanlarak hazrlanan taklar 
Beypazar’nn kendi halknn süsü olmay sürdürmektedir.  

Taklar, geçmişten günümüze geçirdikleri değişimlerle toplumlarn yaşantlarna şk 
tutmaktadr. Her toplum kendi tak geleneğini oluştururken, farkl nesnelere benzer anlamlar 
yüklemiştir. Kökeninde çok sanş, mutluluk, başar kazandrdğna, kötülüklerden koruduğuna 
inanlan tlsmda bu taklar arasndadr. 

Fotoğraf 15: Gümüş İncili Gül Tılsım Fotoğraf 16: Gümüş Tılsım

Fotoğraf 17: Döküm Tekniği ile Yapılmış Tılsım Örneği
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farklı nesnelere benzer anlamlar yüklemiştir. Kökeninde çok sanş, mutlu-
luk, başarı kazandırdığına, kötülüklerden koruduğuna inanılan tılsımda bu 
takılar arasındadır.

Yöre insanı tarafından korunmuş ve hala kullanılan tılsımlar, gelecek ne-
sillere aktarmak önem taşımaktadır. Yapılan incelemeler sırasında yörede bu 
konu ile ilgili yapılmış çalışmaların çok fazla olmadığı görülmüştür. Bu ne-
denle kültür yapımızı gösteren bu takı ve sanatı belgelemek  önemlidir. 
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MİLAS HALI DESENLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ 

MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI

GÜNGÖR, İ. Hulusi
SEVİNÇ, Berna

TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ÖZET
Milas sadece ince ve geniş suları (bordürleri) kullanmak suretiyle halı 

deseni düzenlemeleri (kompozisyonları) ortaya koyabilmiş nadir halı do-
kuma bölgelerinden biridir. Bu bakımdan zengin su yanışlarına (motifle-
rine) sahiptir. Bunun yanı sıra bölgede özgün top (elma), göl (rozet) ve 
göbek (madalyon) örneklerine de rastlanır. Son zamanlarda bölge halıla-
rı pastel renk değerleriyle (tonlarıyla) üretilmekte ise de eski örneklerde 
renkler koyu ve doygundur.

Bu tebliğde eski örnekler de dikkate alınarak Milas halılarının biçim dü-
zenlemeleri dizgesel (sistematik) bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve her 
bir tür için birçok örnek gösterime hazırlanmıştır. Sınıflandırmanın ötesin-
de pek çoğu hiç yayınlanmamış Milas halılarındaki göbeklerin izleyicile-
re sunulması ve bunlar üzerinde açıklamalar yapılması amaçlanmıştır. Bu 
yapılırken gerek suların gerekse göl ve göbeklerin diğer bölgelerdekilerle 
nasıl bir etkileşim içinde bulunduğuna ayrıca değinilecek, XVI. yüzyılda 
Resmedilmiş Holbein halılarında rastlanan bazı suların üsluplaştırılarak 
(stilize edilerek) Bergama ve halılarında Milas halılarına geçtiği görül-
mektedir. Bunlar örnekleriyle verilmiştir. Ayrıca Milas halılarının desen 
düzenlemeleri için özgün bir sınıflandırma şeması önerilmiştir.          

Anahtar Kelime:  Milas halı desenleri.

ABSTRACT
The Introduction to the Classification of Milas Carpet Designs and 

Previously Unpublished Madallion Winning Milas Carpet 
Milas is the one of the rare carpet weaving places which has carpet 

designs , compositions by using only wide and narrow borders. It has rich 
variety of border motifs (yanış). Besides there are a lot of authentic borders 
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such as ball (elma/apple) lake(rosette)and central part (göbek, medallion) 
in the area. Although local carpets have been made in pastel tones old 
samples were made in dark tones. 

In this paper, shape designs of Milas carpets are categorized systemically 
by making use of old samples.

A lot of samples were prepared for the presentation show. It is also 
aimed to present and explain central parts(göbek) in Milas carpets Which 
have never presented in the show so far. Besides, the interaction between 
these borders, lake (rosette) central part (medallion) motifs and the other 
motifs in other places will be studied later. It has been observed that some 
carpet borders which have been seen in Holbein paintings have got through 
Milas carpets from Bergama carpets by being stylized these are shown in 
details, morcover, an orginal classification shema is suggested for designs 
in Milas carpets.   

Key Words: Milas carpet designs.
-----

Milas, sadece ince ve geniş suları (bordürleri) kullanmak suretiyle halı 
deseni düzenlemeleri (kompozisyonları) ortaya koyabilmiş nadir halı do-
kuma bölgelerinden biridir. Bu bakımdan zengin su yanışlarına (motifle-
rine) sahiptir. Bunun yanı sıra bölgede özgün top (elma), göl (rozet) ve 
göbek (madalyon) örneklerine de rastlanır. Son zamanlarda bölge halıla-
rı pastel renk değerleriyle (tonlarıyla) üretilmekte ise de eski örneklerde 
renkler koyu ve doygundur.

Bu tebliğde eski örnekler de dikkate alınarak Milas halılarının biçim 
düzenlemeleri dizgesel (sistematik) bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve 
her bir tür için birer örnek gösterime sunulmuştur. Sınıflandırmanın öte-
sinde, bildiride, ana amaç olarak pek çoğu hiç yayınlanmamış Milas halı-
larındaki göbeklerin izleyicilere sunulması ve bunlar üzerinde açıklamalar 
yapılması düşünülmüştür. Bu yapılırken gerek suların gerekse göl ve gö-
beklerin diğer bölgedekilerle nasıl bir etkileşim içinde olduğuna örnek ol-
mak üzere, XVI. Yüzyılda resmedilmiş Holbein halılarında rastlanan bazı 
suların üsluplaştırılarak (stilize edilerek) Bergama ve Çanakkale halıların-
dan Milas halılarına nasıl geçtiği aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.  

1. 1 no’lu resim Holbein’ın Elçiler Tablosunu ve bu tabloda yer alan 
Anadolu halısını göstermektedir. 2 no’lu resim ise bu tablodan bir ayrıntıyı 
vermektedir (Aslanapa,1987: 86). Bu ayrıntıda görülen geniş su (esas bor-
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dür), 3 no’lu resimde görülen Çanakkale halısında aynen kullanılmıştır. Bu 
su Çanakkale bölgesinde üsluplaştırılarak bitkisel yanışlardan geometrik 
yanışlara dönüştürülmüş ve ortaya çıkan yeni suya makas suyu denilmiş-
tir.  

Makas suyunun biçimi ile bu suyun yarısını oluşturan yarım makas suyu-
nun çizimleri 4 ve 5 numaralı resimlerde verilmiştir (Güngör, 1984: 38).

Yarım makas suyunun içinde kalan üçgen biçimindeki yanış Boğumlu 
Mihraplı Milas halılarında boğum bölgesinde veya ayak basma bölgesin-
de “hamaylı” adıyla kullanılmaktadır. 

2. Çanakkale halılarında kullanılan ve adına “goldür” denilen su hem 
tekli hem de çiftli olarak kullanılmaktadır (Güngör, 1984; 37). Bu yanış-

 2 

 A lot of samples were prepared for the presentation show. It is also aimed to present 
and explain central parts(göbek) in Milas carpets Which have never presented in the show so 
far. Besides, the interaction between these borders, lake (rosette) central part (medallion) 
motifs and the other motifs in other places will be studied later. It has been observed that 
some carpet borders which have been seen in Holbein paintings have got through Milas 
carpets from Bergama carpets by being stylized these are shown in details, morcover, an 
orginal classification shema is suggested for designs in Milas carpets.    
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geometrik yan lara dönü türülmü  ve ortaya çkan yeni suya makas suyu denilmi tir.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Resim 1: III. Holbein Tipi Hal Resim 2: Elçiler Tablosu’ndan ayr nt 
              Elçiler Tablosu,1533 
 
 
 
 

 3 

Makas suyunun biçimi ile bu suyun yarsn olu turan yarm makas suyunun çizimleri 
4ve5 numaral resimlerde verilmi tir (Güngör, 1984; 38). 
 

 
 
 
 
 
  
 Resim 4: Makas suyu 
 
 
 
 
 
 
 Resim 3: Oklu Hal Resim 5: Yar m Makas suyu 
 
 Yarm makas suyunun içinde kalan üçgen biçimindeki yan  Bo umlu Mihrapl 
Milas hallarnda bo um bölgesinde veya ayak basma bölgesinde “hamayl” adyla 
kullanlmaktadr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Resim 7: Hamayl Yan  
 
 Resim 6: Hamayl Milas Hal s (B.Sevinç ar ivi) 
 
     2- Çanakkale hallarnda kullanlan ve adna “goldür” denilen su hem tekli hem de 
çiftli olarak kullanlmaktadr (Güngör, 1984; 37). Bu yan lar 8 numaral resimde 
görülmektedir. Goldür yan nn Milas hallarnn geni  sularnda kullanld na örnek olmak 
üzere resim 9’de bir örnek verilmi tir. Bu Yan a Milas’ta  “karnca” denilmektedir..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resim 8: Tek ve Çift Goldür suyu  Resim 9: Çift Goldür yan l Milas hals 
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lar 8 numaralı resimde görülmektedir. Goldür yanışının Milas halılarının 
geniş sularında kullanıldığına örnek olmak üzere resim 9’de bir örnek ve-
rilmiştir. Bu Yanışa Milas’ta  “karınca” denilmektedir.. 

Bergama ve Çanakkale bölgelerinde kullanılan “Çınar yaprağı” isimli 
yanış (Deniz, 1997; 24), Milas halılarında da kullanılmaktadır (Aslanapa, 
1987; 189). Resim 10 da çınar yaprağı yanışları ve resim 11’de geniş su-
yunda çınar yaprağı kullanılan bir Milas seccadesi görülmektedir. Bu ya-
nışa Milas’ta “Meşe yaprağı” adı verilmektedir. 

Milas halılarının sınıflandırılması yapılırken; aşağıdaki esaslardan ha-
reket edilmiştir. 

Suların yan yana ya da iç içe çerçeveler halinde dizilişi1. 
Oluşan zeminin genişliği2. 
Zemin dolgularının türü3. 
Mihrap biçimi ve sayısı4. 
Mihrap, içi dolgularının türü5. 
Özel düzenlemeler6. 

Bu sıralamadan hareket edilerek Milas Halılarının düzenlemeleri ko-
nusunda yeni bir sistematik sınıflandırma önerilmiştir: Bu sınıflandırma 
biçimi birer örnekle açıklandıktan sonra zemini ister dikdörtgen biçiminde 
olsun, ister mihraplı olsun, bu tür halılardan göbekli (madalyonlu) olanlar 
hakkında daha çok örnekler verilecektir.
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Bergama ve Çanakkale bölgelerinde kullanlan “Çnar yapra ” isimli yan  (Deniz, 
1997; 24), Milas hallarnda da kullanlmaktadr (Aslanapa, 1987; 189). Resim 10 da çnar 
yapra  yan lar ve resim 11’de geni  suyunda çnar yapra  kullanlan bir Milas seccadesi 
görülmektedir. Bu yan a Milas’ta “Me e yapra ” ad verilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Resim 10: Ç nar yapra  yan lar  Resim 11: 19. yy Milas seccadesi 
              Vakflar hal müzesi 
 
Milas hallarnn snflandrlmas yaplrken; a a daki esaslardan hareket edilmi tir.  
1- Sularn yan yana ya da iç içe çerçeveler halinde dizili i 
2- Olu an zeminin geni li i 
3- Zemin dolgularnn türü 
4- Mihrap biçimi ve says 
5- Mihrap, içi dolgularnn türü 
6- Özel düzenlemeler 
 

 Bu sralamadan hareket edilerek Milas Hallarnn düzenlemeleri konusunda yeni bir 
sistematik snflandrma önerilmi tir: Bu snflandrma biçimi birer örnekle açklandktan 
sonra zemini ister dikdörtgen biçiminde olsun, ister mihrapl olsun, bu tür hallardan göbekli 
(madalyonlu) olanlar hakknda daha çok örnekler verilecektir. 

 
1- ZEM N  YALNIZ SU SÜTUNU LE OLU AN HALILAR 
1.1. Zemininde sadece birkaç su (bordür) sütunu bulunanlar, 
1.2. Zemininde yan yana birden çok sayda su sütunu bulunanlar,  
1.3. Zemini iç içe geni  su çerçeveleri ile olu anlar. 

 
2- D KDÖRTGEN ZEM NL  HALILAR 
2.1. Dar Zeminli Hallar 

2.1.1. Zemininde çiçek yan  olanlar 
2.1.2. Zemininde birden çok göl bulunanlar 
2.1.3. Zemininde tabaka dolgusu olanlar 
2.1.4. Zemininde göl (rozet) bulunanlar  

2.2. Geni  Zeminli Hallar 
2.2.1. Zemininde göl (rozet) bulunanlar 
2.2.2. Zemininde göbek (madalyon) bulunanlar 
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1. Zemini Yalnız Su Sütunu İle Oluşan Halılar
1.1. Zemininde sadece birkaç su (bordür) sütunu bulunanlar,
1.2. Zemininde yan yana birden çok sayıda su sütunu bulunanlar, 
1.3. Zemini iç içe geniş su çerçeveleri ile oluşanlar.
2. Dikdörtgen Zeminli Halılar
2.1. Dar Zeminli Halılar
   2.1.1. Zemininde çiçek yanışı olanlar
   2.1.2. Zemininde birden çok göl bulunanlar
   2.1.3. Zemininde tabaka dolgusu olanlar
   2.1.4. Zemininde göl (rozet) bulunanlar 
2.2. Geniş Zeminli Halılar
   2.2.1. Zemininde göl (rozet) bulunanlar
   2.2.2. Zemininde göbek (madalyon) bulunanlar
3. Mihraplı Halılar
3.1. Tek Mihraplı Halılar
   3.1.1. Dar ve boğumlu mihraplı halılar
      3.1.1.1. Mihrap üstü dolgulu olanlar
   3.1.2. Boğumsuz mihraplı olanlar
   3.1.3. Geniş tek mihrabı olanlar
3.2. Çift Mihraplı Halılar
   3.2.1. Dar mihraplı olanlar
      3.2.1.1. Mihrap içi yanışlı olanlar
   3.2.2. Geniş Mihraplı Olanlar
      3.2.2.1. Mihrap içi sade olanlar (Transilvanya)
      3.2.2.2. Mihrap içi tek göllü (rozetli)
      3.2.2.3. Mihrap içi çok göllü olanlar
      3.2.2.4. Mihrap içi güğümlü (kartuşlu) olanlar
      3.2.2.5. Mihrap içi göbekli (madalyonlu) olanlar
4. Değişik Desenli Halılar 
4.1.  Dokuz göllü halı modeli
4.2. Şişeli halı modeli
Bu sınıflandırma önerisinden sonra, bildirinin başlığında belirtilmiş 

olan göbekli (madalyonlu) Milas halılarından bazı örnekler sunulacaktır. 
Bu örnekler içerisinde kişisel arşivlerimizdeki halılar henüz yayınlanma-
mıştır. Bu halılara ait teknik bilgiler örneklerin yanında verilmiştir.
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1.1. Zemininde birkaç su (bordür) 
sütunu bulunanlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Zemininde yan yana birden çok 
sayda su sütunu bulunanlar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Zemini iç içe geni  su çerçeveleriyle 
olu anlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Zemininde çiçek yan  olanlar  
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2.1.2. Zemininde birden çok göl 
bulunanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. Zemininde tabaka dolgusu olanlar  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Zemininde göl (rozet) bulunanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Zemininde göl (rozet) bulunanlar  
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2.2.2. Zemininde göbek (madalyon) 
bulunanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.1. Mihrap üstü dolgulu olanlar    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Bo umsuz mihrapl olanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Geni  tek mihrab olanlar  
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3.2.1.1. Mihrap içi yan l olanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1. Mihrap içi sade olanlar  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.2. Mihrap içi tek göllü (rozetli) 
olanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.3. Mihrap içi çok göllü olanlar 
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3.2.2.4.Mihrap içi gü ümlü (kartu lu) 
olanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.5 Mihrap içi Göbekli (Madalyonlu) 
olanlar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Dokuz göllü hal modeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. i eli hal modeli 
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      ANADOLU’DA KAYBOLMAKTA OLAN
BİR MADDİ KÜLTÜR UNSURU:

SU DEĞİRMENLERİ (BEYPAZARI ÖRNEĞİ)

GÜRSES, Reşide 
KARABABA TAŞKIN, E. Banu

          TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET   
Anadolu’da su değirmenleri 20. yüzyılın son çeyreğine kadar işlevsel 

olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak gelişen teknik şartlar içerisinde artan 
nüfusla birlikte varlıklarını yitiren ve yerlerini modern fabrikalara bırakan 
su değirmenleri bugün yok olmaya yüz tutmuştur. 

Arazi şartları ve diğer coğrafi nedenlerden dolayı su değirmenlerinin 
Anadolu’da nadir de olsa hayatını sürdürdüğü bölgeler bulunmaktadır. 
(Trabzon, Çanakkale vb.) Ancak, gelişen teknik şartlar içerisinde su de-
ğirmenlerinin sayısı her geçen gün azalmaktadır. (Beypazarı örneğinde  
olduğu gibi.) İşlevsel değerini yitiren ve bu nedenle sayısı gittikçe azalan 
su değirmenleri, otantik yapısıyla toplum hayatında bir kahvehane, bir lo-
kanta mekânı olarak önümüzdeki günlerde yaşamaya devam edeceğe ben-
ziyor. 

Su değirmenleri; temelde besin kaynaklarından buğdayın, mısırın una 
dönüştürüldüğü önemli bir üretim yeridir. Değirmenler aynı zamanda gün-
lük hayatın içinde yer alan at, eşek, koyun kuzu, inek vb. hayvanların bes-
lenmesinde kullanılan arpa, yulaf vb. ürünlerin işlenmesinde de önemli bir 
yere sahip olmuştur. 

Değirmen taşı; çark, oluk ve tekne gibi çeşitli unsurlardan oluşmak-
tadır. Su değirmeni kültürü içinde; kile (32 kilo ağırlığında), yarım (16 
kilo ağırlığında) şinik (8 kilo ağırlığında) ölçek (4 kilo ağırlığında) hakla 
(1,5 kilo ağırlığında) gibi ölçü birimleri de yer almaktadır. Değirmenlerin 
Anadolu’da önemli bir yere sahip olduğunu, değirmenle ilgili söz varlı-
ğından ve bu kültüre ait unsurların deyim ve atasözlerine yansıyışlarından 
daha kolay anlayabiliriz. 
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Bu bildiride, bir dönem toplumda önemli bir yere sahip olan ancak, 
bugün artık kaybolmaya yüz tutan su değirmenlerinin yapısal ve toplumsal 
özellikleri görsel malzemelerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Su değirmeni, değirmen taşı, çark, oluk, tekne.

ABSTRACT
 An Element of Material Culture that Almost Become Extinct: 

Water Mills (The Case of Beypazari)
The water mills in Anatolia had continued their functional existence 

until the end of the last quarter of 20th century. However, with the increase 
of population under the eveloping technical conditions, and having lost 
their existence to modern factories, watermills face the danger of becoming 
extinct today. 

Because of the terrain conditions and other geographical reasons, there 
are a few places in Anatolia in which water mills still exist (Trabzon, 
Çanakkale etc.). Yet, the number of water mills is declining everyday due 
to the developing technical conditions. The case of Beypazarı the water 
mills, which have been losing their functional value and thus decreasing 
in number, seems to continue their existence in social life as being a 
coffeehouse, a restaurant and so on with its authentic structure. 

A water mill is an important production place where the basic grains such 
as wheat and corn are turned into flour. Watermills also play an important 
part in grinding oat, and barley which are used to feed animals that are part 
of the daily life such as horse, donkey, sheep, cow and so on.

Water mills consist of parts such as millstone, millwheel, millrace, and 
grainhopper. In water mills culture, measurement units such as Kile (32 
kilograms in weight), yarım (16 kilograms in weight) şinik (8 kilograms 
in weight) ölçek (4 kilograms in weight) hakla (1,5 kilograms in weight) 
are also used. We can easily understand that mills had an important place 
in Anatolia both from the existing vocabulary related to mills and the 
elements of this culture reflected in proverbs and idioms. 

In the present paper, the structural and social characteristics of water 
mills that had an important part of the social life in the past, but are 
almost become extinct at present will be presented with the help of visual 
materials. 

Key Words: The water mills, millstone, millwheel, millrace, 
grainhopper.
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 Giriş
İnsanoğlunun sahip olduğu ilk teknolojilerden biri olan değirmenlerin 

Türk kültüründeki yeri Büyük Hun Devleti’ne (M.Ö. III.-M.S. III. yüzyıl-
lar) kadar uzanmaktadır. (ÖGEL: 1989, 69). Göktürklerde (ÖGEL: 1989, 
146), Uygurlarda (ÖGEL: 1989, 208), Kırgızlarda (ÖGEL: 1989, 208) 
Hazarlarda (ÖGEL: 1989, 226) değirmenle ilgili unsurlara rastlanmak-
tadır. Türklerde su değirmenlerinin kullanımına ilk Uygurlar döneminde 
rastlanmıştır. (ÖGEL: 1991, 50). Daha sonra Anadolu Selçuklularında ve 
Osmanlılarda su değirmenlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler tespit edil-
miştir. (YEDİYILDIZ: 1985, 128) “Değirmen”, “değirmen tonuzluğu”, 
“değirmen boğazı” (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484-485) gibi terimlerin 
Dede Korkut Kitabı (YEDİYILDIZ: 1985, 128) ERGİN: 1989, 77, 235) 
ve Tarama Sözlüğü’nde geçmiş olması su değirmenlerinin kültürümüzde 
önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Değirmen kültürü sadece 
Anadolu’da değil, Türklerin yaşadığı başka coğrafyalarda da var olagel-
miştir.   

İnsanoğlunun temel ihtiyaçları barınma, giyinme ve beslenmedir. Bes-
lenmenin temel maddesi olan buğdayın öğütülmesinde değirmenler önemli 
bir yere sahiptir. Değirmenler teknolojik gelişmeler çerçevesinde 20. yüz-
yılın son çeyreğine kadar işlevsel olarak var olmuştur. Ancak teknolojik 
gelişmeler ve artan nüfusla birlikte varlıklarını yitiren ve yerini modern 
fabrikalara bırakan değirmenler bugün yok olmaya yüz tutmuştur. Bunun-
la berarber, Anadolu’da çok az sayıda su değirmeni arazi şartlarına bağlı 
olarak Çanakkale, Muş, Ordu, Trabzon vb. şehirlerde olduğu gibi işlevini 
sürdürmektedir. 

Başkent Ankara’nın ilçelerinden biri olan Beypazarı, Ankara’nın batı-
sında bulunan eski Ankara-İstanbul üzerindedir. En eski yerleşim yerlerin-
den olan Beypazarı’nda su değirmeni işlevini her geçen gün yitirmektedir. 
(TOKER: 2005, 184-194; TORUN: 2004)

Su değirmenlerinde “tekne”, “oluk”, “çark”, “değirmen taşı” vb. un-
surlar sistemin temelini oluşturmaktadır.  Anadolu’daki su değirmenlerine 
bu unsurlar açısından baktığımızda değirmen kültürüne ait yapılar ve bu 
yapılara ilişkin terimler yörelere göre az çok değişiklik göstermektedir. Bu 
değişikliklerin bir kısmı; “domuzluk”, “doñuzluk”, “dovuzluk” örne-
ğinde olduğu gibi sesseldir.
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Değirmenler yapılarına göre; su değirmeni, yel değirmeni, ayak değir-
meni, el değirmeni vb. adlar almaktadır. Diğer taraftan, teknolojik geliş-
meler ışığında su değirmenlerinin yerini, mazotla veya elektrikle çalışan 
değirmenlerin yanında un fabrikaları da, günlük hayatta yerini almıştır. 
(DEMİR: 2003, 154)

Bir su değirmeni, suyun yeterli miktarda olduğu bir ırmak veya bir dere 
kenarında kurulur. Değirmenin kurulacağı yer, aynı zamanda arazi, ulaşım 
şartları açısından da değirmen kurmak için elverişli olmalıdır.

Su değirmenleri Anadolu’da bir şahsa ait veya bir vakfa bağlı yahut 
da köyün ortak malı olarak işletilmektedir. Köyün ortak malı olarak iş-
letilen değirmenlerin bir kısmında ise değirmenler, köy ihtiyar heyetince 
tarafından maaş karşılığı tutulan bir değirmenci tarafından çalıştırılmak-
tadır. Köyün ortak malı olan değirmenlerin bazılarında ise, una ihtiyacı 
olan köylü kendi buğdayını kendi öğütmektedir. Bu tür su değirmenlerin-
de değirmenin onarım işi imece usûlüyle yapılmaktadır (DEMİR: 2003, 
153-154). Beypazarı yöresindeki değirmenler genelde bir şahsa ait olarak 
çalıştırılmaktadır. “Değirmenci” olarak adlandırılan bu kişiler, öğüttüğü 
un miktarına bağlı olarak belli oranda olmak üzere gelen tahıldan hak alır. 
Buna “değirmenci hakkı” denir.

İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle sayısı 
gittikçe azalan su değirmenleri, otantik yapısıyla toplum hayatında müze 
olarak (DEMİR: 2003, 149) veya bir kahvehane, bir lokanta mekânı olarak 
önümüzdeki günlerde yaşamaya devam edeceğe benzemektedir. Müze vb. 
yapı malzemesi olarak değerlendirilebilecek nitelikte olan su değirmen-
lerine ait bilginin geleceğe taşınmasının ve bu kültüre ait maddi kültür 
unsurlarının teknik ve yapısal özelliklerinin ortaya konulmasının önemi 
büyüktür. Bu bildiride, bir dönem toplumda önemli bir yere sahip olan 
ancak, bugün artık kaybolmaya yüz tutan su değirmenlerinin yapısal ve 
toplumsal özellikleri, Beypazarı örneğinde görsel malzemelerle ortaya ko-
nulmaya çalışılacaktır. 

Değirmen ile İlgili Kavramlar ve Yapı Olarak Su Değirmenleri
Değirmen: “1. İçinde öğütme işi yapılan yer: “Su değirmeni. Yel de-

ğirmeni.” 2. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet.” 
anlamına gelmektedir. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484)

Değirmenci: 1. Değirmen işleten kimse. (Türkçe Sözlük: TDK 2005,484) 
2. Değirmen sahibi. Anadolu’da “değirmenci” anlamında “hakçı” sözü 
de kullanılmaktadır. (DEMİR: 2003, 153-154)
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Değirmencilik: Değirmen işletme işi. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484-
485)

Değirmenlik: “1. Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). 2. Bir 
değirmen taşını işletecek güçte (akarsu). (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 
485)

Su Değirmeni: Su gücü ile çalışan değirmen. (Türkçe Sözlük: TDK 
2005, 1817)

Yapı Olarak Su Değirmenleri
Su değirmenleri 5 x 10 m boyutlarında dikdörtgen biçiminde genelde 

tek katlı yapılardır. İki katlı olanları da vardır. Beypazarı’ndaki su değir-
menleri genelde tek katlıdır. Su değirmenlerinin yapı malzemesi genelde 
taştır. Değirmenin duvarları 2,5 m yüksekliğinde olup bu taş duvarın üzeri-
ne öz ortalanarak konulur. Özün üstüne 20 cm aralıklarla 10 cm çapında 3 
m  veya 3,20 m uzunluğunda ağaçlar konur. Bu ağaçların üzerine de çatıyı 
oluşturacak çalı çırpı konulup üstüne toprak serilir. Kiremit ve çinkodan 
yapılan değirmen çatıları da bulunmaktadır. Değirmenlerin önde ve arkada 
olmak üzere iki penceresi bulunur.

Su değirmenleri adından da anlaşılacağı üzere yeterli miktarda su bulu-
nan yerlerde, ırmak, dere veya çay kenarlarında kurulur. Suyun az olduğu 
arazilerde ise su değirmenleri, yapay olarak kurulan göletlerle çalışır. 

Su Değirmeni Çatıları
Değirmen çatıları bölgeye ve ekonomik duruma göre toprak, çinko veya 

kiremitten olabilir. 

Çatılar beşik örtüsü şeklinde veya eğer değirmen bir yamaçta veya düz 
olmayan arazilerde kurulmuşsa 40-45 derecelik açıyla aşağı arkaya doğru 
meyilli olarak yapılır. Bu tür çatılarda arka duvar 50 cm yüksekliğinde 
olur. Beypazarı ve yöresindeki değirmenlerde de çatılar, bu iki tür çatı ya-
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çalıştırılmaktadır. (DEMİR: 2003, 153-154) Değirmenci olarak adlandırılan bu kişiler 
öğüttüğü un miktarına bağlı olarak belli oranda olmak üzere gelen tahıldan hak alır. 
Buna “değirmenci hakkı” denir. 

İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle sayısı gittikçe 
azalan su değirmenleri, otantik yapısıyla toplum hayatında müze olarak (DEMİR: 2003, 
149) veya bir kahvehane, bir lokanta mekânı olarak önümüzdeki günlerde yaşamaya 
devam edeceğe benzemektedir. Müze vb. yapı malzemesi olarak değerlendirilebilecek 
nitelikte olan su değirmenlerine ait bilginin geleceğe taşınmasının ve bu kültüre ait 
maddi kültür unsurlarının teknik ve yapısal özelliklerinin ortaya konulmasının önemi 
büyüktür. Bu bildiride, bir dönem toplumda önemli bir yere sahip olan ancak, bugün 
artık kaybolmaya yüz tutan su değirmenlerinin yapısal ve toplumsal özellikleri 
Beypazarı örneğinde görsel malzemelerle ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 
DEĞİRMEN İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YAPI OLARAK  

SU DEĞİRMENLERİ 
 
Değirmen: “1. İçinde öğütme işi yapılan yer: 

"Su değirmeni. Yel değirmeni. "- 2. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya 
alet.” anlamına gelmektedir. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484) 

Değirmenci: 1. Değirmen işleten kimse. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484) 2. 
Değirmen sahibi. Anadolu’da “değirmenci” anlamında “hakçı” sözü de 
kullanılmaktadır. (DEMİR: 2003, 153-154) 

Değirmencilik: Değirmen işletme işi. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484-485) 
Değirmenlik: “1. Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). 2. Bir değirmen 

taşını işletecek güçte (akarsu). (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 485) 
Su Değirmeni: Su gücü ile çalışan değirmen. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 1817) 
 

 
BEYPAZARI  

ÇANAKKALE 
 

TRABZON  
BEYPAZARI 

(Gürsöğüt köyü) 
 
 

Yapı Olarak Su Değirmenleri 
 
Su değirmenleri 5X10 m boyutlarında olan genelde tek katlı yapılardır. İki katlı 

olanları da vardır. Beypazarı’ndaki su değirmenleri genelde tek katlıdır. Su 
değirmenlerinin yapı malzemesi genelde taştır. Değirmenin duvarları 2,5 m 
yüksekliğinde olup bu taş duvarın üzerine öz ortalanarak konulur. Özün üstüne 20 cm 
aralıklarla 10 cm çapında 3 veya 3,20 m uzunluğunda ağaçlar konur. Bu ağaçların 
üzerine de çatıyı oluşturacak çalı konulup üstüne toprak serilir. Kiremit ve çinkodan 
yapılan değirmen çatıları da bulunmaktadır. Değirmenlerin iki penceresi bulunur. 

 
Su değirmenleri adından da anlaşılacağı üzere yeterli miktarda su bulunan 

yerlerde, ırmak, dere veya çay kenarlarında kurulur. Suyun az olduğu arazilerde ise su 
değirmenleri, yapay olarak kurulan göletlerle çalışır.  

Resim: 1 Resim: 2 Resim: 3 Resim: 4

BEYPAZARI
(Gürsöğüt Köyü)
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nında, düz toprak biçiminde olabilmektedir. Bu tür çatılardan başka Kara-
deniz bölgesinde görülen bir diğer çatı biçimi de “ayıomuzu” adı verilen 
çatılardır. 

Ayıomuzu Çatılar: Tüm dökmelerin ucunun ortada, çatının zirvesinde 
toplandığı, ortasında ok ağacı bulunmayan çatılardır.(DEMİR: 2003, 155)

Beşik Örtüsü: Beşik örtüsü biçimindeki çatılar, her iki tarafa da aynı 
meyilde olacak şekilde ortası yüksek çatılardır. 

Toprak Çatılar: Düz, topraktan yapılan çatılardır. Bu tür çatılar, ağaç 
tomruklar üzerine çalı çırpı ve toprak konularak oluşturulur.

Yamaç Çatılar: 40-45º derece açıyla aşağıya meyilli çatılardır.

Su Değirmeni Su Taşıma Sistemi

Ark: Suyu değirmene götüren sistem. “Ark” ismi yanında Anadolu’nun 
bazı yerlerinde ark yerine bağlak, bent, hark, su kanalı adlarının kulla-
nıldığı görülmektedir.  

Oluk/Ana Oluk: Suyu değirmene taşıyan sisteme denir. Ana oluk saç 
veya son dönemlerde olduğu gibi betondan yapılır. Arazinin az veya çok 
meyilli olmasına göre oluğun uzunluğu değişiklik göstermektedir. Oluklar, 
düz bir sistemden oluşan “seğirdim oluğu” ile “oluk/ana oluk” olmak 
üzere iki ayrı kısımdan oluşur.
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Su Değirmeni Çatıları 
 
Değirmen çatıları bölgeye ve ekonomik duruma göre toprak, çinko veya 

kiremitten olabilir.  

 
ÇANAKKALE 

(Küçükkuyu-Adatepebaşı 

Köyü) 

MUŞ 
Korkut İlçesi 
Sazlık Köyü 

 
TRABZON 

(Beşik örtüsü) 

 
TRABZON 

(Beşik örtüsü) 

Çatılar beşik örtüsü şeklinde veya eğer değirmen bir yamaçta veya düz olmayan 
arazilerde kurulmuşsa çatılar 40o0 derecelik arkaya doğru meyilli olarak yapılır. Bu tür 
çatılarda arka duvar 50 cm yüksekliğinde olur. Beypazarı ve yöresindeki değirmenlerde 
çatılar, bu iki tür çatı yanında, toprak çatı biçiminde olabilmektedir. Bu tür çatılardan 
başka Karadeniz bölgesinde görülen bir diğer çatı biçimi de “ayıomuzu” adı verilen 
çatılardır.  

Beşik örtüsü: Beşik örtüsü biçimindeki çatılar, her iki tarafa da aynı meyilde 
olacak şekilde ortası yüksek çatılardır.  

Ayıomuzu çatılar: Tüm dökmelerin ucunun ortada, çatının zirvesinde 
toplandığı, ortasında ok ağacı bulunmayan çatılardır. (DEMİR: 2003, 155) 

             Beşik Örtüsü Tipi Çatı          Ayıomuzu Tipi Çatı           Yamaç Çatı                 Toprak Çatı 

 
Ark: Suyu değirmene götüren sistem. “Ark” ismi yanında Anadolu’nun bazı 

yerlerinde  bağlak, bent, hark, su kanalı adlarının kullanıldığı görülmektedir.   
Oluk: Suyu değirmene taşıyan sisteme denir. Ana oluk saç veya son dönemlerde 

olduğu gibi betondan yapılır. Arazinin az veya çok meyilli olmasına göre uzunluğu 
değişen oluk, düz bir sistemden oluşan “seğirdim oluğu” ile “oluk” olmak üzere iki 
ayrı kısımdan oluşur. 

                            
BEYPAZARI 

 
                  TRABZON 

Resim: 9
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Çatılar beşik örtüsü şeklinde veya eğer değirmen bir yamaçta veya düz olmayan 
arazilerde kurulmuşsa çatılar 40o0 derecelik arkaya doğru meyilli olarak yapılır. Bu tür 
çatılarda arka duvar 50 cm yüksekliğinde olur. Beypazarı ve yöresindeki değirmenlerde 
çatılar, bu iki tür çatı yanında, toprak çatı biçiminde olabilmektedir. Bu tür çatılardan 
başka Karadeniz bölgesinde görülen bir diğer çatı biçimi de “ayıomuzu” adı verilen 
çatılardır.  

Beşik örtüsü: Beşik örtüsü biçimindeki çatılar, her iki tarafa da aynı meyilde 
olacak şekilde ortası yüksek çatılardır.  

Ayıomuzu çatılar: Tüm dökmelerin ucunun ortada, çatının zirvesinde 
toplandığı, ortasında ok ağacı bulunmayan çatılardır. (DEMİR: 2003, 155) 

             Beşik Örtüsü Tipi Çatı          Ayıomuzu Tipi Çatı           Yamaç Çatı                 Toprak Çatı 

 
Ark: Suyu değirmene götüren sistem. “Ark” ismi yanında Anadolu’nun bazı 

yerlerinde  bağlak, bent, hark, su kanalı adlarının kullanıldığı görülmektedir.   
Oluk: Suyu değirmene taşıyan sisteme denir. Ana oluk saç veya son dönemlerde 

olduğu gibi betondan yapılır. Arazinin az veya çok meyilli olmasına göre uzunluğu 
değişen oluk, düz bir sistemden oluşan “seğirdim oluğu” ile “oluk” olmak üzere iki 
ayrı kısımdan oluşur. 

                            
BEYPAZARI 

 
                  TRABZON 
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Çay ve ırmak kenarlarında kurulan değirmenlerde oluk sistemi birbiri-
ne göre farklıdır. 

Çay kenarlarında kurulan değirmenlerde oluğun zeminle açısı, arazinin 
durumuna göre  40o-50o arasında değişmektedir.

Çay kenarlarına kurulmuş olan değirmenlerde değirmenin dönmesini 
sağlayan suyun toplandığı ana oluğun uzunluğu da suyun debisine göre     
2 metreden 25 metreye kadar değişebilmektedir. 

Seğirdim Oluğu: Ark biçiminde, tahtadan yapılan üstü açık, dörtgen 
biçimindeki oluğa denir.

Seğirdim oluğu üst savacakla dik oluğun önünde yer alır. Bazı değir-
menlerde bu oluk bulunmaz. Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “arkuru 
oluk”, “düz oluk” da denilmektedir.  Seğirdim oluğu ya 20 cm genişli-
ğinde üç parça tahtadan veya 25 cm çapındaki ağacın 15 cm genişliğinde 
yarım ay biçiminde oyulmasıyla oluşturmaktadır. Üstü açıktır. Son zaman-
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Su Değirmeni Çatıları 
 
Değirmen çatıları bölgeye ve ekonomik duruma göre toprak, çinko veya 

kiremitten olabilir.  

 
ÇANAKKALE 

(Küçükkuyu-Adatepebaşı 

Köyü) 

MUŞ 
Korkut İlçesi 
Sazlık Köyü 

 
TRABZON 

(Beşik örtüsü) 

 
TRABZON 

(Beşik örtüsü) 

Çatılar beşik örtüsü şeklinde veya eğer değirmen bir yamaçta veya düz olmayan 
arazilerde kurulmuşsa çatılar 40o0 derecelik arkaya doğru meyilli olarak yapılır. Bu tür 
çatılarda arka duvar 50 cm yüksekliğinde olur. Beypazarı ve yöresindeki değirmenlerde 
çatılar, bu iki tür çatı yanında, toprak çatı biçiminde olabilmektedir. Bu tür çatılardan 
başka Karadeniz bölgesinde görülen bir diğer çatı biçimi de “ayıomuzu” adı verilen 
çatılardır.  

Beşik örtüsü: Beşik örtüsü biçimindeki çatılar, her iki tarafa da aynı meyilde 
olacak şekilde ortası yüksek çatılardır.  

Ayıomuzu çatılar: Tüm dökmelerin ucunun ortada, çatının zirvesinde 
toplandığı, ortasında ok ağacı bulunmayan çatılardır. (DEMİR: 2003, 155) 

             Beşik Örtüsü Tipi Çatı          Ayıomuzu Tipi Çatı           Yamaç Çatı                 Toprak Çatı 

 
Ark: Suyu değirmene götüren sistem. “Ark” ismi yanında Anadolu’nun bazı 

yerlerinde  bağlak, bent, hark, su kanalı adlarının kullanıldığı görülmektedir.   
Oluk: Suyu değirmene taşıyan sisteme denir. Ana oluk saç veya son dönemlerde 

olduğu gibi betondan yapılır. Arazinin az veya çok meyilli olmasına göre uzunluğu 
değişen oluk, düz bir sistemden oluşan “seğirdim oluğu” ile “oluk” olmak üzere iki 
ayrı kısımdan oluşur. 

                            
BEYPAZARI 

 
                  TRABZON 
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Seğirdim oluğu, tahta, beton veya saçtan oluşan oluğun bağlandığı yerde toprak 

zemine bağlanır. 
 
Oluğun betondan yapıldığı son dönemlerde seğirdim oluğunun sonradan 

kaldırıldığı da  görülmüştür.   

 
TRABZON 

(Beşik örtüsü) 

 
                         TRABZON 

(Beşik örtüsü) 
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larda seğirdim oluğunun aynı ebatlarda olmak üzere betondan da yapıldığı 
görülmüştür. Tahtadan yapılan seğirdim oluğunda tahtaların uzunluğu ara-
zinin dik olup olmamasına göre kısa veya uzun olur. Eğer arazi az meyilli 
ise seğirdim oluğu uzun, eğer çok meyilli ise kısa olur. Seğirdim oluğunun 
uzunluğu 2 metre ila 6 metreye kadar değişir. Bazen bu uzunluk 9 metreye 
kadar çıkar. 

Seğirdim oluğu, tahta, beton veya saçtan oluşan oluğun bağlandığı yer-
de toprak zemine bağlanır.

Oluğun/ana oluğun betondan yapıldığı son dönemlerde, seğirdim olu-
ğunun sonradan kaldırıldığı da  görülmüştür.  

Irmak kenarına kurulan değirmenlerde oluğun uzunluğu 2 metre ila 3 
metre arasında değişir. Oluk havuz biçimindedir. Çapı aşağıda da yukarıda 
da aynıdır.  Bu tür oluklarda suyun çarka ulaştığı yerin (boyranın) çapı 15 
veya 20 cm olur.  

Oluk / Ana Oluk: “ambar” ve “karanlık oluk” olmak üzere iki kı-
sımdan oluşur. Oluk düzeni ile ilgili bir örnek verecek olursak 10 metrelik 
bir değirmen oluğunun 6 metresini “karanlık oluk”, 4 metresini “am-
bar” oluşturur. Çay kenarlarında kurulan oluklarda çap aşağıdan yukarıya 
doğru genişler. Oluğun genişlediği yere “ambar” adı verilir. Oluğun en 
aşağısında yer alan boyranın çapı suyun durumuna göre değişir. Su az ise 
boyranın çapı 4 cm, çok ise 6 cm civarında olur. 

Ambar: Oluğun geniş kısmına “ambar” denir. Ambarın genişliği, 
10x10 cm ebatlarında genişliği olan karanlık oluğun bittiği yerden başlar 
ve üçgen şeklinde olur. Bu üçgen şeklindeki ambarın ön cephesi 2 metre 
yanları ise 2,5 metreye kadar genişler. Suyun geldiği yerin yüksekliğine 
göre ambarın uzunluğu 4 metre veya daha fazla olabilir.
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Seğirdim oluğu, tahta, beton veya saçtan oluşan oluğun bağlandığı yerde toprak 

zemine bağlanır. 
 
Oluğun betondan yapıldığı son dönemlerde seğirdim oluğunun sonradan 

kaldırıldığı da  görülmüştür.   
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Karanlık Oluk: Ambarın başladığı yerden değirmene kadar olan oluğa 
denir. 10X10 cm ebatlarında olur. 30 cm çapındaki kavak veya çam tomru-
ğunun önünde bir yüzü 10 cm alınarak düzlenir. İçi 10X10 cm ebatlarında 
olacak biçimde oyulur. Üstüne 5 cm kalınlığındaki kalasın özel çiviler-
le çakılmasıyla oluşturulur. Bu oyulan tomruğun üst yüzeyine 20X40 cm 
ebatlarındaki kalas parçaları enlemesine çakılır. 10 metrelik bir karanlık 
oluk ancak 50 adet kalasla kapatılabilir. Bu oluğu kapatmak için demirden 
dövülerek oluşturulmuş 200 çiviye ihtiyaç vardır. Çünkü her bir kalasa 4 
adet çivi çakılması gerekir. Ambarla beraber oluğa 500 adet özel yapma 
çivi çakılır. Bu oluğun uzunluğu suyun yüksekliğine göre değişir. Su eğer 
10 metre yüksekten geliyorsa karanlık oluğun uzunluğu 6 metre olur.

Karanlık oluğun 30 cm çapındaki tomruğunun 15 cm’si düzlenmeden 
yuvarlak bırakılır. Bu kısım boyra olarak düzenlenir. 

  
 

7 

Çay ve ırmak kenarlarında kurulan değirmenlerde oluk sistemi birbirine göre 
farklılık göstermektedir.  

Çay kenarlarında kurulan değirmenlerde oluğun zeminle açısı, arazinin 
durumuna göre  40o-50o arasında değişmektedir. 

Çay kenarlarına kurulmuş olan değirmenlerde değirmenin dönmesini sağlayan 
suyun toplandığı ana oluğun uzunluğu da suyun debisine göre 2 metreden 25 metreye 
kadar değişebilmektedir.  

Ana oluk: “ambar” ve “karanlık oluk” olmak üzere iki kısımdan oluşur.  

 
Oluk düzeni ile ilgili bir örnek verecek olursak 10 metrelik bir değirmen 

oluğunun 6 metresini “karanlık oluk”, 4 metresini “ambar” oluşturur. Çay 
kenarlarında kurulan oluklarda çap aşağıdan yukarıya doğru genişler. Oluğun 
genişlediği yere “ambar” adı verilir. Oluğun en aşağısında yer alan boyranın çapı 
suyun durumuna göre değişir. Su az ise boyranın çapı 4 cm, çok ise 6 cm civarında olur.  

Resim: 15 - Oluk
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Boyra: Suyun çarka vurduğu yere denir. Suyun az veya çok oluşuna 
göre boyranın çapı 4-6 cm arasında değişir. Su çok ise yani suyun debisi 
fazla ise boyranın çapı 6 cm, az ise 4 cm olarak ayarlanır. Suyun çokluğu-
na veya azlığına göre oluğun ambarın üstüne kadar dolması için boyranın 
genişliğini ayarlayabilmek için bir sistem kurulur. 

Boyranın çapını ayarlamak için huni şeklinde içerisi geniş. Ağız kısmı 
dar olan boyra halkası takılır.

Suyu ayarlamak için kullanılacak halka, teneke veya ağaçtan olur. Bun-
lar boyranın köşelerindeki menteşelere tutturulmuş olan demir çubuklara 
monte edilir. Bu şekilde boyranın çapı azaltılır.

Irmak kenarlarında olan değirmenlerde su devamlı ve çok aktığı için 
boyranın ayarlanmasına gerek duyulmaz. Bu tür değirmenlerde boyranın 
çapı 15 veya 20 cm olur ve değiştirilmez, aynı kalır. 
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Ambar ve Boyra 

 
Ambar: Oluğun geniş kısmına denir. Ambarın genişliği, 10x10 cm ebatlarında 

genişliği olan karanlık oluğun bittiği yerden başlar ve üçgen şeklinde olur. Bu üçgen 
şeklindeki ambarın ön cephesi 2 metre yanları ise 2,5 metreye kadar genişler. Suyun 
geldiği yerin yüksekliğine göre ambarın uzunluğu 4 metre veya daha fazla olabilir. 

Karanlık oluk: Ambarın başladığı yerden değirmene kadar olan oluğa denir. 
10X10 ebatlarında olur. 30 cm çapındaki kavak veya çam tomruğunun önünde bir yüzü 
10 cm alınarak düzlenir. İçi 10X10 cm ebatlarında olacak biçimde oyulur. Üstüne 5 cm 
kalınlığındaki kalasın özel çivilerle çakılmasıyla oluşturulur. Bu oyulan tomruğun üst 
yüzeyine 20X40 ebatlarındaki  kalaslar çakılır. Bu kalas parçaları enlemesine çakılır. 10 
metrelik bir karanlık oluk ancak 50 adet kalasla kapatılabilir. Bu oluğu kapatmak için 
demirden dövülerek oluşturulmuş 200 çiviye ihtiyaç vardır. Çünkü her bir kalasa 4 adet 
çivi çakılması gerekir. Ambarla beraber oluğa 500 adet özel yapma çivi çakılır. Bu 
oluğun uzunluğu suyun yüksekliğine göre değişir. Su eğer 10 metre yüksekten geliyorsa 
karanlık oluğun uzunluğu 6 metre olur. 

Irmak kenarına kurulan değirmenlerde oluğun uzunluğu 2 ila 3 metre arasında 
değişir. Oluk havuz biçimindedir. Çapı aşağıda da yukarıda da aynıdır.  Bu tür oluklarda 
suyun çarka ulaştığı yerin (boyranın) çapı 15 cm olur.   
 

 
 

Oluk 
(Gürsöğütköyü) 
BEYPAZARI 

ANKARA 

    

 
 

Oluk 
TRABZON 

 

 
 

Oluk 
(Adatepebaşı Köyü) 

ÇANAKKALE 
 

Boyra: Suyun çarka vurduğu yere denir. Suyun az veya çok oluşuna göre 
boyranın çapı 4-6 cm arasında değişir. Su çok ise yani suyun debisi fazla ise boyranın 
çapı 6 cm, az ise 4 cm olarak ayarlanır. Suyun çokluğuna veya azlığına göre oluğun 
ambarın üstüne kadar dolması için boyra ayarlanır.  

Resim: 16 Resim: 17 Resim: 18
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Ambar ve Boyra 

 
Ambar: Oluğun geniş kısmına denir. Ambarın genişliği, 10x10 cm ebatlarında 

genişliği olan karanlık oluğun bittiği yerden başlar ve üçgen şeklinde olur. Bu üçgen 
şeklindeki ambarın ön cephesi 2 metre yanları ise 2,5 metreye kadar genişler. Suyun 
geldiği yerin yüksekliğine göre ambarın uzunluğu 4 metre veya daha fazla olabilir. 

Karanlık oluk: Ambarın başladığı yerden değirmene kadar olan oluğa denir. 
10X10 ebatlarında olur. 30 cm çapındaki kavak veya çam tomruğunun önünde bir yüzü 
10 cm alınarak düzlenir. İçi 10X10 cm ebatlarında olacak biçimde oyulur. Üstüne 5 cm 
kalınlığındaki kalasın özel çivilerle çakılmasıyla oluşturulur. Bu oyulan tomruğun üst 
yüzeyine 20X40 ebatlarındaki  kalaslar çakılır. Bu kalas parçaları enlemesine çakılır. 10 
metrelik bir karanlık oluk ancak 50 adet kalasla kapatılabilir. Bu oluğu kapatmak için 
demirden dövülerek oluşturulmuş 200 çiviye ihtiyaç vardır. Çünkü her bir kalasa 4 adet 
çivi çakılması gerekir. Ambarla beraber oluğa 500 adet özel yapma çivi çakılır. Bu 
oluğun uzunluğu suyun yüksekliğine göre değişir. Su eğer 10 metre yüksekten geliyorsa 
karanlık oluğun uzunluğu 6 metre olur. 

Irmak kenarına kurulan değirmenlerde oluğun uzunluğu 2 ila 3 metre arasında 
değişir. Oluk havuz biçimindedir. Çapı aşağıda da yukarıda da aynıdır.  Bu tür oluklarda 
suyun çarka ulaştığı yerin (boyranın) çapı 15 cm olur.   
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Boyra: Suyun çarka vurduğu yere denir. Suyun az veya çok oluşuna göre 
boyranın çapı 4-6 cm arasında değişir. Su çok ise yani suyun debisi fazla ise boyranın 
çapı 6 cm, az ise 4 cm olarak ayarlanır. Suyun çokluğuna veya azlığına göre oluğun 
ambarın üstüne kadar dolması için boyra ayarlanır.  

Resim: 19
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Savak: Seğirdim 
oluğu ile ana oluk ara-
sında, suyun değirmene 
gitmesini önlemek için 
“savak” adı verilen dü-
zenek yer alır. Savak, 
değirmenin dönmediği 
zamanlarda oluğun boş 
kalmasına imkân verir. 
20X20 cm ebatlarında 
tahtadan yapılır. Seğir-
dim oluğu ile ana oluk arasında yer alır. Suyu 

boşa akıtmak veya boş araziye salmak için kullanılır. Anadolu’nun bazı 
bölgelerinde bu düzeneğe “kesecek” de denilmektedir.

Su Değirmeni, Çark Sistemi

Taban Ağacı: Su değirmenlerinde bütün sistemi taşıyan 25X20 cm ebatla-
rında 2 metre uzunluğunda ağaç aksama denir. Bu ağacın sol ucunda ayak, sağ 
ucunda eşik yer alır. Çay üzerine kurulan değirmenlerde taban ağacının eşiğin 
üstüne gelen yerine yan savak için yuva açılır bu yuvanın üstüne yan savak 
konur. Taban ağacını sabitlemek için etrafına taş döşenir.

Yan Savak: Yarım ay biçiminde dönme kabiliyeti olan ve değirmeni 
durdurmak için kullanılan sistemdir. Suyun çarka ulaşmasını engellemek 
için kullanılır. Yan savak, 2 m uzunluğunda 10 cm çapında yuvarlak ağaç-
tan yapılır. Bu ağaca çarka değmeyecek şekilde yan savağın 20X15 cm 
ebatlarındaki tahtası çakılır. Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “alt sava-
cak” da denmektedir. (DEMİR: 2003, 155) 

Resim: 20
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Karanlık oluğun 30 cm çapındaki tomruğunun 15 cm’si düzlenmeden yuvarlak 
bırakılır. Bu kısım boyra olarak düzenlenir.  

Boyranın çapını ayarlamak için huni şeklinde içerisi geniş. Ağız kısmı dar olan 
boyra halkası takılır. 

Suyu ayarlamak için kullanılacak halka, teneke veya ağaçtan olur. Bunlar 
boyranın köşelerindeki menteşelere tutturulmuş olan demir çubuklara monte edilir. Bu 
şekilde boyranın çapı azaltılır. 

Irmak kenarlarında olan değirmenlerde su devamlı ve çok aktığı için boyranın 
ayarlanmasına gerek duyulmaz. Bu tür değirmenlerde boyranın çapı 15 veya 20 cm olur 
ve değiştirilmez, aynı kalır.  
 

 
Savak 

TRABZON 

Savak: Seğirdim oluğu ile ana oluk 
arasında, suyun değirmene gitmesini 
önlemek için “savak” adı verilen düzenek 
yer alır. Savak, değirmenin dönmediği 
zamanlarda oluğun boş kalmasına imkân 
verir. 20X20 cm ebatlarında tahtadan 
yapılır. Seğirdim oluğu ile ana oluk arasında 
yer alır. Suyu boşa akıtmak veya boş 
araziye salmak için kullanılır. Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde bu düzeneğe “kesecek” 
de denilmektedir. 

 

 
        Savak 

 
Taban ağacı: Su değirmenlerinde bütün sistemi taşıyan 25X20 cm ebatlarında 

2 metre uzunluğunda ağaç aksama denir. Bu ağacın sol ucunda ayak, sağ ucunda 
eşik yer alır. Çay üzerine kurulan değirmenlerde taban ağacının eşiğin üstüne gelen 
yerine yan savak için yuva açılır bu yuvanın üstüne yan savak konur. Taban 
ağacını sabitlemek için etrafına taş döşenir. 

Yan savak: yarım ay biçiminde dönme kabiliyeti olan ve değirmeni 
durdurmak için kullanılan sistemdir. Suyun çarka ulaşmasını engellemek için 
kullanılır. Yan savak, 2 m uzunluğunda 10 cm çapında yuvarlak ağaçtan yapılır. Bu 
ağaca çarka değmeyecek şekilde yan savağın 20X15 ebatlarındaki tahtası çakılır. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “alt savacak” da denmektedir. (DEMİR: 2003, 155)  

 

 
Ayak: Ayak öğütülen tahılın inceliğini ayarlayan sistemdir. 80 cm 

uzunluğundaki 10x10 cm uzunluğunda kalas 50’ye 30 cm olacak biçimde ayarlanır. 
Taban ağacına dikey biçimde yerleştirilir. 

TRABZON
Savak

Resim: 21
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Karanlık oluğun 30 cm çapındaki tomruğunun 15 cm’si düzlenmeden yuvarlak 
bırakılır. Bu kısım boyra olarak düzenlenir.  

Boyranın çapını ayarlamak için huni şeklinde içerisi geniş. Ağız kısmı dar olan 
boyra halkası takılır. 

Suyu ayarlamak için kullanılacak halka, teneke veya ağaçtan olur. Bunlar 
boyranın köşelerindeki menteşelere tutturulmuş olan demir çubuklara monte edilir. Bu 
şekilde boyranın çapı azaltılır. 

Irmak kenarlarında olan değirmenlerde su devamlı ve çok aktığı için boyranın 
ayarlanmasına gerek duyulmaz. Bu tür değirmenlerde boyranın çapı 15 veya 20 cm olur 
ve değiştirilmez, aynı kalır.  
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Savak: Seğirdim oluğu ile ana oluk 
arasında, suyun değirmene gitmesini 
önlemek için “savak” adı verilen düzenek 
yer alır. Savak, değirmenin dönmediği 
zamanlarda oluğun boş kalmasına imkân 
verir. 20X20 cm ebatlarında tahtadan 
yapılır. Seğirdim oluğu ile ana oluk arasında 
yer alır. Suyu boşa akıtmak veya boş 
araziye salmak için kullanılır. Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde bu düzeneğe “kesecek” 
de denilmektedir. 

 

 
        Savak 

 
Taban ağacı: Su değirmenlerinde bütün sistemi taşıyan 25X20 cm ebatlarında 

2 metre uzunluğunda ağaç aksama denir. Bu ağacın sol ucunda ayak, sağ ucunda 
eşik yer alır. Çay üzerine kurulan değirmenlerde taban ağacının eşiğin üstüne gelen 
yerine yan savak için yuva açılır bu yuvanın üstüne yan savak konur. Taban 
ağacını sabitlemek için etrafına taş döşenir. 

Yan savak: yarım ay biçiminde dönme kabiliyeti olan ve değirmeni 
durdurmak için kullanılan sistemdir. Suyun çarka ulaşmasını engellemek için 
kullanılır. Yan savak, 2 m uzunluğunda 10 cm çapında yuvarlak ağaçtan yapılır. Bu 
ağaca çarka değmeyecek şekilde yan savağın 20X15 ebatlarındaki tahtası çakılır. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “alt savacak” da denmektedir. (DEMİR: 2003, 155)  

 

 
Ayak: Ayak öğütülen tahılın inceliğini ayarlayan sistemdir. 80 cm 

uzunluğundaki 10x10 cm uzunluğunda kalas 50’ye 30 cm olacak biçimde ayarlanır. 
Taban ağacına dikey biçimde yerleştirilir. 

Savak
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Karanlık oluğun 30 cm çapındaki tomruğunun 15 cm’si düzlenmeden yuvarlak 
bırakılır. Bu kısım boyra olarak düzenlenir.  

Boyranın çapını ayarlamak için huni şeklinde içerisi geniş. Ağız kısmı dar olan 
boyra halkası takılır. 

Suyu ayarlamak için kullanılacak halka, teneke veya ağaçtan olur. Bunlar 
boyranın köşelerindeki menteşelere tutturulmuş olan demir çubuklara monte edilir. Bu 
şekilde boyranın çapı azaltılır. 

Irmak kenarlarında olan değirmenlerde su devamlı ve çok aktığı için boyranın 
ayarlanmasına gerek duyulmaz. Bu tür değirmenlerde boyranın çapı 15 veya 20 cm olur 
ve değiştirilmez, aynı kalır.  
 

 
Savak 

TRABZON 

Savak: Seğirdim oluğu ile ana oluk 
arasında, suyun değirmene gitmesini 
önlemek için “savak” adı verilen düzenek 
yer alır. Savak, değirmenin dönmediği 
zamanlarda oluğun boş kalmasına imkân 
verir. 20X20 cm ebatlarında tahtadan 
yapılır. Seğirdim oluğu ile ana oluk arasında 
yer alır. Suyu boşa akıtmak veya boş 
araziye salmak için kullanılır. Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde bu düzeneğe “kesecek” 
de denilmektedir. 

 

 
        Savak 

 
Taban ağacı: Su değirmenlerinde bütün sistemi taşıyan 25X20 cm ebatlarında 

2 metre uzunluğunda ağaç aksama denir. Bu ağacın sol ucunda ayak, sağ ucunda 
eşik yer alır. Çay üzerine kurulan değirmenlerde taban ağacının eşiğin üstüne gelen 
yerine yan savak için yuva açılır bu yuvanın üstüne yan savak konur. Taban 
ağacını sabitlemek için etrafına taş döşenir. 

Yan savak: yarım ay biçiminde dönme kabiliyeti olan ve değirmeni 
durdurmak için kullanılan sistemdir. Suyun çarka ulaşmasını engellemek için 
kullanılır. Yan savak, 2 m uzunluğunda 10 cm çapında yuvarlak ağaçtan yapılır. Bu 
ağaca çarka değmeyecek şekilde yan savağın 20X15 ebatlarındaki tahtası çakılır. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “alt savacak” da denmektedir. (DEMİR: 2003, 155)  

 

 
Ayak: Ayak öğütülen tahılın inceliğini ayarlayan sistemdir. 80 cm 

uzunluğundaki 10x10 cm uzunluğunda kalas 50’ye 30 cm olacak biçimde ayarlanır. 
Taban ağacına dikey biçimde yerleştirilir. 

Resim: 22
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Ayak: Öğütülen tahılın inceliğini ayarlayan sistemdir. 80 cm uzunlu-
ğundaki 10x10 cm uzunluğunda kalas 50’ye 30 cm olacak biçimde ayarla-
nır. Taban ağacına dikey biçimde yerleştirilir.

Ayak Çivisi: Taban ağacını kaldırmak, değirmen taşını ayarlamak için 
konulan çividir.

Kurbacık: 4 cm eninde 15 cm uzunluğunda 3 cm kalınlığında demir 
aksama denir. Üzerine 3 tane nokta çukur açılır. Bu noktalara “tunç” yer-
leştirilir. Zaman içinde “tunç” ve “kurbacık” aşınır. Tunç ve kurbacık 
aşındığında değirmen dönmez. Aşınan tunç ve kurbacık değiştirilir. Kur-
bacık aşındığında, kurbacığın diğer yuvası tuncun altına gelecek şekilde 
bu yuvanın yeri değiştirilir. Anadolu’nun bazı yerlerinde kurbacığa “kar-
gacık demiri” de denmektedir. (DEMİR: 2003, 159)  

Tunç: İğ (yiğ, eğircek, kirmen) ile taban 
ağacı arasındaki bağlantıyı sağlayan demir. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde bu aksama “iğne-
cik” de denir. 

İğ: Genelde 1,5 metre uzunluğunda, 15’er 
cm eninde kare biçiminde ağaç aksamdır. 
Uzunluğunun bazen 1 metre de olduğu 
görülmektedir. Üst kısmında “erkek” denilen 
aksamın üç demir halka ile tutturulduğu iğin alt 
kısmına da, 2 tane demir halka ile tunç takılır. Su 
değirmenlerinde, değirmen taşı ile çark arasında 
bağlantıyı kuran iğ, değirmenin üst taşının 
dönmesini sağlar. Anadolu’nun bazı yerlerinde 
iğe, “yiğ”, “eğircek”, “kirmen” adları da 
verilmektedir. 

Ayak Kolu:  İçine 1 m uzunluğundaki ma-
nilanın takıldığı sistemdir. Değirmen taşının 
ayarlanmasını sağlar. Ayak kolu 40 cm uzun-
luğunda 10x15 cm ve 2,5x25 cm ebatlarında 
bir koldur. Kalın kısma Manila takılır. 

Manila: 1 m uzunluğunda 5 cm çapındaki 
ağaçtır. Unun ince veya kalın olmasını ayarla-
mak için kullanılır.  

Manilanın altına 6x4 cm ebatlarında tahta 

Resim: 23

  
 

10 

Ayak çivisi: Taban ağacını kaldırmak, değirmen taşını ayarlamak için konulan 
çividir. 

Kurbacık: 4 cm eninde 15 cm uzunluğunda 3 cm kalınlığında demir aksama 
denir. 3 tane nokta çukur açılır. Bu noktalara “tunç” yerleştirilir. Zaman içinde tunç ve 
kurbacık aşınır. Tunç ve kurbacık aşındığında değirmen dönmez. Aşınan tunç ve 
kurbacık değiştirilir. Kurbacık aşındığında, kurbacığın diğer yuvası tuncun altına 
gelecek şekilde bu yuvanın yeri değiştirilir. Anadolu’nun bazı yerlerinde kurbacığa 
“kargacık demiri” denmektedir. (DEMİR: 2003, 159)   

Tunç: İğ (yiğ, eğircek, kirmen) ile taban ağacı arasındaki bağlantıyı sağlayan 
demir. Anadolu’nun bazı yerlerinde bu aksama “iğnecik” de denir.  

 
Ayak kolu:  İçine 1 m uzunluğundaki manilanın 

takıldığı sistemdir. Değirmen taşının ayarlanmasını 
sağlar. Ayak kolu 40 cm uzunluğunda 10X15 cm 
ve 2,5X25 cm ebatlarında bir koldur. Kalın kısma 
Manila takılır.  

Manila: 1 m uzunluğunda 5 cm çapındaki 
ağaçtır. Unun ince veya kalın olmasını ayarlamak 
için kullanılır.   

Manilanın altına 6x4 cm ebatlarında tahta takoz 
konur. Manilaya basınca değirmenin üst taşı kalkar, 
taşların arası açılır, bırakınca taşlar yanaşır. İki 
taşın arası birleşir. 

Unlanın hatılının yanına kademeli delik açılır. 
Unun inceliğini, iriliğini ayarlamak için 

manilanın üzeri arkası kalın önü ince 20 cm 
uzunluğunda 3 cm genişliğinde gama yapılır. 
Unlanın kenarındaki “hatıla” denilen deliklere bir 
çivi pimle Manila arasına gama yerleştirilir. Eğer 
un ince olsun denilirse gamanın ince tarafı 
manilaya yanaştırılır. Unun iri olması istenirse ileri 
sürülür. Unun ince olması istendiği zaman geri 
çekilir. 

 
 

 
 
                   TRABZON 

 
 
Çark evi: Çarkın bulunduğu, 2X3,5 m ila 2X4 m ebatlarındaki yere denir. Çark 

evinin uzunluğunun 4 metre olmasının sebebi, taban ağacını değiştirmek, taban ağacına 
kurbacık takmak veya çarkı yerinden kolayca çıkarmak içindir.  

 
Çark:  Değirmenin dönmesini sağlayan tahtadan oluşan teker biçimindeki 

sistemdir. 10X10 cm veya 8X10 cm ebatlarında 50 cm uzunluğunda tahtadan “kepçe” 
adı verilen unsurdan oluşur. İğ ile üst taşa bağlı olan çark, üst taşın aynı yönde 
dönmesini sağlar.   

Resim: 24

TRABZON
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takoz konur. Manilaya basınca değirmenin üst taşı kalkar, taşların arası 
açılır, bırakınca taşlar yanaşır. İki taşın arası birleşir.

Unlanın hatılının yanına kademeli delik açılır. Buna “hatıla” denir.

Unun inceliğini, iriliğini ayarlamak için manilanın üzeri arkası kalın 
önü ince 20 cm uzunluğunda 3 cm genişliğinde gama yapılır. Unlanın ke-
narındaki “hatıla” denilen deliklere bir çivi pimle Manila arasına gama 
yerleştirilir. Eğer un ince olsun denilirse gamanın ince tarafı manilaya ya-
naştırılır. Unun iri olması istenirse gama ileri sürülür. Unun ince olması 
istendiği zaman gama geri çekilir.

Çark evi: Çarkın bulunduğu, 
2x3,5 m ila 2x4 m ebatlarındaki 
yere denir. Çark evinin uzunlu-
ğunun 4 metre olmasının sebebi, 
taban ağacını değiştirmek, taban 
ağacına kurbacık takmak veya 
çarkı yerinden kolayca çıkarmak 
içindir. 

Çark: Değirmenin dönmesi-
ni sağlayan tahtadan oluşan teker 
biçimindeki sistemdir. 10x 10 cm 
veya 8x10 cm ebatlarında 50 cm 
uzunluğunda tahtadan “kepçe” 
adı verilen unsurdan oluşur. “İğ” 
ile üst taşa bağlı olan çark, üst ta-
şın aynı yönde dönmesini sağlar. 

Kepçe: Suyun  çarka  vurduğu kısma denir. Anadolu’nun bazı bölge-
lerinde buna “kaşık” da denir. (DEMİR: 2003, 159) Irmak kenarlarındaki 
değirmenlerde çark 30, debisi daha düşük olan çay kenarlarında 40 veya 
42 kepçeden oluşur.

Çark Göbeği: Kepçelerin takıldığı 70 cm çapında bütün çamdan 20 cm 
uzunluğundaki tomruktan teker biçiminde kesilen ağaç aksamdır. 

Kepçe Yuvası: Bu tomruğa kepçelerin takılması için açılan derinliği 
10 cm, genişliği 2, 5 cm olan yuvalara denir Değirmenin ırmak veya çay 
değirmeni olmasına göre 30, 40 veya 42 adet olur. 

Çark Demiri: Çarkın etrafını çevreleyen 3,5 ila 4 cm eninde, 2 mm 
kalınlığında ve 4, 5 m uzunluğundaki demir çember. Bu çember çarkın 
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Kepçe: Suyun çarka 
vurduğu kısma denir. 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde 
buna “kaşık” da denir. 
(DEMİR: 2003, 159) Irmak 
kenarlarındaki değirmenlerde 
çark 30, debisi daha düşük olan 
çay kenarlarında 40 veya 42 
kepçeden oluşur. 

Çark göbeği: Kepçelerin 
takıldığı 70 cm çapında bütün 
çamdan 20 cm uzunluğundaki 
tomruktan teker biçiminde 
kesilen ağaç aksamdır.  

Kepçe yuvası: Bu tomruğa 
kepçelerin takılması için açılan 
derinliği 10 cm genişliği 2,5 
cm olan yuvalara denir 
Değirmenin ırmak veya çay 
değirmeni olmasına göre 30, 
40 veya 42 adet olur. 

Çark demiri: Çarkın etrafını çevreleyen 3,5 ila 4 cm eninde, 2 mm kalınlığında 
ve 4,5 m uzunluğundaki demir çember. Bu çember çarkın etrafına ortalı biçimde çakılır. 

Çark deliği: Çarkın ortasında yer alan 15X15 cm eninde 20 cm derinliğinde 
olan delik. 

 
 
 

 
 
 

 
BEYPAZARI 

(Gürsöğütköyü) 

 

 
 

Üst taş 

 
               Alt taş 

Değirmen taşı: “1. Değirmende 
dönerek taneleri ezen yuvarlak taş. 
2. Değirmen taşı yapmakta ve 
bazen de yapılarda kullanılan 
çakmak taşı türünden sert bir taş. 
(Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484) 

Değirmen taşı, 120 cm çapında 
25 cm kalınlığında ortasında delik 
bulunan taştır. Değirmende alt ve 
üst olmak üzere iki ayrı taş vardır. 
Taşların ortasında 15 cm çapında 
bir delik bulunur.  

Üst taş: Çarkın harekete 
geçmesiyle ortadaki deliğe gelen 
tahılı un hâline gelmesini 
sağlayan taş. Bu taş hareket 
hâlindedir. Taşın deliğine düşen 
tahıl, önce küçük parçalara ayrılır, 
sonra kenara doğru yayılan bu 
parçalar incelerek un hâline 
dönüşür. 

Üst taşın altında üst ve alt taşlar 
arasında bağlantıyı oluşturan 
“baltacık” için yuva açılır. 

Resim: 25
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etrafına ortalı biçimde çakılır.

Çark Deliği: Çarkın ortasın-
da yer alan 15 x 15 cm eninde 20 
cm derinliğinde olan delik.

Su Değirmeni Taşları
Değirmen Taşı: “1. Değir-

mende dönerek taneleri ezen 
yuvarlak taş. 2. Değirmen taşı 
yapmakta ve bazen de yapılarda  
kullanılan çakmak taşı türünden 
sert bir taş. (Türkçe Sözlük: TDK 
2005, 484)

Değirmen taşı, 120 cm çapın-
da 25 cm kalınlığında ortasında 
delik bulunan taştır. Değirmende 
alt ve üst olmak üzere iki ayrı taş 
vardır. Taşların ortasında 15 cm 
çapında bir delik bulunur. 

Üst Taş: Çarkın harekete geçmesiyle ortadaki deliğe gelen tahılı un 
hâline gelmesini sağlayan taş. Bu taş hareket hâlindedir. Taşın deliğine 
düşen önce küçük parçalara ayrılır, sonra kenara doğru yayılan bu parçalar 
incelerek un hâline dönüşür.

Üst taşın altında üst ve alt taşlar arasında bağlantıyı oluşturan “balta-
cık” için yuva açılır.

Yuva: Üst taşın altında baltacık demirinin takılması için açılan oyuk. 
Buna Anadolu’nun bazı yerlerinde “baltacık yatağı” da denilmektedir.

Baltacık: Değirmende üst taşın dönmesini sağlayan demir aksamdır. 
Üst taşın altında açılan yuvaya yerleştirilir. İç kısmı dar, kenarları geniş 
demir aksamdır. Anadolu’nun bazı yerlerinde “köprü” olarak da bilinir. 

“Baltacık”, orta kısmı dar ve delikli olan bir demir aksam olup kalın-
lığı 2 cm’dir. Kenarları 12 cm genişliğinde, iç kısmı 8 cm genişliğinde 
olan baltacığın uzunluğu 35 cm’dir; Anadolu’nun bazı yerlerinde balta-
cığın uzunluğunun 25 cm, genişliğinin 10 cm, kalınlığının 2 cm olarak 
boyutlandığı da görülmektedir. Bazı yörelerde baltacık haç biçiminde olur. 
(DEMİR, 2003: 156). 
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Kepçe: Suyun çarka 
vurduğu kısma denir. 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde 
buna “kaşık” da denir. 
(DEMİR: 2003, 159) Irmak 
kenarlarındaki değirmenlerde 
çark 30, debisi daha düşük olan 
çay kenarlarında 40 veya 42 
kepçeden oluşur. 

Çark göbeği: Kepçelerin 
takıldığı 70 cm çapında bütün 
çamdan 20 cm uzunluğundaki 
tomruktan teker biçiminde 
kesilen ağaç aksamdır.  

Kepçe yuvası: Bu tomruğa 
kepçelerin takılması için açılan 
derinliği 10 cm genişliği 2,5 
cm olan yuvalara denir 
Değirmenin ırmak veya çay 
değirmeni olmasına göre 30, 
40 veya 42 adet olur. 

Çark demiri: Çarkın etrafını çevreleyen 3,5 ila 4 cm eninde, 2 mm kalınlığında 
ve 4,5 m uzunluğundaki demir çember. Bu çember çarkın etrafına ortalı biçimde çakılır. 

Çark deliği: Çarkın ortasında yer alan 15X15 cm eninde 20 cm derinliğinde 
olan delik. 

 
 
 

 
 
 

 
BEYPAZARI 

(Gürsöğütköyü) 

 

 
 

Üst taş 

 
               Alt taş 

Değirmen taşı: “1. Değirmende 
dönerek taneleri ezen yuvarlak taş. 
2. Değirmen taşı yapmakta ve 
bazen de yapılarda kullanılan 
çakmak taşı türünden sert bir taş. 
(Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484) 

Değirmen taşı, 120 cm çapında 
25 cm kalınlığında ortasında delik 
bulunan taştır. Değirmende alt ve 
üst olmak üzere iki ayrı taş vardır. 
Taşların ortasında 15 cm çapında 
bir delik bulunur.  

Üst taş: Çarkın harekete 
geçmesiyle ortadaki deliğe gelen 
tahılı un hâline gelmesini 
sağlayan taş. Bu taş hareket 
hâlindedir. Taşın deliğine düşen 
tahıl, önce küçük parçalara ayrılır, 
sonra kenara doğru yayılan bu 
parçalar incelerek un hâline 
dönüşür. 

Üst taşın altında üst ve alt taşlar 
arasında bağlantıyı oluşturan 
“baltacık” için yuva açılır. 

Resim: 26
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Erkek: Ağaca gelen yeri yassı olan ve genişliği 10 cm, uzunluğu 40 cm 
ve eni 2 cm olan geniş kısım 10-15 cm dar kısmı ise 4x25 cm boyutların-
dadır.Çarkı, değirmenin alt taşına bağlayan demir aksam.

Alt Taş: Değirmende tahılın un durumuna gelmesinde zemin görevi 
yapan sabit taş. Taşın ortasına takılacak tahtanın etrafını çevreleyecek bi-
çimde demir bilezik konur. Tahta halkanın ortasına erkek yerleştirilir. Bu 
halka 10 cm enindedir. Alttaki sabit taşa yerleştirilir. Bu halka taşın kırıl-
masını önler. Halka aşağıdaki erkek demiri sıkar. Üst taşın rahat dönmesi 
için erkeğin boğazına bilye takılır. Bu bilye taşın boğazı ile erkeğin ko-
nulacağı yere takılır. Bilye alt taşın boğazına konulan çiviler vasıtasıyla 
sabitleştirilir.

Ayrıca alt taş yanlarına taşlar konularak sabitlenir.

Değirmen taşlarının eni 8 cm’ye indiğinde taşlar yenilenir. Eskiyen de-
ğirmen taşlarının zaman zaman el değirmeni olarak değerlendirildiği de 
olur.

Bilye: Su değirmenlerinde “baltacık” veya “köprü” taban ağacı ile iğ 
ağacının birleştiği yerde kullanılan aksamdır.

Domuzluk: Çarktan geçerek suyun değirmenden çıktığı yer olup 150 
cm derinliğinde 150x150 cm genişliğinde kanal kazarak oluşturulur. 
Anadolu’nun bazı yerlerinde; “değirmen altı”, “doñuzluk”, “dovuzluk”, 
“karanlık yer”, “su akamağı”, “yer altı” biçiminde de isimlendirildiği 
görülmektedir (DEMİR, 2003: 158, 159, 161, 162). 

Un Tahtası: Un tahtası iki yatay, ikisi düşey olmak üzere 4 adettir. Ya-

Resim: 30 Resim: 31

Resim: 32
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tay olanlar 125x20 cm ebatlarında dikey şekilde olanlar ise 135X20 cm 
ebatlarında olur. Dikey olarak yerleştirilen un tahtalarının her iki ucuna 
yatay un tahtalarını yerleştirecek biçimde 2x20 cm ebatlarında çıta çakılır. 
Bu çıtaların arasına yatay olarak yerleştirilecek olan un tahtaları takılır. 
Değirmen taşını çevreleyen tahtaların oluşturduğu dörtgenin köşelerine 
45olik açıyla yöre tahtası yerleştirilir. 

Yöre: Yöre tahtası ile değirmen 
taşı arasında bulunan, yenilmeyen 
artık una yöre denir. Anadolu’nun 
bazı yerlerinde buna “ül”, “üre” 
de denilmektedir. (DEMİR, 2003: 
162).  

Yöre Tahtası: Unların çevreye 
dağılmasını önleyen ve değirmen 
taşını çevreleyen tahtaları 45olik 
açıyla kesen 20x20 cm ebatların-
daki tahtadır. Her bir köşede olmak 
üzere dört adettir. 

Değirmenlerde Un Konulan 
Yer

Unla: Öğütülmüş unun aktığı 
veya biriktiği tahtadan yapılan yer. 

Unla 120x120 cm ebatlarında 80 cm derinliğinde olur. Unla, değirmen taşı 
hizasından 80 cm aşağıda ve önde olacak şekilde yapılandırılır. Anadolu’nun 
bazı yerlerinde “unluk” olarak da adlandırılmaktadır. (DEMİR: 2003, 
162). 

Un Oluğu
Orta hatılın ortasından dört köşe delik 6x6 cm oluk şeklinde tenekeden 
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Domuzluk: Çarktan geçerek suyun değirmenden çıktığı yer olup 150 cm 
derinliğinde 150x150 cm genişliğinde kanal kazarak oluşturulur. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “değirmen altı”, “doñuzluk”, “dovuzluk”, “karanlık yer”, “su akamağı”, 
“yer altı” biçiminde de isimlendirildiği görülmektedir (DEMİR, 2003: 158, 159, 161, 
162).  

 

  
 

 
Un tahtası: Un tahtası 4 adet olup 

yatay olanlar 125x20 cm ebatlarında 
dikey şekilde olanlar 135X20 cm 
ebatlarında olur. Dikey olarak 
yerleştirilen un tahtalarının her iki ucuna 
yatay un tahtalarını yerleştirecek 
biçimde 2X20 cm ebatlarında çıta 
çakılır. Bu çıtaların arasına yatay olarak 
yerleştirilecek olan un tahtaları takılır. 
Değirmen taşını çevreleyen tahtaların 
oluşturduğu dörtgenin köşelerine 45olik 
açıyla yöre tahtası yerleştirilir.  
    

Yöre: Yöre tahtası ile değirmen taşı arasında bulunan, yenilmeyen artık una 
denir. Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “ül”, “üre” de denilmektedir. (DEMİR, 2003: 
162).   

Yöre tahtası: Unların çevreye dağılmasını önleyen ve değirmen taşını 
çevreleyen tahtaları 45olik açıyla kesen 20x20 cm ebatlarındaki tahtadır. Her bir köşede 
olmak üzere dört adettir.  

 
Unla: Öğütülmüş unun aktığı veya biriktiği tahtadan yapılma yer. 120x120 cm 

ebatlarında 80 cm derinliğinde olur. Unla, değirmen taşı hizasından 80 cm aşağıda ve 
önde olacak şekilde yapılandırılır. Anadolu’nun bazı yerlerinde “unluk” olarak da 
adlandırılmaktadır. (DEMİR: 2003, 162).  

 
Orta hatılın ortasından dört köşe delik 6X6 cm oluk şeklinde tenekeden oluk 

takılır. Bu oluk unun unlaya gelmesini ve akmasını sağlar. Normalde ise tenekeden 
değil 20X3 cm’lik tahtalardan yapılır.  

 
Unla 

TRABZON 
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Domuzluk: Çarktan geçerek suyun değirmenden çıktığı yer olup 150 cm 
derinliğinde 150x150 cm genişliğinde kanal kazarak oluşturulur. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “değirmen altı”, “doñuzluk”, “dovuzluk”, “karanlık yer”, “su akamağı”, 
“yer altı” biçiminde de isimlendirildiği görülmektedir (DEMİR, 2003: 158, 159, 161, 
162).  

 

  
 

 
Un tahtası: Un tahtası 4 adet olup 

yatay olanlar 125x20 cm ebatlarında 
dikey şekilde olanlar 135X20 cm 
ebatlarında olur. Dikey olarak 
yerleştirilen un tahtalarının her iki ucuna 
yatay un tahtalarını yerleştirecek 
biçimde 2X20 cm ebatlarında çıta 
çakılır. Bu çıtaların arasına yatay olarak 
yerleştirilecek olan un tahtaları takılır. 
Değirmen taşını çevreleyen tahtaların 
oluşturduğu dörtgenin köşelerine 45olik 
açıyla yöre tahtası yerleştirilir.  
    

Yöre: Yöre tahtası ile değirmen taşı arasında bulunan, yenilmeyen artık una 
denir. Anadolu’nun bazı yerlerinde buna “ül”, “üre” de denilmektedir. (DEMİR, 2003: 
162).   

Yöre tahtası: Unların çevreye dağılmasını önleyen ve değirmen taşını 
çevreleyen tahtaları 45olik açıyla kesen 20x20 cm ebatlarındaki tahtadır. Her bir köşede 
olmak üzere dört adettir.  

 
Unla: Öğütülmüş unun aktığı veya biriktiği tahtadan yapılma yer. 120x120 cm 

ebatlarında 80 cm derinliğinde olur. Unla, değirmen taşı hizasından 80 cm aşağıda ve 
önde olacak şekilde yapılandırılır. Anadolu’nun bazı yerlerinde “unluk” olarak da 
adlandırılmaktadır. (DEMİR: 2003, 162).  

 
Orta hatılın ortasından dört köşe delik 6X6 cm oluk şeklinde tenekeden oluk 

takılır. Bu oluk unun unlaya gelmesini ve akmasını sağlar. Normalde ise tenekeden 
değil 20X3 cm’lik tahtalardan yapılır.  

 
Unla 
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oluk takılır. Bu oluk unun unlaya gelmesini ve akmasını sağlar. Normalde 
ise tenekeden değil 6x3 cm’lik eninde tahtalardan yapılır. 

Değirmenlerde Buğday Konulan Yer
Buğday Teknesi:  Öğütülecek buğdayın konulduğu ambar olup üst kıs-

mı 80x60 cm ebatlarında, alt kısmı ise yaklaşık 3x3 cm ebatlarında tekne-
dir. Anadolu’nun bazı yerlerinde “tanelik”, “üst tekne” veya “yüklük” 
adıyla da anılmaktadır.

Değirmenin sol cenahına gelecek şekilde tekne kolunun üstüne 30 cm 
genişliğinde tahta çakılır.  Bu tahtanın yardımıyla öğütülecek tahıl çuval-
ları buğday teknesine kolaylıkla boşaltılır. Teknenin üst kısmına 10 cm 
eninde düz tahta yerleştirilir. Teknenin ön kısmına gelen bu tahtanın tam 
ortasında 40x40 cm olacak şekilde yuvarlak teker 20 cm’lik 8 ila 10 cm   
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Buğday teknesi:  Öğütülecek buğdayın konulduğu ambar olup üst kısmı 80X60 

cm ebatlarında, alt kısmı ise yaklaşık 3x3 cm ebatlarında teknedir. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “tanelik”, “üst tekne” veya “yüklük” adıyla da anılmaktadır. 

 
Değirmenin sol cenahına gelecek şekilde tekne kolunun üstüne 30 cm 

genişliğinde tahta çakılır.  Bu tahtanın yardımıyla öğütülecek tahıl çuvalları buğday 
teknesine kolaylıkla boşaltılır. Teknenin üst kısmında 10 cm eninde düz tahta 
yerleştirilir. Teknenin ön kısmına gelen bu tahtanın tam ortasında 40X40 cm olacak 
şekilde yuvarlak teker 20 cm’lik 8 ila 10 cm çapında ortasına 1 cm’lik delik açılmış 
yuvarlak tekerin üstündeki tahta çubuk, açılan oyuk içine yerleştirilir. Oyuk 1 cm 
derinliğindedir. Bu tekere buğdayın az veya çok akmasını sağlamak için yani buğdayın 
akışını ayarlamak için “ayar ipi” bağlanır.   
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Buğday teknesi:  Öğütülecek buğdayın konulduğu ambar olup üst kısmı 80X60 

cm ebatlarında, alt kısmı ise yaklaşık 3x3 cm ebatlarında teknedir. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “tanelik”, “üst tekne” veya “yüklük” adıyla da anılmaktadır. 

 
Değirmenin sol cenahına gelecek şekilde tekne kolunun üstüne 30 cm 

genişliğinde tahta çakılır.  Bu tahtanın yardımıyla öğütülecek tahıl çuvalları buğday 
teknesine kolaylıkla boşaltılır. Teknenin üst kısmında 10 cm eninde düz tahta 
yerleştirilir. Teknenin ön kısmına gelen bu tahtanın tam ortasında 40X40 cm olacak 
şekilde yuvarlak teker 20 cm’lik 8 ila 10 cm çapında ortasına 1 cm’lik delik açılmış 
yuvarlak tekerin üstündeki tahta çubuk, açılan oyuk içine yerleştirilir. Oyuk 1 cm 
derinliğindedir. Bu tekere buğdayın az veya çok akmasını sağlamak için yani buğdayın 
akışını ayarlamak için “ayar ipi” bağlanır.   
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Buğday teknesi:  Öğütülecek buğdayın konulduğu ambar olup üst kısmı 80X60 

cm ebatlarında, alt kısmı ise yaklaşık 3x3 cm ebatlarında teknedir. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “tanelik”, “üst tekne” veya “yüklük” adıyla da anılmaktadır. 

 
Değirmenin sol cenahına gelecek şekilde tekne kolunun üstüne 30 cm 

genişliğinde tahta çakılır.  Bu tahtanın yardımıyla öğütülecek tahıl çuvalları buğday 
teknesine kolaylıkla boşaltılır. Teknenin üst kısmında 10 cm eninde düz tahta 
yerleştirilir. Teknenin ön kısmına gelen bu tahtanın tam ortasında 40X40 cm olacak 
şekilde yuvarlak teker 20 cm’lik 8 ila 10 cm çapında ortasına 1 cm’lik delik açılmış 
yuvarlak tekerin üstündeki tahta çubuk, açılan oyuk içine yerleştirilir. Oyuk 1 cm 
derinliğindedir. Bu tekere buğdayın az veya çok akmasını sağlamak için yani buğdayın 
akışını ayarlamak için “ayar ipi” bağlanır.   
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çapında ortasına 1 cm’lik delik açılmış yuvarlak tekerin üstündeki tahta 
çubuk, açılan oyuk içine yerleştirilir. Oyuk 1 cm derinliğindedir. Bu tekere 
buğdayın az veya çok akmasını sağlamak için yani buğdayın akışını ayar-
lamak için “ayar ipi” bağlanır.

Çakıldak Kolu: Çakıldağın yer aldığı 
kol 65 cm uzunluğunda 5 cm enindedir. 
Tekne direği ile şeytan teknesi arasında 
enlemesine yer alır. İki ucuna sekizlik çivi 
çakılır. Bu ağaca 3 tane araları 2 cm olan 
3x3 cm çapında delik açılır. Buna “çakıl-
dak deliği” delinir. 

Şeytan Teknesi: Buğdayın taşa akıtıldı-
ğı yer. Bazı yörelerde “alt tekne”, “dene-
lik”, “tenelik”, “kepçe”, “oluk”, “tane oluğu” da denmektedir. (DEMİR, 
2003: 155, 158, 159, 161). 

Dişemek
Tekne Kolu: Tekne direklerini birbirine paralel biçimde kesen 8 ila 10 

cm çapında iki yuvarlak ağaçtan oluşur. Değirmenin arka duvarına bağla-
nan tekne kolunun uzunluğu 2 veya 2,5 metredir.

Buğday Çuvalı Tahtası: Buğdayı, buğday teknesine boşaltmak üzere 
tekne kolu üzerine konulan 60x40 ebatlarında 2,5 cm enindeki tahtadır. 
Anadolu’da “çuvallık”, “oturak” da denir. (DEMİR, 2003: 157, 160). 

Ayar İpi:   Buğday teknesindeki  tahılın değirmen taşına az veya çok 
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Çakıldak kolu: Çakıldağın yer 

aldığı kol 65 cm uzunluğunda 5 cm 
enindedir. Tekne direği ile şeytan teknesi 
arasında enlemesine yer alır. İki ucuna 
sekizlik çivi çakılır. Bu ağaca 3 tane 
araları 2 cm olan 3X3 cm çapında delik 
çakıldak deliği delinir.  

Şeytan teknesi: Buğdayın taşa 
akıtıldığı yer. Bazı yörelerde “alt tekne”, 
“denelik”, “tenelik”, “kepçe”, “oluk”, 
“tane oluğu” da denmektedir. (DEMİR, 
2003: 155, 158, 159, 161).  
 
 

 

 

Dişemek 
Zaman içinde iki taşın birbirine bakan yüzleri yani üst taşın altı ile alt taşın üstü 

aşınır. Bu durumda, un istenilen incelikte öğütülemez bu nedenle taş üzerinde yeniden 
kertik açmak gerekir. İşte değirmenin birbirine bakan yüzeylerinde kertik açılması 
işlemine denir. Bu işleme Anadolu’nun bazı yerlerinde “taraklamak”, “kertmek” de 
denmektedir. (DEMİR: 2003, 158, 159, 161) 

 
Dişeği: Değirmen taşı dişemek için kullanılan 

çelikten ucu yassı alete denir. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde buna  “tarak” da denir. (DEMİR, 2003: 
161).  

15 cm uzunluğunda 5 cm eninde ortası 
bombleli, bomblenin genişliği 2 cm olan iki tarafı 
geniş ve keskin, ortasında sap takmak için 1,5 çapında 
deliği bulunan çelikten aksam. Bu çelik kafaya 1,5 cm 
çapında 20 cm boyunda sap takılır.       

 
DEĞİRMENİN ALT VE ÜST TAŞLARININ DİŞENMESİ 

Değirmen taşı olarak kullanılacak taş, ne çok sert ne de çok yumuşak 
olmamalıdır. (Genelde Beypazarı’ndaki su değirmenlerin taşları Bolu-Mudurnu’dan 
getirtilirdi.) Taş ocağında pergel çekilerek 120 cm çapında 25 cm eninde tekerlek 
hâlinde kesilerek çıkarılan kist hâlindeki iki ayrı taş değirmen taşı olarak hazır hâle 
getirilir. Alt taşın üstü dişenir. Sonra üst taşın yanları düzlenir. Bu taşın alt kısmı 
dişenir.  

Taşların yerleştirilmesi; üst taş unlanın üstüne yuvakla yarısına kadar çekilir. 
Sonra alt üste çevrilir. Alt ve üst taşlar bu hâlde içten 80 cm dişenmez. Geriye kalan 20 
cm genişliğindeki teker biçimindeki kenar dişenir. Dişeme işi bittiğinde üst taş unla 
çevrilerek yuvak vasıtasıyla alt taşın üstüne yerleştirilir. Taşlar un öğütmez hâle gelince 
dişeme işi tekrarlanır. Dişeme işleminde alt taşın üstü, üst taşın da altı dişenir. Daha 
sonra her iki taş birbirine uygun hâle getirilir. Birbirine uygun hâline getirme işlemi 
“alıştırmak” olarak tabir edilir. Bunu için yerleştirilen değirmen taşlarında ilk olarak 
sert kum öğütülür. Öğütülen kum, değirmen taşları arasındaki yükseklikleri giderir ve 
değirmenin buğdayı öğütecek hâle gelmesi sağlanır.. 
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      Tekne kolu: Tekne direklerini birbirine paralel 
biçimde kesen 8 ila 10 cm çapında iki yuvarlak 
ağaçtan oluşur. Değirmenin arka duvarına bağlanan 
tekne kolunun uzunluğu 2 veya 2,5 metredir. .  

 
Buğday çuvalı tahtası: Buğdayı, buğday 

teknesine boşaltmak üzere tekne kolu üzerine 
konulan 60X40 ebatlarında 2,5 cm enindeki tahtadır. 
Anadolu’da “çuvallık”, “oturak” da denir.  
(DEMİR, 2003: 157, 160).  

 
Ayar ipi:   Buğday teknesindeki  tahılın 

değirmen taşına az veya çok akmasını sağlamak için 
kullanılan ip. 

 
Buğday tekneden çok dökülürse un iri olur, az 

dökülürse ince olur. Değirmende hayvan yemleri 
olarak öğütülen tahıllar iri olarak öğütülür. “Ayar 
ipi” değirmenlerde unun inceliğini ayarlayan 
aksamdır. 
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Tekne direği: Tekne direği 

değirmenin yan hatılından 
tavana kadar uzanan 10 cm 
çapında kalas veya yuvarlak 
ağaçtan olur. Tavanın 
yüksekliğine göre genelde 
uzunluğu 2 ila 2,5 arasında 
değişir. 

 
Yan hatılların ortasına iki 

tane 6x8 cm veya 8x8 cm kalas 
veya yuvarlak ağaçtan direk 
çatıya kadar dikilir. Bu 
direklerin bir metre üzerinden 
1,20 m üzerinde, 15 santim 
dikine 3 cm eninde kertik açılır.  

 
Tekne direğindeki 20 cm 

yere tekne kolu takılır. Tekneyi 
yükseltmek alçaltmak için 
aradaki mesafe takozla 
ayarlanır. 
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akmasını sağlamak için kullanılan ip.
Buğday tekneden çok dökülürse un iri olur, az dökülürse ince olur. 

Değirmende hayvan yemleri olarak öğütülen tahıllar iri olarak öğütülür. 
“Ayar ipi” değirmenlerde unun inceliğini ayarlayan aksamdır.

Tekne Direği: Tekne direği değirmenin yan hatılından tavana kadar 
uzanan 10 cm çapında kalas veya yuvarlak ağaçtan olur. Tavanın yüksek-
liğine göre genelde uzunluğu 2 ila 2,5 arasında değişir.

Yan hatılların ortasına iki tane 6x8 cm veya 8x8 cm kalas veya yuvarlak 
ağaçtan direk çatıya kadar dikilir. Bu direklerin bir metre üzerinden 1,20 m 
üzerinde, 15 santim dikine 3 cm eninde kertik açılır. 

Tekne direğindeki 20 cm yere tekne kolu takılır. Tekneyi yükseltmek 
alçaltmak için aradaki mesafe takozla ayarlanır.

Zaman içinde iki taşın birbirine bakan yüzleri yani üst taşın altı ile alt 
taşın üstü aşınır. Bu durumda, un istenilen incelikte öğütülemez bu nedenle 
taş üzerinde yeniden kertik açmak gerekir. İşte değirmenin birbirine bakan 
yüzeylerinde kertik açılması işlemine denir. Bu işleme Anadolu’nun bazı 
yerlerinde “taraklamak”, “kertmek” de denmektedir. (DEMİR: 2003, 
158, 159, 161)

Dişeği: Değirmen taşı dişemek için kullanı-
lan çelikten ucu yassı alete denir. Anadolu’nun 
bazı yerlerinde buna  “tarak” da denir. (DEMİR, 
2003: 161). 

15 cm uzunluğunda 5 cm eninde ortası bomb-
leli, bomblenin genişliği 2 cm olan iki tarafı geniş 
ve keskin, ortasında sap takmak için 1,5 cm ça-
pında deliği bulunan çelikten aksam. Bu çelik ka-
faya 1,5 cm çapında 20 cm boyunda sap takılır. 

Değirmenin Alt ve Üst Taşlarının Dişenmesi
Değirmen taşı olarak kullanılacak taş, ne çok sert ne de çok yumuşak 

olmamalıdır. (Genelde Beypazarı’ndaki su değirmenlerin taşları Bolu-
Mudurnu’dan getirtilirdi.) Taş ocağında pergel çekilerek 120 cm çapında 
25 cm eninde tekerlek hâlinde kesilerek çıkarılan kist hâlindeki iki ayrı taş 
değirmen taşı olarak hazır hâle getirilir. Önce alt taşın üstü dişenir. Sonra 
üst taşın alt kısmı dişendikten sonra iki taşın ve yanları düzlenir. 

Taşların yerleştirilmesi; üst taş unlanın üstüne yuvakla yarısına kadar 
çekilir. Sonra alt üste çevrilir. Alt ve üst taşlar bu hâlde içten 80 cm ka-

20 cm

2
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Çakıldak kolu: Çakıldağın yer 

aldığı kol 65 cm uzunluğunda 5 cm 
enindedir. Tekne direği ile şeytan teknesi 
arasında enlemesine yer alır. İki ucuna 
sekizlik çivi çakılır. Bu ağaca 3 tane 
araları 2 cm olan 3X3 cm çapında delik 
çakıldak deliği delinir.  

Şeytan teknesi: Buğdayın taşa 
akıtıldığı yer. Bazı yörelerde “alt tekne”, 
“denelik”, “tenelik”, “kepçe”, “oluk”, 
“tane oluğu” da denmektedir. (DEMİR, 
2003: 155, 158, 159, 161).  
 
 

 

 

Dişemek 
Zaman içinde iki taşın birbirine bakan yüzleri yani üst taşın altı ile alt taşın üstü 

aşınır. Bu durumda, un istenilen incelikte öğütülemez bu nedenle taş üzerinde yeniden 
kertik açmak gerekir. İşte değirmenin birbirine bakan yüzeylerinde kertik açılması 
işlemine denir. Bu işleme Anadolu’nun bazı yerlerinde “taraklamak”, “kertmek” de 
denmektedir. (DEMİR: 2003, 158, 159, 161) 

 
Dişeği: Değirmen taşı dişemek için kullanılan 

çelikten ucu yassı alete denir. Anadolu’nun bazı 
yerlerinde buna  “tarak” da denir. (DEMİR, 2003: 
161).  

15 cm uzunluğunda 5 cm eninde ortası 
bombleli, bomblenin genişliği 2 cm olan iki tarafı 
geniş ve keskin, ortasında sap takmak için 1,5 çapında 
deliği bulunan çelikten aksam. Bu çelik kafaya 1,5 cm 
çapında 20 cm boyunda sap takılır.       

 
DEĞİRMENİN ALT VE ÜST TAŞLARININ DİŞENMESİ 

Değirmen taşı olarak kullanılacak taş, ne çok sert ne de çok yumuşak 
olmamalıdır. (Genelde Beypazarı’ndaki su değirmenlerin taşları Bolu-Mudurnu’dan 
getirtilirdi.) Taş ocağında pergel çekilerek 120 cm çapında 25 cm eninde tekerlek 
hâlinde kesilerek çıkarılan kist hâlindeki iki ayrı taş değirmen taşı olarak hazır hâle 
getirilir. Alt taşın üstü dişenir. Sonra üst taşın yanları düzlenir. Bu taşın alt kısmı 
dişenir.  

Taşların yerleştirilmesi; üst taş unlanın üstüne yuvakla yarısına kadar çekilir. 
Sonra alt üste çevrilir. Alt ve üst taşlar bu hâlde içten 80 cm dişenmez. Geriye kalan 20 
cm genişliğindeki teker biçimindeki kenar dişenir. Dişeme işi bittiğinde üst taş unla 
çevrilerek yuvak vasıtasıyla alt taşın üstüne yerleştirilir. Taşlar un öğütmez hâle gelince 
dişeme işi tekrarlanır. Dişeme işleminde alt taşın üstü, üst taşın da altı dişenir. Daha 
sonra her iki taş birbirine uygun hâle getirilir. Birbirine uygun hâline getirme işlemi 
“alıştırmak” olarak tabir edilir. Bunu için yerleştirilen değirmen taşlarında ilk olarak 
sert kum öğütülür. Öğütülen kum, değirmen taşları arasındaki yükseklikleri giderir ve 
değirmenin buğdayı öğütecek hâle gelmesi sağlanır.. 

 

15
cm

5
cm
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dar dişenmez. Geriye kalan 20 cm genişliğindeki teker biçimindeki kenar 
dişenir. Dişeme işi bittiğinde üst taş unla çevrilerek yuvak vasıtasıyla alt 
taşın üstüne yerleştirilir. Taşlar un öğütemez hâle gelince yeni taşlar düz-
leştiğini dişeme işi tekrarlanır. Dişeme işleminde alt taşın üstü, üst taşın da 
altı dişenir. Daha sonra her iki taş birbirine uygun hâle getirilir. Birbirine 
uygun hâline getirme işlemi “alıştırmak” olarak tabir edilir. Bunu için 
yerine yerleştirilen değirmen taşlarında ilk olarak sert kum öğütülür. Öğü-
tülen kum, değirmen taşları arasındaki yükseklikleri giderir ve değirmenin 
buğdayı öğütecek hâle gelmesi sağlar.

Alıştırmak: Dişenen değirmen taşlarının buğdayı öğütecek hâle getiril-
mesi için değirmende sert taşın öğütülmesi işlemine denir. 

Değirmenle İlgili Diğer Hususlar
El Değirmeni
El değirmenleri alt ve üst değirmen taşı olmak 

üzere 50 cm çapındaki aynı ebattaki taşlardan olu-
şur. Üsteki taşın merkezine açılan 10 cm çapındaki 
deliğe 20 cm uzaklıkta bulunan 3 cm çapındaki de-
liğe 30 cm uzunluğunda yuvarlak sap takılır. 2 cm 
içeride olan ve 3 cm genişliğindeki deliğe bu sap ta-
kılır. Alt taşın ortasındaki deliğe 10 cm veya 12 cm 
uzunluğunda 3 cm çapında tahta çivi alt taşın mer-
kezindeki 3 cm çapındaki deliğe çakılır. Üsteki taşın 
deliğine öğütülecek, çekilecek tuz, bulgur, hayvan 
yemi olan burçak veya ümürdük dökülür ve bunlar el yordamıyla döndü-
rülen el değirmeninde öğütülmüş olur. El değirmeni de ihtiyaç duyuldukça 
alt taşının üstü, üst taşının altı olmak üzere dişenir.

Değirmenci Odası
Değirmencinin gece de çalışması gerektiği için değirmenin bir bölümü, 

değirmencinin yatması için oda olarak ayrılır. Buna değirmenci odası de-
nir.

Değirmen Gömmesi
Un, su ve tuz ile yoğrulur. Değirmendeki ocağın altı taştır. Diğer taraf-

tan bu ocak yakılarak ocağın altındaki taşın ısınması sağlanır. Isınan taşın 
üstündeki ateş kenara çekilir, kızgın taşın üstüne yoğrulan hamur yuvarlak 
olacak şekilde 5 cm eninde 20 cm çapında çember biçiminde bu taşın üstü-
ne konur. Onun üzerine içe kavisli olan demir  bir saç kapanır. Demir saçın 
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Alıştırmak: Dişenen değirmen taşlarının buğdayı öğütecek hâle getirilmesi için 
değirmende sert taşın öğütülmesi işlemi “alıştırmak” olarak tabir edilir.  

 
EL DEĞİRMENİ 

 
El değirmenleri alt ve üst değirmen taşı olmak 

üzere 50 cm çapındaki aynı ebattaki taşlardan oluşur. 
Üsteki taşın merkezine açılan 10 cm çapındaki 
deliğe 20 cm uzunluğunda 3 cm çapında tahtaya 
yuvarlak sap takılır. 2 cm içeride 3 cm genişliğindeki 
deliğe bu sap takılır. Alt taşın ortasındaki deliğe 10 
veya 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tahta çivi alt 
taşın merkezindeki 3 cm çapındaki deliğe çakılır. 
Üsteki taşın deliğine öğütülecek, çekilecek tuz, 
bulgur, hayvan yemi olan burçak veya ümürdük 
dökülür ve bunlar el yordamıyla döndürülen el 
değirmeninde öğütülmüş olur. El değirmeni de 
ihtiyaç duyuldukça alt taşının üstü, üst taşının altı 
olmak üzere dişenir. 

 

 
 

   
 

DEĞİRMENCİ ODASI 
Değirmencinin gece de çalışması gerektiği için değirmenin bir bölümü, 

değirmencinin yatması için oda olarak ayrılır. Buna değirmenci odası denir. 
 

DEĞİRMEN GÖMMESİ 
Un, su ile yoğrulur. Değirmendeki ocağın altı taştır. Diğer taraftan bu ocak 

yakılarak ocağın altındaki taşın ısınması sağlanır. Isınan taşın üstündeki ateş kenara 
çekilir, kızgın taşın üstüne yoğrulan hamur yuvarlak olacak şekilde 5 cm eninde 20 cm 
çapında çember biçiminde bu taşın üstüne konur. Onun üzerine dışa kavisli, demir  bir 
saç kapanır. Demir saçın üstüne kenara çekilen köz hâlindeki ateş yerleştirilir ve 
değirmen gömmesi pişmeye bırakılır. Buna Anadolu’nun bazı yerlerinde “kül çöreği” 
adı verilmektedir. (DEMİR: 2003, 160) 

 
DEĞİRMENDE KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ 

 
Değirmende ölçü birimi olarak kile, şinik, ölçek, yarım, teneke, hakla 

kullanılır. 
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üstüne kenara çekilen köz hâlindeki ateş yerleştirilir ve değirmen gömmesi 
pişmeye bırakılır. Buna Anadolu’nun bazı yerlerinde “kül çöreği” adı ve-
rilmektedir. (DEMİR: 2003, 160)

Değirmende Kullanılan Ölçü Birimleri
Değirmende ölçü birimi olarak kile, yarım, şinik, ölçek, teneke, hakla 

kullanılır.

Kile: 2 teneke = 32 kg

Yarım:1 teneke=16kg

Şinik: yarım teneke=8kg 

Ölçek: şiniğin yarısı=4 kg

Hakla 

Hakla: Değirmenlerde hak almak için kullanılan ölçü aleti. Yaklaşık 
1,6 kg’dir.
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Kile 
 
 
 
 

 
 
Kile: 2 teneke = 32 kg 
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Yarım 

 
 
 
 
Yarım:1 teneke=16kg 
 

 

     

Şinik 
 
 
 
 
 
Şinik: yarım teneke=8kg 

 

   
 

Ölçek 
    

 
 
Ölçek: şiniğin yarısı=4 kg 

 
 

Hakla 
 
Hakla: Değirmenlerde hak almak için 
kullanılan ölçü aleti. Yaklaşık 1,6 kg’dir. 
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Şinik: yarım teneke=8kg 

 

   
 

Ölçek 
    

 
 
Ölçek: şiniğin yarısı=4 kg 

 
 

Hakla 
 
Hakla: Değirmenlerde hak almak için 
kullanılan ölçü aleti. Yaklaşık 1,6 kg’dir. 
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Şinik: yarım teneke=8kg 
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Ölçek: şiniğin yarısı=4 kg 

 
 

Hakla 
 
Hakla: Değirmenlerde hak almak için 
kullanılan ölçü aleti. Yaklaşık 1,6 kg’dir. 
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Yarım:1 teneke=16kg 
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Şinik: yarım teneke=8kg 

 

   
 

Ölçek 
    

 
 
Ölçek: şiniğin yarısı=4 kg 

 
 

Hakla 
 
Hakla: Değirmenlerde hak almak için 
kullanılan ölçü aleti. Yaklaşık 1,6 kg’dir. 
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5 hakla: Yaklaşık 1 şinik=yarım teneke=8 g 
 

Değirmenci hakkı: Genelde değirmenci hakkı % 5 ya da 1/20’dir. Zaman 
zaman da gelen buğdayın % 6’nı değirmenci hakkı olarak alınır. Bununla ilgili olarak  
değirmencilikte: “Tahılın un hâline getirilmesi için değirmencinin aldığı hak” 
anlamında “hak almak”, “Tahılın un hâline getirilmesi için tahıl sahibinin 
değirmenciye bedel ödemesi.” anlamında “hak vermek”, “Tahılın un hâline getirilmesi 
için bedel ödeyen kişi.” anlamında “hakçı” terimleri kullanılmaktadır. (DEMİR: 2003, 
159) 

DEĞİRMENLERİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİNİ YANSITAN  
DEYİM VE ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER 

Türk kültürü içinde değirmenlerle ilgili pek çok deyim ve atasözünün 
bulunması, değirmenlerin toplum hayatında önemi bir yere sahip olduğunu 
göstermektedir.    

“Ben saçımı değirmende ağartmadım.” sözü: “Saçım unla ak olmadı.” 
anlamında. 

“Değirmenden gelenden poğaça umarlar.” sözü: “Başka bir yerden gelen 
kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.” anlamında 
kullanılan bir söz. 

“Değirmene gelen nöbet bekler.” sözü: “Bir şeyden birçok kimse 
yararlanacaksa, herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.” anlamında 
kullanılan bir söz. 

“Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.” sözü: “Karı koca gibi, iş ortağı gibi 
birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı olarak bir uyum 
olması gerekmektedir. Bu da karşılıklı saygı ve sevgi temelinde gelişir.” Anlamında. 

“Değirmenin suyu nereden geliyor?” sözü: “Bu işin masrafını karşılayacak para 
nasıl kazanılıyor.” anlamında. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484) 

“Değirmen taşının altından diri çıkar” sözü: “En ağır şartlarda bütün güçlükleri 
yener.” anlamında. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 485)       

“Hak deyince akan sular durur.” Sözü “Bir meselenin çözümünde, bir 
anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır, doğru yol tutulur, hakkaniyet gözetilirse 
hiç kimse bir şey söyleyemez, herkes verilen kararı kabul eder.” anlamındadır.  

“Hak değirmende olur.” sözü: “Her işte olduğu gibi yapılan işin karşılığı olarak 
değirmenciye “hak” adı altında bir pay verilir.” anlamında bir söz.    

“Tanrı’nın değirmeni yavaş işler ama, ince öğütür.” sözü: “İlahi adalet eninde 
sonunda tecelli eder.” anlamındadır.   
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Değirmenci Hakkı: Genelde değirmenci hakkı % 5 ya da 1/20’dir. 
Bazen de gelen buğdayın % 6’sı değirmenci hakkı olarak alınır. Bununla 
ilgili olarak: “Hak almak”, “hak vermek”, “hak” ve “hakçı” gibi kelimeler 
değirmen kültürü içinde yer alan terimlerdir.

Hak Almak: “Tahılın un hâline getirilmesi için değirmencinin aldığı 
hak” anlamındadır. (DEMİR: 2003, 159)

Hak Vermek: “Tahılın un hâline getirilmesi için tahıl sahibinin değir-
menciye bedel ödemesi.” anlamındadır. (DEMİR: 2003, 159)

Hak: “Tahılın un hâline getirilmesi için ödenen bedel ödeyen kişi.
Hakçı: Tahılın un hâline getirilmesi için bedel ödeyen kişi.(DEMİR: 

2003, 159)
Değirmenlerin Kültürümüzdeki Yerini Yansıtan 
Deyim ve Atasözlerinden Örnekler
Türk kültürü içinde değirmenlerle ilgili pek çok deyim ve atasözünün 

bulunması, değirmenlerin toplum hayatında önemi bir yere sahip olduğu-
nu göstermektedir.  

Değirmenle ilgili atasözlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir. 
“Ben saçımı değirmende ağartmadım.” sözü: “Saçım unla ak olma-

dı.” anlamındadır.
“Değirmenden gelenden poğaça umarlar.” sözü: “Başka bir yerden 

gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.” 
anlamındadır.

“Değirmene gelen nöbet bekler.” sözü: “Bir şeyden birçok kimse ya-
rarlanacaksa, herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.” an-
lamındadır.

“Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.” sözü: “Karı koca, iş 
ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşı-
lıklı olarak bir uyum olması gerekmektedir. Bu da karşılıklı saygı ve sevgi 
temelinde gelişir.” anlamındadır.

“Değirmenin suyu nereden geliyor?” sözü: “Bu işin masrafını kar-
şılayacak para nasıl kazanılıyor.” anlamında. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 
484)

“Değirmen taşının altından diri çıkar.” sözü: “En ağır şartlarda bütün 
güçlükleri yener.” anlamındadır. (Türkçe Sözlük: TDK 2005, 485)      

“Hak deyince akan sular durur.” sözü: “Bir meselenin çözümünde, 
bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır, doğru yol tutulur, hakka-
niyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez, herkes verilen kararı kabul 
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eder.” anlamındadır. 
“Hak değirmende olur.” sözü: “Her işte olduğu gibi yapılan işin kar-

şılığı olarak değirmenciye ‘hak’ adı altında bir pay verilir.” anlamında bir 
söz.   

“Tanrı’nın değirmeni yavaş işler ama, ince öğütür.” sözü: “İlahi 
adalet eninde sonunda tecelli eder.” anlamındadır.  
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GİYİM-SÜSLEME TARİHİ SÜRECİNDE
İŞLEMENİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI

HARMANKAYA, Hatice (Bilki)
          GÜZEL, Selda

                                                                            TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İnsanoğlu örtünmek amacı ile giyinmenin yanında süslenme olgusu-

nu kazanmış, giysilerde parçaları birbirine tutturmanın yanı sıra, giysiyi 
değişik kesimlerle uygulama, giysi üzerinde ilave malzemeler kullanma 
gibi değişiklikler yaparak süslenme duygusunu ön plana çıkarmıştır. Bu 
duyguyla insanoğlu; kendini, kullandığı alan ve eşyalarını süsleme ihtiyacı 
duymuş, bu amaçla çaba harcamıştır. Böylece insanların süslenme duygu-
su geçmişten bugüne sürekli değişikliklerle gelişme göstermiştir.

İşleme sanat tarihi çok eskilere dayanan bir süsleme tekniğidir. Diğer el 
sanatları gibi işlemelerde, insanların günlük ihtiyacı karşılığı doğmuştur. 
İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi bile dekoratif an-
lamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır (Akbil, 1970: 25).

Bu çalışma; geçmiş dönemlerden bugüne süsleme tarihinde önemli bir 
yer tutan işleme sanatı konusunda bilgiler vermek, giysilerdeki uygulama 
evreleri hakkında örnekler sunmak,  kullanım alanlarını ve önemlerini be-
lirtmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Süslemelerdeki çeşitlilikler ait olduğu toplumun sosyo-ekonomik yapı-
sı, yaşanılan coğrafya, kullanılan malzeme, iklim gibi nedenlerle oluşmuş-
tur. Geleneksel öğeler içeren giyim-kuşam ve süslenme bize ait olduğu 
toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilmektedir. (Anonim, 2004). Bu açıdan 
konunun araştırılarak bir bilim disiplini ile yazılması ve kaynak oluştur-
ması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Giyim, süsleme, işleme, tarihî süreç.
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ABSTRACT
The Importance and Field of Usage of Embroidery During the 

History of Garnishing the Clothes
The humankind wanted to garnish while clothing to cover himself; 

besides attaching the parts in dressing, he made also changes by applying 
the dresses in different cuttings, using additional materials and thus his 
will for garnishing became more important. With this will, the humankind; 
felt the necessity to garnish himself, the area and things that he uses and 
strived to do that. Thus the need of the human beings for garnishing has 
been changing continuously from the past till today. 

The history of the art of embroidery is a technique, which dates back a 
long time for garnishing. Like other handicrafts, the embroidery was also 
created due to the daily needs of the human beings. It is a branch of art that 
was developed with the idea of making even a straight needlework in a 
decorative way while attaching two parts together (Akbil, 1970: 25).

This research is planning and carrying out for informing about 
embroidery, which has significance in the garnishing history from past 
periods till today, presentations about application phases, determine field 
of usage and importance.

The varieties in the garnishing have been created due to the socio-
economical structure, the geographical location, materials to be used, 
climate etc. A traditional dressing and garnishing may present us a lot 
of information about the society to which it belongs. This fact was not 
only limited to the outer dressings but reflected on the accessories and 
head garnishing. The dressings and garnishing provides information 
about whether the society was a nomadic or settled one, which historical 
events they lived and their ethnological origins (Anonym, 2004). Thereof, 
analyzing topic, it is important to the document with scientific discipline 
and will be reference.

Key Words: Cloths, garnishing, embroidery, historical process. 

Giriş
Giyim; örtünmek ve tabiatın etkilerinden korunmak amacı ve süslen-

mek duygusuyla, medeniyetin ilerlemesi sonucunda toplumlara göre deği-
şik şekiller olabilen giysilerdir (Güdül, Karakulah, 1986: 11).

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde örtünme ve doğal şartlardan korun-
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ma ihtiyacından doğan giyim, temel işlevlerinin yanı sıra zamanla güzel 
görünme, insanlar tarafından beğenilme, farklı anlamlar ifade etme, sosyal 
kimlik oluşturma gibi görevleri de üstlenmiştir.

İnsanoğlunun başkaları tarafından beğenilme ve fark edilme isteği, süs-
lenme ve her alanda süslemeyi doğurmuştur. Giyime bağlı olarak gelişen 
süsleme tekniklerinin yaşamın değişik alanlarında kullanılması çok eskile-
re kadar uzanır. Süslemenin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.

Süsleme, bir binayı ya da eşyayı kullanış amacı yanında göze daha gü-
zel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adıdır 
(Eronç, 1971: 15).  

Giyim ve süslenme toplumların ekonomik, teknolojik, sosyal ve kül-
türel yapılarından etkilenmektedir. Bu da giyimi ait olduğu topluma özgü 
kılmakta ve her toplumun kendine has giyim tarzını oluşturmaktadır. 

Giysileri çarpıcı hale getirmek ve göze daha güzel göstermek amacı ile 
giyim üzerine bazı ilaveler yapılmakta ve çeşitli süsleme teknikleri uygu-
lanmaktadır. Bunlardan birisi de göze hitap eden malzemeleri kullanarak 
yapılan işleme sanatıdır. Süslemeler model özelliği, kumaş özelliği, kulla-
nım alanı, renk, yaş, cinsiyet gibi birçok etkene göre değişiklik göstermek-
tedir (Pamuk, 2002: 118).

Süslemeler zaman içinde, insanoğlunun tasarım ufkunun genişlemesiy-
le çok çeşitli şekiller kazanmış, işleme giyim süsleme teknikleri içinde yer 
edinmiştir.

Süsleme tarihine bakıldığında; süsleme yapılmış birçok örtü örnekleri-
nin veya ev eşyalarının yanı sıra giyim kuşam ve aksesuarların da modele 
uygun olarak işleme teknikleri ile süslendiği görülmektedir.

Deri ve dokumalar üzerine, iğneyle değişik cins, renkteki ipliklerle ya-
pılan bezemelere işleme denir (Sözen, 1998: 198).

İnsanoğlunun yaşadığı çevreyi kullandığı eşyaları, giysileri güzelleş-
tirmek arzusu ile doğan işleme sanatı süsleme tekniklerinin en eski ve en 
kapsamlılarındandır (Anonim, 1993: 8).

İşlemenin Tarihî Süreci
Diğer el sanatları gibi işlemeler de, insanların günlük ihtiyacı karşılı-

ğında doğmuştur. İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi 
bile dekoratif anlamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır (Akbil, 
1970: 25).
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Süsleme içerisinde kullanılan işleme tekniği, kullanıldığı alanlara fark-
lı anlamlar yükleyebilme, görselliği zenginleştirme ve gösterişli bir ifade 
kazandırabilme açısından oldukça önemli bir tekniktir. Tarihî süreç içinde 
işlemenin kullanım amacı; giyim-kuşam, aksesuar ve eşyalara zengin bir 
görsellik yüklemek olmuştur. Desen yerleşimi iyi tasarlanmış bir işleme 
göz alıcı bir görünüm kazandırabilmektedir.

İnsanlar ihtiyaç sonucu, örtünecekleri parçaları birbirine tutturma gerek-
sinimi duymuş ve iğneyi bulmuştur. İlk iğne kullanımı eski taş (poleolitik) 
çağında olmuştur. Bu da yaklaşık 40.000 yıl öncesi demektir. İğne önceleri el-
bise olarak da kullanılan deri parçalarını tutturmak ve daha sonraları üzerinde 
delik açılmak suretiyle ilk dikiş olayının gerçekleşmesini sağlayan olağanüstü 
bir buluştur. İğne yapımında kullanılan malzemeler kemik, maden, ender ola-
rak sert ağaçlardır. İplik olarak da önceleri hayvan bağırsağı, bitkilerin sert 
lifleri ve at kılı kullanılmıştır (Türkoğlu, 2002: 7).

Mersin’in kuzeybatısında Yümüktepe’de 1930-1932 yıllarında yapılan 
kazıda iğne bulunmuştur. Yine Samsun çevresinde Hitit buluntuları arasın-
da iğneye rastlanmıştır. İnsanların tabiattan gördüğünü kopya etme arzusu, 
onları dekoratif dikişleri yaratmaya zorlamış böylece dokumacılık ve süs-
leme sanatı doğmuştur. 100-612 yıllarına ait Asur kadın elbiselerinde işle-
me tespit edilmiştir. Hitit uygarlığında (M.Ö.2000) kadın elbiseleri üzerine 
giyilen tunikalara altın, gümüş simle bezemeler yapıldığını anlatan bazı 
belgeler bulunmuştur. Maraş yakınlarında yapılan kazılarda bulunan Hitit 
kabartmalarında görülen anne ve çocuk kompozisyonundaki çocuğun el-
bisesi ve başlığı ayrıca annenin başörtüsünün süslemeleri işleme varlığının 
kanıtıdır (Eronç, 1984: 15).

Çok zengin kültürden oluşan Anadolu öncesi Türk İşleme Sanatının ilk 
örnekleri, M.Ö. 3. yüzyılda Mete’nin birçok Asya kavmini egemenliği al-
tına alarak kurduğu Hun devletinden günümüze ulaşan parçalardır. Altay 
dağlarında yaşayan Hunlara ait buluntular, Pazırık ve Noin-Ula kazılarında 
açılan kurganlarda halılar, keçeler, kumaş ve işlemeler, Leningrad Hermi-
taj Müzesinde sergilenmektedir. Bu işlemeler Avrupalıların “aplikasyon” 
dedikleri ve Türklerde çok eskiden beri bilinen, süslemelerdir. Bu kazı-
larda bulunan örneklerde kordon tutturma ve zincir işinin de kullanıldığı 
görülmektedir. İşlemede ince deri ve keçe kullanılmıştır. Bunların üzerine 
daha çok hayvan figürleri yapılmış, üçgen, kare gibi geometrik bezemele-
rin yanı sıra stilize edilmiş gül, yaprak, nilüfer gibi bitkisel bezemelerin, 
konu olarak seçildiği işlemelerde; geyik, aslan, yılan balığı, kaplumbağa 
gibi hayvanlarla birlikte düş ürünü, sembolik nitelikli yaratıklar ve kadın, 
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erkek figürlü bezemeler renkli yünlerle dikilmiştir (Özcan, 1999: 91, 93).

Orta Asya’ da (8. ve 9. yy.) göçebe olarak yaşayan göçebe halklardan 
Uygurlar, günümüze kadar gelen birçok etnografik eser bırakmıştır. Uygur 
sanat ve kültürünü anlatan en önemli eserler duvar resimleridir. Bu re-
simlerde Uygur soylularının elbiselerinde zengin işlemeler görülmektedir. 
Daha çok aplike şeklinde olan bu işlemelerin pamuklu kumaş üzerine ya-
pıldığı o dönemden kalan kumaş örneklerinden anlaşılmaktadır. Bu örnek-
lerinde gösterdiği üzere işleme sanatı çok eskiye dayanmaktadır (Eronç, 
1984).

Uygurlardan günümüze kadar anlam değiştirmeden gelen “bezemek” 
sözcüğü, giyim, kuşam, çadır ve eyer takımları ile ev eşyalarının süslen-
mesinde kullanılmıştır. Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle nakış teknikleri 
Yunanistan ve İtalya yoluyla Avrupa’ya geçmiştir. Güçlü ve zevkli nitelik-
lere sahip olan Türk Nakışları diğer türleri etkileyerek kendi özellikleri-
ni korumuştur. Uygur işlemelerinde Budizm’in etkisi çok fazladır. İnsan, 
hayvan motiflerinin yanısıra Budanın üç gözünü simgeleyen Çintemani 
motifi Uygurlarda saltanat simgesi olarak kullanılmış, Osmanlılara kadar 
gelmiştir. İnsan ve hayvan motiflerinin süslemede kullanılmasından vaz-
geçilmesi İslamiyetle başlamaktadır (Özcan, 1999: 91, 93).

Hitit dönemine ait iki mezar taşındaki kabarmalardan karı-koca sahneli 
olanda kadın fese benzer pullarla süslü bir polos taşımaktadır. Üzerinde 
rozetler ve pullu işlemeler vardır. Urartu’ların elbiselerinde fazla çeşitlilik 
görülmemekle birlikte bezemelerindeki zenginlik göze çarpar. Arami-Hitit 
geleneği olarak bilinen üzerinde küçük kareler bezeli elbise kumaşlarına 
bu kez bitkisel motifler de eklenmiştir. Bu süslerin elbise üzerine dikilmiş 
madeni veya başka bir maddeden yapılmış pulların aplikasyonu olduğu 
belirtilmektedir (Türkoğlu, 2002: 38-39, 41, 47-50).

Roma İmparatorluğu’nun başkenti Bizans’ta boncuk, sim, inci ve kıy-
metli taşlar kullanılarak çeşitli işlemeler yapılmış, nakış sanatı bu dönem-
de en parlak devrini yaşamıştır. Roma imparatorluğunun parçalanıp ikiye 
ayrılmasından kısa süre sonra genel olarak nakış sanatı ile birlikte boncuk, 
tırtıl ve kıymetli taşlarla yapılan işlemelerde eski değerini kaybetmiştir. 
Bunun üzerine kilise mensupları telaşlanarak dini motifleri ön plana çıkar-
mış, işlemelerin bu motiflerle yayılmasını sağlayarak nakış sanatını tekrar 
canlandırmıştır. Rönesans’tan sonra nakış sanatında birçok gelişme olmuş, 
Çin ve Japonya’da yeni nakış teknikleri ortaya çıkmıştır (Korkusuz, 1980: 
237).
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Araştırmalar sonunda işlemenin, Türklerle beraber doğduğu, Orta 
Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı ortaya çıkmıştır. Türk işlemelerinin geliş-
mesinin, yayılmasının ve bu işlemelere önem verilmesinin başlıca nedeni 
en değerli yerlere üzeri işlemeli eşyalar hediye etmek adet ve zevkinden 
doğmuş olmasıdır. Türk işlemelerinin en parlak devri 16–17. yüzyılları ara-
sına rastlar. Bu çağlarda işlemeler kıymetli kumaşlar üzerine bol miktarda 
altın ve gümüş sim kullanarak, ipeklerle işlenmiştir (Korkusuz, 1980; V). 

Türk işlemelerinde teknikler, iğnenin uygulama biçimlerine göre beş 
grupta toplanabilmektedir. Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğne-
ler, dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler, dokumanın iplikleri 
çekilerek yapılan iğneler, dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, 
dokumanın ya da dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler şeklin-
dedir. Birinci grupta dokumanın en ve boy iplikleri ya serbest stilde ya da 
sayılarak yapılan iğnelerle örtülmektedir. İkinci grupta dokumanın küçük 
ya da büyük yüzeylerinde belirlenen iplikler nakışlarla ya da başka türde 
dokumalarla pulla, boncukla, plakayla, taşla kapatılmaktadır. Üçüncü gu-
rupta dokumanın çekilmiş ipliklerinin kenarlarına ya da çekilmek üzere 
bırakılan en ve boy ipliklerinin kenarlarına iğneler uygulanmaktadır. Dör-
düncü grup kesilecek, kesilmiş, delinmiş dokumaların kenarlarının atması-
nı önlemek ve bezemek amacıyla yapılan iğnelerden oluşmaktadır. Beşinci 
gurup ise iğneler dokumanın ipliklerini bağlamak ya da dokumaları birbi-
rine geçirmek için kullanılan iğnelerden meydana gelmektedir (Barışta, 
1998: 127-128, 130).

16. yüzyıl işlemelerinde gerçek üstü bir üslup görülmektedir. Bu yüz-
yılın temel iğneleri pesent (bir tür kum iğnesi) ve yüzeysel pesenttir. 17. 
yüzyıl ilk yarısında pesent, ikinci yarısında buhara atmasının işleme türü 
olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 18. yüzyıl işlemelerinde bitki-
sel motiflerin arttığı, geometrik motiflerin azaldığı ve işlemelerde yazıya 
önem verilmeye başlandığı bir dönemdir. Bu yüzyılda gölgeli pesent, sap 
işi, çin iğnesi, zincir işi ve tanbur işi (buldan işi) gibi iğneler görülür. 19. 
yüzyılda işlemelerin Osmanlı ordusunun üniformalarına kadar yayılma-
sıyla yeni bir adım atılmıştır. Bu dönem geleneksel iğnelere pul-boncuk 
işi, astragan iğnesi, tohum işi, goblen gibi yeni nakış iğnelerinin eklendiği 
görülür. 20. yüzyılda makine nakışı giderek yaygınlaşmıştır (Sözen, 1998: 
200-207). 

16. yüzyılda renklerde kırmızı, yeşil, mavi, sarı, beyaz, hardal rengi ha-
kimdir. Kompozisyonlar büyük motiflerle bezenmiş, motifler köşelere da-
ğılmıştır. Simetri ağırlıktadır. Türk kırmızısı olarak bilinen kırmızı tonları 
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işlemelerde Türkler tarafından en çok kullanılan renk olmuştur. 17. yüz-
yıl motifleri doğa görünümündedir. 18. yüzyılda kimyasal boyaların elde 
edilmesiyle birlikte ipliklerde renk ve ton zenginliği sağlanmış, işlemeler 
daha canlı bir görünüm kazanmıştır. Bu yüzyılın en önemli özelliği renk 
tonlarının kullanılmış olmasıdır. 19. yüzyılda önceki dönemlere ek olarak 
pul, boncuk, mercan, tırtıl gibi işleme gereçleri işlemelere ilave edilmiştir 
(Özcan, 1999: 94). 

16. yüzyıldan günümüze ulaşan parçalar; don, bohça, kavuk örtüsü kaş-
bastı, kaftan, işlenmiş kaftan yakası, merasim mendili, peşkir, yatak örtüsü, 
yastık, taht örtüsü, ok ve yay torbalarıdır. 17. yüzyıldan günümüze ulaşan 
parçalar; kaftan, merasim mendili, traş önlüğü, ok torbası, bohça, kavuk 
örtüsü, uçkur, çarşaf, ayna örtüsü, peşkir, nihali seccade, taht örtüsü ve 
çadır şeklinde sıralanabilir. 18. yüzyıldan örnekler; bohça, kavuk örtüsü, 
makrame, uçkur, kare kuşak, çocuk kaftanı, traş önlüğü takımları, havlu, 
seccade, puşide, puşide levhası, nihali, yatak örtüsü, yastık, beşikörtüsü, 
ayna örtüsü, ok ve yay torbaları ve çadırlar olarak sıralanır. 19. yüzyıldan 
kalan işlemeli parçalar; bindallı entari, bindallı ceket, üç etek, hırka, yelek, 
kupon kumaş, üniforma, erkek yeleği, cepken, şalvar, gelin duvağı, kemer, 
nalınbantı, terlik, ayakkabı yüzü, çanta, makrama, mendil, çevre, yağlık, 
peşkir, havlu, yakur, bohça, kavuk örtüsü, çarşaf, divan örtüsü, yer niha-
lesi, kahve nihalesi, seccade, koltuk yüzü, duvar panosu, resim çerçevesi, 
sumak, masa örtüsü, taht saçağı, puşide, puşide levhası olarak görülmekte-
dir (Barışta, 1999: 22, 42, 56, 67, 90). 

İşlemeler yüzyıllara göre değerlendirildiğinde her sanat dalında olduğu 
gibi süsleme tekniklerinden işleme sanatının da 16. yüzyılda doruk noktası-
na ulaştığı, en gösterişli dönemini yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde en 
çok kullanılan desenler içinde Buda’nın üç gözünü simgeleyen Çintemani 
olduğu bilinmektedir. İşlemelerin desenlerinde genel anlamda abartılı ve 
büyük geometrik şekillerin kullanıldığı görülmektedir. 17. yüzyıl işleme-
leri 16. yüzyılın izlerini devam ettirmekle birlikte sonlarına doğru işleme-
ciliğin eski önemini yitirmeye başladığı görülmüştür. Bu yüzyılda genel 
olarak desenlerin abartısını yitirdiği ve Çintemani deseninin de tamamen 
kaybolduğu bilinmektedir. 18. yüzyılda işlemelerin bitkisel motiflerden 
oluştuğu görülmektedir. Avrupa’nın bu yüzyılda Türk’ler üzerindeki et-
kileri işlemeler üzerinde de fark edilmektedir. Bu durum, işlemelerde çok 
pırıltılı, gösterişli bir üslup oluşturmuş, sanatsal ve geleneksel yaklaşım-
dan uzaklaştırmıştır. 19. yüzyıl özelliklerine ait en belirgin özellik işleme 
sanatında desenlerin oldukça çeşitlilik taşımasıdır. 20. yüzyılda makine-
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leşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte giderek makine işlemelerinin tercih 
edildiği görülmekte, el ve makine işlemelerinde kullanılan malzemeler, 
araç ve gereçlerinin farklı olduğu gözlenmektedir (Barışta, 2001: 42, 44). 

Selçukluların işlemeye büyük önem verdiği bilinmektedir. 11. ve 13. 
yüzyılda Selçuklularda ve 14. yüzyıl beylikler döneminde yapılan tüm iç 
ve dış süslemelerde, halı, kumaş ve taş üzerine yapılan işlemeler önem 
taşıyan eserler arasındadır (Anonim, 1975: 35). 

Selçuklular döneminde tamamen yerleşik düzene geçilmesi sanata ve 
sanatçıya yansımıştır. Selçuklular, Orta Asya’nın göçebe ve çadır sanatı 
işlemeciliğini geliştirerek sürdürmüş, hayvan ve kıvrım dalları simetrik bir 
düzende kullanmışlardır (Özcan, 1999: 93).

Selçuklu kadınları bol entarilerine, bellerine taktıkları kuşak ya da ke-
merlerle, dizkapağı ile topuk arasında bir uzunluk vermişler, giyimlerini 
çeşitli süslerle zenginleştirmişlerdir. Bunlar işlemeler, diademler, küpeler, 
inciler, bilezik ve ayaklarına taktıkları hal hallardır (Gürtuna, 1999: 3). 

Selçuklu Dönemi giyimleri hakkında bilgi edinebildiğimiz en önemli 
kaynağın Varka ile Gülşah Minyatürleri olduğu bilinmektedir. Varka ve 
Gülşah’ın çeşitli durumlarda yapılmış minyatürlerin dönem hakkındaki 
giyim özelliklerini ve işlemeleri oldukça iyi yansıttığı görülür.

Kıymetli taşlarla ve incilerle süslenmesi de yaygın bir saç şeklidir. Kıy-
metli taşlardan yapılmış olan taçlar tasvirler arasında yaygın bir başlık 
şeklidir. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan yüksek kürklü börklerin 
ortalarına konan kıymetli taşlarla da süslendiği görülmektedir. Kadınların 
terlik ya da pabuç yanında mest de giydiklerini “tizli dürük=çedik “mest” 
gibi ayak giyimlerinin uçlarına takılan pullarla bezendiği tasvirlerde gö-
rülmektedir (Süslü, 1989: 155-156, 168-169). 

Selçuklu Dönemi kadın takı ve aksesuarlarının oldukça özenli işleme-
lerden oluştuğu bilinmektedir. Türklerde takılar, giyim kuşamın bir parçası 
olmuştur. Bu takılar arasında kadınlar tarafından kullanılan boncuk dizisi 
şeklinde olanlara “tor” veya “yandım” ve geniş bileziklere kol bağı ve 
“kolçak” gibi adlar verildiği öğrenilmiştir. Tokaların da altın gümüş inci 
ve değerli taşlarla bezeli olduğunu, aynı zamanda bu tokaların hâkimiyet 
sembolü olarak kullanıldığı bilinmektedir (Süslü, 1989; 170, 209). 

Türk işlemeciliğinin en zengin dönemlerinin yaşandığı Osmanlı 
İmparatorluğu’nda işleme sanatına çok önem verildiği, işlemelerin saray 
içindeki kadınlar tarafından yapılmasının dışında çarşı esnafına da yaptırıl-
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dığı bilinmektedir. Sarayda giyilen giysilerin işleme özelliklerinin sadece 
saraya özgü olup, halk içinde bu işleme örneklerinin görülmediği kaynak-
lardan öğrenilmektedir. Ayrıca saray hanedanından olanların, giysilerini 
çarşı içindeki özel teşkilatlı esnaflara işlettikleri bilinmektedir.

Osmanlı toplumunda işleme sanatı; giyim-kuşam, aksesuar ve günlük 
yaşamda kullanılan örtüler, çadır ve askeri teçhizata kadar çok geniş uy-
gulama alanı bulmuştur. Çoğunlukla deri, kadife gibi malzemeler üzerine 
sim tellerle yapılanlar ağır işlemeler; keten, pamuklu ve ipekli kumaşlar 
üzerine renkli ipek iplik ve simle yapılanlar ise hafif işlemeler olarak sı-
nıflandırılmaktadır. Ağır işlemeler atölyelerde, hafif işlemeler ise hanımlar 
tarafından yapılmıştır. Her genç kızın işleme yapmayı öğrenmesinin yetiş-
tirilmesinin parçası olduğu bilinmektedir. 1550 yılında sarayda onar onar 
gruplar şeklinde 200 genç kıza başlarındaki şeflerinin her türlü işlemeyi 
öğrettiği belirtilmiştir (Akalın, 1998: 21). 

Osmanlılarda işlemeler yapıldıkları yerlere göre; ev, çarşı, saray işle-
meleri olarak üçe ayrılmaktadır. Kızların 7-8 yaşına basması ile bu sanata 
ilgi başlamıştır. Bir genç kıza o dönemde öğretilmesi gerekli türlü işler 
arasında işlemede yer almıştır. İlk modeller evdeki eski parçalardan çıkar-
tılmış veya önceden işlenmiş modellerden yararlanılmıştır. Teknik bilgi-
lerden sonra geleneğe bağlı kalınarak sanatçı kendi buluşlarında serbest 
bırakılmıştır. Çarşı işlemelerinde ise işlemecilik çarşı esnafları tarafından 
zamanın teşkilatına bağlı güzel bir sanat kolu halinde çalışmıştır. Saray iş-
lemeleri örneklerine başka yerlerde rastlanmayan, saray için özel işletilmiş 
ve sadece saray içinde kullanılan işleme çeşitleridir (Özbel, 5-9).

Osmanlılarda çok sık rastlanan ve belirgin şekilde birbirine benzeyen 
işleme teknikleri ve desenlerinden işlemelerin profesyonel atölyelerde ya-
pıldıkları anlaşılmaktadır. Bu atölyeler Tepebaşı, Galata, Kasımpaşa’ da 
bulunmakta ve özellikle 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, belli bir üs-
lup gösteren işlemeler bu semtlerle anılmıştır. İşlenecek olan motifler özel 
kalemlerle çizilmiştir. Neredeyse birbirinin tıpatıp aynı desenlere sahip 
örneklere bakıldığında zaman zaman ahşap kalıplardan yararlanılmış ola-
bileceği öne sürülmektedir (Akalın, 1998: 21). 

Osmanlı toplumunda ustaya ve sanatkâra büyük destek sağlanarak aile 
bütçesine katkıda bulunan kişiye meslek edindiren olanaklar sağlanmıştır 
(Apak, 1997: 44).

18. yüzyıl Osmanlı döneminde işlemeli kumaşlardan yapılan elbiseler 
moda olmuştur. Bunlar sık dokunmuş ince pamuklulara, hafif ipeklilere, 
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yünlülere kadar her cins kumaş üzerine işlenmiştir. Top halindeki kumaş-
lar büyük kasnaklara geçirilerek desenler renkli ipek ipliklerle bezenmiştir. 
Ayrıca ipekliler üzerine değişik şekillerde bükülmüş altın gümüş alaşımlı 
tel iplik, düz tel kesme ve bükme tel, pul ve boncuklarla ağır işlenmiş 
kumaşlar hazırlanmıştır. 1715 tarihinde Sultan III. Ahmed’in kumaş ve iş-
lemelerde kullanılan altın tel sarfiyatını önlemek üzere İstanbul kadısına 
hüküm gönderdiği belirtilmektedir (Tezcan, 1998: 197). 

Osmanlı padişahlarının Fatih’e kadar “İşlemeli Tennure” giydikleri bi-
linmektedir. 1359-1389 yılları arasında Bursa’da devleti yöneten Birinci 
Murat Beyin elbiseleri, o dönemde süslemeye ne kadar önem verildiğini 
göstermesi bakımından oldukça önemlidir (Özcan, 1999: 93).

19. yüzyılda III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid gibi yenilikçi padi-
şahların Osmanlı yaşam tarzına her alanda getirdikleri batılılaşma hare-
ketleri (1839 Tanzimat Fermanı) kadınların giyimlerini de etkilemiştir. Bu 
gelişmelerin izlenmesini sağlayan önemli belgeler arasında terzi defterleri 
vardır. Saray içinden Hanım Sultanlar, kalfaları aracılığı ile saray dışında-
ki terzilere sipariş vermeleri ile pul, boncuk, inci işlemeli kadın giyimleri 
uzman terziler tarafından uygulanmıştır (Gürtuna, 1999: 51). 

Osmanlıların işlemeyi sadece giyim eşyalarında değil giyim aksesuar-
ları, takı, başlık, ayakkabılarda da kullandıkları görülmektedir.

Türklerin işlemecilikte pul, boncuk ve sırmayı çok iyi kullandığı ve 
Osmanlı’larda bu işleme için Beyazid merkezinde simkeşhane olduğu be-
lirtilmektedir. Ayrıca sonraki dönemlerde Türk işlemeciliği doruk noktası-
na ulaşmış dünyadaki birçok medeniyeti etkilemiştir (Özcan, 1999; 93). 

Osmanlı dönemi gelin başlıkları; gelinin malına ve servetine göre baştan 
aşağı mücevherler, sırma teller, pullar, değerli taşlarla bezenmiştir. Duvak, 
külahın tepesine bir elmas iğne ile tutturulmuştur. Gelin elbisesi olarak en 
üste inci, elmas veya sırma işlemeli al bir kaftan, onun altında ipek, üstü 
mücevher, inci veya sırma işlemeli al bir entari, beline genellikle gelinin 
babası tarafından takılan bir kemer veya işlemeli kuşak, en altına da yine 
mücevher, değerli taşlar ve inci işlemeli nar çiçeği bir çakşır giyilmiştir 
(Sevin, 1990; 64-65). 

İngiliz gezginlerinden Moryson, Osmanlı kadın giyim kuşamını anlat-
tığı seyahatnamesinde kadınların bilek ve eteklerinin ipek iğne işi ile işle-
meli olduğunu ince bezden elbiseler giydiklerini anlatmıştır. Kulaklarına 
inci küpeler taktıkları, çorap ve ayakkabılarının da çoğunlukla açık renk 
deriden, altın gümüş, değerli taşlar ve incilerle işlemeli olduğunu tasvir 
etmiştir (Reyhanlı, 1983: 70-73). 
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Osmanlı Dönemine ait Sadberk müzesinden alınmış gelinlik etek ve üst 
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Bir kökten çıkan ve yüzeyi kapla-
yan ince dallar küçük çiçek ve yaprak motifleriyle pul, tırtıl, bükümlü tel 
ve sırma kullanılarak işlenmiştir. Osmanlı gelin başlıklarında da gelinin 
servetine göre baştan aşağı mücevher, tel ve pullu malzemeler kullanılmış-
tır (Apak, Gündüz, Eray, 1997: 81, 126, 139).

Elindeki asadan bugünkü anlamıyla protokol memuru olduğu anlaşı-
lan Birinci Osman’ın dairesindeki Çavuşun börkünün kenarları da elbisesi 
gibi kırmızıdır. Üstü mor zemin üstüne serpme pul işlemelidir. Anadolu 
Beyliklerine ait olduğu tahmin edilen resimdeki kız başına içi sarı, dışı 
yeşil bir örtü atmıştır. Üzerinde sarı bürümcükten bir entari vardır. Bol 
etekleri katmer katmer kürkün altından çıkmaktadır. Kürkünün kabı laci-
vert göğsünden omuzlara doğru sırma işlemelidir. Diğer kısımları pul, pul 
sırma mücevher veya inci işlemelidir (Sevin, 1990: 51). 

Fatih albümünden üzerinde Nakkaş Şeyh’i olduğunu belirtmiş yazı bu-
lunan resimdeki kişinin başında kenarları dışarı kıvrık börkü bulunmakta-
dır. Sağ omuza doğru arkadan sarkan kalın saç örgüsünün bir eşinin de sol 
omuzun arkasında olduğu sanılmaktadır. Pul işlemeli narçiçeği gömleğinin 
üstünde gümüş gibi zırha benzeyen bir gömlek daha olduğu görülmekte-
dir. İnce kumaştan uzun eteğin altından lacivert çakşırı görünen yan eğerli 
atlı bir kız resmidir. Yine Fatih albümünün resimlerinden üzerinde Nakkaş 
Şeyh’inin eseri olduğu yazan mızrakla pars avlayan genç avcı resminde 
başında yeşil kavuğunun üstüne horasani sarık sarmış, pul pul işleme kır-
mızı gömleğinin sıkma kolları görülmektedir (Sevin, 1990: 23-24, 27). 

Osmanlı Dönemi kadın giyim aksesuarlarından mengup bir tür pabuç-
tur. Sarayda Valide Sultan denilen padişah annelerinin giyimi arasındadır. Bu-
run kısmı sivri olmayıp yuvarlaktır. Dikişlerin üzerine gümüş veya sırma şeritli 
süslemeler yapılmıştır. Renk renk derilerden yapılan mengupların üzerine inci 
elmas ve değerli taşlar dikilebilmektedir (Apak, Gündüz, Eray, 1997: 59). 

Sonuç ve Öneriler
Bir toplumun yeniliklerle gelişip ilerlemesi, zenginleşmesi; geçmişine 

ne kadar sahip çıktığı ile ilgilidir. Kültürel varlıklarından, tarihi sürecin-
den, gelenek ve göreneklerinden uzaklaşan toplumların, geleceğe yönelik 
sağlam adımlar atması olanaksızdır.

Türk süsleme tarihi Anadolu’nun binlerce yılık tarihinden gelen çeşitli 
uygarlıkların kültür miraslarını ve birikimlerini kendi değerlerine ekleye-
rek zengin bir yapı oluşturmuştur.
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Giyim süsleme tekniklerinden işleme; Anadolu Medeniyetleri, Selçuk-
lu ve Osmanlı Dönemlerinin sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler 
vermesi açısından önem taşımaktadır.

Desenleri, teknikleri, kullanılan kumaşları, malzemelerdeki renkleri 
açısından geleneksel giyim- kuşam üzerinde uygulanan işlemeler ait oldu-
ğu toplumun sosyo-ekonomik yapısı, yaşanılan coğrafya, kültür ve mede-
niyetleri, örf ve adetleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Müze ortamlarında ve özel koleksiyonlarda günümüze kadar gelen kül-
tür miraslarımız arasındaki işlemeli giyim örneklerin incelenerek, kayıt-
larının oluşturulması, kayıtları olanların ise yeniden düzenlenmesi, bilgi-
lerin günümüz şartlarında bilimsel bakış açısıyla yeniden araştırılması ve 
belgelenmesi gerekmektedir.

Değer niteliği taşıyan ve henüz gün ışığına çıkmamış örneklerin araştı-
rılması, taşıdıkları anlamların çözülmesi, niteliklerin farklı bilim alanları 
ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Tarihin gizemli dünyasını içinde barındırarak geçmişi bu güne taşıyan 
işleme sanatına sahip, ülke çapındaki tüm giysi örnekleri projeler kapsa-
mında araştırılmalı, elde edilen bilimsel veriler ise arşiv niteliğinde internet 
ortamına aktarılarak kütüphane oluşturulmalıdır. Yurt içi ve yurt dışında 
elde edilen verilere ilgili kişiler tarafından kolay ulaşımın sağlanması ve 
milli değerlerin tanıtılarak özümsenmesi için gerekli tanıtımın yapılması 
gerekmektedir.

İşleme sanatının tarihi süreci içinde yaşadığı parlak dönemlerini tekrar 
yaşatmak için teşvik edici projeler üretilmelidir.
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ÖZBEK MİLLÎ KIYAFETLERİ VE TAKILARI

IBRAHIMOVA, Shahina Boboxonovna
ÖZBEKISTAN/UZBEKSTAN/УЗБЕКИСТАН

Makalemiz Özbeklerin toplumsal yasamında önemli yer alan kültürler-
den takı ve kiyafet kültürü hakkındadır. Takı takma âdeti millet kültürünün 
önemli bir unsuru, bu kültürü oluşturan en önemli parçalardan bir tanesi-
dir. Özbeklerde takıların çeşitli görevleri vardır. Onun için bunları şartlı 
olarak üçe ayırdık:

1. Süs takıları;
2. Türlü inançlara göre kullanılan takılar;
3. Tedavi amaçlı takılar.

Özbekler’de süs takıları takılma amacına göre de farklılık taşıdığı icin 
onları da ayırmışız:

Başa takılan takılar.
Boyun ve göğüs takıları.
Saç takıları.
Kulak ve burun takıları.
El ve kol takıları

Bununla beraber Özbekler’in kiyafet kültürü-millî kiyafet, modern ki-
yafet, geleneklerle bağli kiyafetler ve Özbekler hayatında onemli yer alan 
baş giysileri hakkında söz edilmiştir. 

Özbek millî kıyafetleri millet kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak 
şekillenmekle birlikte bölgesel farklılıklar, özellikler de taşıdığı icin onları 
da üçe ayırmışız:

1.Fergana-Taşkent bölgesi kıyafetleri 
2.Buhara kıyafetleri 
3.Harezim kıyafetleri 

Makalemizde verilmiş Özbek takı ve kiyafetlerinin her biri - onların  
şekli, biçimi, görüntüsü ayrı  incelenmiş.

Anahtar Kelimeler: Kültür, kıyafet, takılar, süs.
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ABSTRACT
Our article is dedicated to wear jewels and the culture of dressing, which 

hold important place in the life of Uzbek people. Wearing jewels is one of 
the most beautiful customs (traditions) that every nation enjoys. Uzbek 
jewels have different typs, their own functions. We have devided Uzbek 
jewels into three types: 

1. Decorative jewels.
2. Religious and superstitious jewels. 
3. Jewels that are healthy for the organism. 

As Uzbek decorative jewels vary according to the way they are put on, 
we devided them into the following types: 

1. Head jewels. 
2. Necklaces and breast jewels. 
3. Hair jewels. 
4. Ear and nose jewels. 
5. Arm and hand jewels. 

At the same time information is given about Uzbek culture of dressing – 
national clothing, modern clothing, ritual clothing and one of the main parts 
of clothing that is head clothing. Uzbek national dresses differ according 
to the regions, therefore we have also devided them into three regions: 

1. Fergana-Tashkent dresses. 
2. Bukhara dresses. 
3. Khorezm dresses. 

   Our article will touch upon the details of each item-their shape, style 
(cut) and appearance. 

Keywords: Culture, national,  jewels, dressing, decorative.

-----

Takı takma âdeti millet kültürünün önemli bir unsuru, bu kültürü oluş-
turan en önemli parçalardan bir tanesidir. Takı takma kültürü insanlığın 
başlangıcından bugünlere kadar her an yaşamakta, gelişmekte, zenginle-
şerek varlığını sürdürmektedir. 

İnsanlar takılara ilk çağlardan beri büyük önem vermiş, takılarda her 
zaman güzelliğin sırları saklandığına inanılmıştır. Takılar sadece bir süs eş-
yası değil, insanı bir çok hastalıklardan kurtaran tedavi aracı da sayılmıştır. 
Takılar, genellikle, altın, gümüş, bakır, teneke gibi metallar, sedef, yakut, 
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zümrüt, firüze gibi değerli taşlardan mücevherlerle süslenerek yapılmıştır. 
Takıların yapıldığı metallar ne kadar değerliyse, üzerlerine yerleştirilen 
taşlar da büyük önem ve özellikler taşımış, hepsinin ayrı bir görevi ol-
muştur. Tabii ki, takıların en önemli görevi de kadının elbisesini süslemek, 
zenginleştirmekten fazla onu daha da güzel, daha da mükemmel, daha da 
çekici göstermekten ibaret olmuştur.

Tarihimizde Özbek kadınlarının takılara çok önem verdikleri bilin-
mektedir. Özbek kadınlarının taktıkları süs eşyalarının bazıları şunlardır: 
saçpāpük (saç takısı), tillakaş (altın kaş), zebigardān (gerdanlık), yüzük, 
küpe, tilla tengeler (altın tengeler) vs. Bununla beraber Özbekler’de takı-
ların çeşitli görevleri vardı. Bunları şartlı olarak üçe ayırabiliriz:

1. Süs Takıları
2. Türlü İnançlara Göre Kullanılan Takılar
3. Tedavi Amaçlı Takılar
1. Süs Takıları: Boyuna takılan çeşitli mücevherleri, altın, gümüş, 

mercanlar, yüzükler, küpeler, burun takıları, tillakaş (altın kaş)ları içerir. 
Süs takıları ilk başta dini inançlarla ilgili olarak insanların çeşitli bakış 
açılarına göre meydana gelmiş, daha sonra da sanat eseri seviyesine yük-
selmiştir.  

Günümüzde biz takılara çeşitli süs unsurları olarak bakmaktayız. Aslın-
da ise bunlar bir anlamlı nesneler olarak sembollere dayanılarak meydana 
getirilmiştir. Özbekler’de süs takıları takılma amacına göre de farklılık ta-
şımaktadır.

Başa Takılan Takılar: Tillakaş (altın kaş), bibişäk, gäcäk (gecek).

Boyun ve göğüs takıları: Zebigardān (gerdanlık), nāzigardān, ceväk, 
boyuntumār (boyuna takılan tılsım), göğüstumār (göğüse takılan tılsım), 
koltuktumār (koltukaltı tılsımı) vs.

Saç Takıları: saçpāpük (saç takısı), zülfizar (altınla işlenmiş saç).

Kulak ve Burun Takıları: Bulaqï, ısïrğa (küpe) lar.

El ve Kol Takıları: Yüzük ve bilezikler.

Aşağıda başa takılan takılardan bazılarını sıralayacağız.

Tillakaş (altın kaş) kadınların baş örtüsü üzerine alın kısmına takılan 
takı olup, üçgen şeklinde olan taç görünümüne sahip olan süs takısıdır. 
Altın ya da sıvı altınla işlenmiş gümüş veya diğer metallardan yapılır. Til-
lakaş (altın kaş)ın iskelet (temel)ini  eğik ve kenetlenmiş, kaşlar şeklinde 
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olan iki ayrı parça oluşturmaktadır. Parçaların yüzey kısmı  nakışlarla süs-
lenerek, üst kenarları firüze taşlarla dizilir. Tillakaş (altın kaş)ın alt kıs-
mıysa değişik şekilde sıralanmış ufak boncuklar ve yaprakçıklar dizilmiş 
uzun kısa zincirlerle süslüdür. Tillakaş (altın kaş)ın yukarı kısmının ucu 
ve iki kenarından zincirler çıkarılarak, merkezde birleşirler ve iliklerle 
tamamlanır. Tillakaş (altın kaş)a benzer alına takılan süs eşyası Fergana 
bölgesin’de bergek denir. Tillakaş (altın kaş)ın üst kısmında parmaklıklar 
şeklinde nakışları olmayan çeşidine Buharalı’lar bolo abru (bala ebru) der-
ler. Harezm’in asmatuzu takısı özel süslenmesiyle tillakaş (altın kaş)tan 
farklı olur. Bu takı çok eskiden  genç gelinler ve genç bayanların koruyucu 
tılsım takıları olarak kullanılmıştır. Tillakaş (altın kaş) günümüzde, genel-
likle düğünlerde kadınların ve dansözlerin milli giysilerini süslemektedir 
(7, (8) 435).

Bibişäk – (“bibi” ve “şah” kelimelerinden meydana gelmiş birleşik 
kelime) Özbek kadınlarının süs takısıdır. Bu takı kadınların baş örtüsü, 
eşarpına tek olarak alın ortasına, çift olarak da kafanın iki kenarına takılır. 
Bibişäk Buhara ve Samerkand’da yerli halk tarafından “mahi tillā” (“ay” 
ve “altın”), “atın ayağı” olarak adlandırılmaktadır. Bibişäkin iki ucu yu-
karıya doğru eğilmiş yarımay şeklinde olup, ortasında eşkenar dörtgen ya 
da gonca şekli yerleştirilmiştir. Altında şaküleler sırası asılır. Üzerine ise 
üç tane kısa halka zincir birbiriyle iliklerle birleştirilir ve onun yardımıyla 
takı başörtüsüne tesbit edilir (7, (2) 16).

Gäcäk – (gecek) kadınların süs eşyasıdır. Kadınların şakağa takılan 
çiftli takı çeşididir. Badem şeklinde olan uçları kıvrık, çift ilikli, biri kula-
ğa, diğeri de baş örtüsüne ya da saça takılan takı çeşididir. Gäcäk şakağa 
yatay şekilde yerleştirilir. Altına mercan ve şaküleler yerleştirilmiş olan bu 
takının Buhara ve Samerkand’da koşgäcäk (çift gecek), yarım ay, badem 
bergi (badem yaprağı) gibi çeşitleri yaygındır (7, (2) 524). 

Asmatüzi (Qanatasma) – Harezim bölgesi kadınlarının başlarına tak-
tıkları süs eşyası (takısı)dır. Asmatüzi (qanatasma)nın tillakaştan farkı bu 
takının Harezim kuyumculuğuna özgü olan süsleri - parmaklıklı kanatları-
nın yuvarlak nakış desenlerle bol bol süslenmiş olması, uzun şakülelerinin 
çok olması, özellikle kanatların gelip tutuştuğu merkez kısmın  kendine 
özgü ükper, tüy yerleştirilen tüpüyle farklılık taşır (7 (6) 585).

Bādāmay (badem ay) – üç badem şekli  üzerine kurulmuş yeni çıkmış 
ay, yani hilāl tasviri olan karmaşık şekle sahip olan bir bütün takı çeşidi-
dir. Badem ay takısı altı zincir, mercanlardan dizilmiş şaküleler sırasıyla 
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tamamlanır. Harezim kuyumcuları için geleneksel sayılan firüze taşlar hal-
kasıyla çevrilidir. Badem ay XIX yüzyılda örf sayılmış, tek olarak alna, 
çift olarak da kafanın iki kenarına (şakaklara) takılmıştır (7, (6) 98).

Boyun ve GöğüseTakılan Takılar 
Zebigardān – kadınların boyunlarına taktıkları, uçları göğüslerinin 

üzerine dokunan takılarıdır. Zebigerdān şekil verilmiş büyük turunç ve 
onun her iki tarafından bakışık olarak birleşmiş 6 hokkadan oluşmakta ve 
bu hokkalar birbiriyle halka, sedef, mercanlardan dizilmiş zincirlerle bağ-
lanmıştır: ortadaki iki paralel hokka merkezde küçük turunç olan zincir va-
sıtasıyla bağlanarak zebigerdanın tabakalarını oluşturmaktadır. Merkezde 
yerleşen turuncun üst kısmı 3-5 yapraklı gonca şeklinde, alt kısmının ucu 
aşağıya doğru bakan badem  şeklinde olup, şakülelerle dizilmiş (çevrilmiş)
tir. Hokkacıklar eşkenar dörtgen, yuvarlak şekilde, bazılarının da  son uç-
ları üç ve beş köşeli olarak işlenmiştir. Turunç ve hokkalar baskılı nakışlar, 
değerli taşlar, rengarenk camlarla süslenmiştir. Zebigerdān Taşkent, Sa-
merkand, Fergana vadisinde çok yaygındır (7, (3)700).

Nāzigardān – Farsça boyun süsü demektir. Anlamı: kadınların boyun-
larına taktıkları takı. Nāzigardān turunç, onun iki yanından ikişer dört tane 
murabba şekli, birer üçgen şekilli yaprakcıkların aralarında 5-6 sıra zin-
cirle düzgün bir şekilde belli bir aralıkla birleşmesinden meydana gelir, 
yaprakçıkların yan taraflarına balık ve diğer şekillerde yapılmış şaküleler 
asılır. Samerkantlı ustaların yaptıkları nāzigerdānlar hafif görünüme sa-
hiptir. Turunç ve yaprakçıklar parmaklıklar şeklinde yapılarak mercanlar, 
bazen de firüze taşlar (gözler) ile süslenmiştir (7, (6)379). 

Kälitbāği (kälit – anahtar demektir)- kadınların süs eşyası. Kadın el-
biselerinin göğüs yakasına yerleştirilir. Kälitbāği gövde ve zincirli şakü-
lelerden oluşmaktadır. Bu takının gövde kısmı tavus kuşunun yayılmış 
(açılmış) kuyruğunu andırır. Gövdenin yukarı ucu iki tane kuş başıyla 
tamamlanır. Alt kısmı mercan, firuze gözler (taşlar) yerleştirilmiş yıldıza 
benzer yaprakçıklar şakülesi değişen uzun zincirlerden oluşur.  Zincirlere 
dört taneden on taneye kadar küçük süs anahtarları asılı durur.

Yastuqtumār - kadınların boyunlarına asarak, koltukları altına indirerek 
taktıkları süs eşyası. Metaldan (genellikle gümüş) yastık şeklinde yapılır. 
Gövde kısmının üstündeki zinciriyle boyuna asılır, gövde kısmının altında 
6 sıra parmaklıklı ayak, onların altına da şaküleler yerleştirilir. Gövdenin 
bir tarafında açılıp kapanan bir kapak da bulunmaktadır. Yastuqtumārın 
içine mektup, para ve benzeri şeyler konur) (7, (3) 492).
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Ceväk - Farsça cev – “arpa” demektir. Kadınların boyunlarına taktıkları 
takı. Kalıplama usulüyle altın, gümüşten yapılmış hokkacıklardan dizilmiş 
olup, bir büyük, bir küçük hokkacık ipek ipe mercan usulü dizilir. Her bü-
yük hokkaya kalıplama usulüyle  yapılmış  arpa şeklindeki  şaküleler asılır. 
Hokkaların yüzüne nakışlar çizilir, renkli taşlar yapıştırılarak süs yapılır. 
Tengelerin (metal para) birbirine ekleyerek 5 sıra saçak şeklinde işlenmiş 
tenge-ceväk, saçaklarına  mercan takılmış mercanceväk ve diğer çeşitleri 
bulunmaktadır. Ceväk Taşkent’te ceväk, Samerkand’da arpaceväk, Andi-
can, Margilan ve Kokand’da caväk (Andican’da beşkatar, yani “beş sıra” 
da derler), Pıskent’te mangiti diye adlandırılmaktadır (7, (3) 580).

Saç Takıları
Zülfizar – kadınların saçlarına taktıkları süs eşyası, takı. Ortası turunç 

şeklinde olan toplu iğne ve oradan yan taraflara siyah ipte çıkarılmış iki 
sıra şaküleden oluşmaktadır. Şakülelerine bir çok kubbeli (çıngırağa ben-
zer) saçaklar takılıdır. Yürürken ve hareket ederken o çıngırak sesleri çı-
karır, çınlar.  

Saçpāpük – kadınların saçlarına taktıkları süs eşyası, takı. Uçları sa-
çaklarla tamamlanmış 2-4, bazen de 15-20 ve ondan fazla kalın siyah ip ve 
yünden yapılmış demetlerden oluşmaktadır. Demetlere değişik şekildeki 
kubbeli silindrler, konik tüpler yerleştirilir. Saçpāpüğün saçla birlikte örü-
len, ince örülmüş saç örgüsüyle birlikte örülen çeşitleri de yaygındır.

Kulak ve Buruna Takılan Süs Eşyaları:
Bulaqï, äräväk – buruna takılan küpe. Bu süs eşyası genellikle gelinle-

rin burnuna takılmış, Orta Çağ’da Arabistan, Hindistan ülkelerinden Orta 
Asya’ya getirilmiştir. Bazen bu takıya değerli taşlardan “gözler” de takıl-
mıştır. Bulaqï takısı Fergana’da äräväk (ya da  “äräbäk”), bazı bölgelerde 
de “letife” diye adlandırılmaktadır. 

Bazı sanat bilimadamları bulaqïnı  bağımlılığın simgesi olarak görmek-
tedirler, ancak biz buna katılamayız. Bize göre bulaqï takısı halka, yani 
zincirin bir parçası demektir. Diğer bir değişle, bağımlılık değil, zincir gibi 
bağlı olmak söz konusudur. Örneğin, yüzük de bir bağlılık (sevgi) sembo-
lüdür. Bu konuda bulaqï ile yüzük aynı anlam taşır. Dikkat edersek, bulaqï 
buruna takılır, yani nefes almayla ilgili bir nesnedir. Demek bu takıyı takan 
insan “aldığım nefes o insanla bağlıdır” demek ister. Nefes almak da yaşa-
mak, yani hayat, yaşam demektir. O bir sadakatın sembolüdür.

Isïrğa, Zirak – kulağa takılan süs eşyası. Isïrğa, zirak iki bağ ve gövde-
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den oluşmaktadır. Bağ kısmı ilgek, halkadan, gövde de parmaklık, şaküle 
(ayak), göz ve diğer parçalardan oluşmaktadır. İşleniş usuli ve yerine göre 
Taşkent, Buhara, Samerkand, Harezim, Kokand isïrğaları olarak bir kaç 
çeşitlere ayrılır.   

Halqa – Özbekistan’da yaygın olan bir isïrğa cinsidir. Halka altın ya 
da gümüş telden yapılan yuvarlak şekilde olan bir takıdır.  En sade halqa 
parmaklıklı şekilde süslenir, bazen parmaklığa mercan, akik yerleştirilir, 
değişik uzunlukta 3-5-7 şaküleli olarak  süslenir.

Baldaq – halkalardan oluşan isïrğa çeşididir. Baldak ince, nefis ve bol 
süslü bir takıdır. Fergana baldağı, Kokand baldağı, Buhara baldağı, Kaş-
karbaldak gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Ele Takılan Takılar
Üzük (Yüzük) – el parmaklarına takılan kuyumculuk ürünüdür. Altın, 

gümüş, bakır ve diğer metallardan değişik büyüklük ve ağırlıkta halka şek-
linde yapılır.  

Biläküzük (Bilezik) – kadınların bileklerine taktıkları bir süs eşyası, 
takıdır. Geniş çapta yayılmış bir takı çeşididir bilezik. Altın, gümüş, bakır 
ve diğer metallardan kuyumculuk usulüyle üretilir. Nakışlarla süslenerek, 
üzerine değerli taşlar yerleştirilir. Bazen bilezikler üzerinde üstyazılara 
(örn.: Arap yazısı) da rastlarız. Bilezikler ince ve kalın olur, yapılarına 
göre ikiye ayrılır. Açık (uçları birleşmemiş, yani açık) ve kapalı (uçları bir-
leşmiş, bir bütün, çift tabakalı, acılıp kapanan) bilezikler bulunmaktadır.  
Harezim’de bütün, Buhara ve Samerkand’da parmaklıklı, Taşkent ve Fer-
gana bölgelerinde ise koyu renkli şekilde işlenmiş oymalı nakışlı bilezikler 
daha çok tercih edilmektedir. 

2. Türlü İnançlara Göre Kullanılan Takılar
Türlü inançlarla ilgili takılar olarak nazar boncuğu (közmunçaq), tes-

bih, cïğa ve çeşitli tümarları örnek verebiliriz.

Közmunçaq (Nazar Boncuğu) – üzerinde beyaz göz (ben)leri olan 
siyah ve mavi renkli camlardan yapılan takı çeşididir. “Kötü gözlerden 
esirgesin” inanciyle takılan bu boncuklar genellikle çocukların giysilerine, 
boyunlarına, bileklerine takılır. Közmunçaq diye adlandırılan nazar bon-
cukları kadınların ince iplere dizerek yaptıkları ve geleneksel  hale gelmiş 
inanç boncuklarının bir çeşididir.

Tasbeh (Tesbih, Tespih) – taneleri gevher, sedef, firüze gibi çeşitli 
değerli taşlardan dizilerek yapılır. Tanecikler önce delinir ve ipe dizilir.  
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Tespihler namaz kılan, dua eden insanlar tarafından kullanılır. Hurma, ciy-
de gibi kutsal meyvelerin çekirdek tanelerinden, tuğdandan yapılmış olan 
tespihi andıran takılar çocukların beşikleri, evlerin giriş kapılarının üstüne 
asıldığını görebiliriz. 

Tumār (Tılsım) – kadınların boyun ve koltuklarına taktıkları tumār 
takısı şekil olarak birbirinin üstünü kaplayan iki parçadan (kutu ve ka-
pak) oluşan bir kutuyu andırır. Tümārın genellikle kapak kısmı süslenir. 
Tümārlar altın, gümüş ve diğer metallardan üçgen, dörtgen, tüp (silindr) 
şeklinde yapılır. Dörtgen ve tüp şeklinde olan tümārlar, genellikle, elbi-
senin  sağ ya da sol tarafına (göğüs bölgesinde) takılır. Tümārın üçgen 
şeklinde olan türü daha yaygındır. Dini inançlara göre, insanlar arasında 
tümārların insanı nazardan, çeşitli afetler, kaza ve belalardan koruyan bir 
kutsal takı olduğu düşünülmektedir. İslam’ın kabul edilmesiyle tümārların 
içine Kuran-ı Kerim ayetleri yazılmış olan kağıtlar ve ilahi güce sahip ol-
duğu düşünülen şeyler yerleştirilmeye başlamış, duaların yazıldığı kağıt 
parçaları üçgen ve dörtgen seklinde bükülerek deri ya da kumaşa sarılarak 
dikilmiştir. Tümārlar, genellikle, boyuna, koltuk altına, saça takılmıştır. 
Bazen de tümārların elbiselerin içine takıldığı bilinmektedir. 

Tümārın üstü nakışlarla, değerli taş parçalarıyla süslenir, alt kenarı-
na saçaklar dikilir. Dikilişi ve şekline göre tümārın bāzüband, duātüzi, 
boyuntumārı gibi bir kaç çeşidi bulunmaktadır (7, (8) 618). 

Duātüzi (“manglaytüzi”, yani alın tuzu) – tek olarak alna, çift ola-
rak da kulak üstüne (şakak) takılan bir inanç takısıdır. Harezim kadınları 
duātüzinın nazardan koruduğunu düşünürler. Duātüzi kadınların başlarına 
giydikleri giysilere ilgekle tesbit edilir. Alt kısmına şaküleler yerleştirilir. 
Yüzey kısmına Kuran-ı Kerim ayetleri yazılmış mavi renkli camdan, çev-
resi de firüze (taş) gözlerle kaplanmış sedeften cilayla yapılmış çeşitleri 
vardır. Ayrıca, içine dualar yazılmış küçük kağıtlar konulan sedeften yapıl-
mış hokka-kutulara da rastlanır (7, (3) 383). 

Bāzuband – kadınların süş eşyası, takı. Boyun veya koltuk altına ta-
kılır. Şekli: iki ucu kubbeyle tamamlanmış tüpe benzer levheden yapılmış 
küçük kutu. Bāzuband çok emek isteyen, mühteşem, ince bir takı çeşidi 
olduğu için ona çok değer verilmiş, hatta kızların gelinlik çeyiz setlerinin 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde bāzuband Özbek dansözlerinin 
milli giysilerine takılan süslerin bir parçası sayılır.

Boyuntumār (Boyun Tılsımı) – kadınların boyunlarına taktıkları de-
ğerli süs eşyası. Boyuntumār kutusu eşit yönlü düz üçgen şeklinde olup, 
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genellikle, iki tarafından süslenir. Boyuntumārına, genellikle, mercan, se-
def ve diğer boncuklar, bazen de iğneye benzer şaküleler asılır (takılır). 
XIX yüzyılda  baş giyimine, omuzlara, şakaklara ve göğüslere takılmıştır 
(7, (2) 341).

Cïğa – baş giyimi (tekke, doppı, taç) üstüne yerleştirilen süs takısı. Yu-
karı kısmında tavus kuşu ve guguk kuşu tüylerinin yerleştirilmesi için yeri 
(delik) olan, sırtına baskılı nakışlar işlenerek, altın suyu yürütülmüş, mer-
verit, firüze ve diğer değerli taş ve renkli camlar yerleştirilerek süslenmiş 
takı çeşidi. Cïğa çok eski süs eşyası olduğu için onunla ilgili çok yazılı 
bilgiler ve minyatürler, resimler bulunmaktadır. Örneğin, Nevai, Hüsrev 
Dehlevi’nin eserlerine çizilmiş olan minyatürlerde bunu görmek mümkün-
dür. (2,3) Cïğa bir anlamda mutluluk, hayır ve uğru simgeler. Ciğa keli-
mesi “başına mutluluk kuşu kondu” deyimiyle eşanlamlıdır. Çünkü cïğa 
kuş tüyleriyle süslenmiş bir baş giyimidir.  Kuş uçan bir canlı, bir mutlu-
luk sembolüdür. Özbek masallarında masal kahramanının başına mutluluk 
kuşu konarsa, bu mutluluk insanı hiç bir zaman terketmeyeceğine inanılır-
dı. Eskiden padişah seçilirken bile kuş uçurma töreni düzenlenmiş, düğün 
derneklerde, mutlu günlerde de kuş uçurma adet olmuştur. Şah, şehzade 
ve beyzadelerin de taktıkları cïğalar, genellikle, kadınların baş giysilerinin 
(doppı) iki yanına takılan cift cïğa, sıra cïğalar (Harezim bölgesinde sık 
sık rastlanır) çocukların baş giyimlerine nazardan koruma sembolü olarak 
kullanılmıştır. Taşkent’te, nikah düğünlerinde damat gelin olacak kızın ba-
bası, yani kayınpederinin hediye ettiği cïğayı takarak, önüne çıkmış, sün-
net olacak çocukların baş giyimlerine de cïğa takılıyordu. 

3. Tedavi Amaçlı Takılar
Tedavi amaçlı takılan süs eşyaları takı olmaktan fazla bir tedavi aracı 

olarak da özellikler taşır. Qalampırmunçak (qalampır – biber, munçak – 
boncuk demektir), yani biber boncuk, akik (aqiq)ler ve bir çok çeşit mer-
canlar tedavi amaçlı takılar sırasındandır.

Qalampïrmunçak (Biber Boncuk) – gövdesinde hoş kokulu bezleri 
olan bitkidir. Kurutulmuş goncalarından tıpta çok kullanılan eter yağı elde 
edilir. Biberin bu türü baharat olarak da kullanılır. Qalampïrmunçaktan 
elde edilen yağ parfüm sanayisinde, tıpta, likör ve vanilye üretiminde çok 
kullanılır. Qalampïrmunçak bitkisinden sıralı takılar da yapılır (7, (10) 
582).

Aqiq – kuyumculuk ürünü. Özbek kadınlarının taktıkları süs eşyaların-
da görülür. Büyük boyut akik ve diğer taşlara Buhara’daki Hintli, İranlı 
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ustalar güzel elyazısıyla Arap alfabesiyle metinler (mühür, Kuran-ı Kerim 
ayetleri) yazmışlardır. Büyük boyutlu taşlar iyi şekilde işlenmiş, farklı şe-
kilde süslenmiş ve metal (gümüş ve b.) gerdişlere yerleştirilmiştir. Ger-
dişlerin üst kısmına ilgekler yapılmış, alt kısmıysa mercanlı şakülelerle 
süslenmiştir. Aqiq, genellikle, göğüs ve ona yakın bölgelere asılmış, bir 
tılsım (tümār) görevinde kullanılmıştır. Halk inancına göre, aqiq insanı 
güçlü etme, nazardan koruma özellikleriyle değerlendirilmiştir. Doktor 
Yohan Şrödere göre, aqiq tozu mide bulanması, zehirlenme tedavisi için 
çok kullanılır. Söylentilere göre, büyük tıp bilimadamı Halen da ellerinde 
aqiq gözlü gümüş yüzük takarmış. (9) İslam dini inancına göre, müslüman 
halklar aqiq takmış insan her zaman tartışmalarda kazanırmış, hiç kaybet-
mezmiş.

Mercān – ince sıralı şekilde yapılan kadınlar süs eşyasıdır. Kuyumcu-
lukta kullanılan süs taşıdır. Uzun (şahmercān), yuvarlak (tenmercān) ve 
diğer şekilde olan çeşitleri süs eşyaları (küpe, tillakaş, tumār) nın süslen-
mesinde kullanılmaktadır.

Özbek kadınlarının taktıkları süş eşyaları, takıları dışında düğme, toplu 
iğne, zincir, bağlaç gibi aksessuarlar da var ki, bunlar bir ek süs eşyası 
görevini yapmaktadır.

Burada Özbekler’in giyinme kültürü üzerine de düşüncelerimizi pay-
laşmak istiyoruz. Kiyafet kültürün önemli bir parçasıdır. Bir milletin milli 
kılık kıyafeti toplumda cereyan eden sosyal olaylar, toplum hayatının iç ve 
dış şartlarının etkisi altında meydana gelmiş ve gelişmiştir. İnsanın kılık 
kıyafeti şahsın kültür eğitiminde her zaman büyük yer tutmuş, insanın top-
lumdaki mevkii (yeri, rolü) onun kıyafetine yansımış, giyinme kültürü in-
sanın zevkini de yansıtmıştır, etkilemiştir. İnsanın kıyafetine bakarak onun  
milliyeti, ferasetini, maddi ve manevi durumunu, hatta onun mesleğini bile 
öğrenmek mümkündür.

Kıyafet kültürü insanın yaşadığı yer, nefes aldığı ortam, yaşadığı hayat 
şartları, yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, doğasıyla da yakından ilgi-
lidir. Özbek takıları Özbek milli kıyafetlerine uygun şekilde üretilmiştir. 
Özbekler çok eskiden temiz, düzenli giyinmeye, vücutlarının de temiz, 
sağlıklı olmasına özen göstermiştir. Özbekler’in iş elbiseleri, ev giysileri, 
düğün ve bayram kıyafetleri, yas giysileri ayrı olmuş, birbirinden farklı 
şekilde dikilmiştir. Belirttiğimiz giysi türlerinden aşağıda söz edeceğiz.

Millî Kıyafetler
Özbek millî kıyafetleri, genellikle geniş, uzun dikilmiş, insan vücudu-
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nun tamamını kapatma özelliğini taşımıştır. Eskiden Özbek erkekleri el-
bise olarak yektek-lāzım (beyaz bezden dikilmiş yakasız, uzun elbise ve 
altına bez ya da diğer kumaşlardan dikilmiş geniş şalvar), ayakkabı olarak 
da kāvuş-mahsı (ince deriden yapılmış yumuşak tabanlı çizme ve galoşa 
benzer ayakkabı), çizme, baş giyimi olarak da doppı (takke), telpek (kürk-
lü şapka), üst giyim olarak da çāpān (cüppe, entari) giymişler, bellerine 
bez, ipek belbağı bağlamışlardır. 

Özbekler’in yaşlı kadınları uzun elbise-lāzım, kāvuş-mahsı, çāpān 
(uzun, vücudun tamamını kapatan, içine pamuk konularak dikilmiş entari, 
cüppe tipi elbise) giymişler. Özbek milli giysileri milletin kültürel bakışla-
rı, sosyal ekonomik durumu, medeni yaşamı, dini inançlarıyla bağlı olarak 
meydana gelmiş, gelişmiştir. Özbek milli kıyafetleri millet kültürünün ay-
rılmaz bir parçası olarak şekillenmekle birlikte bölgesel farklılıklar, özel-
likler de taşımıştır.

Fergana – Taşkent Bölgesi Kıyafetleri 
Fergana ve Taşkent bölgelerinde erkeklerin giydikleri elbiseya yaktak 

denirdi. Yaktak Fergana’da biraz kısa, Taşkent’teyse biraz uzun giyilirdi. 
Ferganalı’lar beyaz iç çamaşırı, çizgili siyah ya da koyu yeşil üst giyim gi-
yiyorlardı. Zenginler ipek, kadife ve simli kumaştan kiyafetler giyiyorlardı. 
Fergana ve Taşkent bölgelerinde erkekler başlarına doppı (takke) giymiş-
ler (Çüst doppısı, Margilan doppısı, kadife doppıları). Ferganalı’lar ilkba-
har ve sonbahar mevsimlerinde tekkenin üstüne bez kumaş sarmışlardir.  
Ferganada biraz dar ve vücuda yapışık elbiseler giymişlerdir.Fergana ve 
Taşkent bölgelerindeki kadınların milli geleneksel elbiseleri elbise, lāzım 
(paça, şalvar), çāpān (cüppe, entari tipi), mürsäk, yelekten oluşuyordu. 
Fergana ve Taşkent kadınları mürsäk üzerine ipek, bekasam (atlas), saten 
ve yün ve diğer kumaşlardan dikilmiş ton (don, cüppe, entari) giymişlerdir. 
Elbiseleri de adras, atlas, ipek ve diğer kaliteli kumaşlardan dikilirdi.

Buhara Kıyafetleri 
Buhara kıyafetleri Fergana ve Taşkent bölgeleri kıyafetlerinden farklı-

dır. Buhara erkeklerinin elbiseleri uzun ve geniş çapan (entari, cüppe) ve 
gömlekten oluşuyordu. Zengin kişilerin giydikleri simli kumaş kıyafetler 
– kibar ve haşmetli olmasıyla farkediliyordu. Bu yüzden Buhara çāpānları 
herkese malum ve meşhurdur. Buhara’da zar (simli) dikilmiş çāpān (cüppe, 
kaftan) lar ve takkeler (doppı) düğün ve bayram kıyafetleri sayılmaktadır.

Buhara’da erkekler tekke giyerek üzerinden sarık sarmışlardır. Gömle-
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ğin kolları geniş, beli kısa, eteği de genişti. 

Buhara kadınlarının elbiseleri de kolları da geniş dikilirdi. Kadınlar 
bayramlarda ve özel günlerde iki üç tane elbiseyi üstüste yiyerlerdi. Üst gi-
yim pahalı kumaşlar – ipek, kadifeden dikilirdi. Elbisenin kolları geniş ve 
iç çamaşırının kollarından daha kısa oluyordu. Dik yakalı, zar dikişliydi. 
Buhara kadınları, genellikle, doppı (takke), bez eşarp (başörtüsü - lāçāk), 
peşanebend takıyorlardı. Buharalılar’ın tüm baş giysileri zar yani simli 
dikişliydi. 

Harezim Kıyafetleri 
Harezim milli kıyafetleri diğer bölgelerdeki kıyafetlerden farklıdır. Ha-

rezim milli kıyafetlerine özgü olan özellikler: nefislik, parlak renkliliktir. 
Harezim’de erkeklerin kıyafetleri o kadar değişik değil. Önü kapalı göm-
lek ve şalvar, çeşit çeşit çāpān (cüppe, entari)lar, astarı yünden olan postlar 
üst giyim olarak kullanılmıştır. Çāpānın üstünden belbağı bağlanmıştır. 
Erkeklerin kış elbiseleri pamuklu veya deve yününden astar yapılarak di-
kilirdi. Bu elbiseye cübbe denirdi. Harezim’de deve yününden çekman de 
dikilirdi. Bu kış elbisesi sağlam ve dayanıklılığıyla farkedilirdi. Çekman 
sadece kışın değil, yazın da toz toprak, çöl rüzgarlarından koruyucu elbise 
olarak da kullanılırdı. 

XIX yüzyılda Harezimde yepyeni bir erkek elbisesi – kamzul ortaya 
çıkmıştır. Kolsuz uzun çāpān şeklinde olan bu elbiseyi Harezimli’ler Vol-
ga nehri kıyısında yaşayan Tatarlar’dan benimsemişlerdir. Yazlık kamzul 
ve kalın dikilmiş kışlık kamzullar vardır.  Zengin insanlar kışın karakol 
(astragan) derisinden dikilen post giymişler. Bu kıyafet Hive’de dikiliyor-
du. Sıradan yoksul erkekler pamuklu siyah çāpān giyer, üstünden belbağı 
bağlarlardı.

Harezim kadınlarının özel baş giysileri vardı. Harezim’de genç kızlar 
evlenene kadar tahya giyerlerdi. Tahya – Harezim’in özel kadın takkesi 
olup, yuvarlak biçimdeydi. Yukarı kısmı alt kısmından daha geniş, gerdişi 
ve astarı çok sert kumaştan yapılırdı. Tahya genellikle siyah renkli kadife-
den dikilir, üzerine kırmızı, mavi, beyaz ve siyah sargılı ipten süs verilirdi. 
İplerin ucu saçak yapılırdı. Tahyanın bir kenarına çok ender görülen kuş 
tüyü, üstüne ise gümüş bozuk paralar ve altın şaküleler asılırdı. Genç ba-
yanlar başlarına uzun yuvarlak takke şeklinde yan tarafına fitil takılarak 
ince seyrek dikilmiş lāçāk giyerlerdi. Lāçāğın alt kısmına çene bağı (sa-
kandırık) dikilirdi. Lāçāğın üzerinde bir kaç tane basma eşarp sarılır, bir 
ucu arkaya bırakılır, diğer ucu da  lāçāğa  bağlanırdı. Bu baş giysilerinden 
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en karmaşık olanıydı. Eşarpların üzerine  simli çiçekli, kırmızı atkı (eşarp) 
beş büyük tabakaya bükülür ve başa bir kaç kere sarılır, toplu iğneyle tesbit 
edilerek uçları omuza bırakılırdı. Sonunda üstüne bir çiçek desenli eşarp 
atılırdı.  Lāçāğı özel kadın ustalar yaparlardı. 50 yaşından sonra kadınlar 
sadece beyaz kumaştan yapılmış laçak giyerlerdi.

Aşağıda Özbek kıyafetlerinin her birini ayrı şekilde inceleyeceğiz.

Yaktak (Yektek) –  erkekler gömleği (elbisesi). Bez, ipek, pamuk ku-
maşlardan dikilen önü açık erkekler gömleği. Yekteği genç erkekler de 
yaşlılar da giyerlerdi. 

Çāpān – üstü ve astarı arasına pamuk konularak dikilmiş geniş üst giyi-
mi (kaftan, cüppe, entariye benzer üst giyimi). Özbekistan’ın her yerinde, 
farklı farklı şekilde dikilen ve giyilen erkek üst giyimi. Kadın çāpānları 
daha sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. Kadın çāpānları ortaya çıkana ka-
dar da  kadınlar münisäk ve parancı giyerlerdi.

Münisäk, Mürsäk – üstlü astarlı uzun kollu en eski kadın üst giyimi-
dir. Münisäk dik yakasıyla diğer üst giyimlerden farklılık taşırdı. Münisäk 
çapandan önce ortaya çıkmış bir üst giyim olsa da o kadar eski değildir. 
O gömlekten sonra, gömlek bazında meydana gemiştir. Münisäk bazı de-
taylarıyla gömlek ve çapana benzese de, bazı yönleriyle onlardan farklı-
dır. Farklı yönü de kadınların vücut hatları, fiziği, güzelligini belirtmekti. 
Münisäğın kenarları ciyeklerle süslenir, eteğinin alt kısmında yırtmacı da 
bulunurdu.  Bu elbise Taşkent, Samerkand, Buhara, Urgüt, Fergana bölgesi 
ve Harezim’de geleneksel kadın kıyafeti sayılırdı. Münisäk XIX yüzyılın 
son dönemlerinde kullanıştan çıkmıştır.

Nimça (Yelek) – kadınların kolsuz, yakasız, elbise üzerinden giydikleri 
kısa üst giyimidir. Yeleğin iki yanında cepleri de vardı. Yelekler, genellik-
le, kadife, simli kumaş, yün ve ipek kumaşlardan dikilir, sim-zarla süslü 
dikişlerle yapılırdı.

Belbāğ, Çarsı, Qiyiqça – erkeklerin elbise üzerinden bellerine sardık-
ları (bağladıkları)  dörtköşeli kumaş, Özbek milli kıyafetinin önemli bir 
parçasıdır. Belbāğı esas görevi haricinde erkekler uzun yola ya da geziye 
gittiklerinde bir sofra ve havlu görevini de yapardı. Gerektiğinde erkekler 
belbāğının üstünde namaz da kılınabilirdi (7, (1) 685).  

Parancı, Cādira – kadınların baslarını örttükleri kıyafet türüdür. Bu 
giysinin bir kaç çeşidi vardı. Kadınlar parancıyı bazen başlarına giyerler, 
bazen de omuzlarına atarlardı. Zamanla parancının kolları uzatılmış, bazen 
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de kolları giysinin arkasına atılarak dikilirdi. Parancının eteği daha geniş, 
yan tarafında da dik kesilmiş cepleri bulunurdu.  Aslında bu cepler gerçek 
cepler değil, sadece kadının ellerini saklaması icin tahsis edilen bir aksessu-
ardı. Parancı (cādıra)yı genellikle, kentli kadınlar giyiyorlardı. Taşkent’te 
parancı XIX yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşmış. O zamana kadar da 
kadınların örtündükleri giysi münisäktı. Akademisyen bilimadamı Galina 
Anatolyevna Pugaçenkova parancinın Ruslar’ın bozarak telaffuz ettikler 
bir kelime olduğu, kelimenin asıl şekli  Faranciye olduğu, bu kıyafetin bir 
üst giyim olarak hem erkeklerin, hem kadınların giydiklerini yazmıştır. 
Zamanla parancı değişmiş, onun anlamı da görevi de farklılaşmıştır. Eğer 
XIX yüzyülda çizilmiş olan minyatürlere dikkat edersek, orada uzun kollu 
çapan (cüppe, kaftan) giymiş insanları görebiliriz.  Dikkat edersek onla-
rın kollarının arkaya atılmış durumda boş, asılı durduğunu görebiliriz. Bu 
kıyafet tasvirini Amir Hüsrev Dehlevi, Alişir Nevainin eserlerine çizilmiş 
minyatürlerde de görebiliriz. (2, 3) Derken, Orta Asya kadınlarının giydik-
ler parancının en eski kadın kıyafetlerinden biri olduğu bilinmektedir. XIX 
yüzyıla gelip, parancı başa atılan, kolları da pratik olmadığı için önemsiz 
bir parça olarak giysinin arkasına dikilir olmuştur.

Çaçvān (Çeşmi Bend, Göz Bāğı) – ilk başta parancıyla hiç bir ilgi-
si olmamış, Doğu kadınlarına özgü, kadınların yüzlerini sakladıkları XIV 
yüzyıllara kadar yapılmış minyatürlerde rastlanan kıyafet (parçası)tir. 
Çaçvān takma adeti çok eski olup, onun tarihi moğolların adetlerine kadar 
uzanmaktadır. Moğol prensesleri XIV yüzyılda çizilmiş olan minyatürler-
de çaçvānlı halde tasvir edilmiştir. Nevai zamanına kadar ondan sonra da 
kadınlar  yüzlerine bayramane beyaz ince saydam maska  takıyorlardı.

Lāzım – Özbek milli kıyafetlerinden biridir. Erkekler, kadınlar, çocuk-
lar da  lāzım giyerlerdi. Kadınların giydikleri çiçek desenli lāzımların pa-
çasına ciyek diye adlandırılan desenli süs takılırdı. Ayrıca, erkeklerin giy-
dikleri lazım kadınların lazımlarından farklı olarak ya beyaz, ya da siyah 
renkli oluyordu.

Ciyäk – kadınların giydikleri çiçek desenli lāzımların paçasına, elbi-
selerin yakası, cebi, etek kenarlarına, takkelerin kenarlarına dikilen tesme 
şeklinde olan süs aksessuarıdır. Orta Asya, özellikle, Özbekistan’da  yay-
gındır.  Ciyäk Buhara, Samerkand’da zeh, Surhan Derya bölgesinde şirazi, 
Şahrisebz ilçesinde da izmek diye adlandırılmaktadır. 

Gelenek ve Millî Törenlerle İlgili Kıyafetler 
Milli kıyafetler Özbek milli törenleriyle ilgili olarak meydana gelmiş, 
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gelişmiştir.

Nikâh Düğünü:  Özbekler’de nikâhın kıyıldığı gün damada çāpān 
(cüppe, kaftan) giydirilir. Bu gelenek bugünlere kadar gelmektedir. Da-
mada, genellikle, Buhara’nın zar dikilmiş çāpānı giydirilmekte, beline de 
belbağı bağlanarak, başına sarık giydirilmektedir. 

Gelin Selam (Gelinin Selamlaması) – nikah düğününden sonra yeni 
gelmiş gelinler sabah erkenden güzel milli giysiler giyerek (genellikle at-
las, adras) başlarına nefis ince eşarp atarak ev sakinlerine ve gelen misafir-
lere teker teker selam verir. İnce dokunmuş örtü altından Özbek milli baş 
giysisi - doppı giyer gelinler.

Yas Merasimleri (Cenaze Törenleri) –  ailede biri vefat ettiğinde aile-
nin yakın insanları çapan, doppı giyerek bellerini belbağıyla sararak kapı 
önünde törene gelenleri karşılar. Kadınlar da cenaze törenine gittiklerinde, 
genellikle, koyu renkli, desensiz, düz kumaştan elbiseler giyerler. Ancak, 
Özbekistan’ın bazı illerinde kadınlar yas günü beyaz ya da mavi renk el-
biseler giyerler. Cenaze törenine gelen kadınlar makiyajsız, takılar takma-
dan başörtülü gelirler. Mümkün kadar kollu veya kolu uzun giysileri tercih 
ederler. Cenazeye gelen hiç kimse kırmızı giysi giymez, kırmızı başörtülü 
olmaz, saçları toplanmış olur. Ancak cenazenin yakınları, karısı, kızları 
saçlarını yolarak ağladıkları durumlara rastlanabilir.

Erkekler cenaze törenine gittiklerinde çapan ve doppı giyer, bellerine de 
belbağı bağlarlar. Cenazenin yakınları olan bazı kadınlar da o gün bellerini 
bağlayabilir. Eğer cenaze erkekse, ev duvarına onun bir gömleği, belbağı 
üç gün boyunca asılı bırakılır. Eğer cenaze kadınsa, ev duvarına onun iki 
elbisesi, başörtüsü, havlusu asılır.    

Modern Kıyafetler
Günümüzde kıyafetlerin sayısını belirtmek zordur. Yaşlı kadınlar uzun, 

kolları da uzun elbiseler giyerek, başlarına eşarp sararlar. Mümkün kadar 
sade desenli giysi giymeye çalışırlar. Yaşlı kadınlar, genellikle pembe renk 
kıyafetler giymemeye özen gösterirler. Yaşlı, ama devlet kuruluşlarında 
çalışan kadınlar başlarına eşarp takmazlar, etekli takım elbiseler giyebi-
lirler. 

Kadınlar düğünlere gittiklerinde isterlerse milli giysiler (atlas, adras), 
kadife, yün ve suni kumaşlardan elbiseleri tercih edebilirler. Evde hafif, 
pratik, doğal kumaşlar (pamuk)dan ev kıyafetleri giyerler.

Genç kız ve bayanlar yerine göre modern kıyafetler (pantolon, kazak, 



698

etek, blüz, ceket) ya da milli kıyafetler giyerler.

Erkekler işe takım elbise, gömlek, palto, pardüse, montlar, ayakkabılar 
giyerler, kravat takarlar. Başlarına isteğe göre doppı (takke), şapka, kep, 
bere giyebilirler.

Yaşlı adamlar (emekli olanlar) yazın milli kıyafetler sayılan yektek, la-
zım, doppı, kışın da çapan, kürklü şapkalar, mahsı galoşlar giyerler, sarık 
takabilirler. 

Baş Giysileri 
Özbekler’in en yaygın olan hafif baş giysileri doppı (takke) dır. Çok 

eskiden İran ve Türk halkları arasında yaygın olmuş, milli kıyafetlerin bir 
parçasına dönüşmüştür. Doppı, genellikle,  kadife, ipek, pamuktan yapıl-
mış kumaşlara ip, ipek, simle nakışlar dikilerek yapılırdı.  Doppıların ne-
rede dikildiğini nakışlarına bakarak belirlemek mümkündür.

Özbekistan’da Andican, Taşkent, Samerkand, Buhara, Baysun, Şahri-
sebz doppıları meşhürdür. XIX yüzyılda erkekler arasında beyaz nakışlar 
dikili siyah doppılar giyme adet olmuştur. Ressam Sergey Alibekov bunun 
özelliği olduğu, bir şeyi simgelediğini belirtmiştir. Çünkü beyaz ve siyah 
renk farklı kutup, farklı özelliklere sahip olan renklerdir. Üzerindeki kare 
kozmik evreni simgeler, dört beyaz eleman da - ebedilik sembolü, güneşin 
simgesidir (1, (4) 57s).

Çust Doppi – koyu yeşil ipek ya da pamuk kumaştan dört köşeli şe-
kilde yapılır. Tepe kısmının her bölgesinde biber ya da badem şekilleri ve 
her bölgesinde dörder mihrap şekli düz olarak kaplanır ve beyaz ipek iple 
dikilir. 

Margilan Doppısi – çiçek desenleri Çust doppılarından daha ince ve 
uzun acıbiber şeklinin düz kaplanmasıyla özellik taşır.  Halk inancına göre, 
açıbiber nazardan korur. Biber deseni Özbek doppılarının hemen hemen 
hepsinde görülmektedir. Özellikle, Magilan ve Andican doppılarının üze-
rindeki biberin insanı bela ve afetlerden koruduğu nakledilir.  

Taşkent Duxāba (Kadife) Doppısi – düz kadifeden dikilir, kenarları 
yumuşak kumaş  tesmeyle süslenir. 

Buhārā Doppısi – düz desen ya da çiçek desenli kadifeden dikilir. Bu-
hara doppılarına rengarenk ipek iplerle nakışlar dikilir, süslü ciyek tesme-
ler takılır.  Genellikle sim (zar) iplerle işlenmiş çeşitleri çok meşhurdur.

Ïraqi Doppi – Şahrisebz’de yaygın olan, daha sonra da diğer illere ya-
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yılan ve oranın yerli özellikleri de katılarak değiştirilen, süslü doppı. Ïraqi 
doppının nakış ipleri çekilerek ağ haline getirilerek kumaş (beyaz bez) 
üzerine renkli ip ya da ince lifli pamuk (ipek pamuğu) ipiyle Ïraqi kenarla 
dikilir.  Ïraqi doppının en güzel örnekleri Şahrisebs ve Kitap doppidozları 
(ustaları) tarafından dikilir. Ïraqi  doppı üzerinden eşarp giyilir, ya da ince 
örgü yapılmış saçlar sarılır. 

Gilam  Doppi – ipek ve ipten dokunan ve dikilen doppı çeşidi.

Dumaloq Piltadozï Doppi (Yuvarlak Fitilli Doppı) – Samerkand (Ur-
gut ilçesinde) ve Surhan Derya’da dikilen baş giyimi.

Çögirme  (Kalpak) – kuzu derisinden dikilen baş giysisi, yani kalpak. 
Genellikle, Harezimliler giyer. Kalpak altından hafif tahya (takke) giyilir.

Tahya – yüksekliği 15 santim, yarı daire şeklinde olan yassı baş giyimi 
(kalpak).

Külah – çok yaygın olan en eski baş giyimlerinden biri. Kalın, kaba ku-
maştan (genellikle yünden) konik şekilde, içinde pamuk konularak yapılan 
baş giyimi. Müslüman erkekler külahın üzerinden sarık sarmışlardır. Sarık 
sarılmış külah insanı daha da uzun boylu, iri yapılı göstermiştir. 

Salla (Sarık) – muslümanların (erkeklerin) Mısır’dan Hindistan’a 
ve İndonezyaya kadar yaygın olan baş giyimi. Sarığın Orta Asya’ya 
Hindistan’ın etkisi altında geldiği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır (8). Her 
erkeğin sarık takamadığı, onu sadece ağırbaşlı, iyi huylu insanların taka-
bildiği söyleniyordu.

Romāl (Eşarp) – kadınların başlarına sardıkları baş örtüsü. Üçgen, 
dörtgen şeklinde olan baş giyimi. 

Peşonaband (Peşanebend – Alın Bağı) – kadınların alınlarına sardık-
ları baş giyimi. Buhara kadınları arasında peşanebend takma örf sayılırdı. 
Peşanebendin üzeri zar iplerle dikilerek süslenirdi. 

Kulta (Külte) – kadınların baş giyimi (örtüsü). Kadınların başlarına giy-
dikleri doppı biçiminde olan, arka tarafı saç örgüsü geçirilen elbise koluna 
benzer uzun kuyruktan oluşan baş giyimi. Külte Buhara ve Samerkand’da 
yaygındır. 

Sonuç olarak, takı takma geleneği giyinme, süslenme, çeşitli düğün 
dernekler, törenlerle yakından ilgili olup, Özbek halkının günlük yaşamın-
da kültür dünyasına ait olmanın maddi görünüşü (şekli) olarak yaşamını 
sürdürmektedir.
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Demek ki, Özbek takıları, millî kıyafetleri Özbekler’in bir kaç yüzyıllık 
kültürü, etnografyası, örf ve adetleri, dini falsefi görüşleri, dünya ve yaşam-
la ilgili tasavvurlarını yansıtmaktadır. Dikkatinize sunulmuş olan süs eşya-
ları ve milli kıyafetlerin her biri, kıyafetlerin şekli, biçimleri yakın geçmiş 
ve bugün meydana gelmemiş, yüzyıllar boyunca üretilmiş, geliştirilmiştir. 
Bize düşeni bu zengin tarihi öğrenerek, Özbek kültürü, tarihi, gelenekleri 
ve etnografyasıyla ilgili bilgileri inceleyerek bilgiler toplamaktır.    
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ÖZET
Türk mutfağına özgü, geleneksel içeceklerden biri de fermente ürün 

olan şalgam suyudur. Şalgam suyu ülkemizde, Adana, Mersin, Hatay ve 
çevresinde yapılmakta, yaz aylarında soğuk, kış aylarında acılı olarak tü-
ketilmektedir. Şalgam suyu, bu yörelerde; ayran ve kola gibi içeceklere 
alternatif olarak sunulmaktadır Kebap türleri, lahmacun, çiğ köfte ve diğer 
et yemeklerinin yanında sevilerek tüketilmektedir.

Geleneksel şalgam suyunun yapılmasında hammadde olarak; şalgam, 
kırmızı havuç, bulgur unu, ekmek hamuru, tuz, su ve isteğe göre acı biber 
kullanılmaktadır. Şalgam suyu denilmekle birlikte, her mevsim bulunma-
ması nedeniyle yapımında çoğu kez şalgam kullanılmamaktadır. İşlevsel 
bir içecek olarak da görülen  şalgam suyunun bileşimini oluşturan mad-
delerin besleyici özelliklerinin yanı sıra;  birçok yönden de sağlığa yararlı 
olduğu bilinmektedir.

Bu çalışmanın amacı, geleneksel Türk mutfağında özel bir içecek olan 
şalgam suyunun tanıtılmasıdır. Çalışma, Mersin İli’nde geleneksel ev tek-
nolojisiyle şalgam suyu üretimi yapan kaynak kişilerden derlenerek ya-
pılmış ve resimlendirilmiştir. Ayrıca şalgam suyunun, sağlık üzerindeki 
olumlu etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şalgam suyu, geleneksel içecek, Türk mutfağı, ev 
teknolojisi.
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ABSTRACT
A Special Beverage in Turkish Cuisine: Turnip Juice
Turnip juice, a fermentated product is one of the traditional beverages 

originating from Turkish cuisine. Turnip juice is produced in Adana, 
Mersin, Hatay and other environmental cities and it is consumed cold 
in summer; in winter it is consumed hot. In these regions, turnip juice is 
offered as alternative beverages instead of ayran, cola, etc. it is consumed 
with kinds of kebabs and all meals. 

In the traditional production of turnip juice, turnip, purple, carrot, 
bulgur flour, yeast-cake dough, salt, water, hot pepper (optional) are used. 
Because it doesn’t grow in every season, turnips aren’t used mostly in 
production of turnip juice although its name is turnip juice, As well as its 
nutritious features, turnip juice has a lot of benefits on health.

The aim of this study is introduction of turnip juice which belongs 
to traditional Turkish cuisine. The study is conducted in Mersin. The 
production of turnip juice by using traditional home technology was 
observed, knowledge about production phases of turnip juice were written 
down and photographs were taken through people who are resident in 
Mersin and produce turnip juice. 

Key Words: Turnip juice, traditional beverage, Turkish Cuisine, home 
technology.

Giriş
Bir toplumun beslenme kültürü,yaşam şekliyle yakından ilişkilidir.

Yaşam şeklinin değişmesi,beslenme kültürünün de değişmesine neden 
olur.İlk çağlarda, insan kendi yaşamını sürdürmek için doğada bulunan 
hayvanları avlamak,bitkileri de toplamak zorundaydı.Zamanla bunları 
kendi yetiştirmeye, yetiştirdiklerini saklamaya, pişirerek daha lezzetli du-
ruma getirmeyi öğrendi. Diğer topluluklarda olduğu gibi eski Türklerin 
yaşamı da hayvancılığa ve tarıma dayalı idi.Orta Asya’da tarım şartları 
uygunsuz duruma geldiğinde şartları daha iyi olan batı ve güneye göç et-
mişlerdi.Gittikleri yörelerde doğal yetişen hayvan ve bitkilerden yararlan-
dıkları gibi bunlardan yöre şartlarına uygun olanları yetiştirmişler ve ye-
tiştirdiklerini basit tekniklerle, bulunmayan zamanlarda kullanmak üzere 
işlemişlerdir (Baysal ve ark., 1993: 1).

Uzun bir tarihsel geçmişi olan Türkler, mutfak konusunda zengin bir 
kültüre sahiptirler. Türk toplumu, yemek kültürü bakımından diğer kültür-
lerden farklılık göstermektedir (Tezcan, 2000: 13).
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İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesini sağlayan besin üretimi, işlen-
mesi ve saklanması ile ilgili teknolojiler büyük ölçüde Anadolu’da gelişmiş 
ve buradan dünyanın diğer taraflarına yayılmıştır.Bu bakımdan Anadolu 
zengin bir beslenme kültürüne sahiptir (Baysal, 2002: XI).

Ülkemizde yemek yeme alışkanlıkları tarihsel ve bölgesel olarak hat-
ta köy, kent gibi yerleşme biçimlerine göre de değişiklik göstermektedir 
(Tezcan, 2000: 13).

Başta Adana, İçel, Hatay olmak üzere, ülkemizin güney illerinde sevi-
lerek tüketilen, geleneksel bir içecek olan şalgam suyu da bölgesel farklı-
lıklara örnek teşkil etmektedir. 

Şalgam suyu, bulgur unu, ekşi hamur, içilebilir su ve yemeklik tuzun 
karıştırılıp laktik asit fermentasyonuna tabi tutulduktan sonra elde edilen 
özütün; şalgam, mor havuç ve istenirse acı toz biber ilave edilerek hazır-
lanan karışımın tekrar laktik asit fermentasyonuna tabi tutulmasıyla elde 
edilen ve istendiğinde ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilen bir ürün olarak 
tanımlanmaktadır (TSE, 2003: 1). 

Şalgam suyu, kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzette fermente bir içe-
cektir. Adana ve çevresinde çok sıcak geçen birkaç ay dışında yılın büyük 
bir kısmında sofrada ve sofra dışında en çok tüketilen bir içecek olduğu 
belirtilmiştir (Birer, 1999: 123).

Şalgam suyunun Adana ve çevresinde bu denli yayılmasına neden ola-
rak, şalgam suyunun bu yöreye özgü yiyeceklerle uyum sağlaması ve tat 
yönünden bunları tamamlaması gösterilmiştir (Canbaş ve Fenercioğlu, 
1984: 279).

Geleneksel Türk mutfağında özel bir içecek olan şalgam suyunun ta-
nıtılması amacıyla hazırlanan bu çalışma, Mersin’de geleneksel ev tekno-
lojisiyle şalgam suyu üretimi yapan kaynak kişilerden (K.K.) derlenerek 
hazırlanmış, ayrıca şalgam suyunun sağlık yönünden önemi üzerinde du-
rulmuştur.  

 Şalgam Suyunun Yapılışında Kullanılan Malzemeler
Şalgam suyunun yapılmasında hammadde olarak bulgur unu,su,kırmızı 

havuç,tuz,maya ve şalgam kullanılır.Adı şalgam suyu olmakla beraber 
,her zaman bulunmaması ve özellikle maliyet üzerindeki etkisi nedeniyle 
yapımında çoğu kez şalgam kullanılmamaktadır (Canbaş ve Fenercioğlu, 
1984: 279).
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Bulgur Unu
Bulgur unu, bulgura işlenmek üzere kaynatılmış ve kurutulmuş buğda-

yın dış kabukları ayrıldıktan sonra, kırma haline getirilmesi sırasında olu-
şan ve elek altında toplanan kısımdır. Bu kısım kırılan tanenin %2-3’lük 
kısmını oluşturmaktadır. Bulgur öğütülerek de bulgur unu elde edilebilir 
(TSE, 2003: 1; Canbaş ve Fenercioğlu, 1984: 280).

Haziran, Temmuz aylarında avlularda büyük kazanlar içinde buğday 
kaynatılır, damlara çekilir, kurutulur. Buğday kuruduktan sonra değirmen-
lerde kırdırılarak bulgur yapılır. Değirmenden gelen bulgur, bezler üzerine 
serilir, savrulduktan sonra altta kalana “setik” veya “bulgur unu” adı veri-
lir. Bulgur unu (setik), şalgam suyu yapımından başka ekmek yapımında 
da (setikli ekmek) kullanılır. Ayrıca, şalgam fermentasyonunda, setik yeri-
ne bulgur da yörede kullanılmaktadır (Artun, 1998: 91).

Bulgur unu, şalgam suyu yapımında kullanıldığı gibi hayvan yemi ola-
rak da değerlendirilir (Canbaş ve Fenercioğlu, 1984: 280).

Ekmek Mayası
Şalgam yapımında maya olarak genellikle ekşi hamur kulanılır. 

Geleneksel olarak evlerde şalgam yapımında fırınlardan alınan mayalan-
mış ekmek hamuru kullanılmaktadır. Bu hamur daha sonra bulgur veya 
setik ile yoğurularak fermentasyona bırakılır (Erginkaya ve Aksan, 2004: 
449).

Mor Havuç
Havuç, şemsiyegiller (Umbelifereae) familyasından iki yıllık bir seb-

zedir. Bilimsel adı “Daucus carota” dır. Orijini, Avrupa, Asya ve Kuzey 
Avrupa’dır. Ülkemizin güney ve güneydoğu illerinde yetiştirilir (Oraman, 
1968: 169: Ekinci, 1972: 29).  

Havuç sözü Farsçadır. Fars-Arap kültüründen geçmiştir. Türklerde ilk 
defa XIV. yüzyılda Anadolu’da tercüme edilmiş olan İbn Baytar yazmala-
rında görülmüştür. Türkler Orta Asya’da iken havuca, “sarıg turma” der-
lerdi. Argu’lar gibi çok batıda yaşayan ve biraz karışmış olan Türk top-
lulukları ise,havuca “gizri” diyorlardı. Kaşgarlı Mahmud, Oğuzlar’ın XI. 
yüzyılda havuca “keşür” dediklerini belirtmiştir (Ögel, 1985: 242-243).

Eski Mısır Türkleri ile Kıpçak Türk kesimlerinde ve Türkmenler ile 
yakınlığı olan bazı kaynaklarda ise havuca, Türklerin “çemru” dedikle-
ri yazılmaktadır. Çağatay Türkleri de havuca bazen “çumur” derlerdi. 
Türk sözcüklerinde havucun Arapça karşılığı, “cezar” olarak verilmiştir. 
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Anadolu köylerinde çoğu zaman havuca “keşir,  keşür, kişir, gezer” de-
nir. Osmanlı kitaplarında ise havuç “yer kökü” olarak belirtilmektedir. 
Bu deyiş Anadolu’da da çok yaygındır. “Zerdek” sözü de İran ve bilhassa 
Afganistan’da çok yaygındır (Ögel, 1985: 243-244).

Şalgam suyu yapımında kırmızı-mor havuçlar kullanılır. Şalgam su-
yunun kendine özgü rengi havuçtan geçen pigmentlerden ileri gelir. 
Fermentasyon sırasında bir yandan havuçtaki renk maddeleri sıvıya geçer, 
bir yandan da mikroorganizmaların (laktik asit bakterilerinin) etkisi ile asit 
oluşur. Bu olaylar sonucunda şalgam suyu kendine özgü kırmızı rengini 
alır ve ekşi lezzetini kazanır (Canbaş ve Fenercioğlu, 1984: 280).

Havuç, A, B1 ve B2, niasin ve C vitaminleri içermektedir, antoksidan 
bakımından çok zengindir, karoten, laykopen ve zantrofil gibi pigmentler 
içerir (Ekinci, 1972: 29; Baysal, 1975X 253; Erkut, 1969: 56: Oraman, 
1968: 168). 

Havuç, vücudumuzdaki güçlü kolestrol düşürücü ajanlardan olan fitos-
teroller içermektedir. Bu sayede, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürür, 
bitkinliği azaltır (Koca ve Koca, 2006: 3: Anonim, 2007a).

Havuç suyu, kronik mide-barsak rahatsızlıklarına, soluk borusunun 
mucousmembrane’ın katarına faydalıdır. Dıştan yanıklarda kullanılır, 
kansere karşı koruyucu etki gösterdiği belirtilmiştir (Oraman, 1968: 169; 
Topuz, 2007).

Şalgam 
Şalgam, hafif acımsı-tatlımsı, kökleri sebze olarak yenilen turpgillere 

ait bir bitkidir (Ebcioğlu, 2003: 152).

Cruciferae familyasından olup Brassica cinsine ait olan şalgamın bi-
limsel adı “Brassica rapa”dır. Şalgamın vatani kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, anayurdunun Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya olduğu sanılmaktadır 
(Oraman, 1968: 171: Ebcioğlu, 2003: 152).

Ülkemizde en çok Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi iklimi soğuk olan 
doğu illerimizde ve az miktarda diğer illerde yetişmektedir. Şalgam, ülke-
mizde en çok kışlık sebze olarak, az miktarda da turşu, salata, bazı çorba, 
pilav ve soslarda kullanılmakta, yemeklerin yanında garnitür olarak tüke-
tilmekte; ayrıca şalgam suyu,  Adana ve çevresinde lokanta ve kebapçılar-
da sevilerek içilmektedir (Ekinci, 1972: 44: Ebcioğlu, 2003: 153).

Şalgama Arap-Fars Kültüründe “şelcem” denilirdi. XI. yüzyıldaki 
Türkler şalgama “çamgur”  veya “çamur” diyorlardı. Anadolu köylerin-
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de örnek olarak Sivas’ta da şalgama “camgur”, “cangur”, Mısır Türkleri 
ile Kıpçak Türk kültür çevrelerinde “çemru” ve Çağatay edebiyatında ise, 
“çumur” olarak ifade edilmiştir. Kuzey Türkleri şalgama “şalkan” derler-
di. Altayların kuzeyindeki Türkler ise şalgam sözünü, “çalkan”, “çalgan” 
yapmışlardı (Ögel, 1985: 244-245). Şalgam, Divan-ı Lügat-it Türk’te ise 
“Çagmur”, “Çamgur” olarak belirtilmiştir (Oğuz, 2002: 430). Batı Türkleri 
ile Anadolu’da ise şalgam olarak adlandırılmıştır (Ögel, 1985: 245).

Şalgam, kök sebzeler grubundan olup kalori oranı düşük, B1, B2 , C 
vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, demir gibi mineraller yönünden zen-
gin bir besindir. Kanser oluşumunu önleyici fitokimyasallar içerir. Ayrıca, 
şalgam yaprakları, önemli miktarda kansere karşı koruyucu güçlü antiok-
sidanlar olan A ve K vitaminlerini de  içermektedir (Yıldız, 1995: 427; 
Baysal, 1975: 253: Ebcioğlu, 2003: 153: Oraman, 1968: 171: Tonn, 2007: 
Anonim, 2007b).

Besin değerinin yanı sıra şalgam, hazmı kolaylaştırır, içerdiği zengin 
orandaki lifi sayesinde kabızlığı giderir. Pişmiş kökü  gut hastalığına  iyi 
gelir. İdrarı söktürür. Akciğer ve bronşları temizler. Cild hastalıklarına 
faydalıdır. Zengin potasyum içeriğiyle yüksek tansiyonu düşürmektedir. 
Romatizma, mide, barsak hastalıklarına ve siyatik ağrılarına iyi gelen 
bir besin olduğu belirtilmiştir (Yıldız, 1995: 427; Ebcioğlu, 2003: 153; 
Maurice, 1998: 129; Baytop, 1999: 345).

Geleneksel Asya tedavi şekline göre şalgam vücuttaki enerji ve kan da-
ğılımını düzenler. Ayrıca şalgam, etkili bir mukus temizleyicisidir, öksü-
rük, astım, bronşit gibi solunum hastalıklarını  tedavi eder (Tonn, 2007).

Sivas’ta şifalı bir bitki olarak bilinen şalgamın yemeğinin senede bir defa 
yenmesi bu da olmazsa şalgam tarlasının yanından geçilmesi önerisi Lokman 
Hekim’e ait bir öğüt olarak söylenmektedir. Şalgam yemeği, şifalı olarak bili-
nen bir yemektir.Eskiden kış günlerinde, soğuk algınlığı,üşüme olduğu zaman 
“Biberlice bir şalgam pilavı pişirelim” denildiği belirtilmiştir (Üçer, 1992; 47).

Geleneksel Yöntemle Şalgam Suyunun Hazırlanması
Maya için Gerekli Malzemeler (60 litre için)
     -    Bulgur kepeği: 500
     -    İnce bulgur(düğürcük veya çiğköftelik) 50 gr
     -    Ekmek hamuru: 50 gr ( fırından alınır)
     -    Aldığı kadar su
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Yapılışı
 - Bulgur kepeği, ince bulgur, önceden mayalanmış ekmek hamuru ge-

niş bir kaba koyulur (Resim 1-3).

 - Karışım üzerine oda ısısındaki su eklenerek yumuşak bir hamur elde 
edilinceye kadar yoğurulur. Hamurun üzeri elle düzeltilir, kapak örtülür. 
25-30 ˚C derecelik ortamda 1 gün bekletilir. Bu mayalanma esnasında ha-
murda diğer mayalı hamurlara göre daha az bir kabarma ve ekşime mey-
dana gelir (K.K. Tatoğlu.a: Tatoğlu.b: Çelik).

Şalgam Suyu Hazırlamak için Gerekli  Malzemeler (60 litrelik bi-
don veya küp için)

 -    7 kg şalgamlık mor havuç
 -    2 su bardağı iri yemeklik tuz
 -    40 lt içme suyu
 -    2-3 adet şalgam turpu(kış mevsimi)
 -    1 kg acı süs biberi(isteğe bağlı) 
 -    3 lt su(Biberi haşlamak için)

Yapılışı
 - Havuçlar ayıklanır, kabukların kötü kısımları alınarak temizlenir ve iyice 

yıkanır (Resim 4-6).
 - Uzunlamasına dörde bölünüp bidon veya küp içerisine doldurulur (Resim 

7-9).
 - Havuçların üzerine küp doluncaya kadar su ilave edilir (Resim 10)
 - Önceden hazırlanmış olan ekşi maya bir tülbent içine konularak bağlanır 

su ile doldurulmuş olan küpün içine bırakılır.
 - Tuz ilave edilerek küpün ağzı hava almayacak şekilde kapatılır, karanlık 

bir yerde bekletilir. Yaz aylarında 7 günde, kış aylarında 15-20 günde içilebile-
cek duruma gelir (K.K. Tatoğlu.a; Tatoğlu.b; Çelik). (Resim 11).

Şalgam suyu kışın hazırlanırsa içerisine doğranmış şalgam ilave edi-
lerek daha lezzetli olması sağlanır. Acılı olarak yapılmak istenilirse süs 
biberi suyla kaynatılır, biberin suyu şalgam suyuna eklenir. Ayrıca, ikram 
edilirken acı biber suyu, yanında da verilebilir. Böylece içecek olan kişi, 
acısını istediği gibi ayarlar. Şalgam suyunun kısa sürede olması istenirse; 
havuçlar daha küçük parçalara ayrılarak yapılır.Uzun sürede olması iste-
nilirse havuçlar ayıklandıktan sonra bütün olarak kullanılır. Ancak tüke-
ticiler tarafından bardağın içerisinde havuç dilimlerinin bulunması tercih 
edilmektedir (K.K. Tatoğlu.a: Tatoğlu.b: Çelik).
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 Not: Yörede şalgam suyunu ticari olmaksızın, ailenin tüketmesi için 
yapanlar, isteğe göre sarımsak ilave etmektedir. Ayrıca, yine şalgam suyu-
na maya olarak ekmek hamuru yerine tülbente sarılmış nohut ve mayalı 
ekmek de konabilir (K.K. Tatoğlu.a: Çelik).

Araştırmada, yöredeki birçok ailenin ev tipi şalgam suyu yapıp sattığı 
ve bunu meslek edindikleri öğrenilmiştir. Şalgamcılık,  bu ailelerin geçim 
kaynağıdır. Bazı aileler kendileri tüketecekleri miktarda şalgam suyu yap-
maktadırlar.

Şalgam suyu sevilerek tüketilen bir içecektir. Yörede hemen her yerde 
şalgam suyu ikram edilir ve tüketilir. Özellikle yaz aylarında soğuk, kış 
aylarında acılı olarak tüketilmektedir.

Lokantalarda, kafelerde, alışveriş yerlerinde şalgam suyu; ayran ve 
kola gibi içeceklere göre alternatif bir içecektir. Kebap türleri, lahmacun, 
çiğ köfte ve diğer et yemeklerinin yanında sevilerek tüketilmektedir.

Şalgam suyunun kısa bir sürede tüketilmesi gerekir. Çünkü çok daya-
nıksızdır. Özellikle sıcaklığın biraz yüksek ve hava ile temas yüzeyinin 
geniş olması hâlinde yabani mayalar  kolayca gelişir ve asitliği düşürerek 
şalgam suyunun niteliğinde bir değişmeye ve zamanla bozulmasına neden 
olur. Sıcak yaz aylarında şalgam suyu yapılmamasının en önemli nedeni 
de bozulması ve saklama güçlüğüdür. Şalgam suyu ya açık olarak büyük 
plastik bidonlarda yada basit olarak kapatılmış şişeler içerisinde piyasaya 
verilir. İçerisine herhangi bir koruyucu madde katılmadığı için kısa sürede  
tüketilmesi gerekir. Açık olarak satılan yerlerde içerisinde dilim halinde 
havuçlar da bulunur ve bunlar da şalgam suyu ile birlikte tüketime sunulur 
(Canbaş ve Fenercioğlu, 1984: 280).

Şalgam Suyunun Sağlık Açısından Önemi
Şalgam suyu, bol miktarda A, C ve B grubu vitaminleri, kalsiyum, po-

tasyum, demir ve enzimler içermektedir. Sindirime yardımcı olur, barsak-
ları çalıştırır, konstipasyonu önler, zayıflamaya yardımcı olur, stresi azalta-
rak rahatlama sağlar ve soğuk algınlığını önler (Baysal ve Ark., 2007).

C vitamini içeriğinin yüksek olması nedeniyle şalgam suyunun soğuk 
iklimlerde tüketilmesi önerilmektedir. Sıcak iklimlerde tüketilmesi de ki-
şiyi rahatlatmaktadır. Şalgam suyunun rakı ile tüketildiğinde alkolün etki-
sini azalttığı söylenmektedir (Anonim, 2007c).

Ayrıca şalgam suyunun kansere karşı koruyucu etki gösterdiği bildiril-
mektedir (Topuz, 2007).
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Çoğu fermentasyon ürünlerinde olduğu gibi iştah açıcı özelliği ve içer-
diği laktik asitten dolayı sindirimi kolaylaştırır, içeriğindeki maya, B vita-
minlerinden bazıları için iyi kaynak olduğundan sinir sitemi için yararlıdır 
(Baysal, 2002; 80; Canbaş ve Fenercioğlu, 1984; 279). Mide ve karaciğer 
fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği, kemik ve dişleri kuvvetlendirdiği 
belirtilmektedir. Şalgam, vücuttaki toksinleri atmak, idrar söktürücü, ro-
matizma, nikris(gut hastalığı) ağrılarına, mafsal şişliklerine, böbrek kumu 
ve taşlarının düşmesine, apse, dolama, kan çıbanı, donma, ergenlik sivilce-
leri, egzama, göğsü yumuşatıcı, akciğer ve bronşları temizleme özellikle-
rinden dolayı işlevsel gıda sayılmaktadır (Erginkaya, Aksan, 2004; 448).

Baysal ve arkadaşları (2007) tarafından, geleneksel Türk içeceği olan 
şalgam suyunun işlevsel özelliklerinin incelendiği çalışmada, şalgam suyu-
nun doğal antioksidanlar, fenolikler ve laktik asit bakterileri gibi bileşenle-
ri içerdiği ve bu açıdan güçlü bir işlevsel içecek olduğu belirlenmiştir.

 Sonuç
Şalgam suyu, kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzette bir içecek olup 

Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay illerinde çok yaygın olan bir fer-
mentasyon ürünüdür. Yapımında bulgur unu, ekmeklik hamur (ekşi ha-
mur), tuz, kırmızı-mor havuç, şalgam ve içme suyu kullanılır. İstenirse acı 
biber katılarak acılı da yapılabilmektedir.

Şalgam suyu yapımında fermentasyon iki aşamada yürütülür. İlk aşa-
ma, bulgur unu, ekmek hamuru, tuz ve su ile yapılan hamurun fermentas-
yonudur. İkinci aşama ise, bulgur ununun su ile ekstraksiyonu sonucu elde 
edilen sıvının dilimlenmiş havuç ve şalgamlarla birlikte fermentasyonu-
dur. Fermentasyon süresi, toplam olarak yaz aylarında 7 gün, kış aylarında 
15-20 gün arasında değişmektedir. 

Şalgam suyunun besin değerinin yanı sıra, doğal antioksidanlar, fenol-
ler ve laktik asit bakterileri gibi bileşenleri içermesi açısından güçlü bir 
işlevsel içecek olması nedeniyle tüketiminin yaygınlaştırılması önerilmek-
tedir. 

KAYNAKÇA
Anonim, (2007a), The Art of Juicing. 24 Temmuz 2007’de indirilmiştir.
http://www.intuitart.com/page/juicing.html .
Anonim, (2007b), “Turnips”, Norwich Meadows Farm CSA Newsletter 

2 (2), 24 Temmuz 2007’de indirilmiştir.
http://washingtonsquarecsa.org/pdf/newsletters/nmf2_2.pdf .



710

Anonim, (2007c), “Learn About Traditional Drinks”, Mediterra News 
(2). 24 Temmuz 2007’de indirilmiştir. http://mediterrafoods.com/newslet-
ters/newsletter08.pdf .

Artun,Erman, (1998), Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemeklerinden 
Örnekler. Adana: ÇUKTOB Yayınları: 91.

Baysal, Ayşe, (1975), Beslenme. Ankara: Hacattepe Üniversitesi Yayınları: 
1,145, 253.

Baysal, Ayşe, (2002), Beslenme Kültürümüz. Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi: XI,80.

Baysal, Ayşe; Merdol Kutluay, Türkan; Taşçı Ciğerim, Nevin; Sacır, 
Handan & Başoğlu, Sevil, (1993), Türk Mutfağından Örnekler. Ankara : 
Türk Tarih Kurumu Basımevi: VII,  6.

Baysal, Dinçer A.Handan; Çam, Mustafa & Harsa H. Şebnem, (2007),  
“Functional Properties Of ‘Şalgam Juice’, A Traditional Fermented 
Turkish Beverage”. 24 Temmuz 2007’de indirilmiştir.http://europe.ilsi.
org/NR/rdonlyres/54189060-FACE-4AF4-9DAC-808E5D0060A6/0/
BAYSAL1postermy07.pdf

Baytop, Turhan, (1999), Türkiye Bitkileri ile Tedavi. İstanbul: Nobel Tıp 
Kitabevi: 345.

Birer, Selma, (1999), “Şalgam Suyu ve Yapılışı”. Kamil Toygar (Haz.) 
Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ankara: Takav Matbaası. 
123-125.

Canbaş, Ahmet & Fenercioğlu, Hasan, (1984), “Şalgam Suyu Üzerine Bir 
Araştırma”, Gıda, 9 (5), 279-286.

Ebcioğlu, Nejat, (2003), Sağlığımızın Yapıtaşları Sebze Ve Meyveler. 
İstanbul: Remzi Kitabevi: 152-153.

Ekinci, Sati Ali, (1972), Özel Sebzecilik. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası: 
29, 44, 45,46.

Erginkaya, Zerrin & Aksan, Emine, (2004), “Adana Geleneksel İçeceği 
Şalgam”. 23-24 Eylül Geleneksel Gıdalar Sempozyum Bildiriler Kitabı. 
448-451.

Erkut, Ayşe, (1969), “Taze Meyva Ve Sebzelerin İnsan Beslenmesindeki 
Önemi Ve Besin Değerleri”. Besin Sempozyumu. Ankara: Tisa 
Matbaacılık.56,62-66.

Koca, İlkay & Koca Faik Ahmet, (2006), “Gıdalarda Bulunan Fitesterol/
Fitastanoller Ve Sağlık Üzerine Etkileri”, Akademik Gıda, 4 (24), 3-10.

Messeque, Maurice, (1998), Hayat Veren Şifalı Otlar. (Çev.Burhan 
Güneysu). İstanbul: Altan Matbaacılık:129.

Oğuz, Burhan, (2002), Türkiye Halkının Kültür Kökenleri. İstanbul: 



711

Kurtiş Matbaacılık: 430.
Oraman, Nail, (1968), Sebze İlmi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi:  

168-171.
Ögel, Bahaeddin, (1985), Türk Kültür Tarihine Giriş II.  Ankara:  Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları:638, 240-245.
Tezcan, Mahmut, (2000), Türk Yemek Antropolojisi Yazıları. Ankara: 

Genç Ofset: 13,15.
Tonn, Sandra, (2007), Turnips are Tops for Health. 24 Temmuz 2007’de indi-

rilmiştir.http://www.alive.com/3610a6a2.php?subject_bread_cramb=952 
Topuz, Erkan, (2007, Temmuz 8), “Yeşil Sebzeleri Sofranızdan Eksik 

Etmeyin” Sabah Gazetesi 
–Günaydın Eki, Sağlık Köşesi.
TSE, (2003), Şalgam Suyu Standardı. Standart No: TS 11149. 1-2.
Üçer, Müjgan, (1992), Sivas Halk Mutfağı. Sivas: Sivasta Halk Kültürü 

Araştırmaları:1, 47.
Yıldız, Ramazan, (1995), Büyük Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi. İstanbul: 

Huzur Yayınevi: 426-427.

KAYNAK KİŞİLER
Soyadı-Adı                     Yaşı      Mesleği          Öğrenim Durumu    Yöresi
ÇELİK, İsmail                 26        Öğretmen       Üniversite                   Mersin
TATOĞLU, Cennet         41        Şalgamcılık    İlkokul                        Mersin
TATOĞLUb, Mehmet     45        Şalgamcılık    İlkokul                        Mersin



712
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GÖÇEBE KAŞKAY TÜRKLERİNİN 
TOY MERASİMLERİNDEKİ MADDÎ KÜLTÜR 

UNSURLARININ ARKA PLANINDAKİ
DİNÎ VE MİLLÎ MOTİFLER

*KAFKASYALI, Ali 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İran’da ‘Kaşkay İli’ diye adlandırılan Zagros dağları ile Basra Körfezi 

sahillerini içine alan bölgede göçebe olarak yaşayan ve yazları yaylakta, 
kışları kışlakta geçiren Kaşkay Türklerinin toy (düğün) merasimlerinde 
yer alan maddî kültür unsurları pek çok dinî ve millî mesajlar içermektedir. 
Bildiride, ‘düğ (pirinç) döğme’, davetli çadırının üzerine dikilen ‘bay-
dak’, meydanda yakılan ‘toy/düğün ateşi’ ve etrafında tutulan ‘haley 
(hilal)’, kız babasının çadırındaki ‘ocak’, turuncu renkli ‘gelin-güveyi ça-
dırı’, çadırlara asılan ‘yedi renkli kuşak ve püsküller’ gibi maddi kültür 
unsurlarından bazıları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaşkay Türkleri, maddî kültür, Kaşkay düğünü.
ABSTRACT
The elements of physical culture in the wedding ceremonies of the Kaşkay 

Turks contain a great many religious and national messages, who lead a 
nomadic life in the area of Zagros Mountains in İran, also called the province 
of Kaşkay, and the shores of the Persian Gulf and spend the summer in the 
mountain pasture and the winter in the winter quarters. 

The paper deals with some of the elements of physical culture such as 
“düğ” (coarsely ground rice), “baydak” on the tent of the guests, bonfire fired 
in the square and the dancing (haley) around it in an arrangement similar to 
crescent, fireplace in the house of the bride’s father, orange coloured bride and 
bridegroom’s tent, belt and tassels of seven different colours hanged on the 
tents.

Key Words: Kaşkay Turks, physical culture, Kaşkay wedding. ceremony. 
* Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Giriş
Türk toplulukları içerisinde Türkiye’den sonra otuz milyonu aşkın nü-

fusu ile ikinci Türk topluluğu olan İran Türkleri, çeşitli Türk boylarından 
meydana gelmiştir. (Hey’et, 2005: 129) Bunlar arasında 3,5 milyondan 
fazla nüfusuyla  konar-göçer Kaşkay Türkleri önemli bir yer tutmaktadır. 
(Ahur, 2001: 17) Kaşkay Türkleri, İran coğrafyasının güneyinde Zagros 
dağları ile Basra Körfezi sahillerini içine alan geniş ‘Kaşkay İli’nde ya-
şarlar. Büyük bir bölümü mecburî iskâna tabi tutulmuş ise de bugün pek 
çok Kaşkay obası, göçebe olarak yaşamakta, yazları yaylaklarda, kışları 
ise kışlaklarda geçirmektedir.1 Göçebe Kaşkaylar olsun yerleşik hayata 
geçmiş Kaşkaylar olsun örf, âdet ve geleneklerini devam ettirmektedir-
ler. Kaşkay Türklerinin geleneklerinden önemli biri toy/düğün geleneğidir. 
Hâlâ göçebe olarak yaşayan (Ögel, 1978: I/73) Kaşkay Türklerinde toy/
düğün geleneği bütün canlılığı ile yaşamaktadır.

Göçebe Kaşkay Türklerinin toy (düğün) merasimlerinde kız isteme fas-
lından gerdek sonrasına kadar, düğün süresince, kullanılan maddî kültür 
unsurları bir çok dinî ve millî mesajlar içermektedir. Davetliler çadırının 
üzerine dikilen ‘baydak’, meydanda yakılan ‘toy ataşı’  ve etrafında tutu-
lan ‘haley (hilal)’, kız babasının çadırındaki ‘ocak’, turuncu renkli ‘gelin-
güveyi çadırı’, çadırlara asılan ‘yedi renkli kuşak ve püsküller’, ‘gelinin 
beline tuz ekmek  bağlanması, gelinin zülfünün kesilmesi, sehravazı 
merasimi, davetlilerin istikbaline çıkılması bunlardandır.

1. Kaşkay Türklerinde Toy/Düğün2

Göçebe Kaşkaylarda, hatta yerleşik hayata geçmiş Kaşkaylarda bile, sis-
temli sosyal gruplar vardır. Ocaklar, tireler (oba), tayfalar gibi. Kaşkaylarda 
evlilikler genellikle oba, ocak gençleri arasında olur. Onların “alaçık” ve 
“kara çadır” dedikleri kocaman çadırlardan başka kapalı mekânları yoktur. 
Bahçeleri, bahçe duvarları yoktur. Onlar oba halinde bir arada yaşamakta-
dırlar. Haremlik selamlık yoktur. Erkek ve kız çocuklar birlikte büyümek-
tedirler. Bu durum bazı meziyetleri beraberinde getirmektedir. Gençler 
birlikte yaşadıkları için birbirlerini yakından tanımaktadırlar. Onlar bir-
birlerini tanıyarak evlendikleri için boşanma pek görülmemekte, evlilikler 
çok başarılı olmaktadır. Ayrıca kızlar küçük yaşta evlendirilmez ve boşan-
ma olayı hoş karşılanmaz. Ocak/oba gençleri arasında evlilik yaygındır. 
Yerleşik hayata geçmiş Kaşkaylarda da aileler arasındaki ilişki devam et-
mekte ve ocaklar arasındaki görüşmeler sürdürülmektedir. 
1 2 Nisan 2007 ve 30 Ağustos 2007 Tahran, Pervin Behmenî Kaşkayî anlatımı, özel arşivimiz.
2 4 Nisan 2007 Şiraz, Menuçehr Kiyanî anlatımı, özel arşivimiz. 
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1.1. Toy/Düğün Öncesi Ritüeller
1.1.1. Kız isteme: Kızı istenecek aileden çadırlarına gitmek için izin 

istenir. Kız evi ziyareti kabul ederse kızı vereceklerine işarettir. Obanın 
hatırı sayılır kimseleri kız evine gider. Kızı isterler. Söz kesilir, nişan ta-
kılır. Başlık ve alınıp verilecekler belirlenir. Başlık olarak koyun, inek, 
deve, altın istenebilir. Söz kesildikten sonra kız ile oğlanın düğüne kadar 
birbiriyle görüşmesi yasaklanır.

Düğün ile nikâh aynı günde yapılır. Nikâhı, öğretmenler ve hocalar gibi 
aydın kişiler yapabilmektedir. İsteyen de yakınlardaki şehirlere götürüp 
orada mollalara nikâh kıydırırlar. Nikâh kıyıldıktan sonra kız için yani ge-
lin güveyi için özel çadır kurulur.

1.1.2. Odun Getirme: Düğün öncesi yapılan ritüellerden biri odun ge-
tirmedir. Obada bulunan aileler düğün yapılacağını öğrendikten sonra hiç 
kimsenin uyarmasına gerek duymaksızın yaylak veya kışlağın meşe/or-
man veya fundalığından düğün evine odun kesip getirirler. Düğün ateşi ve 
düğün yemeklerinin pişirileceği ocaklar bu odunlarla yakılacaktır. Uzun 
bir sırığın ucuna renkli bir yaylık bağlanıp odun yığınının üstüne dikilir. 
Bu sırık ve yaylık odun yığınının düğün için olduğunu, kimsenin dokun-
maması gerektiğini belirtir. Odun kesilip getirilirken ve bir yere yığılırken 
kadın ve kızlar türküler söylerler. 

1.1.3. Toya/Düğüne Davet: Damadın akrabalarından en az bir erkek 
ile bir bayan ata binip obaları dolaşarak hısım akrabaları düğüne davet 
ederler. Bunlara “elçi beyi” derler. Elçi beyleri obalara ocaklara gidip dü-
ğüne davet ederler. Davet edilen ocak reisleri veya kimseler onların atları-
nın boynuna yaylık bağlarlar, veya bir hediye takdim ederler. Bu hediyeler 
giysi, takı türünden olduğu gibi para da olabilir.

1.1.4. Dügü Dögmek (Çeltik Döğmek): Bir diğer düğün öncesi ritüel 
de dügü dögmek, yani çeltik dövmektir.3 Önceden, düğün pilavı için gerek-
li olan pirinci temin etmek maksadıyla kadınlar, topladıkları veya satın al-
dıkları çeltiği düğün çadırının önünde bulunan dübeğe/dibeğe koyar, daha 
sonra uçlarına renkli yaylık bağlanmış iki uzun değnek ile bunu döverler. 
Buna dügü dövme denir. Zaman zaman dügü döven kadınların etrafında 
halka olan gelin ve kızlar da mani/türkü okurlar. Günümüzde hazır pirinç 
kullanıldığından bu merasim temsili olarak yapılmaktadır. Birlikte çalış-
3  Çağatay Türk kültür çevresinde “dügi”, “tüki”; Azerbaycan Türklerinde “dügü”, “düyü”; Anadolu’da “döğü”, 
“çeltik” diye adlandırılan pirincin Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Pirinç, eskiden çeltiğin dibekte dövül-
mesiyle elde edilirdi. Belki bu dövme hadisesinden ötürü  de “döğü”, “düğü”, “dügü” denilmiştir. Bu konuda 
geniş bilgi için bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1978, C. II,  s. 
207 vd. 
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ma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun devamlılığını temin için düğün 
öncesi ritüellerin en önemlilerinden kabul edilebilecek olan dügü dögme 
birkaç gün sürer.

Bu ritüel sırasında okunan manilerden ikisi şöyledir:
O tayda toy obası,
Döğülür nağarası,
Yağlı getir gül apar,
Helvetdir bağ arası.

Keher atın gulunu,
Mehmer édin çulunu,
Biz gelmişik aparag
Sizin bağın gülünü.

1.1.5. Gerdek Çadırı: Gelin çadırı da denilen gerdek çadırı diğer ça-
dırlardan farklı olarak sarı veya turuncu renkte olur. Çok renkli halı, ki-
lim, kumaş, örgü gibi nesnelerle süslenir. Çadırın zemini, murdar ağacı 
ve kilimlerle tefriş edilir. Bu ağacın hem uğur getirdiğine hem haşarattan 
koruduğuna hem de çadırı sıcak tuttuğuna inanılır. Ayrıca üzerlik yakıp 
çadırı tütsülerler. Gelini gerdek çadırına, yenge olarak âşık veya çenginin 
eşi getirir.

1.1.6. Yedi Renk: Kaşkay Türkleri, renklerden renk seçmekten ziya-
de yedi ana rengin yedisini de benimsemişlerdir. Halı, kilim, cecim, keçe 
veya ürettikleri diğer kumaş, giysi ve takıların yedi renk içermesini yeğle-
mektedirler. Başta Orta Asya Türklerinde olmak üzere bütün Türk boyları 
gibi  onların da en çok önem verdikleri renk bütün kutsallıkların sembolü 
olan gök rengidir. (Ögel, 1978: I/57-68) Bütün eşyalarında gök renginin 
yani mavi rengin hakim olduğu görülürse de yedi renkten unsurlara mut-
laka yer verilmektedir. Yedi rengi benimseyip zevk edinmelerinde tabiatın 
bütün unsurlarını kucaklamanın ve tabiatla sürekli iç içe olmanın tesiri 
olduğu anlaşılmaktadır.

Düğün alanını ve çadırları süslemede kullanılan ipler, püsküller ile 
kadınların, erkeklerin giysilerinin muhtelif yerlerine asılan, sırtlarına sar-
kıtılan püsküller, bellerine bağlanan kuşaklar yedi renkten oluşmaktadır. 
Gelinliğin al renkte olmasına ve duvağın yedi renkli bir yaylık olmasına 
dikkat edilir.

1.1.7. Baydak: Düğün çadırının üzerine yedi renkli ipek yaylıktan 
yapılmış ve kare şeklinde bir çerçeveye yerleştirilmiş bir baydak dikilir.  
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Baydak bir nevi onların millî bayrağı konumundadır. Gelini baba evinden 
alıp oğlan evine yöneldikten sonra atlılar yol boyunca çeşitli gösteriler, 
yarışlar yaparlar. Bu yarışlardan biri de ilk önce düğün çadırının üstündeki 
baydağı kapma işidir. Baydağı kapan atlıya düğün sahibi ödül verir ve 
baydağı yerine diker.

Türklerde yaygın olarak görülen toy bayrağı burada yani Kaşkay 
Türklerinde bu şekilde görülmektedir. (Ögel, 2001: 269)

1.1.8. Henavende/Kına Yakma: Düğünden bir gün önce yapılan ritü-
eldir. Büyük bir kapta kına ezilir. Renkli yaylıklarla, mumlarla ve çeşitli 
süs unsurları ile  süslenerek bir kadının başının üzerinde, hısım akraba ve 
yakınların katılımı ile gelin çadırına götürülür. Çengilerin, âşıkların  saz-
ları, çögürleri ve türküleri eşliğinde gelinin başına ve damadın elinin içine 
kına yakılır. Orada bulunanlar da ellerine kına yakabilirler.

Kına yakma ile pek çok mesaj verilmektedir. Biri bu izdivaçtan mutlu-
luk duyulduğunu ifade etmek, diğeri ise bu düğünün gerçekleştiğine tanık 
olunduğunu ifade etmek içindir.

1.1.9. Haley: Meydanda hazırlanan ocak, kına gecesi, düğün gününün 
sabahı tan ağardığında ve birkaç gün süren düğünlerde her akşam olmak 
üzere yakılır. Tan yeri ağarmaya yüz tuttuğunda ve akşamları karanlığın 
inmesiyle birlikte toy ateşi yakılır. Bayanlar meydandaki toy ateşinin etra-
fında hilâl şeklinde dizilerek ellerinde birer yaylık olduğu hâlde ve çengi-
lerin çalgıları eşliğinde halay çekerler. Zaman zaman erkekler de  halaya 
katılır. Toy ateşinin etrafında oluşturulan hilal şeklindeki bu tablo Ay’ın 
etrafındaki hâleyi andırmaktadır. Rengârenk giyimli bayanların oluşturdu-
ğu hilal şekli ve ateşin Ay, Güneş veya yıldıza benzetilmesiyle, bir hâle 
oluşturulmaktadır. Kaşkay Türkleri buna “haley” demektedirler. Hilal ve 
halay sözünün buradan geldiğini kabul ederler.4

Ocağın, ateşin aydınlığı ve sıcağı, karanlığın aydınlığa dönüşmesi, bü-
tün renklerin husule gelmesi, ocağın etrafında toplanmanın birlik dirlik 
oluşturması, yakılan yeni ocağın bütün bu dostlar tarafından korunacağı 
ve kollanacağı yorumunu yaparlar.

4 Dünyanın pek çok yerinde görüldüğü gibi Türk topluluklarında da törenlerde büyük ateşler yakma geleneği 
vardır. Bunu insanlığın, birleşik bir duygu ve dileği olarak kabul etmek gerekir. Kadim Türklerde tahta çıkma 
merasimlerinde büyük ateş yakılırdı. Yeni gömülmüş ölünün mezarı başında, ölünün yıkandığı yerde büyük 
ateşler yakılırdı. Ölünün mezarı başında ateş yakma geleneği Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde hâlâ sürdürül-
mektedir. Geniş bilgi için bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1995, C. II,  
s. 527 vd. 
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1.2. Toy/Düğün Sırasındaki Ritüeller
1.2.1. Toy Ataşı (Düğün Ateşi): Düğünden önce yapılan ve kadim 

Türk toylarının bir özelliği olan (Ögel, 2001: 269) ritüellerden biri de toy 
ateşidir. Düğün çadırının önündeki meydanın ortasında yaklaşık iki met-
re çapında ve 1-1,5 m. yükseklikte silindir şeklinde taştan ocak örülür. 
Bu ocağın içine odun getirme merasimi ile önceden getirilen ot ve odun 
doldurulur. Hazırlanan bu ocak kına gecesi ve düğün gününün sabahı tan 
ağardığında yakılır. Birkaç gün süren düğünlerde ise her akşam yakılır. 
Düğünün ilk günü tan yeri ağarırken, düğünün diğer günlerinde ise akşam 
karanlığının inmesiyle birlikte meydanda yakılan toy/düğün ateşinin etra-
fında bayanlar hilâl şeklinde dizilerek ellerinde birer yaylık olduğu hâlde 
ve çengilerin çalgıları eşliğinde halay çekerler. Zaman zaman erkekler de  
halaya katılır. Ayrıca erkekler kendilerine özgü oyunlar da oynar.  

Kaşkayların inancına göre ateş yakıldığında şeytan ve  kötü ruhlar, böl-
geden uzaklaşır. Ateş, aydınlığın, diriliğin, mutluluğun, hakimiyetin sem-
bolüdür. Aynı zamanda ateş ocağın/ailenin birliğini, dirliğini ve varlığını 
ortaya koyar. Bütün Türk boylarında olduğu gibi Kaşkay Türklerinde de 
ateş tapınma unsuru değildir. Ancak kutsal bilinmektedir. Ateş, hayatın te-
meli ve bütün insanlığın en önemli varlığı kabul edilmektedir. Bunun için 
ateşe saygı gösterilmektedir. (Ögel, 1995: II/495) Ocak, ailenin temel sem-
bolüdür. Su hayat olarak kabul edildiği gibi, ocak da dirilik sembolü olarak 
kabul edilmektedir. (Kafkasyalı, 2005: 151) Ocak ailenin devamlılığını, 
odsuzluk, ocaksızlık ise ailenin devamsızlığını anlatmaktadır.5

1.2.2. Sehrevazı (Seher Avazı): Düğün günü tan ağarmadan önce toy 
ateşinin yakılması ile birlikte  çengiler kerine ve nağara ile sehravazı ça-
larak obayı uyandırırlar. Genç, yetişkin herkes ateşin etrafında toplanır ve 
bir defa bayanlar, bir defa da erkekler olmak üzere sırayla oynarlar. Bir 
fasıl oynandıktan sonra sabah kahvaltısına geçerler.

Sehravazı ritüeli ile hem toyun/düğünün başladığı haber verilir, hem de 
yeni bir ocağın yakıldığı yani yeni bir ocağın, yeni bir ailenin kurulduğu 
ilan edilmektedir.

1.2.3. İstikbal (Karşılama) Merasimi: Kahvaltıdan sonra çengiler 
veya âşıklar tarafından müzik havaları çalınmaya ve davetliler gelmeye 
başlar. Damadın obasından bir veya birkaç kişi ellerinde tüfekleriyle, ko-
nukların gelişini görebilecekleri yüksek bir yerde beklerler. Davetlilerin 
geldiğini gördüklerinde tüfekleri ateşlerler. Gelen konuk veya konuklar 

5 Ġend: Horasan dolaylarında imal edilen büyük ebatta hazırlanmış beyaz şeker türü. 
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da tüfeklerini ateşleyerek karşılık verirler.  Davetlinin itibar ve nüfuzuna 
göre ateş edilir. Ne kadar gülle atılırsa davetlinin o kadar itibarlı olduğu 
anlaşılır. Davetli yaklaştığında, düğün sahibi çengi veya âşıklarla birlikte 
davetlileri karşılar çadıra getirirler. Konukların katılımı ile halay devam 
eder. Davetlilerin gelişi ve düğün, toy sahibinin obadaki nüfuz ve varlığına 
göre 1, 2, 3 veya bir hafta sürebilir.

Toy/düğün büyük olursa ve birkaç gün sürecekse davetliler önceden 
çadırlarını gönderip düğün muhitinde kurdururlar. Düğün obasına dahil 
olduklarında kendi çadırlarında barınırlar. Ancak yemek ve bütün hizmet 
düğün sahibi tarafından yapılır.

İstikbal merasiminde karşılıklı mermi atmakla, davul zurna veya 
âşıkların setarları eşliğinde davetlileri karşılamakla Oğuznamelerde görü-
len beyleri, kahramanları, konukları karşılama merasimlerinde yapılanların 
benzerleridir. Türk töresindeki konukları, beyleri, yiğitleri karşılama, ağır-
lama nezaketinin bir tezahürüdür. Oba, oymak, beylik düzeninde, beylere, 
yiğitlere, kahramanlara bağlılık, onlara saygı önem taşımaktadır. Beylik 
düzeninin esası buna dayanmaktadır. Hâlihazırdaki göçebe Kaşkaylarda 
bu durum geçerlidir.

1.2.4. Gelin Getirme: Gelin getirmeye, damat ve annesinin dışında, 
oğlan babası, akrabalar, davetliler, çalgıcılar, âşıklar topluca  düğün günü 
sabahı giderler. Kız obasına varıldığında kısa bir şenlik müziği çalınır. 
Arkasından kızın nikâhı kıyılır. Tekrar çalgılar çalınır ve oyunlar oynanı-
lır.

1.2.5. Gelinin Zülfünün Kesilmesi: Kaşkay kızlarının kâkülleri ve 
zülüfleri daima görünür vaziyettedir. Bir Kaşkay bayanının kız veya ge-
lin oluşu kâkül ve zülüflerinin durumundan anlaşılır. Zülüflerinin uçları 
kesilmemiş ise o bayanın kız olduğu anlaşılır. Düğün günü kıza gelinlik 
giydirilip başı bezendiğinde düğüne davet edilen âşığın veya çenginin ha-
nımı tarafından gelinin zülüflerinin uçları makasla kesilir ve saçları salkım 
salkım örülerek ensesinde düğümlenir veya sırtına sarkıtılır. Gözlerine 
de sürme çekilir. Kızın zülfünün kesilmesi, başlığının takılması ve gelin 
elbisesinin giydirilmesi, Anadolu’da ve Orta Asya’da olduğu gibi (Ögel, 
2001: 267), kızın artık gelin adayı olduğunun, evlendiğinin göstergesidir. 
Gelinin zülüflerini kesme, başını bezeme ve gelinliği giydirme işlerini 
âşığın veya çenginin eşi yapar.

1.2.6. Gelinin Beline Tuz Ekmek Bağlanması:  Gelinin zülüflerinin 
uçları kesildikten sonra erkek kardeşi veya babası tarafından yedi renkli 
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bir yaylığın arasına ekmek ile tuz konulur, bu yaylık, kuşak şeklinde kat-
lanıp gelinin beline bağlanır. Bunu böyle yapmakla evinin bereketli, ağız-
larının tamlı, lezzetli, kendilerinin huzurlu ve ailelerinin vefalı, güvenilir 
olunacağına inanılır.

1.2.7. Kızın Baba Ocağını Tavaf Etmesi:  Beline tuz ekmek bağlanan 
gelin, babasının ocağından ayrılmadan önce baba ocağını üç defa tavaf 
eder. Altay, Kırgız ve Kazak Türklerinde geçmişte görülen ocağa tazim 
(Ögel, 1995: II/511) ritüeli Kaşkaylarda hâlâ yaşamaktadır.  Yani ocağın 
etrafında üç defa saygıyla döner. Her turu tamamladığında eğilip ocağı 
öper, sağ elini göğsüne bastırıp başıyla ocağı selamlar ve tazimde bulunur. 
Ocak ailenin varlığının dirliğinin simgesi kabul edilir ve aileyi temsilen 
ocak tavaf edilip, bağlılık, saygı ve minnettarlık sunulur. Bu tavaf sırasın-
da âşık ve çengiler çok hüzünlü bir hava olan “Nenem Hay” havasını çalıp 
bayatılar okurlar. Bu hava ayrılık havası olduğundan ve ayrılık vaktinin 
geldiğini bildirdiğinden, hemen herkesi ağlatır. Hatta damadın babasının 
bile ağladığı görülür.

Ayrıca kızın bu tören sırasında ağlaması ailesine olan saygısını ve ve-
fasını gösterir.

“Nenem Hay” havası çalındığında oradakilerin okudukları mani/baya-
tılardan birkaçı şöyledir:

Galın çaya daş atmayın,
Géder batar yâr yâr,
İrag yére gız vérmeyin
Géder iter yâr yâr.

Herkesin kaka(kardeş) varı,
Géder bular yâr yâr.
Herkesin kaka yohu
Géder iter yâr yâr.

1.2.8. Gelinin Terkisine Erkek Çocuk Bindirilmesi: Gelin, müzik ve 
türküler eşliğinde baba ocağından çıkarılarak ata bindirilir. Gelinin ilk ço-
cuğunun erkek olması için terkisine bir erkek çocuk bindirilir. Gelin bir 
grup atlı eşliğinde damat obasına götürülür. Çengicinin veya âşığın eşi 
gelin ile birlikte gider. Çünkü o namahrem değil, mahrem kabul edilir. 
Ardınca da çehizin yüklü olduğu deve ve at kafilesi yürür. Gelini kaynana-
sı ile damat çadırların önünde karşılar. Damat elinde tuttuğu elmayı veya 
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bir parça gendi/şekeri6 gelinin göğsü üzerine atar. Bununla damat mutlu-
luğun, çoğalmanın, samimiyetin sembolü olan elmayı ona atmakla, ona 
dünyasını her şeyini verdiğini mutluluk, saadet, çoğalma dilediğini ifade 
etmektedir.

1.2.9. Gelinin Önünde Kurban Kesme: Gelinin atı oğlan obasının önü-
ne geldiğinde durdurulur, kurban için hazırlanan koç üç defa atın önünde 
sağa sola gezdirilir veya gelinin etrafında üç defa döndürülür sonra kurban 
edilir. Bununla geline gelecek her türlü kötülüğün, belanın koyuna geçe-
ceğine inanılır. Pek çok Türk boyunda olduğu gibi Kaşkay Türklerinde 
de buna “başına dönme”, “gadasını alma” denir. Gelin attan indirildikten 
sonra yedi renkli bir yaylık, duvak olarak gelinin başına konulur ve gelin 
gerdek çadırına götürülür.

 1.2.10. Ayna Tutma: Kıza gelinlik giydirilip başı bezenirken yüzüne 
ayna tutulur. Bazı düğünlerde gelin ile damadın yüzüne aynı anda ayna 
tutulur ve iyi dileklerde bulunulur.  Gelin ve damadın yüzlerine ayna tut-
makla, yüzlerinin ak, gözlerinin aydın olacağına inanılır.

1.2.11. Sovgat Alış Verişi (Hediyeleşme):   Davetliler geline altın, 
halı, kilim, giyim kuşam nesneleri gibi şeyler getirirler. Damadın babası 
geline bir tarla veya bağ bağışlayabilir.

Gelin de davetlilere mutlaka birer sovgat (hediye) verir. Hediye, duru-
ma göre, halça, kilim, yaylık, cecim, el işi nesnelerden olur.

Sonuç
İran’ın ‘Kaşkay İli’ diye adlandırılan eyaletinde göçebe olarak yaşayan 

ve sistemli bir hiyerarşiye sahip olan Kaşkay Türklerinin toy (düğün) me-
rasimlerinde kız isteme faslından gerdek sonrasına kadar, düğün süresince, 
idrak edilen her motif ve  işletilen her maddî kültür unsuru dinî ve millî 
mesaj içermektedir. Bu mesajların kaynağı kadim Türk inanç ve millî de-
ğerlerine dayanmaktadır.

Sosyal normların ve sosyal hiyerarşinin çok itibarlı olduğu Kaşkay 
Türklerinde töresel ve geleneksel kurallar titizlikle uygulanmaktadır.

Obalar hâlinde yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda yaşayan Kaşkaylarda 
haremlik selamlık yoktur.

Kaşkaylar gök rengine öncelik vermekle birlikte, giyim kuşamlarında 
ve millî sembollerinde yedi ana rengi kullanmaktadırlar. “Baydak” dedik-
6 30 Ağustos Tahran, Pervin Behmenî Kaşkayî anlatımı, özel arşivimiz.
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leri ve millî bayrak konumunda gördükleri filamaları yedi renkli ipekten 
oluşmaktadır.

Türk toylarının bir özelliği olan toy ve düğün ateşi ile bu ateşin etrafın-
da tutulan halay ve ateş yakmanın Kaşkay Türkleri için de önemli kutsiyeti 
vardır.

Çengiler, âşıklar ve darğalar ile onların yaptıkları müziğin Kaşkayların 
hayatında önemli yeri vardır.

Sosyal hiyerarşi gereği, konuk veya davetli karşılama, ağırlama ve 
uğurlama merasimleri çok önemli ritüeller arasındadır.
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TÜRKİYE’DE KOLAN DOKUMACILIĞI:
GÜZELPINAR KÖYÜ (DENİZLİ) ÖRNEĞİ

*KAHVECİOĞLU, Habibe
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de kolan dokuma yapılan bölgeleri kapsayan 

araştırma evreninden, örneklem kümesi olarak Güzelpınar Köyü (Denizli) 
kolan dokumacılığı seçilmiştir. 

Bildiride, kolan dokumacılığının Türkiye ve dünyadaki tarihsel süreç 
içerisindeki durumundan, kullanılan teknik ve kullanım alanlarından ge-
nel olarak bahsedilmiştir. Güzelpınar köyüne gidilerek alan araştırması 
yapılmış, yapılan uygulamalar ve dokunan örnekleri incelenmiştir. Kolan 
dokumalar; hammadde, araç-gereç, kullanılan teknik, renk, desen ve kul-
lanım alanları açısından değerlendirilmiştir. Güzelpınar Köyünde kolan 
dokumalar; çarpanalı, gücü tahtalı (delikli seren) ve gücü tahtası kullanıl-
madan olmak üzere üç farklı teknikle dokunmaktadır. Yörede kolan doku-
macılığının hammadde, renk ve desen açısından değişime uğradığı, teknik 
olarak ise aslına sadık kalındığı tespit edilmiştir. Geçmişte doğal boyalarla 
yapılmış yün iplikler kullanılırken, günümüzde piyasa da hazır satılan ip-
likler tercih edilmektedir. Bu nedenle kullanılan renklerde de değişim söz 
konusudur. Kolan dokumalar geçmişte yaygın bir kullanım alanı olmasına 
rağmen günümüzde sırtta çocuk taşımakla ve çeyiz sandıklarında yadigar 
olarak beklemekle sınırlı kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kolan dokumacılığı, Türkiye, Denizli, Güzelpı-
nar.

ABSTRACT

Belt Weaving in the Turkey:example of Güzelpinar Village
In this study, from the research population that consists of belt weaving 

regions in Turkey, Guzelpinar village (Denizli) belt weaving is taken as 
* Dr. Pamukkale Üniversitesi, Denizli Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, hkahveci@pau.edu.tr, hkah-
veli@gmail.com.
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sampling cluster. 

In this paper it is mentioned about the state of belt weavings in historical 
period of Turkey and World, and also used technique and usage area. Area 
research is done in Güzelpinar village, applications and weaved samplings 
are inspected. Belt weavings are considered on account of raw material, 
equipment, used technique, color, figure and usage fields. Belt weaving 
in Güzelpinar village is weaved in three different ways: cardweaving, 
reed boarded (delikli seren) and without reed board. It is determined that 
belt weaving in the region has changed in terms of raw material, color 
and design but technique remains as original. While natural painted wool 
fiber used, today the fibers that are sold in the market are used. Thus there 
is a change in the colors that are used. In spite of having a wide usage 
area in the past, today it is only used for carrying child at the back and as 
remembrance at dowry box. 

Key Words: Belt weaving, Türkiye, Denizli, Güzelpınar.

1. Giriş 
Dokumacılık pek çok yazılı kaynakta da bahsedildiği gibi dünyanın 

en eski sanatlarından biridir. Bu eski el sanatının ilk kez nerede, nasıl ve 
ne zaman başladığı konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak 
yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında yeni teoriler ortaya 
atılmaktadır. 

Dokumacılıkta düne kadar en eski medeniyet olarak tanıdığımız Mısır, 
daha sonra yerini Mezopotamya’ya terk etmiştir. Bugün ise bütün gözler 
Orta Asya’ya çevrilmiştir ve otoriteler kesin sonucun yakın olduğu görü-
şünde birleşmektedir. Ancak, araştırmalar henüz devam etmekte ve zaman 
her geçen gün bizi yeni buluntularla karşılaştırmaktadır.

Nitekim; 1962 yılında Çatal Höyük’te yapılan kazılarda Neolitik devire 
ait olduğu tahmin edilen dokuma parçalarının bulunması M.Ö. 6000 ler-
le Anadolu’yu da bu konuda ön plana çıkarmış bulunmaktadır. Dünyanın 
şimdiye kadar elde edilen en eski örnekleri olan bu dokuma parçalarının 
teknik yönden de ileri bir seviyede olmaları daha ilkellerinin de bulunaca-
ğı düşüncesiyle, dokumacılığın başlangıcını çok daha derinlerde aramamız 
gerektiğini göstermektedir (Yağan, 1978: 9).

Anadolu’da yapılan kazılar, dokumacılığın çok eski bir tarihe sahip ol-
masının yanı sıra yaygın olma özelliğini de ortaya koymaktadır. Örneğin, 
Hatuşaş’ta yapılan kazılarda bulunan tabletler, eti dokumacılığının varlı-
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ğını kanıtlamakta, Mersin Yumuktepe’de yapılan kazılarda çıkan tezgah 
ağırlıkları ve tezgah yerleri, Denizli Beyce sulatan’da bulunan ağırşak ve 
tezgah parçaları, Diyarbakır Çayönü kazılarında bulunmuş, M. Ö. 6500’e 
tarihlenmiş, keten parçası, dokumacılığın başlangıcı ve Anadolu’daki kök-
leri hakkında bilgilerimizi oluşturmaktadır. 

Böylece hem dünyanın bilinen en eski dokuma izinin Anadolu’da ol-
duğu hem de yün, ipek, keten, pamuk olarak tüm doğal liflerle yapılan 
dokumacılığın Anadolu’da yaygın olduğu ortaya konulmaktadır (Atalayer, 
2006: 455).

Anadolu’da tarih öncesi dönemlerde kullanılan dokuma tekniklerinden 
birisi de kolan dokumacılığıdır. Enleri dar, boyları oldukça uzun olan şerit 
halindeki çözgü yüzlü dokumalara genel olarak “kolan dokuma” adı ve-
rilmektedir

Kolan dokumalar kullanılan araca ve tekniğe göre kartlı ya da kartsız 
olarak iki gruba ayrılmaktadır. Çözgü yüzlü dokumaların kartlarla dokunan 
örneklerine “çarpana dokuma” ya da “kartlı kolan dokuma” adı verilmek-
tedir. Çözgü ve atkı olarak bilinen iki iplik sisteminin temel oluşturduğu, 
yün, kıl, pamuk ipliklerle yer tezgâhında dokunan, kartların yerine gücü 
çubuğunun kullanıldığı, bu çubuk vasıtasıyla açılan ağızlıktan geçirilen 
atkı ipliklerinin sıkıştırılmasıyla elde edilen, çözgü yüzlü şerit halindeki 
dokumalara “kolan dokuma” ya da “kartsız kolan dokuma” denilmekte-
dir.

Kolan dokuma ile çarpana dokuma aynı gibi görünse de kullanılan araç 
ve teknikten kaynaklanan farklılıklar söz konusudur. Kolan dokuma, üç 
ayak, tevni, tavnı, kondu gibi isimlerle anılan yer tezgâhında dokunur. 
Çarpanalı dokuma ise özel bir tezgâh gerektirmeden çarpanlar yardımı ile 
dokunur (Sarıoğlu, Ergenekon, Ülger ve Başaran, 2004: 14). 

Yalman (1977: 472); aslı göçebe olup sonradan yerleşmiş köylerde  yü-
rükler seyrek olarak kullanılan tezgaha “kolan veya kon” tezgahı adı ve-
rildiğinden ve iki çeşidi bulunduğundan bahsetmektedir. Kolan tezgahı; 
karşılıklı direklere tek kat olarak bağlanan, istenilen ölçüye göre boy salan 
tezgah olarak tanımlamakta ve ismini de kolandan aldığını belirtmektedir. 
Kon tezgahı ise; iki direkt arasında uzun şeyleri dokuyan ve sarma ipler-
den meydana gelen tezgah olarak tanımlamaktadır. 

Deri, ince ağaç levha, karton, fildişi vb. malzemeden dörtgen veya çok-
gen şeklinde kesilmiş ve köşelerine birer delik delinmiş dokuma aracına 
çarpana denir. Çarpanaların deliklerinden birer iplik geçirilip, bu levha-
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ların 900 veya 1800 döndürülmesiyle ve araya atkı atılmasıyla elde edilen 
şerit halindeki dokumalara da çarpana dokumaları denilmektedir (Aytaç, 
1997: 20). 

Kolan; Anadolu’da, sırtta çocuk taşımak, çocuk belek (kundak) bağı 
(küçük çocuklar bez veya kumaşla sarıldıktan sonra bağlanır; bu işleme 
beleme, bağlama ya da belek bağlama denir.) olarak kullanmak, beşik bağ-
lamak, sırtta yük taşımak ve çuvalların kolayca taşınabilmesi amacıyla, 
çuval kenarlarına dikmek için dokunmaktadır (Deniz, 200: 29).

Yürüklerde dar olarak dokunan kolanlar özel olarak “Çekipi” olarak 
adlandırılmaktadır (Yalman, 1977: 461).

Türkiye’de de göçer topluluklarda başlayan kolan dokumacılığı, eski bir 
gelenek uyarınca Yörük’lerin yaşadığı bölgelerde  halen devam etmekte-
dir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Amasya, Ankara, Afyon-Emirdağ, 
İçel-Tarsus, Elazığ, Kayseri çevre ve köylerinde, Karadeniz Bölgesinde 
çarpana ve kolan dokuma örnekleri tespit edilmiş, azda olsa devam ettiği 
görülmüştür (Sarıoğlu, ve d. 2004: 21).

Denizli’de kolan dokumacılığının yapıldığı nadir bölgelerden biridir. 
Ancak bölgede kolan  dokumacılığı Yörük’lerin yaşadığı çok az sayıda 
ilçe ve köylerde yapılmakta ve gün geçtikçe hammadde, teknik, renk ve 
desen açısından bozulmakta ve kaybolmaktadır. Güzelpınar köyünde ko-
lan dokumacılığı geleneksel yöntem ve tekniklerle az da olsa halen yapıl-
maktadır.  

Bu araştırmada, Denizli ili Güzelpınar köyünde yapılmakta olan kolan 
dokumalarda kullanılan araç-gereçler, motif, renk ve teknik özellikler ile 
kolan dokumaların kullanım alanları incelenmiştir. 

2. Güzelpınar Köyü
Güzelpınar köyü  Denizli merkez ilçeye 26 km uzaklıkta olup, Akköy 

ilçesine bağlı bulunmaktadır. Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya’dan 
göç eden Dağıstanlı bir grup Türk Akköy’e gelip yerleşmiştir (Ano-
nim, 1998: 273). Akköy, Denizli için önemli bir turizm merkezi olan 
Pamukkale’ye 4 km uzaklıkta olup turizm açısından önemli bir yerleşim 
yeridir. Güzelpınar köyü, Merkez ilçeye yakın olmasına ve turistik bir böl-
ge içerisinde yer almasına rağmen geleneksel bir el sanatı olan kolan do-
kumacılığı günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

3. Kolan Dokumacılığının Tarihsel Gelişimi 
Kolan, işlevselliği açısından eski çağlardan günümüze kadar pek çok 



733

toplumda, yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. Kolan dokumacılığı 
kullanılan araç ve tekniğe göre kartlı (çarpanalı) ve kartsız olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktadır. Ancak kolan dokumacılığının  tarihçesini araştırdığı-
mızda kartsız dokunmuş kolanlarla ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılamamış-
tır. Kartsız kolan dokumalar tekstil örneklerinin çoğunda yaşandığı gibi 
zamanın azizliğine uğramış, maalesef ki günümüze kadar ulaşamamıştır. 
Kolan dokumacılığının başlangıç tarihi ile ilgili elde edilen bilgiler çarpa-
nalı kolan dokumalarla sınırlı bulunmaktadır. Çarpanalı kolan dokumalara 
ait ilk tarihsel bilgilere M.Ö. 3000 yılında Susa Mabedinin temelinde bu-
lunan doğa şartlarına karşı dayanıklı fildişi malzemeden yapılmış çarpana 
levhaların ortaya çıkması sayesinde ulaşılabilmiştir. 

Ancak çarpanalı kolan dokumacılığının başlangıç tarihi ve yeri ile il-
gili olarak araştırmacıların farklı ve çelişkili ifadeler kullandıkları dikkat 
çekmektedir. Çarpanalarla dokunmuş en eski buluntu “Ramses Kuşağı” 
olarak anılan bir eşarptır. 342 tabletle gerçekleştirilen bu eşarbın göğüs ve 
omuzların üstüne örtülmek için dokunduğu sanılmaktadır. Beyaz renkli 
dokunan orta kısım, renkli kenar bordürleri ile mavi, kırmızı, sarı ve yeşil-
le çevrelenmiştir. Bu eşarp geçen yüzyılın ortasında Memhis’ten (Yukarı 
Mısır) satın alınmıştır. Şu anda Liverpool Arkeoloji Müzesinde saklan-
maktadır.

Mısır’da eski imparatorluğa ait heykeller ve tasvirlerin üzerinde de Fi-
ravun mezarlarını süsleyen resimlerde tabletli kolan dokumalarına ait şe-
killere oldukça sık rastlanmaktadır (Fotoğraf 1) (Kosswig, 1970: 87). 

Çarpanalı kolan dokumacılığının Hıristiyanlık döneminden binlerce yıl 
önceleri kullanıldığı, Batı ve Kuzey Avrupa’ya Mısır’dan Roma yoluyla 
yayılmış olduğu ihtimalinin kuvvetli olduğu bildirilmektedir (Crockett, 
t.y.: 12). Kosswig’e göre (1970: 86) tabletli kolan dokumacılığı Mısır’dan 
Akdeniz Ülkelerinin sahillerine yayılmış olup, Cezayir, Tunus ve Fas’ta 
yüzyılımızın başına kadar devam ettiği görülmektedir.

Delatbe (1899), M.Ö. ilk yüzyıllara ait Tunus’taki Puni mezarlarında, 
200 kadar, köşeleri delinmiş levhacıkların bulunduğundan söz etmek-
tedir ki, bunlar çarpana olarak kabul edilmektedir. Aynı tipte buluntular 
Kartaca’da da bulunmuştur. 

Pierre pagnon (1876) Kafkasya’da, Reulaux (1880-1884) Benar’da ve 
knapp (1888) Taşkent’te çarpana dokumacılarını işbaşında görmüşlerdir. 
Schinnerar Bosna’da çarpana ile dokuma yapan kadınları bulmuştur (Ay-
taç, 1997: 22).
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Schermann 1911-1913 yıllarında bu dokuma sanatının Birmanya ve 
Himalaya ülkelerinde çok yaygın olduğunu, Daryeeling’te bir Budist do-
kumacılık okulunda tabletli kolan dokumacılığının ders olarak okutuldu-
ğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda Schermann 1911-1913 yıllarında 
İstanbul’da da bir dokumacıyı işbaşında gördüğünü belirtmektedir (Koss-
wig, 1970: 87).

1897 yılında Gürcistan’da silahçı dükkanlarında, erkeklerce hazırlanan 
altın kuşak ve bantlar, oyun kağıtlarından yapılı Kafkas tabletleri o zaman 
Rus müzesinde sunulmaktaydı. 1902 yılında Berlin sanatlar ve el sanatları 
müzesinde tabletli kolan dokumacılığı sergisi ve yapılış biçiminin göste-
rilmesinden sonra bir moda akımı doğmuş ve o zamanın kadın magazinle-
rinde örnekler ortaya çıkmaya başlamıştır .

Çarpanalı kolan dokumacılığı dünyanın birçok yöresinde popülerliğini 
korumuştur. Bu yüzyılda üzerinde Jerusalem (Kudüs) yazılmış tabletlerle 
dokunmuş bantlar Filistin’lilerce turistlere satılmıştır. Yunanistan’da ulu-
sal kostümlerin, çorapların kırmızı bağları tabletlerle dokunmuştur. Kuzey 
Afrika’da hasat kayışları için kalın tabletle dokunmuş bantlar kullanılmış-
tır. Elbise kenarlarına işlenmek için hazırlanan bantlar ise suni ipekle ya-
pılmıştır. Fas’ın Meknes bölgesinde halen birçok tabletli kolan dokumacısı 
çalışmaktadır.

Çarpanalı kolan dokumacılığı Asya ve Orta Doğu’da doğduğu günden 
itibaren varlığını sürdüren bir sanattır. Burmaya ve onu çevreleyen Gü-
neydoğu Asya’ya Çin ve Hindistan’dan ulaşmıştır. Bu bölgelerde yapılan 
tabletli kolan dokumaları halen ihraç maddesi olmaktadır. Japon tabletli 
kolan dokumacılığı, düz dokuma olarak, çoğunlukla ipek kullanılarak ha-
zırlanmış, basit desen özellikleri ile bilinmektedir. Çin’in en çarpıcı tablet-
li kolan dokuma mamülleri zikzak desenli, 6 delikli tabletlerle dokunmuş, 
ağır, sık dokulu, eğer kayışlarıdır. Burma tabletli kolan dokumacılığı din 
ile yakın ilişkilidir. Üzerinde özel yazı bulunan rahip kemeri ve özel bant-
lar yüzyıllardır dokunmaktadır. Bu dokumacılık Doğu ve Ortadoğu’nun 
birbirinden uzak birçok yöresinde geliştirilmiştir. Birçok Doğu, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinde hala bu yöntemle kemerler dokunmaktadır 
(Daltaban s. 37-38 ). 

Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının yaşam tarzları gereği, sü-
rekli yer değiştirmeleri sonucu, kolan dokumaların kullanım ve çevre şart-
larına bağlı olarak zamanla yıprandığını varsayarsak, bu dokumanın ilk 
ne zaman ve nerede kullanıldığını tespit etmek oldukça zordur. Ancak çok 
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eski tarihlerden itibaren Türk topluluklarının kolan dokumacılığı ile uğraş-
tıkları bilinmektedir.

Osmanlı dönemine ait belgelerde “kolan” olarak  geçen, çadır süsleme-
lerinde, çadırların pencere detaylarında ve koşum takımlarında kullanılmış 
olan çarpanalı dokuma örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmek-
tedir (Sarıoğlu, ve d. 2004: 20).

Dr. H. Ritter’e göre 1. Dünya Savaşının başında Musul’da çarpana ile 
dokumacılık yapılmakta idi. Ancak daha sonraları Musul’da olduğu gibi 
Bağdat ve İstanbul çarşılarında da bu sanat kaybolmuştur (Aytaç, 1997: 
22).

Türk topluluklar arasında çok eski çağlardan beri kullanılmakta olan 
kolan dokumacılığı, Anadolu’da Yürükler ve aşiretler tarafından az da olsa 
halen yapılmaktadır.

4. Kolan Dokumanın Kullanım Yerleri
Kolan dokumacılığının göçer topluluklarda başlayan geleneksel kullanım 

alanları halen Türkmen’lerin yaşadığı bölgelerde devam etmektedir. Hatta günü-
müzde geleneksel kullanımın yanında farklı alanlarda da kullanılmakta ve deği-
şik isimler almaktadır (Kahvecioğlu ve Akakça, 2006: 475). 

4.1.Giyimde kullanılan kolanlar
Kadın ve erkek giyiminde çarpana ile dokunmuş kolanlar görülmektedir. Ka-

dın giyiminde kullanılan kolanlar, kuşak adını almakta ve üzerlerindeki motifle-
rin dışında bazı süsler eklenerek kullanılmaktadır (Aytaç, 1997: 23). 

4.2.Çocuklarda kullanılan kolanlar 
Kolanlar beşik bağı, kundak bağı ve çocuk bağı olarak kullanılmaktadır (Er-

bek, 1984;15). Ayrıca Denizli ve çevresinde kolanlar kolanlar, çocuk bağının yanı 
sıra tarlada çalışmaya giden kadınlar tarafından çocuklarını sıcaktan korumak 
için ağacın altına kumaştan çadır kurmada da kullanılmaktadır (Kahvecioğlu, 
2006: 476). 

4.3. Taşımacılıkta kullanılan kolanlar
a) Dırmaç ipi; Karadeniz yöresinde sepetlerin taşınmasında kullanılan çarpan-

lara bu isim verimektedir.

b) Çuval tutacağı; Anadolu’da kullanılan tüm çuvallara, (alaçuval, un çuvalı, 
erzak çuvalı gibi) her iki yanına taşımada ve yüklemede kolaylık sağlaması için 
çarpanadan yapılma çuval tutacakları eklenmektedir (Erbek, 1984:15).

c) Sal kolanı; Denizli yöresinde, kilime sarılmış cenazenin sal denilen dört 
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kulplu taşıma aracına bağlanmasında kullanılan kolana sal kolunu denilmekte-
dir. 

4.4. Hayvanlarda kullanılan kolanlar
Binek olarak ve eşya taşıma işlerinde kullanılan hayvanların eğerleri ayrı bi-

çimlerdedir. Fakat her iki çeşit eğerde de dokuma kolan ve kuşaklar kullanılır. Ci-
rit oyunlarında, gelin alaylarında at yarışlarında bu süslü kolan ve kuşaklar daha 
da önem kazanır. Eskiden, saltanat arabaları gibi arabalar da kolan ve kuşaklarla 
süslenirdi (Aytaç, 1997: 24-25).

Kolanlar hayvanlarda; terki bağı, gem yular, dizgin, deve atkıları, kolanlar, 
eğer süsleri, kol ipi, araba süsleri olarak kullanılmaktadır (Erbek, 1984: 15).

4.5. Çadırlarda kullanılan kolanlar: 
Anadolu’da göçerler, karaçadır, alaçayık veya alaçık ve topakev kullanmak-

tadır. Karaçadırın kazıklara bağlanması, topakevin keçelerinin serilmesi ve kub-
benin tutturulması, alaçayıkta hem keçenin hem de yerle olan bağlantının sağlan-
ması genellikle çandır ipi denilen çarpanalarla sağlanır.

4.6. Diğer kullanım alanları: 
Yukarıda sayılan kullanım alanları dışında kolanlar; barutluk, fişek çantası, 

kılıç askısı, yay kurmak için kement, kur’an bağı, terlik ve takunya alınlığı olarak 
kullanılmaktadır (Erbek, 1984: 15). 

Günümüzde çarpana dokumalar, gerek süsleme ve süslenme gerekse ticari 
amaçla olsun pek çok tasarımda kullanılmaktadır. Bunlar bavul kayışlarında, örtü 
kenarlarında, yastık, pano, kitap ayracı, takı, şal, yelek, kemer, çanta gibi pek çok 
üründe kullanılabilmektedir. 

5. Güzelpınar Köyü Kolan Dokumacılığı
Köyde kolan dokumalar; çarpanalı, gücü tahtalı (delikli seren) ve gücü 

tahtası kullanılmadan olmak üzere üç farklı teknikle dokunmaktadır. Do-
kunan kolanlara, kolan teriminin yanında çekipi, gücüme kolanı veya kul-
lanıldığı yere; göre eşek kolanı, çocuk kolanı, at kolanı ve/veya terki bağı, 
cenaze için kullanılana sümük sargılı, odun taşırken kullanılana tahtacı 
kolanı, çuval kulpu gibi adlar verilmektedir (Sultan Gön, Hanım Girdal, 
Ayşe Kahraman). Ayrıca yörede cenaze kilime sarılarak sal denilen dört 
kulpu taşıma aracına konulmakta ve kayıp düşmemesi için kolanla bağlan-
maktadır. Bu kolana da sal kolanı denilmektedir.

Yörede dokunan kolanların uzunlukları 2,5 ile 4 metre arasında değiş-
mektedir. 
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5.1. Gücü tahtası (delikli seren ) kullanılarak dokunan kolanlar
Kolan dokumada, ağaçtan yapılmış 30 x 20 cm ebadında, uçları oval-

leştirilmiş dikdörtgen bir araç kullanılmaktadır. Dikdörtgenin uzun üst ve 
alt kenarında çözgülerin geçirilmesi için 10 ile 14 arasında değişen  delik-
ler bulunmaktadır (Fotoğraf 2). Yörede gücü tahtasına delikli seren yada 
kolan tahtası da denilmektedir (Ummahan Soyel).  Atkıları sıkıştırmak için 
kullanılan ağaçtan yapılmış araca kılıç yada kirkit  denilmektedir (Fotoğ-
raf 3). Çözgülerin bağlandığı çözgü çubuklarına köyde kazık da denil-
mektedir. Çözgü ipliği olarak piyasada satılan orlon çile veya yumakların 
yanında eskiden olduğu gibi, koyun ve keçi kılından yapılmış iplikler de  
kullanılmaktadır. 

Bu teknik ile dokunan kolanlarda genellikle iki renk iplik kullanılmak-
tadır. Gücü tahtasının üst sırasındaki deliklerden bir renk, alt sırasındaki 
deliklerden ise diğer bir renk geçirilmektedir (Fotoğraf 4). Her delikten 
iki adet çözgü geçirilmektedir. Atkı ipliğinde genellikle çözgü ipliğinden 
farklı bir renk kullanılmaktadır. 

Çözgü çubuğuna bağlanan bir renk çözgü ipliği, gücü ağacının üst sı-
rasındaki deliklerden iki adet olacak şekilde kopartılmadan sırası ile ge-
çirilmektedir. Sonra diğer bir renk çözgü ipliği alt sıradaki deliklerden 
geçirilmekte ve çözgü çubuğuna düğüm atılması ile çözgü çözme işlemi 
tamamlanmaktadır. Çözülen çözgü iplikleri farklı renkte sağlam bir iplikle 
gücülenerek dokuma işlemine başlanmaktadır. İlk sırada gücü ipliği yardı-
mı ile alt delikten geçen çözgü iplikleri yukarıya çıkmakta ve açılan ağız-
lıktan atkı ipliği geçirilerek kılıç yardımı ile sıkıştırılmaktadır. İkinci sırada 
yine gücü yardımı ile üstte olan çözgüler alta, altta kalan çözgüler ise üstte 
çıkartılarak, açılan ağızdan tekrar atkı ipliği atılmaktadır. Dokumaya bu 
iki işlemin tekrarlanması ile devam edilir. Dokuma işlemi tamamlandıktan 
sonra kolanların kenar iplikleri saç örgüsü, koza, boncuk vb. malzemelerle 
süslenerek temiz görünmesi sağlanmaktadır.  

Çözgü tahtası kullanılarak dokunan kolanlarda enine çizgili motifler 
elde edilmekte olup, bunlara dişeme ve tarak denilmektedir (Fotoğraf 5a 
ve 5b). Tarak motifi evlilik ve doğumu simgelediği gibi nazara karşı da 
kullanılmaktadır (Akpınarlı, Ortaç, 2006: 235). Dişeme motifinin ise bazı 
yörelerde bereket ve uğurla ilgili inanışlar için kullanıldığı bilinmektedir 
(erbek, 1984: 15).

5.2. Gücü tahtası kullanılmadan dokunan kolanlar
Bu dokuma tekniğinde de kolanlar genellikle iki renkli olarak dokun-
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maktadır. Ancak bu teknikte çözgüleri geçirmek için gücü tahtası kullanıl-
mamaktadır. Çözgü çubukları dokunacak kolanın uzunluğunda karşılıklı 
olarak  yere çakılmaktadır (Fotoğraf 6). Kolanın kalınlığına göre çözgü 
sayısı belirlenmektedir. Kenar rengi olarak kullanılacak çözgü ipliğinin 
sayısı diğer çözgü ipliğinin sayısından daha fazla olmaktadır. Birinci renk 
çözgü ipliği çözgü çubuğuna düğümlenerek karşıdaki çözgü çubuğuna sa-
rılır ve istenilen sayıda çözgü elde edilinceye kadar çözgü çözmeye devam 
edilir. Bu işlem tamamlanınca aynı şekilde ikinci çözgü ipliği de çözülür. 
Çözgü çözme işleminden sonra çözgü ipliklerine farklı bir iplik ve dik-
dörtgen bir tahta çubuk yardımı ile ağızlık açma işlemi yapılmaktadır. Bu 
sayede tek sayılı çözgüler üstte çift sayılı çözgüler ise altta bırakılmakta-
dır. Bu işlemden sonra tahta çubuğun altında kalan çözgüler dayanıklı bir 
iplik yardımı üstte kalacak şekilde gücülenmektedir (Fotoğraf 7). Yörede 
gücüleme işlemine “dıdılama” da denilmektedir (Ayşe Kahraman). İlk sı-
rada gücü ipliği yardımı ile çift sayılı çözgüler yukarıya çıkmakta ve açı-
lan ağızlıktan atkı ipliği geçirilerek kılıçla sıkıştırılmaktadır. Daha sonra 
gücü ipliğinin serbest bırakılması ile çift sayılı çözgüler altta kalmakta ve 
ağızlık çubuğunun yardımı ile tek sayılı çözgüler üste çıkmaktadır. Açılan 
ağızlıktan atkı ipliğinin geçirilmesi ile ikinci sıra tamamlanır (Fotoğraf 8). 
Dokumaya bu iki işlemin tekrarı ile istenilen uzunluk elde edilene kadar 
devam edilir. 

Gücü tahtalı yapılan dokumada olduğu gibi istenilen uzunluk elde edi-
lene kadar dokumaya devam edilir. Kolan uçları saç örgüsü, koza, bon-
cuk vb. malzemelerle temizlenmektedir. Bu kolanlara, çözgü ipliklerine 
gücüleme işlemi yapıldığı için yörede “gücüme kolan” da denilmektedir. 
Bu dokuma tekniğinde de elde edilen motiflere tarak ve dişeme denilmek-
tedir. 

5.3. Çarpana kullanılarak dokunan Kolanlar 
Güzelpınar köyü ve çevresinde yapılan çarpanalı kolan dokumalarda 

deri ve ağaç kullanılarak dörtgen ve sekizgen şeklinde hazırlanmış, kö-
şelerinde birer delik bulunan çarpanalar kullanılmaktadır (Fotoğraf 9). 
Dokumada kullanılacak çarpana sayısı kolanın genişliğine göre 8 ile 20 
arasında değişmektedir. Çözgüler çözgü çubukları yardımı ile hazırlan-
maktadır. Çözgü çubukları dokunacak kolanın uzunluğu kadar mesafede 
karşılıklı olarak toprağa çakılmaktadır. Çözgü çubukları sayesinde çözgü 
ipliklerinin boyu aynı uzunlukta olmaktadır. Dokumada eskiden çoğun-
lukla koyun ve kuzu yününden çözgü iplikleri kullanılırken, günümüzde 
piyasada bulunan iplikler kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüzde  iste-
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nilen her renkte kolan dokunabilmektedir. 

Dokumada kullanılacak çözgü yumağı karşıda bulunan çözgü çubuğu-
na bir kez dolanarak diğer uçla yan yana getirilir ve kesilir. Desene göre 
çözgü iplikleri önden arkaya yada arkadan öne doğru olmak üzere çarpa-
nanın iki deliğinden geçirilerek uçlarına düğüm atılır (Fotoğraf 10a ve 
10b). Düğüm atılan iplik, çözgü çubuğunun diğer ucuna geçirilir. Desene 
göre alınan diğer bir renk çözgü ipliği aynı yöntemle kare şeklindeki çar-
pananın diğer iki deliğinden geçirilir. Bu işlemler her çarpana için tek-
rarlanır. Deliklerinden çözgü iplikleri geçirilmiş çarpanalar sırası ile üst 
üstte konulmaktadır (Fotoğraf 11). Çözgü geçirme işlemi tamamlandıktan 
sonra çözgü çubuğuna yakın bir yerden çözgü ipleri farklı bir ip yardımı 
ile sıkıca bağlanır. 

Yörede dokuyucu kadınlar desen raporu hazırlamamakta, anneden 
öğrendikleri ve belleklerine yerleşen desenleri dokumakta yada var olan 
Yörük kilim desenlerinden ve doğadan etkilenmektedirler. Ayrıca kolan 
dokuyan kadınlar çözgü ipliklerini çarpanalara geçirmede, sürekli doku-
dukları desenin çözgü ipliklerinin, çarpanalardan geçiriliş sistemini göste-
ren, örnek çarpana kartlarından da yararlanmaktadır. 

Dokunmaya hazır hale gelmiş Çarpanalar desene göre 900 ileri  yada 
geri çevrilmektedir. Bu çevirme sırasında üstteki çözgülerle alttaki çözgü-
ler yer değiştirmektedir. Çarpanaların bir tur çevrilmesinden sonra kenar 
çözgü ipliği renginde hazırlanmış atkı ipliği çözgülerin arasından geçi-
rilerek kılıçla sıkıştırılmaktadır. Çarpanalı kolan dokumalar çözgü yüz-
lü dokumalar olup, atkı ipliği yalnızca kenar atmalarında nokta şeklinde 
görülmektedir. Bu yüzden atkı ipliğinin renginin kenar çözgü iplik rengi 
ile aynı olması tercih edilmektedir. Dokumaya çarpanaların çevrilmesi ve 
her çevrilişten sonra atkı ipliğinin geçirilmesi ile devam edilir. Çarpanalar 
sürekli ileri çevrilerek dokuma yapılıyorsa çözgü iplikleri birbirine dolaş-
maktadır. Dokuma sırasında çözgü iplikleri zaman zaman çözgü çubuğun-
dan çıkartılarak düzeltilmekte ve dokumaya devam edilmektedir.

Güzelpınar köyünde simetrik iplik geçirme sistemi kullanılmaktadır. 
Genellikle çözgüler orta simetri (çarpanaların yarısında iplik önden arka-
ya, diğer yarısında ise arkadan öne doğru geçirilir) veya 2’li simetri siste-
mi (tek sayılı çarpanalarda iplik önden arkaya, çift sayılı çarpanalarda ise 
arkadan öne doğru geçirilir) kullanılarak geçirilmektedir. Çarpanalar hep 
ileri çevrildiği gibi 2 ileri 2 geri, 4 ileri 4 geri ve 8 ileri 8 geri çevrilerek 
farklı motifler elde edilmektedir. 
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Araştırmamız sırasında daha çok dört köşeli kare çarpanalar ile dokun-
muş kolan örneklerine rastlanmıştır. Bu kolanlarda çözgüler, çarpanalar-
dan orta simetri siteminde geçirilmektedir. Kolanların başlangıç ve bitiş-
lerinde çarpanalar sürekli ileri çevrilmektedir. Ortada kalan kısımlarda ise 
çarpanaların 4 ileri 4 geri, 8 ileri 8 geri çevrilmesi ile  farklı motifler elde 
edilmektedir. Yörede daha çok göz (yöresel tanımla gözlü, gözcüklü), di-
şeme, yaprak ve yılan başı motifleri kullanılmaktadır ( Havana Kırtıl, Ha-
nım Girdal ve Sultan Gön) (Fotoğraf 12a, 12b ve 12c). 

Elde edilen eski dokuma örnekleri arasında sekiz köşeli çarpanalar kul-
lanılarak dokunmuş kolanlara rastlanmıştır. (Fotoğraf 13). Hanım Girdal’a 
ait elimize geçen çarpana dokuma örneği 78 yıllık bir dokuma olup, sekiz 
köşeli 18 adet çarpana ile dokunmuştur. Kolanda kullanılan çözgü ipliği 
doğal koyun yününden olup, bitkisel boyalarla boyanmıştır. Çözgüler 2’li 
simetri iplik geçirme sisteminde geçirilmiş olup, çarpanaların 8 ileri 8 geri, 
4 ileri 4 geri  döndürülmesi ile farklı motifler elde edilmiştir. Örnek ko-
landa da görüldüğü gibi kartların farklı sayılarda çevrilmesi ile aynı kolan 
üzerinde birden fazla desen elde edilebilmektedir. Çarpanların 8 ileri 8 geri 
çevrilmesi ile elde edilen kolan üzerindeki motiflerden birinin adına hatap 
başı (Fotoğraf 14), diğer motife ise yılan başı yöresel söylemle ilen başı  
denilmektedir (Hanım Girdal) (Fotoğraf 15). Dokumanın yüzeyi düz örgü 
dokusu görünümündedir. 

 Kolanda istenilen uzunluk elde edildiğinde çözgü iplikleri çubuklardan 
çıkartılır. Çıkartılan çözgü iplikleri ya değişik tekniklerde örülerek yada 
çeşitli ipliklerle hazırlanmış kozalarla temizlenmekte ve aralarına renkli 
boncuklar eklenmektedir. Örülen bu kısma koza bağı da denilmektedir. 
Kolanların süslemeleri kullanılacağı yere göre değişmektedir. Gelin kola-
nı, çocuk kolanı ve günlük giysilerde kullanılan kolanlar, cenaze taşımakta 
kullanılan sal kolanlarına  göre daha renkli ve daha süslü hazırlanmaktadır 
(Fotoğraf 16).  

Çarpana ile dokunan kolanlar, diğer tekniklerle dokunan kolanlara göre 
desen açısından daha zengin ve daha renkli  olarak dokunmaktadır.

6. Sonuç ve Öneriler 
Kolan dokumacılığı, fazla araç gereç istemeyen, dokuma yapmak için 

özel bir mekana gereksinim duyulmayan, başka hiçbir teknikle yapılması 
mümkün olmayan ürünler oluşturulabilen, dokuması göreceli olarak ko-
lay, oldukça masrafsız eski bir el sanatıdır. Bu özelliklerinin yanında işlev-
selliği nedeniyle de tüm dünyada olduğu gibi Anadolu’da da yaygın olarak 
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kullanılmıştır. 

Anadolu’da kolan dokumacılığının nadir olarak yapıldığı köylerden bi-
risi de Güzelpınar’dır. Ancak  köyde kolan dokumayı bilen ve günümüzde 
de dokuyan 65 yaş ve üstü halen yaşayan birkaç kadın olduğu belirlenmiş-
tir. Bu da kolan dokumacılığının yakın gelecekte bu kadınlarla birlikte yok 
olacağını hatta unutulacağını göstermektedir.

Güzelpınar ve çevresindeki köylerde Kolan dokuma örneklerine rastla-
mış olmamız, köylerde yerleşmiş olan çeyiz geleneği sayesinde olmuştur. 
Köyde çeyiz için hala kolan dokutulmaktadır. Yaşlılar ise cenazelerini sar-
mak için sandıklarında kolan bulundurmaktadır. 

Köyde; gücü tahtalı (delikli seren), gücü tahtası kullanılmadan ve çar-
pana kartları kullanılarak olmak üzere üç farklı teknikle kolan dokuması 
yapıldığı belirlenmiştir. Gücü tahtalı ve tahtasız yapılan kolanlarda çözgü 
iplikleri çözgü çubukları (kazık) yardımı ile çözülmektedir. Bu iki teknikle 
dokunan kolanlar iki renkli olup, enine çizgili motifler elde edilmektedir. 
Elde edilen motifler, genellikle dişeme ve tarak olarak adlandırılmaktadır. 

 Çarpanalı kolan dokumalarda ise, dört köşeli ve sekiz köşeli çarpanalar 
kullanılmaktadır.   Bu teknikte simetrik iplik geçirme sisteminin kullanıl-
dığı, çarpanların 2 ileri 2 geri, 4 ileri 4 geri ve 8 ileri 8 geri  çevrilmesi 
ile çok çeşitli motiflerin elde edildiği tespit edilmiştir.Çarpana ile doku-
nan kolanlar renk ve motif açısından diğer tekniklere göre daha zengin-
dir. Kartların farklı sayılarda çevrilmesi ile bir kolan üzerinde birden fazla 
motif dokunabildiği belirlenmiştir. Çarpanalı kolan dokumalarda nazara 
karşı koruduğu inanılan göz motifi ile birlikte yılan başı motifinin sıklıkla 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında hatap başı, yaprak ve dişeme 
motiflerinin de kullanıldığı görülmüştür. 

Güzelpınar köyünde çarpana kolan dokumaların diğer kolan dokuma-
lara göre daha zahmetli ve zor olduğu için son yıllarda dokunmadığı belir-
lenmiştir. Yörede çarpanası bulunan ve geçmişte çarpanalı dokuma yapmış 
80 ve 91 yaşlarında iki kadın tespit edilmiştir. Ancak köyde çoğu kadının 
sandığında kayınvalidesinden, annesinden hatta büyükannesinden kalmış, 
çapana ile dokunmuş kolanlara ve çarpana kartlarına rastlanmıştır.  

Araştırmamız sırasında Güzelpınar köyü çevresinde yer alan Küçükde-
re, Kocadere köyleri ile Irlıganlı, Korucuk kasabaları ve Akköy ilçesi gibi 
çevre köy ve kasabalarda kolan dokuma yapıldığı tespit edilmiştir. Söz 
konusu yerlere gidilerek konu ile ilgili araştırma yapılmıştır. Yapılan araş-
tırma sonucunda bu yerleşim alanlarında dokuma yapan kadınların aslen 
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Güzelpınar’lı olduğu evlilik ve göç nedeniyle köyü terk ettikleri anlaşılmış-
tır. Bu nedenle bu köy ve kasabalarda dokunan kolanların, Güzelpınar’da 
dokunan kolanlarla teknik, renk ve motif açısından benzerlik gösterdiği 
sonucuna varılmıştır. 

Denizli ve çevresinde kolanlara kullanıldığı yere göre, sal kolanı, tah-
tacı kolanı, eşek kolanı, at kolanı, terki bağı, sümük sargılı, çocuk kola-
nı, çuval kulpu, çekipi, gücüme kolanı gibi adlar verildiği belirlenmiştir 
(Sultan Gön, Hanım Girdal, Ayşe Kahraman ). Yörede dokunan kolanlar; 
kadın giysilerinde peştemallerin üzerinde, erkek giysilerinde kuşakların 
üzerinde, çocuğu düşmemesi için beşiğe bağlamada, tarlaya çalışmaya gi-
den kadının sırtına çocuk bağlamada, çuvallarının kenarlarına dikilerek 
yük taşımada, odun taşımada, kilime sarılmış cenazeyi sala bağlamada ve 
hayvan koşum takımlarında kullanılmaktadır. 

Ayrıca yörede cenaze kilime sarılarak sal denilen dört kulpu taşıma 
aracına konulmakta ve kayıp düşmemesi için kolanla bağlanmaktadır. Bu 
kolana da sal kolanı denilmektedir.

Yörede yapılan araştırma sonucunda gençlerin çevrelerinde böyle bir 
maddi kültür varlığı olduğundan haberlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak araştırmamız sırasında köyde yaşayan genç kadınlar konuya “acaba 
maddi bir getirisi olur mu”  düşüncesiyle ilgi duymuşlardır. Ellerinde bulu-
nan dokumaların atalarından kalma ve kültürlerinin bir parçası olduğunun 
bilincinde olmadan, kendilerine ek bir gelir sağladığı taktirde bu işi seve 
seve öğreneceklerini belirtmişlerdir.  

Kolan dokumacılığı Yörüklerin yaşadığı bazı dağ köyleri dışında artık 
dokunmamaktadır. Oysa kolan dokumacılığı, sağlamlığı, istenilen uzun-
lukta dokunabilmesi ve desen zenginliği bakımından diğer dokuma çeşit-
lerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle kolan dokumalar hem çağdaş tasarım-
larda hem de geleneksel boyutta rahatça kullanılabilir. Ancak oldukça eski 
bir dokuma tekniği olan çarpanalı kolan dokumacılığı gelişen teknoloji ve 
ihtiyaçların çeşitlenmesi nedeniyle gün geçtikçe önemini kaybetmektedir. 

Güzelpınar köyü, Merkez ilçeye yakın olmasına ve turistik bir bölge 
içerisinde yer almasına rağmen geleneksel bir el sanatı olan kolan doku-
macılığı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ancak kolan dokumacılığı, turizm 
açısından önemli bir yörede yapılmasına rağmen, turizm pazarında gerek 
yeni tasarımlarla gerekse geleneksel ürün olarak yerini alamamıştır.

Bu nedenle kolan dokumacılığının varlığının korunması ve gelecek ku-
şaklara aktarılması için, dokumacılıkla uğraşan köylerin tespit edilerek ya-
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pılan dokumaların teknik ve desen özelliklerinin belirlenmesi, dokuyucu-
nun desteklenmesi, üretilen ürünlerin pazarlanmasında yardımcı olunması, 
üretilen kolanların çağdaş tasarımlarda kullanılması, turizmde hediyelik 
eşya yapımında kullanılması gibi bir takım önlemler alınması gerekmek-
tedir.
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ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİNİN
BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ

DEĞİŞİMİN SAPTANMASI

KAVAK, Sinan
YAMAN, Melek

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Bu araştırma, Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin, beslenme alış-

kanlıklarındaki, değişimin saptanması amacıyla yapılmış ve Almanya’da 
en az on yıldır yaşayan 200 Türk ailesi üzerinde yürütülmüştür. Aileler  
Almanya’nın Bielefeld, Gütersloh, Hannover, Köln, Diesburg, Osnaburg, 
Berlin, Hamburg, Dortmund, Stutgart, Münster ve Essen şehirlerinde ya-
şayan aileler arasından rastgele seçilmiştir. Veriler Mikrosta Paket progra-
mında, x2 uygulanarak yorumlanmıştır. 

Aile bireylerinden annelerin % 82.5, babaların % 92’si, çocukların 
ise %15’i Türkiye’de doğmuştur. Annelerin % 26’sı, babaların %15,7’si 
Alman vatandaşlığına geçmiştir. Babaların ve annelerin yarıdan fazlası (% 
62, % 55) 29-36 yaşlar  arasındadır.

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinde, yer sofrasında yemek yeme alış-
kanlığı yerini, yemek masasına bırakmaktadır. Sofraya hep birlikte oturul-
makta ve ayrı kaplarda yemek yenilmektedir. Aile bireyleri, Almanya’da 
çalışma saatleri nedeniyle, genellikle öğlen ve sabah öğünlerini atlamak-
tadırlar. Aileler, besin ihtiyaçlarını çoğunlukla süpermarketten (%95) ve  
Türk bakkallarından (%75) karşılamaktadır. Göçle birlikte, ailenin yapı-
sındaki değişiklikler, kadının ailede yemek yapma durumunu pek etkile-
memiştir. Ancak erkeklerin yemek yapma oranı, Türkiye’de %8 iken bu 
oran Almanya’da %27’ye ulaşmıştır. 

Misafirperverliği ile ünlü Türk toplumu, göçe rağmen Almanya’da da, bu 
özelliğini korumaya devam etmektedir. Konuklara şeker, çikolata, yabancı 
kahve, kolalı içecekler, meyve suyu ve alkol ikram edilmektedir. Özel günler-
de, özel yemeklerin yapımına, Türkiye’deki kadar önem verilmemekle birlik-
te, (% 86,6) Almanya’da  devam ettiği de görülmektedir (%75).
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Almanya’da yaşayan Türk aileleri, yemeklerinde sos kullanımlarını art-
tırırken, baharat kullanımlarında pek bir farklılık gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelime: Almanya, göç, baharat.

Giriş
Göç hareketleri insanlık tarihi kadar  uzundur. Ancak her toplum kendi 

biçimlendirildiği tarihte yeni yaşam alanları  bulma, yeni topraklara veya 
kazanç imkanlarına kavuşma açısından göç hareketlerine eşit ölçüde bir 
değer tanımamıştır. Göç, endüstrileşmenin de bir ürünü sayılmaktadır. Ni-
tekim  18. yüzyılın sonlarından itibaren gereksinme ve çalışma ihtiyacı 
içinde bulunan, ancak geleneksel mesleklerini sürdürme imkanı bulama-
yan binlerce insan için sanayi gerçek bir sığınak teşkil etmiştir. İkinci Dün-
ya savaşından sonra Amerika’ya güneyin kırsal bölgeleriyle Meksika’dan 
ve Porto-Riko’dan göçler olurken, Avrupa’da da benzer sebeplere daya-
nan benzer bir göçe tanık olunmuştur. Binlerce yabancı işçi, çalışmak için 
Avrupa’nın sanayileşmiş kentlerine gitmişlerdir(Akçaylı,1984;132). Bu 
gidenlerin arasında, Türk toplumu “göç” kavramıyla geniş ölçüde ancak 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tanışmış ve bu  tanışıklık bireysel ter-
cihlerden çok “toplum mühendisliği” olarak adlandırılan planlama faali-
yetleri ile gerçekleşmiştir. Başka bir deyimle “göç” bir devlet politikası 
unsuru olarak ele alınmıştır. Türkiye’nin toplumsal dokusunu büyük öl-
çüde değiştiren, Türkiye sınırları dışında etkinliği uluslararası ilişkiler ve 
örgütler yolu ile her gün duyulan göç hareketi, 1960’larda gelişen ekono-
mik sıkıntılar, işsizlik, döviz darlığı gibi etkenleri ortadan kaldırmak için 
düşünülen bir “demografik çözüm” olarak ortaya çıkmış ve hala devam 
etmektedir. Bugün dünyada 3,9 milyon Türk vatandaşının, 2,9 milyonu 
Avrupa’da, bunların 1,8 milyonunda   Almanya’da olduğu belirtilmektedir 
(ÇSGB, 2007:15).

Yapılan bir çalışmada, Nodhein-Westfallen eyaletlerinde yaşayan Türk  
ailelerin % 36.1’ inin il, %8.4’ünün ilçe, %55.5’inin ise köyden geldiği, 
%58.3’ünü ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 1990 yılında yapılan bir 
diğer çalışmada ise dağılımı şöyledir : % 27`si nüfusu 5000`e kadar, % 
31`i nüfusu 5000 ile 50.000 arasında olan ve % 42`si ise nüfusu 50.000`de 
yukarı olan yerlerden gelmişlerdir. Ayrıca, bu işçilerin eğitim düzeylerinin 
de oldukça düşük olduğu, özellikle kadınlar arasında eğitimi olmayanların 
oranının ortalama % 24 olduğu, ve bu kadınlar arasında okuma yazma bil-
meyenlerin olduğu belirtmektedir. (Balgamış,1987, Demirbaş, 1990).   

Çok farklı sosyo-kültürel ortamdan gelen bu kişiler, sanayileşme ve sos-
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yal değişmenin ortaya çıkardığı şartları yaşamadan; bilgi, görgü, tecrübe 
bakımından belli bir yere gelmeden, göç ettikleri ülkelerde modernizasyo-
na açık, son derece hareketli bir havayla karşı karşıya kalarak kendilerini 
yabancı hissetmiş ve  dini, kültürel, değer yargılarını perçinleyen gruplar 
halinde yaşamaya başlamışlardır (Anar, 1991: 1071,Taştan, 1991: 1080).

Göç ile ailenin yaşadığı yerin değişmesi ailede değişime neden olmuş, 
ailenin tüm toplumsal ilişkileri değiştiğinden, bireyleri için yeni ve yük-
sek beklentiler yarattığı gibi, yeni değerlerin de kaynağı olmuştur. Göçün 
ilk yıllarında erkek ağırlıklı ve göreceli olarak orta yaş grubu içinde bu-
lunanlardan oluşan Türk nüfusu, aile birleşimi sonucu ve ilerleyen yıllar 
içinde doğal olarak daha heterojen bir yapıya ulaşmıştır. Öncelikle nüfu-
sun içindeki kadın oranı artmıştır. Bunun ötesinde aile birleşimleri ve ev-
lilikler yolu ile genç nüfusun oranı oldukça artmıştır(Bilen, Tarihsiz: 85, 
Kongar,1999: 587). 

Bireylerin beslenme alışkanlıklarını belirleyen en önemli etmen “kül-
tür” olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür; aile, okul, cami, kilise gibi ku-
rumlar arcılığıyla bir kuşaktan diğerine aktarılan yaşama biçimi olarak ta-
nımlanabilir. İnsanların beslenme alışkanlıkları kültürlerinin bir parçasıdır. 
Beslenme alışkanlıklarını belirleyen önemli değişkenlerden birisi birey-
sel değişkenlerdir. Bireyin gelir düzeyi, mesleği, eğitim durumu yaşadığı 
yer değiştikçe beslenme alışkanlığı da buna paralel olarak değişmektedir. 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin beslenmelerindeki olumlu ve 
ya olumsuz değişiklileri saptamak, bunların nedenlerini belirlemek ve 
yeni çalışmalara ışık tutacak olması bakımından önemlidir. Almanya’da 
yaşayan Türk ailelerine verilen eğitimlerde, seminerlerde vb. tüm çalışma-
larda, araştırmanın sonuçları doğrultusunda, düzenlemelerin yapılmasına 
temel oluşturacaktır.

Almanya’da yaşayan ailelerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi 
yönünde yapılan araştırmaların sayıca sınırlı olması, bu alanda yapılan 
araştırmaların çoğunluğunun geri dönen aileler üzerinde yapılmış olması 
araştırmanın önemini artırmaktadır. Ayrıca araştırmacının bu konuya ilgi 
duyması da konu seçiminde etkili olmuştur. 

Bu araştırmada; Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin beslenme du-
rumları incelenerek, ailelerin Türkiye’deki beslenme alışkanlıkları ile 
Almanya’daki beslenme alışkanlıkları arasında fark olup olmadığını tespit 
etmek, amaçlanmıştır.
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Araştırmanın Yöntem ve Araçları
Almanya’da yaşayan Türk aileleri üzerinde yapılan bu araştırma-

da, Almanya’ya gidilmeden önce ilgili kişi ve ailelerle ilişki kurulmuş, 
Almanya’da on yıldan fazla yaşayan Türk aileleri bu araştırmanın evreni-
ni oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Almanya’nın Bielefeld (62), 
Gütersloh (44), Hannover (10), Köln (18), Diesburg (8), Osnaburg (15), 
Berlin (3), Hamburg (12), Dortmund (7), Stutgart (5), Münster (9) ve Es-
sen (7) şehirlerinde yaşayan, Türkiye’den göç etmiş, toplam 200 aile oluş-
turmuştur.

Veriler, ailelerle yüz yüze görüşme tekniği ile bizzat araştırmacı tara-
fından Almanya’ya gidilerek, 2003 yılı şubat ayında toplanmıştır. Veriler 
önemli bir kısmı (104 aile) ailelerin evlerine konuk olunarak bizzat araş-
tırmacı tarafından doldurulmuştur. Verilerin bir kısmı ise, gönüllü ailelerde 
yapılan, kahvaltı ve akşam toplantılarında, toplu halde yine bizzat araştır-
macı tarafından, açıklamalar yapılarak  ve hafta sonlarında ailelerin hep 
birlikte bulundukları dernek, vakıf vb. mekanlarda, toplanmıştır.

Verilerin istatistiksel analizlerinde, araştırmanın amaçlarına uygun ki-
kare istatistiksel analizi kullanılmıştır (Karasar,1999). x2 uygulamalarında 
hiçbir hücrenin boş olmaması ve 5’nten küçük değerlerin % 20’yi geçme-
mesi gerekir. Bu durumda araştırma tekniğinin güvenirliği düşmektedir. x2  
uygulamalarında bu iki özelliğe dikkat edilmiştir. İstatistiksel çözümleme-
ler “Mikrosta” paket programı ile yapılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, Almanya’ya göç etmiş Türk ailelerinin, beslenme alışkan-

lıklarındaki, değişimi saptamak amacıyla elde edilen bulguları yer veril-
miştir. 

Aileler Hakkında Tanıtıcı Bulgular
Bu bölümde, araştırma kapsamındaki aileleri tanıtıcı bulgular yer al-

maktadır. Aile bireylerinin doğum yerleri, yaşları, uyruğu, eğitim durumu, 
Türkiye’ye dönme isteği, sağlık sorunları  bu bölümde incelenmiştir.
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Tablo.1: Bireylerin Doğum Yeri, Uyruğu, Türkiye’ye Dönme İsteği

Doğum Yeri
Kadın    N=200 Erkek   N=184 Çocuk   N=259

S % S % S %

Türkiye 165 82,5 170 92,0 40 15,0

Almanya 35 17,5 14 8,0 219 85,0

Uyruğu

T.C 138 69,0 150 81,5 139 53,0

Almanya 54 27,0 29 15,7 120 47,0

Türk-Alm 8 4,0 5 2,8 - -

Türkiye’ye Dönme İsteği

Evet 91 45,5 92 50,0 95 37,5

Hayır 108 54,0 91 49,0 154 60,6

Kararsız 1 0,5 1 1,0 10 1,9

Aile bireylerinin doğum yerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kadınların 
% 82.5’i ve erkeklerin % 92’sinin Türkiye’de doğduğu saptanmıştır. 
Çocukların ise % 85’i  Almanya doğumludur.

2007 yılı verilerine bakıldığında 1972 yılından 2005’e kadar toplam 
702.324 kişi Almanya vatandaşlığına geçmiştir (ÇSGB, 2007: 23).
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Tablo.2: Kadın ve Erkeklerin Yaş, Eğitim ve Çalışma Durumu

Yaşı
Kadın    N=200 Erkek    N=184

S % S %

20-altı 5 2,5 - -

21-28 48 24,0 23 12,5

29-36 55 27,5 62 33,6

37-44 33 16,5 35 19,1

45-52 23 11,5 23 12,5

53-60 30 15,0 21 11,4

61-68 5 2,5 18 9,9

69-Üstü 1 0,5 2 1,0

Eğitim Durumu

Okumaz-Yazmaz 9 4,5 2 1,0

Okur-Yazar 23 11,5 11 6,5

İlkokul 54 27,0 38 20,0

Ortaokul 28 14,0 28 15,0

Lise 59 29,5 72 39,0

Üniversite 27 13,5 33 18,5

Çalışma Durumu

İşçi 98 49,0 115 62,0

Memur 7 3,5 16 9,0

Emekli 11 5,5 20 11,0

Öğrenci 9 4,5 2 1,0

İşsiz 75 37,5 31 17,0

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin yaş durumları tablo 2’de göste-
rilmiştir. 21-28 yaş dilimleri arasında kadınların oranı % 24,0 iken erkek-
lerin oranı %12.5’tir. 53-60 yaş arasında bulunan erkek oranı (%15) kadın 
oranından (%11,4)  yüksektir.

Araştırma kapsamına giren ilkokul mezunu olan kadınların oranı %27, 
erkeklerin oranı ise % 20’dir. Lise mezunu olan kadınların oranından ve 
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erkeklerin oranı daha fazladır (% 29.5, % 39). Genel olarak son yıllar-
da Türk çocuklarının lise ve üniversiteye girme oranlarının geçmiş yıllara 
göre daha arttığı ve her geçen gün bu durumun daha da iyiye gideceği 
düşünülmektedir. Almanya’da 1995-96 öğretim yılında 20.631 Türk öğ-
renci yüksek öğrenime devam ederken, 2003-2004 öğretim yılında bu sayı 
24.448’e ulaşmıştır (ÇSGB, 2007: 35).

Araştırmaya katılan ailelerdeki kadınların % 37.5’i, erkeklerin ise %17’si 
işsizdir. Emeklilik oranlarına baktığımızda erkeklerin oranı, kadınların 
oranının iki katı durumundadır. Evli kadınların % 4.5’’i öğrenimlerine de-
vam etmektedir. Erkeklerin % 71’i, kadınların ise  % 52.5’i çalışmaktadır. 
31.12.2005 tarihi itibariyle Almanya’da işsiz yabancıların (672.317) oranı 
% 28.7’dir bunun % 32.5’i (210.821) Türklerdir. İşsiz Türklerin 126.927’si 
(% 60.2) erkek, 83.894’sı, (% 39.8) ise kadındır (ÇSGB, 2007: 28).

Bireyin beslenme alışkanlıkları ve yaşadığı çevre, bireyin sağlık sorun-
larıyla birebir ilişkilidir. Çocukluk döneminde kazanılan yanlış ve hatalı 
beslenme alışkanlıkları sonucu ileri yaşlarda çeşitli sorunlar ortaya çık-
maktadır. Bu bölümde Almanya’da yaşayan Türk ailelerin sağlık sorunları 
ve bu sorunların beslenmeden kaynaklanabilenleri incelenmiştir.

Tablo.3: Ailelerin Sağlık Sorunları

Sağlık sorunu varlığı ve 
sorunlar

Türkiye
N=168 Almanya N=188

S % S %

Hayır 139 82,7 107 56,9

Evet  (cevabınız evet ise hangisi 
olduğunu belirtiniz) 29 17,3 81 43,1

 Hipertansiyon 12 6,0 36 18,0

Kalp-damar 3 1,5 18 9,0

Mide 11 5,5 34 17,0

Şişmanlık 11 5,5 35 17,5

Barsak-kabızlık 11 5,5 19 9,5

Almanya’da yaşayan araştırmaya alınan Türk ailelerin sağlık sorunları Tab-
lo 3’te gösterilmiştir.  Türkiye’de yaşadıkları dönemde,  ailelerin % 17.3’ünde  



756

sağlık sorunları mevcutken, Almanya’da bu oran % 43.1’lere tırmanmıştır. Ai-
lelerin % 1.5’i Türkiye’de iken Kalp-damar hastalıklarından şikayetçi olduk-
ları halde, Almanya’da  kalp-damar hastalıklarında artış görülmüş ve bu artış 
%9’lara ulaşmıştır.. Kalp-damar hastalıklarının oluşumunda çok çeşitli risk 
faktörleri vardır. Bunlar, kan basıncı, kan lipitleri, şişmanlık, diyabet, sigara, 
diyet, hareketsizlik, kalıtım, strestir(Baysal,1992: 5).

Ailelerde Türkiye’de yaşadıkları dönemde mide hastalıkları, şişmanlık 
ve barsak rahatsızlığı görülenlerin  oranları birbirinin aynıdır. Almanya’da 
yaşadıkları dönemde bu rahatsızlıkların görülme oranları sırasıyla %17, 
%17.5, % 9.5’tur. Hipertansiyon oluşmasında beslenme ve genetik özel-
liklerin yanı sıra vücut ölçüsü, fiziksel aktivite, sigara, alkol kullanımı ve 
stres gibi birçok değişkenin etkili olduğu bilinmektedir (Yağmur,1994: 
211). Ailelerin Türkiye’deki tansiyon rahatsızlıkları % 6’dan, Almanya’da 
% 18’e çıkmıştır. Almanya’daki çalışma koşulları, beslenme alışkanlıkları, 
fiziksel aktivitenin azalması ve stres bu artışın sebebi olarak düşünülmek-
tedir.

Ailelerin Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular
Nüfus ve göç hareketleri ailelerin yaşam biçimlerine, evlenme şekille-

rine, doğurganlık ve eğitim durumlarına, ekonomik yönden geçimlerine, 
beslenme alışkanlıklarına varıncaya kadar bir dizi değişiklikleri beraberin-
de getirmiştir (DPT, 2001: 113). Beslenme alışkanlıkları bireyin gerek be-
densel gerekse zihinsel sağlığını önemli derecede etkilemesi bakımından 
günümüzde tüm dünya ülkelerinde üzerinde son derece önemle durulan bir 
konudur. Bu bölümde Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailelerin beslen-
me alışkanlıklarına ilişkin bulgular tartışılacaktır.

Tablo.4: Ailelerin Sofra Düzeni ve Servis Alışkanlıkları,
Öğün Sayıları, Öğün Atlama Durumları

Ailelerin Sofra Düzeni ve 
Servis Alışkanlıkları         N=200

Türkiye Almanya X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 86 114 11 189 74.52 .000

Yemek masası kullanılır. 141 59 189 11 38.25 .000

Sofraya hep beraber oturulur. 186 14 200 0 12.50 .000
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Erkekler önce yer. 13 187 0 200 11.44 .000

Kadınlar önce yer. 1 199 0 200 - -

Tek kaptan yemek yenir 56 144 13 187 30.89 .000

Herkes ayrı kaptan yer. 144 56 187 13 30.89 .000

Kadının Eğitim Durumu Lise ve Üstü Olan Ailelerin Sofra Düzenleri ve  Servis Alışkanlıkları N=86

Türkiye Almanya
X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 16 70 3 83 8.52 .003

Yemek masası kullanılır. 75 11 83 3 3.81 .050

Sofraya hep beraber oturulur. 74 12 86 0 10.84 .000

Erkekler önce yer. 3 83 0 86 1.35 .244

Kadınlar önce yer. 0 86 0 86 - -

Tek kaptan yemek yenir 12 74 3 83 4.67 .030

Herkes ayrı kaptan yer. 82 4 83 3 - -

Kadının Eğitim Durumu Ortaokul ve Altı Olan Ailelerin Sofra Düzenleri ve 
Servis Alışkanlıkları N=114

Türkiye Almanya X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 70 44 8 106 72.51 .000

Yemek masası kullanılır. 66 48 106 8 36.00 .000

Sofraya hep beraber oturulur. 112 2 114 0 .504 .477

Erkekler önce yer. 10 104 0 114 8.47 .003

Kadınlar önce yer. 1 113 0 114 - -

Tek kaptan yemek yenir 44 70 10 104 26.42 .000

Herkes ayrı kaptan yer. 62 52 104 10 37.23 .000
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Tablo 4’ün Devamı

Ailelerin Öğün Sayısı          N
=200                                        

Türkiye Almanya
X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Bir öğün 1 199 14 186 9.97 .001

İki öğün 15 185 86 114 64.90 .000

Üç öğün 167 33 99 101 50.37 .000

Dört öğün 11 189 1 199 6.95 .008

Beş öğün 6 194 0 200 4.23 .039

Ailelerin Öğün Atlama Durumları       N=200

Evet 38 162 126 74 78.22 .000

Hayır 188 12 77 123 135.2 .000

Bazen 25 175 48 152 8.11 .004

Ailelerin Atladıkları Öğün Durumları      N=200

Sabah 9 191 59 141 42.54 .000

Öğlen 50 150 114 86 41.01 .000

Akşam 3 197 11 189 3.62 .056

Kadının Eğitim Durumu  Ortaokul ve Altı Olan Ailelerin  
Atladıkları Öğün Sayıları        N=114

Sabah 7 107 22 92 7.74 .005

Öğlen 25 89 40 74 4.21 .040

Akşam 1 113 5 109 1.541 .214

Kadının Eğitim Durumu Lise ve Üstü Olan Ailelerin 
Atladıkları Öğün Sayıları         N=86

Sabah 2 84 22 64 17.48 .000

Öğlen 15 71 45 41 21.52 .000

Akşam 1 85 4 82 .820 .364
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Ailelerin sofra düzeni ve servis alışkanlıkları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo incelendiğinde ailelerin Almanya’da sofraya hep birlikte oturdukları 
görülmektedir. Ailelerin Türkiye’de yaşadıkları dönemde 13 ailede erkek-
lerin kadınlardan önce yemek yedikleri saptanmıştır. 

Türkiye’de yemek masasında yemek yiyen ailelerin oranı (141 aile) 
Almanya’ya gidince artmıştır(189 aile).

Ketter, Almanya’da yaşayan göçmen ailelerinin değişik çalışma saatleri 
nedeniyle daha az bir araya geldiklerini ve daha az öğünü birlikte paylaş-
tıklarını, akşam yemeğinin ana öğün olduğunu, yer sofrasının yerini az da 
olsa sehpa gibi farklılıklara rağmen, masaya bıraktığını, yemeğin ise çatal, 
bıçak,  kullanılarak yenildiğini belirtmiştir (Ketter,1988: 99).

Kadının eğitim durumu lise ve üstü olan ailelerin Türkiye’deki yaşam-
ları ile Almanya’daki yaşamları arasında, sofra düzenleri ve servis alış-
kanlıklarında, yer sofrası ile masa kullanımı arasında istatistiksel açıdan 
önemli bir fark vardır (P< 0.05). Yemek masasının kullanımı, Türkiye’ye 
(75 aile) göre, Almanya’da (83 aile) artmıştır. Ancak erkeklerin önce ye-
mek yediği aile sayısı 3 iken Almanya’da hiç kalmamıştır.

Kadının eğitim durumu ortaokul ve altı olan ailelerin Türkiye’deki ya-
şamları ile Almanya’daki yaşamları açısından, sofra düzenleri ve servis 
alışkanlıklarında, yer sofrası ile masa kullanımında ve tek kaptan yemek 
yenilmesinde, istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır (P< 0.05). Ailele-
rin yer sofrasını kullanımlarının Türkiye’deki (70 aile) sayısı Almanya’da 
(8 aile) sayısından oldukça düşmüştür. Türkiye’de sofraya hep birlikte otu-
ran ailelerin sayısı (112 aile),  Almanya’da iki katına (114 aile), çıkmıştır.

Yapılan bir araştırmada, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin % 74.5’i 
yemeklerini masada ve  % 52.7’si ise ayrı kaplarda yedikleri belirlenmiştir 
(Işık,1998). Almanya’da yapılan bir araştırmada da benzer sonuçlar alın-
mıştır (Gözaydın, 1982: 177).

Aileler Türkiye’de yaşadıkları dönemlerde, genellikle (167 aile) üç 
öğün yemek yemektedirler. Ailelerin göçten sonra Almanya’da ise yak-
laşık yarısı (99 aile) üç öğün yemek yemektedir. Almanya’da öğün sayısı 
açısından (86 aile) iki öğünde artış olmuştur.  Işık  yaptığı araştırmasında 
Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ailelerin çoğunluğunun günde üç 
öğün yemek yediklerini saptamıştır (Işık, 1998).

Ailelerin öğün atlama durumları Tablo 4’te gösterilmiştir. 188 aile 
Türkiye’de öğün atlamamaya özen göstermektedir. Ancak 126 ailelerin 



760

Almanya’da öğün atladıkları belirlenmiştir. Ailelerin Türkiye ve Almanya 
öğün atlama durumları karşılaştırıldığında  anlamlı bir fark görülmektedir 
(P<0.05).

Türkiye’de ailelerin yaklaşık dörtte biri öğle yemeğini atlarken 
Almanya’da dörtte üçüne yakını öğle yemeğini atlamaktadır. Ailelerin 
Türkiye (9 aile) ile Almanya (59 aile) arasındaki sabah öğününü atlama 
oranları incelendiğinde Almanya’da  altı kat kadar daha fazla atlandığı gö-
rülmektedir. Aralarındaki fark anlamlıdır (P<0.05). Hem Türkiye’de hem 
de Almanya’da akşam yemeğini atlayan aile sayısında biraz artış izlense 
bile,  akşam yemeğine oldukça önem verilmektedir.

Tablo 8’de eğitim durumu lise ve üstü ve orta okul ve altı  olan ailelerin 
öğün atlama durumları görülmektedir. Ailelerin sabah ve öğlen öğünleri-
ni atlamaları Türkiye’ye göre Almanya’da daha da artmıştır. Aralarındaki 
fark ise istatistiksel açıdan önemlidir (P<0.05). Ailelerin akşam öğününü 
atlama durumlarında ise önemli bir farklılık yoktur. Ailelerin eğitim du-
rumlarına göre oluşturulan gruplarda da ayrı ayrı öğün atlama durumların-
da önemli bir değişim gözlenmemiştir.

Tablo.5: Ailelerin Besin İhtiyacını Karşıladıkları Yerler

Ailelerin Besin İhtiyacını Karşıladıkları Yerler  
N=200

Türkiye Almanya 

S % S %

Pazar 179 89,5 74 37,0

Bakkal 175 87,5 150 75,0

Süpermarket 111 55,5 190 95,0

Hipermarket 28 14,0 106 53,0

Ailelerin besin ihtiyacını karşıladıkları yerler Tablo 5’te gösterilmiş-
tir. Türkiye’de ailelerin % 89.5’i besin ihtiyacını pazarlardan ve % 87.5’i 
bakkallardan karşıladıklarını, Almanya’da ise % 95’i süpermarketlerden 
alışveriş yaptıklarını belirmişlerdir. Almanya’ da besinlerin alınmasında, 
ailelerin % 53’ü Türk bakkallarını tercih etmektedir. Ayrıca ailelerin, daha 
ekonomik olması nedeniyle de % 37’si ise,  pazarı seçmektedirler.
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Tablo.6. Yemeklerde Sos ve Baharat Kullanma Durumları

Yemeklerde Sos Kullanma Durumları 
Türkiye 
N=187

Almanya 
N= 189

S % S %

Kullanmayan     84 44,9 43 22,7

Kullanan                            103 55,1 146 77,2

Yemeklerde Baharat Kullanım Durumları
Türkiye 
N=200

Almanya 
N= 198

S % S %

Kullanmayan     14 7,0 9 4,5

Kullanan                            186 93,0 189 95,4

Tablo 6’da ailelerin yemeklerde sos ve baharat  kullanım durumları 
incelenmiştir. Türk mutfağında yemekler, bol salçalı (soslu) yapılmakta-
dır (Bodur,1991: 188).  Türkiye’de (cevap vermeyenler katılmadan) aile-
lerin % 44.9’u sos kullanmadığını belirtirken, Almanya’da ise % 77.2’si 
yemeklerde sos kullandığını belirtmiştir. Soslar günümüzde yaygın olan 
mutfaklarda kullanılmaktadır. Bu mutfakların dünyaya yayılmalarında bü-
yük görevleri vardır (Yaman, 2002: 73).

Türk mutfağında taze domates veya salçası sos olarak sık kullanılır-
ken yabancı mutfak kültüründe diğer sosların önemli bir yeri vardır. An-
cak son yıllarda mayonez, beşamel sos gibi soslar mutfağımıza girmeye 
başlamıştır. Avrupa ülkelerinde yaşayan ailelerimizde ve özellikle orada 
doğmuş yeni kuşağın yemekle birlikte sos kullanımları özellikle mayonez 
tüketimine alışmaları gibi bir takım beslenme alışkanlıkları kazandıkları 
gözlenmiştir (Işık, 1998).

Ailelerin yemeklerde baharat kullanım durumlarını incelediğimizde 
Almanya’da yaşayan aileler, yemeklerde baharat kullanmayı Türkiye’de 
olduğu gibi devam ettirdikleri görülmektedir.

Baharatların yiyeceklerde tat, ekşime ve yanmalarında kullanıldığı gibi 
dinlendirici, sakinleştirici ve bazı yiyeceklerin saklanmasında antibakteri-
sid etkileri de bulunmaktadır (Yaman, 2002: 63).
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Tablo.7: Ailelerin Yemek Yapımında Kullandıkları Yağlar

Ailelerin Yemek Yapımında Kullandıkları Yağlar 
N=200

Türkiye Almanya 

S % S %

Ayçiçek ve diğer sıvı yağlar        160 80,0 166 83,0

İç yağı 32 16,0 12 6,0

Margarin  126 63,0 143 71,5

Tereyağı  118 64,0 113 56,5

Zeytinyağı 96 48,0 152 76,0

Almanya’da yaşayan Türk ailelerin yemek yapımında kullandıkları yağ 
türleri Tablo 7’de gösterilmiştir. İnsan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan 
iç yağı kullanımı göçle azalmıştır. Türkiye’de ailelerin % 16’sı Almanya’da 
ise % 6’sı iç yağı kullanmaktadır.  Yağ kullanımında bir diğer  olumlu gelişme 
ise zeytinyağında görülmektedir. Türkiye’de ailelerin % 48’i zeytinyağı tü-
ketmekte iken,  Almanya’da % 76’sı tüketmektedir. Bunun yanı sıra margarin 
kullanımı Türkiye’deki ailelerde  % 63 iken, Almanya’da % 71,5’dir.

Tablo.8: Ailelerin Yemek Pişirmede Kullandıkları Yöntemler (%)

Yöntemler

TÜRKİYE’DE ALMANYA’DA 

Her
Gün

Haftada
Birkaç

Haftada
Bir

15’de
Bir

Ayda
Bir Hiç Her

Gün
Haftada
Birkaç

Haftada
Bir

15’de
Bir

Ayda
Bir Hiç

Haşlama 17,1 33,1 22,4 10,1 10,1 6,9 10,6 30,3 20,7 14,8 18 5,3

Izgara 2,8 28,9 22,1 20,4 17,6 7,9 1,6 15 26,6 24,4 26,6 5,5

Fırında Pişirme 4,4 35,1 32,4 11,1 8,3 8,3 6,2 43,9 32,9 12,5 4,1 0

Yağda kızartma 5,4 38,7 31,1 15,8 4,3 4,3 2,6 25,5 33,5 21,8 11,1 5,3

Susuz pişirme 1 8,3 11,1 6,9 4,8 67,1 5,5 15,8 22,7 6,8 15,1 33,7

Tencere yemeği 68,4 20,4 5,2 0 1,7 4 57,5 30,1 8,9 1 1,6 1

Tablo 8’de Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin % 75’inin her gün ten-
cere yemeği yaptığı görülmektedir. Türkiye’de yaşadıkları dönemde ise 
% 68.4’ü her gün tencere yemeği yapmaktadır. Ailelerin % 67.1’i susuz 
pişirme yöntemini Türkiye’de yaşadıkları dönemde hiç kullanmaz iken 
Almanya’da ise  ailelerde bu oran % 33.7’ye çıkmıştır. 

Haşlama, besinleri bol su içinde, yağsız ya da kendi yağı ile pişirme 
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olarak tanımlanabilen en sağlıklı pişirme yöntemidir (Gümüş,2002:20). 
Ailelerin Türkiye’de 17.1’i haşlama yöntemini her gün kullanırken, 
Almanya’da ancak % 10.6’sı her gün kullanmaktadır. Pişirme yöntem-
lerinden ızgara yönteminde pişirme süresinin kısa tutulması önemlidir. 
Çünkü,ızgara üzerindeki yiyeceğin hem nem oranı düşmez, hem de sert-
leşme, kuruma, yanma meydana gelmez (Gümüş, 2002: 21).

Almanya’da yaşayan Türk aileleri Türkiye’den göç etmeden önce % 
28.9’u ızgarayı her hafta birkaç defa yaparken, Almanya’da % 15’i hafta-
da birkaç defa yapmaktadır. Ailelerin % 38.7’si yağda kızartma yöntemini 
Türkiye’de haftada bir defa yapmaktadır. Almanya’da ise % 25.5’i haftada 
bir defa yaparak bu yöntemi daha az kullanmaya yönelmişlerdir. Bu pişir-
me yönteminde kızartma yağının sıcaklık derecesi ve kızartma yapılarak 
kaba yağın konulmaması önemlidir (Gümüş,2002;20).

Tablo.9: Ailelerin Türkiye’de ve Almanya’da Kışlık Besinleri Ha-
zırlama Durumları

Kışlık besinler N=200
Türkiye Almanya  

S % S %
Bulgur 85 42,5 36 18

Erişte 101 50,5 45 22,5

Kavurma 84 42 38 19

Konserve 77 38,5 34 17

Pekmez 55 27,5 17 8,5

Reçel ve marmelat 113 56,5 50 25

Salça 113 56,5 35 17,5

Sebze ve meyveleri dondurma 44 22 98 49

Sebze ve meyveleri kurutma 98 49 28 14

Tarhana 92 46 25 12,5

Turşu 146 73 121 60,5

Yaprak 101 50,5 40 20

Ailelerin Türkiye’de ve Almanya’da kışlık besinlerinden hangilerini 
hazırladıkları Tablo 9’da gösterilmiştir. Ailelerin çoğunluğu bulgur, erişte, 
reçel, marmelat, salça, sebze ve meyveleri kurutma, turşu, yaprak gibi kış-
lık yiyecekleri evlerinde hazırlamaktadır. Almanya’daki yaşamlarında ise 
sadece sebze ve meyveleri dondurarak saklayanların sayısı artmış, diğer-
leri azalmıştır. Bu azalmanın sebebi yiyeceklerin hazırlığının uzun zaman 
alması, malzemelerin bulunmaması, güneşin az olması, Almanya’daki 
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yiyecek-içecek çeşidinin bol olması, ailelerin alım gücünün yükselmesi 
olabilir. Tüm bunların yanı sıra Almanya’da bunların yapılmamasının bir 
nedeni de Türkiye’den tatil dönüşü bu yiyeceklerin getirilmesi olabilir. Gö-
zaydın (1982: 177) çalışmasında; tatlı, ekşi veya acılı tarhana, bulgur, do-
mates veya kırmızı biber salçası kurutulmuş dolma biber, patlıcan, bamya, 
Karadeniz kıyılarında “lobiye”  denilen bir tür iç fasulye, sumak, peynir, 
çökelek ve bazı özel baharat cinslerinin Almanya’ya işçilerimiz tarafından 
Türkiye’den götürüldüğünü belirtmiştir. 

Tablo.10: Ailede Bireylerin Yemek Yapma Durumları

Aile Bireyleri  N=200 Türkiye Almanya 

S % S %
Kadın 175 87,5 175 87,5

Erkek 16 8 54 27

Çocuk 24 12 29 14,5

Kayınvalide 16 8 11 5,5

Gelin 26 13 18 9

Tablo 10’da ailelerde yemeği hazırlayan kişiler ve oranları görülmek-
tedir. Türkiye’de ve Almanya’da kadınların yemek yapım oranları değiş-
memiştir. Her ikisinde de diğer aile bireylerinden daha fazla oranda yemek 
yapımında etkindirler. Geleneksel Türk Aile yapısındaki kadının görevle-
rinden biri olarak düşünülen yemek yapımı Almanya’da değişen aile ya-
pısına rağmen devam etmektedir. (Sanay, 1991: 1081, Tezcan, 1982:113). 
Almanya’da değişen aile yapısında erkekler, özellikle erkekler da  mutfa-
ğa girmişlerdir. Tablo 15’te de görüldüğü gibi Türkiye’de erkeklerin % 
8’i yemek yaparken, Almanya’da bu oran % 27’ye çıkmıştır. Türkiye’de 
yemeği ailelerin % 8’inde kayınvalide % 13’ünde  gelin hazırlarken, 
Almanya’da kayınvalide ve gelinin daha da az oranlarda yapmasının nede-
ni, Almanya’da geniş ailenin azalması, çekirdek ailenin çoğalması olabilir. 
Bilindiği gibi geniş ailede kayınvalide ile gelin, tüm ailenin hep birlikte 
otururken, çekirdek ailede sadece anne, baba ve çocuklar bir arada otur-
maktadır( Yazıcıoğlu,1996;76).

Almanya’da yaşayan Türk ailelerin ev dışında yemek yeme durumlarını 
incelediğimizde, ayda bir defa dışarıda yemek yiyenlerin oranı Türkiye’deki 
orandan (% 18,6) fazladır(% 32,4). Ailelerin Türkiye’deki yaşadıkları dö-
nemde, % 35.4’ü dışarıda hiç yemek yememekte iken, Almanya’da ise  bu 
oran % 23.1’e düşmektedir.  
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Özel Günlerde Yapılan Özel Yemekler ve Konuklara İkrama İliş-
kin Bulgular

Türklerde düğün, bayram, davetler gibi özel günlerin önemi büyüktür. 
Özel günlerde konuklara da her zaman pişirilmeyen, özel beceri gerektiren 
ve uzun zaman alan yemekler özenle hazırlanarak ikram edilir (Baysal, 
1990: 81).

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin bayram, düğün gibi özel günler-
de özel yemek yapma durumlarını incelediğimizde Ailelerin (cevapsız-
lar katılmadı) % 86.6’sı Türkiye’de, % 75’i de Almanya’da özel günler-
de, özel yemekler yapmaktadırlar. Özel günlerde, özel yemekler yapımı 
Türkiye’den, Almanya’ya göçten sonra azalmıştır. Bunun nedeni, ailelerin  
çalışma koşulları, özel günlerde izinli olmamaları, çevrelerinde Türk Aile-
lerin az olması ve günümüzde özel yemek yapmayı gerektiren bu günlere 
yeterince önem verilmemesi gibi nedenler olabilir.

Türk toplumunda misafir geldiği zaman ağırlanması, toplumun en zen-
gininden, en fakirine kadar, çok önemsenir. Konuklara, hamur işleri başta 
olmak üzere, yapımı çok zor olan, emek isteyen yiyeceklerin hazırlanması 
misafirperverliğin bir göstergesidir (Işık, 1998).

Tablo.11: Konuklara İkram Edilen Besinler

Besinler  N=200
Türkiye Almanya 

S % S %

Bisküvi 147 73,5 135 67,5

Pasta-börek 149 74,5 179 89,5

Çikolata 49 24,5 162 81

Şeker 87 43,5 125 62,5

Çay 183 91,5 188 94

Türk Kahve 118 59 87 43,5

Yabancı kahve 66 33 168 84

Kolalı içecek 84 42 130 65

Meyve suyu 65 32,5 159 79,5

Ayran 136 68 92 46

Alkollü içecek 53 26,5 90 45

Tablo 11’de Almanya’da yaşayan Türk Ailelerinin konuklara ikram et-
tikleri besinlere ilişkin durumları görülmektedir. Konuklarına Almanya’da, 
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Türkiye’de ikram ettikleri tüm yiyecekleri ikram edenler olduğu görülmek-
tedir. Ancak bazı yiyecekleri ikram edenler azaltmıştır. Türk kahvesinin 
yerini yabancı kahve almaya başlamıştır. Bisküviyi Türkiye’de ailelerin 
% 73.5’i konuklarına ikram ederken Almanya’da,  % 67.5’i ikram etmek-
tedir. Ailelerin % 26.5’i   konuklarına Türkiye’de alkollü bir içecek ikram 
ederken, bu oran  Almanya’da  %45’i ulaşmıştır. Almanya’da ailelerin % 
65’i, Türkiye’de ise % 42’si kolalı içecekleri ikram etmektedir. 

Ayranın ikram edilmesi ise Türkiye’de ailelerin % 68’inde, Almanya’da 
ise % 46’sında görülmektedir. Geleneksel bir davranış olarak Türk Toplu-
mu, konuk ağırlamayı ve ikramı sever. Bu geleneksel davranış, yut dışında 
yaşayan vatandaşlarımız tarafından özel günler düzenleyerek, konuklara 
çeşitli yiyecek ve içecekleri ikram edilerek sürdürülmektedir (Gözaydın, 
1982: 177).

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma sonucunda aşağıda özetlenen  sonuçlar elde edilmiştir.

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinde kadınların ve erkeklerin yaşları 
çoğunlukla 29’la 36 yaş  arasıdadır. Türk  ailelerinin Almanya’ya ilk göç-
lerinden bu güne gelindiğinde artık Almanya’da ikinci hatta üçüncü kuşak 
Türk aileleri bulunmaktadır. Bu ailelerde  Alman vatandaşlığına geçişler 
artmıştır. Kadınlarının  oranı (% 26), Alman vatandaşlığına geçmede er-
keklerden (% 15,7) daha çoktur. Aile bireylerindeki işsizlik oranları ciddi 
boyutlardadır. Kadınlarının % 37,5’i, erkeklerin ise % 17’si işsizdir. 

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinin sofra düzeni ve servis alışkanlık-
larında önemli değişiklikler saptanmıştır. Aileler yemeklerini, Türkiye’de 
(86 aile)  yer sofrasında yerken, Almanya’da (11 aile) yer sofrasını terke-
dip, çoğunlukla (189 aile) masada, aynı kaptan yemek yerine, ayrı kaplar-
da, ve aile bireyleri hep birlikte, yemektedirler. Bazı ailelerde yemek ma-
sası yerine sehpalar kullanılmaktadır. Aileler öğün sayılarını üç öğünden, 
iki öğüne dönüştürerek, genellikle sabah ve öğlen öğünleri atlanmaktadır. 
Aile bireyleri çalışma koşulları nedeniyle ancak akşam yemeklerinde bir 
arada olmakta bu nedenle, akşam yemeği aileler tarafından atlanmamak-
tadır.

Aileler besin ihtiyaçlarını çoğunlukla süpermarketlerden (% 95)  ve 
Türk  bakkallarından (% 75) karşılamaktadırlar. 

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinin yemek pişirme yöntemleri ge-
nelde değişmemiştir. Az da olsa ızgara yemekleri azalırken, fırında pişir-
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me artmıştır. Ailelerin % 67,1’si susuz pişirme yöntemini Türkiye’de hiç 
kullanmazken, Almanya’da %15,8’i haftada birkaç defa,  % 22,7’si ise 
haftada bir defa kullanılmaktadır. Yemeklerde kullanılan yağlardan iç yağ 
ve tereyağı kullananlar azalırken, zeytinyağı kullanan artmıştır. Aileler-
den  yemeklerinde baharat kullananları pek değişmemiş, sos kullananlar 
ise  artmıştır.

Almanya’ya göç eden Türk aileleri, Almanya’daki yaşam koşulları ne-
deniyle, evlerinde  kışlık besinleri hazırlayanlar genelde azaltmışlardır. 
Sebze ve meyveleri donduranlar Türkiye’ye göre artmıştır. 

Göçle birlikte ailenin yapısındaki değişiklikler, kadının ailede yemek 
yapma durumunu pek etkilememiştir. Ancak erkeklerin yemek yapma 
oranları artmıştır.

Türk toplumunun, göçe rağmen Almanya’da konuklara ikramlarında 
önemli değişiklikler görülmekte, özellikle, çikolata, yabancı kahve, kolalı 
içecekler, meyve suyu ve alkol ikram edilmektedir. Özel günlerde, özel 
yemeklerin yapımı da Almanya’da ailelerin % 75’inde devam  etmektedir. 
Ancak Türkiye’deki kadar (% 86,6) önem verilmemektedir.

Nüfus ve göç hareketleri aileni yaşam biçimine, aile yapısına, eğitim 
durumuna, sağlık durumuna değin bir dizi değişiklikler meydana getirir-
ken, beslenme alışkanlıklarını da etkilemiş, değiştirmiştir.

Bu araştırma sonunda aşağıdaki öneriler getirilebilir:
1. Bu araştırma sınırlı bir alanda yapılmış olup daha geniş bir alanda ça-

lışma yapılabilir. Sadece Almanya değil, diğer Avrupa ülkelerindeki Türk-
leri de, içine alan, beslenme kültürleri, alışkanlıkları, yurt dışındaki Türk 
yiyecek-içecek sektörü, gibi konularını içeren daha kapsamlı bir araştırma 
yapılabilir.

2. Almanya’daki vatandaşlarımız için Almanya’ya gönderdiğimiz Türk 
öğretmenlerimizin beslenme kültürümüzü Almanya’da yaşayan yeni ku-
şaklara aktarabilmesi için yeterli bir beslenme eğitimden geçirilip daha 
sonra  gönderilebilirler. 

3. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’da Türk Mutfağı Türk ai-
leler tarafından, Türk Restoranları  ile tanıtılmaktadır. Ancak ailelerin bu 
konudaki yetersiz bilgileri nedeniyle bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu 
alanda bu sorunları saptamak ve çözümler bulmak amacıyla bir araştırma 
yapılabilir. 
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GAZİANTEP’İN TARİHÎ VE
KÜLTÜREL YAPISI İÇİNDE GİYSİ ÖZELLİKLERİ

KAYIKÇI, Gülşen (Dulkar) 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET
Adı bilinen ilk yerleşim merkezi DOLİKE’dir. İl, Adeniz bölgesi ve 

Güneydoğu bölgesinin birleşme noktasında yer alır. Eski adıyla “AYIN-
TAP” Kurtuluş Savaşı’nda bir çok kahramanlıklar gösterdiği için 1921’de 
“GAZİANTEP” adını almıştır.

Türkmenler Gaziantep’e gelip, bir kısmı eskisi gibi göçebelik ve hay-
vancılık yapmışlardır. Ziraatle uğraşanlar köyler kurarak toprağa bağlan-
mış olup “BARAK” adını almışlardır.

Yaşam geleneksel özelliklerini büyük ölçüde korur. Toplumsal değiş-
meye paralel olarak barınma, beslenme ve sağlık alanlarında olduğu gibi 
giyim kuşamda da gelişmeler görülmektedir.

Gaziantep’in merkez ilçesi ve yakın köylerinde suni ipekle el doku-
macılığı yapılır. Bunlar 1. Alaca, 2. Kutnu, 3. Meydaniye gibi çeşitlilik 
gösterirler. (Resim 1)

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, yöresel giysi, el dokumacılığı, kutnu,  
aksesuar.

ABSTRACT
The Clothing Features at Historical and Culturel Structure of 

Gaziantep
“DOLIKE” is the first settlement centre which is known. It is take part in 

combine point of TheMediterranean Region and The Southeastern Region. 
With the oldest name “AYINTAP” has named “GAZİANTEP” in 1921 
because of showing many beroisms during The Independence War.

Turcomens have came to Gaziantep, and one part of them have busied 
with The Nomadic Life and The Stuck-Breeding like past times. Some of 
them who are busy with the agriculture have built villages, so they have 
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been attached to earth, and they have named “BARAK.” The Other part 
of Turkomens have busied with Nomadism and Animal Husbandry, sothey 
have continued their own identities.

This life style protects the traditional properties on a large scale. It is 
seen that developments at the clothing area, like the shelter, nutrition, 
and health areas as harmoniously to social variations. It is done “Hand 
Textile Industry” with artificial silk in the centre district and near villages 
of Gaziantep, These show some differences like 1. Alaca, 2. Kutnu, 3. 
Meydaniye (Picture).

Key Words: Gaziantep, traditional, clothes, hand textile, kutnu, 
accessories.

-----

Mezopotamya ve Anadolu en eski, kültür merkezlerinin yer aldığı 
bölgelerdir. Bu uygarlıkların kesiştikleri geçiş bölgesinde yani Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ili bulunmaktadır.

Mısırlılar, Asurlular, İranlılar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Haçlı 
orduları, Timur’un akıncıları, Osmanlılar hep Gaziantep ilinde hüküm 
sürmüşlerdir.

Gaziantep yöresinde, adı bilinen ilk yerleşim merkezi Dolike (Dalikhe-
Dolikhe) kentidir. Gaziantep’in 10 km kuzeyinde, Dülük köyü yakınlarındaki 
bir yerleşmenin adıdır.

Gaziantep, Cumhuriyet sonrası yıllara deyin (Ayıntap) adıyla anılmıştır. 
Arapça’da ‘parlak pınar’ anlamına gelen Ayntap giderek Ayıntab’a 
dönüşmüş.

Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu birçok kahramanlıklarla Fransız 
işgalinden kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardıklarından 6 Şubat 
1921’de Gazi ünvanı eklenmiştir. 1928’de ilin adı Gazi Antep olarak 
değiştirilmiştir.

Türkmenler iskân edildikleri zaman bunlardan bir kısmı ziraatla 
uğraşmışlar ve köyler kurarak toprağa bağlanmışlardır. Diğer bir kısmı 
ise, eskisi gibi göçebelik ve hayvancılık yaparak çadır hayatından 
vazgeçmemişlerdir. Bu ziraatla uğraşan Türkmenlere “Barak” denmiş ve 
göçebe Türkmenler ise adlarını devam ettirmişlerdir.

Antep tarihinde Türkmenlerin (yani bugüne kadar Türkmen adını 
taşıyan aşiretlerin) hepsine birden “Beydili” denilmiştir. Türk boylarından 
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Beydili aşireti; Karaşılılı, Bekmeşli ve Araplı diye üç kola ayrılırlar.

Ayrıca; Çepni, Karakoyunlu, Avşar, Beydüz, Ulaşlu, Bayındır, Elbeyli 
adlarıyla küçük oymaklar bulunmaktadır. İlde Beydilli’lerden sonra en 
büyük kabile Barak’tır. Urfa ve Gaziantep illerine yerleşmişlerdir. Baraklar 
Tükmenlerden ayrı bir aşiret olarak düşünülmektedir. Barak aşireti için 
(Yazir, Avşar) gibi Oğuz Boyları isimlerini taşıyan köyler vardır.  Çeşitli 
kaynaklardan aldığımız örneklere göre uzun tüylü bir av köpeğine ve uzun 
tüylü çuhalara da “barak” adı verilmektedir.

Gaziantep’te yaşam geleneksel özelliklerini büyük ölçüde korur. 
Toplumsal değişmeye paralel olarak barınma beslenme, giyim-kuşam, 
sağlık alanlarında da çağdaş değerler yaygınlaşmaktadır. Kentte çağdaş 
giysiler, kırsal kesimde ise yerel özellikli giysilere günümüzde de rastlanılır. 
Bölgede Barak-yazı köyleri, dere köylerinde diğer kültürel alanlara nazaran 
kıyafetlerde ve aksesuarlarda farklılıklar görülmekedir.

Dokumacılık
Gaziantep’te Dokumacılık Tarihi
Eski işgalcilerin hala izlerini taşıdığı dönemlerde dahi Gaziantep’de 

dokumacılık, yöresel sanayi açısından hep önemli olmuş, XIX. yüzyılda 
Ayıntab’da 3815 pamuklu tezgah ile 70 boyahane bulunduğundan 
bahsedeken, 4000 kadar tezgâh olduğundan ve bunların çoğunda kadın 
işçi çalışmıştır.

Hamam takımları, döşemelik kumaşlar, halı, kilim, alaca kumaşlar 
üretilen ve kumaş işlemeciliği ile meşhur olan Ayıntab’ın önemi, hem 
kervan yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunmasından, aynı zamanda 
transit ticaret yolu üzerinde olmasından da ileri gelmiştir. Bu yüzden önemi 
bir hayli artmış olan Ayıntab XX. yüzyılın ilk yıllarına doğru çok gelişmiş, 
bağlı bulunduğu Halep vilayeti ve Şam gibi şehirlerle birlikte yerel sanayi 
merkezlerinden biri olmuştur (Darkot, B, Dağlıoğlu, 1979, 66).

Dokunan ürünler Anadolu köylüleri tarafından çok kullanılmakta, 
ancak genelde İstanbul’a da sevk edlerek, turistler tarafından da satın 
alınmaktaydı. Ayrıca, desenli tül perdeler, jarse, elbiselik kumaşlar, araba 
döşemeleri, gece elbiselikleri, fantezi danteller ve kadife kumaşlar imal 
edilmekte, bu mallar Türkiye’nin her yanına satılmaktaydı (Anonymouns: 
1973, 170).
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Gaziantep’te Dokumacılığın Günümüzdeki Durumu
Gaziantep bugün çok çeşitli dokuma ve iplik üretimiyle önde gelen 

sanayi şehirlerimizden biri olmuştur.

Bugün, Kutnu-Alaca ve Meydaniye dokumacılığı ile diğer el dokuma 
ürünleri, hem  babadan oğla geçen bir meslek olması hem de yıllardır bu 
işle uğraşmaları nedeniyle kendi ekonomik güçleriylede olsa bunu sürdüren 
ustalar tarafından devam ettirilmektedir.

Kutnu, Alaca, Meydaniye Kumaşların Tanımı
Osmanlı döneminde birçok kumaş çeşidi üretilmiştir ki bunlardan; 

soflar, çuhalar, kadifelere, cenfesler, seraserler, kutnular, alacalar, kemhalar, 
şalvar, ehramlar gibi namı yurtdışına taşmış hem saray kıyafetlerinde hem 
de Anadolu halkının tercih ettiği kumaş türlerinden olmuştur.

Osmanlılar dönemi dokunan diğer birçok kumaşın modası geçmesine 
ve zamanlı birçok ipekli kumaş çeşidinin ortadan kalkmasına rağmen 
kutnular, her sosyal sınıfın rağbet ettiği bir kumaş çeşidi olmuştur.

1. Kutnu: Birçok araştırmacı kutnuyu tarif ederken “Atlas ve Kemha 
arasında, bir yüzü ipekli ve diğer yüzü pamuklu olan bir kumaştır.” ifadeini 
kullanmışlar; kutnuya sadece “pamuk ve ipekle dokunmuş, çiçekli bir 
kumaştır” demekle yetinmişlerdir (Özbel: Tarihsiz, III, 20) Özben: 1982, 
324)-(Yatman: 1945, 67).

Kelime anlamından yola çıkanlar ise; kutnunun Arapçada pamuk 
anlamına geldiğini vedilimizde pamuklu dokumalara verilen isim olduğunu 
belirterek dokunmasında kullanılan iplik cinsine göre tarifini yapmışlardır. 
(Koçu: 1969, 161-162)-(Ögel: 1991, 365).

2. Alaca: Genelde kutnularda da olduğu gibi renkli, pamuklu bir dokuma 
olarak geçmektedir. Eskiden, iç giyimde, tefrişte ve çeşitli ihtiyaçlarda 
kullanılan alacalar zamanımıza kadar dokuna gelmiş ve Bursa, Halep, 
Manisa Alaca dokumaları ile meşhurmuş; bugün ise Buldan, Arapkir, 
Gaziantep’te  eski örneklere göre dokunmaktadır. (Özbel: Tarihsiz, III, 18), 
(Yatman: 1945, 66).

Meydaniye, helaliye, kürdiye, şaliye, çitare, Osmaniye, İstanbuliye, 
kırkkalem, kemha, mavdin, makkaiye, simsimiye, taraklı (dişli) 
rahvancıoğlu, hürşidiye vb. bu gruba girer.

3. Meydaniye: Meydani olarak adı geçen bu kumaşlar, yarı ipekli, 
erkek giyimine ait, çubuklu bir kumaştır. Al, mor, mor zemin üzerine 
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beyaz çizgili, güveç, mezemmek... gibi çeşitleri sayılabilir. Bayram günleri 
meydanlarda giyildiğinden bu ismin verildiği sanılmaktadır. Hindistan’dan 
ve Şam’dan gelen en iyisidir denilmektedir. (Özen: 1980/81, 326) Eskiden  
dokundukları haliyle, kutnu, alaca ve meydaniyeler hakkında verilen bu 
bilgiler, bize daha çok kumaşların estetik öğelerini, yani rengini, biçimini 
ve desenini yansıtan tanımlamalardır.

Gaziantep’in Yöresel Kıyafetleri
Gaziantep merkezde kıyafet devriminden önce 1910-1915 Avrupa 

modasının takip edildiği, bunun yanı sıra yöresel kıyafetlerin giyildiği 
de bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadınlar boyu 
dizden aşağı 20 cm uzunluğunda etek üzerine verev kesimli bel 
hizasındaki pelerinleri giymektedirler. Yüze çok ince ipekliden yaşmak 
örtmekteydiler.

Tanınmış ailelerin sarı, mor, eflatun gibi parlak renkleri, maddi durumu 
iyi olmayanlar ise mavimtırak, petrol mavisine benzer, güvercingöğsü ve 
kahve renkli giysileri tercih ettikleri belirtilmektedir. (AŞA,N. Emel, 1990, 
17)

Kadın Kıyafetleri
A) Ev Kıyafetleri
a) Başa giyilenler: Bekarlar çevre ve yazma, evliler gümüş taç üzerine 

poşu bağlarlar. Yaşlılar ise taç veya fes giyerek üstünden dolak atarlar. 
Bekâr ve genç kadınlarda saçlar ince içe örülür. Evlilerde tacın ön yukarıda 
alt kısmına altın veya gümüş dizilir. Yanlarda zülüf kesilerek fiş-fiş takılır. 
Dullar koyu renk dolak bağlarlar.

b) Sırta giyilenler: İç çamaşırı olarak yaka, kol ağzı, etek uçları ve yan 
yırtmaçlara ham ipekle ciğer deldiler, muşabaklar, zincir işleri işlenmiş 
gömlekler bunun üstüne de düz pamuklu ve Empirme ipekli, kolları uzun 
boyu uzun ve kısa olabilen içlikler giyilir. Entarileri telli, sırmalı olup 
biçimleri  çoğunlukla üçetektir. Entarilerin üzerinden bele kemer veya 
kuşak bağlamak adettir. Gümüş ve altın suyunabatmış kemerler kullanıldığı 
gibi,  kadifeden yapılmış ve üzeri gümüş veya altın ile süslenmiş kemerler 
kullanılmaktadır. Şal kuşaklar, kadın ve erkekde değiştirmektedir. 
erkeklerin kullanışıyla kadınların kullanışı değişir.

c) Ayağa giyilenler: Kadınlar genellikle elde işlenen yün çorap veya 
Sivas çorapları giyerler. Bu çoraplar çeşitli desenlerde olabileceği gibi 
sade de olabilir.
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Yemeni, postal, edik, kapkap, hede, kelik, kalçıç, çarık, papuç, lapçin, 
karçın gibi isimlerle anılan her biri son derece emek isteyen ayakkabılar 
bugün pek giyilmemektedir.

Sarı, annabi, gül şeftali renklerinde yapılan edikleri kadınlar çok giyerdi. 
Lapçın bir çeşit mestir. Çarık  çok  basit bir ayakkabıdır.

B) Sokak Kıyafetleri
Kadınların sokak kıyafetleri çarşaf, meşefe ve mezerdir. Çarşaf genel 

olarak siyah renktedir. İpekten ve satenden yapılır. Beyaz, mavi, eflatun, 
kahverengi bez ve halep çarşafı çeşitleri vardır. Çarşaflar büzgülü ve 
büzgüsüz olarak yapılmaktadır. Beyaz çarşaf düğün günü baba evinden 
yeni getirilen kızlara örtülür. Meşefe, köylü kadınların şehre inerken 
başlarına attıkları kareli bir örtüdür.

C) Özel Kıyafetler
Hamam kıyafeti olarak zengin kadınların özel hamam takımları bulunur. 

Fakirler ise bir mezer, bir meşefe (üst kısma alınan örtü) ile yetinirler.

Gelin başına mutlaka teste (altın şekke) güzel gümüş (hışır) gümüş taç ve 
hotoz takılır. Gaziantep’te baş bağlama özel bir sanattır. Eşraf gelinlerinin 
yüzüne telli duvak takılır.

Gelin kunduraları siyah rugan veya deriden yapılır. Kapkaplar ise gümüş 
veya sedef kakmalı kayışları altın veya gümüş tel işlemelidir. Bohçaların 
altın veya gümüşten telle işlenmesi peştemalın Acem  işi olması gerekir.  
Havluları floş işlemelidir.

Kısa Köynek/İç Köynek/Et Köyneği: Merkezde mermerşahi veya 
patiskadan, ilçelerde ise hasa (patiska)dan dikilen kısa gömleğin yakası 
‘U’ biçiminde kesilir açıklık göğüs altına kadardır. Yaka kenarları, etek ucu 
çift iğne (kanaviçe) tekniğiyle renkli iplerle işlenir. Dantel de dikilebilir. 
Kumaşın eni omuzdan kol üzerine düşer, ayrıca kol dikilmez.

Gelin köyneğinin yaka kol ve etek uçları “çalma” tabir edilen iğne veya 
tığ oyası ile oyalanarak süslenir. Genellikle ipek terih edilen köyneğin 
boyu kalça hizasındadır.

Uzun Gömlek Köynek: Kısa gömleğin üzerine kahkebezi, hasa, 
melez, basma gibi pamuklu kumaşlardan dikilen gömlek giyilir. Yakası 
‘0’ kesimli yörede bileşik yaka adı verilir. Önden göğse kadar açıktır. Yaka 
iki adet çıtçıt ile kapatılır. Kol boyu dirsekten biraz yukarıda gömleğin 
boyu ise ayakkabıların üzerini örtecek uzunluktadır. Etek kısmı belden 



777

aşağı “pili (kırma)” yapılarak genişletilir. Yaka, kol ağzı,  etek uçları, ön 
kısımda göbeğe denk gelen bölüm ve yırtmaçları ham ipekle “antep işi” 
(ciğer deldi, muşabak, zincir işi vb.) ile işlenir, bele kendi kumaşından 
kemer bağlanır. Belin iç kısmına para koymak için cep dikilir veya aynı 
kumaştan dikilen üzeri altın telle ya da kanaviçe ile işlenmiş para kesesi 
kemere bağlanarak kullanılır.

Salmalı Köynek/Yanlı Köynek/Seyran Köyneği: Kısa gömleğin 
üzerine giyilen açık renkli, küçük motifli kumaşlardan yada parlak 
renkli kumaşlardan dikilenleri vardır. Bunların özellikle beyaz renkli 
ipekten hazırlananlarını gelinler giyer. Bu gömlek düğünlere gidilirken 
de giyilebilinir. Kol altındaki hareketi sağlamak için dikilen ek parçaya 
“hıştek” denir. Özellikle Barak köylerinde giyilen bu gömleğin eteğe 
doğru genişleyen ek parçalarına “yan” adı verilir. Beline kırma yapılmazdı, 
gömlek iş yapılırken günlük giyilir. Etekler iki yandan kirlenmemesi için 
bele sokularak boyu kısaltılır.

Tuman/Şalvar: Pamuklu kumaşlardan, günlük giyilen ve mevsime 
göre soğuk havalarda pazen vb. sıcak havalarda basma vb. kumaşlardan 
(yörede çit adı veriliyor) dikilen tuman/şalvarın paçaları ağdan bileğe 
doğru biraz kesilerek, daraltılır.

Kemha-Kutnu Tuman: Genellikle kırmızı ve mor renkli kemha-
kutnudan dikilen tumanların ağzına genişlik sağlamak için kare (kara 
kuşlu, mendil ağ, mendil orta,  haşman, haşve) veya baklava şeklinde 
(peyk) parçalar dikilir. Boyu ayak bileğinden büzülerek kapatılır.

Gallabiye / Gellabiye: Suriye  sınırındaki  köylerde genç kız ve 
kadınların düğün törenlerine katılırken giydikleri bu elbiseler koyu 
renk kadifedendir. Suriye’den getirilen üzeri payet ve boncuklarla işli 
kumaşlardan dikilirler. (Oğuzeli, Aslanlı köyleri vb.)

Kemer ve Şal Kuşak/Tosya Kuşağı: Elbiselerin beline maddi durumu 
iyi olanlar altın veya gümüş kemer, durumu iyi olmayanlar kadife veya çuha 
kumaş üzerine gümüş parçaları dikilerek hazırlanan kemerler kullanırlar.  
Köylerde “Şal Kuşak”, “Şamiye Kemer” ya da “Kolan” kemer bağlanır. 
Kemerin iç kısmında soldan sağa doğru yatay, meşinden cüzdan, yerine 
kullanılan cep vardır.

Üç etek entarinin beline “Carabulus (Tarablus)” “Şal kuşak” bağlanır.  
Nizip ilçesi ve köylerinde bu kuşağın içine kırmızı astar dikilir. bele dolanıp 
arkada düğümlenir. Yavuzeli ilçesi Sarılar köyünde ise Tosya kuşağı üçgen 
bağlanır. Geniş kısmı üste tekrar katlanıp eni daraltılır. Arkaya dolandırılıp 
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uçlar önde bağlanır.

Çeşmek: Beyaz pullu yazma, üçgen katlanır kuşağın önüne sivri uç 
gelecek şekilde uçlar yanlara sıkıştırılır. Düğüne giden bütün kadınlar 
tarafından kullanılır. Boyuna pullu beyaz örtü, yağlık/yaşmak bağlanır. 
(Barak köyleri)

Önlük: Organize türü ipekli kumaşlardan yapılır. Genellikle siyah, 
açık sarı, yeşil renktedirler. Baraklarda önlük elbise boyundadır. “Çat” 
adı verilen beze büzdürülerek dikilir. İş yapılırken giyilen önlük kuşağın 
altına, bele bağlanarak kullanılır, astarsızdır.

Fermene / Cepken / Libacie / Çuha: Bir tür cekettir, kadifeden ya 
da mavi çuhadan yapılır üzeri işlemelidir. Yakasız, önü açık, kol genişliği 
normaldir. Kol altından etek ucuna kadar inen üçgen şeklinde ‘hıştek’ 
dikilerek kol hareket rahatlığı sağlanır. Boyu bel hizasındadır. Yakası 
yuvarlak, önü düğmeli veya açıktır, cebi istenirse konabilir. İçi çiçekli 
kumaşlarla aslarlanır. Nizip ilçesi Adaklı köyünde “örfen” adı verilen 
çitten (basma türü kumaş) fermene benzeri ceket giyilir.

Hırka: Fermene giyilmediği zaman genellikle yaşlılar tarafından 
kadifeden kapitone hırka giyilir. Fermenenin modelindendir.

Delme: Daha çok yaşlılar kullanır. Cepli ‘0’ veya ‘V’ yakalı, önü göğse 
kadar açık düğme ile iliklenen bir giysidir. Kahke bezinden çift kat dikilen 
delme kolsuzdur. Çift katlı, pazen veya basmadan da dikilebilir. Üzeri 
kapitone yapılır. Ön açıklık çıtçıtla kapatılır.

Çorap: Ayağa çoğunlukla beyaz yün çorap giyilir. Ajurlu, uzun konçlu 
örülen çoraplar; hamam tası, çift burmalı, yılan eğesi, kantarma dirsek, 
kantarmalı muska, bülbül gözü vb. adlar alırlar.

Ayakkabı: Çorap üzerine sahtiyan deriden yapılan yemeniler giyilir.

Şehir merkezinde ise gelin başı; saçlar hotozlu saç bağlama şeklinde 
yapılır. Dere köylerinde görülen atmalı gelin başı şehir merkezinde gelinin 
saçlarıyla yapılır. Saçlar arkadan öne doğru taranır, alında saçların üzerine 
kabarık, bir yün parçası konur, saçlar geriye çevrildiğinde hotoz oluşur.
Varlıklı aileler bu hotozu elmas iğnelerle süslerler. Saç uzun ise isteğe göre 
örgülü yada bukle bukle sarılmış olarak kullanılır. Gelinin başına gümüş 
ince tel takılır. Kimi zaman saç telle birlikte örülür. Veya tel sağ veya sol 
taraftan bol miktarda sarkıtılır. Saçlar her iki yanda iki belik veya arkada 
tek belik olarak bırakılır. Başa takılan çiçekler evli kadınlarda yanağa 
doğru, dul kadınlarda baş aşağı tutturulur.
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Kullanılan Aksesuarlar
Suri Fes: Genellikle dere köylerinde varlıklı aileler tarafından kullanılır. 

Suriye’den geldiği söylenen, kalıplı deri üzerine gümüş sim telle tüm 
yüzeyi işlenerek hazırlanan başlık.

Taç: Barakların dışında il genelinde yeni evili kadınlar tarafından 
kullanılır. Kırmızı keçe fes üzerine tepeye gümüş tepelik dikilerek alın 
kısmına altuniye poşunun sarılmasıyla oluşturulur.

Kürek Başı: Baraklarda kullanılan gelin başı giyimidir. 15-20 cm 
yüksekliğinde başı çevreleyip alına yerleştirilen kartonun üzerine çeşitli 
çiçekler sıkıştırılarak hazırlanan aksesuardır.

Şekke: Alına bağlanan bezin yanaklara denk gelen kısımlardan sarkan 
gümüş veya altın süslerle kaplı yanaklık.

Kaytan: Floş iple yada kesilmiş uzun saçların örülmesiyle yapılan uç 
kısımları gümüşle süslü takıdır.

Kemer: Gaziantep yöresinde bele takılan gümüş, altın kemerler 
modeline göre hasırlı, yapraklı, savatlı, koruklu, fişekli kemer vb. adlar 
alır.

Halhal: Zincir üzerine altın veya gümüş sallantıları olan ayak bileğine 
takılan bileziktir. Genellikle Barak bölgesinde kullanılır.

Çalma: Gümüş zincir üzerine alim veya bronz paraları olan taç/fes 
üzerine takılan süstür.

Hamaylı: Boyuna takılan silindir şeklinde altında gümüş pullar sarkan 
kapaklı takıdır.

Erkek Kıyafetleri
A) Başa Giyilenler
Erkekler başlarına fes, külah, terlik giyerler, sarık sararlar. Fesler Tunus 

fesi, başlıklı fes, hasırsız fes şeklinde olurdu. Yarım daire şeklinde yuvarlak, 
tepesinde iki cm çapında bir ilmik bulunan Tunus fesine köylüler gökçük 
derdi. Bu feslerin kalın, ipekten, mavi püskülleri vardı. Çoğunlukla yaşlılar 
giyer ve üzerine sarık sararlardı. Hasırsız olan feslerden kısa boylusunu 
devlet memurları giyerdi. Külahlar yarım daire şeklinde keçeden yapılırdı, 
sivri cinsleri de vardı. Terlik alttan giyilen patiskadan yapılmış bir başlıktır. 
Çoğunlukla terliklerin üzerine sarık sarılırdı. Sarıklar; “beyaz tülbent”, 
“abani”, “yeşil”, “poşu”, “kuşak”, “çember” olarak isimlendirilirdi. Beyaz 
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tülbent daha çok hocalar, “abani”, esnaf; “yeşil” tarikat mensupları; “poşu”, 
yolcu ve köylüler, “çember”i ise diğer insanlar kullanılır.

B) Sırta Giyilenler
Köy ağalarının giydiği dize kadar uzanan, yakası dönme sako, ulema 

sınıfının giydiği yenleri oldukça geniş cübbe, derviş ve hocaların giydiği 
sarı, beyaz, pembe ve mavi renklerde olabilen hırka ve aba eski Gaziantep 
kıyafetlerindendir.

Çobanlar tarafından giyilen kolsuz keçeden yapılmış yamçılan, kuzu 
derisinden kürkler, kolsuz, saltab, göğsü sırma işlemeli cepken, eskinin en 
göz alıcı kıyafetlerindendir.

Zubun (zıbın) önü açık ve kapalı zıbın üzerinden tele kuşak sarılarak 
giyilir. Siyah ve mavi bezden yapılmış bir şalvar olan çintiyan ucuz olduğu 
için yaygındır. Şalvar da şekil olarak çintiyanın aynıdır. O pahalı olduğu için 
zenginler giyer. Hocalar, dervişler ve şeyhler cübbenin altından giyerlerdi. 
Mavi çuhadan yapılırdı. Uçkurlarının uçları da ipek püsküllüydü. Kıl 
şalvarın daha çok fakirler tarafından giyildiği görülürdü.

Mevleviler ise çulaki kumaştan “çakşir” denilen şalvar giyerdi. 
Tumanlar (donlar) şalvar kadar bol ve topuğa kadar uzundu. Uçkurlu 
olurlardı. Zenginler paçaları süslü zarife işlemeli düğmeli veya bağlamalı 
tumanlar giyerlerdi.

C) Bele Sarılan Kuşaklar
Şal, kemer, Trabulus, kayış kuşak ve bele sarılan herhangi bir şey, şal 

kuşak Acem şalı denen cinsi İrandan gelen, yerli taklitleri de bulunan yün 
veya ipek kuşaklardır. Bu kuşakların arasında tütün tabakası, misvak, 
enfiye kutusu gibi şeyler saklanır. Kemer 10 cm ve enine sık dokunmuş, 
yün ve ipekli bir kumaştır. Kemerler kırılmadan bele birkaç dolan dolanır, 
ucu arkaya sokulur.

Bakkallar saya kuşağı, çocuklar ve fakirler gelişigüzel bir basma parçası, 
bir ip veya başka bir şey bağlardı, kasaplar bellerine palaska, enli kuşak 
bağlarlar, bu kuşağa zincirle bir de masat asarlar. Şehirliler acem kuşağının 
üstüne bir de palaska bağlarlardı.

Çorap: Sırasına göre önce çoraplar giyilir. Çorabın eskiden pek 
kullanılmadığı belirtilmiş günümüzde hazır alınanların yanısıra elde 
de örülen çoraplar kaba dokunmuş ise bağcıkla bağlanır. Koncu bacağı 
saracak şekilde örülenler bağlanmadan kullanılırlar.
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Don/Ak Tuman: Beyaz hasa veya kahke bezinden dikilen don/tumanın 
boyu ayak bileğine kadar uzundur. Don ağdan paçaya doğru daraltılarak 
kesilir, üçgen şeklinde kesilen ağ parçası olan peykin sivri ucu parçalara, 
geniş ucu ağa gelecek şekilde dikilerek ağa bolluk kazandırılır.

Şalvar: Siyah, kahverengi ve mavi bezden ya da çuhadan dikilen 
şalvarlar model ve dikişine göre çeşitli adlar alır.

a. Normal şalvarı: Siyah ve mavi bezden dikilen Çintiyan şalvar, ucuz 
olduğu için kullanımı yaygındır.

b. Yarım Halep şalvarı: Paça (malak / balak) kısımları dar, ağ bolluğu 
dizden aşağı inmektedir. İnce zarif olduğu için tercih edilir.

c. Tam Halep şalvarı: Bu şalvan daha çok kabadayılar ve çiftlik ağaları 
tercih etmektedir.Ağ bolluğu dizden yukarıdadır ve paçalar boldur.

Ak Köynek/Köynek: Kahke bezinden veya hasadan dikilen ak 
köyneğin boyu diz kapağına kadar uzundur, yanlara bedeni genişletmek 
için kol altından itibaren etek ucuna kadar genişleyen ek parça dikilir.
Kolların uçlarına manşet (kapak) dikillir, kapakların üzeri işlenenleri de 
vardır.

İşlik/Mintan: Elif  beldesinde ve köylerde mintana işlik adı verilir.Hakim  
yakalı, uzun kollu, kol uçları manşetlidir. Kollar oyularak eksildiğinden 
genişletmek için ek parça konmaz, işliğin boyu göbek hizasındadır.

Barak köylerinde de mintandan önce işlik giyildiği tespit edilmiştir.
İşlik kolsuz, önden düğmeli ve boyna paralel ‘0’ kesimli, gömlek yakalı 
ya da yakalıdır. Mintan, beyaz üzerine mavi çizgili ketenden dikilir. Boyu 
kalça hizasındadır ve ön kısım 4-5 adet düğme ile kapatılır. Göğüste her 
iki tarafta cep vardır.

Kapaklı Zubun: Barak köylerinde giyilen kapaklı zubunun boyu ayak 
bileğine kadar uzundur. Şam topu adı verilen beyaz üzerine mavi çizgili 
ipekli kumaşdan dikilir. Yaka boyuna paralel ‘0’ kesimlidir.

Merkezde de kapaklı zubun giyilmektedir.Ön kruvaze kapanır, yırtmaç 
dizden aşağı etek ucuna kadardır, alta beyaz don giyilir.

Cepken: Kaşeden dikilen cepken, yelek üzerine giyilir. Koyu renkler 
tercih edilir. Zubun tarzı kesimli ve yanları dikişsizdir. Kol boyu dirsek 
hizasındadır. Kol altı ve bedende açılan yırtmaçlarla hareket rahatlığı 
sağlanır.

Abe/Aba: Kilim tekniği ile motifli dokunan bir giysidir. Yörede halk 
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arasında bilinen aba çeşitleri; siyah abe, boz abe, sırmalı abe, hemus 
abesidir.

Sako: 1880’li yıllarda istanbul’da moda olan ‘İstanbulun’ adı verilen 
diz kapağına kadar uzun, dik yakalı yada erkek yakalı uzun kollu cekete 
yörede verilen addır. Sako, hemen bütün köylerde ve merkezde dış giyimde 
görülen bir giysi türüdür.

Kuşak: Bele şal, Trablus, bayaz ve boncuklu siyah kuşak sarılır. Şal 
kuşak; yerli şal ve acem şah olmak üzere iki çeşittir. Yerli şal Gaziantep’te 
dokunur, diğerleri ithal edilir.

Trablus kuşak, beyaz sarımtırak renkte iplerle dokunan kuşaktır. Bu 
kuşağı erkekler ve yaşlı kadınlar bellerine bağlarlar. Bağlanırken kumaş 
kıvrımlar oluşturulur. Görünüşü güzel olan bu kıvrımlara para kesesi, 
köstekli saat vb. eşyalar konarak kullanılır.

Ayrıca cep görünümlü birkaç katlı kemere tütün kesesi, enfiye kutusu 
konur.

Ayrıca “Guburluk” adı verilen ve deriden yapılan içi cüzdan şeklinde.
tütün ve para konan kemer takılır.

Baş Giyimi: Barak bölgesinde yağlık adı verilen beyaz yünden dokunan 
150 x 150 cm ebatında bir örtü kullanılır. Ortadan ikiye üçgen olarak 
katlanan örtü çene altından çapraz yapılır, ensede bağlandığı gibi hava çok 
soğuksa burnun ucundan kapatılarak da kullanılır. Buna erkek keçiği adı 
verilir.

Barak köylerinde damadın başına “altuniye poşu” ya da “dehrebiye 
poşu” bağlanır.

Dere köylerinde damat basma hasa bezinden üzeri kirpi oku ve ot 
ipeğiyle işlenmiş terlik giyer.

Alın kısmına altuniye poşu veya kesirevan poşu bağlar, yerli köylerde 
damat başına kirpi oku ile işlenmiş çete terliği adı verilen başlık türü 
giyilir. Terliğin üzerine kefiye sarılır. Kefiyenin püskülü arkadan sırta 
doğru sarkar. Merkezde işlemeli terliğe rastanılmamış, püsküllü kırmızı 
fes giyildiği tespit edilmiştir. Sağ taraftan sarkan püskül, boyun hizasına 
kadar iner.

Külah: Yarım daire şeklinde keçeden yapılır ucu sivri olanları da vardır.
Üzerine renkli poşu veya kefiye bağlanır.

Yemeni: Ayağa giyilen yemeniler (yimeniler) çok çeşitlidir. Daha çok 
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kulaklı yemeni, Halep, annubi, kara yemeni (sızılı yemeni), gül şeftali 
yemeni giyilir. Gaziantep’te yemeniciliğe “köşkerlik”, yemeni ustalarına 
“köşker ustası”, yemenicilere de “köşker” denir. Köşker kelimesinin aslı 
Farsça ayakkabı yapan anlamına gelen “kefşger”dir. Köşkerlerin yapım 
ürünleri yemeniler; “postal”, “edik”, “lapçin” ve “karçın” adları verilen 
ayakkabılardır. Yemeniler şekil bakımından 5 çeşittir:

Halebi: 1. Annabi ve gül şeftali renginde olur. Burnu yukarıya doğru 
kıvrıktır ve kulaklıdır. Köylüler tarafından tercih edilir.
Merkup: 2. Bu da Halep ve Arap kökenlidir, burun kısmı yuvarlaktır.
Daha çok şehirde, sosyal düzeyi biraz yüksek olan kişiler tarafından 
giyilir.
Burnu sivri:3.  Bunun da burnu yukarıya doğru kıvrıktır.Yüzü, kulağı, 
rengi Halebi gibidir. Yine köylüler tercih eder.
Kulağı uzun: 4. Halebi benzeri ve burnu sivrimsidir. Şehirde giyilir.
Eğri simti: 5. Köylü kadınlar tarafından tercih edilir, gül şeftali 
rengindedir.

Gül Şeftali: Kabadayılar ve zenginler giyer. Ancak maddi durumu iyi 
olanlar özel günlerde kullanır.

Kulaklı Yemeni: Kırmızı ve siyahı vardır. Arkası yukarı doğru sivridir.
Esnaf tarafından tercih edilir.

Kapkap/Habbap: Kışın giyilen tahta ayakkabıdır. Kadın habbapların 
kenarlarındaki gümüş çıngıraklar yürürken hoş bir ses çıkarır. Ceviz taban 
üzerine sedef kakmalı kapkaplar da yapılır.

Lapçın: Bir çeşit mestir.

Postal: Bostancılar ve köylüler giyer.

Edik: Yapılış ve renkleri bakımından birkaç çeşidi vardır; “sarı edik”, 
“annubi ediği”, “diz ediği” “gül şeftali edik” gibi.
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DOKUMA ÖRNEKLERİ

(RESİM-1)

“KUTNU” KUMAŞ ÖRNEKLERİ

“ALACA” KUMAŞ ÖRNEKLERİ

“MECİDİYE” KUMAŞ ÖRNEKLERİ
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(RESİM2-a)

(RESİM 3-a) (RESİM 3-b)

(RESİM2-b)

Et Köyneği

İç Köyneği

(RESİM2-c)
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(RESİM 4-a)

(RESİM 5-a)

İşlemeli Kadın Tumanı

Kutnu Tuman

(RESİM 4-b)

(RESİM 5-b)
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(RESİM 6)

(RESİM-8)

Güllü Uçetek Entari

Gümüş Kemer Kuşak

(RESİM 7)

(RESİM-9)

Gallabiye

Önlük
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(RESİM-10)

(RESİM-11)

Fermene (Nizip İlçesi-Adak Köyü)

Suri Fes
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(RESİM-12)

Taç/Fes

Şekke

Çalma

(RESİM-13)

(RESİM-14)



792



793

KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMDE GİYİM KUŞAM

* KOCA, Emine
* KOÇ, Fatma

* VURAL, Tuba
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET
Giydiğimiz giysilerin ve benimsediğimiz ilkelerin birer kültür öğesi 

olduğu düşünüldüğünde, kültürel gelişimin, toplumların karakteristiklerin 
belirlenmesindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki hızlı toplum-
sal değişim kültürler arasında da yoğun bir etkileşim yaratmaktadır. Eğitim 
düzeyinin yükselmesi, kültürel etkinliklerin ve bunlara katılan bireylerin 
artması, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını kapsayan kültürel geli-
şim teriminin, özellikle Doğu toplumlarının gelişim düzeylerindeki önemi 
daha da artmaktadır. 

Devletlerin kurulması, uluslararası ticari rekabetin ve sanayileşmenin 
artması ile birlikte insanların giyim tarzlarında dini ve kültürel etkilerin 
yavaş yavaş etkisini yitirdiği, bunların yerini bütün dünyada görülebile-
cek giyim tarzının aldığı görülmektedir. Bütün dünya büyük bir hızla aynı 
türde beslenen, aynı türde ve markada giyinen bir kültüre doğru hızla yol 
almaktadır. Çağdaşlığın ve güncelliğin bir gerekliliği olarak; bütün dün-
yayı etkileyen oluşumun sonuçlarını iyi kestirmek, geçmişi yadsımadan, 
toplumların etkileşimlerini güçlendirerek, kültürel farklılıkların korunma-
sıyla kültürel etkileşimden olumlu sonuçlar elde edebilmeye çalışmak ge-
rekmektedir. 

  Bu düşünceden hareketle kültürlerarası etkileşimin giyim kuşam açı-
sından değerlendirilmesi konulu bu çalışmada; küreselleşme sonucunda 
oluşan kültürel değişimin giyinme kültürü üzerindeki etkilerinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Kültürlerarası etkileşim, giyim, kültür, gelenek-
sel kültür.

 ∗ Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi  ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Öğretim 
Üyeleri.
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ABSTRACT
Clothing in Intercultural Interaction
Considering what we wear and the principles we adopted are elements of 

the culture, the importance of cultural development in the characters of the 
societies are obvious. Nowadays, the swift cultural change lead to intense 
interactions among the cultures concerned. Increasing level of education, 
the increasing number of cultural events and the people participating in 
them, cultural development term covering the conservation of culture 
and nature play an important role especially in the development levels of 
Eastern cultures. 

It can be observed that with the establishment of states, the increase of 
international commercial competition and industrialization, the religious 
and cultural effects in the clothing of people have lost its significance 
gradually and a new clothing style that can be observed in the whole world 
has replaced. The whole world is in the lead toward a culture in which 
everybody has the same tastes, same clothing styles and eating habits. As an 
inevitable part of the contemporary world, it is of crucial necessity that one 
should draw the conclusions that affect the whole world, without ignoring 
the past, by promoting the cultural interactions of the societies and one 
should gain positive results by conserving the cultural differences. 

In the light of this thought, in this study into the assessment of intercultural 
interaction through clothing, the main objective is to examine the effects 
of cultural change as a result of globalization on culture of clothing 

Key Words: Intercultural interaction, clothing, culture, traditional 
culture.

-----

Giydiğimiz giysilerin ve benimsediğimiz ilkelerin birer kültür öğesi ol-
duğu düşünüldüğünde, kültürel değişimin, toplumların karakteristiklerinin 
belirlenmesindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki hızlı toplum-
sal değişim kültürler arasında da yoğun bir etkileşim yaratmaktadır. Eğitim 
düzeyinin yükselmesi, kültürel etkinliklerin ve bunlara katılan bireylerin 
artması, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını kapsayan kültürel geli-
şim toplumların gelişim düzeylerindeki önemini daha da artırmaktadır.

Çağdaşlığın ve güncelliğin bir gerekliliği olarak; bütün dünyayı etkile-
yen oluşumun sonuçlarını iyi kestirmek, geçmişi yadsımadan, toplumların 
etkileşimlerini güçlendirerek, kültürel farklılıkların korunmasıyla kültürel 
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etkileşimden olumlu sonuçlar elde edebilmeye çalışmak gerekmektedir.  
Bu düşünceden hareketle, kültürler arası etkileşimin giyim kuşam açısın-
dan değerlendirilmesi konulu bu çalışmada; yaşanan toplumsal değişim 
ve dönüşümlerin bir simgesi olarak kullanılan küreselleşme çerçevesinde 
oluşan kültürel değişimin, giyinme kültürü üzerindeki etkileri üzerinde du-
rulmaya çalışılacaktır.

Kültür; toplum düsüncelerini, sözlerini, yaptıklarını, geleneklerini, dil-
lerini, materyallerini, tutumlarını, hislerinı vb. kapsamaktadır (Czinkota 
ve digerleri, 2001: 32). Kültür, belirli bir zamanda belirli bir toplum tara-
fından geniş çapta paylaşılan inanışlar ve değerler olarak tanımlanan bir 
olguyu sekillendirir (Pressey ve Selassie, 2002: 355).  Sosyal bilimlerde 
kültür kavramı genellikle bilgi, inanç ve adetleri içine alan bir katılım ola-
rak tanımlanmaktadır. Buradaki bilgi ve hünerler, toplum üyelerine yararlı 
olanlardır (Bakan ve diğerleri, 2004: 11). Geniş tanımıyla kültür; bilgiyi, 
sanatı, ahlâkı, örf ve âdetleri, insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandı-
ğı bütün kabiliyet ve alışkanlıkları kapsayan, atalarından kendilerine mi-
ras bırakılan maddi-manevi değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Çeşitli 
coğrafi bölgeler, yörelerde farklı etnik kökenli uluslarca yapılmakta olan 
ürünlere, önceden yapılmış ürünler başka bir değişle tarih boyutu da ekle-
nince kültür varlıklarının ne kadar zengin olduğu gözler önüne serilmek-
tedir (Barışta, 2003).

Başka bir anlamda; kültür, “millet” kavramını oluşturan en önemli un-
sur olarak kabul edilebilir (Kafesoğlu, 1992: 15). Kültürel kimlik oluş-
turma politikaları belirlenirken millilik, çağdaşlık, demokratiklik, evren-
sellik ilkelerinden taviz verilemez (Artun, 2007). Gittikçe artan küresel 
benzerlikler karşısında önemi artan ve “biz”e “biz” dememizi sağlayan 
farklılıklar temelinde biçimlenen ulusal kalıtlar nedir, bu nasıl belirlenir, 
ne kadarı müzelenir, ne kadarını yeniden üretilerek yaşatılabilir, ne kadarı 
unutulmaya terk edilebilir, ne kadarı öteki ülke ve kültürlere aktarabilir 
(Oğuz, 2002: 5). Gökalp’a göre kültür milletleri “kendi” kılan ve onları 
diğer milletlerden ayıran bir olgudur ( Çetindağ, 2002: 171).

Kültür değişmelerinde sağlıklı olan yol, dayatmacı olmadan, ana ka-
lıp korunarak kültürün, çağın gereklerine göre kendiliğinden yeni şekil 
kazanması, başka bir ifadeyle “gelişerek” değişme süreci izlemesidir. 
Kültürlerin oluşumunda yerel özellikler yanında dış etkenlerin de önemi 
büyüktür. Kültürlerarası etkileşimin tüm toplumlarda nedenli önemli oldu-
ğu günümüzde artık kabul edilmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kültürel milliyetçilik, küreselleşen dünyada, hala pek çok ülkede oldukça 
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gündemde olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Shubik 1999: 169). 
Kültürlerarası etkileşim, bir kültürün diğer kültür üzerinde baskın konuma 
geçmediği sürece olumsuz sonuç doğurmayacağı gibi kültürel zenginliğe 
katkıda da bulunabilir (Erkal, 2000: 20).

Trompenaars, kültürün ne anlama geldiğini anlatabilmek için onu bir so-
ğanın katmanlarına benzetmiştir. Dıştaki katman yani gözlenebilir katman, 
insanların hangi kültürel ögelerle öncelikli olarak etkileşim içerisinde bu-
lunduğunu gösterir. Gözlenebilir öğeler olarak, giyim, yemek, dil ve yerle-
şim biçimi bunlar arasında sayılmaktadır. Ortadaki katman ise toplumların 
sahip olduğu norm ve değerleri ifade etmektedir. Soğanın en içteki kısmını 
anlamak ise diğer kültürler ile başarı ile çalışmamızda anahtar işlevi gör-
mektedir. Bu kısımda, toplum içerisinde evrim süreci ile oluşan birçok 
kural ve metod bulunmaktadır. Toplumlar, yüz yüze geldikleri problemleri 
bu kurallar aracılığı ile çözmeye çalışırlar (Trompenaars, 1997: 42).

Kültür olgusu, değişmeyen, hep olduğu gibi kalan bir anlamlar bütünü 
değildir; zamana, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişmelere bağlı 
olarak değişikliğe uğrayabilir; başka kültürlerle karşılıklı olarak alışverişte 
bulunulabilir.  Mümtaz Turhan “Kültür Değişmeleri” adlı eserinde (1951) 
medeniyet alanını değiştirmeye zorunlu bir toplumun kültürü, bu değişim 
anında tamamen ortadan kalkıp onun yerine hakim milletin kültürünün 
geçemeyeceğini, iki toplum veya iki kültür karşılaşılaştığında, birinin 
mutlaka yok olması gerekmediğini sentezin ister istemez gerçekleştiğini 
belirtmektedir. 

Önceleri ihtiyaç ile başlayan örtünme, sosyal bir olguya dönüştüğünde 
kendi içinde simgeleri olan bir tür dile de dönüşür. Bu durum geleneksel 
yaşamda bedenin dili olarak kişinin anlatacağının belirteci iken modern 
yaşamda giyenin karakterinin ipuçlarını bünyesinde taşıyan bir araç konu-
munda karşımıza çıkar. Ayrıca bireylerin bir arada yaşamasından oluşan 
topluluklar, bütün olarak diğer bir topluluğa göre farklı yaşam biçimlerini, 
kültürlerini oluşturmuşlar, dolayısıyla yaşamlarının her alanını giysilerine 
de yansıtmışlardır. Böylece her milletin, kültürün ve siyasal oluşumun so-
nucu olarak giysiler çağlara göre şekillenmiştir. 

Giyim kuşam, insanoğlunun kültürel gelişim ve yaşam sürecinin kö-
keninde koruma amaçlı olmasına karşın, gelişim sürecinde geniş kültürel 
işlevler yüklenmiş bir olgudur. Ekolojik koşulların toplumsal ve kişisel de-
ğer yargılarının, törelerin, kültürel ve ekonomik koşulların biçimlendirdiği 
önemli bir kültürel öge aynı zamanda da kültürün bir taşıyıcısıdır (Erden, 
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1998: 6). Dünya uygarlığının çok önceki devirlerinde arkaik insanın kendi 
toplumunda, ait olduğu kabilede sosyal statüsünü belirleyen ve giymek zo-
runda olduğu giysiler, aslında zorunluluktan çok geleneğin insanlara sun-
muş olduğu bir yaşam biçimi anlayışıdır. Bu durum sadece giyilen giysiler 
olarak kalmamış, kuşanmayı şekillendiren süslemelerine de yansımıştır.

Giyim tarzı ve anlayışı  simgesel anlatım gücü oluşturur. İnsanların ya-
şadığı coğrafyayı, mensup olduğu topluluğu, hangi dinden olduğunu anla-
mak çoğu kez bu simgesel anlatım gücü ile mümkün olmaktadır (Cihangir, 
2003). İnsan vücudunu korumak amacı ile başlayan ve çeşitli etkenler ile 
biçimlenen giysiler, vücudun örtüsü, baş, süsleme ve kullanılan gereçler 
gibi katmanlarla oluşturulmuştur. İnsanın doğal çevresi ülkenin coğrafi 
konumu, ekonomik ve toplumsal yapı ve erotik etmenler bile giyimin şe-
killenmesinde önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardır. Bu karmaşık görü-
nümler ve ayrımların oluşumu dünya uygarlık tarihinin başından bu yana 
tüm toplumlar için geçerli bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Giyim tarzı, alışkanlıkları, insanoğlunun inanç ve kültürlerinden etkile-
nerek gelişim göstermiştir. Hayatlarını avcılıkla sürdüren kabilelerin kıya-
fetleri, üretim-eğitim sürecine katılmış kentlilerin kıyafetleri ile aynı değil-
dir. Aynı şekilde Hıristiyan din adamlarının kıyafetleri, Budist rahiplerinin 
giyim tarzlarından farklıdır. Slavların nasıl kendi geleneklerine göre bir 
milli giyim anlayışı varsa, Afrika’daki Berberilerin de kendilerine mah-
sus elbiseleri olacaktır. Yahudi din adamlarının giyim tarzının Müslüman 
ulemadan farklı olması gayet normaldir. Bu,  toplumların kültür ve inanç 
farklılıklarının olağan sonucudur.

Bir ulusun ya da toplumun karakterini, kültürünü şekillendiren ve ta-
nımlayan güçlü faktörler olarak bilinen; tarih ve eğitim vasıtasıyla kül-
türün öğrenilebilir olduğunun açıkça kendini belli ettiği düşünülmektedir 
(Pressey ve Selassie, 2002: 355). Kültür, öğrenilir, paylaşılır, değişebilir ve 
kültürel semboller ve anlamlar birbirleriyle ilişkilendirilebilir (Tempstra 
ve Kenneth, 1991: 6). Aynı kültür ürünlerinin farklı gruplar ve kitleler için 
farklı anlamlar taşıdığı görüşü, modern kültürün ifadesi olan hemen he-
men her ürün için geçerlidir. 

Ancak giysiler ile görünümün oluşturduğu simgeler dünyasında 
“anlamlar”ın, diğer ifade dünyalarındakinden bir bakıma hem daha belir-
siz, hem de daha farklılaşmış olduğunu görürüz. Anlamların daha belirsiz 
olmasından kasıt, aynı kıyafet simgelerinin genel olarak insanlar tarafın-
dan aynı şekilde yorumlanmasının güçlüğüdür. Göstergebilim termino-
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lojisiyle, giysi götergesinin gösteren-gösterilen ilişkisi çok değişkendir. 
Tanımlanabilir düşüncelerin, imajların ve çağrışımların giysi simgeleri 
etrafında kristalleşmesi ölçüsünde anlamlar da daha çok farklılaşacak bun-
ların gösterdiği büyük değişkenlik öncelikle farklı toplumsal katmanlar ve 
beğeni alt kültürleri arasınada göze çarpacaktır (Gans 1974 ve Davis1997: 
21). 

Bir kavramın öğrenilebilir özelliği, öğretilebilir özelliğini de otomatik 
olarak ortaya çıkarır. Kültürel etkileşimde “ürün konumlandırması” da ol-
dukça önemlidir. Bireyin algıladığı ürün imajı kültürden oldukça etkilenir 
(Erem,Tek, Gegez ve Börü, 2007). Kültürel değişim ve gelişimi yozlaşma, 
yabancılaşma olarak algılayan durağan insan tipi yetiştirmeyi amaçlayan 
kültür politikaları faydadan çok zarar getirmektedir. 

Dünya üzerindeki toplumlar, köyler, bölgeler, etnik gruplar, milliyetler 
ve dini grupların hepsinin kültürel çeşitliliği farklı seviyelerde ayrı kültür-
lere sahip olurlar ve  kültür insanlara belli bir kimlik atfeder (Huntington, 
1993: 34).  Örneğin; Güney Anadolu’daki köyün kültürü, Batı Anadolu’daki 
bir köyün kültüründen farklıdır, ancak her ikiside onları Rusya’daki  veya 
İtalya’daki köylerinden farklı kılan müşterek Türk  kültürünü paylaşmakta-
dırlar. Türk toplumları kendilerini  Avrupa, Arap veya Çin toplumlarından  
ayıran kültürel özellikleri paylaşırlar. İstanbul’da oturan bir kişi kendisini 
bir İstanbul’lu, bir Türk, bir Müslüman, bir kentli  veya köylü, bir batılı 
veya doğulu olarak değişen yoğunluk derecelerinde tanımlayabilir.

Kültürünü korumayan, gençlere aktarmayan milletler yabancı kültürle-
rin etkisiyle yok olmaya mahkumdurlar. Korumada ilke, statik değil dina-
mik olmalıdır. Kültürel değişim ve gelişimle, kültür yozlaşması, kültür ya-
bancılaşması arasında ince bir çizgi bulunmaktadır (Artun, 2007).  Bilim 
ve teknolojideki gelişmeler, yeni ticaret yollarının bulunması, yabancılara 
ve yabancı mallara tanınan ayrıcalıklar, zaaat örgütlerinin yozlaşması ve 
bozulması köyden kente olan göçler, nüfus artması, ihtiyaçların çeşitlen-
mesi ve çoğalması kişilerin alışkanlıklarının değişmesi ve moda gibi et-
kenler kültürel değişimin ve yozlaşmasının en önemli nedenleri arasında 
yer almaktadır. 

Kişi kültürün ürünüdür. Kültürel faktörler günlük yasamımızın önemli 
bir kısmını olusturmaktadır. Ne yenilip, ne giyilecegini, nerede yasanıp, 
nereye seyahat edileceğini geniş ölçüde kültür belirlemektedir. Ayrıca 
kisiler farklı kültür yapılarında yetiştikleri için; toplumun farklı kısımla-
rında herhangi bir olayda birbirinden farklı davranışta bulunmaktadırlar 
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(Penpece, 2006: 57). Geçmiş yüzyıllarda kimliği ifade eden başlıca araç 
giyim olmuştur. Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak 
kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim tercihleri insanların 
hem belirli bir zaman dilimine uygun görünüşlere (diğer bir değişle mo-
daya) ilişkin güçlü normları, hemde olağan üstü bir seçenek zenginliğini 
barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl 
yorumladıklarını incelemek için eşsiz bir alan sağlar (Crane, 2000: 11).

Kültürel değişim gereği yaşama biçiminin değişmesi gelenek ve göre-
nekleri de değişime uğratır. Bir kültür ne kadar karmaşık ve gelişken ise, 
geleneksel kültür varlıkları da o ölçüde hiyerarşik ve çeşitli olarak gelişim 
gösterir. Geleneksel yaşamda giyim tarzları ve alışkanlıkları kişilerin bi-
reysel olarak toplum içerisindeki konumlarının belirlenmesinde araç ola-
rak kullanılmakta ve insanoğlunun inanç ve kültürlerinden oldukça etki-
lenmektedir. Maddi kültür varlıkları içerisinde yer alan giyim kuşam ve 
alışakanlıkların yerini bölgesel nitelikler kaybolmaya başladığında  kent 
tutkusu ve modası ile gelişen günün  modasına uygun giysilere bırakmaya 
başlar. 

Küreselleşme kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile ekonomik, si-
yasal ve kültürel düzeyde dünya toplumlarının iç içe girmesi, aynı zaman-
da, dünyanın bir ucunda oluşmakta olan olayların, kararların, çalışmaların 
ve etkinliklerin ulusal sınırlar ötesindeki toplumları etkileyebilmesidir” 
(Tezcan, 2002: 34). Küreselleşmeyle, farklı kültürlerden insanları bir ara-
ya getirecek ortak bir paydaya doğru gidiş başlamıştır. Bu da halk kültürle-
ri için tehlike çanlarının çalınmasıdır, ancak küreselleşme olgusu kültürel 
değişim ve gelişime bağlı halk kültürünün doğal akışını hızlandırıp aşın-
dırmaya başlamıştır (Artun, 2007). 

Belirli bir toplumun ürünlerinin bir başka toplum tarafından benimsen-
mesi diğer toplumun bütün kültürel ve sosyal modellerinin tamamen be-
nimsendiği anlamına gelmemelidir (Toyne ve Walters 1989: 178). Bu bağ-
lamda, tam bir kültürel reddetme veya tam bir kültürel kabul hiçbir zaman 
gerçekleşmez. Kültürel kabul sürecinde alıcı ve satıcı arasındaki “kültürel 
heterojenlik” kavramı da önem kazanır. Kültürel heterojenlik kültürler ara-
sı uzaklık (farklılık) derecesidir. Kültürel uzaklık ne kadar fazlaysa kabul 
süreci o kadar zorlaşır (Erem,Tek, Gegez ve Börü, 2007). 

Bazen de belirli bir kültür bir diğer kültüre ait değerleri kabul etmeye 
yatkın olmuştur (Razzouk ve Masters 1983: 368, Toyne ve Walters (1989: 
186) Mevcut olan bütün yüksek kültürler üzerinde yapılan araştırmalar, 
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bunların hiçbirinin kendiliğinden vücuda gelmediğini göstermiştir. Dünya 
üzerinde gördüğümüz ve yakından takip ettiğimiz bütün yüksek kültür-
lerle, muhtelif kültürlerin birbirlerinin üzerine olan tesirlerinin ürünüdür. 
Eğer bu böyle olmasaydı o zaman yüksek kültüre sahip kavimlerin diğerle-
rinden daha kabiliyetli bir ırka mensup olduklarını kabul etmek gerekirdi. 
Genellikle toplumlar yalnız yaşamazlar. İpdidai toplumlar bile barış veya 
savaş halinde iken birbirleri ile ilşkide bulunurlar. Bu ilişkilerde karşılıklı 
tesirler sathi kalmaz ve birbirlerinin kültürlerine sahip olurlar (Eberhard, 
2002: 533). 

Büyük bir imparatorluk olduğu halde Roma’lılar  işgal ettikleri ülke-
lerdeki insanların giysi ve geleneklerini değiştirmek gibi bir gayretin içine 
girmemişlerdir. Ancak  o dönemlerde yüksek kültüre sahip olan bir toplu-
mun üyesi olan Romalılar gibi giyinmek bir ayrıcalık olarak kabul edildiği 
için yerel halk tarafından Roma giysileri daha çok tercih edilerek kullanıl-
mıştır (Türkoğlu, 2002:96). XIX. yüzyılın ikinci yarısında ABD’ye gelen 
çok sayıda göçmenin giyim üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Göçmenler 
geleneksel giysilerini gelir gelmez bırakmış, eski kimliklerinden kurtul-
mak ve yenilerini kurmak için öncelikle giysilerini kullanmışlardır. (Crane, 
2003: 16). 

Kültürel değişme, etkilenen kültürü giderek aşındırmaya, çözülme süre-
cine yönlendirmeye neden oluyorsa sonuçta ulusal kültür, hâkim kültürün 
içinde erimeye başlar (Aslanoğlu, 2000, 166). Dünyada birkaç ilkel kabi-
lenin dışında, hiçbir ülkenin küreselleşme sürecinin dışında kalması artık 
mümkün gözükmemektedir. Ülkelerin, küresel kültürün iletişim araçlarıy-
la kendi kültürü üzerinde yapacağı tahribatı önleyebilmek için ekranlarını 
karartma ya da sınırlarını kapatma gibi bir imkanı söz konusu olamayaca-
ğına göre; Korkut Tuna’nın ifade ettiği gibi, “İzleyecekleri iki yol vardır; 
ya küreselleşme sürecine tamamen teslim olacaklar ya da her milleti millet 
yapan milli dil, milli kimlik ve milli kültürlerine sahip çıkarak küreselleş-
me gayyasında kaybolmayacaklardır.” (Mahiroğulları, 2007: 1287).

 Her ne kadar küreselleşme ekonomik bir kavram olarak gündeme gelse 
de, kültürel alana etkileri bakımından oldukça önemli sonuçları bulunmak-
tadır. Küreselleşmenin kültürel alana etkilerini inceleyen Waters’ a göre; 
“Kültürel alandaki küreselleşmenin boyutu ekonomik ve siyasi alanda ya-
şanandan daha büyüktür.” (Tomlinson, 2004: 39)

Günümüzde halk kültürü yeni ortamlara, yeni şartlara uyum gösterme-
ye, gelenek dışı düşüncelerle beslenmeye başlamıştır. Bu olgu geleneksel 



801

kültürü oldukça etkilemiştir. Gelenekler bir toplulukta eskiden kalmış ol-
maları sebebiyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen  kültür öğelerinin 
her biri olarak tanımlanablir. Gelenek sayılan davranışlar uzun süren de-
neyimlerden sonra  yararlı oldukları sonucuna varılarak kabul görmüştür. 
Kültür zemininden tercih yapmak gerektiğinde gelenekler gündeme getiri-
lir. Toplumların büyük değişim ihtiyacı gündeme geldiğinde geleneklerin 
değiştirilmesi ve ve bu amaçla tabuların aşılması için mücadele zorunlu 
hâle gelir. Ancak eskiden yararı görüldüğü için toplumsal belleğe iyice 
yerleşmiş olan şeylerin kısa zamanda toplumsal bellekten silinmesi  olduk-
ça zor gerçekleştirilir. (Koloğlu, 1998). 

Osmanlılar güçlü oldukları dönemlerde kendilerini Batıdan üstün saymış-
lardır. Ancak, gerileme döneminin başlamasıyla birlikte niçin geri  kalındığı 
sorusu sıkça sorulur olmuştur. Soru  Batı’nın askerî üstünlüğü gösterilerek 
cevaplandırılmıştır.  Bu dönemde askeri yenilikler yapılmış ve “öte yandan, 
Batı uygarlığının  kişinin refahına yönelik değerleri Osmanlı idare sınıfına 
sızmıştır.” (Mardin, 1992: 10). I. Mahmut (1730-1754) ve  III. Selim (1789-
1807) dönemlerinde kıyafet reformları yapılmış, 1829’da kıyafet reformu sivil 
memurları da içine almıştır. Sarık, cübbe ve ayakkabının yerini; redingotlar, 
pelerinler, pantolonlar ve siyah derili potinler almıştır. Buna bizzat Sultanlar 
öncü olmuş, saraydan paşalara ve diğer tabakalara yayılmıştır. Bu dönem-
de, “giyim, ev eşyası, paranın kullanılışı, evlerin stili, insanlar arası ilişkiler 
‘Avrupai’ olmuştur” (Mardin 1992: 13). 

Doğu  medeniyetinde giysi,  mevcut güzelliğini bakışlardan gizlemeyi 
amaç edinirken, Batı dünyası ise elbise ve güzelliğin daha belirgin hale ge-
tirilmesini hedefllemiştir. Osmanlı/Türk tarihine baktığımızda,  Batılılaşma 
hareketleriyle birlikte, özellikle Fransız kültürünün etkisinde giyim-
kuşamda moda, toplum hayatında oldukça etkili olmuştur (Özer, 2006). 
Türkçede moda terimi Batılılaşma ile birlikte telaffuz edilmeye başlamış 
olup; devrin kültürünün daha ziyade Fransız kültürünün etkisinde olma-
sı nedeniyle, Fransız zevkinin Osmanlı sosyal hayatında hâkim olmasıyla 
birlikte özellikle giyim-kuşam anlayışında tartışmalara neden olmuştur.
(Barbarosoğlu, 2004) Osmanlının Batılı toplumsal yapılara yönelişi önce 
orduda başlamıştır. Bu yöneliş önce erkeği sonra da kadını içine alarak 
genişleme imkânı bulmuştur. Kadının modayla tanışması kent yaşamının 
sunduğu imkânlar çerçevesinde kalmıştır. Kadının örtünmesinin, modanın 
etkisiyle zamanla bir süslenme unsuruna dönüşmesinin önüne geçileme-
miştir.(Toprak, 1998)
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Türk kültürünün, önceki yüzyıllara oranla Batı kültüründen önemli öl-
çüde etkilenmesi, XIX. yüzyılda Tanzimat sonrası “Batılılaşma” süreciyle 
başlamıştır. “Batılılaşma” süreci, öncelikle kültürel yapıyı etkilemiş; ülke-
nin Batıya açılan kapıları konumundaki bazı illerde “alafranga” rüzgarına 
kapılmış, Batı kültürünü “prestij-kültür” (İnalcık, 2004, 72) olarak algıla-
yan bir gençlik, bu kültüre gıpta ile bakan, Batılı gibi düşünen bir yönetici 
kesimi doğurmuştur.

Hızlı toplumsal değişimler kültürler arasında yoğun bir etkileşim ya-
ratmış, beraberinde etnik gruplaşmaların parçalanması, göç, hızlı iletişim 
gibi olguların artması ile geleneksel giysilerin güncelliğini yitirmesine yol 
açmıştır. Küresel akışların yoğunluğu ve bu akıştan farklı biçimlerde etki-
lenen bireyler, doğu batı karışımı kültürel oluşumların ortaya çıkmasına 
yol açmış ve bu oluşum “melez giyinme kültürü”nü gündeme getirmiştir.

Batı kültürü ile yoğunlaşan bir yaşam tarzının oluşum döneminde Batı 
yaşam tarzı/medeniyeti “alafranga”, Osmanlı/Türk yaşam tarzı/medeniyeti 
ise “alaturka” olarak ifade edilmiştir. Sosyal değişime süresi bu iki terimle 
ele alınmıştır. Alafranga ve alaturka terimleri modernleşme sürecinde be-
ğeni tarzlarının, iyi -kötü, gündelik pratiklerin medeni ve medeni olmayan 
olarak ele alınmasında araçsal olarak kullanılmıştır. Doğu’dan Batı’ya yö-
nelmeyle birlikte alaturka kavramı, hem yaşam tarzının ve estetik değerle-
rin bütünsüzlüğünü sembolize etmiş, hem de kültürel ve toplumsal statüle-
rin  ayrımların  ifade edilmesinde kullanılmıştır (Zorlu, 2003). Osmanlıda 
Batılılaşma büyük ölçüde Doğu ile Batı’nın yanyana varolmasıyla sonuç-
lanmıştır (Işın, 1987: 333-340).

Doğu-Batı sentezinin en çarpıcı örnekleri, 19. yüzyılın son dönemle-
rinde Osmanlı giysilerinde kendini göstermiştir. Bu dönemde geleneksel 
giyim tarzları ile batı etkisi arasında kalınarak hazırlanmış giysiler ortaya 
çıkmıştır. Bu giysilerin oluşumunda batı etkisi ile birlikte , batıdan gö-
çenlerinde çok büyük etkisi olmuştur. Bazı yörelerde şalvarın geleneksel 
tarzı ile batı modasının etkisini yansıtan üst giysiler mükemmel bir uyum 
içerisinde birleştirilmiştir.  Balkan etkisini gösteren süsleme türleri ve ge-
leneksel giyim biçimi birleştirilerek kadın giyiminin farklı etki alanlarını 
oluşturan giyim şekilleri ortaya çıkmıştır. Saten, atlas, canfes, kadife gibi 
ipekli kumaşlardan dikilmiş kaftan entari, şalvar entari, etek entari veya 
sadece uzun entariler ile bunların ayakkabılarından oluşan takımlar kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde kullanılan  giysiler batı ile doğunun 
bir sentezini oluşturarak iki kültürün özelliklerini çok güzel bir şekilde 
birleştirerek çok farklı bir giyim tarzın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
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Model, biçim ve kullanılan malzeme açısından Batı özelliklerini yansıtan 
giysiler üzerindeki işleme ve motifler Türk Osmanlı yapısını korumakta 
veya iki parçalı olan giysilerin bir parçası Avrupa etkisinin tüm özellik-
lerini yansıtırken diğer parçası tamamen doğu kültürü etkisini yansıtarak 
geçiş döneminin yaratıcı çizgisini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

Söz konusu durum Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 1950’li 
yıllarda tarımdaki makineleşme ile başlayan işsizlik, köyden kente özel-
likle İstanbul’a büyük göç başlatmıştır. 1980’ledeki Doğu ve Güneydoğu 
göçü ile kentlerin ekonomik, toplumsal, kültürel yaşamları büyük ölçüde 
değişikliğe uğramıştır. Toplumsal dokudaki bu değişimle birlikte kent gi-
yim- kuşamına Anadolu’ya özgü biçimler girmiştir. Şalvar ve entarisi ile 
gelen Anadolu kadını Beraberinde getirdiği yöresel kıyafetlerini zamanla 
şehir yaşamına uyarlamaya başlamıştır. Entarisinin eteklerini kısaltmış, 
görünen bacaklarını kapatmak için şalvarının yerine pijamasını kullan-
mıştır. Kentlerin gecekondu bölgelerinde, varoşlarında şalvarlar üzerine 
ingilizce yazıları olan t-shirt’ler pantolon üzerine giyilen etekler, yarım 
tesettür, veya yarım açılma kent etkileşimingiyime yansımasının örnekle-
ri olarak gösterielbilir. Gecekondu bölgelerinde kullanılan giysiler kentle 
köy arasında sıkışmışlığın dış görünümdeki ifadesini yansıtmaktadır.

Günümüzde, Kültürlerarası etkileşim had safhaya çıkmış durumdadır. 
Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay, popüler hâle gelen 
bir tarz, hemen o gün dünyanın başka bir ucundaki insanlara ulaşabilmekte 
ve etki alanını genişletmektedir. Dünya küreselleşme sürecine girmiştir.
Klasikleşen bir ifade ile dünyamız küçük bir köye dönmüştür. Bu köyde 
hakim Batı kültürü yeme içme, eğlence ve giyim tarzı gibi günlük hayata 
dair tercihleri belirler konuma gelmiştir. 

Geleneğe karşı kendisini yenileyenin adı olarak bilinen modanın kül-
türel etkileşim üzerindeki rolü büyüktür. Avrupa’nın moda başkentlerinde 
belirlenen yıllık ve sezonluk trendlerin iletişim kanallarıyla anında tüm 
dünyaya yayılması ve farklı coğrafyalardaki insanların aynı tür giysileri 
giymesi, kültürel etkileşimin giyim anlayışı üzerinde ki etkisini açık şekil-
de göstermektedir. 

Buruno Du Roselle, giysiler üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonu-
cunda, giyim kuşam kültürünün 1789 ihtilaline kadar çağlar boyunca yerel 
olarak kaldığından söz etmektedir. Çünkü ihtilal ve onun devamında 19. 
yüzyıla kadar geçen süre içerisinde insanlar hakim oldukları topraklarda 
bölgenin iklim şartlarının belirlediği oranda ve biçimlerde giyinmişlerdir. 
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Daha sonra aristokrasiye karşı burjuvazinin önderliğinde 19. yüzyılda ger-
çekleşen şehirleşmenin ve sanayileşme sürecinin etkisiyle giyim hızlı bir 
şekilde değişim gösterdiğini belirtmiştir (Onur, 2004: 42).  Bu açıdan Ro-
selle çeşitli toplulukların kısıtlı yaşamlarının onların anonim bir üslupta 
giyinmelerine neden olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla modanın hızlı 
değişimler geçiren toplumlara ait bir özellik olduğunun altını çizmek gere-
kir. Çünkü sanayi devrimi ile hız kavramının hayatımıza girdiğini ve onun 
peşi sıra da “değişim” in bir değer olarak yaşamımızın ayrılmaz parçası 
haline dönüştüğünü görmekteyiz. 

Moda taklit yoluyla bireylere davranış modeli sunmakta ve taklit yo-
luyla sosyal bütünleşmeye hizmet etmektedir. Kişilerin yönelimi farklılığa 
doğrudur ve az miktardaki farklılık onları tatmin etmemektedir. Modanın 
iki ayrı işlevi söz konusudur; birleştirme ve ayırma. Moda sınıf farklılıkları 
üretimiyle bir sınıfı diğerinden ayırtmaktadır. Bir sınıfı kendi içerisindeki 
stillerle birleştirirken aynı zamanda diğer sınıfı da farklı stillerle oluştura-
rak farklılığı inşa etmektedir. Sosyal formların görünümü, estetik yargılar 
ve insani ifadelerin bütün formları moda ile sürekli değişmektedir. Moda, 
özellikle en son moda öncelikle üst toplumsal katmanlarda yayılmakta ve 
onlara hızla etki etmektedir. Alt toplumsal katmanlar ise; bir süre sonra 
üst toplumsal katmanların stillerini taklit etmektedir. Daha önceki stilleri 
alt katmanlar tarafından benimsenen üst katmanlar, belirli zaman sonra bu 
stilleri terk etmektedir (Zorlu, 2002: 44). 

İkinci dünya savaşı sonrasında Amerikan kültürünün Atlantik’i aşarak 
kitlelere kabul ettirdiği 1871 resmî doğumlu “JEANS” pantolon, günü-
müzde “yeryüzü kıyafeti” hâline gelmiş eşitlik ütopyasının simgesel ürü-
nü olmuştur. Blue jean veya Türklerin kullandığı şekli ile “kot” pantolon 
Türkiye’ye 1950’lerin sonlarına doğru girmiştir. İlk bakışta zengini yok-
sulu, köylüyü kentliyi, seçkini varoşu, ortak paydada birleştirmiş gibi gö-
rünsede bazı markalar neredeyse  bir servete mal olmaktadır. Aslında Blue 
Jean’ler önce Amerikalı olduğu için, daha sonra modern giyimin simgesi 
olarak en sonunda da rahatlığı dolayısıyla moda olmuş ve kullanılmıştır. 

Dünyanın her toplumundaki bireyler kendi özgün kültürlerinde bula-
madıkları ve göremedikleri birey olma keyfini dünya kültüründe bulmakta 
ve kendilerini bu kültürle özdeşleştirmektedir. XX. yüzyılın ortalarından 
itibaren iletişim araçlarında yaşanan devasa gelişmeler, bireyler, toplumlar 
ve kültürlerarası ilişkileri yoğunlaştırmış; kendi dışındaki toplum ve kül-
türlerden habersiz “kapalı toplum”ları açık topluma dönüştürmüştür. Uydu 
teknolojisindeki gelişmelerin sınır ötesi yayıncılığa sağladığı kolaylıklarla, 
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dünyanın en ücra köşesindeki bir toplumun varlığından, kültüründen artık 
daha ayrıntılı bir şekilde haberdar olunmaktadır (Erkal, 2000).  Dünyanın 
ücra köşesindeki toplumlar da, bu sayede kendi dışındaki toplumların üre-
tim/tüketim, giyim/kuşam tarzından, kısaca kültürlerinden haberdar ol-
muşlardır. Bu bakımdan, ülkelerarası haberleşme ağlarının yaygınlaşması, 
ister istemez başka kültürlerden etkilenmeyen kültür bırakmamış; kültür-
lerarası etkileşime yeni bir ivme kazandırarak dünya ölçeğinde kültürel 
akışı hızlandırmıştır. Dolayısıyla kapalı toplumların sınırlarının aşıldığı 
bir dönemde kültürlerarası etkileşim, kaçınılmaz ve doğal bir olgu haline 
gelmiştir. 

Olumlu ve olumsuz yanları ile  kaçınılmaz bir süreç olan küreselleşme 
maddi kültür varlıkları içerisinde yer alan giyim kuşam kültürünü de bu 
süreçten etkilenen kültür öğelerinden biri olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
Bütün dünya büyük bir hızla aynı türde beslenen, aynı türde ve markada 
giyinen bir kültüre doğru hızla yol almaktadır. Yaşanan bu toplumsal de-
ğişim ve dönüşümlerin bir simgesi olarak kullanılan, olumlu ve olumsuz 
yanları tartışılabilir,  kaçınılmaz bir süreç olan küreselleşme çerçevesinde, 
maddi kültür varlıklarımızdan giyim kuşam kültürü de bu süreçten etkile-
nen kültür öğelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel tüketim 
kültürünün yaygınlaşma sürecinde, gerek yeni yaşam, gerekse yeni giyim 
alışkanlıkları edinilmiştir. 

Dünya markası hâline gelmiş ürünler, pek çok ülkedeki insanların gide-
rek ortak tutkusu olmuştur. Adidas marka ayakkabıyı, Pakistanlı bir köylü-
nün ya da bir Norveçli mühendisin ayağında görmek mümkün olmaktadır. 
Marka alışkanlığı/tutkusu, küreselleşme sürecinde, XIX. yüzyılda yaygın 
olarak kullanılan bir ifadeyle âdeta “asrın hastalığı” hâline dönüşmüştür. 
Özellikle genç kuşağa markası tanınmayan bir kot pantolonunu ya da tişör-
tünü, kumaşı küresel markalı ürünle aynı, hatta daha iyi de olsa satmak ol-
dukça güçleşmiştir. Genç kuşak, Adidas, Nike, Benetton, Lacos, Zara’dan 
giyinmenin, kendisine imaj kazandıracağına inanmış gözükmektedir 

Devletlerin kurulması, uluslararası ticari rekabetin ve sanayileşmenin 
artması ile birlikte insanların giyim tarzlarında dini ve kültürel etkilerin 
yavaş yavaş etkisini yitirdiği, bunların yerini bütün dünyada görülebile-
cek giyim tarzının aldığı görülmektedir. İklim ve coğrafi koşulların ben-
zeşmemesine, din, kültür ve anlayış farklılığına rağmen insanların kıyafet 
konusunda Fransız modasını takip etme, İtalyan çizgilerini benimseme, 
Amerikan markalarından vazgeçmeme gibi ortak özelliklerine rastlamak 
mümkündür. Almanya ve Avustralya gibi birbirinden uzak iki ülkede bile 
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benzer giyim özelliklerinin çok yoğun şekilde görülebiliyor olması, giyim 
tarzında kültürlerin eski etkisini yitirdiğini, kültürel ve yöresel tercihlerin 
yerini kapitalizmin üretim ve pazarlama anlayışının aldığını göstermekte-
dir. Bu yüzden kapitalizmin evrensel giyim standartları oluşturmada ba-
şarılı olduğunu ve bu etkisinin ister istemez bütün kültür ve gelenekle-
ri, hatta dinî giyim tarzını bile etkilediğini, giyim anlayışında farklılıklar 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. 
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BARIŞIN SİMGESİ ZEYTİN VE
ANADOLU KÜLTÜRÜ

KÜÇÜKKÖMÜRLER, Saime
EKMEN, Zeynep

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Zeytin çok yönlü bir kültür bitkisi olarak, Anadolu mutfak kültüründe 

binlerce yıldan bu yana birçok alanda kullanılmaktadır. Zeytin, Akdeniz’e 
kıyısı olan tüm ülkelerde doğum, evlenme, dini törenler vb. değişik amaçlarla 
günlük hayatta yer almıştır. Anadolu’da yaşayan eski medeniyetler zeytin 
ve zeytinyağını dini kutsamalarda, nazardan korunmada, birçok hastalığın 
tedavisinde, yapay aydınlatmada vb. kullanmışlardır. Tüm dinlerde 
zeytin, bereket, barış, akıl, uzun ömür ve olgunluk gibi aynı simgesel 
anlamları taşımaktadır. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda zeytin 
ve zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu katkıları olduğu ispatlanmıştır. 
Akdeniz ülkelerinde kalp damar hastalıklarının az görülmesi zeytin 
ve zeytinyağı tüketiminin fazla olması ile ilişkilidir. Türk mutfağında 
özelliklede batı Anadolu da zeytin ve zeytinyağı yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı Türk halk kültüründe de türkülerde, 
manilerde ve şiirlerde yer almıştır. Bu çalışma geçmişten günümüze 
Anadolu kültüründe zeytin ve zeytinyağın kullanımına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Türk yemekleri, mutfak, Türk kültürü.

ABSTRACT
Olive the Symbol of Peace and Anatolian Culture
Olive, as a piece of culture, has existed in Anatolian cuisine for 

thousands of years. It has been used for many purposes in special days such 
as birth, wedding, religious rituals in all Mediterranean countries. Ancient 
civilizations that lived in Anatolia used olive and olive oil for religious 
blessings, protection from evil eyes and as a cure for many diseases. It 
represents peace, wisdom, long life and maturity in all religions.  Current 
researches proved the improving effect of olive and olive oil on human 
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health. Low rates of coronary heart diseases in Mediterranean countries 
are also related with use of olive and olive oil. It has an important part 
in Turkish cuisine. Especially roots of west-anatolian cuisine are made 
of olive and olive oil.  Simultaneously is has been an important part 
of Turkish culture and has taken place in songs, poems and alike. This 
research focuses on the place of olive and olive oil in Anatolian cuisine 
throughout the history.

Key Words: Olive, Turkish meal, cuisine, Turkish culture.

-----

I. Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytinin ilk ziraatının yapıldığı ve zeytin ürünlerinin ilk kullanıldığı 

ülkeler Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerdir.  Zeytin Akdeniz ülkelerine 
özgü bir ürün olup, tarihi 8000 yıl öncesine dayanmaktadır. Ülkemizde 
de çok eski dönemlerden beri zeytinin kültürü yapılmaktadır (Sezer ve 
Kırmanlı, 1999: 35; Bedestenci ve Vuruş, 2000: 136). Arkeolojik veriler 
incelendiğinde zeytinin insanlar için kutsal değer taşıdığı görülmektedir 
(Arslan, 1999 :85). Eski Batı Anadolu medeniyetleri zeytine “sıvı altın” 
adı verilmiştir. Zeytin ağacı yeniden dirilişin, ölümsüzlüğün simgesi 
olarak tanımlanmış, yarışmalarda, büyük ödül alanlar zeytin dalı ile 
ödüllendirilmiştir. Çeşitli efsanelerde de zeytin dalı yer almıştır (Ünsal, 
2007: 28). Zeytin tarih boyunca değişik kültürlerde barışın ve umudun 
temsilcisi olmuş, zeytin ağacı ve meyvesi kutsal olarak kabul edilmiştir. 
Anadolu’da, Hititler ve diğer Anadolu medeniyetlerinde zeytinyağının 
birçok yemekte kullanıldığı görülmektedir (Tezcan, 2000: 24).

Zeytin, “Oleocea” familyasından gelir. Zeytin (Olea europaea) en eski 
tarım ürünlerinden biri olup, meyvesi yağ bakımından zengindir (Arslan, 
1999: 85). Zeytin, hasadı takiben taze olarak tüketilmesi olanaksız ender 
ürünlerden biridir. Yeşil ve siyah olgunlukta aşırı acı tatta olup işleme ile bu 
acılığın giderilmesi, tüketilebilecek düzeye gelmesi gerekmektedir. Zeytine 
acılık veren madde bileşiminde bulunan oleuropeindir. Oleuropein, glikozid 
yapıda bir polisakkarittir ve meyvenin ham döneminde fazla miktarda 
bulunurken olgunlaşmanın ilerlemesiyle azalmaktadır. Ancak, olgunlaşma 
ile meydana gelen azalma, hiçbir zaman meyvenin taze olarak tüketimine 
olanak vermemektedir. Zeytinin meyveleri genellikle salamura edilerek 
siyah veya yeşil olarak tüketilmekte yada yağı çıkarılarak tüketilmektedir 
(Sezer ve Kırmanlı, 1999: 36; Uylaşer ve Şahin, 2004: 106).
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Zeytinyağı, zeytin ağacı (Olea europaea sativa Hoffm. et Link) 
meyvelerinden üretilen yağdır (TS341, 2004: 1). Zeytin cinsine göre 
%15-35 oranında yağ içerir. Olgunlaşmış zeytinlerin preslenmesi ile elde 
edilen sıvıdan çöktürme ve merkezkaç yöntemi ile meyve özsuyu ve tortu 
ayrılarak ham yağ elde edilir (Aksoy, 2007: 642). Zeytinyağı elde ediliş 
şekillerine ve üretimde uygulanan yöntemlere göre; Natürel zeytinyağı, 
Rafine zeytinyağı ve Riviera zeytinyağı, olmak üzere üç sınıfa ayrılır 
(TS341, 2004: 1). Zeytinyağı, zeytinin preslenmesi ile elde edilen, herhangi 
bir kimyasal işleme tabi tutulmadan doğrudan doğruya tüketilebilen tek 
yağdır. Zeytinyağı bu haliyle meyve suyuna benzetilir. Bitkisel yağlar 
içerisinde fiziksel metotlarla üretilebilen tek yağ olması zeytinyağının 
sahip olduğu bir ayrıcalıktır (Tunalıoğlu ve Karahocagil, 2004: 12). 

II. Zeyinin Tarihçesi
Zeytinin adı kutsal kitaplardan gelmektedir. İbranice  “zeyt” sözcüğü 

Arapça’da “ez-zeyt” e dönüşmüş ve bu söz  Türkçede zeytin olarak 
kullanılmıştır. Batı’da kullanılan “olive” sözcüğünün kökeni olan “ela” 
sözcüğünün temelinde ise eski bir Anadolu halkı olan Luwiler’in etkisi 
büyüktür. Luwiler zeytine “ela” diyorlardı. Bugünkü Aliağa Körfezi’nin 
bulunduğu yere antik çağda “Elaeia Körfezi” yani Zeyindağı Körfezi 
deniliyordu. Bugün İspanyolcada bulunan “elaaara”, Latincede “olea” 
veya “olivum” sözcüklerinin ve en genel adı ile “olive” nin kökeninde 
aslında hep Luwiler vardır  (Atilla, 2003: 17). 

Zeytinin ilk anayurdunun Güneydoğu Anadolu (Mardin, Maraş ve 
Hatay üçgeni) olması en güçlü ihtimaldir. Oradan da Akdeniz ve Hazar 
havzasına, Ege Adaları, Yunanistan ve İspanya’ya yayıldığı tahmin 
edilmektedir (Sezer ve Kırmanlı, 1999: 35; Atilla, 2003: 17). Zeytinin, asıl 
yurdunun Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, örneğin güneyde Akdeniz’de 
Toroslar’ın eteklerinde, Antalya ve İçel’de, batıda Muğla’da, Aydın 
Çine’de kendi kendine yetişen ve çoğalan yabani zeytin ağaçları, Bafa ve 
Kuşadası yörelerinde yabani zeytin ağaçlarının adeta ormana dönüşmeleri, 
İzmir Çeşme’de ve daha kuzeyde Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’ya 
kadar yer yer kendini göstermesi zeytin ağacının anayurdunun günümüz 
Türkiye’si olabileceği düşüncesini desteklemektedir (Ünsal, 2007: 14). 
Anadolu’da zeytin ve zeytinyağcılığın tarihi konusunda yeterli arkeolojik 
çalışma olmamasına rağmen, Limantepe Höyüğü kazılarında M.Ö. 3000-
2000 tarihinden kalma zeytin tanelerini ezmek için kullanılan küçük el 
havanları, öğütme taşları, zeytinyağını karasudan ayrıştırmaya yarayan 
toprak kapların yanı sıra daha sonraki dönemlere ait zeytinyağı depoları 
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gün ışığına çıkarılmıştır. (Atilla, 2003: 17). 

Çok eski dönemlerden beri kullanılan ve bilinen Zeytin ve dünyanın 
ilk bitkisel yağı olan zeytinyağı birçok toplumda kutsal kabul edilmiştir. 
Zeytin, dört kutsal kitapta da yer almıştır. Kutsal kitaplarda sözü edilen 
zeytin için Eski Ahitte yer alan efsanelerden birinde; ağzında bir zeytin 
dalı ile Nuh’un gemisine dönen güvercin tufanın bittiğini haber vermiş 
ve o zamandan bu yana zeytin dalı barışın sembolü olmuştur. Tufana 
bile direnen zeytin ağacı ise ölümsüzlük simgesi olarak kabul edilmiştir 
(Belge, 2001: 231; Atilla, 2003: 17). Bir çok toplumda zeytin sadece 
kutsal mekanlarda değil devlet yönetiminde, günlük yaşamda, spor 
faaliyetlerinde yer almıştır. Mısırlılar tarihlerinde zeytin ve zeytinyağına 
çok önem vermişlerdi. Duvar resimlerinde henüz 19 yaşındayken ölen 
firavun Tutankamon’un (M.Ö. 1354-1346) zeytin dallarından örülmüş 
adalet tacı giydiği, firavun mumyalarının boyunlarında zeytin dallarından 
kolyeler olduğu bilinmektedir. İsrailoğullarının ilk kralı Saul M.Ö. 1035’te 
tahta çıktığında anlına zeytinyağı sürülerek kutsanmıştır. Zeytin ile ilgili 
çeşitli efsanelerin olduğu antik yunan uygarlığında, zeytin ağacı kutsal 
kabul edildiğinden zeytin yetiştirme ve toplama işini elini karşı cinse 
sürmemeye yemin etmiş bakire genç kız ve erkeklerden başkasının yapması 
yasaktı. Tanrıların çocuklarının zeytin ağacı altında doğduğuna inanan 
Yunanlılar tanrı heykellerini sadece mermerden değil, zeytin ağacından 
da yapmışlardır (Ünsal, 2007: 20). Antik çağda zeytin, olimpiyatlarda, 
sporculara başarılarından dolayı zeytin dalından bir taç takılması ve 
zeytinyağı hediye edildiği bilinmektedir. Romalılarda ise, ülkelerinin 
kurucusu Romüs ve Romülüs’ün bir zeytin ağacının altında doğduğuna 
inanılırdı. Diplomatlar yeni bir ülkeye gittiklerinde, ellerinde zeytin dalı 
ile barış için geldiklerini göstermişlerdir (Atilla, 2003: 17). Romalılarda 
zeytinyağı ölüm ve dini törenlerde kullanılır, ölen kişinin yüzüne zeytinyağı 
serpilerek kutsanır ve bu şekilde günahlardan arınacağına inanılırdı 
(Murgoci, 1919: 89). Bu kadar kutsal kabul edilen yaşamın bir çok 
alanında kullandıkları zeytin ağacının dikimi, Romalılar tarafından teşvik 
edilmiş, halka zeytinden yağ çıkarılması ve işlenmesi öğretilmiştir (Arslan, 
1999: 85). Kıbrıs’ta noelden bir gün öncesinde, sabahın erken saatlerinde 
çocuklar kiliseye zeytin dalları getirtir, zeytin dalları ve yapraklarıyla kilise 
süslenirdi. Gün ağarana kadar kilisede zeytinyağı tütsülenir ve törenden 
sonra evlerine gidenler bu dallardan götürürdü. Bu dalların onları kutsayıp 
nazardan koruduğuna inanırlardı (Haji-Costa, 1944: 107). Zeytinyağı Slav 
toplumunda da dini törenlerde kullanılan bir objeydi. Her evde mutlaka 
bulunur, kilise törenlerinde, yeni yılda ve kutlamalarda mutluluk ve sağlık 



813

sembolü olarak kullanılırdı (Maxwell, 1891: 67). Lübnan dağlarında halk, 
yeni doğan bebeklerinin vücutlarını tuz ve zeytinyağı ile ovar, bu şekilde 
kutsandıklarına, kötü gözlerden arındıklarına ve daha sağlıklı olduklarına 
inanırlardı (Sessions, 1898: 7). Makedonya’da evlilik törenlerinde yeni 
evliler ve oturacakları ev zeytinyağı ile kutsanır, bunun nazara karşı 
koruduğu ve mutluluk getirdiği düşünülürdü. Kurutulmuş balık, soğan, 
pirinç ve zeytinyağı karışımı ile yapılan bir tür ekmek hazırlanır, gelin 
akşam eve gittiği zaman bu ekmekten ikram edilir ve gelinin bu şekilde 
kutsandığına inanılırdı (Lodge, 1935: 320). Bunun yanında İspanya’da, 
bir tür zeytin ağacının adını verdiği “The Verdiales” zeytinleri toplama 
döneminde meyvelerin verimini kutsama nedeni ile yapılan festivalde, 
dini törenler, danslar ve eğlenceler düzenlenirdi. Bu festival geleneği 
günümüzde de devam etmektedir (Armstrong, 1972: 329).

III. Türk Kültüründe Zeytin ve Zeytinyağı
Anadolu’ya göç öncesinde, zeytinyağının Türkler tarafından bilindiğine 

dair fazla kanıt yoktur. Ancak Harzemşahlar çağında yazılmış Arapça-
Türkçe sözlük Mukadimet’ ül edeb’de “zeytun yağu” sözünün geçtiği 
belirtilir. Buna rağmen bu durum zeytinyağının o dönemlerde Türkler 
tarafından üretimi ve tüketimi yaygın olmayan bir yağ çeşidi olduğu 
gerçeğini değiştirmez (Şavkay, 2000: 310). Ancak köken itibariyle Orta 
Asyalı göçebe Türk kavimlerinin zeytin ve zeytinyağı ile daha somut bir 
biçimde tanışmaları 11. yüzyılda Anadolu’ya gelişleri ile başlar.  Doğu 
Roma İmparatorluğu’na son veren Anadolu’nun yeni sahipleri Türkler 
zeytinyağı kültürünü yok etmek bir yana, daha da zenginleştirmişlerdir 
(Ünsal, 2007: 46-47).  Türklerin zeytinyağını benimsemeleri biraz zaman 
almıştır. Ancak eski bir kahvaltı alışkanlığı olan kuşlukta zeytinyağı hiç de 
küçümsenmeyecek oranda tüketilmiştir (Atilla, 2003: 59). Osmanlıların 
15-17. yüzyıllar arasında Osmanlı yemek tariflerinde zeytinyağının yok 
denecek kadar az olduğunu, zeytinyağının mutfakta değil esas olarak 
aydınlatma ve ilaç yapımında kullanıldığını, 18. yüzyılda ise zeytinyağının 
balık yemekleri ve salatalarda yer aldığını belirtilmiştir (Yerasimos, 2002). 
Türklerin tereyağı alışkanlığının zeytinyağının kullanımına uzun süre 
geçit vermediği ve zeytinyağının 19. yüzyıla kadar çok az yemek tarifinde 
yer aldığı bilinmektedir (Akın ve Lambraki, 2004: 20). Buna karşılık, 
Fatih Sultan Mehmet’in sarayına sofralık zeytin aldığı, bunun yanında, 
Süheyl Ünver’in Fatih dönemi Matbaha-ı Amire Defterleri üzerindeki 
araştırmasında, 1473 yılının Şaban ayında saraya alınan yiyeceklerin 
arasında 11 kıyye (yaklaşık 14 kilo 300 gram) zeytinyağının olduğu 
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görülmektedir. Yine Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de zeytin ve 
zeytinyağından sıkça söz edilmektedir. Osmanlılarda Ramazan ayında 
da zeytin ön plana çıkar, iftar çoğu zaman zeytin ve hurmayla açılırdı. 
Edremit Osmanlı arşivlerinde, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim’in 
isteği üzerine Ramazan münasebetiyle Edirne’deki saraya 7 varil zeytin 
gönderildiği yazılıdır. Mahmud Nedim’in 1898’de çıkan “Aşçıbaşı”sında 
çeşitli zeytinyağlı yemeklerden ve yeşil zeytin salamuralarından söz 
edilmektedir. Rabiha Edhem Hanım’ın 1921’de İstanbul’da Fransızca 
olarak çıkan “La Bonne Cuisine Turque” adlı yemek tarifleri kitapçığında 
yer alan Türk yemekleri arasında patlıcan imambayıldı, zeytinyağlı taze 
bakla, fava, zeytinyağlı kuru fasulye pilaki, zeytinyağlı taze fasulye, 
kabak kızartma, zeytinyağlı enginar, yalancı dolma, zeytinyağlı lahana 
sarması, zeytinyağlı pırasa gibi yemekler bulunmaktadır (Ünsal, 2007: 
48-67). Osmanlı mutfağında zeytinyağlı yemeklerin çeşitliliği konusunda 
18.yüzyılda el yazması olarak yazıldığı bilinen Ağdiye Risalesi’den büyük 
ölçüde esinlenen yemek risalesinde zeytinyağı ile yapılan, marul salatası 
ve patlıcanlı pilav gibi tarifler bulunmaktadır (Sefercioğlu, 1985, 57, 67)

Türkiye, 100 milyona yakın zeytin ağacı varlığıyla dünyanın en 
önemli zeytin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır (Avdagiç, 2005: 7). 
Yurdumuzda yılda ortalama 1.100.000. ton zeytin elde edilmekte, üretimin 
yaklaşık % 75’i yağlık, % 25’i ise sofralık olarak kullanılmaktadır (Çetin 
ve Alaoğlu, 2005: 59). Buna karşılık zeytinyağı, ancak zeytin yetiştirilen 
belli bölgelerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Şavkay, 2005: 310). 
Türk kültüründe zeytinyağı çoğunlukla Batı Anadolu mutfağında görülür 
(Kutluca, 1995: 36). Ege yemek kültürünün temelini zeytinyağı oluşturur. 
Etli yemekler, sebzeler, pilav ve dolmalar tamamen zeytinyağlı olarak 
pişirilir. Salata ve haşlanmış otlar üzerine zeytinyağı ve limon konulur. 
Kahvaltıda genellikle zeytin ve zeytinyağı bulunur. Taze zeytinyağının 
üzerine limon sıkılır, karabiber, tuz ve istenirse kekik serpilir. Kızarmış 
ekmek ya da taze ekmek içine banarak tulum peyniri ile yenmesi çok 
meşhurdur (Tezcan, 2000: 47). Türk mutfağının eşsiz yemeklerinden 
olan zeytinyağlı sebzeler başlı başına birer mutfak şaheseridir (Şavkay, 
2005: 310). Zeytinin bolca yetiştiği ege bölgesine has zeytinyağlı yerel 
tatlar, Türk mutfağında, zeytinyağı ile pişirilen ve genellikle soğuk olarak 
yenilen sebze yemeklerinden bir zeytinyağlılar kategorisi oluşturmuştur 
(Akın ve Lambraki, 2004: 20-21). Tablo 2’de Türk mutfağındaki zeytin ve 
zeytinyağlılara örnekler verilmiştir.
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IV. Zeytinin Besin Değeri ve Sağlık Üzerine Etkileri
Zeytinyağı % 77 tekli doymamış yağ, % 14 doymuş yağ, % 9 çoklu 

doymamış yağ içermektedir (Brown, 2000). Bu nedenle tekli doymamış 
yağ asidinin temel kaynağını zeytinyağı kabul edilmektedir. Tekli 
doymamış yağ asitleri alımının kronik kalp hastalıkları riskini azatlığına 
dair önemli veriler mevcuttur. Tekli doymamış yağ asitleri, yetişkinlerde ve 
adölesanlarda diyabetin yönetiminde ve bazı kanser türlerinden korunmada 
etkilidir (Nicklas, 2004: 132). Zeytinyağı Akdeniz diyetinin başlıca yağ 
kaynağıdır ve bu yağdan yapılan yemeklerle beslenenler de kroner kalp 
hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin daha düşük düzeyde görülmesi 
bu bölgedeki insanların zeytin yağı tüketimiyle ilişkilidir  (Visioli ve 
Galli, 2002: 209; Lopez-Miranda, 2006: 2). Tekli doymamış yağ asitleri 
kanda koroner kalp ve damar hastalıkları riskini arttıran düşük dansiteli 
lipoproteinleri (LDL) azaltırken, yüksek dansiteli lipoproteinlerin (HDL) 
değerinin yükselmesine yardımcı olmakta ve böylece toplam kolesterol 
seviyesini de düşürmektedir (Mensink, 1990: 57-59; Köksal, 1993: 179). 
Zeytinyağı, damarların, cildin yapısında olumlu etki yaptığı, yaşlanmanın 
geciktirilmesinde de etkili olduğu bilinmektedir (Köksal, 1993: 179). 

Tablo 1: Zeytin ve Zeytinyağının Besin Değerleri (Baysal ve ark , 
1991)
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N
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Zeytin (Siyah) 71.8 207 1.8 21.0 1.1 - 60 77 1.6 - - - 0.02 0.02 0.2

Zeytin (Yeşil) 75.8 144 1.5 13.5 2.8 - 300 90 2.0 - - - 0.02 0.02 0.1

Zeytinyağı 0.0 884 0.0 100.0 0.0 0.0 - 0 0.4 1 - 0 - - -
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Tablo 2. Türk Mutfağında Zeytin Ve Zeytinyağılara Örnekler

1. Çorbalar:
4. Sebze 
Yemekleri

4. Sebze 
Yemekleri

6. 
Hamurişleri

8. Salatalar:

Roka Çorbası Doğal Patlıcan
Sarımsaklı 
Lahana

Giritli 
Peksimeti

Karnabahar Salatası

K e r e v i z 
Çorbası

Kabak 
Mücveri

Mantar yahnisi Sakızlı Çörek
Yalancı Çerkez 
Tavuğu

İ s k o r p i t 
Çorbası vb.

Zeytinyağlı 
Enginarlı 
Bakla

Terbiyeli 
Karnabahar 
Kızartma

Otlu Börek
Deniz Ürünleri 
Salatası

2. Et 
Yemekleri:

Kabak 
Papucaki

Ulukatmer Midye Salatası

Ezine Köftesi
Cevizli 
Patlıcan

Çiporta
Ege Otuyla 
Avcı Böreği

Fava

Kuzu Etli 
Arapsaçı

Macır 
(Muhacir) 
Güveci

Hanya Usulü 
Çiporta

Zeytin Böreği
Deniz Börülcesi 
Salatası

Elbasan Tava
Zeytinyağlı 
Kapuska

Z.yağlı Pırasa
Zeytinli Bitta 
(Zeytinli 
ekmek)

Humuz Salatası

Kuzu Etli 
Şevketi Bostan

Patlıcan 
Musakka

Z.yağlı Taze 
Fasülye Bastı

Bereketli 
Börek

İzvinye

Aydın Usulü 
Pirzola

Burhaniye 
Usulü 
Çığırtma

Z.yağlı İç baklalı 
Enginar v.b.

Cevizli Çörek 
v.b.

Karadiken Salatası

Kekikli Soğanlı 
Kuzu Kebabı

Ekşili Pırasa
5. Dolmalar ve 
Pilavlar

7. Deniz 
Ürünleri:

Ahtapot Salatası

K ı y m a l ı 
Enginar Sapı

Zeytinyağlı 
Yoğurtlu Bakla Zeytinyağlı, 

Erikli Patlıcan 
Dolm.

Asma 
Yaprağında 
Sardalya

Haydari

Fırında Tavuk
Z.yağlı 
Patlıcan 
Ezmesi

Zeytinyağlı 
Bamyalı Kefal Taratorlu Taze 

Börülce Salatası 
v.b.Beğendili 

Tavuk
Çandarlı Usulü 
Sugato

Zeytinyağlı 
Yaprak Sarma

Ayva Dolması

Adalı köftesi 
vb.

Z.yağlı İmam 
Bayıldı

Enginarlı Pilav
Kalamar 
Dolması

9. Tatlılar

3.Otlu 
Yemekler

Zeytinyağlı 
Enginar

Patlıcanlı Pilav Ahtapot Yahni
Zeytinyağlı Lorlu 
Baklava

Meneviş Aşı
Z.yağlı 
Kereviz

Midye Dolması Fırında Lüfer
Cevizli Düğme 
Tatlısı

Çökelekli 
Isırgan

Z.yağlı Yer 
Elması

Müceddere
Kalamar 
Yumurtası

Lor Tatlısı

Zaho Köfte
Z.yağlı 
Nohutlu 
Ispanak

Zeytinyağlı Asma 
Yaprağı Dolm. 
v.b.

Balık Köftesi Zeytin Reçeli

Yumurtalı 
Asparaça vb.

Kabak Kalyesi
Balık Pilakisi 
v.b.

Saray lokması v.b.

(Aktoros, 1999: 122-127; Atilla, 2003 : 65-151; Şavkay, 2005: 422; Ünsal, 2007: 253-263)
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V. Zeytinin Kullanıldığı Diğer Alanlar
Zeytinyağı yiyecek olarak kullanılmasının yanında tarih boyunca 

sabun, aydınlatma, kozmetik, ilaç ve takı yapımında da kullanılmıştır. 
Sabun Osmanlı devrinde genel olarak zeytinyağı ve prina yağından (zeytin 
küspesi) yapılırdı. Girit, Ayvalık, Edremit, Midilli, İzmir, Cunda, ve Urla 
Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel sabun üretim merkezleriydi (Atilla, 
2003: 51). Zeytinyağı günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir sabun 
maddesidir. Eski Yunan’da zeytinyağına hoş kokan baharatlar karıştırılıp, 
güzellik merhemleri yapılmış, uzun yolculuğa çıkanlar tabanlarına yara 
olmasın diye zeytinyağı sürmüş, güreşçiler ve koşucular ise yarışma 
öncesi adalelerini yumuşatmak için zeytinyağı kullanmıştır. (Ünsal, 2007: 
25-46). İspanya’da 1. Dünya Savaşı sıralarında zeytinyağı tütsülenerek 
dumanı burna çekilmekte baş ağrısında, öksürük tedavisinde, bazı deri 
hastalıklarında ve zehirlenmelere karşı tedavi amacı ile kullanılmıştır. 
Yine zeytinyağı kaynar suya damlatılıp içilerek mide hastalıklarının 
tedavisinde kullanılmış, yılanların eve girmesini önlemek amacıyla 
zeytin keseler içinde evlere asılmıştır (Fogg, 1941: 278). Tarih öncesi 
çağlarda yapay aydınlatmada, yanma süresinin uzun olması nedeniyle 
saf zeytinyağı kullanılmıştır (O’Dea, 1951: 315). Günümüzde Anadolu 
kültüründe de bebeklerin gaz sancısının çıkarılmasında, cilt güzelliğinde 
ve cilt yaralarının tedavisinde, bazı böcek sokmalarında tedavi amacı ile 
kullanılmaktadır.

VI. Halk Kültüründe Zeytin ve Zeytinyağı 
Zeytin ve zeytinyağı aynı zamanda kutsal bir obje olarak kabul edilmiştir. 

Zeytinin insan yaşamını çok yönlü olarak etkilemesi sözel kültürü de 
etkilemiştir. Türkü, deyiş, atasözü, bilmece ve manilere de zeytin ile ilgili 
ifadeler yaygın bir şekilde yer almaktadır. 

Türkülerde (Ünsal, 2007: 67 Anon a, 2007 Anon b, 2007)

Evlerinin önü zeytin ağacı / Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci /  • 
Eğer senin gönlün bende yoğ ise / Sen bana kardeş ol, ben sana bacı 
Zeytin yaprağı yeşil balam/ Altında kahve pişir/   • 
Menden sana yar olmaz/ Git aklın başa devşir (Artvin) 

Zeytin Yağlı Yiyemem Aman / Basma Da Fistan Giyemem Aman • 
Senin Gibi Cahile/ Ben Efendim Diyemem Aman (Bursa)
Zeytin Dalı Çürük Olur Basmaya Gelmez / Aman Aman Basmaya Gelmez • 
Elin Kızı Pek Cavır Olur Küsmeye Gelmez / Aman Aman Küsmeye 
Gelmez (Muğla/Fethiye).
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Deyişlerde (Anon, c, 2007Anon, d, 2007 Ünsal, 2007: 67)
Zeytinyağı gibi üste çıktı (İstanbul)•     

Etti tuttu da zeytin yağı gibi suyun üstüne çıktı (Gaziantep)•  

Karasuların aktığı aylar (Ayvalık)•  

Zeytin dalı uzatmak• 
Ağzına bir zeytin verip altına bir tulum tutmak• 

Atasözlerinde (Duymaz, 2005; Ünsal, 2007: 67).
Kavak ek çocukların görsün; zeytin ek torunların görsün (Adana/ • 
Kozan)
Zeytini yutturmazdan tulumu yanaştırma. • 

Bilmecelerde (Ünsal, 2007: 67)
Altta durmaz da üste çıkar (Çanakkale).•  

Manilerde (Ünsal, 2007: 67)
Zeytin yaprağın dökmez/Muhabbet aradan gitmez/Elim yetmez gözüm • 
görmez/ Mektup ile konuşalım (Gaziantep).
Zeytinden aşı mısın/Güzeller başı mısın/Gönderdiğim mendili/ • 
Koynunda taşır mısın (Kıbrıs) 

Zeytin yaprağı yeşil/Altında kahve pişir/Aşk aklına geldikçe (Kıbrıs)• 

Sonuç 
Zeytin tarih öncesi çağlardan bu yana Anadolu Medeniyetleri için çok 

önemli bir kültür bitkisi olmuştur. Türk kültüründe önemli bir yeri olan 
zeytinyağı; yiyeceklerde, aydınlatma amacı ile kandillerde, sabunlarda, 
kozmetikte ve ilaç yapımında da kullanılmıştır. Zeytin sözel kültürde de 
yer bulmuştur. Zeytin ve zeytinyağı besleyici yönü çok kuvvetli olan, 
çağın hastalıkları kabul edilen kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklara 
karşı koruyucu etkisi bulunan önemli bir besin maddesidir. Son yıllarda 
Akdeniz diyeti üzerinde yapılan araştırmalar da zeytinin sağlık açısından 
önemini ortaya koymuştur. Zeytin ve zeytinyağı günümüz Batı Anadolu 
mutfağında oldukça fazla kullanılmaktadır.
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ANADOLU’DA AYAKKABI  VE
CUMHURİYET DÖNEMİ  AYAKKABI KÜLTÜRÜ
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ÖZET
Anadolu ayakkabının tarihi gelişiminde önemli bir merkez olarak dik-

kat çekmiştir. Göçebe yaşamını yüzyıllarca sürdüren Türklerde hayvancı-
lık büyük önem taşımıştır. Yapı malzemesi deri olan ayakkabı, Türk folk-
lorunda ve maddi kültür içinde önemli bir yere sahip olmuştur.

Ayakkabı her coğrafyada olduğu gibi Anadolu’da da asker, köylü 
yada saray halkının giyim kuşam tarzlarına göre farklılıklar göstermiştir. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Anadolu’da da bir statü göstergesi ol-
muştur. 

Anadolu’da ayakkabı tarihi denildiğinde Milli Mücadele yıllarının fark-
lı özelliğiyle ön plana çıktığı görülür. Cumhuriyet döneminde kısıtlı talep 
ve üretimin elde yapılması nedeniyle ayakkabı üretimi de kısıtlı kalmıştır. 
Şehir ve kasabalarda yaşayanların önemli bir bölümünün ısmarlama ayak-
kabı giydiği ve sipariş üzerine ayakkabı üreten ayakkabıcılar vardır. 

Kasabalılar ve köylüler yaz aylarında çarık, çapula, yemeni, köşker, kı-
şın ise mest ve lastik gibi ayakkabıları giyerken, gelir düzeyi iyi olanlar 
ayakkabı modasını takip ederek, sayılı ustalara ayakkabı siparişi verebi-
liyordu. 

Çalışmada, Anadolu’da ayakkabı kültürü irdelenerek Cumhuriyet dö-
nemi ayakkabı kültürü incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayakkabı, kültür, Anadolu, Cumhuriyet.

*  G.Ü Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü.
** KOSGEB Saya Dikişi Yerel Eğitmeni.
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ABSTRACT
Shoe in the Anatolia and Shoe Culture in the Republican Period
The Anatolia has been played a key part in shoe development. Livestock 

production has been critically important for Turks who were migratory 
people through the ages. A shoe made of leather has been very important 
for Turkish folklore and Turkish physical culture. 

Shoes that has been a status symbol in the Anatolia differs greatly in 
social status such as military men, villagers and members of the Ottoman 
palace as in every continents. 

Years of the Turkish War of Independence have occupied the foreground 
of shoe history in the Anatolia. There were a downturn in the shoe 
production due to handmade shoes and deficiency of demand during the 
Republican period. There were shoemakers in cities and towns who made 
shoes to order by reason of inhabitants who put on custom-made shoes. 

Villagers and burghers put on çarık, çapula, flat-heeled shoes, köşker in 
during the summer months and mest and lastik in during the winter months 
while high income- people who followed the fashion placing an order for 
shoes with limited shoemakers.

The research examined the shoes culture in the Anatolia and in the 
republican period.

Key Words: Shoe, culture the Anatolia, Republic.

Giriş
Sadece alış veriş yaparken ve ayağa giyerken üzerinde düşündüğümüz, 

onun dışında pek de ilgilenmediğimiz ayakkabı konusu, tarih kültür ve 
değerler birikimidir.  Ayakkabı giyimin bir parçası olup, ayağı saran ve 
iklim koşullarına karşı ayağı koruyan bir giyim eşyasıdır. Ayakkabının asıl 
amacı ayağı dış etkilerden korumaktır. Zaman içinde dış giyimle bütünlük 
sağlayan ayakkabı ayakların giysisi olmuştur. 

Ayakkabı korunma ihtiyacından ortaya çıkan çok şey gibi, ihtiyaçtan or-
taya çıkmıştır. İnsanlar eski çağlardan bu yana iklim şartlarına, kültürel ve 
sosyal durumlarına göre bot, çizme, mest, sandalet, nalın, takunya, terlik, 
çedik,  potin, iskarpin ve benzeri isimler alan ayakkabılar kullanmışlardır. 
Ayakkabının günümüzdeki şeklini alıncaya kadar birçok aşamadan geçtiği 
görülür. Yapı malzemesi deri olan ayakkabı, Türk folkloru ve maddi kültür 
içinde önemli bir yere sahiptir. 
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Giysinin önemli bir tamamlayıcısı olan ayakkabının ilk çağlarda hay-
van derilerinin ayağa sarılması ile, ilk kullanımının başladığı bilinmek-
tedir. Kaynaklara göre ayakkabının tarihi Mısır’dan başlatılmaktadır. 
Uygarlıkların kültür seviyesi yükseldikçe temel koruma amacı ile kulla-
nılan giysiler ve  ayakkabılarda da estetik amaçlı kullanım ön plana çık-
mıştır.

Anadolu’da Ayakkabı Kültürü
Anadolu Türklerinde ayakkabıcılık sanatı ile ilgili en eski bilgiler İbn-i 

Batuta Seyahatnamesi’nde görülmektedir. Bu seyahatnamede 1330 yılında 
Antalya’da ayakkabı dikicilerinin bulunduğu ifade edilmektedir.

Orta  Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler kültürlerini de beraber-
lerinde taşıyarak her türlü alışkanlık ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. 
Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim, Anadolu’nun hemen her 
yerinde hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak dericilik ve ayakkabıcıkla 
uğraşmışlardır. Orta Asya’da yapılan kazılarda bulunan çizme ve çarıklar 
eski Türklerde deri işleme ve ayakkabı yapımının gelişmiş olduğunun ka-
nıtıdır.

Göçebe yaşamını yüzyıllarca sürdüren Anadolu Türklerinde hayvancı-
lık büyük önem taşımıştır. Bilindiği gibi, Türk dericilik geleneği çok es-
kilere dayanmaktadır. Başlangıçta atlı asker ve atlı göçebe olan bir ulusun 
çok kullandığı şeyler, yemeni, çizme gibi ayakkabılar ile at eğerleri, kolon, 
kuskun, yular, kemer gibi saraç eşyası ile deri su kaplarıdır (Küçükerman, 
1988: 18). 

Anadolu  dericilik ve ayakkabının tarihi gelişiminde önemli bir mer-
kez olarak dikkat çekmiştir. Osmanlı arşiv bilgilerine göre Türk dericili-
ği Cumhuriyetin ilanına kadar çok üst düzeyde devam etmiştir. Özellikle 
Anadolu uygarlıklarının kullandığı bir ayakkabı olan çarık, tuzla terbiye 
edilerek gölgede kurutulan tek parça gönden yapılmıştır. Çarık, Osmanlıdan 
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar  köylünün giydiği en yaygın ve makbul 
ayakkabı olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en eski kayıtlı belgelerinde ayakkabı ve 
ayakkabıcı  kelimesine rastlanmaz ancak, bu terimler “Babuççu (babuçi)”, 
“başmakçı”, “dikiçi” ve “haffaf” olarak ifade edilmiştir. Türk kültüründe 
ayakkabı renklerinin kullanımı da belli kurallara bağlanmıştır. Çıkarılan 
fermanla giyilen ayakkabı rengi, yaş, görev ve sosyal düzeye göre belir-
lenmiştir. 
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Anadolu’da statü göstergesi olan ayakkabı, asker köylü ya da saray 
halkının giyim kuşam tarzlarına göre farklılıklar göstermiştir. 16. ve 18. 
yüzyıllarda İstanbul Edirne ve Bursa’da ayakkabıcılık çok gelişmiştir. 16. 
yüzyılda Osmanlı tebaasının kılık kıyafeti ile ilgili fermanlarda, hangi 
grupların hangi cins ve renklerde deriden ayakkabı giyebileceği belirlen-
miştir. Men-i israfat tedbirleri ile 1778’de çıkarılan fermanda ise ayakka-
bılara sırmadan iş işlenmemesi, bunun yerine kılabdan ve ipek işlenmesi 
emredilmiştir (Naksali, 2006: 195).    

Osmanlıda kapıkulu ocağının yüksek rütbeli subayları ise bir tür imti-
yaz simgesi olarak sarı renkli pabuç ve çizme giymişlerdir. Osmanlı yeni-
çeri ocağında ise yayalar sarı çizme, bölük başları kırmızı çizme, küçük 
zabitler siyah çizme giymişlerdir. O dönemde, gayrimüslimlerin sarı renk 
ayakkabı giymesi ise nizamnamelere aykırı olup, sadece siyah ve kırmızı 
giyebiliyorlardı. Bu uygulama 1839’da çıkarılan Tanzimat fermanı ile kal-
dırılmıştır.

Ekonomik siyasi ve sanatsal açıdan en görkemli dönemleri yaşayan 
Osmanlı devletinde her meslek grubu ile birlikte debbağlar ve pabuççula-
ra da ayrı bir önem verilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok müze 
ve özel koleksiyonda ayakkabı örnekleri bulunurken en zengin Osmanlı 
ayakkabı koleksiyonu  da Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu ve Avrupa yakasındaki topraklar-
da deri üretim merkezleri ve pabuç üreticilerine çok önem vermiştir. 
Osmanlıda sanata verilen önem sadece saray bünyesindeki sanatkarları de-
ğil, halk için üretim yapan çarşı esnafını da önemseyerek denetim altında 
tutmuştur. Üretici ve tüketicinin zarar görmemesine özen gösterilerek fiyat 
ve kalite denetlemiştir. İstanbul, Bursa  ve Edirne kentlerinde yürürlüğe 
giren belediye kanunları (İhtisab Kanunları) debbağlar ve pabuççular için 
çıkarılmıştır  (Tezcan, 1997: 93-94).  

Osmanlı İmparatorluğu’nda ev içinde yüzleri atlas ve kadife kumaşlar-
dan yapılmış, üzerleri sırmayla işlenmiş hafif ayakkabı ve terlikler, dışarı-
da ise deri ayakkabı ve süslenmiş çizmeler giyilirdi. Osmanlı dönemindeki 
ayakkabılar yapıldıkları malzemeye, biçimlerine ve kullanıldıkları yerlere 
göre adlar alırdı. “Başmak”, “cicime”, “çapula”, “çizme”, “yarım çizme”, 
“çedik”, “pabuç”, “edik”, “fotin”, “galoş”, “mest”, “kalçın”, “kundura”, 
“merkub”, “nalın”, “sandal”, “terlik”, “tomak”, “yemeni” başlıca ayakkabı 
çeşitleriydi. Genellikle alçak ökçeli yada ökçesiz, yumuşak deriden yapılan 
rahat ayakkabılar tercih edilirdi. Dışarıda giyilen ayakkabılardan bazıları 



825

mest-ayakkabı gibi iki parçadan oluşurdu. Ayağa giyilen mestin üzerine 
onu yağmur ve çamurdan korumak amacıyla önceleri ayakkabı, sonraları 
da lastik giyildi. Mest, şason yada galoş denen lastik ayakkabının içine 
geçirilerek giyilmiştir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayakkab%C4/B1).   

Osmanlı Türkçesi’nde ayakkabı anlamında kullanılan başmak, yeme-
niye benzer bir ayakkabı çeşidi olarak geçmektedir. Ökçeli ve kaba bir 
ayakkabı olan yemeni, sahtiyandan yapılan avam tabakasına mensup er-
keklerin giydiği, üstü ayak parmakları ve incik kemiği görünecek kadar 
açıktır. Hafif olması nedeniyle asker ve tulumbacıların tercih sebebi olan 
yemeniyi, kadın erkek ve çocuklar kullanırken, gayrimüslimlerin giymesi 
yasaktı.  

 Türk kunduracılığı sandalın gelişmiş şeklidir ve sandaletteki atkılar 
kaldırılarak bir yüz geçirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan ve genellikle 
keçi derisinden imal edilen ayakkabı, sahtiyan, kalın pençeli olup ucu sivri 
ve ökçesizdir. Sert deriden imal edilen mercan terlik dedikleri pabuçlar 
ise, bir yüz, birde arkalık (fort) olmak üzere, biri diğerinin içine giren iki 
kısımdan meydana gelmiştir (Küçükerman, 1988: 131).   

Türk kültüründe renklerin kullanımı belli kurallara bağlıdır ve renkle-
rin sembolik anlamları özellikle kadın ayakkabıları için geçerli olmuştur. 
Anadolu geleneğine göre kadınlar bekarsa sarı, evliyse kırmızı, dulsa yeşil 
çarık yada ayakkabı giymişlerdir. Anadolu’da en yaygın ayakkabı rengi ise 
siyah ve kahverengi olmuştur. Siyah resmî giyimlerle kullanırken, gelin 
ayakkabıları ise genellikle beyazdır. Spor ayakkabılarda her renk kullanı-
lırken, hanımların  giydiği ayakkabılarda ise, giydikleri elbisenin kuma-
şından ayakkabı yaptırıldığı görülür. 

Çocuk pabucunun evlere nazarlık olarak asılması, evdeki misafirin çabuk 
gitmesi için ayakkabının içine tuz konulması, kız yada oğlanın evden uzaklaş-
ması istenmiyorsa pabucunun evin eşiğine çivilenmesi gibi birçok inanç halen 
Anadolu’nun birçok yerinde görülen şeylerdir. Anadolu geleneklerine göre 
doğumda bebelere patik ve pabuç, bayramda çocuklara bayram pabucu, yine 
bayramlarda fakir çocuklara hayır için bayram pabucu almak halen sürdürülen 
geleneklerimiz arasında devam etmektedir. Sürdürülen geleneklerimiz arasın-
da ise nişanlı kızlara süslü pabuç ve çarık, gelinlere ise düğünden önce özel 
kunduralar götürülür  (Tansuğ, 1989: 37).    

Anadolu ayakkabı kültüründe, boş inançlarında olduğu görülür. Çok 
ağlayan çocukların ağzına cuma günü ayakkabının tersi ile vurmakla ço-
cuğun huysuzluğunun geçtiğine, yürümesi geciken çocuğa ise, ayakkabı 
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içinden su içirildiğinde çabuk yürüyeceğine inanılır. Anadolu inancına 
göre teki veya çifti tersine dönmüş ayakkabı pekiyi sayılmaz. Ölenlerin 
giysileri ile ayakkabıları ise, hayır olsun diye definden hemen sonra dağı-
tılır. 

Gelinlik genç kızların çeyizinde çok önemli bir ayakkabı olan “lapçin-
galoş” ise Ürgüp yöresinde “çıkçıkalı” veya hazineli ayakkabı adıyla 
anılmıştır. Üretimi ve kullanılması Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam 
eden “çıkçıkalı” ayakkabı bugün birçok şey gibi unutularak yok olmuştur. 
Günümüzde antika ve turistik eşya satan dükkânlarda bile örnekleri kal-
mayan, ancak bazı müzelerde görebildiğimiz “çıkçıkalı” ayakkabı satın 
alınmadığı için, zamanında düğün arifesinde tehlikeye giren evlilikler bile 
olmuştur (Kütükoğlu, 2003: 283).

Anadolu’da kimi meraklılarının ise dikkati çekmek için yürürken ses 
çıkaran gıcırtılı ayakkabılara düşkün oldukları görülür.  Tabanla astar ara-
sına çaprazlama yerleştirilen çentikli keçi derisiyle elde edilen bu gıcırtıyı 
sağlayan ayakkabı ustaları, bunu meslek sırrı olarak söylemezlermiş.

Ayakkabı Anadolu insanının günlük hayatında doğumdan ölüme kadar 
önemli bir yere sahip olmuştur. Anadolu insanının birçok konuda olduğu 
gibi nice inancının altında da ayakkabı kültürünün izlerini görmek müm-
kündür. 

Cumhuriyet’in İlanından Sonra Ayakkabı Kültürü
1923 yılında Cumhuriyetin ilanından 1950’lere kadar olan dönem ıs-

marlama ayakkabı dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhuriyetin ila-
nından sonra savaştan çıkmış olan Anadolu halkının gelir seviyesi düşük 
ve ayakkabıya olan talepte kısıtlıdır. Cumhuriyet döneminde kısıtlı talep 
ve üretimin tamamen el emeğine dayanması gibi nedenlerle ayakkabı üre-
timi de kısıtlı kalmıştır. Şehir ve kasabalarda yaşayanların önemli bir bölü-
münün ısmarlama ayakkabı giydiği bu dönemde, sipariş üzerine ayakkabı 
üreten ayakkabı ustaları vardır. 

Anadolu’da ayakkabı tarihi, denildiğinde Millî Mücadele yıllarının 
farklı özelliğiyle ön plana çıktığı görülür. O yılları hatırlayanlar, “Orta 
Anadolu ayağı çıplak gezerdi. Köylü köyünden çıkıp şehre gideceği za-
man çarığı eskimesin diye ancak şehre yaklaştığı zaman çarığını ayağına 
giyerdi” diye anlatırlardı (Naksali, 2006: 195).   

Millî mücadele yıllarında Anadolu halkının ayağına giyecek ayakkabısı 
yoktu ve kurtuluş savaşı Anadolu’nun zorlu şartlarında yapıldı. Sivil halk-
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la birlikte askerin ayakkabı sorunu büyüktü ve savaş yıllarının ayakkabı 
sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gizli celselerde görüşülerek hal-
ledilmeye çalışıldı. Cumhuriyetin ilanı ve takip eden ilk yıllar halkın düşük 
gelir seviyesi, talebin kısıtlı ve ayakkabı üretiminin tamamen el emeğine 
dayalı olması sonucu ayakkabı üretimi sınırlı  olmuştur. 

Bu dönemde şehirlerin önemli bir bölümü ısmarlama ayakkabı giyer-
ken, kasabalarda da sipariş üzerine ayakkabı üreten ayakkabıcılar vardı.  
Kasabaların önemli bir bölümü ve köylülerin tamamı yaz aylarında üret-
tikleri çarık, çapula, yemeni, köşker ve benzeri deriden üretilmiş ayakka-
bıları, kışın ise mest ve lastik giyerlerdi (Kastan, 1999: 18). 

Anadolu’dan Ayakkabı Örnekleri
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Günümüzde Maraş’ta El Emeği ile Üretilen Ayakkabı Örnekleri

Cumhuriyet’in ilanıyla çağa ayak uydurmaya çalışan Türk halkının dü-
şünce dünyasında yapılacak yeniliklerle birlikte, görüntüde daha modern 
bir tablo çizilmesi, ilerleme yolunda alınacak önemli bir adımdı. Mustafa 
Kemal Paşa’nın 23 Ağustos 1925 Pazartesi günü Kastamonu’ya yaptığı 
gezide halkı şapkayla selamlayarak söylediği “Ayakta iskarpin veya fo-
tin, bacakta pantolon, üstte yelek, gömlek, yakalık, ceket ve tabi bunların 
tamamlayıcısı olmak üzere başta güneşlikli serpuş” söylemi kılık kıyafet 
devriminin de başlangıcıydı.  

Atatürk’ün dericiliğe yakın ilgi göstermiş ve Aziz Alpagut’tan Orman 
Çiftliğinde bir deri fabrikası kurmasını istemiştir. Almanya’dan getiri-
len makinelerle çiftlikte, çay kenarında deri fabrikası kurulmuştur. Fakat 
fabrika istenen verimli faaliyetine geçemeden Ata’nın sağlığı bozulmaya 
başlamış ve fabrika denetimsiz ve desteksiz kalmıştır. Ata’nın ölümünden 
sonrada fabrika kapanarak makineleri Ankara Ziraat Fakültesine devredil-
miştir (Harmancıoğlu, 1980: 15-16). 

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müessesinin yayınladığı ta-
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nıtım kitabına göre, Anadolu’da ilk ayakkabı fabrikası 1810’da Beykoz’da 
kurulmuştur. II. Mahmut (1808-1839) zamanında daha çok asker ayakka-
bısı yapmak amacıyla kurulan ayakkabı fabrikası, el yapımı ayakkabıdan 
makineleşmeye de geçişin başlangıcı olmuştur (Akalın, Yılgör, Seyhan, 
1993: 4-5).  

19. yüzyıl sonlarına kadar Türkiye’de ayakkabı yapımı tümüyle el iş-
çiliğine dayanıyordu. II. Mahmut zamanında daha çok asker ayakkabısı 
yapmak amacıyla kurulan Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müessesesinin 
Beykoz’daki deri fabrikasına 1884’te ayakkabı yapım bölümü eklendi. 
1933’de Sümerbank’a devredilen Beykoz Deri ve Kundura fabrikası ma-
kine ile ayakkabı üretiminin yapılmaya başlandığı önemli bir yer haline 
geldi. Fabrika Sümerbank’a devredildikten sonra, asker ayakkabısı yanın-
da her çeşit ayakkabı yapmaya başlarken, 1942 yılında tamamen makine-
leşti ve yılda 3 milyon çift ayakkabı yapabilecek kapasiteye ulaştırıldı. 

1930 yıllar Türkiye’nin uzun süren yıkıcı harplerin etkisinden kurtula-
madığı ve özellikle kalkınma sürecine girmemiş olduğu bir dönemleridir. 
O dönemlerdeki, deri işletmeleri gelenek ve göreneklere dayalı, ilkel tek-
nolojiye göre üretim yapan, kapalı birer aile işletmesi niteliği taşımaktay-
dılar. 

Savaştan çıkmış Anadolu halkının ayakkabı ihtiyacını ekonomik sıkıntı 
ve benzeri nedenlerle karşılamak hiç de kolay olmazken, şehir ve kasaba-
lardaki gelir düzeyi daha iyi olanlar ise ayakkabı modasını takip ederek 
daha üst düzeye hizmet veren sayılı ustalara ayakkabı siparişi verebili-
yordu. Bu dönemde memleketin yüksek tabakasının ayaklarının rahatlığı 
ve zarafetini temin etmek için kunduracılık sanatını icra eden ustaların ve 
ayakkabı satıcılarının sayısı oldukça azdır. Sayısı az olan usta ve satıcılarla 
İstanbul başta olmak üzere, Paris ve diğer moda merkezlerinden getirilen 
ayakkabı modelleri üretilerek müşterilerin hizmetine sunuluyordu.

Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan devrimlerle, kadının çalışma ha-
yatına girmesi ayakkabılarda da değişiklik olmasına sebep olmuştur. Bu 
değişiklikle ilgili açıklama 1935 yılı Yarım Ay Dergisinde şöyle anlatılır:

Kadının çalışmak yolunda yürümeye başladığı günden beri, ayakkabı 
modasında büyük değişiklik, hatta yeni bir devrim oldu diyebiliriz. Çinliler 
bile yüzyıllardan beri töreleri olan küçük ayak modasından vazgeçtiler. 
Şimdi ayaklar iskarpine göre değil, iskarpinler ayağa göre yapılmaya baş-
landı. Kadının süs olduğu devirlerde ayaklarının küçük ve zarif görünmesi 
için sıkı iskarpin giyilirmiş. Hâlbuki şimdi kadın, iş hayatında erkekler 
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gibi çalıştığı ve spor yaptığı, yürüdüğü, koştuğu için, artık sıkı iskarpinler 
geçmişe karışmıştır. Her kadın giyinişine göre iskarpin giyiyor. En lazım 
olan nesne ise ayağın içinde rahat olmasıdır. Bunun için sokak iskarpinleri 
ne kadar rahatsa, çay ve balo iskarpinleri de o kadar rahat sade ve açıktır. 
Hatta bizim evde giydiğimiz arkalıksız terlikleri, Avrupa’da sokağa giyme 
modasına çıkarmışlardır (Anonim, 1935: 24-25).   

1930’lu yıllarda ayakkabı üretimi için modeller dış ülkelerden ge-
tiriliyordu.  O dönemde ayakkabı modeli çizen tasarımcılar yoktu. Bu 
konudaki eksikliği gidermek için, ressam Cemil’in hazırladığı “Türk 
Ayakkabıcılığı No: 1” adlı ilk ayakkabı model kitabı 1936 yılında İstanbul 
Genel Ayakkabıcılar Kurumu tarafından basıldı (Anonim, 1936:  30-31). 

1930’lu yıllarda gelir düzeyi iyi olan kesimin maruf kunduracılarından 
İsmail Kemal Güzelaydın’ı tanımayan yok gibidir. İsmail Kemal 1936 yılı yazı 
kadın iskarpinlerinde iki esaslı değişme olduğunu, bunlardan birisinin topuk-
lar, ikincisinin de iskarpin burunları olduğunu belirtir.  Kalınlaşan topukların 
arkaları iki köşeli olmuş ve birazda kısalmıştır, burunlar ise nispet dâhilinde 
yuvarlak şekil almıştır. Aynı yıl Avrupa’da moda olan dört köşe burunlar mem-
leketimizde tutmamıştır.  Türk kadınının ayağı küçük, etli ve biçimlidir fakat 
ekserisi taraklıdır. Taraklı ayağa dört köşe burunlu bir iskarpin onu gayet gazet 
gösterir diyen İsmail Kemal deride ise, podösüed, antilop ve greş rengi glâse 
çok modadır diye açıklar (Anonim, 1936: 28-29).         
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ayakkabı siparişi verebiliyordu. Bu dönemde memleketin yüksek tabakasının ayaklarının 
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Paris ve diğer moda merkezlerinden getirilen ayakkabı modelleri üretilerek müşterilerin 
hizmetine sunuluyordu. 

Cumhuriyetin ilanından sora yapılan devrimlerle, kadının çalışma hayatına girmesi 
ayakkabılarda da değişiklik olmasına sebep olmuştur. Bu değişiklikle ilgili açıklama 1935 yılı 
Yarım Ay Dergisinde şöyle anlatılır. 

Kadının çalışmak yolunda yürümeye başladığı günden beri, ayakkabı modasında 
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görünmesi için sıkı iskarpin giyilirmiş. Hâlbuki şimdi kadın, iş hayatında erkekler gibi 
çalıştığı ve spor yaptığı, yürüdüğü, koştuğu için, artık sıkı iskarpinler geçmişe karışmıştır. Her 
kadın giyinişine göre iskarpin giyiyor. En lazım olan nesne ise ayağın içinde rahat olmasıdır. 
Bunun için sokak iskarpinleri ne kadar rahatsa, çay ve balo iskarpinleri de o kadar rahat sade 
ve açıktır. Hatta bizim evde giydiğimiz arkalıksız terlikleri, Avrupa’da sokağa giyme 
modasına çıkarmışlardır (Anonim, 1935; 24-25).    

1930’lu yıllarda ayakkabı üretimi için modeller dış ülkelerden getiriliyordu.  O 
dönemde ayakkabı modeli çizen tasarımcılar yoktu. Bu konudaki eksikliği gidermek için, 
ressam Cemil’in hazırladığı “Türk Ayakkabıcılığı No: 1” adlı ilk ayakkabı model kitabı 1936 
yılında İstanbul Genel Ayakkabıcılar Kurumu tarafından basıldı (Anonim, 1936;  30-31).  
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Resim 17: (Moda Albümü, 1936 Yaz İskarpin Modası, İsmail Kemal Güzelaydın)

O dönemin bir başka maruf kunduracısı ise, Bay Nuri’dir. Bay Nuri 
1936 yılı yaz iskarpin modasına ilişin görüşlerini şöyle açıklar. Spor is-
karpinlerin topukları dört köşeli oldu fakat yüksek topuklara henüz sirayet 
etmedi. Dört köşeli topuklar ayakta bir kalabalık verecek korkusu ile tut-
mayacaktır. Deride ise açık bej rengi glâse çok moda, hatta erkeklerde bile 
kullanıyoruz. Yılan derisi artık moda çerçevesinden çıkmıştır. Bu sene en 
çok kurbağa derisi kullanıyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu senede sanda-
let gerek gece, gerekse gündüz ve plaj giyilecek (Anonim, 1936; 13).   

İsmail Kemal Güzelaydın 1936 yılı kış iskarpin modasını açıklarken 
onun nazarında kunduracılık kaba ve adi branşından tamamen uzaklaşmış 
ve şapka, çiçek,  giyim gibi güzel sanatların bir kısmını teşkil eden elişleri 
sınıfına girmiştir. Gündüz iskarpinleri sade, klasik, alçak topuklu, koyu 
renklerde ve hemen hiç dekupajı yoktur. Gece iskarpinlerinde dekolte ve 
sandallar modadır. Gece elbiseleri ile dore yaldızlı ve elbise renginde san-
dallar  giyilecektir. Kadınlar ayaklarını su ve çamurdan muhafaza etmek 
için krokodil veya boks kalf derilerden yapılmış spor iskarpinleri lastik ve 

 

1930’lu yıllarda gelir düzeyi iyi olan kesimin maruf kunduracılarından İsmail Kemal 
Güzelaydın’ı tanımayan yok gibidir. İsmail Kemal 1936 yılı yazı kadın iskarpinlerinde iki 
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olduğunu belirtir.  Kalınlaşan topukların arkaları iki köşeli olmuş ve birazda kısalmıştır, 
burunlar ise nispet dâhilinde yuvarlak şekil almıştır. Aynı yıl Avrupa’da moda olan dört köşe 
burunlar memleketimizde tutmamıştır.  Türk kadınının ayağı küçük, etli ve biçimlidir fakat 
ekserisi taraklıdır. Taraklı ayağa dört köşe burunlu bir iskarpin onu gayet gazet gösterir diyen 
İsmail Kemal deride ise, podösüed, antilop ve greş rengi glâse çok modadır diye açıklar 
(Anonim, 1936; 28-29).          
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Resim. 18, (Moda Albümü, 1936 Yaz İskarpin Modası, Bay Nuri) 
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şasonlara tercih edeceklerdir. Giyilecek derilerin en gözdesi antilop ola-
caktır. Tıpkı elbiselerde bu sene  olduğu gibi, iskarpin derilerinde de parlak 
ve açık renk modası yoktur. (Anonim, 1936: 22-23).    

İsmail Kemal Güzelaydın 1937 yaz iskarpin deri renklerinin bordo, 
toprak rengi kırmızı, ot yeşili, lacivert, koyu kahve ve beyaz olduğunu, 
siyahında unutulmadığını söylemiştir. Sporlar için lazer ve krokodil de-
rilerin bütün renkleri, süet ve podösüet deriler hakimdir. Bilhassa spor is-
karpinlerde pek çok eksantriklikler vardır.  Yaz iskarpin modellerindeki 
yeniliklerin başlıcası dekoltelerinin kapalı ve yüksek oluşundadır. Kuplar 
oldukça hafiftir. Fakat işçilik noktasından oldukça kıymetlidir. Rahatlığa 
ve serbestliğe alışmış olan kadınlar sandalları bu senede giyeceklerdir 
(Anonim, 1937: 6).  
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Resim. 20: (Moda Albümü, 1937 Yaz İskarpin Modası, İsmail Kemal Güzelaydın)
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İsmail Kemal Güzelaydın 1937 sonbahar-kış 
iskarpin modasını açıklarken iskarpinlerde kendi 
renginde veya başka renklerle brode işlemeleri gö-
rüleceğini söyler. Yeni modanın başlıca hususiyet-
lerinden biri de yukarıya doğru uzayan dilleridir. 
Diller pikür, broderi ve aplikasyon derilerle süs-
lenmiştir. Kadınlar ne iskarpin nede bot olan şekli 
itibarı ile hiç birine benzemeyen botillon giyecek-
lerdir. 1937 kış günlerinde kadını rahatça yürütecek 
kısa ve yassı topuklu, kalkık kenarlı, adeta bir şason 
gibi ayakları muhafaza eden yeni kunduralar sabah 
ve spor gezmeleri için çok giyilecektir. Sabah is-
karpinleri ile öğleden sonra iskarpinleri arasındaki 
yegâne fark topuklarıdır. Sabah iskarpinleri ve spor 
iskarpinleri kupları oldukça sade topukları kısa, fa-
kat öğleden sonra giyilecekler ajurlu, renkli deriler-
le aplikasyonlu, gece ise ajurlu, broderi işli olacak 
ve derilerde bir değişiklik olmayacaktır. (Anonim. 
1937: 22).  

1938-1939 yılları arasında gündüz iskarpinleri daha 
spor ve sade olmakla beraber üzerinde bulunan detayları 
ile oldukça şıktır. Gündüz iskarpinlerinde topuklar kısadır. 
Gece iskarpinlerinde ise topuklar yüksek kupları oldukça 
fazla ve detaylıdır.

1938-1939 yılları arasında ise iskarpinlerdeki moda olan değişiklikler takip edi-
lerek kunduracılar tarafından müşterilerine sunulmuştur (Anonim, 1938; 29).        
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Resim. 21,  
(Moda Albümü, 1937 Kış İskarpin Modası, İsmail Kemal Güzelaydın) 
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Ayakkabıda 1940’lı yıllarda ayakkabı modellerinde rahatlık ön plana 
çıkarak sadece Avrupa modası değil, Amerikan modası da takip edilme-
ye başlamış ve değişim ve yenilikler ayakkabı modellerine yansıtılmıştır 
(Anonim, 1942; 1).  

1950’lerden itibaren nüfus artışı şehirleşme ve gelire bağlı olarak, ayak-
kabı talebinde de artış başlamış ve ayakkabı imalatı makineleşmeye yö-
nelmiştir. Ayakkabı farklı malzemelerin uygun tekniklerle birleştirilmesi 
ile üretilir. Bir çift ayakkabıda ortalama yirmi-yirmi beş değişik malzeme 
kullanılabilir. Kaliteli ayakkabılar üretebilmek için kaliteli malzeme kulla-
nımı çok önemlidir. Ayrıca kullanılan malzemelerin rengi ve cinsi modaya, 
ayakkabı modeline ve ayakkabının giyilirken maruz kalacağı dış etkilere 
de uygun olmalıdır (Zirek, Sevim, Özcömert, Mert, 2003; 6).  
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Resim. 22, (Model Mecmuası, 1942, İskarpin Modası) 
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Sonuç ve Öneriler
Ayakkabı her coğrafyada olduğu gibi Anadolu’da da, asker köylü 

yada saray halkının giyim kuşam tarzlarına göre farklılıklar göstermiştir. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Anadolu’da da bir statü göstergesi ol-
muştur. Ayağa giyilen ayakkabı, sosyal bir gösterge olarak değerlendirildi-
ğinde karşısındakinin gücünü, genel durumunu yansıtmıştır. 

Türk kunduracılığı sandalın gelişmiş şeklidir ve sandaletteki atkılar kal-
dırılarak bir yüz geçirilmiştir. Başlangıçtan günümüze kadar Anadolu’da 
ayakkabının serüveni maddi kültürün önemli bir boyutunu oluşturur. Ancak 
bu gelişimi detaylı bir şekilde açıklayan kaynak henüz bulunmamaktadır. 

Ayakkabı, her dönemde ve her toplumda insan ihtiyaçlarının vazgeçil-
mezleri arasında yer almıştır. Ayakkabı Anadolu insanının inançlarında her 
dönemde önemli olmuştur. Olacağını düşündükleri güzel şeyler, olmasın-
dan korktukları boş inançlar, mutlaka olmak zorunda olan çeyiz gelenek-
leri ve birçok inançları onların değerleridir.

İlk çağlardan bu yana insanların fiziksel ruhsal ve estetik yönden vaz-
geçilmez temel ihtiyacı olan ayakkabı ile ilgili;

*  Anadolu ve Türk kültürünü ifade edebilecek elde kalan ayakkabılar-
dan bir ayakkabı müzesinin oluşturulması,

*  Anadolu’da ayakkabı gelenekleri anlatan bir ayakkabı kaynağının 
oluşturulması,

*  Resmî kurumlarca komisyonlar oluşturularak elde kalan ayakkabıla-
rın acilen araştırılması,

Ayakkabı ile ilgili yapılması gerekenler arasında bir zorunluluk hâline 
gelmiştir.
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 HAYVANCILIK ÜLKESİ MOĞOLİSTAN’DA 
DÜNDEN BUGÜNE DERİCİLİK

LKHAGVAJAV, Natsag
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Hayvancılık, binlerce sene Moğolların geçim kaynağı oldu. Moğol hal-
kı hayvan yetiştiriciliği ile ilgili geniş tecrübelere sahip olmalarının ya-
nısıra hayvandan elde edilen ürünleri işleme konusunda da engin bilgiye 
sahiptirler. Her çoban veteriner, derici, meteorolog, yerbilimci ve kimya-
cıydı. Deri işleme teknolojisini doğadan ilham alarak geliştirdiler ve deri-
cilik alanında ün yaptılar. Sosyalizm zamanında hükümet tarafından tarım 
ve hayvancılık sektörleri geliştirilmeye çalışıldı. Bu dönemde geleneksel 
dericilik zanaatı sanayileşmeye başlandı. 1990 yılı sonrası durma nokta-
sına gelen Moğolistan deri sektörü yeniden yapılanmaya başlandı. Hazır 
giyim için uygun Moğol koyun ve keçi derilerinin işlenmesi ile 6070 mil-
yon parça işlenmiş deri ürününe ihtiyaç olan dünya pazarının %11,4 ila 
%13,3’ünü karşılamak mümkündür.

1. Hayvancılık
Bugünkü Moğolistan topraklarında neolitik çağda, küçük göçebe avcı 

kabileler ve çobanlar yaşıyordu. Hayvancılık, binlerce sene Moğolların 
geçim kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda göçebe uygarlığının temeli-
ni oluşturdu.  

Geleneksel  sürü otlatıcılığında çobanların nesilden nesile zenginleşti-
rerek aktardığı tecrübe, sistematik bilginin temeli oldu. Bu, yeryüzü, tabi-
at, biyoloji, çevrebilim ve seleksiyon, hayvan gen havuzunun korunması 
ve çoğaltılması gibi halk yöntemleri için bir temel olan etiolojiyi kapsar. 

Moğollar, en az güç ve kaynak girdileriyle en yüksek sonuç alma anla-
mında hayvan yetiştiriciliğinde büyük bir kabiliyete sahiptir. Tabiat, iklim 
ve hava hakkında bilgileriyle, hayvan yetiştiriciliği, değişik sezonlarda ot-
latma ve sulama metotlarının özgün yollarını bulmuşlardır. Göçebe şartla-
rında hayvansal üretim işleyiş sanatını geliştirdiler. 

Çobanlar, bilgilerini dikkatle korudular ve bunları kendi tecrübeleriy-
le zenginleştirip gelecek nesillere ağızdan aktararak, günlük pratiklerinde 
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maharetle kullandılar. 

Moğollar asırlarca deneme-yanılma yoluyla bir bilgi havuzu oluşturdu-
lar. Bu bir halk bilimidir ve budist rahipleri (Lamalar) tarafından toplanan 
geniş bilgi karkasıyla yakın ve önemli bir ilişkisi vardır. 

Lamalar maddi şeyleri ve tabii görüngüyü sistematize etmeye ve teorik 
bilgiyi çobanların tecrübesiyle birleştirmeye çalıştılar. Onyedinci yüzyıl-
dan kaldığı düşünülen bir sutra, bir atın kalitesini, iç (yürek, böbrek, kara-
ciğer ve dalak) ve dış (gözler, burun, kulaklar, dil ve tırnaklar) organlarına 
bağlı olarak tarif eder. 

Bu sutra, evcil hayvanların muhtelif özellikleri arasında, asırlar boyun-
ca oluşmuş bir korelasyonu tanımlar. 

Erkek bir damızlık için, çobanlar, taylarda 40’ın üzerinde, develerde 
aynı sayıda ve boğalarda da en az on özelliği dikkate aldılar. 

Modern ifadeyle bu, fenotip tarafından, genotipin evrimini belirliyor-
du. 

Moğollar hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bu kadar geniş tecrübelere sahip 
olmalarının yanı sıra hayvandan elde edilen ürünleri işleme konusunda da 
engin bilgiye sahiptirler. Her çoban veteriner, derici, meteorolog, yerbi-
limci ve kimyacıydı. 

Sosyalizmin ilk yıllarında tarım ve hayvancılık sektörünün geliştiril-
mesi önem taşımaya başlanmıştır. “Ana ekonomi politikası”nda hayvan 
barınaklarının yapılması, silajların hazırlanması, kuyuların çoğaltılması ve 
veterinerlik hizmetlerinin iyileştirilmesi konular yer verilmiştir ve haya-
ta geçirilmiştir. Canlı hayvan sayısı 1924-1928 yıllarında 13.7 milyondan 
21.3 milyona yükseldi. 1932 yılında ise 16,2 milyon iken 1940 yılında 26 
milyon olarak arttı. Sosyalizm döneminde de uzun yıllardır süren gelenek-
sel yöntemle hayvan yetiştiriciliğine devam edildi.  

Moğolistan’daki siyasi ve ekonomik sistemin son on yıl içindeki ge-
çiş sürecinde, birçok alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe de, büyük 
bir değişim görülmüştür. 1990 yılına kadar merkezi planlamayla kontrol 
altında tutulmuş ve 1990’dan sonra hayvancılık alanındaki kooperatifler, 
negdeller dağılmış; merkezi hükümetin ve kooperatiflerin sağlamış olduğu 
teşviklerle birlikte veterinerlik, besicilik ve pazarlama olanakları ortadan 
kaybolmuştur. 

Bu olumsuz koşullara karşı, %93.4 oranında özelleştirilmesi sağlanan 
hayvancılık sektörünün verdiği tepki, nitelik yerine niceliğe yönelik ol-
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muştur. 1990- 1999 yılları arasındaki dönemde, Moğolistan’ın hayvan sto-
ku yaklaşık % 30’luk bir artış göstermiş; ülkedeki canlı hayvan sayısı 25,9 
milyon baştan 33,6 milyon başa çıkmıştır. Bir yandan ülkedeki hayvan 
stoku artarken, diğer taraftan, doğal ve insani etkenlerle mera alanlarında 
daralma olmuştur. 

Göçebe hayvancılık hâlâ ülke ekonomisinin ve kültürünün temel unsur-
larından biridir. Moğolistan’da geleneksel olarak beş cins (keçi, koyun, at, 
deve, inek) hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

        

2006 yılı sayım sonucu hayvan varlığı şu şekildedir: 

Toplam Canlı Hayvan Sayısı: 34.802.900       
Keçi:     15.451.700
Koyun: 14.815.100
At:           2.114.800
İnek:       2.167.900
Deve:         253.500

Hayvancılıktan yılda 3.000 ton kaşmir, 15.000 ton koyun yünü, 6,6 mil-
yon deri, 199.000 ton et ve 329.000 ton süt elde edilmektedir. Öte yandan 
deri, koyun ve deve yünü ihraç edilmektedir. Moğolistan dünya kaşmir 
üretiminin % 20-25’sini karşılamaktadır ve dünyanın ikinci büyük kaşmir 
üreticisidir. Kaşmir sanayi toplam istihdamın yüzde 16’sını sağlamaktadır 
ve GSMH’nin yaklaşık %6’sını karşılamaktadır.               
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Ülkede 28 tane et işleme fabrikası mevcuttur ve bu fabrikalarda 70.000 
ton et işlenmektedir. Son üç yılda üretim yöntemlerinde ve et işleme fab-
rikalarının teknoloji düzeylerinde artışlar olmuştur. 2001-2003 döneminde 
kurulan 8 fabrika sektöre yeni teknolojileri getirmiştir. Bu fabrikalardan 5 
tanesinde günde 275 ton et üretilmekte ve Ulan Bator için 22.000 ton et de-
polanmaktadır. Aynı dönemde Darkhan, Erdenet ve Sukhbator şehirlerin-
de de toplam 4 tane fabrika açılmıştır. Et fabrikalarının kapasitelerindeki 
artışa rağmen bu fabrikalar kapasitelerinin %5-10’u arasında ihracat yap-
maktadır. Üreticiler faiz oranlarının yüksek oluşu ve vadelerin kısa oluşu 
nedeniyle yeterince et işleyememekten ve teknolojilerini yenileyememek-
ten bahsetmektedirler.

1991 yılından sonra serbest ekonomiye geçilmesi ile birlikte hayvan-
cılık sektörü ürünlerinin üretiminde, pazarlanmasında köklü değişiklikler 
yapılmıştır. 

1991 öncesinde tarımsal üretimi devlet ve kolektif mülkiyete dayanan 
300 den fazla kurum ve kuruluş yapmakta iken günümüzde hayvancılık-
ta üretimi 180 000 den fazla çiftçi ailesi, 300’e yakın firma yapmaktadır. 
Derinin işlenmesi devlete ait büyük fabrikalarda yapılırken serbest piyasa 
ekonomisine geçilmesi ile bu büyük fabrikaların çoğu mali sıkıntısı sebe-
biyle hammadde alamaz duruma gelmiştir. Ayrıca, teknik ve teknolojinin 
eskimesi, ürünlerin piyasada tutulamaması gibi nedenlerle deri fabrika-
ları çalışamaz hale gelmiştir. Moğolistan ekonomisinde hala önemli bir 
yeri olan hayvancılık sektörü, toplam istihdamın yaklaşık %50’sini ve 
GSYiH’nin %35’ini karşılamaktadır. Toplam ihracat içinde hayvancılık 
sektörünün payının yüzde 15 civarında oluşu büyük çoğunluğu göçebe 
olan ve hayvancılıkla uğraşanların elde ettikleri et, süt, yün ve derilerle 
büyük ölçüde kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları anlaşılmaktadır.

Günümüzde hayvancılık sektörünün özellikleri:
•  Sektörde hammadde ve ürünlerin fiyatının belirlenmesinde Çinliler 

hakimdir. Hayvancılıkta ham madde yoğunluğu mevsime bağlıdır.
•  Hammadde toplamada yerleşim, ulaşım, telekomünikasyon, yol gibi 

alt yapı hizmetlerinin zayıf olması ek maliyet oluşturmaktadır.
•   İç piyasada talep zayıftır ve Çin’in piyasada etkisi çok fazladır.

Hayvancılık sektöründe hayvan deri kalitesinin arttırılması, hayvan ırk-
larında melezleme yapılması ve hayvanların meradaki ekstansif yapılan 
besicilikten entansif besiciliğe geçilmesi hususunda ön araştırmalar sür-
dürülmektedir.    



841

2. Moğol Tarihinde Dericilik
Amerika kıtasının yerlileri olarak kabul edilen Kızılderililer, tarihte 

buzul-arası olarak gösterilen Paleotik çağda takriben 50 bin yıl önce Asya 
kıtasından kalkıp Bering Boğazı’ndan Kuzey Amerika’ya geçen Asyalılar 
olarak bilinmektedir. Fiziksel yapılar itibariyle Moğol kökenli oldukla-
rı tahmin edilmektedir. Kızılderililer ağaç ve taşlardan kendi totemlerini 
yapmışlar ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürmüşlerdir. Hayvancılık ve 
at kullanımı sonucunda Asya kıtasında öğrendikleri deri işleme sanatını 
Amerika kıtasına taşıdıkları varsayılmaktadır. Bu nedenle Kızılderilileri 
deri üreticileri olarak görmek ve göstermek mümkündür. Deri ve deri ma-
mülleri organik bir yapıya sahip olduğu için zamanda çürümüş ve yok 
olmuştur. Dericiliğe ait bilgi ve belgeler henüz kanıtlanmamış olduğu için 
Amerika tarihinde eski yüzyıllara ait dericilikten söz edemiyoruz. Ancak 
varolduğunu da yadsınamaz olarak kabul ediyoruz. 

Bugünkü ABD ve Kanada topraklarında toplam nüfus 1 milyonun üs-
tündedir. Meksika ve Orta Amerika’da yaşayan yerlilerin sayısı 5 milyon 
dolayındadır. Hepsinin giyim kuşamlarında deri kullanımı hemen göze 
çarpmaktadır. Bunlara dayanarak Kızılderililerde dericiliğin önemli bir 
meslek olduğuna hükmedebiliriz. 

Şamanlara ait resimler üzerinde göz gezdirirken, giyim kuşamların-
da deriden (özellikle sarkancalı deriden) şeritler kullandıklarını görmek 
mümkündür. Şaman ayinlerinde deri davul kullanmak vazgeçilmez bir uy-
gulamadır. Şaman cübbesi gelenek olarak otuz parçadan yapılmış sayılsa 
da gerçekte altmışa yakın çok çeşitli parçaya sahiptir. Cübbenin asıl kısmı 
maral ya da beyaz koyun derisinden yapılan ceketten ibarettir.

kuşamlarında deri kullanımı hemen göze çarpmaktadır. Bunlara dayanarak Kızılderililerde 
dericiliğin önemli bir meslek olduğuna hükmedebiliriz.  
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Moğollar kabile hayatı yaşadıktan sonra 1196 yılında Cengiz Han tarafından biraraya 

getirilerek devlet haline gelmişlerdir. Moğollar bütün Asya topraklarında at koşturmuşlar, 
batıya doğru seferler düzenlemişler, Avrupa kıtasına uzanmışlar, Moskova sınırına 
dayanmışlardır. Diğer taraftan Anadolu topraklarını işgal etmişler ve Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin son bulmasına sebep olmuşlardır. At üstünde çetin savaşlar yaparken deri 
giysileri, çizmeler, koşum takımları kullanmışlar, dericilik alanında da ün yapmışlardır. 
Dericilik dünyasında Moğolların ayrı bir yeri vardır, şüphesiz.  
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Moğollar kabile hayatı yaşadıktan sonra 1196 yılında Cengiz Han ta-
rafından biraraya getirilerek devlet haline gelmişlerdir. Moğollar bütün 
Asya topraklarında at koşturmuşlar, batıya doğru seferler düzenlemişler, 
Avrupa kıtasına uzanmışlar, Moskova sınırına dayanmışlardır. Diğer taraf-
tan Anadolu topraklarını işgal etmişler ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
son bulmasına sebep olmuşlardır. At üstünde çetin savaşlar yaparken deri 
giysileri, çizmeler, koşum takımları kullanmışlar, dericilik alanında da ün 
yapmışlardır. Dericilik dünyasında Moğolların ayrı bir yeri vardır, şüphe-
siz. 

Moğollar binlerce yıl deri işlemiş ve elde ettikleri deri ürünlerini çeşitli 
yerlerde kullanmışlardır. Moğol ayakkabısı, çeşitli giysiler, Moğol çadırı 
için gerekli gereçlerde, çanta, asker kıyafeti, eyer, semer, gem, kırbaç, di-
ğer at aksesuarlarında, çeşitli saklama ve taşıma kapları, kayışlar, kayık 
yapımında vs. akla gelebilecek her tür ihtiyaçlarda uygun işlenmiş deri 
ürünlerini kullanmışlardır. 

     
 
Moğollar binlerce yıl deri işlemiş ve elde ettikleri deri ürünlerini çeşitli yerlerde 

kullanmışlardır. Moğol ayakkabısı, çeşitli giysiler, Moğol çadırı için gerekli gereçlerde, çanta, 
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kapları, kayışlar, kayık yapımında vs. akla gelebilecek her tür ihtiyaçlarda uygun işlenmiş deri 
ürünlerini kullanmışlardır.  

 

 

 
 
Moğollar hayvan yetiştiriciliğinde olduğu gibi dericilikte de binlerce yıllık engin bilgi ve 

tecrübelere sahiptir. Her Moğol çoban, hayvandan elde edilen et, süt, yün ve derileri işleyerek 
birer kimyacı olduğunu kanıtlamışlardır.  

Hayvan derisini ve postlarını konserveleme, etleme, tabaklama, dumanla tabaklama, 
boyama işlemlerine tabi tutarak işlemişlerdir. Günümüzde modern deri teknolojisinde de hala 
bu yöntemlerin bazılarının kullanıldığını görmek mümkündür. Moğollar tuzlu ekşimiş yoğurt 
kullanarak hayvan derileri ve postlarını tabaklıyordu. Kızıl çam, huş ve söğüt ağaçlarının 
kabuklarını demleyerek “kızıl yem” denilen tanen çözeltisini elde edip binlerce yıl bu çözelti 
ile deri ve postu tabaklamışlar. Bununla ilgili bilgilere İtalyan gezginci Marco Polo’nun 
kaynaklarında rastlamak mümkündür.   

Belirli konsantrasyonda tuz, yoğurt ve kırmızı yem karışımı hazırlanır. Bu karışım, postun 
et yüzeyine her gün daha da sulandırılarak homojen bir şekilde sürülür. 3-4 gün aynı aynı 
işlem tekrar edilir. Buna pösteki tabaklama denir. Çoğu yörelerde kullanılan diğer bir metod 
ise, derilerin tuz-süt serumu karışım çözeltisinde 5-8 gün yatırılmasıdır. Bu yöntemle 
salamura yöntemi gerçekleştirilir. Her iki şekilde yapılan salamurada sadece tuz ile yapılan 
salamura işlemindeki kadar difüzyon reaksiyonu meydana gelmektedir. Böylece tuzun deri 
tarafından emilmesi kolaylaştığı için derideki nem ve tuz çözeltisinin dengeye gelmesi 
hızlanır.    

“Kırmızı yem” ile tabaklandığında derideki proteinler tabaklama maddeleri ile kompleks 
oluşturarak deri özelliğini iyileştirmektedir. Bunun için kırmızı yem içeriğindeki tabaklayıcı 
maddeler, organik asitler, fenolik bileşikler, mineraller, tuzlar, protein, şeker ve 
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Moğollar hayvan yetiştiriciliğinde olduğu gibi dericilikte de binlerce 
yıllık engin bilgi ve tecrübelere sahiptir. Her Moğol çoban, hayvandan 
elde edilen et, süt, yün ve derileri işleyerek birer kimyacı olduğunu kanıt-
lamışlardır. 

Hayvan derisini ve postlarını konserveleme, etleme, tabaklama, duman-
la tabaklama, boyama işlemlerine tabi tutarak işlemişlerdir. Günümüzde 
modern deri teknolojisinde de hala bu yöntemlerin bazılarının kullanıldığı-
nı görmek mümkündür. Moğollar tuzlu ekşimiş yoğurt kullanarak hayvan 
derileri ve postlarını tabaklıyordu. Kızıl çam, huş ve söğüt ağaçlarının ka-
buklarını demleyerek “kızıl yem” denilen tanen çözeltisini elde edip bin-
lerce yıl bu çözelti ile deri ve postu tabaklamışlar. Bununla ilgili bilgilere 
İtalyan gezginci Marco Polo’nun kaynaklarında rastlamak mümkündür.  

Belirli konsantrasyonda tuz, yoğurt ve kırmızı yem karışımı hazırlanır. 
Bu karışım, postun et yüzeyine her gün daha da sulandırılarak homojen 
bir şekilde sürülür. 3-4 gün aynı aynı işlem tekrar edilir. Buna pösteki ta-
baklama denir. Çoğu yörelerde kullanılan diğer bir metod ise, derilerin 
tuz-süt serumu karışım çözeltisinde 5-8 gün yatırılmasıdır. Bu yöntemle 
salamura yöntemi gerçekleştirilir. Her iki şekilde yapılan salamurada sa-
dece tuz ile yapılan salamura işlemindeki kadar difüzyon reaksiyonu mey-
dana gelmektedir. Böylece tuzun deri tarafından emilmesi kolaylaştığı için 
derideki nem ve tuz çözeltisinin dengeye gelmesi hızlanır.   

“Kırmızı yem” ile tabaklandığında derideki proteinler tabaklama mad-
deleri ile kompleks oluşturarak deri özelliğini iyileştirmektedir. Bunun 
için kırmızı yem içeriğindeki tabaklayıcı maddeler, organik asitler, fenolik 
bileşikler, mineraller, tuzlar, protein, şeker ve boyarmaddeleri etki etmek-
tedir. Kırmızı yemdeki formik asit, asetik asit, yağ asitlerinde nişasta ve 
şekerler oksitlenerek deri liflerini şişirmektedir ve tabaklama maddelerinin 
nüfuziyetini arttırmaktadır. Bu şekilde işlenen deriler son derece yumu-
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şak, suda şişmez, güneşe, rüzgâra ve mikroorganizmalara dayanıklılık gibi 
özelliklere sahip olmaktadır. 

At dışkısı yakılır ve kürk, post ve deriler bu dumana tutulurdu. Duman-
lama denilen bu yöntem deri ve postu su ve neme dayanıklı hale getirir 
ve sarımsı renk verirdi. Bu yöntem Batı Moğolistan’da yaygın kullanılır 
ve bu derilerle “dashmag” denilen kaplar yapılırdı. Dumanlama yöntemi-
ne tabi tutulan deriler “dashmag” için en uygun materyaldi. “Dashmag” 
kabı içine kımız, içki, süt, su gibi herhangi bir sıvı konulduğunda hiçbir 
zaman kabın şekli bozulmamaktadır. 

Moğol halkı diğer sanat ve zanaatlarda olduğu gibi dericilikte de do-
ğadan ilham almıştır ve işlentilerde doğal ürünler kullanmıştır. Deri ve 
post boyamada da genellikle bitkisel boyalar hazırlayıp bunları kullana 
gelmişlerdir. 

   3. Günümüzde Deri Sektörü
Geleneksel hayvancılığa dayalı Moğolistan deri sektörü sosyalizm za-

manında sanayileşmeye başlandı ve planlı ekonomi döneminde ülkenin 
tüm ham deri haynaklarını işleyebilecek kapasitede deri sanayi bölgesi ku-
ruldu. Bu sanayi bölgesinde büyük çapta ham deri deposu, kösele, yüzlük, 
giysilik, kürk deri fabrikalarının yanısıra ayakkabı yapımı, deri mamül di-
kim fabrikaları ve atık arıtma tesisleri mevcuttu. 1990 yılına kadar merkezi 
planlama ile yürütülen deri sektörü sosyalist rejminin çökmesiyle birlikte 
krize girmiş ve tamamen durma noktasına gelmiştir. 

Serbest ekonomiye geçiş sürecinde deri fabrikaları özelleştirildi ve ya-
vaş yavaş düşük de olsa deri üretim yapılmaya başlandı. Son duruma ba-
kıldığında deri işleme sanayindeki firmaların çoğu KOBİ’lerdir ve bu fir-
maların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sektörde 35 adet deri ilk işleme 
fabrikası, 15 entegre deri işleme fabrikası, 14 kürk işleme tesisi ve bir su 
arıtma tesisi vardır. Bu sayılan firmaların 55’i başkentte, 9’u ise taşradadır. 
Hali hazırda Ulan-Batur’da faaliyet gösteren bir araştırma ve deney mer-
kezi mevcuttur. Deri işleme sanayi mevsimsel koşullardan etkilenen bir 
sanayi profili çizmektedir.

Moğolistan’da 34 milyon hayvan mevcuttur (14 milyon koyun, 15 mil-
yon keçi, 2 milyon sığır, 2 milyon at,  diğerleri-deve ve Tibet öküzü). Yılda 
yaklaşık 7 milyon hayvan kesilmektedir. Deri ihracatının % 99,5’i yarı 
işlenmiş deri olarak, sadece % 0,5’i nihai ürün olarak ihraç edilmektedir. 

Moğolistan’da deri ve hazır giyim için deri işlenmektedir. Moğolistan 



845

kaynaklı hammaddenin kaynağı, türleri, kalitesi ve diğer özellikleri ince-
lendiğinde, gelişmekte olan deri hazır giyim sanayinin daha da başarılı 
olacağı ortaya çıkmaktadır. Moğol koyun ve keçi derileri, deri hazır giyim 
üretimine daha uygundur. Dünya pazarında 60-70 milyon parça işlenmiş 
deri ürününe ihtiyaç vardır. Moğolistan bu talebin %11,4 ila %13,3’ünü 
üretebilecek durumdadır.

 Sonuç
Moğolistan’da hayvancılık ve dericiliğin önemi oldukça büyüktür. Ata 

mesleği olarak sayılan bu iki zanaat göçebe uygarlığının temelini oluştu-
rur. Günümüzde de bu zanaatlar Moğollar için önemini sürdürmeye devam 
etmektedir. Hayvancılık sektörü sosyalizm zamanında kooperatifleştiril-
meye başlandığından beri canlı hayvan sayısında önemli artışlar görül-
meye başlanmıştır. Serbest piyasa ekonomi geçişinden sonra (1990-1999) 
Moğolistan’ın hayvan stoku yaklaşık %30’luk bir artış göstermiş; ülkede-
ki canlı hayvan sayısı 25,9 milyon baştan 33,6 milyon başa çıkmıştır. 

Hayvan sayısının gün gittikçe artması deri üretimi açısından sevindi-
ricidir. İnsanoğlu deri kullanımından vazgeçmedikçe deri üretimi söz ko-
nusu olmaya devam edecektir. Bunun için de hammadde kaynağa ihtiyaç 
duyulacaktır şüphesiz. Canlı hayvan sayısının artması Moğolistan için bir 
deri stokunun oluşmasına neden olmaktadır. Ham derinin ülke ekonomi-
sine katkı sağlayacak şekilde işlenmesi önem taşımaktadır. Bunun için 
dünya piyasasında rekabet edebilir ürünlerin imal edilmesi ve pazar araş-
tırmalarının iyi yapılması gerekmektedir. Deri ham kaynağı potansiyeline 
sahip Moğolistan’da bu şekilde deri sektörünün gelişmesi mümkün görün-
mektedir.   
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 AZERBAYCAN’IN 19. YÜZYIL
YÖRESEL KIYAFETLERİ 

MAMMADOVA, Arzu
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

     
ÖZET
19. yüzyıl Azerbaycan millî kadın kıyafetleri iç ve dış giyimlerinden  

oluşmakta, her ikisi de omuza ve bele giyilenler olarak ayrılmaktadırlar. 

Yöresel erkek kıyafetlerine dönemin siyasi - iktisadi olayları az da olsa 
etkisini  göstermiştir. 

Azerbaycan’ın Yakın Doğu’nun başlıca ipek üretim merkezi olması kı-
yafetlerin ipek kumaşlardan yapılmasına imkân sağlamıştır.

XIX. yüzyıl Azerbaycan kıyafetlerini incelediğimiz zaman, giysilerin 
hepsinin elle dikildiğini görüyoruz.

Kadın kıyafetleri erkek kıyafetlerine göre daha zevkli, o günkü modaya 
uygun ve süslü hazırlanırdı.

XIX. yüzyılın sonları Azerbaycan millî kıyafetlerinin zamanla değiş-
mesine ve kaybolmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu yeni, sade biçimli, süslü olmayan kıyafetler yavaş yavaş gündelik 
kullanımda yaygınlaşarak kentlerde, sonra da köylerde milli giyimlerin 
bütünlükle kaybolmasına sebep oldu. Zamanla sadece milli bayramlarda 
giyilen giysiler, günümüzde müzelerde sergilenerek genç kuşakların kı-
yafet kültürümüzle ilgili bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kı-
yafetler zengin Azerbaycan giyim - kuşam kültürünün zenginliğinin ifade  
aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma, yöresel kıyafetler, kumaşlar, renkler, 
motifler, ayakkabılar.

-------

Azerbaycan’da yaşayan insanlar ülkenin coğrafi konumu, iklim şartları 
ve verimli topraklarını değerlendirerek diğer uğraşların yanı sıra dokuma-
cılığı da geliştirmişlerdir. 
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Eski dönemlere ait Azerbaycan kıyafetlerinin araştırılmasında 
Gobustan’daki kayaların üzerinde çizilmiş resimler, Hesenli, Ziviye ve 
Töyretepe kazılarından çıkan bıçak sapı, tunç kemer üzerindeki insan fi-
gürleri, dokuma materyallerinin izleri bize M.Ö. bu topraklarda yaşayan 
insanların giysilerile ilgili ipuçları vermektedir.

Bakü’de Azerbaycan Devlet Tarih  Müzesi’nde ve Azerbaycan Dev-
let Halçacılık ve Halk Tatbiki Sanatı Müzesi’nde, Lenkeran Devlet Tarih 
Müzesi’nde (Azerbaycan), Tiflis Devlet Tarih Müzesi’nde (Gürcistan), 
Azerbaycan’ın yöresel  milli giysileri bulunmaktadır. 

İnsanları örtünmeye veya giyinmeye iten sebeplerden biri biyolojik, 
diğeri inanışlara dayalı ve dinsel, üçüncüsü ise güzel görünme, beğenil-
me veya farklı olma duygusudur. Bunlardan hangisinin diğerinden daha 
önemli olduğu, kullanıldıkları ortam, iklim, ekonomik durum ve sosyal 
olaylarla yakından ilgilidir. 

19. yüzyıl Azerbaycan millî kadın kıyafetleri iç ve dış giyimlerinden  
oluşmakta, her ikisi de omuza ve bele giyilenler olarak ayrılmaktadırlar. 

Yöresel olarak kullanılan erkek kıyafetlerine dönemin siyasi-iktisadi 
olayları az da olsa etkisini göstermiştir. 

Azerbaycan”ın Yakın Doğu’nun başlıca ipek üretim merkezi olması kı-
yafetlerin ipek kumaşlardan yapılmasına imkân sağlamıştır. Ülkenin Nah-
çıvan yöresinde pamuk ve yün dokumacılığı da gelişmiştir. 

Azerbaycan’da üretilen atlas, tafta, brokar, muslin, tirme, kadife, dibâ, 
patiska gibi kumaşlar yabancı ülkelere ihraç edilirdi. 

19. yüzyıl kadın giyimlerinde kıyafeti giyenin kendini rahat hissetmesi  
ikinci, gösterişin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Gösterişe önem veril-
diğinden kullanılan renkler çok önemliydi. Doğal boyalarla renklendirilen 
dokumalara değer verilir ve daha çok tutulurdu.

19. yüzyılda kumaşlardaki motifler  ağırlıklı olarak  baskı  ve nakış  
teknikleri ile yapılıyordu. 

Kıyafetlerin ayrılmaz parçası olan altın, gümüş ve değerli taşlardan ha-
zırlanmış takılar  form ve imalatı bakımından çok önemlidir. Takıları dört 
grupta incelemek mümkündür : boyun, kol ve parmağa  takılanlar, baş için 
kullanılanlar ve kıyafetlere takılanlar.

Millî  kıyafetler, başlık, ayakkabı ve terlikle tamamlanırdı. Ayağa yün 
ve ipek ipliklerle örülmüş çoraplar giyilirdi.   
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Azerbaycan’ın XIX. yüzyıl yöresel kıyafetleri, omuz ve bel giyimi ola-
rak ikiye ayrılırlar. Omuz giyimleri genellikle sade biçimli olmuştur. Bel 
giyimleri tuman (etek) veya şalvar (pantolon) gibi parçalar biçimine göre 
değişiklik gösterirler.

19. yüzyıl Azerbaycan milli kadın kıyafetleri iç ve dış giyimlerinden  
oluşmakta ve her ikisi de omuza ve bele giyilenler olarak ayrılmaktadır-
lar. 

Omuza giyilen dış giyimi olan üst köynek, genellikle ipek kumaştan 
yapılırdı. Omuzu dikişsiz, bol kare kollu, kol altı kuşlu, sıfır yakalı, ön ka-
paması düğmeli ya da patlı olan köynek Türk milli giysilerinde içe giyilen 
ve çoğu yörede “göynek” olarak bilinen giysiye çok benzemektedir. 

Köynek uzun kollu olup, önü boyundan bir adet düğme ile iliklenirdi. 
Yaka, kol ağzı ve eteğine sırma işleme yapılır, bazen de etek kısmına altın 
ve gümüş paralar dikilirdi. (Resim 1)

Kadın dış giyimlerinden biri de cepkendir. Bedeni saran ve astarlı olan 
bu giysinin çok uzun ve uçları şekilli kolları omuzdan aşağı serbestçe dö-
külmektedir. Kolların alt dikişleri dikilmeyip, sadece kol uçları tutturul-
muştur. 

İpek, brokar veya kadife kumaştan yapılan cepkenlerin kenarları ipek 
biyelerle dikilmiştir. (Resim 2)

19.yüzyılda giyilen omuz dış giysisi, arkalık bele kadar dar, belden son-
rası pililerle genişlemektedir. 

Arkalık isminden de anlaşıldığı gibi, vücudun arka bölümünü ve sırt 
kısmını kapatıyor, önden yaka kısmı açık kalıyor, belden bir kaç zarif  düğ-
me ile sıkıca kapatılıyordu. (Resim 3)

Zengin kadınların arkalıgının önündeki düğmeler altın ya da gümüşten 
olurdu. Arkalık ın yaka biçimine göre hangi yöreye ait olduğu belli olur-
du. 

Mesela, Garabağ’da “gonca yaka”, Gazah’da “meydan yaka” Bakü 
“dikdörtgen”, Şamahı “oval” veya yarım daire kullanılırdı.

Bu dönemde en güzel arkalıklar Şuşa, Şeki, Nahçıvan ve Şamahı’da 
dikilirdi. 

Arkalık ve diğer kadın üst giyimlerinin kol altları kesik olurdu. Bu ke-
sikler kolun rahat hareket etmesi ve sıcak havalarda terlememesi için ya-
pılırdı. 
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Bakülü kadınların kullandıkları arkalıklar sade biçimli olup, kollarına 
dirsekten başlayarak dikilen parça çoğu zaman dikdörtgen biçimde olur-
du. 

Başörtüsü olarak kullandıkları çarşaf ve tirme şal’lar da bu biçimde  
idi.

Omuz dış giysilerinden biri olan lebbade, bel altına kadar uzanır ve önü 
açıktır. Kollar dirsek boyundadır ve kol altında kesiği vardır. 

Azerbaycan Devlet Halçacılık ve Halk Tatbikî Sanatı Müzesi’nde sergi-
lenen kadife kumaştan yapılmış lebbadenin içi pamuklu kumaşla astarlan-
mıştır. Kenarlarına pamuklu kumaştan verev biye geçirilmiş, kanatcıklar, 
etek boyu ve kol uçları sim şeritle süslenmiştir. Lebbade cepken ve arka-
lıklarla birlikte giyilirdi ve rahatlığı, hafifliği ile seçiliyordu. 

Kışın giyilen kadın üst omuz giysisi kürdü, kadife kumaştan yapılmış,  
içi kapitone astarlı, kısakollu olup, yaka, kol ve etek ucuna tavşan tüyü 
geçirilmiş, etrafı sim şeritlerle süslenmiştir. (Resim 6) Kışın kullanıldığı 
için kenarlarına kürk dikilirdi. Bu yüzyılda Garabağ kürdüleri çok ünlüy-
dü. Horasan’dan getirilen koyu sarı renkte deri üzerine ipek iplikle yapılan 
işlemeli desenli kürdüler de çok moda olmuştur. 

Bu dönem moda olan üst giyimlerden gülece, bele kadar düz, eteği büz-
gülü ya da pileli olurdu. Önü açık olan gülecenin uzunluğu diz boyu, kol 
ise dirseğe kadar olup, kadife veya tirme kumaştan, astarlı dikilirdi. Yaka, 
bel, etek ve kollarına boncuktan işlemeler yapılırdı. 

Dış giysileri olarak kullanılan takımlar, belden kesimli ve alt parçası 
elle dikilmiş, yaka, etek ucu ve kol ağızları beyaz sim ve renkli pullar-
la süslenmiştir. Üst giysilerinin altına “tuman” denilen topuğa kadar inen 
uzun, pileli bol etekler giyilirdi. Çoğu zaman beş, altı eteğin üst üste giyil-
diği, iç etekle dış etek arasında giyilenlere de “ara tuman” denilirdi. 

Kadınlar dışarı çıkarken eteklerinin üstüne ayrıca “çakşır” denilen pa-
çalı giysiler giyinirlerdi. Tuman, ipek kumaştan olup, bolluğu serbest pili-
lerle daraltılıp, bele geçirilen ucu püsküllü uçkurla bağlanmaktadır. 

Azerbaycan’da yöresel olarak, giyinilen tumanın etek boyu da değişik-
lik gösteriyordu. Örneğin; Nahçıvan bölgesinde etek boyları daha kısadır. 
Azerbaycan Devlet Tarih Müzesi’nde muhafaza edilen 8 adet Nahçıvan  
yöresi kıyafetleri Güney Azerbaycan kıyafetlerine benzemektedir. 

Nahçıvan’ın Şerur bölgesinde etek boyları çok kısa olması ile dikkat 
çekiyor. Nahçıvan, Tebriz ve Gilan’da giyilen kısa etekler XX. yüzyılın 
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başlarında yayınlanmış mizah dergisi “Molla Nesreddin” dergisinde bile 
eleştirilmiştir. Soğuk havalarda arkalığın kol düğmeleri iliklenip bağlanır 
ve üzerine küleçe denilen çepkene benzer giysi giyilirdi. 

Şamahı yöresinin kadın kıyafetleri de Bakü’de giyilenlere benziyor-
lar. Halk giysilerinde sadelik, zengin giysilerinde zariflik ve altın, gümüş 
işlemeli süsler dikkat çekiyor. Çepken, köynek ve tuman biçimleri diğer 
bölgelerden farklı değildir. Arkalığın yaka biçimi U şeklindedir. Çepkenin 
yanlarına belden biraz aşağı genişlik vermek için kullanılan çapık ve çı-
kıntının yerine iki adet üçken biçiminde ek kumaş dikilir.

Garabağ giysileri de Azerbaycan’ın diğer yöresel kıyafetleri ile aynıdır. 
Arkalık kalın ve değerli kumaştan yapılıyordu. Yaka, etek, kol ağzı, cep, 
yan dikiş, bel kesiği boyunca işlemelerle süsleniyordu.(Resim 7; 8)

Şeki yöresi kadın kıyafetlerinde uzun etek ve kısa lebbade giyilirdi. 
Lebbade, sıcak üst giyimi gibi uzun kollu gömleğin üzerinden giyilirdi ve 
önü iliklenmiyordu.

Lenkaran yöresinde kıyafetin üzerinden bele ve başa eşap sarılıyor, bu 
da yöreye özgü bir ozelliktir.

İrevan giysileri coğrafi yönden Nahçıvan bölgesine yakın olduğundan 
dolayı benzerlik göstermektedirler. Bayan etek ve yeleği aynı olup, gömlek 
farklılık gösteriyor. Düz kesme yaka değil, oymalı yaka yapılıyor, kenar 
hatları ve etek kısmı ince şerit hâlinde kumaşla süsleniyor. Serin havalarda 
arkalığın üzerine çuha giyilir.

Bu dönemde saçları toplamak için pamuk veya ketenden dokunmuş ku-
maş (cuna) kullanılırdı. Kaymaması için altından yapılmış çengeller kul-
lanılırdı. Üstüne çargat ya da keleğayı örtülürdü. Keleğayının renklerine 
çok önem verilirdi. 

Çargat boy uzunluğunda, dörtköşeli ve pahalı kumaşlardan dikilirdi.

Üstüne serendaz, leçek, gesabe, zerbaft gibi pahalı kumaşlardan örtü 
atlırdı. Bu kumaşların dokunmasında altın ve gümüş iplikler kullanılırdı. 

 Serendazın uzunluğu bele kadar olurdu. Aynı anda üç baş giyimi kulla-
nılırdı; birinci cuna, ikinci keleğayı, üçüncü leçek (gesabe, serendaz, zer-
baft). Soğuk havalarda bu başörtülerin üstüne şal (tirme şal, kaşmir şalları, 
yünden dokunmuş el dokuması şallar) salınırdı. 

Bu dönemde kullanılan baş giyimlerinden biri de arahçın dır. Altın ve 
gümüş iplerle işleme yapılmış arahçınlar daha çok kullanılırdı. 
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 1. Erkek Kıyafetleri
 Yöresel olarak kullanılan erkek kıyafetlerine dönemin siyasi-iktisadi 

olayları az da olsa etkisini göstermiştir. Bu dönemde üst giyim olarak uzun 
kollu, bedene oturan çuha giyinilirdi. Çuha kalın kumaşlardan gikilirdi. 
Giyen şahsın yaşından asılı olarak çuhanın rengi ve uzunluğu farklı olurdu. 
Gençler açık renkte ve kısaboylu çuha giyinirlerdi. Çuhanın altına uzun, 
kaliteli yünden dokunmuş şalvar giyilirdi. 

Azerbaycan’ın iklimi soğuk olan dağlık bölgelerinde üst giyimi olarak 
kürk giyilirdi. Bu kürkler kuzu derisinden olup yünlü tarafı içe doğru, ke-
narları  işlemeli olurdu. En güzel kürkler Şuşa, Şeki ve Garabağ’da dikilir-
di. İran’dan getirilmiş Horasan kürkleri de çok ünlüydü. 

Çuhanın, abanın veya kürkün altından uzun, dar kollu ve bedene oturan 
arkalık giyilirdi. Zenginlerin giydikleri arkalıklara altın ve gümüş iplik-
lerle işlemeler yapılırdı. Ön tarafı ipekli ve diğer kumaşlardan yapılmış 
düğmelerle iliklenir, üstüne belden ince kemer ya da kuşak sarılırdı.

Başa, yüksek, kenarı yukarı katlanmış külah (başlık), deriden dikilmiş 
papak veya börk giyinilirdi. 

Azerbaycan millî kiyafetleri model ve süsleme zenginliğinin yanı sıra 
kumaşları ile de dikkat çekmektedir.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 17.yüzyılda Azerbaycan Yakın 
Doğu’nun başlıca ipek üretim merkezi olmuştur.

Şirvan, Şamahı, Şeki, Şuşa gibi şehirlerin başlıca ipek üretim merkez-
leri olması, kıyafetlerin de çeşitli ipek kumaşlardan yapılmasına imkan 
sağlamıştır. İpek üretiminin yanı sıra Nahçıvan’da pamuk dokumacılığı ve 
yün dokumacılığı da gelişmiştir. İç giyiminde ipekli kumaşları tercih eden 
zengin kesimin aksine halk keten ve pamuklu kumaşları tercih ediyordu.

Azerbaycan’da 17. yüzyılda tekstil üretiminde başlanan uzmanlaşma-
nın daha sonraki yüzyıllarda da devam ettiği görülmektedir. Burada üreti-
len atlas, tafta, brokar, muslin,  tirme,  kadife,  dibâ,  patiska gibi  kumaşlar  
yabancı ülkelere de ihrac edilirdi.   

Kadın elbiseleri çoğunlukla ipek, tirme ve kadife kumaşlardan, erkek 
giysileri çoğunlukla yün kumaşlardan yapılırdı. Atlas, tafta, brokar, kadife 
gibi kumaşlar, teknik adı ile adlandırılmışlardır. 

 2. Renkler 
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 XIX. yüzyıl kadın giyimlerini araştırdığımız zaman, kıyafeti giyenin 
kendini rahat hissetmesi ikinci, gösterişin ilk sırada yer aldığını dörüyoruz. 
Gösterişe önem verildiği için kullanılan renkler de çok önemliydi. 

Doğal boyalarla renklendirilen dokumalara değer verilir ve daha çok 
tutulurdu.

Giysilerde genellikle pembe, yeşil ve mavi renkler ağırlıkta kullanıl-
makta idi. Arkalık için koyu renkli kumaşlar tercih ediliyordu. Kol ağzı ve 
yakalara ilave olarak dikilen renkli şeritler arkalığı daha güzel gösteriyor-
du. Giyimde farklı renkler kullanılmasına bakmayarak bir uyum oluşturu-
lur ve renkler birbirini tamamlıyordu.

Kadınların giyindikleri köyneklerin rengi yaşa göre değişirdi. Örneğin; 
kızlar ve gelinler sarı ve kırmızı, yaşlı kadınlar ise beyaz veya siyah renkte 
köynek giyinirlerdi.

Lenkaran yöresi giysilerinde koyu kırmızı, patlıcan moru, açık kahve 
renkleri, eşarplarda ise bazen kırmızı renkler kullanılmıştır.

Gürcistan Devlet Müzesi’nde sergilenen entari atlas kumaştan dikilmiş-
tir ve üzerinde sarı buta motifi ve kenarları mavi olan kırmızı çiçekler var-
dır. Arkalığın koluna yeşil astar dikilmiştir. Şalvar kırmızı renktedir. Kır-
mızı, mavi, yeşil renkli atlas kumaşların üzerine turuncu, gri, yeşil, sarı, 
altın ve gümüş ipliklerle işlemeler yapılırdı.

Başörtüsünde kullanılan renklere de çok önem verilirdi. Siyah, beyaz, 
turuncu, koyu pembe gibi renkler kullanılırdı.

3. Motifler 
XIX. yüzyılda kumaşların üzerinde kullanılan motifler ağırlıklı olarak  

baskı ve nakış teknikleri ile yapılıyordu. 

Azerbaycan’ın Nahçıvan, Gence, Şamahı, Şeki, Şirvan gibi bölgelerin-
de ahşap kalıplarla yapılan baskı tekniği çok gelişmiştir. Ahşap baskı ka-
lıpları ceviz ağacından olup, motifin formuna ve büyüklüğüne göre düzel-
tilirdi. Bu tür baskı kalıplarında bitkisel ve geometrik desenlerin yanında 
kuş, hayvan ve insan tasvirlerine de rastlamak mümkündür. Bu motifler 
günümüzde Şeki, Gence gibi yerlerde yapılan keleğayılarda da kullanıl-
maktadır.

“Buta” (Çizim 5, 6) ve tavuskuşu motiflerinin yanısıra çiçek, gül, yap-
rak, tepelik ve madalyonlar da kullanılan motifler arasındadır. 

Dokuma ve işlemelerde  kullanılan motiflerden biri de spirallerdir. 
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Azerbaycan kumaşları  desenlerine göre üç grupta toplanabilir; yazılı 
kumaşlar, motiflerle bezenmiş kumaşlar ve konusu olan kumaşlar.

Yazılı kumaşlar : Bu tür kumaşların üstüne Kuran’dan  alınmış ayetler, 
Doğu şairlerinin şiirleri gibi yazılar yazılırdı.  

Motiflerle bezenmiş kumaşlar:  Bitkisel ve geometrik  motifler kul-
lanılarak yapılan dokuma kumaşlar Azerbaycan dokumacılık kültüründe  
çok önemlidir. 

Konusu  olan kumaşlar : Bu tür kumaşların üzerinde belli bir konu, bir 
sahne anlatılırdı. Örneğin, Fransa Dekoratif Sanatlar Müzesi’nde sergile-
nen kumaşın  üzerinde “kızılbaş” kıyafeti giymiş bir atlı elinde kemendi ile 
yakaladığı birisi ile tasvir edilmiştir. Esir alınmış şahsın giyimi, başındaki 
arahçın’ı, çizgili halat’ı ve etnik yüz  hatları ile Orta Asya’ya ait olduğu 
görülür.

Bu tip kumaşlarda tasvir edilen sahneler o dönem giyim - kuşam kültü-
rü ile ilgili bilgi edinmemize yardımcı olur.

 4 . Takılar 
 XIX.yüzyılda kıyafetlern ayrılmaz bir parçası olan altın, gümüş ve de-

ğerli taşlardan hazırlanmış takılar form ve imalatı bakımından çok önem-
lidir. Takıları dört grupta incelemek mümkündür : boyun takıları, kol ve 
parmağa takılanlar, baş için kullanılanlar ve kıyafetlere takılanlar.

Bu dönemde Azerbaycan kadınlarının en çok kullandığı boyun için süs-
lemelerdir. Bunlar; sinebend, silsile, boğazaltı, çeçik, garabatdag v.s. gibi 
isimlendirilmiştir. 

Bu tip takılar değerli boncuk, inci, baklava, arpa tanesi formunda altın 
ve gümüşten yapılırdı. 

XIX. yüzyıl kadın ve erkek kıyafetlerinin ayrılmaz bir parçasını oluş-
turan kemerler, onu taşıyan kişinin milliyetini, zenginliğini ve yaşını bile 
belirliyordu. 

Kadınlar kalın, erkekler ise ince kemerler kullanıyorlardı. Altın, gümüş, 
pirinçten yapılan kemer parçalarının üzerine figürler, işlemeler yapılıyor-
du. Bayanların kullandıkları kemerlerin aşağısında iki, üç sıra altın ve gü-
müş paralar veya baklava formunda süslemeler, erkeklerde ise eteğe kadar 
uzanan hissenin üzerine değişik figürler monte edilmiş bir kaç ince, uzun 
deri parçası birleştirilirdi. Kemer üzerindeki metal parçalar, yuvarlak, bak-
lava, dört köşe, madalyon formları şeklinde olurdu.
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 5 . Ayakkabılar 
Millî kıyafetler, başlık, çeşitli ayakkabı ve terlikle tamamlanırdı. Ayağa 

yün ve ipek ipliklerle çeşitli desenlerde örülmüş çoraplar giyilirdi.

Kadın ayakkabıları (neleyin, başmak) form olarak erkek ayakkabılarına 
benzeseler de zarif biçimi ve üzerine yapılan işlemeli motiflere göre on-
lardan ayrılırdı. 

Zengin kadınların giydikleri ayakkabılar, topuktan pençeye kadar bitki-
sel motiflerle süslenmiş gümüş parçası ile örtülürdü. 

Başmak denilen ayakkabılar güzel ve nakış işlemeli olmanın yanı sıra 
arka tarafı açık olduğu için ata binerken ya da hızlı hareket edildiği zaman 
ayaktan çıktığı için  pek tercih edilmiyordu.

Bu dönemde en çok kullanılan erkek ayakkabıları deriden dikilmiş to-
puksuz küçük “ başmak” lar  idi.

Zengin kesim ince deriden dikilmiş “uzunboğaz çekmeler” tercih eder-
ken, köylüler XX. yüzyılın başlarına kadar kullanılan “çarık” giyinirlerdi. 

19. yüzyılın sonları Azerbaycan millî kıyafetlerinin değişmesine ve 
kaybolmasına zemin hazırlamıştır. Zamanla sadece millî bayramlarda gi-
yilen  giysiler, günümüzde  müzelerde sergilenerek genç kuşakların  kıya-
fet kültürümüz, halkımızın günlük hayatı, zevki ve dünya görüşüyle ilgili 
bilgi edinmelerine  yardımcı olmaktadır. 
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 SÖZLÜK
Arahçın: Kadife  veya diğer kumaşlardan dikilerek  üzeri altın pa ra veya gümüş-

le süslenir. Üstten çoğunlukla beyaz vala takılır ve boğaz altından bağlanır.

Başmak: Yumuşak  deriden,  çok az topuklu veya topuksuz  ayakkabı.

Çizme, çekme: Deriden yapılmıştır. Dar ve yumuşaktır. Diz kapaklanna 
kadar gelir.

Çuha (Kaftan-Üstlük): Üst dış giysisi olup,  halk arasında deği-
şik isimler alan, koyu renkli kalın kumaştan veya kalın  siyah  renk-
li bezden yapılır. Oyma yakalı, belden dar, belden aşağısı geniş, dizle-
re kadar uzanır, kol ağızları geniş çeşitli motiflerle süslü ve astarlıdır. 
Yarım kol veya  uzun  kollu olur.

Desmal (Mendil):  Belde  bağlı olan altın veya gümüş kemer üzerinden 
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sağ tarafa sarkıtılır. Çoğunlukta mendil, tül veya bezden yapılıp, kenarları iş-
lemeli  olur.

Hançer: 30-40 cm uzunluğunda, kını gümüş veya bakırdan yapılmış olup, 
çoğunlukla sol tarafa asılır.

Kemer: Kayıştan yapılmış, iki parmak kalınlığında, altın,  gümüş veya ba-
kır kullanılarak motiflerle süslenmiş  olup, çuhanın üstünden takılır.

Köynek (Gömlek,  iç gömleği): Halk dilinde hakim yaka, düzyakalı ve sedef 
düğmeli, çoğunlukta beyaz renkli ve ipekten yapılmış, kol ağızları geniş gömlek, 
giysi.

Külece: Boynuna, eteğine, yakasına ve kollarının omuz kısmına kürk vs. 
dikilmiş üstlük, elbise.

Papak: Başa örtülen papak; kuzu derisinden (körpe kuzu) yapılmış olup,  
içi astarlıdır. Kafaya yerleştirilenilen bölümü dar, üstü biraz geniştir. Ço-
ğunlukta siyah, gökmavi, gri renkler kullanılmaktadır. Bazen çocuklar-
da beyaz renk da kullanılmaktadır. Ayrıca tiftik papaklar da kullanılmaktadır. 
Şalvar (Pantolon): Üste  giyilen çuhanın  aynısı olan parçadan yapılır,  renk-
leri de ğişik olabilir,  üstten büzmelidir,  altı dardır.

Tuman (Etek):  Belden  büzmeli, topuklara kadar  uzanan,  motifli,  geniş, 
ipekten, kumaştan  veya  bezden  yapılır.

 Üst köyneği (Gömlek):  Halk dilinde hakim yaka, düz yakalı, düğmeli, 
kollu, kolları düğmeli çoğunlukta  beyaz  ipekten veya  beyaz  patiskadan  di-
kilir. Yaşlılarda  siyah  giyildiği  görülür.

Vezinlik (Mermilik):  Çuhanın  sag  ve sol  göğsüne,  mermilik denilen yere  
mermiler veya  mermileri  andıran  gümüş  takılır.

Yele-Atkı (Pelerin): Çuha üzerinden sırta takılır. Çoğunlukta beyaz olur, 
ipten örme olanı da vardır. Bezden yapılmış olanda vardır. Arkadan yeleyi ve  
atkıyı andırır.
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Resim 1: Azerbaycan  Halçası ve Halk Tatbikî Müzesi'nden 7498 envanter numaralı ,  

19. yy. kayıtlı üst köynek.   

 
                             

         

Resim 7 
 
    
 
 
 
 
 
  Resim 2:  Azerbaycan Halçası ve  Halk  Tatbiki  Sanat Devlet Müzesinden 19.yy ait                   
                       cepken.  

Resim 4 

                            Resim 3: 6810 envanter  numaralı  arkalık. XIX. yüzyıl. 
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Resim 5 
Resim 6 
Resim 7 
Resi m 8 
Resim 9 
Resim 10                         

             
 
 
 
 
        Resim 4: Lebbade. Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanat Devlet      
                        Müzesinde 7305 envanter numaralı 19. yüzyıla  ait bir lebbade. 
 

          
    
 Resim 5:  Azerbaycan  Halçası ve Halk Tatbiki  Sanat  Devlet Müzesi’nde  
                         19. yüzyıla ait kürdü. 
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 Resim 8: Arkalık ve tuman  

                                                    

Resim 9. Garabağ yöresi kadın kıyafetleri Resim 9: Garabağ yöresi kadın kıyafetleri
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Resim 19           iz  2  

                                                             
 

        
Resim 10: Başmak. XIX. yüzyıl.

 
 
            

 
Resim  11a. Yün  çoraplar.Resim 11a: Yün çoraplar
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        Resim 12. Çuha. Erkek kıyafeti. Gazah yöresi 19. yy.  
 

 
 

Resim  13.  Kadın boyun takısı 

Resim 12: Çuha Erkek kıyafeti. Gazah yöresi 19 yy.

Resim 13: Kadın boyun takısı
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Çizim 1: Üst köyneğin şematik çizimi
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В ЯПОНСКОМ 
ТКАЧЕСТВЕ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН

MAYKOVA, Nadejda / МАЙКОВА, Надежда
RUSYA/RUSIA/РОССИЯ

ABSTRACT
Preservation of Traditional Textile Technologies in Japan
The author took part in a series of textile workshops in Japan in 

2005-2006. Textiles are considered to be an element of Japanese self-
identification. Cotton and silk textile techniques are most well known now 
and are produced for the international market. Bast fibres are still processed 
in Japan for the inner market. Until 1970-es  bast-fiber textiles (clothes, 
cordage) have been in everyday use in many rural areas . In the  late XXth 
century local artisans came into focus of Japanese scientists, artists and 
even political parties. 

Now there are several types of Textile Preservation Centres in every 
island.  Local enthusiasts, Museum curators, professional artists, art lovers 
and connoisseurs contribute to develop the tradition and to popularize 
the activities of such Centres. Schedules of annual workshops, lists of 
special activities and events are available in the Internet, as well as in 
Tourist Centres all over the country. The fee is rather high, applications are 
required beforehand, as the groups of participants are limited; Organizing 
Committees or Owners of Workshop has to select the audience. 

Students, house-wives, aged people use the workshops in remote areas 
as a type of recreation. To feel the core of the Japanese culture, visitors can 
observe the art of weaving, get new practical skills in Centres and their 
Museums  during special events. The philosophy of ecological textiles 
becomes more popular in Japan. Unique characteristics of bast-fibre such 
as durability, water resistance, coolness, etc. give the bast-fiber cloths a 
new chance. These ancient material is promoted as the most suitable for 
the hot and humid Japanese Summer. Exquisite textiles made of different 
kinds of ramie and other Boehmeria sp. plants, hemp, wisteria and other 
bast-fibres are considered to be a kind of authentic Japanese goods. 
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The Key Words: Textile, Japan, bast-fiber, workshops, traditional 
culture preservation        
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В широком смысле термин «традиционный текстиль» может 
охватывать все предметы, созданные при помощи переплетения 
волокон растительного и животного происхождения (например, 
корзины, шляпы и т.д.). В настоящей статье мы остановимся только на 
тканом текстиле, который изготовляется посредством переплетения 
взаимно перпендикулярных нитей на ткацком стане (Система научного 
описания, 2003; с 340).

Текстиль, в особенности одежда, – один из важнейших маркеров 
традиционной культуры, в котором отражены наиболее значимые 
представления какого-либо общества о мироустройстве и месте 
человека в нем. Это первый показатель принадлежности человека к 
определенной этнической, социальной, половой группе.

В мире широко известны и изучены шелковые и хлопчатобумажные 
японские ткани. В настоящей работе мы подробнее остановимся на 
гораздо менее известном текстиле из лубяных волокон. 

Лубяное волокно - обобщенное название волокон получаемых 
из листьев и стеблей растений (Система научного описания, 2003; 
с. 314). В Японии для изготовления тканого текстиля добывается 
преимущественно волокно из стеблей растений, а точнее, из слоя 
длинных нитевидных структур, располагающегося непосредственно 
под корой (конопля, лен, крапива и т.д.). У деревьев и древесных 
лиан этот слой четко выражен и называется лубом (липа, вяз). 
Лубяные волокна эластичны, прочны (у рами (Boehmeria nivea) 
сопротивляемость скручиванию и растяжению на порядок выше, чем 
у хлопка и шелка), слабо подвержены гниению, прохладны на ощупь, 
не липнут к телу, что в условиях влажного жаркого лета является 
несомненным достоинством. Кроме того, из рами и конопли можно 
получить нить толщиной с человеческий волос. Поэтому лубяные 
волокна традиционно использовали в связанных с морем промыслах 
(паруса, сети, мешки ныряльщиков за ракушками), а также при 
создании текстиля для хозяйственных нужд и одежды, особенно 
летней.

Самые ранние находки текстиля из лубяных волокон датируются 
концом периода Дзёмон (10 000 до 300 гг. до н.э.). Подавляющее 
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большинство их – конопляное волокно, однако встречается и крапивный 
текстиль. Техника исполнения ближе к вязанию, чем к ткачеству. 
В разные эпохи преобладал текстиль из различных видов растений. 
Например, в период Яёй (300 г. до н. э. - 300 г. н. э.) господствует 
конопляное волокно, а к периоду Нара (710 – 794 г. н.э.) на первый 
план выходит рами. Упоминания об одежде из лубяных волокон можно 
найти в знаменитой поэтической антологии VIII века «Манъёсю» 
(Нихон сизэнфу, 2003; 18, 37). В целом именно растительный 
текстиль повсеместно использовали широкие слои населения Японии 
с древности до второй половины XIX века (Nunome, 1992; 140, 268 
и 275). Право носить шелковую одежду было у правящих классов, 
а использование шерсти было крайне ограничено вплоть до конца 
периода Мэйдзи (1867 - 1912): импортные материалы были слишком 
дороги, а единственным поставщиком шерсти до рубежа ХIХ – ХХ 
была фабрика в Токио (Hanley, 1997; 167, Hauge, 1978; 26).

С началом культивации в Японии хлопчатника (Gossypium sp.) в XV 
веке у растительных волокон появляется сильный конкурент. К концу 
XIX века мягкие, гигроскопичные хлопчатобумажные ткани широко 
используются по всей стране, а производство домотканого текстиля 
из луба существенно сократилось. Лубяное волокно по сравнению 
с хлопчатобумажной и шелковой нитью имеет ряд недостатков, 
таких как ломкость при пересушивании, жесткость, шершавость. 
Оно не терпит механического натяжения на педальном станке. Для 
ткачества из лубяного волокна больше подходит традиционный 
наспинный станок, который позволяет мастеру с помощью своего 
тела регулировать натяжение нитей основы. Лубяные волокна с 
трудом поддаются окрашиванию, процесс их извлечения сложен и 
трудоемок. Из перечисленных ниже видов растений только волокна 
представителей рода Boehmeria сравнительно легки в обработке, 
в остальных случаях процесс может растягиваться до нескольких 
месяцев. Кроме того, прохладное на ощупь лубяное волокно, 
независимо от количества слоев ткани, – неподходящий материал для 
зимней одежды. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что при 
выборе между лубяной и хлопчатобумажной тканью, в большинстве 
случаев победа оставалась за последней.

В конце ХIХ – ХХ веке сформировалась новая, более динамичная 
техногенная культура с исторически линейной временной 
направленностью (из прошлого в настоящее и будущее), которая 
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сменила традиционную, с ее цикличным временем (народный 
календарь, в котором главным является смена сезонов года). 
Внедрение прогрессивных технологий, механизация производства, 
миграция населения в города, ускоренный темп социальных изменений 
привели к тому, что в современном обществе традиционная культура 
оказалась поглощена, трансформирована и оттеснена на периферию 
(Степин,1999; 13). Производство домотканого текстиля резко 
сократилось. Так в 1900-е годы ткачеством и плетением из глицинии 
занимались во множестве горных деревень в нескольких префектурах 
(прежде всего, волокна использовали в изготовлении специальных 
мешков, которыми пользовались ныряльщики-собиратели съедобных 
моллюсков и водорослей). Однако спустя чуть более 50 лет текстиль 
поставляла лишь деревня Камисэйя в префектуре Киото (Нихон 
сизэнфу, 2003; 19, 24). 

Процесс постепенного отхода от традиционных ремесел наблюдался 
не только в ткачестве. Такое положение дел в народных ремеслах 
вызвало тревогу ценителей японской культуры. В 20-е годы ХХ века 
в русле поиска самобытного пути развития Японии (в противовес 
ускоренной модернизации по западному образцу в период Мэйдзи) 
зарождается движение «мингэй» (дословно «народное искусство). 
Его создателем стал философ, литератор и деятель культуры Соэцу 
Янаги (1889-1961). С. Янаги дал определение народному искусству, 
разработал его классификацию и критерии отбора предметов, основал 
вместе со своими сторонниками в 1934 г. «Нихон Мингэй Кёкай» - 
«Ассоциацию японских народных ремесел», которая состояла из пяти 
отделов: административного, исследовательского и издательского, а 
также отделов планирования и связей с общественностью. Основная 
цель ассоциации заключалась в поощрении развития народных 
ремесел. Ассоциация «Нихон Мингэй Кёкай» активно создавала 
местные общества по сохранению культурного наследия и музеи 
народного искусства, публиковала различную печатную продукцию, 
организовывала лекции, семинары, летние школы и мастер-
классы. Позднее именно эта организация стала опорным пунктом 
формирования движения «Син мингэй» («Новое народное искусство»), 
которое поставило своей задачей создание нового народного искусства 
и возрождение старых ремесел (Kikuchi, 2004; 72). Янаги также 
сотрудничал с правительственными организациями, особенно после 
Второй Мировой войны, когда был принят проект «Базовые принципы 
и план возрождения локальных культур» (Kikuchi, 2004; 119).  
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Кроме того, С. Янаги разработал маркетинговую программу и создал 
сеть магазинов, специализировавшихся на продаже изделий народного 
искусства и ремесел. Тем самым он способствовал экономической 
стабильности и окупаемости ремесел (Kikuchi, 2004; 196).

Сохранение традиционного ткачества вплоть до нашего времени 
осуществляется по двум направлениям: сохранение предмета и 
сохранение технологии. Текстильные предметы бережно хранятся, 
изучаются и экспонируются в музеях, особенно в т.н. «мингэйкан» 
- музеях посвященных народному искусству и ремеслам (первый 
мингэйкан был открыт в 1936 г. в Токио самим С. Янаги, который стал 
его первым директором). После Второй Мировой войны общее число 
музеев народного искусства достигло пятнадцати (Kikuchi, 2004; 71).

Сохранением технологии производства занимаются различного 
рода ткацкие объединения и центры сохранения культурного наследия. 
Наряду с музеями они выпускают различного рода аудиовизуальную 
продукцию, публикуют материалы по истории, технологии и техникам 
обработки и создания текстильных изделий, а так же организуют 
различного рода мастер-классы, во время которых желающих 
обучают подготовительным этапам ткачества (извлечение и обработка 
волокон, формирование нити, заправка станка), собственно ткачеству 
и вариантам декора готовой ткани (крашение). 

Общества по сохранению и возрождению традиционного 
ткачества создаются силами различных общественных организаций 
(«Ассоциация японских народных ремесел»), ткацких объединений, 
краеведческих музеев, ценителей старины и искусств. Например, одним 
из инициаторов создания центра сохранения традиционного ткачества 
из глицинии («Танго Фудзиори хозонкай») в префектуре Киото 
выступил куратор местного краеведческого музея Ясуси Иномото. В 
этом центре мастерицы обучали всех желающих тонкостям ремесла 
(Нихон сизэнфу, 2003; 24). В настоящее время участники общества 
проводят семинары и мастер-классы, выпускают видеокурсы с 
описаниями всех 11 этапов обработки волокон глицинии.

Большинство центров сохранения традиционных ремесел принимает 
стажеров для долговременного обучения.

Существующая со второй половины ХIХ века тенденция по 
сокращению производства домотканого текстиля в семьях, к сожалению, 
привела к тому, что мастериц (изготовление тканого текстиля для 
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домашних нужд считалось женской работой), которые занимаются 
ткачеством для себя, практически не осталось. Современная легкая 
промышленность производит достаточное количество дешевого 
текстиля, и женщине больше нет необходимости просиживать долгие 
дни за ткацким станом, чтобы одеть семью. 

В современных условиях традиционной культуре неизбежно 
приходится идти на уступки, трансформироваться. В настоящее 
время ведущая роль по сохранению традиций принадлежит 
общественным организациям по сохранению культурного наследия 
(преимущественного префектурного и районного уровня) и 
профессиональным ткацким объединениям, особенно в тех областях, 
где традиционно было развито профессиональное ткачество: о-в Мияко 
(ткани «Мияко дзёфу»), префектура Ниигата, г. Одзия, Токамати 
(ткани «Этиго дзёфу»). Мастера получают специальное образование 
в средних и высших учебных заведениях. Безымянные мастера уходят 
в прошлое: в большинстве случаев при покупке вещи к ней прилагают 
аннотацию, на которой указано имя мастера, дата изготовления, 
материалы и техники, использованные при создании вещи. Процесс 
изменений затронул многие этапы создания текстиля. На смену 
наспинному станку «дзибата» пришел педальный станок «такабата», 
часть инструментов и вспомогательного инвентаря приобретается в 
магазине, идут поиски новых форм применения готового текстиля 
(светильники, сумки, обои, бижутерия, аксессуары, закладки для книг 
и т.д.). Продолжают изготавливаться и прежние виды продукции, 
в особенности легкие летние кимоно из рами. Продукция таких 
центров высоко ценится в Японии, хотя себестоимость сотканного 
и окрашенного вручную кимоно баснословна. К сожалению, 
традиционный японский текстиль из луба по-прежнему остается 
малоизвестен за пределами страны. 

Приложение: Мастер-классы

С 2005 по 2006 г. автор статьи в рамках проекта по изучению 
традиционного ткачества Японии посетила целый ряд центров 
традиционного ткачества и приняла участие в нескольких мастер-
классах, посвященных сбору и обработке растительного сырья. 
Поскольку мастер-классы остаются наиболее эффективным способом 
передачи ткацких навыков, на них следует остановиться чуть более 
подробно.
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Как уже говорилось выше, материал для тканевого текстиля 
добывают из волокон растений и луба некоторых деревьев. Для 
Японии наиболее известными материалами являются: 

- Луб таких деревьев как липа японская (Tilia japonica), вяз разрезной 
(Ulmus laciniata), бумажная шелковица (Broussonetia papyrifera);

- Лубяные волокна древесных лиан: пуэрарии дольчатой (Pueraria 
lobata), глицинии (Wisteria sp.);

- Лубяные волокна растений из семейства крапивных (Urtica sp., 
Boehmeria sp.) и коноплевых: конопля посевная (Cannabis sativa);

- Лубяное волокно стеблей и листьев банановой пальмы (Musa 
sp.).

Каждый из выше перечисленных материалов требует особого 
подхода, поэтому мастер-классы можно разделить на группы в 
зависимости от используемого растительного волокна. Наиболее 
важными и эффективными можно назвать курсы по освоению 
следующих материалов:

1. Материал: глициния (местное название «фудзи»):

Организаторы: Общество по сохранению традиционного ткачества 
из глицинии на полуострове Танго «Танго Фудзиори хозонкай».

Место проведения: префектура Киото, Амано-хасидатэ.

Количество участников: около 50 человек (5 подгрупп по 10 
человек, с каждой из которых работают два куратора).

Продолжительность курса: цикл занятий по два полных рабочих 
дня в течение 1 года.

Периодичность: Ежегодно.

Обязательна предварительная запись.

Содержание: Практический курс, который охватывает весь 
подготовительный цикл обработки сырья от сбора сырья в лесу до 
превращения в нить; заправку станка, ткачество.

Примечание: волокна глицинии используются в качестве и уточной, 
и основной нити. Они по-прежнему скручиваются в соответствии с 
требованиями традиции. Вместо горизонтального наспинного станка 
«дзибата» используется педальный станок «такабата».
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2. Материал: Пуэрария дольчатая (местное название «кудзу»).

Организатор: частная ткацкая мастерская «Ооикава».

Место проведения: префектура Сидзуока, Симада.

Мастер-классы проводятся с 1998 г.

Количество участников: около 10 человек.

Продолжительность курса: 5 дней.

Периодичность: Два раза в год в августе.

Обязательна предварительная запись.

Содержание: Практическая часть: весь цикл обработки сырья от 
сбора сырья в лесу до превращения в нить; заправка станка; ткачество; 
крашение готового полотна. Теоретическая часть включает лекции 
на темы: кудзу как растение, его достоинства и недостатки, история 
ткачества и крашения тканей из кудзу в Сидзуоке.

Примечание: Некрученая нить из кудзу используется как уточная, 
основная нить - хлопок, рами, шелк. Вместо горизонтального 
наспинного станка «дзибата» используется педальный станок 
«такабата». Кроме этого мастер-класса при мастерской существуют 
другие курсы по ткачеству и крашению (для новичков, продолжающих 
и опытных).

3. Материал: Рами (местное название «карамуси»):

Организатор: Центр обмена опытом «Орихимэ» совместно с 
«Карамуси кобо хакубуцукан» - музеем ткачества из рами.

Место проведения: префектура Фукусима, Сёва.

Серия мастер-классов (заготовка и обработка сырья, изготовление 
нити, ткачество).

Продолжительность курсов: от 1 до 3 дней.

Количество участников: от 3 человек (На отдельные курсы – не 
более 7).

Периодичность: ежедневно (ткачество в помещении); ежегодно (с 
апреля по октябрь по расписанию). Наиболее популярны 2-3 дневные 
курсы для 7 человек в конце июля - начале августа, когда можно 
принять участие в сборе растительного сырья.
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Обязательна предварительная запись. На отдельные курсы 
прием заявок осуществляется за месяц до начала, проводится отбор 
кандидатов.

При участии центра обмена опытом «Орихимэ» в конце июля 
проводится двухдневная «Ярмарка карамуси», на которой мастера 
и стажеры демонстрируют свои работы и обучают различным 
этапам изготовления ткани из рами, работает временная выставка, 
посвященная истории ткачеств, и осуществляется продажа готовых 
изделий из рами, видеокурсов и буклетов. 

4. Материал Рами (местное название «карамуси»):

Организатор: ткацкая мастерская «текстили Аони».

Место проведения: префектура Киото, Киото.

Продолжительность: 1 рабочий день.

Количество участников: от 3 человек.

Периодичность: второе воскресенье каждого месяца. Летние курсы 
включают в себя сбор и обработку сырья, зимние – изготовление нити, 
заправку станка и ткачество. 

Обязательна предварительная запись. 

Примечание: используются самодельные наспинные станки. 
Основная и уточная нити – рами.

Все мастер-классы можно разделить на периодические (чаще всего 
ежегодные) и разовые (как правило, приурочены к работе временных 
выставок, фестивалям и т.д.). Продолжительность одного занятия в 
среднем колеблется от одного часа (обычно в него входит усвоение 
какой-либо одной техники плетения, ткачества или крашения) до 
восьми. Существуют циклы занятий, которые продолжаются от двух 
дней до недели.

Место проведения занятий различно: чаще всего это музеи 
выставочные залы, крупные торговые центры, различные 
общественные учреждения, занимающиеся проведением культурно-
массовых мероприятий (религиозных, местных, городских, 
общенациональных праздников, фестивалей и т.д.). Многодневные 
мастер-классы обычно проводят в специализированных помещениях 
при ткацких кооперативах и центрах по сохранению традиционных 
ремесел.
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План небольшого по продолжительности мастер-класса включает 
в себя обучение одному навыку, который может быть ценен сам по 
себе. Чаще всего это относится к техникам декора готовой ткани 
(крашение, роспись, вышивка) или созданию небольшого текстильного 
предмета, не требующего сложных инструментов (ковриков, сандалий-
варадзи). К наиболее простым навыкам, которым часто обучают на 
занятиях, относится непосредственно само ткачество на станке. Цикл 
занятий предполагает более основательный подход, когда участники 
последовательно изучают все стадии превращения волокон в нить, а 
нити – в ткань (например, для глицинии этот процесс осуществляется 
в 11 этапов).

Информация о мероприятиях распространяется по различным 
каналам:

- Интернет-сайты самих мероприятий и их организаторов, веб-
страницы муниципальных и региональных властей, общественных 
организаций, туристических операторов и т.д.

- Печать (рекламные проспекты, брошюры, альбомы, 
специализированные издания и статьи). Например, первичная 
информация о ряде ткацких кооперативов и объединений на островах 
архипелага Рюкю содержалась в рекламном журнале, который 
распространяли на внутренних авиарейсах страны. 

- Каналы телерадиовещания

- Фото-видеопродукция (документальные фильмы, плакаты, 
постеры, наборы открыток и т.д.)

- Распространение информации в учебных заведениях и в 
профессиональной среде.

 Принять участие в мастер-классе может любой человек. Для этого 
обычно требуется регистрация и заявка на участие. Если курс пользуется 
популярностью и число желающих велико, организаторы проводят 
отбор на основании поданных анкет. Подавляющее большинство 
курсов платные или же их стоимость включена в стоимость входного 
билета в учреждение или на мероприятие. Регистрационный взнос 
довольно велик и может достигать 40 тысяч йен, что составляет около 
400 долларов (расходы на транспорт, питание и проживание участник 
покрывает самостоятельно). 

Кто принимает участие в мастер-классах? Как показал опрос 
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участников, в мастер-классы записываются:

- Профессиональные ткачи, красильщики и т.д., которые стремятся 
повысить свою квалификацию или освоить новые навыки.

- Студенты соответствующих специальностей. В этом случае 
информацию они часто получают от своих преподавателей.

- Местные жители, интересующиеся историей и культурой своего 
края.

- Профессиональные исследователи культуры и этнографы.

- Домохозяйки.

- Пенсионеры.

Разумеется, мотивация всех этих групп различна. Что привлекает 
участников мастер-классов? Подавляющее большинство опрошенных 
автором участников отметило рекреационные возможности мастер-
классов, т.е. отдых, возможность отрешиться от бурного темпа 
городской жизни, общение с природой, с людьми. Овладение 
новыми навыками, получение знаний об истории и культуре страны 
и путешествия также названы в числе преимуществ мастер-классов 
перед другими видами отдыха. Привлекает также экологичность и 
экономичность традиционного ткачества: задействованы природные 
местные материалы (растительное волокно, уголь, рисовые отруби 
и т.д.), все отходы (сухие стебли растений, ветви деревьев) не 
выбрасываются, а используются (топливо).

В целом, можно заключить, что мастер-классы сочетают в себе 
обучение и отдых и являются удачной формой передачи традиционного 
опыта.

____
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GELENEKSEL GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Bu çalışma, geleneksel gıda muhafaza yöntemlerinde Orta Asya’dan 

Anadolu’ya devamlılığı ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. Besin grupları dikkate alınarak, et ve et ürünleri, süt ve süt 
ürünleri, tahıllar ile sebze ve meyveler ana başlıklar olarak belirlenerek, her 
bir gruba dahil olan yiyecekler Orta Asya ve Anadolu’daki uygulamaları 
ve kullanılan isimler ile verilmiştir. Orta Asya’da göçebe yaşam kültürü 
hakim olduğu için; gıdaların taşınabilmesi, bulunmadığı veya az bulunduğu 
zamanlarda besin ihtiyacının karşılanabilmesi zorunluluğu ile o çağın 
şartları göz önünde bulundurulduğunda oldukça üstün muhafaza teknikleri 
geliştirdikleri görülmektedir. Orta Asya’da et, süt ve tahıllar temel gıda 
maddeleri olarak kullanılmaktaydı. Sebze ve meyvelerin kullanımı ise, 
Orta Asya’da sınırlı iken Anadolu’ya yerleşildikten sonra coğrafi özellikler 
ve yerleşik yaşam düzenine geçmenin de etkisiyle mutfak kültüründe 
daha fazla yer kazanmıştır. Sonuç olarak, başlıcaları et kavurma, sucuk, 
pastırma, yoğurt, peynir, tereyağ, çökelek, ayran, kaymak, un, bulgur, 
dövme, yarma, erişte, şehriye, tarhana, sebze ve meyve kurutma, pekmez, 
sirke olmak üzere pek çok ürünün Orta Asya’dan günümüze aynı veya 
benzer tekniklerle taşındığı görülmektedir. Günümüzün gelişen teknolojisi 
dahilinde bu ürünlerin endüstriyel üretimleri büyük paya sahiptir ve bu 
ürünler hala mutfağımızın temel gıdalarını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda muhafaza, Türk mutfağı, saklama 
yöntemleri.
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ABSTRACT
Traditional Food Storage Methods
The aim of this study is to detect the continuance and differences in 

traditional food storage methods from Middle Asia to Anatolia. Meat 
and meat products, milk and milk products, cereals, vegetables and fruits 
are defined as main groups. Foods included in each group are named 
according to procedure and communal names used in Middle Asia and 
Anatolia. Although nomadic life culture was dominant in Middle Asia, 
the conditions of food transport were unsatisfactory, and it was difficult to 
meet nutrition requirements when the foods were absent or not enough, it 
is noticed that quite advanced food storage techniques were improved in 
Middle Asia. Meat, milk and cereals were used as basic nutrition elements 
in Middle Asia. Vegetable and fruit consumption was limited in Middle 
Asia but it has become widespread in Anatolian cuisine with the effect of 
geographical characteristics and settled life after residence in Anatolia. In 
conclusion so many food products such as fried meat, sausage, pastrami, 
yogurt, cheese butter, curd cheese, buttermilk, curd, flour, bulgur, dövme, 
pounded wheat, vermicelli, tarhana, dried vegetable, dried fruit, grape 
molasses and vinegar, are extant from Middle Asian period with the 
same or similar techniques. In today’s developing technology, industrial 
productions of these food products have a major role and these goods are 
still basic food of our cuisine. 

Key Words: Food storage, Turkish cuisine, Storage methods.

Giriş
Türkler Cilalı Taş Çağı’nda Orta Asya’ya yerleştikten sonra Ural Dağları 

ile Altay Dağları arasındaki bozkır bölgesini anayurt olarak seçmişlerdir. 
Atlı göçebe kültürü burada doğup, gelişmiştir. At ve koyun sürülerine sahip 
Türkler ilkbaharda geniş meraları olan yaylalara göçüp; sonbaharda ise kurak 
vadilere ve bilhassa nehir kıyılarına inerek yaşamlarını sürdürmüşlerdir 
(Koşay, 1982). Türklerde hayvancılık ve buğday ekonominin temelini 
oluşturmuştur. Buğday ekemeyen ve bulamayanlar arpa, çavdar ve darı 
kullanırdı.

Eski çağlardan beri, Türklerde eti yenen hayvanların başında koyun 
gelmektedir.. Bunu sırasıyla keçi, at ve sığır izlemektedir. Bu hayvanlar 
aynı zamanda süt üretimi için de kullanılmıştır. Eski Türklerde kısrak da 
süt üretimi için kullanılmıştır (Baysal, 1990: 26). 
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Gıdaları buğday unu ile yoğrulmuş yağlı hamur işleri, süt ve 
mamullerinden oluşan çeşitli ürünler (kaymak, peynir, yoğurt, ayran, 
yağ), koyun, keçi ve at etinden yapılan yemekler, içkileri kısrak sütünden 
yapılan kımızdan oluşurdu (Koşay, 1982). Alkollü içecek olarak da şarap 
ayrıca darıdan yapılan boza içecekleri arasında yer alıyordu.

Türklerin beslenme sisteminde asıl göz önünde bulundurdukları nokta 
yiyeceklerini uzun süre muhafaza ederek saklamak ve bu maddelerin 
tazelerini bulmanın güç olduğu zamanlarda yemektir. Bunun nedeni ise 
göçebe hayatı yaşamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Türkler göçebe kültürünün etkisiyle gıda muhafaza yöntemlerine önem 
vermişlerdir. At üzerinde gıda muhafaza yöntemleri uygulanmış ürünleri 
tükettikleri kaynaklarda belirtilmiştir. Bunun nedeni ise karınlarını hemen 
doyurabilmeleri, zaman ve mesafeden kazanma avantajıdır (Köymen, 
1982).

İnsanoğlunun yerleşik yaşam düzenine geçtikten sonrada gıda üretim ve 
saklama tekniklerinin önemli bir bölümünün uygulanması devam ederek, 
birçok uygarlığa beşiklik eden Anadolu’dan başlayarak dünyaya yayıldığı 
ifade edilmektedir. Anadolu’ya gelen Türk boyları kendi beslenme 
kültürlerini birlikte getirdikleri gibi burada yaşayan toplulukların beslenme 
kültürlerinden de etkilenmişlerdir ve bunun sonucunda Türk beslenme 
kültürü oluşmuştur (Baysal ve ark. 1993: 1-4).

Bu çalışmada, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan süreçte geleneksel 
gıda muhafaza yöntemleri besin grupları dikkate alınarak bir sistematik 
halinde incelenmiş, devamlılık ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Muhafaza yöntemlerinden ülkemiz genelinde uygulaması olanlar araştırma 
kapsamına alınmaya çalışılmış, yörelere göre uygulanan yöntemler kapsam 
dışı bırakılmıştır.

Et ve Et Ürünleri
Orta Asya’da Türklerin yiyeceklerinin başında et ve etten yapılan 

yiyecekler geliyordu. Et, günlük ihtiyaçlar için taze olarak tüketilmesi 
dışında, sonbaharda kesilen besili hayvan etleri kış için saklanıyordu. 
Etleri muhafaza etmek için kullanılan başlıca teknikler ile geliştirilen 
ürünler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Kurutma: Et güneşte kurutulmak suretiyle saklanıyordu. Kurutulmuş 
ete “kak et” deniyordu. Etin kemikli kısmı tuzlanarak ağaçlara asılıp 
saklanırdı (Baysal, 1990: 28, Genç, 1982). Yassı olarak kesilmiş et de 
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tuzlanarak ağaçlara asılıyor ve güneşte kurutuluyordu. Bu yöntemle etlerin 
muhafazası Anadolu’da da devam etmiştir. Et, tuzlanıp, sopalara dizilip 
kurutulur, etleri sıyrılan kemikler kalın iplik üzerine dizilerek güneşte 
kurutulur. Etlerin kaburga kısımları tuzlanıp, güneşte kurutulur (Koşay, 
Ülkücan, 1961: 23).

Kavurma: Orta Asya’da sonbaharda kesilen hayvan eti küçük parçalar 
halinde doğranarak yağı ile birlikte pişirildikten sonra küplere doldurulup 
kış için saklanırdı. Bu uygulamaya kavurma denmektedir (Baysal, 1990: 
28).

Anadolu’da bu gelenek devam etmektedir. Kıyma veya kuşbaşı 
olarak hazırlanan et kızartıldıktan sonra yağı ile birlikte kaplara dökülüp, 
dondurulur. Siirt yöresinde kavurmaya tuz da eklenir. Isparta yöresinde et 
makinesinden çekilen et, tuzlanır ve tavada kızartılır. İçerisine eritilmiş 
iç yağı (donyağı) katılarak sahan veya tencerelere dökülerek dondurulur. 
Bu şekilde elde edilen kavurmaya “sızma” denir. Isparta Uluborlu’da kap 
içerisinde dondurulmuş olan kavurma una gömülerek saklanır (Koşay ve 
Ülkücan, 1961: 23-24). Osmanlı sarayında yemeklerin hemen hepsinin 
kavurma ile yapıldığı kaynaklarda yer almaktadır (Sarı, 1982).

Sucuk:Karaciğer ile etin baharat karıştırılmak suretiyle bağırsağa 
doldurulmasından elde edilen soktu (sogut) Orta Asya’da başlıca 
yiyeceklerden biriydi. Soktu, bugün kullandığımız sucuğun Orta Asya’ya 
dayandığının kanıtıdır.

Anadolu’da geleneksel olarak, makinede kıyılan etler yedi türlü baharat 
katılarak bumbar (bağırsak) içine doldurulup, gölgede kurutulur (Genç, 
1982).

Pastırma: Pastırmanın ilk defa Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından 
yapılıp, Orta Çağlarda Avrupa’ya akın eden Hun Türkleri tarafından yiyecek 
maddesi olarak kullanıldığı Roma’ya ait tarihi kalıntılarda belirtilmektedir. 
Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe Türklerin sonbaharda kışa hazırlık 
olarak “tuzlu, kuru ve dumanlı et konserveleri yapmaları bu sanatın Orta 
Asya’dan geldiğini göstermektedir (Birer, 1987: 1).

Orta Asya’da baharat ile kurutularak saklanan ete “yazok et” veya 
“yazak et” deniyordu. Et, karabiber başta olmak üzere baharatlarla 
hazırlanıp kurutulur, öylece bırakılır, ilkbaharda hayvanların zayıf olduğu 
zaman yenirdi. Pastırma ve sucuk göçebeliğin gereği olarak ortaya çıkmış 
Türk yiyecekleridir.  Kurutulmuş et ve pastırma savaş sırasında büyük 
önem taşımıştır (Tezcan, 2000: 24).
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Pastırma günümüze kadar hem geleneksel olarak aile ihtiyacını 
karşılamaya yönelik hem de et sektöründe önemli bir et ürünü olarak yer 
almaktadır. Yozgat yaylası, Sivas, Gemerek, Maraş, Çukurova, Erzurum ve 
Kars yaylasında yetiştirilmekte olan sığırların pastırma için elverişli olduğu 
söylenmektedir. Kesilen hayvanlar önce 9 parçaya ayrılarak yazın 8–12, 
kışın 5–6 saat bekletildikten sonra 36 parçaya ayrılır. Uçlarına ip bağlanmış 
parça etlerin üzerine bıçak kesikleri yapılarak, kuru tuzla muamele edilir, 
üst üste konularak 24 saat bekletilir. Daha sonra ayrı bir yerde en üstteki 
en alta gelecek şekilde et parçaları değiştirilip, 24 saat daha bekletilerek 
kuru tuzla tuzlanmış olur. Bu işlemden sonra % 0,2 - % 0,3 oranında tuzlu 
su hazırlanmış kazana daldırılmak suretiyle yıkanır ve 3-5 veya 10-15 gün 
kurutmak üzere asılır. İlk kurutmadan sonra bıçak yerlerinin kapanması 
ve şekil verilmesi için et parçaları üst üste konularak 6-12 saat 200 kg’lık 
ağırlık altına bırakılır. İnce parçalar için gerek duyulmasa bile, kalın parçalar 
1-3 gün veya 10 gün daha ikinci kurumaya (terlemeye) bırakılır. Etler 
öğleden sonra toplanarak serin esintisiz yerde (boyundurukta) 5-10 gün 
bırakılır. Daha sonra 1-4 veya 20 gün çemenlemeye bırakılır. Çemen; boy 
otu tohumları, kimyon, toz kırmızıbiber, kıyılmış veya dövülmüş sarımsak 
ve yeterince su katılarak elde edilen hamur kıvamında bir karışımdır. 
Pastırmaların üzerine çekilen çemenin kalınlığının fazla olmaması gerekir. 
Pastırmanın kurutulması serin ve açık havada yapılmalıdır. Fazla rüzgar ve 
güneşte etin dış kısmında erken oluşan kuru tabaka, iç kısmın kurumasını 
geciktirir (Birer, 1987: 2-3). Günümüzde pastırma Kayseri de yapılmakta 
ve bu ilimiz pastırma ile bütünleşmiş durumdadır.

Tuzlama: Anadolu’da et, büyük parçalar halinde iyice tuzlanıp, kaplara 
(fıçılara) basılır. Pişirmek için bir gün önce kaptan çıkarılıp, suda bekletilir. 
Isparta yöresinde, tuzlanan et, bir kap içerisinde 3 gün bırakıldıktan 
sonra ipe dizilip, güneşte kurutulur. Bu ete “kakaç” adı verilir. (Koşay ve 
Ülkücan, 1961: 23-24).

İç Yağı: Orta Asya’da Türklerin yağ ihtiyaçlarını karşılamada hayvansal 
yağlar büyük öneme sahipti. İç yağına “yakrı” denirdi. İç yağı eritilip kaplara 
doldurularak saklanırdı. İç yağı tatlı tuzlu yemeklerde kullanılırdı.

Etlere uygulanan bu işlemler geçmişten günümüze değişerek de olsa 
devamlılık göstermiştir (Öğel, 1978: 14-15).

Süt ve Süt Ürünleri
Orta Asya Türklerinin hayvancılığa dayalı mutfak kültürlerinde 

süt ve sütten yapılan yiyecekler de çok önemli bir yere sahiptir. Bugün 
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kullandığımız süt işleme teknikleri o çağlarda da kullanılıyordu. Süt ve ağız 
öylece içildiği gibi kaymak, yoğurt, peynir, sogut (çökelek), yağ yapılarak 
da yaygın olarak tüketilmekteydi. Yağ yemek dışında deriyi yumuşatma 
amaçlı olarak da kullanılmaktaydı (Köymen, 1982).

Yoğurt Mayası: Anadolu’da yoğurt mayalamak için bir miktar yoğurt 
,karınca yumurtaları ,Bunun dışında bazı yörelerde de palamut kapsülleri 
içinde bulunan asit  aynı amaçla kullanılmaktaydı(Koşay ve Ülkücan, 
1961: 28).

Yoğurt: Yoğurt çok eski zamanlardan beri Türklerce bilinen milli bir 
yiyecektir. Orta Asya’da sütün “kor” adı verilen maya ile mayalanması 
sonucu yoğurt elde ediliyordu. Sütten yapılan yoğurt taze olarak yendiği 
gibi, kurutularak kış için saklanır ve buna “kurut” adı verilirdi. (Ögel, 
1978: 23).

Anadolu’da yoğurdun daha uzun süre dayanması için geliştirilen 
saklama teknikleri şöyle sıralanabilir;

1. Yoğurt: süzülüp kaplara konur, üzerine 2 parmak don yağı sızdırılır, 
ağzı kapatılır kışın açılır.

2. Peskütan: Yoğurt yayıldıktan sonra, ayrana bir avuç un veya yarma 
atılır koyuluncaya kadar kaynatılır. Soğutup, torbalara konur ve süzülür. 
Hazırlanan bu madde küplere basılır. Üzerine tuz ekilip donyağı ile 
kapatılır, kışın açılır.

3. Kurut: Yoğurt torba içerisinde iyice süzülür, bolca tuzlanarak 
yoğrulur. Küçük yuvarlaklar yapılarak kurutulur. Buna Erzurum yöresinde 
pestikan da denir. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 25).

4. Tarhana: Tarhana da Türk halkının beslenmesinde çok eski bir yere 
sahip olan yiyeceğimizdir. Orta Asya’dan göç etmeden önce kullanılmakta 
olan bu yiyecek, göçlerle birlikte komşu memleketlere ve imparatorluk 
devrinde Balkanlara da yayılmıştır.Tarhana buğdaydan yapılmasına rağmen 
yoğurdun saklama şekillerinden birisidir (Oğuz, 1976: 642, Koçtürk, 1964: 
14).

Her yörede çok değişik, fakat aynı prensibe dayalı usullerle 
hazırlanmaktadır. Çevrenin ve ekonomik seviyenin gereklerine uygun 
kalıplar içinde hazırlanan tarhana genellikle yoğurt – buğday karışımından 
ibaret olup, buna süt, bazı sebzeler veya sebze suları ile soğan ve bazı 
yeşil otlar katılmaktadır. Tarhana yapımında iki temel farka örnek verecek 
olursak;
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1. Yarma Tarhanası: Ankara ve çevresinde, yarmaya yoğurt veya 
ayran, tuz, ekmek mayası, çörek otu, domates suyu eklenip yoğrulur. İki 
gün mayalanmaya bırakılır. Ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılarak bir 
bez üzerinde kurutulur. Kuruduktan sonra avuç içinde ufalanarak elekten 
geçirilir. Bir torbaya konarak saklanır. Kayseri yöresinde bu hamur yaş 
olarak da saklanmaktadır. Malatya yöresinde, dövme pişirildikten sonra 
içerisine ayran, yabani nane ve tuz karıştırılarak tarhana hazırlanmaktadır. 
Bazı yörelerde ise tarhana hamuru avuç içinde yassı şekil verilip, 
kurutularak bu şeklide saklanmaktadır. (Koçtürk, 1964: 15-19).

2. Un Tarhanası: Çanakkale ve çevresinde nohut, domates, soğan, biber, 
zeytinyağı bir arada bir süre kaynatıldıktan sonra yoğurt ve una karıştırılıp 
yoğrulmakta, birkaç gün mayalanmaya bırakılmakta, daha sonra küçük 
parçalar halinde kurutulmakta ve avuç içinde ufalanıp, elekten geçirilerek 
bez torbalarda saklanmaktadır (Koçtürk, 1964: 15-19).

Peynir Mayası: Geçmişten günümüze peynir yapımında çeşitli 
şekillerde hazırlanmış mayalar kullanılmaktadır. Peynir yapımında 
kullanılan mayaları iki başlık altında incelemek mümkündür.

Tabii Mayalar: Peynir mayası koyun ve kuzuların midelerindeki 
maddelerden temin edilir.

1. Kuzu ve koyunların mideleri güzelce tuzlanarak muhafaza edilir. 
Buna sarkanak denir. Midelerin içindeki maddelerden peynir yapılır.

2. Süt emen ve daha ot yemeğe başlamamış olan kuzuların midesine 
kursak denir. Yalnız sütten ibaret olan kuzu kursaklarından yapılan peynir 
gayet makbuldür. Çünkü bunların mayası yine süttür. Keçi oğlağının 
kursağı kuzununkinden daha itibarlıdır. Çünkü oğlak kursağı peynire ayrı 
bir çeşni verir.

3. Sığır sarkanağı da peynir mayası için tuzlanıp, saklanır. Fakat sığır 
sarkanağının maya olarak kullanılabilmesi için ; içine bir miktar nohut, 
incir atılması lazımdır.

Yapma Mayalar: Bu mayalar tabii maya bulunmadığı zaman 
kullanılır.

1. İncir sütü: İncir ağaçlarının kırılan dallarındaki acı ve akıcı bir 
maddeden yapılır. Bu madde beyaz süt halindedir. Bundan bir kilo süte 
tahminen 2–3 damla konduğu ve karıştırıldığında peynir olur.

2. Olgunlaşmış 1 – 2 incir, 3–4 harnup, bir avuç nohut ve bir miktar 
şap birlikte güzelce dövülerek macun haline getirilir. Bir yerde saklanır. 
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Peynir yapılacağı zaman 5 kilo süte bu macundan 2–3 gram karıştırılarak 
kullanılır (Koşay ve Ülkücan, 1961: 28).

Peynir: Orta Asya’da hem yağlı, hem yağsız sütten peynir yapılmaktaydı. 
Peynir taze olarak tüketildiği gibi, belirli ölçüde suyunu süzerek kaplara 
basmak suretiyle uzun süre muhafaza edildikten sonra da tüketilmekteydi. 
Peynir ve buna benzer yiyecekler toprak ve deriden yapılmış kaplara 
basılıyordu. Saklama kapları, hava almayacak şekilde kapatılıyor, böylece 
içerisindeki besinleri bozulmadan uzun süre saklamak mümkündü.

Anadolu’da salamura peynir ve tulum peyniri en eski peynir çeşitleri 
olarak bilinmektedir. Koyun veya inek sütü mayalanır, katılaşınca 
ortasından kesilerek torbalarda bekletilerek suyu süzüldükten sonra parça 
parça tuzlanır, fıçıya dizilir. Sonbaharda tenekelere konup, tuzlu su eklenir. 
Buna salamura peynir denir.

Bir yaşındaki koyun derisinin tüyleri kesilir, sabunlu su ile yıkanır. Ters 
çevrilir, ufalanan peynir sıkıca içine basılır. Hava almaması için üzerine 
büyükçe taş konup kapatılır. Bazı yörelerde rendelenen peynire çörek 
otu karıştırılarak tuluma basılır. Buna tulum peyniri denir. Peynir ve yağ 
tulumları soğuk bir yerde saklanır (Ögel, 1978: 29-350). 

Çökelek: Orta Asya’da tereyağı ayrıldıktan sonra kalan ayrana tuz 
katılarak kaynatılıp süzüldükten sonra “çökelek”, “keş”, “sogut” gibi 
adlarla anılan bir tür peynir yapılırdı.

Anadolu’da da tereyağından arta kalan ayran, kalaylı kaplar içerisine 
boşaltılarak hafif ateş üzerine bırakılıp, ısıtılır. Sonra dinlenmeye terkedilir. 
Bir müddet sonra sütün tortusu dibe çöker. Üzerinde kalan gök renkteki 
suyu boşaltılıp, tortu kısmı torbalara konur. Üzerine taş bastırılarak suyu 
tamamen süzülür. Böylece yendiği gibi, kış için tuzlanarak küplere basılır. 
Bazen aralarında peynir ufalanarak ilave edilebilir. Bu hazırlanan çökelek 
kapları toprak içine başaşağı dikilir. Kışın ihtiyaç duyulunca çıkarılarak, 
tüketilir.

Siirt yöresinde ayranı testilere koyarak ağzını kapatırlar. Kapalı testiler 
serin bir yerde muhafaza edilir. Bunun için en iyi yer toprak altıdır. Kışın 
yerin altına konan testi güzün çıkarılır. Testi içindeki ayran bu süre içinde 
katılaşarak çökelek haline gelmiştir (Öğel,1978: 29-35).

Tereyağ : Orta Asya’dan bu yana devam eden bir süt ürünüdür. Orta 
Asya’da yoğurt, ılık su katılarak hayvan derisinden yapılan tulumlarda 
yayıklanıp, tereyağı elde edilirdi. Buna “sağ yağ” deniyordu. (Köymen, 
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1982, Genç, 1982).

Anadolu’da da yoğurt yayık içine konur, içerisine su dökülür ve 
çalkalanır. Köpük üzerinde biriken yağlar alınır. Bu işlem 6–8 kez 
tekrarlanır. Yağlar tuzlanıp yoğrulur. Karın içerisine doldurulur, basılır. 
Rüzgarlı yere asılır. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 34).

Akçakatığı: Anadolu’da yoğurttan yapılan bir yiyecektir. Yoğurt bir deri 
içerisinde biriktirilir. Su ile çalkalanır. Üzerinde toplanan yağ alındıktan 
sonra geriye kalan ayran süzülür. İçerisine tuz ve karanfil katılarak derinin 
içerisine bırakılır. Isparta Keçiborlu’da buna akçakatığı denir. (Koşay ve 
Ülkücün, 1961:19).

Karın Kaymağı: Orta Asya’da Türklerin yağlı sütten elde ettikleri bir 
diğer besin maddesi de kaymaktır. Süt üzerinde oluşan kaymak tabakası 
toplanarak, ayrı bir besin maddesi olarak kullanılmaktaydı (Köymen, 
1982, Genç, 1982).

Anadolu’da geleneksel olarak kaymak elde etmek için; tekneye konup 
ılıtılarak bir gün bekletilen sütün üzerindeki kaymak tabakası alınıp, sütü 
süzülür. Kaymak pamuk bez torbaya konup, üzerine ağırlık basılır. İyice 
katılaştıktan sonra karanlık ve rutubetsiz yere asılır (Koşay ve Ülkücün, 
1961: 25). 

Kımız: Orta Asya’da kısrak sütünden elde edilen, eski Türklerin en 
önemli içkisiydi. Kımız, kabın dibindeki olmuş kımız artığının üzerine 
kısrak sütü dökmek suretiyle elde edilmektedir (yaklaşık 15 kg çiğ süte 
1-1.5 kg maya kımız ilave edilir). Sağılan süt, Kırgızcası “çanac” denilen 
yayığa dökülür, yayığa doldurulan at sütü, yayığın içine sokulan ince uzun 
bir değnekle ortalama 5-6 saat aralıksız dövülür. Uzun bir dövülmeden 
sonra çiğ süt, artık kıvamına gelmiş “kımız” olarak bekletilemeye bırakılır. 
Kımıza dönüşen sütün tam içilecek hale gelmesi için yaklaşık 6 saat 
bekletilmesi gerekir. Kımız mayasına da yoğurt mayasında olduğu gibi 
“kor” adı verilmektedir. Kımız, hayvan derisinden yapılan tulumlarda 
saklanmakta ve ihtiyaç duyulduğunda içilmektedir (Köymen, 1982, Genç, 
1982).

Tahıllar
Buğday kullanım alanı en geniş olan bu nedenle Türk mutfak kültüründe 

ayrı öneme sahip besindir. Orta Asya’da Türklerin kullandıkları zirai 
bitkilerin başında buğday gelir. Buğday yetişmeyen yerlerde arpa, çavdar 
ve darı da kullanılan diğer hububatlardır. Buğday, taneler sertleşmeden önce 
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alevde ütülür, sonra dövülerek yenirdi. Kışın, ateşte kızartılarak kavurga 
denilen bir tür kuruyemiş yapılır ve bu şekilde de tüketilir (Köymen, 1982, 
Genç, 1982). Buğdaydan elde edilen diğer ürünler:

Un: Orta Asya’da buğdayı taş değirmenlerde öğüterek un elde 
ediliyorlardı ve pek çok yiyeceklerinin temel maddesi olarak kullanıyorlardı. 
Anadolu’da da  geleneksel olarak buğday, arpa, mısır gibi tahılların 
ayıklanıp, yıkandıktan sonra kurulup, taş değirmende öğütülmesiyle un 
elde edilmektedir (Koşay ve Ülkücan, 1961;19).

Bulgur: Geleneksel Türk mutfağına ait olan ve sadece Türk mutfağında 
kullanılan bulgur Orta Asya’dan günümüze kadar gelmiş buğdayın 
muhafaza şekillerinden birisidir. Bulgurun yapım aşamaları teknolojik 
gelişmelerin etkisi ile daha modern şekle dönüşmüş olsa da Orta Asya’dan 
bugüne temelde aynıdır. Buğday yıkanıp, haşlanır. Kurutulduktan sonra 
sokuda (dibekte) üzerine su serpilerek döğülür ve kepeği ayrılır. Değirmende 
öğütülür. Bulgur üç farklı elekten geçirilerek tane büyüklüğüne göre 
ayrılır.

a. Baş Bulgur: Pilav, bumbar dolması gibi yemeklerin yapımında 
kullanır.

b. Orta Bulgur: Çiğ köfte, içli köfte gibi yemeklerin yapımında 
kullanır.

c. Simit (ince bulgur): Pilav yapımında kullanılır.
İnce elekten geçen bulgur tozu irmik olarak kullanılır. (Koşay ve 

Ülkücan, 1961: 18).

Dövme-Yarma: Buğdayın dövülmesi suretiyle elde edilen yarma 
Orta Asya’da “yarmaş” olarak adlandırılmaktaydı. (Köymen, 1982). 
Anadolu’da; buğday nemlendirilip, sokuda (dibekte) dövülerek kepeğinden 
ayrılır, kurutulur. Buna dövme denir. Keşkek, aşure, çorba yapımında 
kullanılır. Dövme değirmende kırılarak yarma elde edilir. Yarma da bulgur 
gibi elekten geçilerek büyüklüğüne göre ayrılır. Baş bulgur eleğinin 
üstünde kalan; pilavlık, orta bulgur eleğinin üstünde kalan; pıt pıt, orta 
bulgur eleğinin altına geçen; çeşitli köftelerin yapımında kullanılır. (Koşay 
ve Ülkücan, 1961: 18-19, Oğuz,1976: 662).

Yufka: Unun saklama şekillerinden olan yufka kışlık ekmek olarak da 
bilinir. Uygulaması günümüzde de devam etmektedir. Buğday unu, su ve 
tuz yoğrularak, hazırlanan hamur bezelere ayrılır, zar gibi ince açılır, ateş 
üzerine konan saç üzerinde altı ve üstü hafif kızarana dek pişirilir. Daha 
sonra nemsiz yerde saklanır.
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Erişte: Anadolu’da buğday ununa süt, yumurta ve su karıştırılarak 
yoğrulur. 3 mm kalınlığında yufkalar açılır. Bıçakla ince ince kesilerek 
3 cm. uzunluğunda çubuklar yapılır. Serin bir yerde kurutulur. Makarna 
gibi pişirilir. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 23). Orta Asya’da “kıyma ügre” 
dedikleri bir çeşit eriştenin yemeği yapıldığı bilinmektedir (Genç, 1982).

Kuskus: Anadolu’da yumurta, su ve süt bir kaba içerisinde çırpılarak 
hazırlanır. Hamur teknesine un elenir. Unun üzerine biraz bulgur atılır 
ve kevgirle yumurta-süt karışımını serpiştirilir. Elle daireler çizerek un 
bulgura yedirilir ve mercimek büyüklüğünde kuskuslar yapılır. Teknedeki 
kuskuslar elenerek çıkarılır. Bütün malzeme bitene kadar aynı işlem 
tekrarlanır. Kuskuslar güneşte kurutulur. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 25).

Şehriye: Buğday unu yumurta ve sütle yoğrulur. Hamura parmaklarla 
arpa şekli verilerek kurutulur (Koşay ve Ülkücan, 1961: 30). Orta Asya’da 
adına “ügre” dedikleri bir çeşit şehriye yemeği yapılmaktaydı (Genç, 
1982).

Nişasta: Buğday bir kazana konarak üzeri su doldurulur. Hergün suyu 
değiştirilir. Kabuğu çıkacak hale gelince suyu süzülür. Buğday iyice ezilir. 
Posası ayrılır. Temiz çarşafa serilerek nemli iken ovulur. Elenir ve güneşte 
kurutulur (Koşay ve Ülkücün, 1961;26).

Sebze ve Meyveler
Orta Asya’da sebzelerden; başta patlıcan olmak üzere, hıyar, havuç, 

ıspanak, soğan, turp, kereviz, marul ve kendiliğinden yetişen bazı otlar, 
meyvelerden; elma, armut, erik, ayva, üzüm ve kavun besin olarak 
kullanılıyordu. Anadolu’ya göç ettikten sonra kullanılan sebze ve meyve 
çeşitleri artmıştır (Baysal, 1990: 27-34).

XI. yüzyılda Türklerin ıspanak, karnabahar, kabak, turp, havuç, soğan, 
sarımsak, patlıcan, hardal, kara pazı ve şalgam gibi sebzelerin ziraatını 
yaptıkları bilinmektedir (Genç, 1982).

XI. yüzyılda bol olarak yetiştirdikleri üzüm , elma, armut şeftali ,kayısı, 
erik, ayva, dut, iğde, fıstık ve ceviz gibi meyveleri bol olarak yedikleri 
Yusuf Has Hacib’in eserinde bildirilmektedir. (Köymen, 1982, Genç, 
1982). Sebze ve meyvelere uygulanan muhafaza yöntemleri aşağıdaki 
şekildedir;

Turşu (Salamura ve sirke ile saklama) : Salatalık, biber, patlıcan, taze 
fasulye, gök domates, pancar, şalgam, lahana, acur, kavun, üzüm vb. sebze 
ve meyveler hazırlanan tuzlu su veya sirkenin içine bırakılır. Aroma vermesi 
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ve mayalanmayı hızlandırması için nohut, arpa tanesi, maydanoz, sarımsak 
da eklenebilir. Üstüne ağır ve temiz taş, tahta konularak yiyeceklerin suyun 
üstüne çıkması engellenir. Fermantasyon tamamlandıktan sonra tüketilir. 
Turşu da diğer muhafaza şekilleri gibi geçmişten günümüze taşınmış ve 
Türk sofralarının vazgeçilmezi olmuştur. Diğer dünya mutfaklarında da yer 
almasına rağmen bizim mutfağımızda ki aromaya sahip değildir (Koşay ve 
Ülkücün, 1961: 34, Oğuz,1976: 658).

Salça: Domates Türk mutfağına sonradan girmiş olmasına rağmen 
kullanım açısından diğer mutfakları geçmiş durumdadır. Domatesin saklama 
şekillerinden olan salça diğer mutfaklarda sos veya ketçap şeklindedir.  
Salçanın yapımı evlerde şu şekildedir: Olgun domatesler yıkanır. Bir kap 
içerisinde üç gün güneşte bırakılır. Sonra bıçakla doğranan domatesler bir 
gün daha bekletilir. Domatesler ezilerek suyu süzgeçten geçirilir. Tohum 
ve kabuk kısımları ayrılır. Domates suyu ocakta kaynatılarak veya güneşte 
koyulaştırılır. Kaplara doldurularak saklanır. (Koşay ve Ülkücan, 1961;29-
30).

Ülkemizde kırmızıbiberler de salça yapımında kullanılmaktadır. Biber 
salçası yapmak için; yıkanıp ayıklanan biberler kazanlarda kaynatılıp, 
süzgeçten geçirilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrılan öz, tekrar 
kaynatılarak koyulaştırılır. Bu şekilde kış boyunca muhafaza edilir.

Kurutma: Eski çağlardan beri patlıcan, biber ve asma yaprağının 
kurutularak muhafaza edildiği bilinmektedir. Domates, patlıcan, biber, 
kabak, fasulye, bamya vb. sebzeler ve yıkanıp, uygun şeklide ayıklanarak, 
bütün halinde veya doğrandıktan sonra güneşte kurutulur (Koşay ve 
Ülkücan, 1961: 24-27). 

Orta Asya’da meyvelerden bazılarının kurutulmak suretiyle kış için 
saklandığı kaynaklarda belirtilmektedir (Köymen, 1982, Genç, 1982). 
Anadolu’da da erik, kayısı, üzüm, elma, armut gibi meyveler kurutularak 
kış için saklanır. “Kak” adı verilen kurutulmuş meyveler kış aylarında su ile 
pişirilir, pekmez, katılarak tatlandırılır (Oğuz,1976: 653). Siirt yöresinde 
kavun kesilerek kurutulur. Buna gorgit denir. Kışın yemeği yapılır.

Yaprak: Taze üzüm yaprakları toplanarak her yaprak arasına tuz 
serpilerek üst üste çömlek içine yerleştirilir. Üzeri bezle örtülerek saklanır. 
Yapraklar kap içerisine yerleştirilip, üzerine tuzlu su doldurularak 
salamurada da saklanabilir. 

Ezme: Erik kaynatılır. Suyu süzülerek ayrılır, posalı kısım ezilerek 
çekirdeği çıkarılır. Biraz şeker veya pekmez eklenir (Koşay ve Ülkücan, 
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1961;24).

Pekmez: Orta Asya’da üzüm suyunun pekmez toprağı ile kaynatılıp 
koyulaştırılması ile elde edilen “bekmes” tatlandırıcı olarak yaygın 
kullanılan çok eski bir yiyecektir. Şeker teknolojisinden önce bal ve 
pekmez ile tatlılar hazırlanırdı. (Köymen, 1982, Genç, 1982).

Anadolu’da üzüm başta olmak üzere dut, erik, elma, armut, şeker 
pancarı, karpuz, gül, nar, keçiboynuzu gibi meyvelerin sularının yerel 
yöntemlere göre kaynatılarak koyulaştırılması ile pekmez elde edilir. 
Yapılan pekmezler renklerine, kıvamlarına ve tadlarına göre birbirinden 
ayrılabilirler. Pekmezleri tadlarına göre; ekşi veya tatlı pekmezler, 
kıvamlarına göre; katı veya cıvık pekmezler, renklerine göre; kara veya açık 
renkli pekmezler diye ayırabiliriz. Çok eski zamanlardan beri yapılmasına 
karşın, pekmezin işleme tekniğinde pek fazla bir değişme olmamıştır. Üzüm 
bağlarından toplanan pekmezlik üzümler yıkanır. Saplarından ayrılır, şırası 
çıkarılır. Üzüm şırasının asiditesini dengelemek yani ekşimesini önlemek 
için “pekmez toprağı” denilen, içinde %90 ve daha fazla CaCO3 (kalsiyum 
karbonat) bulunan beyaz toprak kullanılır. Bu toprak, şıranın asiditesini 
tamamen veya kısmen gidermesinin yanısıra şıranın berraklaşmasına ve 
süzülmesine de yardım eder. Pekmez toprağı 100 kg şıraya 0,1–1 kg olarak 
katılır. Pekmez toprağı eklenmiş şıra 5–10 dakika kaynatılarak kestirilir. 
Kaynatma sırasında üzerinde biriken köpükler alınır. Koyulaşan pekmez 
kaplara doldurularak saklanır (Birer, 1983).

Pestil: Erik veya dut şırası kaynatılarak koyulaştırılır, kurutularak pestil 
elde edilir. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 25).

Bandırma: Nişasta ve pekmez birlikte kaynatılır. İpe dizilmiş ceviz 
bu karışıma bulanarak kurutulur. Buna cevizli sucuk da denir. (Koşay ve 
Ülkücan, 1961: 25).

Köhter: Üzüm şırası ve nişasta kaynatılır. Tepsiye dökülüp, soğuyunca 
kesilir. Tire yöresinde şıra ve nişasta kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulur, 
buna  köhter denir. (Koşay ve Ülkücan, 1961: 25).

Reçel ve marmelat: Reçel yapılan meyvelerin başında çilek, vişne, 
kiraz, kayısı ve ayva gelmektedir. Ayva, kayısı, erik ve şeftaliden marmelat 
da yapılır. Reçel yapımında meyveler bütün veya parça halinde, marmelat 
yapımında ise ezilerek tatlandırıcı ile kaynatılır. Tatlandırıcı olarak bal ve 
pekmez kullanılırken, zamanla bunların yerini şeker almıştır. Hazırlanan 
reçel ve marmelatlar eski zamanlarda içi sırlı toprak kaplarda saklanmakta 
idi (Baysal, 1990: 35). Erzincan yöresinde dut şırası ve şeker ile kabak, 
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elma, kiraz, kavun, kayısı, incir, üzüm, erik, kızılcık ve armuttan reçel 
yapıldığı bilinmektedir (Koşay ve Ülkücan, 1961;29). Evliya Çelebinin 
seyahatnamesinde reçel yer almaktadır.Osmanlı sarayında helva, reçel, 
şurup gibi tatlılara ayrılmış “Helvahane” denilen bir bölümün bulunması 
ve bu bölüme bir kapı ile bağlantılı olarak “Reçelhane”nin ayrı bir mekan 
olarak planlanmış olması, sarayda reçelin önemli bir yeri olduğunu 
göstermektedir . 

Ekşiler: Meyvelerin muhafaza şekillerinden bir diğeri ekşilerdir.

Erik: Bazı erik türleri ekşi tat verir. Bu tür erikler iki şekilde kullanılır. 
Kurutulur, kışın parça olarak çorba ve yahnilere katılır veya erikler taze 
iken ezilir, süzülür ve kaynatılıp yoğunlaştırılarak  pekmez kıvamına 
getirilir, şişelere doldurularak saklanır. Çorbalara, yahnilere, salatalara, 
sulu köftelere ve bazı tür dolmalara katılır. (Baysal, 1990: 44).

Nar: Ekşi nar taneleri ezilir, süzüldükten sonra kaynatılır. Yoğunlaşınca 
şişelere doldurulup, saklanır. Erik ekşisi gibi kullanılır. (Baysal, 1990: 44).

Sumak: Akdeniz’de kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Tohumları 
toplandıktan sonra kurutulur, dibek denilen taş içinde veya havanda dövülür 
veya öğütülerek irmik şekline getirilir. Kebapların, köftelerin yanında 
bulundurulduğu gibi çorba ve salatalara da katılır. Ayrıca, sumak taneleri 
kaynatılarak ezilip şırası yoğunlaştırılır, şişelere doldurularak saklanır. 
Çorbalara, bazı dolmalara, sulu köftelere, salatalara katılır. (Baysal, 1990: 
44).

Koruk: Üzümün olgunlaşmamış olanına koruk denir. Koruk 
ezilip, süzüldükten sonra limon suyu gibi kullanılır. Ayrıca kaynatılıp, 
yoğunlaştırıldıktan sonra şişelere konarak diğer mevsimlerde kullanılır. 
(Baysal, 1990: 44).

Sirke: Orta Asya’da üzüm suyundan elde edilen şıranın mayalandırılması 
ile sirke elde ettikleri ve yemeklerinde kullandıkları bilinmektedir 
(Oğuz,1976: 755).

Anadolu’da da sirke yapımı devam etmektedir. Üzüm, elma gibi meyve 
şıralarının mayalandırılmasıyla elde edildiği gibi, pekmez yaptıktan sonra 
kalan küspenin mayalandırılmasıyla da elde edilir (Baysal, 1990: 44).

İçkiler
Orta Asya’da hububatların kullanılmasıyla çeşitli içecekler 

hazırlanmaktaydı. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
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*  Bir çeşit hamurdan “ugut” denilen bir şarap hazırlanırdı. Bu şarabın 
yapımı için; deva adı verilen bazı bitkiler ve meyve püreleri toplanarak 
ıslatılır, bunlar arpa unu ile karıştırılır. Meydana gelen hamur fındık 
büyüklüğünde toparlaklar halinde kurutulur. Arpa ve buğday pişirilerek 
hamur gibi ezilir, fındık büyüklüğünde yuvarlaklar üzerine, pişmiş olan 
bu hamur ezmesi dökülür. Temiz bir beze sarılarak 3 gün olgunlaşması 
için bekletilir. Sonra küpe konulur ve daha iyi olgunlaşması için bekletilir. 
Üzerine su dökülür. Süzülerek elde edilen su içki olarak tüketilirdi.

*  Buğday, darı ve arpadan “begni” adını verdikleri bir tür boza 
yapılıyordu (Oğuz,1976: 729). 

*  Darıdan buhsum adını verdikleri birayı andıran bir içki elde 
ediliyordu.

*  Kıpçak illerinde yetişen ve yaprakları fasulye yaprağına benzeyen 
kumlak adlı bir bitkiyi bal ile karıştırmak suretiyle de bir çeşit şarap 
yapılıyordu.

Bazı Türk boylarının  süçik veya süçük, Kıpçak ili havzası Türkmenlerinin 
ise kızıl süçük dedikleri şarap, üzümden yapılmakta idi. Şarap kaynatılarak 
yapılıyordu. Soğuk bir yerde soğutuluyor, tulumlarda veya havana benzer  
kaplarda muhafaza ediliyordu. (Köymen, 1982, Genç, 1982).

Yoğurdun kiraz ya da kayısı ile tatlılaştırılması ile hazırlanan “Li” adlı 
bir içki Hunlar arasında yaygındı (Tezcan, 2000;25).

Yorum
Türkler çok eski çağlarda zamanın koşullarına göre oldukça gelişmiş 

bir besin muhafaza teknolojisine sahiptirler. Yüzyıllar önce kullandıkları 
tekniklerin günümüzde hala aynı uygulamalar ve isimlerle yaşıyor olması 
bunun en güzel kanıtıdır. Özellikle sütten yapılan bütün ürünler günümüzde 
Orta Asya’daki işleme tekniklerinin aynen uygulanmasıyla elde edilmektedir. 
Besinlerin günümüzde eskiden yapılan yöntemlerle işlenerek saklanması 
kültürel devamlılığın da bir göstergesidir. Büyük kentlerde kadınların da 
çalışmasının getirdiği zaman darlığı hazır besin tüketimini artırmasına yol 
açmıştır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle eski çağlarda uygulanan 
muhafaza teknikleri aynı prensipler doğrultusunda modern tesislerde 
sürdürülmektedir. Alışveriş merkezlerinde erişte, tarhana, bulgur, dövme, 
nişasta, şehriye, pastırma, sucuk, kurutulmuş sebze-meyveler ve benzerlerinin 
yaygın olarak bulunması geleneksel yöntemlerle hazırlanmış yiyeceklerin 
önemini koruduğunun en önemli kanıtıdır.
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RUSSIAN ARCHITECTURAL IDEOLOGY OF THE 
XVIII-XIXth CENTURIES AND MUSLIM TRADITION 

IN KAZAN

                                 NUGMANOVA, G.
RUSYA-TATARİSTAN/RUSSIA-TATARSTAN/РОССИЯ-ТАТАРСТАН

ABSTRACT

The report is devoted to the Tatar Sloboda in Kazan. The recent 
archeological investigations showed that the age of Kazan exceeds 1000 
years. In IX.-Xth centuries Turkic nation known as Bulgars founded the 
state in the middle banks of the Volga river. First Kazan was one of Bulgar 
towns. Later in the XIIth century Kazan became the capital of medieval 
Tatar state. At the middle of the XVIth century Kazan was occupied by the 
troops of the Russian tsar Ivan IV The Terrible and joined to the Russia. 
The Tatars were evicted out of the city. They founded new settlement called 
by Tatar Sloboda near Kazan on the bank of Kaban lake. But territory 
of Kazan city increased and absorbed this settlement again at the end of 
the XVIIIth  century. Further development of Tatar and Russian cultures 
proceeded in common city space. But the Russian culture was genetically 
connected with the state power, while the Tatar one became the culture of 
minority. 

The Russian influence was various in different branches of culture of 
Kazan Tatars. It reached the maximal degree just in architecture of the Tatar 
Sloboda of the XVIII.-XIXth century, because  during this period the Russian 
state strictly controlled  the architecture in the cities. On the base of new 
archive documents the author describes the evolution of the architecture of 
the Tatar Sloboda under action of Russian architectural ideology on the one 
hand, and Muslim tradition on the other. Russian law and rules concerning 
building and architecture strictly required that facades of private buildings 
were performed according European stylistic tendencies. At the same time, 
Kazan Tatars had their own view on organization of living space. As a 
result, the Tatar house became Muslim inside and European outside.    

Key Word: Tatar sloboda, architecture, Russian architectural ideology, 
Muslim tradition
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My research is dealing with a problem of interaction of muslim building  
tradition and architectural ideology of the Russian state in XVIII-XIX 
centuries by the example of  Kazan, which is one of  ancient muslim 
territories in Russia. The recent archeological investigations showed that 
the age of Kazan exceeds 1000 years. In IX.-Xth centuries Turkic nation 
known as Bulgars founded the state in the middle banks of the Volga river. 
First Kazan was one of Bulgar towns. Later in the XIIth century Kazan 
became the capital of medieval Kazan Khanate. At the middle of the XVIth 
century Kazan was occupied by the troops of the Russian tsar Ivan IV 
The Terrible and joined to the Russia. The Tatars were evicted out of the 
city. They founded new settlement called by Tatar Sloboda near Kazan 
on the bank of Kaban lake. But territory of Kazan city increased and 
absorbed this settlement again at the end of the XVIIIth century. Further 
development of Tatar and Russian cultures proceeded in common city 
space. But the Russian culture was genetically connected with the state 
power, while the Tatar one became the culture of minority. The Russian 
influence was various in different branches of culture of Kazan Tatars. It 
reached the maximal degree just in architecture of the Tatar Sloboda of the 
XVIII.-XIXth century, because  during this period the Russian state strictly 
controlled  the architecture in the cities. 

The XVIIIth century in Russia began with the Peter I the Great  
reforms and passed through under the sign of the common and manifold 
Europeanization. First of all this process has concerned the town planning 
and architecture. The authorities intruded the principles of regularity 
with resoluteness and wide range always distinguishing the Russian 
administrators.   

Regularity has meant laying out the geometrically correct net of straight 
and wide streets and the conformance of their red lines by carrying out the 
houses and other erections the fences and gates included. The architectural 
expression of the regularity meant the monotonous and European stile 
of buildings and giving all them the stone view. To that effect there has 
been sent about the specially worked books of samples ratified by the 
emperor. The residents were obligated to use these facades on construction. 
Peter’s innovations did not extend further the capitals-Moscow and Suint 
Petersberg inter his vivos. Europeanization of the majority of the Rissian 
provincial cities began only in the reign of Catherine the Second.  
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The regular plan of Kazan was ratified in 1768. And at the end of the 
XVIIIth century the city evolved from the Middle Ages into the epoch of 
New time. The chaos of curved streets of the old city gave place to the 
regular system of streets and squares. But the squire was habitual planning 
element for the Russians because the churche stood about it  while the 
muslim tradition did not know squires except market-places. And so a new 
Yonusov squire appeared accoding to the regular plan was built up with 
dwelling houses and it has never been used as a public space.

The trade Sennaya squire being beyond the bounds of the Tatar sloboda 
meant more for Kazan Tatars. It was built up with trade houses the greate 
part pf which belonged to Tatars from the veru outset. Tatar merchants did 
not live here but only traded.

The essential departures from the administrative directions took place 
during the realization of the regular plan. The departures during the process 
of regulating were not greate but expressive. Contrary to the approved 
plan there were saved the some irregular streets of the old Tatar sloboda 
which had the importance for Tatars. First of all it was the main street on 
which two stone mosques were situated. And just here the houses of the 
rich merchants were settled. According to the tradition the mosques were 
situated at the intersections of the main street and the lanes, and these lanes 
were also left and straightened. 

The Europeanization of the buildings proceeded the most paintfully. 
The Tatar traditional planning corresponded with the muslim way of life. 
The inner space of the homestead was fenced of the street by means of 
household erections and the house was situated in the heart of it. According 
to the new rules the house had to be carried out on the line of the street, 
and just this caused the people’s resistence. And as a result of legislative 
norms and ancient traditions struggle the  compromise planning decisions 
appeared. As before the house was hidden at the mid-portion while the 
erections of housewifery has being placed along the red line of the streets. 
The latter-wings, sheds, storehouses i.e. had the appearance of the houses 
with the facades equal to the samples.  

But on the whole the building up of the farms corresponded to the 
legislative demands and the Tatar blocks in the XIXth century slightly 
differed externally from the Russian parts of the city.

As it was said all buildings turned to the street were to be built according 
to the samples sent from the capital. In the beginning of the XIXth century 
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they were drsigned by the classicism canons. Since the middle of the XIXth 
century the eclectic architectural forms began to be penetrated in Russia 
after Europe. In 1809-1812 there were issued 4 akbums with 224 facades 
in classic style. The albums of the 1840-1852 suggested more then 300 
eclectic facades.

Kazan authorities had to report about the number of buildings and even 
fences built by one or another sample.  

In a general sense transition to the eclectic architecture expressed the 
confession of private life’s relative independence from the state directions. 
This confession was especially important for Kazan because the private 
life of the part of it’s population was based on the islam principles. Thus 
the Tatar and the Russians used the same sample facades because they 
were obligative.       

Regional and national features could become apparent in the choice of 
either samples as well as in some departures from them. The documents 
show that departures were not infrequent.

So in spite of a greate quantity of state samples Kazan people not always 
found the designes that satisfied them. The state samples being too big 
were intended for the large cities and for rich owners. The album houses 
stretching along the plot did not correspond to the nature of provinces. 
The more customary types of houses were needed as well as small shops 
and household erections. As a result of this an interesting phenomenen 
occurred at the middle of the XIXth century never mentioned befor in the 
history of  Russian architecture. 

The construction legislation of this time permited was an exeption the 
building on the individual designes. But each of them was to be approved 
by the imperor that evedently complicated the process. Nevertheless there 
were many citizens that wanted to built according their wishes. They 
ordered the designes to Kazan architects and obtained their approval. After 
the emperors approval these desines were used repeatedly. They became 
the samples. Designed by Kazan architects they reflected the regional 
peculiarities and specificity.

Kazan houses of that time represented 1 or 2-storied buildings with 3, 
5 or 7 window facades. The two-storied and three window houses were 
widely adopted among the citizens. 

Another popular type of building included the shops on the 1st floor.
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A number of one-storied and three window types of houses were meant 
for the poor part of the population. 

There were several types of shops at the disposal of developers.

Thus the most of Kazan dwelling houses consisted of the building erected 
accoding to the Kazan samples. The European tradition was remade taking 
into account the tastes and needs of Kazan residents.

It should be noticed that we did not meet the cases when the Tatar 
merchants ordered the individual designs. The impression is that the 
Tatars were quite satisfied with all samples. This fact can be explained. 
At that time they did not feel a need in designation of their national and 
confessional belongings on the facades.  

Consequently the Kazan samples represented the original form of 
adaptation of state norms to the local conditions being the reflection of 
the social order and not the national one. The peculiarities of the Muslim 
organization of life space were taking into consideration by means of 
planning. 

The ideas of the main properties of the Space and Time, the dwelling 
as a refuge, the own territory where everybody creates his own way of 
life invisible for outsiders and independently of neighbours are common. 
Talking about the differencies one can analyse the different degree of 
demonstration of the same features, the difference in way of life and 
worship only but not the difference in psychologic archetypes. Therefore 
the difference in dwelling archiecture of Russians and Tatars of that time is 
slight and hardly perceptible. The differencies are the following. 

First of all it is the tendency to settle compactly and apart. This purpose 
was mostly achieved in the Tatar sloboda. Just therefor it was prefered by 
the rich and patriarchal Tatar families. For example, in 1840-1841 almost 
all Tatar merchants lived in Tatar sloboda. At the same time the Tatar 
population nearby the Russian Sennaya squire consisted of  bourgeois. The 
following peculiarity of the Tatar dwelling conception is the tendency to 
hide the family life as much as possible. It is clear that such aspiration was 
typical for other nations but it was expressed to a greater extent in Tatars.

Both of these peculiarities did not lead to any archtectural consequences. 
They could be realized in those architectural forms that were suggested by 
the Russian authorities. Therefor the Russian and The Tatar areas of the 
city were analogous. The differencies concerned not the archtectural forms 
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but planning of the plot and the house. 

The house was necessarily carried out to the street line. But the entrances 
arranged behind the gates distinguished the Tatar homesteads from Russian 
one.

The house represented the compact one or two storied volume with 5-6-
7 window axises on the street facade. Two parallel stairwell ledges on the 
back facade included the isolated male and femail entrances. The ledges 
could be frequently united by gallery on the level of the 2nd floor. The male 
ledge being the main at the same time was turned to the main entrance of 
the homestead. The femail one was hidden from the strangers. 

Such spesific entrance ledge on the back facade never met in Russian 
houses is explained with the presence of  galleries. In 1845 the ledges were 
forbided in Russian building practice but they steel continued to be used 
in the Tatar houses. So the Tatar developers aspiration for widening the 
dwelling space thanks the galleries was so strong that the authorities did 
not consider it necessary for resisting. The galleries were invisible from 
the street and did not break the regulated outward appearance. Later at the 
beginning of the 20th century after the abolition of the buildings outward 
appearance regulation the galleries stoped hiding and moved on the front 
facades. 

Then the functional zoning was typical for the Tatar houses. The lower 
floor being the household had false windows on the street facade. The 
upper living floor planning has developed under the Russian noble family 
house influence. The merchants always copied the nobles as it is known. 
It was divided into two parts. Main or gala half occupied the street site 
while the living one was turned to the yard. But the living half in the Tatar 
houses divided in it’s turn into mail and femail parts isolated from each 
other. They corresponded with the proper ledges. And at the same time 
the mail part was connected directly with the gala half of the house both 
meant for business life of the owner. The women’s part mostly extended 
to the entrsole. 

A suite well known from the classic nobel mansions served as a basis 
for the planning of the gala half of the house. The last room usually used 
as a mistress bedroom evidently could not fulfil the same function in the 
the Tatar house but it always presented as a planning element and enclosed 
the row after the hall and the reception-room.

A small corridor behind the reception-room also transfered from classic 
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nobel mansions divided the mail and femail parts and usually included the 
entresole staircase. In other cases the entresole stairs were in stairwells. 
And this also was the distinguishing feature of the Tatar houses.

The mansion planning was transfered to the planning of the flat keeping 
the specific peculiarities of the Tatar dwelling. Such duplex houses with 
apartments on each floor were widespread.In the most cases the owners let 
the lowest floor living on the upper floor.  

Talking about the Tatar house peculiarities we should note that all of 
them can not be considered as a result of a deliberate architectural choice. 
On the contrary these peculiarities have appeared just because the Tatars 
did not imagine how they could arrange thire dwelling anyhow else.

The traditional conception of organizing of the space, the national 
ideal of the dwelling became apparent in the planning of the plot and the 
house. The matter concerns the space ideas more then once described by 
the ethnographers of different communities. Acooding to them the space 
is composed of concentric zones differing from each other by the extent 
of mastering (assimilating) and therefore of favour. The the least favour 
external zone is outside the area of coreligionists compact habitation. One 
can visit this zone but it is undesirable to live there. The following zone for 
living is inside the area of the Tatar settlement. But people of a different 
religion also live there (the trade Sennay square was partly occupied by 
Russians). Therefore one more zone appears within this zone - the Tatar 
sloboda and it’s the oldest part, where the most old and rich habitants take 
up their residence. Just here one should build his house while the shop or 
the trade household could be placed on Sennay square. 

There was one more zoning quite deliberate one – the machallyas. 
There also the hierarhy existed – one of them were more rich then the 
others. The richest were situated in the Tatar sloboda. The following zones 
were: their own plot, their own house and the living half of the house at 
last. The zones became smaller and smaller but more and more favourable. 
First of all these sonez existed in social consciousness but not in real city 
space. Nevertheless those planning peculiatities we talked above are quite 
material projection of them in real world.

Certainly the dwelling ideas as a peculiar center of the  world, surrounded 
with the rings differing by their assimilation degree is not inhere for thr 
Tatars only. The similar feel the space even all ethnic groups of  Eurasia on 
certain stages of their history. This feeling has fairly remained nowadays. 
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The multyplicity of the zones and clearness of their borders reflect the 
conception of hierarhy order of the world, of the individuals belonging 
to the Family, to the tribe and so on. These notions diffuse then and there 
where the equality and individualism are prevailing, where the man remains 
alone with the state. 

Thus the Kazan Tatars ideas of the nature of the dwelling space were 
analogous to the Russians one but they kept more definition and strength. 
The causes of such concervation are quite clear-the Tatars were the won 
ethnis group, the ethnic group of different religion. And this fact  gave the 
birth to the situation of the concealed collective confrontation demanding 
the feeling of its community and to the certain moment not having other 
purposes besides keeping religion and common traditions.  

The Russian empire was multynational and therefor multyconfessional 
state that primordially created the conflict situation. The state had to fulfil 
two opposite functions-to ensure the dominating of the native nation and 
state relirion from one side, and protect the strangers, the people of different 
culture and religion on the other side. In realizing of interconfessional 
policy the temple building was featured.    

The interconfessional relations in Middle Volga region developed 
dramatically enouph. The rivalry of two world religions –Orthodoxy and 
Islam, was redoubled by the complexity of the historical releations between 
the Russians and the Tatars as well as by the role of Kazan in this history. 
The conquest of the Kazan associated with the final liberation from the 
Tatar yoke and chiefly with the triumph of the Orthodoxy over Islam. Kazan 
being the capital of the Kazan Khanate was the Islamic capital. To make 
the triumph evident was possible only by means of destroying the mosques 
and building the Orthodoxy churchas on their ruins. Nothing similar has 
been undertaken relative to the other Tatar settlements in Russia. 

As a result of the persecutions in Volga region a type of mosque in 
the form of rectangular plan building with minaret on two-pitched roof. 
Only wooden mocques were allowed. The first stone mocques appeared in 
Kazan only in 1760-s after the special permissions of Catherine the Great. 
They were built in the forms of dominating in Russia baroque style. At the 
boundary of the 18th and 19th centuries the mocques obtained the classic 
appearance.

The religion evival begun in European culture concerned all confessions. 
The state reglamentation involved in 19th century all spheres of architectural 
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activity was spread to the religious buildings too. 

The reglamentation was expressed in fixing the appointed historic style 
for each confessional variety of temples. The Orthodoxy churches were 
designed in Russian style, the Roman-Catholic churches in Gothic style, 
the Protestant churches in Roman style and the mosques in Oriental style. 
The reglamentation proposed developing the sample designes for them. 

The mosque sample designed in 1829 was issued ahead of publishing 
the first album of samples pof the Orthodoxy churches. It was distributed 
in all 19 provinces with muslim population.

The study of muslim ceremony and the mosque building experience 
in Russiz preceded the design. The sample mosque represented a 8-side 
prism with pyramid roof and it traced to the origions of national culture. It 
looked like ancient Bulga erections of the 14th century. They could be used 
as examples when designing The fact of using of previously presented 
drafts was mentioned in the text of the decree. The ancient Bulgar ruins 
were measured two yeares befor in 1827 by Kazan architect A. Shmidt and 
just these drafts could be used as examples. 

The measurements were made according to the emperor decree on 
fixation of Russian antiquities. The fixation of ancient churches had the 
same purpose of returning to the cultural origions. So the sample of the 
mosque was based on the ancient prototype but it ignored widespread in 
the 18th century type of rectangular mosque.             

Then the decree giving effect to the sample demanded placing it at 
the centre of the square like the church and starting from the canons of 
classicism. But this did not correspond to the locak tradition - the mosques 
usually were placed at the intersection of the streets at the middle of the 
building.

So this sample of the 1829 was not used in the Tatar Volga region but 
met in building practice in other provinces-Orenburg, Nizhni Novgorod, 
Perm, Crimea.  

In 1842 the Orenburg muslim assembly made a request to the authorities 
to designe a new mosque sample which would moor satisfy the muslim 
custom. A new series of mosque samples consisted of 4 types was confirmed 
in 1844. It was intended especially for Kazan and Symbirskaya provincies. 
These samples demonstrate the appealing to the first Arabian mosques of 
Egypt and Tunis. The mosque on Sennaya sqaure was built in 1845 by one 



902

of these samples. 

But these samples caused the displeasure too. They were too much 
expensive especially for the country settlements. After numerouse requests 
a decree was published in 1862 permiting the village communities to 
digress from the state samples. Then the decree extended to the cyties and 
they became not obligatory. But just this composition with a minaret above 
the entrance became popular in the following years in Kazan. At the same 
time the most of mosques in the country were still erecting out of the wood 
and in the form of rectangular plan building with a minaret on the roof. 

Thus the building practice in Russia in 19th century and the fact of sample 
designing of other religion temples demonstrate the certain toleration. 

It was peculiar for the thought of the 19th century to find the prototype 
of the national architecture and to develop the national tradition basing on 
this initial prototype.
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YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI

*ÖLMEZ, Filiz Nurhan       
**AYDOĞAN, Emel

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Antalya Merkez İlçeye bağlı olan Yurtpınar Beldesi, yerleşik hayata 

geçmiş Yörüklerin bulunduğu, kilim, cicim, zili, keçe türü dokumalarıyla 
ünlü bir yöremizdir. Dokumalar renk ve desen olarak Yörük dokumalarının 
tipik örnekleri olup, günümüzde geçim kaynakları tarıma yöneldiği için 
dokumacılık terk edilmiştir. Dokuma örnekleri yöre halkının muhafaza 
ettiği örneklerden oluşmaktadır. Mevcut örnekler çok eski olmayıp, en 
eski olanlar 1960’lı yıllara aittir. Bu bildiride Yurtpınar dokumalarının 
incelenmesi, dokuma türleri, kullanılan araç ve gereçlerin tespit edilmesi, 
dokuma tekniklerinin belirlenmesi, renk, motif ve desen özelliklerinin 
saptanması ve belgelenmesi, kullanım alanlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yurtpınar, Antalya, yörük, düz dokuma, halı, keçe, 
el sanatları.

ABSTRACT
Yurtpınar Town connected to Antalya Central District is a region that 

existing Yörüks passed settled life are well known weavings such as kilim, 
jejim, zili, soumak, felt. Weavings are typical samples of Yörük weavings as 
color and design, weaving work has been abondened in order to their living 
sources are depends on agriculture. Weaving samples consist of weavings 
protected of region people. Available samples are not very old; the oldest 
of them belongs to years of 1960. In this paper, it was aimed to study 
Yurtpınar weavings, to determine weaving kinds and used tools of them, 
weaving techniques, to determine color, pattern, and design characteristics 
and to authenticate of them, and to define their usage areas.            
*  Yard. Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel 
Türk El Sanatları Bölümü, Doğu Kampüsü, Merkezi Derslikler, 32100, ISPARTA, Tel: 0.246.2113563  
**  Emel AYDOĞAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümü, Doğu Kampüsü, Merkezi Derslikler, 32100, ISPARTA, Tel: 0.246.2113547
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Giriş
Günümüzde el sanatlarının ve el dokumacılığının bazı yörelerin 

ekonomilerinde önemli bir payı vardır. Ancak ekonomik olarak katkı 
sağlamasa bile kültürel mirasın korunması açısından yöresel el dokumaları 
konusundaki çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Geçmişte dokumacılığın 
yaygın olarak yapıldığı, günümüzde dokuma örneklerine sadece sandıklarda 
rastlanan yörelerden biri de Yurtpınar Beldesidir (Şekil 1).

Yurtpınar, Antalya Merkez İlçeye bağlı bir belde olup,  Antalya iline 25 
km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 5486 ha,  yerleşim sahası olarak ovalıktır. 
Doğusunda Aksu çayı,  Batısında ise ormanlık alan bulunmaktadır. 
Belde’de Akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup, ana geçim kaynağı tarıma 
dayalıdır. Beldenin toplam nüfusu 1990’da 3.180, 1997’de 4.164   2000’de 
4.180, iken 2007 Mayıs ayı itibarıyla 5208 kişi olduğu tahmin edilmektedir. 
Görüldüğü gibi yıllara göre nüfus oranında tedrici bir artış söz konusudur. 
Kadın nüfusu 2711 iken, erkek nüfusu 2497 civarında olup,  okuma yazma 
oranı yüksektir. Eğitim-öğretim, ilköğretimde %100, orta öğretimde %40, 
yükseköğretimde %10’luk bir katılıma sahiptir. 2004 yılında mevcut 
seçmen sayısı 3.499 kişi olarak bildirilmiştir,  yani nüfusun %70’e yakını 
18 yaş ve üzerindedir (http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler). 

Beldenin yerleşimi milattan öncelere dayanmaktadır. Yurpınar 
Beldesi’nde dokumacılığın izleri sürüldüğünde yörede yaşayan ve 
günümüzde yerleşik durumda olan Yörüklere dayandığı anlaşılmaktadır.  
Selçuklular, Orta Asya’dan göçle gelen Türkleri; meşguliyetlerine uygun 
olan yerlere (Örneğin: Esnaf ve sanatkarları şehirlere, çiftçileri ovaya, 
bahçe tarımı yapanları dere kenarlarına) ve genelde de boy olarak topluca 
yerleştiriyordu veya bir bölgeyi fetheden komutana orasını tahsis edip, 
boyunu da buraya iskan ediyor, İçişlerinde geniş yetki ve serbesti tanıyarak 
bu  beyi, bölgenin yöneticisi ve uç beyi olarak görevlendiriyordu. Yörüklerin  
yerleştirildikleri yöreler arasında Tekeli-Teke Beyliği’nin Kurulduğu 
Antalya çevresi de vardır (Kezer, 2007). Yörükler, umumiyetle Orta, Güney 
ve Batı Anadolu’da yerleşmişlerdi. Sivas, Ankara, Bolu, Kastamonu, 
Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, 
Aksaray, Niğde, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep ve Maraş illerinin 
bulunduğu geniş bir sahaya yayılmışlardı. Bugün, hemen hemen tamamen 
yerleşik hayata geçmiş olan Yörükler; Aydın, Manisa, Kütahya, Antalya, 
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Mersin, Adana, Muğla ve Balıkesir gibi muhtelif yerlerde yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Yörükleri oluşturan üç ana boydan birinin adını taşıyan 
Teke şehrinin adı sonradan Antalya’ya çevrilmiştir (Anonim 2007). 

Yörüklerin göçebe yaşamı bırakarak yerleşik  hayata geçmelerinin  
nedenleri çeşitlidir. Tüm eşyaları; çadır, kilim, keçe, yorgan, döşek, çuval, 
tava, tencere, kazan, leğen, kaşık, tabak gibi gereçlerden ibaret olan 
Yörükler, içinde bulundukları doğal ortam nedeniyle çok zor bir yaşam 
tarzına sahiptiler. Yörükler, medeniyetin  imkanlarından (yol, musluk suyu, 
banyo, sıcak  su, elektrik, araba, ev, TV, radyo, fırın, gazocağı, hastane, 
doktor, okul gibi) yararlanabilmek için yerleşik hayata yönelmişlerdir. Köy 
Kanunu (1924) ve Soyadı Kanunu (1934) uygulaması göçebe Yörüklerin 
geleneksel yaşam tarzlarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Soyadı 
Kanunu uygulaması sırasında genel nüfus yazımıyla, çoğunluğu hiçbir 
yere kaydı olmayan bu insanlar, bulundukları yere en yakın köy nüfusuna 
zorunlu olarak kaydedilmişlerdir. Yörüklerin, sahillerde çadırlarını kurduğu 
hayvanlarını kışlattığı alanların yerini sebze ve narenciye bahçeleri, pamuk 
tarlaları, turistik tesis ve yazlık siteler, kooperatif evleri alınca yerleşik 
hayata geçmek zorunda kalmışlardır. Yeni yetişen, köy ve/veya  şehir gören 
Yörük gençleri, şehir hayatına özenip, göçebe hayata isteksiz davranmaya 
başlamışlardır. Çağın gereği olan psikolojik ve fiziksel koşullar sonucu yazın 
yaylaya, kışın kışlağa gidilerek yapılan göçebe hayvancılık da hukuken 
ve fiilen yapılamaz hale gelmiştir. Osmanlı dönemini görmüş göçebe 
hayvancılığı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yaşlıların direnmesiyle 
sürdürülen göçebelik, onlar ölünce (özellikle  1960’lardan sonra) oğulları, 
kızları tarafından devam ettirilmemiştir. Mevcut hayvan varlıklarını elden 
çıkarıp, köye-şehre yerleşmeye, çiftçilik, bahçecilik, esnaf1ık (manifatura, 
bakkal   gibi) yapmaya başlamışlardır. Bunları gereğince yapamayanlar 
tekrar az sayıda  koyun, inek alıp besiciliğe yönelmişlerdir. Yörükler bu 
yeni ve farklı hayata uyum sağlamaya çalışmışlardır. Çocuklarını okullara 
göndermişler, okutamayanlar sanayiye  çırak olarak vermişlerdir (Kezer, 
2007).

Günümüzde Yörüklerin çoğunluğu geçmiş kültüründen uzak bir yaşam 
sürmektedir. Nedeni ise günümüz koşullarına ayak uydurmaları, maddi 
durumlarının iyi olmaması nedeniyle miras bırakamamaları, eskiden 
göçebe olduklarından kültür birikimlerini sonraki kuşaklara ancak 
sözlü aktarabilmeleridir. Bu da büyük bölümünün unutulmasına veya 
korunamamasına yol açmıştır. Farklı yerlere iskanlar ve maddi yetersizlik 
nedeniyle uzun yıllar aileler arası iletişim kurulmaması sonucu akrabalık 
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bağları zayıflamış, kardeş çocukları bile birbirlerini göremediklerinden 
yabancılaşmışlardır. Yörük nüfusunun geneli için söylenen bu tespitler 
Yurtpınar yöresi halkı içinde birçok yönden geçerliliğini korumaktadır. 
Dokumacılık neredeyse yok olmuş, evlerde mevcut dokuma örneklerinden 
başka yörenin dokumacılık geçmişini belgeleyecek çok eski örneklere 
rastlanmamıştır. Ulaşılabilen örneklerin en eskisi 1960’lı yıllara 
dayanmaktadır. Yörenin yaşlı insanları akıllarında kaldığı kadarıyla 
dokumalara yönelik bilgilerini aktarmışlardır. Ancak, desen adlarının, motif 
çeşitlerinin, motiflerin anlam ve hikayelerinin bir çoğunun unutulduğu 
tespit edilmiştir.     

Bu bildirinin amacı, Yurtpınar dokumalarının incelenmesi, dokuma 
türleri, kullanılan araç ve gereçlerin tespit edilmesi, dokuma tekniklerinin, 
kullanım alanlarının belirlenmesi, renk, motif ve desen özelliklerinin 
saptanması ve belgelenmesidir.

Materyal ve Metot
Bu çalışmanın materyalini Antalya ili Yurtpınar Beldesinde eskiden 

yapılmış olan kilim, cicim, zili, keçe, kolan, çul, çuval, heybe türünde 
dokumalar, dokumaların çekilen özgün fotoğrafları, Yurtpınar kasabası 
belediye başkanı Ali Akcan ile yapılan mülakat, dokumalar konusunda 
bilgi sahibi olanlara uygulanan anket formları ve konuyla ilgili literatürler 
oluşturmuştur. Materyal toplamak amacıyla yöreye 18. 03. 2006-28. 05. 
2006 tarihleri arasında gidilerek, veriler karşılıklı görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Dokuma türleri, dokumada kullanılan araç gereçler, uygulanan 
dokuma teknikleri, renk, desen ve motif özellikleri çizim ve fotoğraflar ile 
sunulmuştur.

Bulgular
Dokumada Kullanılan Araç-Gereçler
Dokumalarda kullanılan araç ve gereçler atkı, çözgü, desen iplikleri, 

ıstar tezgahı ve kirkittir.  Dokumaların hammaddesi yün ve keçi kılıdır. 
Deniz (2000: 61), Antalya çevresinde bulunan Tekeli Yörüklerinin düz 
dokumalarında deve yünü kullandıklarını belirtmekte olup, bu yörede deve 
yünü kullanılmış dokumaya rastlanmamıştır. Koyunyünü yılda iki kez 
ilkbahar ve sonbahar aylarında kırkılmaktadır. Geçmişte yörede dokuma 
ipliklerinin şu şekilde hazırlandığı belirlenmiştir;

Elde edilen yün ve keçi kılı bol su içinde veya su kenarlarında tokaç 
denilen ahşap tokmakla dövülerek yıkanır. Güneşte veya gölgede, çayır 
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veya diken üzerinde kurutulur. Yünler kuruduktan sonra kullanılacakları 
yerlere göre ayrılır. Çözgü iplikleri için uzun elyaflı yünler tercih edilir. 
Yünler iki şekilde temizlenir; birincisi el ile didilerek yapılır. Temizlenecek 
yünler avuç içine alınır ve iki el yardımıyla kenarlara doğru çekilerek 
kopartılır. Seri bir şekilde yapılan bu işleme ditme veya tiftileme adı verilir. 
Bu yünlere de didilmiş veya tiftilmiş yün denir. İkinci temizleme işlemi ise; 
yün tarağı ile yapılır. Dokuma için ayrılan yün, yün tarağı denilen ahşap, 
üzerine çakılan çivilerle yapılmış özel taraklarla temizlenir. Yün tarağı için 
herhangi geniş yüzeyli bir tahtanın bir kenarına, uçları dışarıda kalacak 
şekilde uzun çiviler çakılır. Yünü tarayacak kişi yere oturur. Tahtanın uzun 
çivisiz tarafını dizinin altına alır. Yünleri iki eliyle çivilerin üzerine batırır 
ve iki yana doğru hızla çeker ve halk arasında bu işleme yün tarama denir. 
Tarağı kullanan kişi bu işleme elinde tuttuğu yün temizleninceye kadar seri 
bir şekilde devam eder. Sonra ikinci bir yün demetini alarak aynı şekilde 
tarama işlemini sürdürür. Deniz (2000: 61), bu tür gereçler kullanılarak 
yapılan tarama işleminin Ege ve Akdeniz bölgelerinde görüldüğünü ifade 
etmektedir. Yün ve kılın iplik haline getirilmesinde tengerek veya eğitmeç 
adı verilen bir çeşit ahşap kirman kullanılır (Şekil 2). Eğirme işleminin 
kolay olması için yünler kola dolanır, yuvarlak bir hale getirilir. Halk 
arasında bu işleme süme veya sömek denir.

Yünü koluna dolayan eğrici, kirman çubuğu üzerindeki çentiğe yerleştirir 
ve kolay sökülen bir düğüm atar. Eğrici bir eliyle ipi ayağa kaldırır, diğer 
eliyle kirmanı sağdan sola doğru çevirir. Kirman havada dönerken, eğiren 
kişi yünü incelterek bırakır. Havada kıvrılan ip, kirmanın kanatları üzerine 
çapraz bir şekilde sarılır. Kirmanın kolları üzerinde yumak haline gelen 
ip, kanatlar, kirmanın eksenini meydana getiren çubuk üzerinden aşağıya 
indirilir. Kanatlar birbirinden ayrıldığında ip yumak haline gelmiş olur.

Yöre dokumalarında, “ıstar” adı verilen dikey tezgâhlar kullanılmıştır. 
Istar tezgâhı, iki yan ağaç, alt ve üst bazılar, kücü, varangelen, takoz, kol 
demiri ve çubuktan meydana gelir. 

Yan Ağaçlar: Tezgahın dış çerçevesi sayılabilecek, sağda ve solda 
olmak üzere iki adet olan, üzerinde bazıları tutan ağaçlardır. 

Bazılar: Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan, üzerlerine çözgü 
takılan, çözgünün gerilmesini ve sarılmasını sağlayan ağaçlardır. 

Kücü: Çözgü ipliklerinin arasını açmak amacıyla kullanılan ağaçtır. 
Çözgüler tekniğine uygun olarak birbirine karışmaması için ayrı bir iplikle 
kücü ağacına bağlanır. 
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Varangelen: Dokuma sırasında ipliklerin bir öne bir arkaya geçmesini 
sağlayan yassı bir tahtadır. Kücü ağacına bağlanmayan iplikler varangelen 
tahtasının üzerine alınır. Varangelenin aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile 
önde bulunan iplikler arkaya, arkada bulunanlarda öne geçer.

Takoz: Alt bazının dönmemesini sağlayan ve kol demirine desteklik 
yapan tahta parçasıdır.

Kol Demiri: Çözgü iplerinin bazılara sarılmasından sonra ipliğin 
gerdirilmesi amacıyla kullanılan demirdir.

Çubuk: Hazırlanan çözgü ipliklerinin geçirildiği, biri uzun, diğeri kısa 
ağaçlardır.

Dokumalarda kullanılan bir diğer araç kilim kirkiti olup, çözgüler 
arasına enine geçirilen atkıları döverek sıkıştırmaya yarayan, ağaçtan 
yapılmış, 2, 4 veya 6 dişli tarağa verilen addır. Dokumanın iplik sayısına 
göre kirkit diş sayısı ve aralık açıklığı değişiklik gösterir.

Dokuma Aşamaları
Dokumanın tekniği ne olursa olsun ilk aşaması çözgü hazırlama 

işlemidir. Çözgü genellikle yerde çapraz şekilde hazırlanır. Çözgü için iki 
ahşap kazık düz bir arazi üzerinde, karşılıklı olarak yere çakılır. Kazıklardan 
her birinin yanına birer kişi oturur. Üçüncü kişi elinde tuttuğu yumağı 
bu kazıklar etrafında çapraz şekilde gerdirir. Çözgü ipliği, dokumanın 
büyüklüğü ve küçüklüğüne göre bu çubukların üzerine sarılır. Her dolama 
işleminden sonra kazıkların yanında oturan kişiler ipliklerin karışmaması 
ve dokumanın düzgün durması için zincir örerler. Halk arasında bu işleme 
dığdığlama denilir. Zincir örüldükten sonra çaprazın iki tarafından bir 
ağızlık urganı geçirilerek çaprazın bozulması önlenir.

Çözgü hazırlandıktan sonra tezgaha aktarılma aşamasına geçilir. 
Bu aşamada, dokuma tezgâhının iki çubuğundan uzun olanı üst bazıya 
geçirilmek üzere, çözgü çubuklara takılır. Takılma işlemi sırasında önce 
çubuğun orta noktası bulunur. Yapılacak dokumanın enine göre her iki 
çubukta da kenarlara doğru, üst çubukta daha çok olmak üzere fazlalık 
verilir. İki kişi karşılıklı geçerek çözgü tellerini gerdirirler, gerdirilen çözgü 
tellerine bir kişi de ayrıca sopa ile vurarak tellerin düzelmesini sağlar. 
Bazının orta noktasına, çubuğun orta noktası gelecek şekilde, çubuklar bazı 
üzerine yerleştirilir. Çözgü telleri bazılara düzeltilerek sarılır. Alt bazıya da 
çözgü aynı şekilde bağlanır. Telleri düzeltmek için de bir kaç defa alt ve 
üst bazılardaki çözgüyü sarıp açmak gerekir. Bu işleme pot alma denir. Bu 
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şekilde hazırlanan ve tezgaha takılan çözgü gerdirilir. Gevşek kalan teller 
varsa, çözgünün alt çubuğu yakınından kesilerek, gerdirilir ve düğüm 
yapılır.

Dokumada Kullanılan Teknikler ve Dokuma Türleri
Yörede yapılan araştırmada kilim, cicim, zili, sumak, keçe, kolan, ihram 

(ehram), çul, çuval ve heybe gibi çeşitli tekniklerle üretilen dokumaların 
mevcut olduğu belirlenmiştir. 

Kilim: Havsız düz dokuma yaygılar arasında en tanınmış olan, çözgülerin 
atkılar tarafından tamamen gizlendiği, atkı yüzlü dokumalardır. Motiflerin 
bulunduğu belirli alanlar içinde, o desenin rengindeki bir iplik, atkı yüzlü 
dokuma şeklinde çözgülerin bir altından bir üstünden geçerek, bir başka 
renkteki motifin sınırına kadar gider ve buradan geri döner. Böylece aynı 
renkteki atkılar kendi desen alanlarında gidip gelerek motifleri meydana 
getirir. Belli başlı kilim çeşitleri şunlardır; ilikli, iliksiz, eğri atkılı, sarma 
konturlu, normal atkılar arasına ek atkı sıkıştırmalı, çift kenetlemeli, eğri 
atkılı konturlu, atkıların aynı çözgüden geri dönmesi ile iliklerin yok 
edildiği kilim (Acar, 1982: 47). 

Kilim yörede yaygın olarak yapılan düz dokumaların başında gelmekte 
olup, genellikle ilikli kilim tekniği uygulanmaktadır. İlikli kilim; alttan 
ve üstten çözgülerin arasına, onları örtecek şekilde yerleştirilen renkli 
atkı iplikleri, komşu motifin, değişik renkteki atkısının olduğu alanı 
geçmeden geri dönerken iki desen arasında dikey bir ilik meydana gelir. 
Desen sınırlarında basamaklar halinde yükselen, köşeli ve daha çok enine 
desenler tercih edilerek, aynı doğrultuda uzayan yırtıklar yerine 1 cm’ 
yi geçmeyen ufak iliklerin meydana gelmesi sağlanarak boydan boya 
yırtıkların oluşması önlenir. Yörede ilikli kilim tekniğiyle, 70x135 cm 
ebatlarında dokunan kilimler, seccade olarak kullanılmıştır. 140x330, 
142x310 ve 140x310 cm ebatlarındaki kilimler ise oda ve çadır içinde yer 
yaygısı olarak kullanılmıştır.

Cicim: Kilimlerde ve bez ayağı dokumalarda atkı, çözgü sisteminin 
dışında ayrıca renkli desen ipliklerinin ince, çapraz ve dikey çizgiler veya 
seyrek desenler halinde yaygının yüzeyinin sonradan işlenmiş duygusu 
verecek şekilde doldurulması tekniğidir. Desen ipliğinin kontrolü için, 
genelde bir kişi tezgâhın arkasında olmak üzere, iki dokuyucu tarafından 
dokunur; desen ipliği dokuma esnasında önden arkaya verilerek motif 
ilerler. Başlıca cicim çeşitleri şunlardır; seyrek motifli, sık motifli, atkı 
yüzlü seyrek motifli, atkı yüzlü sık motifli cicim (Acar, 1982: 55). 
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Cicim, ihram dokumalarda ve zili tekniği ile karışık yapılan dokumaların 
kenarlarında süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Mevcut örneklerde 
genellikle seyrek motifli cicim tekniği uygulanmıştır. Seyrek motifli cicim; 
daha çok çapraz ve dikey çizgilerden meydana gelen ufak motifler desen 
ipliğinin bir çift çözgüye, ikinci sırda tamamlanan bir işlemle sarmasıyla 
meydana gelir. Daha çok ince bez ayağı dokuması zeminler üzerine serpme 
motiflerden oluşur. Yörede, seyrek motifli cicim tekniği ile dokunmuş olan, 
130x280 cm ebatlarındaki cicimler oda ve çadır içerisinde yer yaygısı 
olarak kullanılmıştır.

Zili: Cicim dokumalarda olduğu gibi atkı ve çözgüden renkli 
desen iplikleri ön yüze atlama yapmakta ve atlamalarla motifin içi 
doldurulmaktadır. Çözgü çiftlerinin bozulmasıyla 3- 5 üstten, bir alttan 
geçen değişik renkteki desen iplikleri kendi aralarında bir boydan bir 
boya giderek zemini 2-1, 3-1 veya 5-1 atlamalarla fitil görüntüsü verecek 
şekilde kaplar. Zili dokuma türlerinde daha çok enine ve boyuna çizgiler 
kolaylıkla dokunabilir, ancak atlamaların kaydırılması ile çapraz çizgiler 
dokunabilir. Zili çeşitleri şunlardır; düz, seyrek, çapraz, damalı ve konturlu 
zili-zili verne (Acar, 1982: 56). 

Zili yörede kilimden sonra sıkça uygulanmış bir tekniktir. Zili 
dokumalarda kıl çözgü ve atkı kullanıldığı belirlenmiştir. Geçmişte göçebe 
olarak yaşayan halkın çadırlarında kullanılmak amacıyla yapılan bir 
dokumadır. Mevcut örneklerde genellikle düz zili tekniği uygulanmıştır. 
Düz zili; desenlerin içi 2-1, 3-1, 5-1 atlamalarla doldurulurken, başta kalan 
tek çözgüler ve atlamalar ile yaygının yüzünde dikey çizgili, fitilli bir 
görünüm meydana gelen tekniktir. Yörede düz zili tekniği ile dokunmuş 
olan 210x330 cm ebatlarındaki zililer yer yaygısı olarak kullanılmıştır. 

Sumak: Sumak da cicim ve zili dokumalarda olduğu gibi atkı ve 
çözgü dışında renkli desen iplikleri kullanılarak uygulanır. Aynı renkteki 
desen ipliklerinin çözgü çiftlerine devamlı olarak sarılmasıyla dokunur. 
Renkli desen iplikleri motiflerin içini doldurduktan sonra başka renkteki 
bir desene veya üst sıraya geçilir. Dokuma çoğunlukla yaygının tersinden 
yapılmakta olup, başlıca sumak çeşitleri şunlardır; atkılı düz, atkılı ters, 
atkılı balıksırtı, atkılı çapraz alternatif, atkısız düz, atkısız ters, atkısız 
balıksırtı, atkısız çapraz alternatif sumak (Acar, 1982: 61-82).  

Yörede uygulanan sumak tekniği atkılı ters sumak ve çapraz alternatif 
sumaktır. Ters sumak; düz dokumanın tersine, içten dışa doğru sararak, 
dokumanın yüzünde daha kısa kabarıklıkların oluşturduğu sumak dokuma 
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şeklidir. Dış görünüş olarak fitilli bir form alır ve daha çok diğer dokuma 
teknikleriyle karışık olarak dokunur. Çapraz alternatif sumak; Ters sumak 
dokumanın her sırada birer çözgü çifti kaydırarak dokunmuş şeklidir. 
Yörede sumak teknikli dokumalar, 120x220 cm ebatlarında, çadır duvarı 
süslemek ve çuvalların üzerini örtmek amacıyla örtü ve ayrıca çuval olarak 
dokunmuş ve kullanılmıştır.

Keçe: Keçe bir dokuma türü olmayıp, yöre halkının eskiden uğraştığı 
önemli el sanatlarından biri olduğu için araştırma kapsamına alınmıştır. 
Keçe yapımında yünler öncelikle pıtrak ve pisliklerinden arındırılır. Elle 
çıkmayan pislikler makasla kesilerek temizlenir. Sonra ditme işlemi 
yapılır yani temizlenen yün el ile birbirinden ayrılır. Siyah renkli yünler 
desenlendirme işinde, beyaz yünler keçenin alt ve üst yüzeylerinde, 
kirli renkliler ise orta tabakaya gizlenerek, değerlendirilmek üzere 
sınıflandırılırlar. Ditme işleminden sonra yün atılmaya hazır hale gelmiştir. 
Atma işleminde, didilen yün hallaç yayı ile atılır ya da tarak ile taranır 
böylece ham yün yada yapak keçe yapılacak hale gelmiş olur. İşlemin 
devamında öncelikle desen yapmak için yapağı boyanır. Yapılacak 
keçenin enine ve boyuna göre yere bir çadırın stili1serilir. Stilin üzerine 
desen yapılır. Keçe siyahsa beyaz yünden, beyazsa siyah yünden ya da 
renkli yün parçalarından aralara noktalar halinde yapağılar sıkıştırılır. Bu 
desenlendirme işlemine ala adı verilir. Dokuyucu o anda içinden geldiği 
gibi desen yapar.  Yüne çok az ılık su serpilir ve yekre2 haline getirilir. 
Bu yekreler stilin üzerine konur, sıcak su serpilir. Bir uçtan başlanarak 
stil düzgün bir biçimde rulo şeklinde sarılır. İki ucundan ip ile bağlanan 
rulo tepme işlemine hazırdır. Yaklaşık 30-40 dakika tepme işlemi yapılır. 
Daha sonra kenarları düzeltilir, sıcak su verilir ve 1 saat daha tepme işlemi 
devam eder. Bu işlem bittikten sonra stil sökülür. Bu işlem sonunda yünler 
sıkışmış, ancak birbirleriyle tam olarak kaynaşmamıştır, yünün bu haline 
ham keçe denir. Bundan sonra ham keçeyi pişirme işlemine geçilir. Elle 
pişirme ovma ile başlar, sıcak su dökülen keçe bilekten, dirseğe kadar olan 
kısımla ovulur. Keçenin yünleri birbirine geçinceye kadar devam edilir, 
sonra lifleri birbirine geçen keçenin pişirilmesinde ikinci aşamaya geçilir. 
Çok sıkı biçimde dürülmüş keçeye sıcak su verilerek kolla pişirme işlemi 
devam eder ve açılan keçenin tesviyesi yapılır. Yumruklayarak ince yerler 
kalınlaştırılır- kalın yerler inceltilir, uzayan kısım kısaltılır- kısalan kısım 
uzatılarak keçe istenilen kalınlığa ve düzgünlüğe getirilir. Sonra dizleme3 

1 Stil: Çadır kenar duvarını örtmek için kıldan yapılmış dokuma.  
2 Yekre: Grup.
3  Dizleme: Diz ile ovma işlemidir.
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işlemine geçilir. Amaç keçenin sıkıştırılmasını ve sertleşmesini sağlamaktır. 
Dizler keçenin üzerine bastırılır ve keçe döndürülerek ilerletilir. Tesviye ve 
düzleme sırasında oluşan kırışıklıklar düzeltilir. Daha sonra iyice yıkanan 
ve sıkı bir şekilde dürülen keçe süzülmeye bırakılır. Bir gece süzülen keçe 
ertesi gün güneşte kurutulmaya asılır. Böylece kullanıma hazır keçe elde 
edilmiş olur. Yörede 120x225 cm ebatlarındaki keçeler, çadırlarda yer 
yaygısı olarak kullanılmıştır.

Kolan: Çözgü yüzlü dokuma türlerinden biri olan kolan; Anadolu’ da 
sırtta çocuk taşımak, beşik bağlamak, sırtta yük taşımak ve çuvalların kolayca 
taşınabilmesi amacıyla, çuval kenarlarına dikmek için dokunmuştur. Çift 
yönlü veya tek yönlü olarak dokunabilmektedir. Yörede kolan dokumada 
kullanılan araç- gereçler mekik ve kılıçtır. Mekik; atkıların, çözgüler 
arasındaki boşluktan (ağızlıktan) kolayca geçmesini sağlayan, ipliğin 
sarıldığı iki ucu sivrice, silindir biçimli ve çoğunlukla ahşaptan yapılmış 
alettir (Şekil 3). Kılıç; çözgülerin arasını açarak ön ve arka pozisyon 
almasını sağlayan tahta alete verilen addır (Şekil 4). Kolan dokumak için 
önce, yere karşılıklı çakılmış iki kazık üzerine gerdirilen çözgü ipleri, 
istenilen uzunlukta hazırlanır. Dokuyucu bir iskemle üzerine oturur, önde 
gerili bulunan çözgü ipleri, kılıç ve mekik yardımıyla dokunur. Mekik 
ile çözgü ipleri arasından atkı ipleri geçirilir. Kılıç denilen alet ile atkılar 
sıkıştırılır. Farklı renkli iplikler kullanılarak desenlendirme yapılır. Bu 
nedenle değişik bir görünümü vardır. Bu işlem istenilen uzunlukta dokuma 
elde edinceye kadar devam eder. Dokunan örnekler uzun ve dardır. 

Çul: Keçi kılından dokunan süslemesiz, atkı yüzlü basit dokumalardır. 
Özellikle siyah keçi kılından dokunan örneklere malzemenin sertliğinden 
dolayı çul denilmiştir. İplik boyanmaz, keçi kılı doğal rengi ile kullanılır. 
Yörede çul dokumaları, 200x230 cm ebatlarında olup, çadırlarda kilim, 
cicim ve zili dokumaların altına serilmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca 
bir de ihram adı verilen bir çul türü mevcut olup, bir diğer adı yük 
çuludur. İhramın özelliği keçi kılı ile kanat4 şeklinde dokunup, sonradan 
birleştirilmesidir. Karışık canlı renklerle ya da sadece iki renkli olarak 
kalınlı-inceli çubuklar şeklinde dokunur. Sade dokumalar olup, uç ve orta 
kısımlarına basit, renkli, cicim tekniği ile süslemeler yapılabilmektedir. 
Yörede 160x280 cm ve 140x250 cm ebatlarında dokunmuş olan ihramların, 
desenli ve açık renkli olanları, ölü gömme esnasında kullanılmış ve sonra 
camiye hibe edilmiştir. Aynı zamanda çadırların bir köşesinde bulunan 

4  Kanat; sonradan eklenmek üzere geniş olmayan şekilde dokunmuş ensiz dokumaları, sonradan dikiş ile 
birbirine yandan eklenerek yapılan büyük yaygılardır.



913

yatakları örtmek için yine çadırlarda, yiyecek ve giyeceklerin bulunduğu 
çuvalların üzerini örtmek için örtü amaçlı olarak da kullanılmıştır.

Çuval: İçlerinde bir şeyler saklamak veya taşımak için kullanılan 
dokumalardır. Yaptığı işe göre un çuvalı, yük çuvalı, sırt çuvalı gibi 
isimler alır. İç çamaşırı ve elbise konulan çuvala  sırt çuvalı veya asbab 
çuvalı denir. Sırt çuvalı genellikle desenli dokunur, bu nedenle ala çuval 
da denir. Ala çuval, ön kısmı çapraz alternatif sumak tekniği, arka kısmı 
kilim tekniği ile dokunur. Kenarları kolay indirilip kaldırılabilmek için 
kuşaklı olup, kuşaklar kolan dokumadır. İçerisine yiyecek konulup, bir 
kenara kaldırıldığında bu kez yük çuvalı adı verilir. Yük çuvalı 70x120 
cm ebatlarında olup içinde tahıl ve un taşınan veya saklanan örnekleri, 
genellikle desensiz veya çubukludur. Bu tür çuvallar nemi önlemek için 
genellikle keçi kılından dokunur. 

Heybe: Tarlaya çalışmaya gidenlerin veya alışverişe çıkanların 
omuzlarına aldıkları ya da ortasındaki yırtık kısımdan boyunlarına 
geçirip, ön ve arkalarında taşıdıkları, içerisine yiyecek veya eşya konulan 
dokumalardır. Yörede heybe dokuması ters sumak tekniği ile dokunmuştur. 
Genellikle heybeler 45x125 cm ebatlarında olup kısa mesafeli yerlere 
gidilirken veya tarlaya çalışmaya giderken yiyecek ve eşya taşımak amaçlı 
kullanılmıştır.

Dokumaların Renk, Desen ve Motif Özellikleri
Kilim dokumalar
Yurtpınar kilimlerinde kırmızı, kahverengi, lacivert, açık mavi, turkuvaz, 

beyaz, yeşil, mor, sarı, turuncu, siyah, pembe ve bordo renkler kullanılmış 
olup, bu renklerin canlı tonları tercih edilmiştir. Yurtpınar kilimlerinde parmak, 
kara böcü, hülübülü, kalıp, şemsiye, zaptiyeli, külahlı, kelebek, yer- gök, it 
ağzı ve ayak motifleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan karaböcü motifi 
yaba motifinin bir varyantı olup motifler arası geçişleri sağlamak, boşlukları 
doldurmak amacı ile kullanılan bir motiftir (Şekil 5).  

Hülübülü; Anadolu motiflerinden beş parmak motifidir. Halk arasında 
beş sayısının kötü göze karşı koruyucu niteliği olan bir rakam olduğuna 
inanıldığı için, parmak motifi yaşamı koruyan motifler kategorisine 
girmektedir (Şekil 6).

Kalıp; Anadolu motiflerinden yıldız motifidir. Anadolu halklarının 
inançları, yıldızlarla insanlar arasında bir yazgı bağlantısı kurmaktadır. 
Örneğin, gökte bir yıldız kaydığında bir insan öldüğüne inanılır. Yıldız 
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motifi de bu inançlar sonucu ortaya çıkmıştır (Şekil 7). 
Şemsiye; Anadolu motiflerinden bukağı motifidir. Bukağı motifi aileyi, 

kadın- erkek birliğini, ailenin devamlılığını, bereketi ve sevgililerin 
birleşme arzusunu simgeler (Şekil 8).

Zaptiyeli; Yöreye has motiflerden olup,  aynı isimli motifin iki varyantı 
kullanılmıştır (Şekil 9a,b).   

Külahlı; Anadolu motiflerinden eli belinde motifinin bir varyantıdır 
(Şekil 10).

Kelebek; Anadolu motiflerinden küpe motifidir. Küpenin Anadolu 
kadın kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Doğum ve çoğalma ile ilgili 
motiflerden olan küpe motifinin, dokumalardaki formu, sarkık küpelerin 
stilizasyonudur. Küpe Anadolu’da değişmeyen bir düğün hediyesidir. 
Küpe motifi genç kızın evlilik isteğini iletir (Şekil 11).

Yer-gök; Uzakdoğu kökenli motifin Anadolu yorumu olup ying-
yang motifidir. Gece- gündüz, güzel- çirkin, kadın- erkek, yer- gök gibi 
zıt kavramların birleşimini sembolize eder. Ying ve yang birbirinden 
ayrılamaz, biri olmadan diğeri var olamaz (Şekil 12).

İt ağzı; Anadolu motiflerinden kurtağzı motifidir. Bu motif stilize 
edilmiş kurtağzı ve kurt izi şeklindedir. İyimserliğin ve korumanın simgesi 
olan kurt karanlıkta görebilme yeteneğine sahip olduğu için de, ışığı ve 
güneşi sembolize etmektedir  (Şekil 13).

Ayak; Anadolu motiflerinden biri olup, deveboynu, çakmacık, kırma, 
akıtma ve kertik olarak da bilinmektedir. Antalya civarından başka, Kayseri 
Konya, Nevşehir, Niğde, Erzurum, Sivas, Balıkesir, Uşak, yörelerinin düz 
dokumalarında karşılaşılan bir motiftir (Kırzıoğlu, 2001: 7) (Şekil 14).

Yurtpınar kasabası düz dokuma yaygıları, teknik ne olursa olsun 
genellikle desen adına göre isim alırlar ve desenlere göre çeşitlilik 
gösterirler. Yurtpınar kasabasında eskiden dokunup günümüze kalabilen 
desen itibariyle farklı üç çeşit kilim olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 
birincisi külahlı kilim olup, külahlı motifinin, kilim yüzeyi boyunca, 
şaşırtmalı sıralar halinde, farklı renklerde dokunması ile oluşmuş, rapor 
desenli, sedef ve bordürü bulunmayan bir kilimdir (Şekil 15). 

Bir başka külahlı kilim örneğinde desen kompozisyonu aynı olmakla 
birlikte, etrafını çevrelemeyen, sadece başlangıç ve bitiş kısımlarında 
zaptiyeli motifinin farklı renklerde kullanılmasıyla bordür oluşturulmuştur 
(Şekil 16). 
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İkinci kilim tipi baldırlı desenli kilimdir. Kilime 3- 4 cm’lik etek 
dokuması ile başlanıp iki bezeme arasına farklı renklerde ayak motiflerinin 
yerleştirilmesi ile çizgi halinde ince bordür dokunmuş olup, bordür 
kilimin sadece başlangıç ve bitiş kısımlarında bulunmakta dört tarafından 
çevrelememektedir. Desen dikey formda üç adet kalın kuşak görünüşünde 
olup ortadaki kalın kuşakta beyaz zemin üzerine farklı renklerde kalıp 
motifleri, bu motiflerin iki kenarında hülübülü, parmak ve kelebek motifleri 
yerleştirilmiştir. Kenar kuşaklarda farklı renklerde zaptiyeli motifi ve 
bunların arasında siyah renkli karaböcü motiflerinin bağlantı olarak 
kullanılması ile oluşturulmuş bir kompozisyon yer almaktadır  (Şekil 17). 

Bir başka baldırlı kilim örneğinde desen kompozisyonu aynı olmakla 
birlikte zaptiyeli motifinin yerini kelebek ve parmak  motifleri almıştır 
(Şekil 18).

Üçüncüsü alabalı desenli kilimdir. Parmak ve yarım zaptiyeli motiflerinin 
farklı renkleri kullanılarak yerleştirilmesi ile bordür dokunmuş olup, bordür 
başlangıç ve bitiş kısımları ile birlikte kilimin dört tarafını çevrelemektedir. 
Desen dikey formda olup, üç adet kalın kuşak görünümündedir. Ortadaki 
kuşak motifleri diğer iki kuşaktan farklı olup  beyaz zemin üzerine 
yerleştirilmiştir. Yan kuşaklarda kalıp  ve zaptiyeli motifleri, ortadaki kalın 
kuşakta itağzı  ve  kalıp  motifleri kullanılmıştır (Şekil 19). 

Antalya’nın kuzeyindeki Karakoyunlu oymaklarından biri tarafından 
dokunduğu tahmin edilen ve Türk ve İslam eserleri müzesinde, 1751 
envanter numarası ile bulunan bir kilimde de karaböcü,  şemsiye ve 
parmak motiflerinin aynı şekilde uygulandığı görülmektedir (Ölçer, 1988: 
122-123). 

Cicim Dokumalar
Yutpınar cicimlerinde kahverengi, mavi, bordo, kırmızı, siyah, beyaz, 

sarı, turuncu ve yeşil renkleri kullanılmıştır. Yurtpınar cicimlerinde pıtrak, 
sığırsidiği, kazayağı, kurbağacık,  karnıyarık,  koçboynuzu ve eli böğründe 
motifleri yer almaktadır.

Pıtrak: Anadolu motiflerinden olan pıtrak, tarlalarda bulunan, 
dikenleriyle insanlara ve hayvanların tüylerine yapışan bir bitkidir. Anadolu 
el sanatlarında kullanılan pıtrak motifi, bu bitkinin bir stilizasyonudur. 
Pıtrağın üzerindeki dikenlerin kötü gözleri uzaklaştırdığına inanan Anadolu 
insanı onu nazar motifi olarak kullanmıştır (Şekil 20).

Sığır sidiği:  Anadolu’da sık rastlanan bir motif olup, dokuma kenarlarını 
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süslemek için kullanılmıştır (Şekil 21).
Kazayağı: Anadolu motiflerinden hayat ağacı motifidir. Hayat ağacı 

sürekli gelişen, cennete yükselen hayatın, dikey sembolizmini oluşturur. 
Geniş anlamda sürekli değişim ve gelişim içindeki evreni sembolize eder 
(Şekil 22).

Kurbağacık: Anadolu motiflerinden sandık motifidir. Sandık motifi 
evlilik isteğini ve bebek beklentisini simgeler. Bu motif geleneksel olarak, 
her genç kıza evlilik öncesi alınması gereken çeyiz sandığının stilize 
edilmiş halidir. Genellikle evlilik ve çocuk isteğini simgeliyor olsa da, bazı 
yörelerde tabut ve ölüm temalarını da taşıyabilmektedir (Şekil 23).

Karnıyarık: Anadolu motiflerinden göz motifidir. Fizyolojik işlevi 
görsel algı organı olan göz, aynı zamanda entelektüel algının sembolü alarak 
da anılmaktadır. İnsan gözü iyi niyetli bakışlar taşıyabileceği gibi, zaman 
zaman kötü niyetlerin aktarıldığı bir araç olarak da kullanılabilmektedir. 
Geometrik üçgen motifi, en basite indirgenmiş stilize göz formudur. En sık 
rastlanan göz motifi dörde bölünmüş eşkenar dörtgen şeklindedir (Şekil 
24).

Boynuz, Koçboynuzu; Bereket, kahramanlık, güç ve erkeklik sembolü 
olarak kullanılan bir motiftir. Boynuz motifi insanlık tarihinde her zaman 
güç, kuvvet timsali olan erkekle özleştirilmiştir (Şekil 25).

Eli böğründe: Anadolu motiflerinden eli belinde motifi dişiliğin 
simgesidir. Sadece analık ve doğurganlığı değil, aynı zamanda uğur, 
bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder (Şekil 26).

Yurtpınar kasabasında eskiden dokunup, günümüze kalabilen cicim 
örneği oldukça azdır. Yurtpınar cicimlerinin baş ve son bordürleri 7–8 
cm. kalınlığında eli böğründe motifinin farklı renklerle sıralanması ile 
dokunmuştur. Cicimin iki yan bordüründe de kazayağı motifi kullanılmıştır. 
Zemininde ise, kazayağı, pıtrak, kurbağacık, koçboynuzu ve karnıyarık 
motifleri sığırsidiği motifi ile bantlara ayrılarak karışık bir kompozisyon 
oluşturulmuştur. Bantlar arasındaki motifler farklı renklerle dokunmuştur 
(Şekil. 27).

Zili Dokumaları
Yurtpınar kasabası zili dokumalarında, mor, yeşil, turkuvaz, sarı, siyah, 

beyaz, turuncu, bordo, kırmızı ve lacivert renkleri kullanılmıştır. Yurtpınar 
zillilerinde sığırsidiği, it izi, pıtrak, cicilik ve gül motifleri kullanılmıştır.

Sığırsidiği; dokuma kenarlarını süslemek için yer verilmiş olup, cicimde 
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kullanılan motif ile aynıdır.

İt izi: bu motif “Y” harfine benzemekte olup, ok-yay veya yaba motifidir. 
Bu motif Oğuzların Kayı boyu damgasını andırmaktadır (Kırzıoğlu, 2001: 
208). Aynı motifin Mersin yöresi zililerinde de kullanıldığı görülmektedir 
(Görgünay, 2002: 64)  (Şekil 28).

Pıtrak: cicimde kullanılan motif ile aynıdır.

Cicilik; bu motif Anadolu motiflerinden su yolu motifidir. Su, yeniden 
doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın akışkanlığının ve 
sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgilik, saflık ve erdemin sembolüdür. 
Anadolu kültüründe su yaşamı simgelediği için, su yolu motifi yaşamla 
ilgili motifler kategorisindedir (Şekil 29).

Gül: Anadolu motiflerinden göz motifinin bir varyantıdır (Şekil 30).
Yurtpınar zili dokumalarında güllü zili deseni kullanılmış olup, 

mevcut iki örnek bulunabilmiştir. Birinci güllü zili örneğinde; baş ve son 
bordürlerinde 3-4 cm’ lik sığırsidiği motifi bulunmaktadır. İç bordürünün baş 
ve sonunda it izi motifi, yan bordürlerinde ise cicilik motifi kullanılmıştır. 
Gül motifinin zemin yüzeyi boyunca farklı renklerden dokunması ile 
oluşmuş, rapor desenli bir kompozisyondur (Şekil 31).

 İkinci güllü zili örneğinde; baş ve son bordürlerde pıtrak motifi, farklı 
renklerde ve cicim tekniği ile dokunmuştur. Birinci sedefinde, sığırsidiği 
motifi, ikinci sedefinde ise it izi motifi kullanılmıştır. İt izi motifi dokumanın 
dört tarafını çevrelemektedir. İki sedef arasında kalan yan bordürlerde 
farklı renklerde cicilik motifi kullanılmıştır. Gül motifinin zemin yüzeyi 
boyunca farklı renklerden dokunması ile oluşmuş, rapor desenli bir zilidir 
(Şekil 32).

Keçe: Yurtpınar keçe örneklerinde klasik keçe renkleri kullanılmıştır. 
Bu renkler, beyaz zemin üzerine kırmızı ve mavi, siyah zemin üzerine 
ise beyaz renkli desenlerden oluşmaktadır. Keçelerin kenarlarında, 10-15 
cm.lik boşluk bırakıldıktan sonra, dörtkenarına bordür yerleştirilmiştir. 7-8 
cm. kalınlığında içi boş bırakılmış, sadece kenar çizgileri bulunan sedef 
kullanılmıştır. Zeminde ise, baklava şeklinde, doğadan stilize edilmiş 
motifler kullanılmıştır. Keçelerde görülen motifler Türk dünyasında 
keçelerde yaygın olarak kullanılan özek-alem- koçmuyuz motiflerine 
benzer özellikler taşımaktadır. Bu motif bazen bir çiçek gibi, bazen de 
iki tarafı kıvrık koç boynuzu biçiminde yada orta kısmı uzun ve yuvarlak 
yapılmış, kenarlarının kıvrıklığı ile elibelinde motifine benzetilmiş, 
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karşılıklı yerleştirilmiş bir tarzdadır (Şekil 33-34).       
Kolan Dokumalar
Yurtpınar kolon dokumalarında, siyah, beyaz, kahverengi, mavi, krem 

ve kırmızı gibi renkler kullanılarak desenlendirme yapılmış olup basit, 
geometrik desenlere yer verilmiştir (Şekil 35).

Çul Dokuma
Yurtpınar çul dokumalarında, keçi kılının doğal rengi yani siyah ve beyaz 

renkler kullanılmıştır. Yurtpınar çullarında, dokumanın başlangıcında 2-3 
cm’ lik kilim örgüsü yapılmıştır. Dokuma yüzeyi boyunca yatay kullanılmış 
kalın çubuklar dokunmuştur (Şekil 36). Çubuk motifi, Anadolu’da çok 
kullanılan ve halk arasında tahta, yol olarak da bilinen bir motiftir. Halkın 
çul olarak isimlendirdiği bu dokumalar, malzeme ve tekniğinin basitliği 
nedeniyle çok değerli kabul edilmezler. Bu nedenle desenleri basit ve 
süslemeden uzaktır (Deniz, 2000: 199). Renkli ve halk arasında daha 
kıymetli kabul edilen çul dokumalar ihramlardır. 

Yurtpınar ihram dokumalarında siyah, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil ve 
sarı renkler kullanılmıştır. Yurtpınar ihramlarından günümüzde iki farklı 
örnek bulunduğu belirlenmiştir. Bunlardan ilki; siyah ve beyaz renkli, 
kalınlı, inceli çubuklar şeklinde yol yol dokunmuştur. İkinci örnekte 
ise farklı renklerde, kalınlı inceli, sık ve seyrek olmak üzere bantlar 
kullanılmıştır. Baş, orta ve son kısımlarındaki bantlara cicim tekniği ile 
süsleme yapılmıştır (Şekil 37).

Çuval Dokumalar
Yurtpınar çuvallarında siyah, beyaz, kırmızı, turuncu ve lacivert renkleri 

kullanılmış olup, bereket, boynuz ve cicilik motifleri kullanılmıştır.

Bereket: Anadolu dokumalarında genellikle koçboynuzu ve eli belinde 
motifleri ile bir arada yorumlanmakta ve evlilik, çiftleşme, üreme gibi 
kadın-erkek ilişkilerine dair anlamlar içermektedir. Uğur ve bereket 
sembollerinin kullanılmasının amacı, sonsuz mutluluk dileğini ifade 
etmektir (Şekil 38).

Boynuz: Koçboynuzu motifinin bir varyantıdır (Şekil 39). 
Yurtpınar çuval dokumalarından günümüzde iki farklı örnek bulunduğu 

belirlenmiştir. Bunlardan birincisinde; ön ve arka yüzeyde olmak üzere 
dikey kalın çubuklarla desenlendirme yapılmıştır. İkinci örnekte ise; arka 
yüzeyde çuval üzerindeki, dikey bantlar, renkli, düz kilim tekniği ile 
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dokunmuştur. Ön yüzeyinde, ortada birleşen dikey bantlarda, bereket ve 
cicilik motifleri bulunmaktadır. Çuvalı kolay taşıyabilmek için, iki yanında 
da kolan dokumadan yapılmış saplar bulunur (Şekil 40).

Heybe Dokumalar
Yurtpınar heybe dokumalarında, kırmızı, kahverengi, turuncu, beyaz, 

yeşil ve mavi renkler kullanılmıştır. Yurtpınar heybelerinde boynuz, it izi 
ve baklava motifleri bulunmaktadır. Ön kısmı ters sumak, arka kısmı cicim 
tekniğiyle dokunmuştur.

Boynuz: Koçboynuzu motifinin farklı bir varyantıdır (Şekil 41).
İt izi: Zili dokumalardaki motif ile aynıdır.

Baklava; Anadolu motifleri arasında yaygın olan bir motifidir (Şekil 
42). Yüzyılların ötesinde kullanılmış olan baklava varyantı motifler, 
Anadolu’da hopan, zili, sumak ve kilim gibi dokumalarla günümüze kadar 
gelmiştir (Kırzıoğlu, 2001: 120). Yurtpınar heybelerinde karşımıza çıkan 
baklava motifinin benzeri, Balıkesir Doyran Köyü zililerinde de benzer bir 
formda görülmektedir (Kırzıoğlu, 2001: 124)

Yurtpınar heybelerinde, heybenin göz olarak adlandırılan kısımlarında 
boynuz motifi kullanılmıştır. Kenarlarında ince bezeme şeklinde 
çerçeve yapılmıştır. Baş ve son kısımlarında farklı renklerle it izi motifi 
kullanılmıştır. Ortasında, boyuna geçen kısmında dikey şeritler üzerinde 
farklı renklerde baklava motifi yer almıştır (Şekil 43).       

Sonuç ve Öneriler
Dokumalar, basit ve kısıtlı olanaklarla, zengin dokusal yüzeyler 

aranarak sonsuz çeşitlilikte ve ihtiyaçları karşılama amacına yönelik 
yaratıcılığının somut belgeleridir. Bu ise Anadolu el sanatlarının, dokuma 
sanatına yansıyan ve evrensel düzeyde değerlendirilmesine neden olan 
özelliğidir. Günümüzde hızla yaşanan değişim ve gelişim karşısında, 
köklü bir geleneği olan el dokumacılığımız, geçmişle olan bağlantısını 
koparmamak için direnmektedir.

Türk düz dokuma yaygıları, daha çok geleneksel yaşamın devam 
ettiği yerlerde, dokuyucuların, yalnız kendi kullanımları için ürettikleri 
dokuma türleridir. Antalya ili Yurtpınar kasabasında geçim kaynağı 
tarıma dayalı olmasından dolayı, kendi kullanımları için bile olsa artık 
dokumacılıkla uğraşılmamaktadır. Dokuma bilenlerin sayısı da oldukça 
azdır. Eskiden kalma tezgah örneğine bile rastlanmamıştır. Yeni yetişen 
gençler dokumacılık yapmak istememektedir. Tüm bunlar göz önüne 
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alındığında yörede dokumacılığın bir iş alanı olarak değerlendirme 
potansiyelinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Eskiden kalma dokumaların 
sayısı da giderek azalmıştır. Ancak mevcut örnekler değerlendirildiğinde, 
yörenin dokuma kültürünün düz dokuma ağırlıklı olduğu ve keçecilikle 
de uğraşıldığı görülmektedir. Belgelenen dokuma örneklerinin kullanım 
alanı itibariyle Yörük yaşam biçiminin izlerini taşıdığı göze çarpmaktadır. 
Göçebe çadır yaşantısında gerekli olan, keçe, kolan, heybe, çul, çuval, 
yaygı vb kullanım alanlarına yönelik dokumaların ağırlıkta olduğu dikkati 
çekmektedir. Yörük kültürünü dokumalarda temsil eden temel motifler 
bu yöre dokumalarında da gözlenebilmektedir. Zaptiyeli motifi yöreye 
has olup, 2 varyantı, koçboynuzu motifinin 4 varyantı, göz ve elibelinde 
motiflerinin 2 varyantının dokumalarda yer aldığı görülmektedir. 

Üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yada Kültür Bakanlığı 
tarafından yapılan alan araştırmalarında, araştırma alanı olarak, sadece 
halen dokuma yapılmakta olan yöreler değil, eskiden yapılmış olan yöreler 
de seçilmelidir. Eskiden göçebe, günümüzde yerleşik olan Yörüklerin 
izleri sürülerek eski dokumacılık kültürünün izlerine rastlanabilmektedir. 
Sandıklarda az da olsa nadide dokuma örnekleri karşımıza çıkabilmektedir. 
Her bir yaşlı ninenin, dokumaya değin mutlaka anlatacak bir hikayesi 
vardır, önemli olan o hikayeyi bulup ortaya çıkarmaktır.       
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SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ
GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE 

BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ

ÖNAY, Didem
BAYRAK, Ebru

AKMAN, Mehmet
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Dünyada sosyal, kültürel ve ekonomik yönden birbirinden çok farklı 

coğrafya ve iklim özelliklerinde yaşayan çok sayıda topluluk mevcuttur. 
Bu farklılıklara bağlı olarak her toplumun değişik beslenme alışkanlıkları 
bulunmaktadır. 

İnsanların dolayısıyla da toplumun besin tüketim alışkanlıklarını yön-
lendiren etmenlerin başında coğrafik, demografik, etnografik, ekonomik 
yapı ve eğitim durumu gelmektedir. Bu değişik etmenlerin etkisi ile bire-
yin ve toplumun beslenme ve mutfak kültürü de yavaş yavaş oluşur. Birey 
ve toplumun yaşantısında oluşan değişiklikler bu kültürün zamanla değiş-
mesine neden olur. 

Dünyanın Çin ve Fransız mutfaklarıyla birlikte üç büyük mutfağından 
birisi olan Türk mutfağıyla ilgili son yıllarda bazı çalışmalar yapılmakta-
dır. Fakat ülkemizin değişik yörelerinde bulunan farklı mutfak alışkanlık-
ları ve yemek türleri hakkındaki çalışmalar oldukça sınırlıdır. Teknolojik 
yenilikler, eski yemekleri bilen yaşlı kişilerin azalması vb. faktörler gün 
geçtikçe Anadolu yemeklerinin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu ne-
denle geleneksel yiyecek-içecek ve yemeklerin derlenip, yazılı kaynaklar-
da toplanıp, tanıtılması, günümüze ve geleceğe taşınması gerekmektedir.

Silifke yöresinde yaşayan insanların beslenmesinde önemli yer tutan 
pek çok yöresel besin bulunmaktadır. Bu besinler arasında; yoğurt, harnup 
(keçi boynuzu), gevil (kapari), andız pekmezi, kaya koruğu, nar ekşisi vb. 
ürünler sayılabilir.
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Bu çalışmanın amacı, Silifke yöresi mutfak kültürü içerisinde yer alan 
bu geleneksel ürünlerin bazı özellikleri ve beslenmedeki fonksiyonel öne-
mini ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel gıda, Silifke, nar ekşisi, keçi boynu-
zu, kapari.

ABSTRACT
Features of Traditional Products in Silifke Region Cuisine and 

Functional Importance in Nutrition
In the world, there are many societies who live in different geographic 

and climate characteristics in terms of social, cultural and economical. 
Taking differences into consideration, every society has various nutritional 
habits. 

Factors that shape nutrition consumption habits of society as well as 
people are geographic, demographic, ethnographic, economical structure 
and education condition. Nutrition and cuisine culture of society and 
individual change with the effect of these factors little by little. Innovations 
which occur in individual and society’s life result in variations of culture. 

There are some studies related to Turkish cuisine which is one of the 
three major cuisines of the world –which are China and French- in the 
recent years. But the studies which are about different cuisines habits and 
meal types are highly limited in the different regions of our country. Factors 
such as technological improvements, decline of the old and gifted persons 
bring about absence of Anatolian meals. So, traditional food and beverage 
and meals should be collected and meals. And also they should be brought 
together. It is necessary to convey them to today and future. 

There are lots of regional nutrients which are important for peoples live 
in Silifke region. These nutrients are yoghurt, locust bean, caper plant, 
grape juice, pomegranate syrup etc. 

The aim of this study is to handle some characteristics of traditional 
products and functional importance in nourishment which take place in 
Silifke region cuisine culture.

Key Words: Functional food, Silifke, pomegranate syrup, locust bean, 
caper plant.
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1. Giriş 
İnsanlar tarih öncesi zamanlardan bu yana, yaşadıkları yerde coğrafik 

yapı ve iklim şartlarının elverdiği en uygun ürünleri elde etmek için çalış-
mışlardır. Yaşamak için elde edecekleri besin maddeleri; bu ürünlere ve 
dolayısıyla önemli ölçüde iklime ve coğrafi yapıya bağlıdır. Aynı şekilde 
ürünlerin ve bunlardan elde edilen besinlerin de saklanması aynı etkenle-
re bağlı olmaktadır. İnsanlar bulundukları çevre koşullarına bağlı olarak 
çok çeşitli besin ve bunlara ait saklama ve kullanım yöntemlerini geliş-
tirmişlerdir. Kültürel ilişkiler ile bu besinler ve yöntemler topluluklardan 
topluluklara geçmiş, oralardaki koşullara göre değişikliklere uğramıştır. 
Günümüzde gelişen teknoloji, her tarımsal ürünü her yerde yetiştirmeye, 
her besini de her yerde istendiği kadar uzun süreli olarak saklamaya ola-
nak tanımaktadır. Bunun sonucu olarak tüm dünyada birkaç verimli veya 
verimli hale getirilen bitki ve hayvan türü en ekonomik ürünün üreticisi 
olarak geleneksel birçok tarımsal ürünü üretim alanlarından uzaklaştır-
maktadır. Üretimdeki bu tek tiplilik besin hazırlama, saklama ve tüketim 
biçimini de etkilemekte ve bu uygulamalar tüm dünyada yaygınlaşmakta-
dır. Geleneksel birçok besin maddesi ise unutulmakta ve ilgili hammadde-
lerin olmaması nedeniyle yapılamaz duruma gelmekte ve dolayısıyla yok 
olmaktadır. Teknolojinin ucuz gibi algılanan bu olanaklarının insanlığa ol-
dukça pahalıya mal olabilecek yönleri vardır. Bu nedenle geleneksel olan 
ürünler, besin maddeleri, onların saklama, hazırlama ve tüketim yöntemle-
rinin unutulmaması, yok olmaması ve gereğinde kullanılabilecek durumda 
olması büyük önem taşımaktadır (Çoksöyler, 2004). .

Ülkemiz halk kültürü ürünleri bakımından çok zengin bir kültür ha-
zinesine sahiptir. Ancak iletişim teknolojisinin hızla gelişmesi, insanların 
yaşam tarzlarındaki değişiklik bu kültür hazinesinin olumsuz etkilenme-
sine neden olmaktadır. Dolayısıyla eskilerin özenle hazırladığı yiyecek-
içeceklerin yerini hazır yiyecek-içecekler almaya başlamıştır. Yemek kül-
türümüzdeki bu değişiklik bazı geleneksel yiyecek-içeceklerin unutulup 
yok olmaya yüz tutmasına zemin hazırlamaktadır (Söylemez, 2005). 

Anadolu’nun zengin kültürel yapısı her bölgede farklı özellikler göste-
rir. Silifke yöresinde mutfak kültürünün şekillenmesinde, Silifke’nin tarihi 
ve kültürel mirasının önemli bir rolü vardır. Silifke yöresine, iç göçler ne-
deniyle, köy kültürü ve çeşitli illerden kültürler taşınmıştır. Silifke yöresi 
mutfak kültürüne, şehir mutfak kültürüyle, köy mutfak kültürünün iç içe 
yaşaması çeşitlilik kazandırmıştır (Onuk vd., 2004).
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Yörük kültürünün her yönüyle yaşatıldığı Silifke ve yöresinde hayvan-
cılık yapılmaktadır. Dolayısı ile hayvansal ürünlerden yoğurt Silifke is-
miyle birlikte anılan bir sembol haline gelmiş; halk oyunlarına, şiirlere, 
türkülere ana tema ve isim olmuştur (Akman, 2006).

Akman vd. (2001), tarafından Silifke ilçesi merkezi ile bu ilçeye bağlı 
bulunan üç belde ve köylerinde, 20 yaş ve üzeri rastgele yöntemle cinsi-
yet ayrımı yapılmadan gönüllülerden seçilen 700 kişi üzerinde yürütülen 
araştırma sonuçlarına göre, Silifke yöresinde süt, yoğurt ve türevlerinin 
tüketimi önemli bulunmuştur. Ayrıca, kış yiyecekleri konusunda (örneğin; 
pekmez, turşu, biber ve domates salçası, nar ekşisi, tarhana ve bulgur) yaz-
dan yoğun hazırlıklar yapıldığı, kapari (gevil), kenger, andız gibi bitkiler 
ve yabani otların beslenmede yer aldığı belirtilmektedir.

Bu derlemede Silifke yöresi mutfak kültürü içerisinde yer alan bu gele-
neksel ürünlerden; Andız pekmezi, Harnup (Keçi boynuzu), Gevil (ka-
pari), Kaya koruğu, Nar ekşisi ve Silifke yoğurdu’nun bazı özellikleri 
ve beslenmedeki fonksiyonel önemi ele alınmaya çalışılmıştır. 

2. Silifke yöresi mutfağına ait geleneksel ürünler
2.1. Andız Pekmezi
Andız, Cupressaceae familyasının Juniperus Drupacea Lind türüne ait 

çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin, olgunlaşmasından önce yeşil, olgunlaştık-
tan sonra puslu görünümlü, kahverengi veya mavimsi siyah 2-2.5 cm bo-
yunda, 1.5-2.5 cm çapında kozalakları vardır (Özdemir vd., 2004).

Ülkemizde andız Toroslarda çeşitli ardıçlar, Toros Göknarı ve Toros Se-
diri ile karışık bulunmaktadır. Ülkemiz dışında yayılış alanları ise Suriye 
ve Lübnan’dır (Yaltırık, 1993). Andız ağacının odunundan antiseptik bir 
madde olan katran, iki yılda bir olgunlaşan kozalaklarının etli bölümle-
rinden ise pekmez yapılmaktadır. Bu amaçla kozalaklar yılın hemen her 
mevsiminde ağaçlardan elle ya da örtüler üzerine düşürülerek hasat edil-
mektedir. Andız pekmezi üretimi için toplanan kozalaklar parçalandıktan 
sonra kozalakların etli kısımları su içinde birkaç gün bekletilerek, suda 
çözünen maddelerin ekstraksiyonu sağlanmakta ve elde edilen ekstrakt 
açık kazanlarda kaynatılarak konsantre edilmektedir. Üretilen 1 kg pek-
mez için yaklaşık 6 kg kozalak kullanılmaktadır (Topuz vd., 2004). Andız 
ağacı kökü suyu, kalp rahatsızlıklarına neden olan damar tıkanıklıklarının 
giderilmesinde ve kolesterolün düşürülmesinde kullanılmaktadır. Karaci-
ğer yetersizliği ile dalak rahatsızlıklarında çok faydalı olan andız kökü 
suyu, kadınların ay hali düzensizlikleri, migrenden kaynaklanan yarımbaş 
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ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar, sırt ağrıları için kullanılmaktadır. Andız 
ağacı ve meyvalarının taşıdığı şekerler ve vitaminler nedeniyle kuvvet ve-
rici ve cinsel gücü artırıcı olarak ta kullanılmaktadır.

Uzun yıllardan beri ülkemizde, başta üzüm olmak üzere elma, incir, ke-
çiboynuzu (harnup), dut, erik ve kayısıdan pekmez üretimi yapılmaktadır 
(Yaltırık, 1993: Baytop,1994). Bölgemizin iklim ve diğer koşullarına bağlı 
olarak her bölgede pekmeze işlenen bir meyve bulunmaktadır. Bu meyve-
lerden biri de Akdeniz bölgesi’nde Toros dağları üzerindeki bazı bölge-
lerde bol miktarda bulunan ve bölge halkı tarafından pekmeze işlenmekte 
olan andızdır (Batu ve Aktan, 1992: Aksu ve Nas, 1996). 

Pekmez, Gıda Maddeleri Tüzüğünün 406. maddesinde “üzüm ve buna 
benzer şekerli meyvelerin ve usarelerinin mahalli usul ve adaletlere göre 
kaynatılarak koyulaştırılması ile elde edilen koyu renkli ve koyu kıvam-
daki madde” olarak tanımlanmaktadır (Arıken ve Şanlıer, 2000). Pekmez, 
yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. 
Ayrıca, mineralleri yoğun olarak içermektedir. Pekmez özellikle günlük 
kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir 
kısmını karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının 
yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, tüberkülozlu hastaların, 
iyileşme dönemindeki kişilerin diyetinde yer alması önerilmektedir. Pek-
mezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokula-
rın krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azal-
maktadır. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapısında bulunur ve insülin 
kullanımı ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi sonucunda 
gıdalardaki krom miktarının göz önüne alınırsa pekmezdeki kromun öne-
mi daha da belirginleşmektedir.

Andız pekmezi, bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, mide bulantı-
sı, akciğere, karaciğere  faydalı bir pekmezdir ve bütün pekmez cinslerin-
de olduğu gibi kan yapıcıdır ve enerji verir (Anon, 2007a).

2.2. Harnup (Keçiboynuzu)
Harnup yeryüzünde bilinen en eski ve yararlı bitki türlerinden biridir. 

Eski kutsal metinlerde “Yaban Balı” olarak anılan keçiboynuzu bitkisi 
meyvesinin, batı dillerindeki isminin “Yahya Peygamber Ekmeği” anla-
mına geldiği belirtilmektedir (Harbi, 2005: Saraçoğlu, 2006; Tunalıoğlu 
vd., 2003). Avrupa da bu ismi almasının nedeni, Yahya Peygamberin ıssız 
çöllerde bu meyveyi yiyerek yaşamını sürdürmeyi başardığı rivayetine da-
yandırılmaktadır (Tunalıoğlu vd., 2003). 
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Harnup Akdeniz iklim özelliğini taşıyan bölgelerin tipik bir meyvesi-
dir. Harnup ağacı baklagiller familyasına ait, sürekli yeşil kalan, düşük 
sıcaklıklara duyarlı bir meyve ağacıdır. Çoğunlukla 0-600 m. yükseklikler 
arasında kültüre alınmadan ve yetişme esnasında hiçbir kimyasal madde-
ye ihtiyaç duymadan yetişen bu ağaç, ilk meyvesini 5-10 yaşları arasında 
vermeye başlar, 15 yaşından sonra meyve verimi ve kalitesi gittikçe artar. 
Meyveleri Mayıs ayı içinde büyümeye başlar, Haziran-Temmuz aylarında 
olgunlaşır ve rengi yeşilden kahverengiye dönüşür. Olgunlaşan meyveler 
ağustos ayından itibaren toplanmaya başlarsa da iklim koşullarına göre 
aralık ayına kadar devam edebilir (Harbi, 2005; Tunalıoğlu vd., 2003 ).

 Harnup meyveleri hasat edildikten sonra bir ay kadar kurumaya bıra-
kılır. Kuruyan keçiboynuzu meyveleri doğrudan çerez olarak veya hayvan 
yemi olarak kullanılabilir. Eğer bu şekilde bir kullanım söz konusu değilse, 
kuruyan meyvelerin çekirdek ve etli kısmı mekanik yöntemlerle ayrılarak 
farklı endüstri dallarında hammadde olarak kullanılmak üzere hazırlanır 
(Tunalıoğlu vd., 2003).

Uluslar arası ticarette ve sanayide “ Saint Johns Bread” ve “Carob” ola-
rak adlandırılan harnup meyvesi tekstil, kağıt ve petrol endüstrisinin yanı 
sıra gıda ve ilaç sanayinde de geniş kullanım alanlarına sahiptir (Harbi, 
2005; Tunalıoğlu vd., 2003; Turhan ve Karhan, 2004).

Keçiboynuzu’nun kimyasal bileşim unsurları içinde ilk sırayı şekerler 
almaktadır. Meyvede toplam şekerin %52-62 arasında değiştiği, kuru mad-
dede %34.2-47.3 sakaroz, %7.8-9.6 glukoz ve %10.1-12.2 fruktoz olduğu 
belirlenmiştir. Bu meyveyi gıda sanayiine kazandıracak bir teknik henüz 
geliştirilmemiştir. Meyvenin şeker konsantrasyonunun yüksek olması ne-
deniyle su ile ekstrakte edilip sıvı gıdaya dönüştürülmesi uygun bir teknik 
olarak belirtilmektedir (Yurdagel ve Teke, 1985).

Harnubun gıda ve şifalı doğal besin olarak kullanım alanları ve özellik-
leri aşağıda sıralanmıştır.

Gıda Endüstrisinde: 
• Keçiboynuzu zamkı, sakızı ve türevleri düzenleyici (stabilizör) ve ka-

bartıcı etkilerinden dolayı dondurma ve özellikle domuz eti ürünlerinde 
(salam v.b.) katkı maddesi olarak,

• Konserve et ve balık için yoğunluğu artırıcı katkı maddesi olarak,
• Soslara, jölelere, şuruplara ve meyve konsantrelerine düzenleyici (sta-

bilizör) olarak,
• Pasta ve çöreklerde ürünün gevrekliğini sağlayıp, bayatlamasını önle-
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yen katkı maddesi olarak,
• Harnup kahvesi kafein ve teobramin türü maddeler içermediği için 

kalp, mide ve sinir sistemi sorunları olanlara kakao ve kahvenin kullanıl-
dığı tüm alanlarda alternatif olarak,

• Harnup unu, doğal şeker içeriği, kolesterol içermemesi ve ucuz olma-
sı nedeniyle hem pasta sanayinde hem de kakao yerine kullanılabilen bir 
madde olarak,

• Harnup meyvesi şeker kamışından daha fazla şeker içeren bir ürün-
dür. Harnubun bu özelliğinden dolayı en geniş kullanım şekli de pekmez 
yapılarak tüketilmesidir (Harbi, 2005; Tunalıoğlu vd., 2003; Turhan ve 
Karhan, 2004). 

Şifalı Bitki Olarak: 
Harnup ve harnuptan elde edilen ürünler (harnup pekmezi, harnup şu-

rubu, harnup unu, harnup kahvesi)  ve işlenmemiş harnup meyvesi gıda 
kapsamında yer alarak aşağıdaki rahatsızlıklarda şifalı bitki olarak kulla-
nılabilmektedir (Tunalıoğlu vd., 2003).

• Sindirim sistemi bozukluklarında özellikle ishali önleyici olarak,
• Karaciğer hastalıklarında,
• Akciğer hastalıklarında,
• Diş ve diş eti rahatsızlıklarında,
• Kolesterol düşürücü olarak,
• Kas gelişiminde,
• Yüksek enerji potansiyeli nedeniyle doğal doping (afrodizyak) ola-

rak.

Silifke yöresinde doğada kendiliğinden yetişen bu bitkinin besin olarak 
kullanımı en yaygın şekliyle harnup pekmezi şeklindedir. 

2.3. Kapari
Halk arasında; kebere, gebre otu, deve dikeni, gevil, bubu, şebellah gibi 

isimlerle bilinen kapari (Capparis sp.) (Kan ve Arslan, 2002); Akdeniz 
iklimi özellikleri taşıyan yerlerde doğal olarak yetişmektedir. Çok yıllık 
çalımsı yapıda, dikenli, yatık veya yarı yatık olarak büyüyen kapari kıraç 
ve verimsiz arazilerde gelişebilmektedir. (Anon, 1999; Baytop, 1995; Otan 
vd., 1994). Çok yıllık bir bitki olan ve yaklaşık 150-200 yıl yaşayabilen 
kapari bitkisi yüksek sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle 
metrelerce uzanan köklere sahiptir. Bu nedenle erozyon tehlikesi olan 
alanlarda ve dolgu topraklarda toprağı tutmak için, ayrıca kurak alanlar-
daki yeşillendirme çalışmalarında başarı ile kullanılabilmektedir. Bunlara 
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ilave olarak kaparinin yan ürün olarak çiçek tomurcukları ve meyveleri 
işlenerek ihraç edilmekte ve önemli bir döviz girdisi sağlanmaktadır (Acar 
vd., 2002).

Birçok ülkede büyük miktarlarda tüketilen kapari tomurcukları genel-
likle turşu olarak kabul görmektedir. Hazırlanan bu turşuları yabancı ülke-
ler, yalnızca yemekler için bir tad verici ya da baharat gibi düşünmeyip, 
tedavi edici yönünü de düşünerek tüketmektedir.

Hindistan’da Capparis Spinosa L. Türünün acı tatta olan kök kabuğu 
taze ya da kurutulmuş olarak; müshil, tonik, balgam söktürücü, solucan 
düşürücü, ağrı kesici olarak; romatizmaya, felce, diş ağrısına, dalak büyü-
mesine karşı kullanılmaktadır. Kök kabuğunun suyu ise kulak parazitlerin-
de etkili olmaktadır. 

Kurutulmuş kök kabukları diüretik olarak kullanılmaktadır. Dövülmüş 
kökler ise ağrılı bölgelere uygulanmakta, meyvelerden hazırlanan jel ise 
romatizma tedavisinde ve yılan sokmalarında kullanılmaktadır (Anon, 
2007b).   

Kapari bitkisinin çiçek tomurcukları, meyvesi ve kök kabuğu idrar 
söktürücü, kabız ve kuvvet verici olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1984). 
Genç çiçek tomurcukları uyarıcı, müshil ve skorbit hastalığını önleyici 
olarak değerlendirilmektedir. Yaprakların ezilmesiyle hazırlanan lapa ise 
gut hastalığında kullanılmaktadır. Ayrıca hemofilide (kan bozukluğu) de 
kullanılmaktadır.

Ülkemizde bitkinin sadece çiçek tomurcukları ve meyvelerinden yarar-
lanılmaktadır. Marmaris’in Turunç köyünde halk, kebre ya da deve dikeni 
diye bildiği bu bitkiyi, karın ağrısı için tavsiye etmektedirler. Bunun için 
yapraklarını haşlayıp, çavdar unu ya da arpa su ile karıştırıp lapa hazırla-
makta ve bu lapayı karınlarına koyarak, ağrıyı giderici olarak değerlendir-
mektedirler (Anon, 2007b).

Kaparinin ekonomik manadaki esas görevi gıda olarak kullanılmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Ayrıca kapari tomurcukları %0.3-0.5 rutin ve glu-
cocapparin ihtiva etmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmede vitamin ve 
mineral madde açısından ilk akla gelebilecek bitkilerden birisi olan kapari-
nin ülkemizde tüketimi yaygın olmamakla birlikte Avrupa ülkelerinde çok 
yaygındır. Türkiye floradan toplanan çiçek tomurcukları ile son beş yılda 
(1995-2000) ortalama olarak 5000 ton üretim miktarı ve 15 milyon dolar 
değeri ile ihracatta önemli bir yer olmaya başlamıştır. 100 gr yenebilen 
kuru madde; 67 mg Kalsiyum, 65 mg Fosfor, 9 mg demir, 24.01 g protein 
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içermektedir. Kapari gıda garnitür bitkisi olarak bitkinin girdiği her alanda 
soslar, pizzalar, salata ve mezelerde kullanılır (Kan ve Arslan, 2002).

2.4. Kaya Koruğu
Kaya koruğu (Crithmum maritimum), Umbelliferae familyasından 

olup, ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi kıyılarında, dünyada 
ise daha çok Batı Avrupa kıyılarında ve bazı Akdeniz ülkelerine ait kıyılar-
da doğal olarak dört mevsim yetişen bir bitkidir (Erginkaya vd., 2004). 

Genelde, Crithmum maritimum deniz kıyılarında kayalık bölgelerin ya-
rık, çatlak olan kısımlarında ve tatlı suların denize karıştığı yerlerde, dal-
gaların kayalıklara çarpması sonucu deniz sularının da sprey şeklinde bu 
bitkilerin üzerine geldiği kısımlarda yoğun olarak gelişmektedir (Davis, 
1972; Bayer vd., 1987; Franke, 1982).

Etli ve sulu yapraklara sahip olup, yaprakları 2-3 cm uzunluğunda, 
0,6 cm genişliğindedir. Çiçekleri ise sarımsı veya yeşilimsi beyazdır. Ye-
nilen taze yapraklarının tadı deniz suyunun etkisi ile hafif tuzlu ve ba-
haratlıdır. Baharat tadı ise bitkideki uçucu yağlardan kaynaklanmak-
tadır. Bu uçucu yağların %60’ını dillapiole, %18’ini α–pinen, %17’sini  
γ–terpiene ve ρ–cymol, apiole ve thymolmethylether gibi bileşikler oluş-
turmaktadır (Franke, 1982). Bitki C vitamini bakımından da oldukça zen-
gindir. İtalya’nın Monterosso al Mare sahillerinden toplanan Crithmum 
maritimum’un yapraklarında yapılan ölçümlerde %76,6 mg oranında Vi-
tamin C saptanmıştır (Franke, 1982).

Crithmum maritimum, ülkemizde doğal olarak yetiştiği bölgelerde yöre 
halkı tarafından ya salata olarak ya da turşusu yapıldıktan sonra tüketil-
mektedir. Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde özellikle de İspanya’da 
turşu olarak tüketiminin yaygın olduğu, İngiltere’de de bu bitki ile yapılan 
salata, turşu ve yemek tariflerine daha çok eski yemek kitaplarında rastlan-
dığı bildirilmektedir (Anon., 1981; Bond, 1988).

Ülkemizde daha çok Antalya ve Mersin illerine ait sahil yerleşim bi-
rimlerinde yapılan Kaya koruğu turşusu geleneksel olarak, ayıklama ve 
yıkama işlemlerinden sonra cam kavanozlara yerleştirilir. Üzerine bileşi-
minde %5 tuz, %0,5 limon tuzu ve %2 sirke içeren salamura suyundan 
konmaktadır. Daha sonra kavanozlar kapatılarak, oda sıcaklığında 5-7 gün 
süre bekletildikten sonra tüketime sunulmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda, diğer salatalık, zeytin ve biber 
fermentasyonunda olduğu gibi kaya koruğu fermentasyonunda da laktik 
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asit bakterilerinin rol aldığı saptanmıştır (Özcan, 2000).

Kaya koruğu eskiden beri tedavi amacıyla da kullanılan bir bitki olarak 
bilinmektedir. İçerdiği yağ asitleri, uçucu yağlar ve aromatik bileşiklerden 
dolayı kozmetik sanayinde ve yine içerdiği yüksek orandaki C vitaminin-
den dolayı skorbit hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bitkinin yaprakları 
çiğ olarak tüketildiği taktirde idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca sül-
fat, iyot bileşikleri, vitamin ve pektin içermektedir (Özcan, 2000). İçerdi-
ği yüksek orandaki iyot nedeni ile guatr hastalarına önerilen bir bitkidir. 
Crithmum maritimum’dan elde edilen metanol ekstraktının da antibakteri-
yel aktivite gösterdiği belirtilmiştir (Kumasaramy vd., 2002).

2.5. Nar Ekşisi
Nar, Punicaceae familyasının Punica cinsine ait olup, en önemli türü 

Punica granatum L.’dur (Onur, 1988). Punica granatum ismi Orta Çağ’da 
“pomuni granatum” (çekirdekli elma) teriminden türemiştir (LaRue, 1980). 
Kültür tarihi M.Ö. 3000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Anavatanı bazı 
kaynaklara göre Güney ve Güney-Batı Asya, bazı kaynaklara göre ise İran, 
Afganistan, Anadolu ve Güney Kafkasya’dır (LaRue, 1980; Dokuzoğuz, 
1978; Onur, 1982; Elyatem, 1984; Saxena, 1987; Godara, 1991).

Ülkemiz, narın yetiştirilme sınırları içinde olması nedeniyle büyük öl-
çüde çeşit ve form zenginliği göstermektedir. Ülkemizin 2002 yılı toplam 
nar üretimi 60 bin tondur ve dünyada en fazla nar üreten ülkedir. İstatistik 
verilere göre başta Akdeniz, Ege ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin 
48 ilinde nar üretimi yapılmaktadır (DİE, 2002).

Nar, son yıllarda meyve yetiştirme tekniğinde, gıda teknolojisinde 
depolama ve taşıma alanlarında görülen önemli gelişmeler sonucu daha 
fazla tanınan, üretimi, tüketimi ve ticareti yıldan yıla artan bir meyve du-
rumuna gelmektedir. Nar meyvesi ve bitkisinden çok çeşitli ve değerli 
maddelerin(ilaç, boya, yağ, mürekkep, hayvan yemi, tanen, pektin, sirke, 
sitrik asit vb.) elde edilebilmesi bu meyvenin ileriki yıllarda önemli bir 
endüstri bitkisi olacağı izlenimini de vermektedir (Vardin, 2000). 

Nar, yurdumuzda genellikle sofralık olarak taze tüketilmektedir. Narın 
taze olarak tüketiminin en büyük olumsuzluğu, yenmesindeki zahmetten 
ve çekirdeklerinin genellikle iri ve sert olmasından kaynaklanmaktadır 
(Cemeroğlu, 1977). Bu olumsuzluklardan kurtulmak ve sofralık olarak 
tüketilmeyen kırmızı ve ekşi çeşitleri değerlendirmek için Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin birçok yöresinde evlerde nar ekşisi veya nar pekmezi 
denilen konsantre üretilmektedir. Bu konsantre çorba, salata ve özel ye-
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meklerde (lahmacun, kısır, köfte vb.) kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 
narın meyve suyu, gazlı meşrubat ve şekerleme ürünlerine veya danenin 
kurutulmasıyla kuru nar tanesine işlenebileceği belirtilmektedir (Saxena, 
1987; Vardin, 2000).

Nar ekşisi, nar meyvesinin preslenmesi, elde edilen nar suyunun durul-
tulması ve tekniğine uygun olarak açıkta veya vakum altında koyulaştı-
rılması ile elde edilen ve gıdalara çeşni vermek amacı ile üretilen ekşi bir 
gıda maddesidir (TSE, 2001). TSE’nin nar ekşisinin duyusal özellikleri 
için; tortusuz olmalı, meyve parçacıkları ve sakaroz içermemeli tanımla-
maları vardır.

Filtre edilen nar suyu zamanla tortu yaptığı gibi içerdiği fazla miktar-
daki tanen nedeniyle kendine özgü oldukça buruk lezzettedir. Bu buruk 
lezzet çeşitli polifenolik maddelerden ve özellikle tanenden kaynaklanır. 
Bu maddeler aynı zamanda nar suyunun bulanıklık nedenidir. Durultma 
işlemi ile meyve suyuna buruk lezzeti veren tanenin %40 kadarı uzak-
laştırılabilmekte ve meyve suyu daha yumuşak bir lezzet kazanmaktadır 
(Cemeroğlu, 1982). Fakat nar ekşisinde özellikle bu buruk tat ve ekşilik 
arandığı için nar suyunun durultulması tavsiye edilmez. Doğal olarak nar 
ekşisi üretiminde ekşi nar suyu durultulsa bile zamanla şişede veya kon-
santrenin saklandığı kabın dibinde bir tortu oluşmaktadır. Bu tortu polife-
nollerin kondensasyon ürünleridir. Doğal olarak nar ekşisi üretiminde bu 
durum kabul edilebilir bir sonuçtur. 

Ülkemizin güney illerinde ekşi nar suyu kaynatılıp koyulaştırılarak 
“nardek” veya “nar ekşisi” adıyla çorba, salata ve özel yemeklerde kul-
lanılmaktadır. Kırsak bölgelerde kısıtlı olanaklarla aile ekonomisine katkı 
sağlayan nar ekşisi üretimi, tonlarca meyvenin değerlendirilmesini sağla-
makta ve yararlı bir ürün haline getirmektedir.

Nar ekşisi narın yetiştirildiği bölgelerde (özellikle Urfa, Hatay, Mer-
sin, İzmir), evlerde ve küçük imalathanelerde birbirine benzer şekilde 
yapılmaktadır. Ekşi ve kırmızı meyve suyu veren narlar, elle temizleme-
ayıklama ve taneleme işleminden sonra, çuvallar içerisinde, beton havuz-
larda ezme işlemi uygulanarak suyundan belirli oranda ayrılmakta, daha 
sonra elde edilen nar suyu torbada kalan posa ile birlikte kaynatılmakta ve 
yeniden uygun eleklerden geçirilerek veya yine torbalarda sıkılarak pulplu 
nar suyu elde edilmekte, elde edilen bu ürün açık kazanlarda suda çözünür 
kuru madde oranı %35-50 oluncaya kadar kaynatılarak kıvamlaştırılmakta 
ve pulplu nar ekşisi elde edilmektedir (Vardin ve Abbasoğlu; 2004).
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Nar ekşisi, asidik özellik göstermesi ve suda çözünür kuru madde de-
ğerinin yüksek olmasından dolayı oldukça dayanıklı bir gıdadır. Pastöri-
zasyona gerek kalmaksızın muhafaza edilebilir. Nar ekşisi halk arasında 
birçok hastalığın Lokman Hekim ilacı olarak da kullanılmaktadır. Şeker 
hastalarına (Anon., 2004a), tansiyon rahatsızlıklarına (Anon., 2004b) veya 
zehirli ot yiyen hayvanlara (Anon., 2004c) nar ekşisi verildiği belirtilmek-
tedir.

2.6. Yoğurt

Yoğurt, sütün mayalandırılmasıyla elde edilen bir besindir. Mayalandır-
ma (fermentasyon) en eski besin saklama tekniklerinden biridir. Mayalan-
ma süreci doğal olarak oluşabilir ve birçok besinin üretiminde kullanılır. 

Mayalanma mikroorganizmaların gerçekleştirdiği bir olaydır. Maya, 
küf ve bakteri şeklinde gruplanan mikroorganizmalar insanlar için hem 
zararlı, hem de yararlıdır. Dost bakterilerin başında laktik asit ve bifido 
bakterileriyle bazı streptekok türleri gelir. 

Bu bakteriler sütün şekerini aside dönüştürerek ekşitirler. Asitli ortam-

veren narlar, elle temizleme-ayıklama ve taneleme işleminden sonra, çuvallar içerisinde, 
beton havuzlarda ezme işlemi uygulanarak suyundan belirli oranda ayrılmakta, daha sonra 
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2004). 
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Şekil 1. Geleneksel Nar Ekşisi Üretimi (Vardin ve Abbasoğlu.; 2004). 
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gibi zararlı bakterilerin çoğalması da engellenir. 

Çok eski çağlardan beri bilinen süt mayalandırma tekniği son yıllarda geliştirilmiş ve 
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da süt katılaştığı gibi zararlı bakterilerin çoğalması da engellenir.

Çok eski çağlardan beri bilinen süt mayalandırma tekniği son yıllarda 
geliştirilmiş ve değişik toplumların damak tadına uygun çeşitte yoğurt üre-
timine geçilmiştir. 

Tarihçilerin çoğunluğu mayalandırılmış süt ürünlerinin (yoğurt, kefir, 
kımız v.b.) Orta Asya’da yaşayan göçebe topluluklar tarafından geliştiril-
diğini bildirmektedirler. Yazın sıcaklığın 40°C ye ulaştığı Orta Asya’da 
hayvandan sağılan sütün bir süre sonra ekşiyip katılaştığı gözlenmiştir. 
Düzgün şekilde oluşan ekşi pıhtı yoğurt olarak adlandırılmış, pütürlü olan 
suyu süzülerek peynir yapılmıştır. Yoğurt sözcüğünün yoğurmaktan geldi-
ği bildirilmiştir. Önceleri kendiliğinden oluşan ekşimiş sütün yararı anla-
şıldıktan sonra yoğurt yapma tekniği geliştirilmiştir.

Yoğurt taze olarak yendiği, ayran olarak içildiği gibi kurutularak az bu-
lunan mevsimlerde de yenmekteydi. “Kurut” adı verilen bu ürün günü-
müzde de Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilmektedir.

Orta Asya’dan batı ve güneye göç eden Türkler, süt mayalandırma tek-
niğini batıda Anadolu’ya, Kafkaslarda Rusya’ya, Doğu ve Orta Avrupa 
ülkelerine; güneyde Hindistan’a taşımışlardır. Buralarda iklim ve çevre 
koşullarının hayvancılığa elverişli olması yoğurdun hammaddesi süt üreti-
minin artmasını sağlamıştır.

Türkiye’de halkın beslenmesinde yoğurdun önemli bir yeri vardır. Ka-
palı tarım ekonomisinde insanlar beslenme ihtiyaçlarını kendi ürettikleriy-
le karşılamaktaydılar. Az topraklı çiftçi aileler bir inek veya birkaç koyun 
veya keçi beslerler, bunlardan sağdıkları sütü daha önce yapılmış yoğurtla 
(damızlık) hemen yoğurda çevirirlerdi. Yoğurt bir taraftan günlük olarak 
yenir, kalanı birkaç gün biriktirilerek tuluklarda yayılıp tereyağı elde edi-
lirdi. Kalan yağsız ayran biraz tuzla kaynatılıp çöktürülerek “keş” elde 
edilirdi. Keş küplerde saklandığı gibi kurutularak kış aylarında yenirdi. 
Yoğurt un veya yarma ile karıştırılarak tarhana yapımında da kullanılır-
dı. Kırsal kesimde bu işlemler halen sürdürülmektedir. Koyun ve keçinin 
sağımı bahar ve yaz aylarında yapıldığından süt bu mevsimlerde bollaşır, 
kışın ise azalır. Bu nedenle ürünler yaz aylarında yapılır. Yaz aylarında yo-
ğurt ekmek, yoğurtlu veya ayranlı çorba sıklıkla tüketilir. Kış mevsiminde 
bunun yerini keş-ekmek ve tarhana çorbası alır. Yoğurt sebze ve tahıllı 
yemeklerin üzerine dökülerek yendiği gibi, üzerine pekmez veya bal ko-
nularak tatlı gibi de tüketilir.

Orta çağa gelindiğinde başta Karadeniz çevresi olmak üzere Doğu Av-
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rupa ülkelerinde yoğurt önemli bir besin olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Batı Trakya’da keçi sütü sıcak ortamlarda ekşitildikten sonra ılık sütün 
mayalandırılmasında kullanılmıştır.

Yeniçağda mikrobiyoloji biliminin gelişmesiyle sütün ekşimesine ne-
den olan mikroorganizmalar tanınmaya başlamıştır. Sütün mayalanması 
sırasında laktik asit oluştuğundan yoğurttaki mikroorganizmalar “ laktik 
asit bakterileri” olarak adlandırılmıştır.

Sütün mayalanma süreci üzerindeki araştırmalar 19. yy da başlamış-
tır. Fransız bilim adamı L. Pasteur sütün mayalandırılmasında bakterile-
rin rolünü tanımlamıştır. Alman hekim R. Koch’un birçok hastalığın mik-
roplardan kaynaklandığını ortaya koymasıyla insanlarda mikrop korkusu 
başlamıştır. Pasteur mayalanma ürünü olan içkilerin 60°C’de ısıtılmasıyla 
hastalık yapan mikropların öldüğünü bulmuştur. Bu buluş “pastörizasyon” 
tekniğiyle besin saklama işlemine zemin oluşturmuştur. 

Bu buluşla birlikte sütün içinde 60-70°C de ısıtma (pastörizasyon) ile 
yok edilebilen bakteriler yanında bu sıcaklıkta ölmeyen yararlı bakterile-
rin de bulunduğu anlaşılmış ve bunlar yoğurt mayası olarak üretilmeye 
başlanmıştır.

Rus bilim adamı, Paris Pasteur Enstitüsü müdürü Metchnikof 
Kafkasya’daki gözlemleri ve yaptığı deneylere dayanarak yoğurttaki bu 
bakterilerin sindirim sistemine yararlı etki yaptığını bildirmiştir. Bu bil-
gi, başta Fransa, Belçika ve İskandinav ülkeleri olmak üzere Avrupa ve 
Amerika’da yoğurt mayası üreten laboratuarların kurulmasına ve yoğurt 
yapım endüstrisinin gelişip tüketiminin yaygınlaşmasına zemin hazırla-
mıştır. Soğutma teknolojisinin gelişmesiyle, üretilen yoğurt mayasının 
dondurularak saklanması ve dağıtımı kolaylaştırılmıştır.

Günümüzde ticari yoğurt üretiminde genelde hazır yoğurt mayası (lak-
tik asit kültürü) kullanılmaktadır. Bu mayanın esasını L. bulgaricus oluş-
turmaktadır.

Son yıllarda yoğurtla ilgili araştırmalar daha da yoğunlaştırılmıştır. Yo-
ğurt yapımında L. bulgaricus’tan daha yararlı mikroorganizmalar üzerinde 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular, yo-
ğurtta bulunan bakterilerin bazı tiplerinin midenin asitli ortamında tahrip 
olduğunu, bazılarının ise canlı olarak bağırsaklara geçtiğini göstermiştir. 
Mideyi canlı olarak geçip bağırsaklarda yararlı etki gösteren bu bakteri-
lere “probiyotikler” denilmektedir. L. asidofillus (L. jonsoni) bakterisinin 
L. bulgaricus’a göre daha iyi bir probiyotik olduğu sonucuna varılarak bu 
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bakteriye dayalı yoğurt mayası üretilmeye başlanmıştır.

Son çalışmalarda tek bir bakteri kültürü yerine birden çok bakteriyle 
hazırlanan maya ile üretilen yoğurdun daha yararlı olduğu üzerinde durul-
maktadır. Geleneksel ev teknolojisi ile üretilen yoğurdun içinde birden çok 
bakteri (L. bulgaricus, L. jonsoni, S. lactis gibi) bulunmaktadır.

Günümüzde yoğurt uluslararası büyük şirketlerin ürettiği besinler ara-
sına girmiştir. Bu şirketler değişik damak tatlarına cevap verecek yoğurt 
üretimi yapmaktadırlar. Bunun sonucunda yoğurt tüketimi her geçen gün 
artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Böylece Türklerin icadı yoğurt küreselle-
şen bir besin olmuştur.

Yoğurdun esası süt olduğu için, süt demir ve C vitamini dışında in-
san bedeninin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerir. Ülkemizde halkın 
beslenmesi büyük ölçüde tahıla dayalıdır. Tahıl proteininin kalitesini yük-
seltmekte en uygun ve nispeten ucuz besinlerden biridir. Kemiklerin geli-
şiminde dolayısı ile büyümede, ileri yaşlarda yaşam kalitesini düşüren ke-
mik bozukluklarının önlenebilmesinde temel besin öğesi olan kalsiyumun 
en iyi kaynağı süttür. Süt toplumumuzda yetersizlik belirtilerine en çok 
rastlanan riboflavin olmak üzere B vitaminleri ve A vitamininden zengin-
dir.

Beslenme açısından yoğurdun süte göre üstünlüğü “laktoz” denilen süt 
şekeri ile ilgilidir. Başta Afrika kökenliler ve Araplar olmak üzere bazı 
insanlar sütün şekerini yeterince sindiremezler. Bu insanlar süt içtiklerin-
de karın ağrısı, şişkinlik ve gazdan yakınırlar. Ülkemizde nüfusun yak-
laşık üçte birinde bu sorun vardır. Laktik asit bakterileri sütün şekerinin 
bir bölümünü laktik aside çevirdiklerinden ve bağırsaklarda da sindirime 
yardımcı olduklarından sütten rahatsız olanlar yoğurdu sorunsuz tükete-
bilmektedirler.

Yoğurt günümüzde, tarihsel gelişimi içerisinde belirtildiği gibi, sağlık 
üzerine beslenme değeri dışında da özel etkisi olan işlevsel besinlerden 
biri olarak kabul edilmiştir.

Yoğurt, ishalli hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir. Yoğurttaki ya-
rarlı bakteriler bağırsakta ishale neden olan mikropların yaşamasını ve ço-
ğalmasını önler.

Son yıllarda yüksek kan kolesterolü ile belirlenen koroner kalp has-
talığı, yetişkin nüfusta ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Deney 
hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, yoğurt alımının kan 
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kolesterolünün denetim altında tutulmasında yararlı olduğunu göstermek-
tedir. Yoğurttaki yararlı bakteriler uzun süre kalın bağırsakta yerleşmedik-
lerinden yararlı etkinin görülebilmesi için her gün bir miktar yoğurt tüke-
tilmesi onunda yağı azaltılmış yoğurt olması gerekmektedir.

Yoğurt içerdiği kalsiyum nedeniyle kalp-damar hastalıklarının önemli 
risk faktörü olan yüksek tansiyonun denetiminde de yarar sağlamaktadır. 
Özellikle birçok yemeğimizin önemli sosu olan sarımsaklı yoğurdun tan-
siyonun denetiminde yarar sağladığı görüşü kabul görmektedir.

Yoğurt içerdiği kalsiyum ve yararlı bakteriler sayesinde toplumda önem-
li sağlık sorunu olan kalın barsak kanserinin önlenmesinde de yardımcıdır. 
Yoğurdun bu etkisinin görülebilmesi için günlük beslenmede yoğurtla bir-
likte kuru baklagiller, beyazlatılmamış tahıl ürünleri, sebze ve meyveler 
gibi posalı besinlerin yeterince yer alması gereklidir (Baysal, 2002).

Silifke yöresi mutfağına hamur işleri, süt, yoğurt, et ve benzeri hayvan-
sal ürünler ile sebze yemekleri hakimdir. Yörük kültürünün her yönüyle 
yaşatıldığı Silifke ve yöresinde hayvancılık yapılmaktadır. Dolayısı ile 
hayvansal ürünlerden yoğurt Silifke ismiyle birlikte anılan bir sembol ha-
line gelmiş; halk oyunlarına, şiirlere, türkülere ana tema ve isim olmuştur. 
34 yıldan beri Silifke uluslararası kültür haftası coşkulu bir şekilde kutla-
nırken diğer kültürel faaliyetlerin yanı sıra yöresel yemekler ve Silifke’nin 
yoğurdu gibi kültürel değerler de tanıtılmaktadır.

Son yıllara kadar Silifke’ye gelen ziyaretçilerin olsun, Silifke dışında 
yaşayanların olsun en çok sordukları soru Silifke’nin yoğurdu nasıl bir 
yoğurt, nerede bulunur sorusuydu. Bugün için bu konuda yeterli olmasa 
da bir takım çabalar olduğunu görmek Silifke kültürü adına sevindiricidir. 
Ancak günümüzde kültürlerinin bir parçası olan bazı yiyecek ve içecekle-
re, toplumlar tarafından gerekli önlemler alınmadığı için başka toplumlar 
tarafından sahip çıkıldığı ya da çıkılmak istendiği bir gerçektir. Bu konuda 
“Silifke Yoğurdu” için alınacak “coğrafi işaret” Silifke Yoğurdunu yasal 
statüye de kavuşturacak ve tanıtımına büyük katkıda bulunacaktır. Bunun 
dışında Silifke yoğurdu ile ilgili tamamlanmış bilimsel çalışmaların ol-
maması Silifke yoğurdunun özelliklerini ortaya koymayı zorlaştırmaktadır 
(Akman, 2006).

Bütün (2006) tarafından yapılan, taslak bir çalışmada Silifke’nin yoğur-
dunun özellikleri şu şekilde saptanmıştır.

• Silifke’nin yoğurdu büyük oranda keçi (davar) sütünden yapılır,
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• Dağ köylerinde yapılan yoğurt tuluk, ova köylerinde yapılan ise 
çingil ya da çömlek yoğurdu olarak sunulur,

• Silifke’nin yoğurdu, özelliğini Toroslar’ın kirlenmemiş doğasında 
yetişen yüzlerce çiçek, filiz ve otla beslenen keçi sütünden almaktadır,

• Yoğurdun kıvamı süt elde edilen keçilerin beslenmesindeki mev-
simsel değişikliklere göre farklılık gösterir. Örneğin baharda daha sulu, 
yazın daha koyu yoğurt elde edilir,

• Yoğurt elde edilecek olan sütün “süt çilisi” ile pişirilmiş olması 
(çabuk ve harlı bir ısı kaynağı oluşturan çalı çırpı yakılması),

• Pişirme sırasında kabaran süt köpüklerinin sürekli savrulması,

• Süte hiçbir kültürün ( katkı maddesi) katılmaması,

• Serçe parmağını yakmayacak bir ısıda mayalanması ( 38-39°C).

Sonuç ve Öneriler
Ülkemiz halk kültürü ürünleri bakımından çok zengin bir kültür hazine-

sine sahiptir. Silifke yöresine ait geleneksel ürünler de mutfak kültürümü-
zün şekillenmesinde önemli yer tutmaktadır. 

Bu çalışmada; Silifke yöresine ait geleneksel ürünlerden andız pekme-
zi, harnup, kapari, kaya koruğu, nar ekşisi ve Silifke yoğurdundan bahse-
dilmiş ve bu ürünlerin fonksiyonel önemi vurgulanmıştır. Çalışmada ele 
alınan geleneksel ürünlerin besleyicilik değeri, hastalığı tedavi edici özel-
likleri ve sağlık üzerine etkileri ortaya koyulmuştur. 

Besleyici değeri yüksek olan ve Silifke halkı tarafından sevilerek tü-
ketilen bu geleneksel ürünlerimize gereken önemin verilmesi ve kaliteli 
ürün üretilerek, bu ürünlerin ülkemizin diğer yörelerinde de tüketilmesine 
yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. 
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NÂBÎ DİVANINDA KIYAFET VE KUMAŞ ADLARI

ONUR, Esra
      TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Divanlar, şairlerin yaşadıkları yüzyıla tuttukları aynalardır. Mecaz ve 

istiarelerin arkasına gizlenmiş olsa da dikkatle bakınca devrin yaşantısı, 
toplum hayatı, giyim-kuşam alışkanlıkları ile ilgili zengin malzeme barın-
dırdıkları görülür. Bu eserleri inceleyip ele alarak yazıldıkları döneme ait 
birçok bilgiye sahip olabiliriz. Çünkü yazar ve şairler mutlaka yaşadıkları 
dönemi eserlerine yansıtmakta ve bu sayede hem dönemlerine hem de ge-
lecek kuşaklara önemli bilgiler bırakmaktadırlar. 

Bildirimde, 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başlarında yaşamış 
olan divan edebiyatının önemli isimlerinden Nâbî’nin Divanı’nda geçen 
giyim kuşamla ilgili unsurlarla kumaş adlarını araştırıp sunmaya çalışaca-
ğım. Nâbî Şanlıurfa’da doğmuş, İstanbul’a gelmiş, daha sonra Edirne ve 
Halep’te hayatını sürdürmüştür. Geniş bir coğrafyada uzun bir ömür sür-
düğü için şiirlerinde bu yörelerle ilgili zengin motifler bulunacağı açıktır. 
Bildirim bu çerçevede olacaktır. 

Nâbî Divanında kıyafet ve kumaş adları sık olarak geçmektedir. Şair ya 
doğrudan kıyafet ve kumaş adlarını vermekte ya da bunlarla ilgili deyim 
ve mecazlarla şiirlerini zenginleştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nâbî,  Nâbî Divanı, kıyafet, kumaş.

ABSTRACT
Divans are mirrors to the century in which the poets lived. We are able 

to reach resourceful materials which show the lifestyle of the period, the 
social life and the clothing habits although these are hidden between the 
lines with metaphors. We gain a lot of information about the period in 
which these works were written by analyzing them because all the poets 
reflect traces of their time and as a result, thanks to their works they leave 
important information to their own period and to the future generations. 

In my presentation, I would like to try to present my research about the 
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characteristics and the clothing styles which take place in Nâbî’s Divan 
who was one of the most important poets of divan literature and who lived 
in the second half of the 17th century and the beginning of the 18th century. 
Nâbî, was born in Şanlıurfa, then came to İstanbul and after that continued 
his life in Edirne and Halep. Due to the fact that Nâbî led his life in a 
large geographical area, it is clear that we will find many motives of these 
districts. My presentation will be according to this point of view. 

Clothing and fabric names are freguently used in Nâbî’s Divan. The 
poet either uses the clothing and fabric names straightly or uses different 
sayings or metaphors about these in order to make his poems richer and 
more colourful.

Key Words:  Nâbî, Nâbî’s Divan, clothing, fabric.

-----

Nâbî, 1642 yılında Urfa’da doğmuş ve 1712’de İstanbul’da vefat et-
miştir.(Mengi,2000; 194) Nâbî, “Hîkemi Tarz” adı verilen anlayışın tem-
silcisi olarak kabul edilir. ( Bilkan, 1997: XX) Nâbî, coşkun ve lirik şiir-
ler yazabilecek bir yaratılışta değildi. O, daha çok düşünen ve toplumun 
genel gidişini gören ve ondan muztarip olan bir insandı. Yeni bir şiir tarzı 
için gözlerini İran’a çevirdi ve kendi mizacına uygun şiiri orada buldu: 
Saib’in şiir tarzı… Düşünceye, hikmete önem veren bu söyleyiş biçimi 
Nâbî’de Türkçe ile mükemmel bir anlatım gücü kazandı.( Kaplan, 1995; 
26) Nâbî’nin “hîkemî” bir şiir telakkisine sahip olmasını, 17. yüzyılın sos-
yal ve siyasi durumu içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Gerileme 
döneminin bütün özelliklerinin yaşandığı bu dönemde, tam altı padişahın 
saltanatını gören şair, Osmanlı düzeninin yavaş yavaş sarsıldığını bizzat 
müşahede etmiştir. Bu bakımdan Nâbî’nin şiir anlayışının şekillenmesinde 
dönemin sosyal ve siyasi etkisi büyük rol oynamıştır.( Bilkan, 1997: XX-
XXI ) Döneminin önde gelen şairleri arasında yer alan Nâbî’nin bir çok 
eseri vardır. Bu eserlerden manzum olanları; Türkçe Divanı, Farsça Di-
vançesi, Hayriyye, Hayrâbâd, Terceme-i Hâdis-i Erba’în ve Sûr-nâme’dir. 
Mensur eserleri ise; Fetih-nâme-i Kamaniçe, Tuhfetü’l-Harameyn, Zeyl-i 
Siyer-i Veysî ve Münşeat’tır. (Mengi, 2000: 194-195) 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, ömrünü Urfa, İstanbul, Edirne ve 
Halep’te geçiren Nâbî’nin dönemindeki toplumsal yaşantı ve olayların 
izlerini eserlerinde görmek mümkündür. Biz onun eserlerine bakarak 
o dönemin toplumsal yapısı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bu sebeple 
“Nâbî Divanında Geçen Kıyafet ve Kumaş Adları” isimli bu bildirimizde 
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Nâbî’nin divanında yer alan kıyafet ve kumaş adlarından yola çıkarak o 
dönemin giyim kuşam anlayışı hakkında bir sonuca varmaya çalışacağız. 

Yüzyıllarca geleneksel çizgisini korumayı başarabilmiş Osmanlı kadı-
nının giysisi hakkında bilgi edinebilmek için; minyatürlü yazmalar, hü-
kümler, kanunnameler, tereke defterleri, vb. gibi yerli kaynaklar ile yaban-
cı gezginlerin seyahatnamelerine ve gravürlere bakmak gerekir. Sokak ve 
ev giysisi olarak iki bölümde incelenebilecek kadın giyim tarzı yüzyıllara 
göre genel özelliklerini zedelemeyecek küçük farklılıklar gösterir. (Gürtu-
na, 2002: 909) Erkek giysilerinde de benzer bir durum olduğu söylenebilir. 
Yukarıda sayılan bu kaynaklara divan ve mesnevileri de katabiliriz. Divan-
lar ve mesneviler Osmanlı toplumunun kadın ve erkek giysileri hakkında 
zengin malzemeyi içermektedir. 

Biz bu düşünceden yola çıkarak Nâbî divanını tarayıp kıyafet ve kumaş 
adlarını tespit ettik. Bildirimizde, divanda geçen kıyafet ve kumaş adlarını 
alfabetik olarak sıralayarak tanıtacak, daha sonra şairin giysi ve kumaş ad-
larını nasıl kullandığına bakarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. 

Kıyafet ve Kumaş Adları 
ABÂ: 1)Yünden mamul ma’ruf kaba kumaş. 2) Bu kumaştan mamul 

üstlük, ruba, hırka. (Sami,1989: 925). Yünden yapılmış kaba kumaş. Bu 
kumaştan yapılmış uzun hırka. (Toven, 2004; 3) Malum kalın sof, kaba 
çuha, kalın abâ. (Toparlı, 2000: 539) Yünden dövülerek yapılmış bir çe-
şit kaba kumaştır. Edebiyatta daha çok kumaştan yapılmış üstlük ve hırka 
anlamında aba şekliyle kullanılmaktadır. Dayanıklılığından dolayı derviş-
lerin devamlı giydikleri bu kumaşın rengi çok defa beyaz olur. Asıl aba 
bütün vücudu örtecek kadar geniş, yakasız ve kolsuz, ayaklara dek uzanan, 
önü açık bir giysidir. (Pala, 2004: 2) Dervişlerde aşağı tabakadaki ilmiye 
mensuplarının ve medrese talebesinin giydikleri palto nev’inden bir elbise 
adı idi. (Pakalın, 1993; 1) Küçük esnaf ve ayaktakımı ile dervişler, hâli 
vakti yerinde olduğu halde yaradılışı dervişâne kimseler tarafından giyilir-
di. Abadan şalvar, potur, cebken, salta, yelek, cübbe, yağmurluk, mest ve 
terlik yapılırdı. Kalın kumaş olan abadan ne yapılırsa hepsi kışlık idi; orta-
lık soğumaya başlayınca “Abaları sandıktan çıkarmalı!..”denilirdi. Servet 
sahibi kibar kimseler nazarında aba giymek yoksulluk alameti sayılırdı. 
(Koçu, 1967: 7)  

Aşağıdaki beyitte şair, aba yakasındaki gümüş süsü divane kişinin boy-
nundaki zincire benzetmektedir: 
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Sîmden pîrâye-i dûş u girîbân-ı abâ
Farkı yokdur gerden-i dîvânede zencirden (G. 644/3)
Dîvânenin boynunda, gümüşten omuz süsü ve aba yakasının zincirden 

farkı yoktur.

Aşağıdaki beyitte aşığın nasipsizliği çarpıcı bir biçimde dile getirilmiş-
tir. 

Eylerse heft câmesini pare pare çerh

Girmez gedâ-yı aşk eline bir abalıcuk (G. 392/3) 

Gökyüzü yedi elbisesini parça parça etse de aşk dilencisinin eline bir 
aba yapacak kadar (kumaş ) geçmez. 

Atlas: Tüysüz ve parlak dimek olan “Talas”dan. Yüzi ipek ve tersi pa-
muk maruf bir cins kumaş. (Sami, 1989: 126) kalın sandal, sündüs, perend, 
diba enva’. Hind atalarından gelen bir nev. Sırmalısı istebrak istufaya an-
dırır dibac. (Toparlı,2000: 27) İpekten dokunmuş esvablık bir kumaş olup 
al, mavi, yeşil, sarı daima düz renklidir ve üzerinde hiçbir tezyini motif 
bulunmaz. (Koçu, 1967: 17) 

Aşağıdaki beyitte ele geçirilen fırsat şair tarafından atlas gibi kıymetli 
olarak değerlendirilmiştir. 

Ey iden câme-i atlasla tefahur gözin aç 
Sana atlas görinür berg-i hakir-i fursad (K. 2/18 ) 

Ey atlas elbise ile övünen gözünü aç, değersiz fırsat yaprağı sana atlas 
görünür. 

Kalaylı Ahmed Paşa’nın vezirlik altın mührü gökyüzünün atlas elbise-
sine düğme olmaya layık görülmüştür:

Kimisi dir tüğme-i zerrîn
Câme-i atlas-ı sipihre seza (T. 82/29 )

Kimisi bu altın düğme gökyüzünün atlas elbisesine layıktır der. 

Aşağıdaki beyitte fakirliğin zenginlikten daha çok ruha yakın olduğu 
atlas ve kirpas kelimelerinin mecazlı kullanımıyla ifade edilmiştir:

Fakr olur nazikter ruha gınadan Nâbîyâ
Dûrterdür câme-i atlas tene kirpastan (G. 549/7) 

Ey Nâbî fakirlik ruha zenginlikten daha yakındır; atlas elbise tene as-
tardan daha uzaktır. 
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Burka: Yüz örtüsü, baş bezi, tutuk. (Toparlı, 2000: 570) Peçe, yüzörtü-
sü  (Toven, 2004: 90) Peçenin Arapçası; eski metinlerimizde peçe karşılığı 
olarak çok rastlanır; bazen herhangi bir sebeple yüzünü göstermek isteme-
yen erkekler de yüzlerini bir bez ile örterler ve sadece gözlerini açıkta bıra-
kırlardı, onlara da “burka” denilir idi ki zamanımızın maskesi karşılığıdır. 
(Koçu, 1967: 46) 

Aşağıdaki beyitte Nâbî, burka kelimesini mecazî anlamda lütuf yüzü-
nün örtüsü olarak kullanmaktadır:

Âsâr-ı kahr bürka’-ı ruhsâr-ı lutfdur
Âteşdür iltiyam-resân-ı refû-yı zer (G. 155/5) 

Kahır eserleri iyilik yüzünün peçesidir; sararmış yarayı iyileştiren ateş-
tir. Altının madenden çıkarılması da ateşle yapılır. 

Bürnüs: Arapların üstten giydikleri bir giyecek. (Devellioğlu, 1996: 
119) başlıklı (kukuletalı) maşlah. Bornus da denilir. Daima beyaz yünlü-
den kesilir yapılır bir arap üstlüğü (pardösüsüdür); bir kenarı giyecek olan 
omzundan ayak bileklerine hatta topuk hizasına kadar boğça gibi dört kö-
şeli bir kumaş parçasından ibarettir: üste gelen kenarın ortasına bir başlık, 
kukuleta eklenmiştir ve iki yan kenarlarında da kol geçecek birer delik 
vardır; kollar bu deliklerden geçirilir, başa kukuleta geçer yani burnus gi-
yilmezde insan burnusa sarınır; pelerin gibi.   (Koçu,1969: 47)

Gebrâne giydi bürnüs-i hâkisteri hezâr
Çekdi zebâna hırmen-i âteş-nümâ-yı gül (G. 489/11) 

Bülbül Mecusi gibi kül bornozunu giydi; ateş gösteren gül harmanını 
dile çekti. Yani ateşli namelerle örttü.

CÂME: Sevb, libas, esvab.(Toparlı, 2000: 573) Ruba, elbise, çamaşır. 
(Toven, 2004: 94) Farsça isim, arkaya giyilen şey, libas, esvab. Zamanı-
mızda hiç kullanılmıyor. (Koçu, 1967: 49) 

Nâbî divanında câme kelimesi çok sık geçer. Şair bu kelimeyi elbise 
anlamıyla ve mecazlı olarak çeşitli şekillerde kullanılır. Câme kelimesini 
elbise anlamında (Mesnevi 7/249, T. 26/3, G. 136/7, G. 158/1, G. 409/3, G. 
511/1, G 650/1, G. 714/6, G. 805/5, G. 824/8, Elgaz 20,3–6, Muammeyat 
2–23, Metali 37) kullanmıştır. Aşağıda bu kullanımla ilgili iki örnek sun-
makla yetiniyoruz: 

Murâd azadelikse ey gönül geç câme kaydından
Tamâm-ı ‘ömre dek bir câme besdür serv-i âzâde (G. 782/3)
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Ey gönül, amaç azad olmaksa elbise bağından geç; azad serviye ömrü 
boyunca bir elbise yeter. 

Cismün yeter âlûde-i çirk-i günah itdün
Câme lekeden hıfz olunur ‘âriyet olsa ( G. 678/ 8 ) 

Yeter cismini günah pisliği ile kirlettiğin, elbise emanet olsa lekeden 
korunur. 

Nâbî, elbise çeşidi olarak atlas elbise( T.82/29), divan kâtiplerinin el-
bisesi ( Mesnevi 8/156), came-i Mısrî, kâbâ-yı Acemî ( G.861/10), câme-i 
îyd ( bayram elbisesi) (Muammeyat 53)’e şiirlerinde yer verir. 

Nâbî divanında elbise renklerinin kullanımına şu örnekler verilebilir: 
Siyeh câme (K.2/80), câme-i atlas (mavi elbise)(K.2/18), câme-i rengin 
(renkli elbise) ( K.10/40; Kıta 108/3), câme-i zertâr (altın işlemeli elbise) 
(G.37/3; G.199/2), câme-i sîmin-nitâk (gümüş işlemeli elbise)(G.100/4), 
âteşin câme ( kırmızı elbise) ( G.482/4), gülgûn câme ( gül renkli elbise) 
(G. 571/ 3-G.851/2), câme-i yek-reng (Sebeb-i Telif-i Divan 1; G.216/3) 
câme-i diger-gûn  (renk değiştiren elbise) (Elgaz 8/4). 

Câme kelimesini mecazi olarak şu biçimlerde kullanmıştır: câme-i dil-
hâh( gönlün istediği elbise) (K.1/101), câme-i sîm-âb(cıva gibi elbise) 
(K.11/6), şuleden câme (K.24/36), câme-i cürm (günah elbisesi)(kıta’at 
36/2), câme-i a’mâl (ameller elbisesi)(G.120/4), câme-pûş-ı lerziş (tit-
reme elbisesi giymiş) (G.127/5), câme-i hatır (G.339/7), câme-i cürm-i 
‘usât(günah elbisesi) (G.373/4), câme-i cism (G. 511/2), câme-i tabir 
(ifade elbisesi) (G. 549/5;G. 94/1), câme-i mercan (G.572/5), câme-i sad-
reng-i gaflet (gafletin yüz renkli elbisesi) (G.821/3), câme-i hesti(varlık 
elbisesi)(G.854/4), camdan câme (T.30/19), câme-i kadd-i kabul (be-
ğenilen mana elbisesi) (T.31/5), câme-puş-ı ümid(umut elbisesi giymiş)
(T.53/4), câme-puş-ı rûz (gündüz elbisesi giymiş) (T.81/4).

‘Aceb mi câme-pûş-ı lerziş olsa dîde bakdukca
Letafetden ten-i nâzikterinde pîrehen ditrer (G. 127,5) 

Nâbî divanında câme ile ilgili birkaç deyim örneği de yer almaktadır: 
câme-i gayrı bozup ‘anteri yapmak ( başkasının elbisesini bozup entari 
yapmak) (G.550/5), câme-i na-dûhtenin dâmânın öpmek (kazanılmamış 
elbisenin eteklerini öpmek) (G. 569/2).

Cîb(Ceyb): Cep. Elbisenin önemli unsurlarından olan cep Nâbî diva-
nında çeşitli anlamlarda karşımıza çıkar: 

Gavvasın cîbi (ma’na dalgıcının cebi, şairin cebi) (G.48/14), cîb-i 
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ümîd (G.66/5), cîb-i hezâr-âşnâ-yı gül (bin tanıdıklı gülün cebi) (G. 
489/3), cîb-i  nevâziş(okşama cebi) (G.516/3), Cîb-i gedâ (dilenci cebi), 
cîb-i ‘amîk-i kibâr (büyüklerin derin cebi) (G. 700/5), cîb-i ‘adû (düşma-
nın cebi) (Kıta 11/38).

Aşağıdaki beyitte Nâbî, “gönül gamın pençesinde cebini yırtarken sev-
giliyi görünce inkar eteğine yapışmış” diyerek dil ceybi tamlamasını kul-
lanmıştır:

Dil ceybini çâk eyler iken pençe-i gamda
Yâri göricek dâmen-i inkâre yapışmış (G.349/2) 

Şu beyitte de, “yırtılma konukevinde sıkıntı çeken sadece cep değildir, 
meğer etekte zulüm dikeninden rahat değildir” demiştir. 

Dâmen meger asûde midür hâr-ı sitemden
Mihmânkede-i çâk hemân ceyb degüldür (G. 122/4) 

Cübbe: İlmiye kıyafetinde biniş altına giyilen üstlük libas ki tarca olup 
bunun kısasına abdestlik dirler. (Sami, 1989: 470) Mintan yakası gibi iki 
santim kadar yumuşak yakası vardı. Dizden aşağı gelecek derecede uzun 
ve düzdü, kolları sade idi. (Pakalın I, 1993: 311) Arabca isim; en üste 
giyilen geniş ve bol elbise. Medrese softaları ile cami ve mescidlerdeki 
hademe-i hayratın giydikleri bir üstlüktür. Cübbe ile beyaz tülbend sarık, 
ilmiye sınıfına, medreselilere bir âlamet-i farika, nişan, damga haline gel-
mişti. (Koçu, 1967: 57-58) 

Nâbî, divanında cübbe’ye bir kere yer vermiştir. (Makale 9/101) 

Dâmen: Etek, elbisenin eteği, dağın eteği. 
Nâbî, divanında dâmen ve dâmân ile ilgili birçok mecaz ve deyim kul-

lanmıştır. Önce kelimenin sözlük anlamıyla kullanılışına örnek beyitlerin 
numaralarını sunuyoruz:

G. 22/1, 34/5, 49/6, 71/1, 84/4, 96/2, 122/4, 130/3, 248/2, 282/6, 289/7, 
309/3, 327/5, 349/3, 374/8, 402/6, 405/1, 411/2, 435/5, 448/7, 453/2, 509/1, 
526/2, 543/7, 569/7, 595/3, 613/5, 630/1, 643/1, 654/2, 689/7, 704/2, 720/6, 
740/2, 754/9, 774/8, 782/5, 788/4, 828/1, 860/6, 879/1, 882/4; Tahmis 5/
III/2, Mesnevi 3/20, 4/6, 7/153, 7/255, 9/75; Kıt’a 3/30, 7/48, 10/11, 12/35, 
12/44, 15/107; Tarih 1 / 2, 8/5, 68/11, 120/3; Muamma 4, 55, 56, 65, 99, 
111,135, 154; El-Metali 33, 41; Rubai 118/4, 156/2; Kıta’at 67/4,  69/1, 
106/1. 

Aşağıda dâmen kelimesinin kullanımına örnek olarak üç beyit sunuyoruz:
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Döküldi pâyına uşşâk o serkeşüñ Nâbî
Bahar var mı ki dâmânına hazân düşmez ( G. 327/5) 

Ey Nâbî, o serkeş sevgilinin ayağına âşıklar döküldü; eteklerine sonba-
har düşmeyen bahar var mı? 

Olmaz güsiste dâmeni dest-i hayâlden
Ol mâh-pâre ben dahı bilmem nem oldugın ( G. 613/5)

O ay yüzlünün ben de neyim olduğunu bilmem ( fakat) eteği hayal elin-
den gevşemez. 

Gördüm gül-i ter mahkeme-i sahn-ı çemende
Dâmânumı çâk itdi deyu hâre yapışmış ( G. 349/3) 

Taze gülü çimenlik mahkemesinde eteğimi yırttı diye dikenin (yakası-
na) yapışmış gördüm. 

Nâbî divanında dâmân ( dâmen ) kelimesi ile yapılan terkipler şu şekil-
dedir:

Dâmen-i ‘âli-câh (K.13/77): Yüksek makamlının eteği; dâmen-i 
asmân (Mesnevi III/17): Ufuk; dâmen-i âyîne (Muamma 150): Aynanın 
eteği; dâmen-i baht (G. 110/2): rüzgarın eteği; dâmen-i berg (G. 687/4): 
Yaprağın eteği; dâmen-i çeşm (G.689/3): Göz eteği, göz ucu; dâmen-i dil 
(G. 268/6, 173/5, Mesnevi 1/86, Rubai 24/2): Gönül eteği; dâmen-i dîvâr 
(G. 673/5): Duvar eteği; dâmen-i eş’âr (G. 380/5): şiir eteği; dâmen-i 
endişe (G.577/1, 390/2):Düşünce eteği; dâmen-i evrâk (G. 561/2): yap-
rakların eteği; dâmen-i felek (G. 780/4): ufuk; dâmen-i ferağ (G. 377/2): 
Vazgeçme eteği; dâmen-i feryâd (G. 622/2): Feryat eteği; dâmen-i gül 
(G. 832/3): gülün eteği; dâmen-i gül-gonca (G.779/3): Tomurcuk gülün 
eteği; dâmen-i gonca (Rubai fikafiyetis’sa): tomurcuk eteği; dâmen-i 
hafâ (G.850/7): Gizlenme eteği; dâmen-i hâhişgeri (metali 48): istek ete-
ği; dâmen-i hırman (G.34/10): Mahrumiyet eteği;  dâmen-i hilâf( Mu-
amma 156): Aykırılık eteği; dâmen-i hurşid ü mâh (Muamma 57): Ay ve 
güneşin eteği; dâmen-i huş(Rubai 38/1): Akıl eteği; dâmen-i mamure-i 
ihlas(G. 361/3): Samimiyet mamuresinin eteği; dâmen-i ismet (G. 345/3): 
İffet eteği; dâmen-i inkâr (G.349/2): İnkâr eteği; dâmân-ı kanâat( 
G.26/8): Kanaat eteği; dâmân-ı nigeh (G. 555/2, Rubai 162/2): gözucu; 
dâmen-i mahabbet (Kıta 99/1): Aşk eteği; dâmen-i mahşer(G.787/3): 
mahşer eteği; dâmen-i maksud (G. 528/1): İstek eteği; dâmen-i mesa-
hif (G. 104/1): Mushafların eteği, Kur’an sayfasının ucu; dâmen-mest 
(G.21/5): Sarhoş etekli; dâmen-i minâ (G.7/1): Kadehin ağzı; dâmân-ı 



953

nesim (Müfredat 37): Rüzgarın eteği; dâmen-i rahmet (G.22/5): Rahmet 
eteği; dâmen-i sahra (G.755/4, 716/2, 6/1): Çölün eteği(kıyısı); dâmân-ı 
şeb-i târ (G.314/7, Müfredat 28): Karanlık gecenin eteği; dâmen-i tâs-ı 
nühâs (G.578/2): Bakır tasın kenarı; dâmen-i tuğrâ (G. 90/5): Tuğranın 
alt kısmı; dâmân-ı visâl (G. 720/4): Kavuşma eteği (kavuşma); dâmân-ı 
zamâne (Rubai 207/2): Zamane insanının eteği; dâmân-ı zahm (G. 686/2): 
Yara ağzı; dâmen-i zulmet (G. 461/ 5): Karanlığın eteği.

Yapılan terkiplerle ilgili örnek olarak iki beyit sunmakla yetineceğiz: 

‘Âşıkun dâmen-i çeşminde olan eşk o gülüñ
Görünir âyine-i ruy-ı ‘araknâkinde (G. 689/3)

Aşığın gözünün ucunda olan gözyaşı o gül gibi sevgilinin terli yanak 
aynasında görünür. 

Serinde olmayınca sâyesi kim itibar eyler
‘Aceb mi dâmen-i tuğraya rû-mâl etse fermânlar (G. 90/5) 

Fermanlar tuğranın eteklerine yüz sürse şaşılır mı; üstünde (tuğranın) 
gölgesi olmasa kim (fermana) itibar eder. 

Dâmen kelimesi ile yapılan deyimler ise şunlardır: 

Ber-zede dâmânlık (G. 247/2): Eteğini toplamışlık; dâmân-ı çîde (G. 
186/1, 658/5, 669/4): Toplanmış etek;  pây-be-dâmânlıg (G. 731/ 3, 527/3): 
Ayağı eteğinde olmak (sabit olmak); âlûde-dâmân (G. 623/ 7): Eteği bu-
laşık, iffetsiz(kadın); dâmân-ı pâk (G. 588/5): Temiz etek, namuslu; bûs-ı 
dâmân (G. 98/6, 509/4): Etek öpmek; pâk-dâmân (G. 372/3): Namuslu, 
temiz; dâmen-keşide (Muammeyat 21): Elini eteğini çekmiş, münzevi; 
ter-dâmen (Müfredat 63): Eteği yaş, namussuz, bulaşık; dâmen-âlûde-i 
‘isyân (K.2/128): Günahkar; dâmen-keşân (G. 174/4): El etek çeken; 
dâmen be-miyân (K.15/52, Rubai 105/4 ): Eteği belinde; dâmenin bûs 
etmek (G.669/4): Eteğini öpmek; dâmen-çîn (Kıta’at 66/3): Etek topla-
yan, naz eden, nazlanan.      

Destar: Sârık, ‘amâme (Sami, 1989; 609). Başa giyilen takke, fes ve 
emsali şeyler üzerine sarılan sarık mânasına gelen bir tâbirdir. Eskiden 
başta ulema olmak üzere hemen her meslek erbabı başına sarık sarardı. 
Destar evvelleri gelişigüzel sarıldığı halde I. Sultan Ahmed devrinde bir 
takım usule tâbi tutulmuş ve o münasebetle de muhtelif isimler almıştır. 
Kafesi destar, örfi destar vb. (Pakalın I, 1993; 431–432) Kavuk, külah, 
fesin etrafına sarılan sarık; sarığın aydınlar ağzındaki adı. Padişah sarıkla-
rına “Destarı Hümayun” denilirdi. (Koçu, 1967; 87–88) Destar saranlara 
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“nessac” denilirdi. (Pala, 1989; 127) 

Osmanlı döneminde erkek giyim kuşamının önemli öğelerinden olan 
destar, Nâbî divanında çok kullanılan kelimelerdendir. Nâbî destar kelime-
sini, gerçek, mecaz ve deyim anlamları ile kullanır. 

Sarık anlamında: G. 343/1, 473/1, 657/8, 673/3, 799/5, 734/1, 753/4, 
808/5, 848/4, 283/5, 798/2, 489/7, 339/5, 448/3, 314/4, 834/2,  Rubai 4, 
35/4, 58/3, 198/4, Elgaz-Muamma, 54, Lugaz 30/5, Makale 9/101. 

Sarık, mecaz ve deyim anlamlarıyla; zirve-i destar-ı ser-i ragbet ol-
mak  (G.19/2), arayiş-i destar olmak (sarık süsü) (G.213/4), destar-ı iti-
bar (G. 802/1), destar-ı visal (kavuşma sarığı) (G. 747/4), destar-ı suhan 
(G. 553/4), destar-ı irfan (G. 527/5), destar-ı çîre (maharet sarığı) (G. 
507/4) ve destar-ı sun’(san’at sarığı) (G. 375/4) şeklinde kullanılmıştır. 

Seri destardan olmuş yine rindin ‘âri
Kangı meyhanede rehn etdi ‘aceb destarı (El-muamma 52)

Acaba o rind, hangi meyhanede sarığını rehin bıraktı ki başı yine çıp-
laktır

Nâbî divanından sarıkların kırmızı ve siyah renkte olabileceğini öğren-
mek mümkündür: Al-i destar (G.434/1-7); destar-ı siyah (Rubai 22/3). 

Dibâ: Dibâc, kalın canfes. ( Toparlı, 2000; 590) Dallı, çiçekli bir nevi 
ipek kumaş. (Toven, 2004; 146) Altın ve gümüş işlemeli bir tür kumaş. 
(Türkçe Sözlük, 1998; 580) Fransızların “Brocard” adını verdikleri çiçek 
nakışları dokunmuş lüks bir ipekli kumaşın adı ki bazen türlü renklerdeki 
çiçeklerin ipekleri arasına altın teller de atılırdı. (Koçu,1967; 89) 

Aşağıdaki beyitte dibâ kelimesi mecâzi anlamda kullanılmıştır: 

Vezâret kadr-i isti’dâdına şâyeste bir hil’at
Sahâvet dest-i istihkâkına vâ-beste bir dibâ (Tarih 155/2) 

Vezirlik yeteneğinin değerine uygun bir kaftan, cömertlik hak etme eli-
ne uygun bir dibâdır. 

Entari (‘Anteri): Basma, patiska ve kumaş gibi ince bir şeyden mamul 
uzun libas. (Sami, 1989; 171) Kaba ile kaftan arası maruf libas.(Toparlı, 
2000; 136) genellikle tek parçalı kadın giyeceği. Arap ülkelerinde erkekle-
rin giydiği uzun, düz üstlük. (Türkçe Sözlük, 1998; 715) Eskiden üste gi-
yilen iki tarafı yırtmaçlı, geniş kollu, iç etekliği uzun gömlek gibi elbisenin 
adı idi. (Pakalın II, 1993; 541) 
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Câme-i gayri bozup ‘anteri yapmak gibidür
Nazm-ı Türkîye çevirmek ‘Acemüñ güftârın (G. 550/5) 

Nâbî, divanında bir kere yer verdiği ‘anteri kelimesini esprili bir biçim-
de “Acemin şiirlerini Türk nazmına çevirmek başkasının elbisesini bozup 
‘anteri yapmak gibidir” diyerek ifade etmiştir. 

ESVÂB: Sevbler, siyâb, elbise. (Toparlı, 2000; 607) Esvâb Arapça es-
bab demek olan sevb’in cem’idir. (Pakalın I, 1993; 559) İnsanın giyeceği 
şeyler, rubalar. (Toven, 2004; 186)

Nâbî, divanında esvâb kelimesini giysi olarak sözlük anlamında kulla-
nır:

Dâimâ suya girer esvâb ile
Zevk ider ‘âlemde âb u tâb ile (Lugaz 30/7) 

Suya her zaman elbise ile girer, dünyada güzellik ve tazelikle zevkle-
nir. 

Tecerrüd ihtiyâr it ‘aşinâ-yı ‘akl isen Nâbî  
Bu tûfângâh-ı hestî-şûyda esvâbı neylersin (G. 556/5) 

Ey Nâbî, akıllıysan çıplaklığı seç; bu varlığı yıkayan tufan yerinde giy-
siyi ne yapacaksın. 

Ferâce:  Kadınların sokakta yaşmakla beraber giydikleri uzun libas ki 
muhtelif biçimlerde olup en marufunun eteklerle bir boyda yakası vardır. 
Ulemada bulunanların giydikleri pek geniş ve vası kolları yârık bir nevi bi-
niş. ( Sami, 1989; 985) Kolu gayet bol ve yakalı biniş (Toparlı, 2000: 201) 
Çarşaftan evvel kadınların tesettür için giydikleri üstlüğün adıdır. Fera-
celer çuhadan, softan, sonraları aynı zamanda fantezi kumaştan yapılırdı. 
Ferace mantodan hemen hemen farksızdır.(Pakalın I, 1993: 601-602) 

Nâbî ferâce kelimesini sözlük anlamında ve teşbihlerde kullanır. 
(G.160/1, K.17/1, Kıta’at 50/4) Aşağıdaki beyitte Nâbî nazmı siyah ferâceli 
bir güzele benzetir: 

Çekmesün mi dil sevâd-ı ma’niye nazm-ı teri
Yok siyeh ferâceli dûşîze-i nâzikteri  (K.17/1) 

Giribân: Yaka, cep. (Toven, 2004; 236) 

Nâbî, giribân ve yaka kelimelerini daha çok yırtık, yarık anlamları ile 
birlikte kullanır. (G.54/3, 71/1, 81/5, 84/2, 90/1, 205/4, 228/2, 248/2, 254/3, 
275/3, 310/6, 654/2, 762/1, Rubai 3, Mesnevi III/200)
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Fânûs-ı çerh gerdiş eder mâh ‘aşkına
Sad çâk ider zemin yakasın râh ‘aşkına (G. 762/1) 

Gökyüzü fânûsu ay aşkına döner; dünya yakasını yol aşkına yüz parça 
eder. 

Gömlek (Pîrehen): (Aslı “deri” dimek olan “gön”den gönlek ki deri 
üzerine ve çıplak tene giyilir.) Esvabın altından giyilip bedenin yukarı kıs-
mını örten ve ekseriya dizden yukarı kalıp bazende ayağa kadar uzanan 
beyaz ve yumuşak bezden çamaşır, pirehen. (Sami, 1989: 1215) Kız veya 
delikanlı güzel gençlerin âşık gözü kamaşdıran tenlerini örten gömlek, 
âşıkane, rindâne şiirlerde önemli yer alır. (Koçu, 1967: 125) 

Divanda gömlek ve pîrehen kelimeleri gerçek ve mecazi anlamlarıy-
la kullanılmıştır. (G.49/6, 67/1, 127/5, 261/4, 307/4, 314/4, 636/4, 807/2,  
Muammeyat 172) 

Câmesin hâli koyup ‘uryân olup o sîm-ten
Saldı ‘uşşâkın yine gavgâya ol gül-pîrehen (Muammeyat 172) 

O gül gömlekli, gümüş tenli (sevgili) elbisesini çıkarıp çıplak kalarak 
âşıklarını kavgaya saldı. Bu beyitte gül-gömlek muhtemelen sevgilinin ten 
rengi anlamında kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte pirehen kelimesi sabır 
gömleği anlamında mecazen kullanılmıştır: 

Erbâb-ı fenâ pîrâhen-i sabrı ider çâk
Mecnûn-ı melâmet-zededür câmeye sığmaz (G. 307/4) 

Yokluk ehli sabır gömleğini yırtar. O, kınanmışlığa uğramış mecnun 
olup elbiseye sığmaz. 

Harir: İpek. (Türkçe Sözlük I, 1998: 949) bu kelime Nâbî divanında 
bir kez geçmektedir. (K. 2/79) 

Hırka: 1) Bez ve kumaş parçası.2) Dervişlerin giydikleri üst libâsı.3) Cüb-
benin altına veya gecelik entarisi üstüne giyilen dize kadar veya daha kısa 
panbuklu libas. (Sami, 1989: 578) Tarikat mensuplarının giydikleri dikişli ve 
yamalı ve halkın da bu adı verdikleri üst elbisesinin adıdır. Mevlevilerin ki 
ötekilerinkinden farklı olarak kolları uzun ve geniş destegül gibi yakasızdı ve 
göğüs üstüne gelen kenarları iki sıra şeritli idi. Mevlevilerin resmi libası idi. 
(Pakalın I, 1993: 804) Hırka kesiminin hususiyeti kollarının az genişçe, bo-
yun kısmının yakasız ve önden yukardan aşağı bir sıra ilik düğme ile kapanır 
oluşudur. Hırka aslında derviş libası olduğu için dervişliğin sırrı ve hikmeti de 
kanaat ile fakirane yaşamak olduğundan hırka giymek mecazi anlamda teva-
zuu, kanaati ifade etmiştir. ( Koçu, 1967: 129-130)
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Nâbî divanında hırka kelimesi çok sık geçmese de gerçek ve mecaz an-
lamlarıyla bazı beyitlerde karşımıza çıkar. ( G. 246/6, 281/1, 675/4, 764/3, 
El-metali 4, X-18)

Şair, “başını hırkaya çekmek” deyimini ve hırka-pûş (derviş, fakir) ter-
kibini iki kez kullanmıştır. 

Hep gûşumuz pür iden anun güft-gûsıdur
Çeksün serini hırkaya bülbül garîb ise (675/4) 
Kulağımızı dolduran hep onun dedikodusudur; bülbül garipse başını 

hırkaya çeksin. 

Hil’at: Bir büyük tarafından mükâfat olarak birine giydirilen kaftan. 
(Toven, 2004: 276) Kaftan. Padişah veya vezir tarafından beğenilen veya 
yeni bir görev verilen kimseye giydirilen süslü elbise. (Pala, 1989: 230) 
Üste giyilen elbiselerden birinin adıdır. Türkçesi “kaftan”dır. Padişahlar 
tarafından sarayda, sadrazamlar tarafından da Bâb-ı Âli’de giydirilirdi. 
(Pakalın I, 1993: 833-834) 

Nâbî, hil’at kelimesini mecaz ve gerçek anlamlarıyla kullanmıştır. Ger-
çek anlamıyla (Mesnevi 8/152, Tarih 121/11); mecazi anlamlarıyla da, 
hil’at-ı bâl-i melâ’ik (Terkib-i bend 3/4) melek kanadının süsü, hil’at-ı 
münakkaş-târ (Mesnevi 8/ 86); ağaçların yaprak ve çiçek açması, hil’at-ı 
câh (Mesnevi 8/87); makam kaftanı, hil’at-ı nev (Tarih 52/12) Ka’be ör-
tüsü, hil’at (Tarih 155/2) anlamında kullanmıştır. 

‘Aceb mi hil’at-ı bâl-i melâ’ik olsa demi
Minâ’da ol ganemüñ ki ide fedâ-yı hayât (Terkib-i bend 3/4)

Minâ’da hayatını feda eden koyunun kanı melek kanadının süsü olsa 
şaşılır mı? 

Kabâ: Üstlük, libas, cübbe, kaftan (Sami, 1989: 1047) Üste giyilen kaf-
tan nevinden elbisenin adıdır. (Pakalın II, 1993: 112) En basit tarifi ile önü 
daima açık duran kapanmayan kaftanın adıdır. (Koçu, 1967: 136) 

Kabâ kelimesi G. 729/2, 881/1, Mesnevi VII/202, Tarih 105/1 ‘de ger-
çek anlamıyla; ayrıca G. 489/4’te kabâ-yı gül( gül elbisesi), G. 751/4’te 
pejmürde-kabâ (ince tabir olmayan anlam), G. 362/3’te kabâ-yı ber-zede 
dâmân (etekleri toplanmış elbise) şeklinde de kullanılmıştır. 

Şûh-ı gül-çihre-i pejmürde-kabâdur ma’ni
Eger olmazsa karîn nâzikî-i ta’bîre (G. 751/4 )



958

Ma’na eger ifade inceliğine yakın olmazsa pejmurde elbiseli, gül yüzlü 
oynak bir güzeldir. 

Kâlâ: Kumaş, meta(mal), mefruşat ve melbusata (elbiseler) ait eşya. 
(Toven, 2004; 344)  Nâbî divanında kâlâ kelimesinin genel olarak mecazi 
anlamda kullanıldığını görüyoruz. (K. 24/5, G. 23/2, 575/7, Tahmis 2/1/1-
2, Tarih 105/2) 

Aşağıdaki beyitte Nâbî, “acaba zühd kumaşını ikiyüzlülük çarşısında 
pazarlayan, haşir sabahında ne çeşit bir elbise giyer” diyerek kâlâ kelime-
sini “zühd kumaşı” anlamında kullanmıştır:

Âyâ ne gûne câme giyer subh-ı haşrde
Kâlâ-yı zühdi sûk-ı riyâda mezâd iden (G. 575/7)  

Kefen: Gömülmeden önce ölünün sarıldığı bez, kefin. ( Türkçe sözlük, 
1998; 1261)

Umma ümmid-i vefâ elbise-i fâhireden
Yok vefâ eyleyecek sana kefenden gayrı (G. 847/4) 

Yukarıdaki beyitte “değerli elbiseden vefa umma, sana kefenden başka 
vefa edecek yoktur” diyen Nâbî, kefen kelimesini adeta munisleştirir. Di-
vanında kefen kelimesine birkaç beyitte yer verir. (G. 409/3, 578/4, 710/7, 
839/5) 

Kemer: Kuşak, mıntıka. (Sami, 1989: 1182) Bele bir kere sarılarak to-
kalanan enlice kuşak. Gümüş ve kumaştan olabilir.  (Toven, 2004: 373) 
Kadiri tarikine mensup olanların bellerine sardıkları bir nevi kuşağın adı-
dır. Bu kemer sekiz on santim genişliğinde çuhadan yapılır ve ön tarafına 
parça parça dikilmiş meşinin üzerine üç sıra halka takılırdı. Kemerin öteki 
ucuna çengel konulur ve bu çengeller halkalara takılıdır. (Pakalın II, 1993: 
240-241) 

Divanında kemer redifli bir gazele yer veren Nâbî, kadınların giyim ku-
şamlarının vazgeçilmez unsurlarından olan kemeri “sîm (gümüş) kemer” 
olarak kullanmıştır. (K. 9/46, G. 107/1, 207/1, 437/1, 458/5, 486/7, El-
metali 24) 

Sîmden cûy-bârdır kemerüñ
Ehl-i aşka medârdur kemerüñ (G. 437/1)

Kemerin gümüşten akarsudur, kemerin aşk ehline etrafında dönülecek yerdir. 

Kıyafet: Kılık, şekil harici heyet, suret. Bir adamın giydiği esvâbın 
heyet-i umumiyesi. Zeyy ( Sami, 1989; 1122) 
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Bildirimizin ana konusunu teşkil eden “kıyafet” kavramı Nâbî divanın-
da birkaç beyitte karşımıza çıkar. ( K. 16/42–50, G. 173/6, 430/10, 433/2, 
857/5) Nâbî kıyafet kelimesini “nazük kıyafet”, “nazenin kıyafet” gibi ter-
kiplerle de kullanır. 

Ol nâzenin kıyâfet o rengin edâ ile
Çeşmümle gûşum itmiş iken hüsn-i ülfeti ( K.16/50) 

O nazenin kıyafete gözüm, o renkli konuşma tarzına kulağım güzelce 
alışmışken.

Zâti gerek kemâl ü hüner yohsa Nâbiyâ 
İlm ü hünerde medhali yokdur kıyâfetüñ ( G. 430/10)    

Ey Nâbî, ilim ve hünerde kıyafetin katkısı yoktur; ilim ve hüner insanın 
kişiliğinde olmalıdır.  

Kirpas: Kirbâs, bez, keten ve kendirden nesic. ( Toparlı, 2000; 696) 
Ham bez, pamuk ve ketenbezi yerinde kullanılabilir bir tabirdir. Farsça bir 
kelime olan kirpas’ın cinsine göre kirpas-ı penbe, kirpas-ı keten denildiği 
gibi yapıldığı yere göre de kirpas-ı Tuzla şeklinde ad alırdı. Astar olarak 
kullanılırdı. (Pakalın II, 1993; 283) Astarlık bezin eski adı. Keten ipliğin-
den yahud pamuk ipliğinden dokunur. ( Koçu, 1967; 157) 

Fakr olur nezdîkter rûha gınadan Nâbîyâ
Dûrterdür câme-i atlas tene kirpâstan ( G. 549/7) 

Divanda bir beyitte yer alır. Yukarıdaki beyitte Nâbî, fakirlikle ruh ara-
sındaki ilişkiyi ince bir nükte ile “ey Nâbî, fakirlik ruha zenginlikten daha 
yakındır; atlas elbise tene astardan daha uzak olduğu gibi” demektedir.  

Kîse: Lügat mânası alelıtlak para konulan kap demek olan kise maliye 
istılahı olarak mikdarı muayyen olan altın ve gümüş paranın konulduğu 
meşin torba yerinde kullanılmıştır. Halk dilinde kese denilir. ( Pakalın II, 
1993; 284) 

Kise kelimesi Nâbî divanında iki kez ve mecazi olarak yer almıştır. ( G. 
208/7, 460/6) 

Kisve: Libas, esvab.( Sami, 1989; 1168) Arapça elbise, ruba demektir. 
( Pakalın II, 1993; 284)  Bu kelime Nâbî divanında bir kez geçmiştir. Nâbî 
“dünyaya bayram sevinci ulaştı; gam ve keder, şevk elbisesinde görünse 
şaşılır mı” diyerek bayramda insanların sevinmesine işaret eder. 
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‘Âleme ‘îd-i sürûr irdi olurlarsa n’ola
Kisvet-i şevk ile endûh u elem cilve-nümâ ( K. 24/6) 

Aşağıdaki beyitte ise, “iltifat etseydik Hümalar Ka’be örtüsü kadar sarı-
ğımızın etrafında dönelerdi” şeklinde örtü anlamında kullanmıştır. 

İltifat eylesek eylerdi Hümâlar gerdiş
Kisve-i Ka’be kadar gûşe-i destârımuzı ( G. 834/2) 

Kumaş: İpekten veya yün ve keten vesaireden ağır mensucat ( Arabide 
her nev mensucata ıtlak olunur)( Sami, 1989; 1082) Yün, pamuk, ipek vs. 
ağır mensucat. ( Toven, 2004; 406) 

Kumaş, Nâbî divanında sık kullanılan kavramlardan biri olup;  kaside, 
gazel, rubai, tarih ve müfretlerde zengin çağrışımlarla yer almıştır. ( K. 
1/65, 5/2; G. 131/4, 153/5, 288/5, 342/3, 343//7, 421/9, 498/6, 503/5, 561/3, 
602/7, 684/1, 712/4, 768/5, 796/6, 797/2, 807/2, 820/9, 845/7, 855/7; Tarih 
68/8, 74/13; Rubai 33/3; Müfret 12)  

Divanda, kumaş-ı üstad, kumaş-ı tevbe( tövbe kumaşı), nev-kumaş 
(yeni tarz şiir), hoş kumaşlıklarumuz (güzel şiir), kumaş-ı penç-gez(beş 
arşınlık kumaş), kumaş-ı taze  (yeni şiir), kumaş-ı şehr-âyîn(zengin 
hayallerle süslü şiir), nev-kumaş-ı suhan (yeni tarz şiir), kumaş-ı 
ma’nî-i rengin(renkli mana kumaşı, renkli hayallerle süslü şiir), kumaş-ı 
sirişk(gözyaşı kumaşı), kumaş-ı çeşm-rübâ-yı mahabbet(aşkın göz ka-
maştıran kumaşı), kumaş-ı nev-zuhur(yeni şiir), kumaş-ı inayet(yardım 
kumaşı), kumaş-ı sîm ü zer-endûd  (gümüş ve altın yaldızlı kumaş), 
kumaş-ı ma’na terkipleri içinde kumaş kelimesinin daha çok şiir anla-
mında kullanıldığı dikkati çeker. Ayrıca kumaş rengi olarak Elgaz 7/2’de 
“bûkelamûn” geçmektedir.         

Ey çeşm açuk boyama kumaş-ı sirişküñi
Yok çâr-sûy-ı hüsnde ragbet kabâlığa ( G. 768/5) 

Ey göz, gözyaşı kumaşını açık boyama (zira) güzellik çarşısında kaba-
lığa rağbet yoktur. 

Sûdâgerân-ı şehr-i Stanbula ‘arz ider
Nâbî bu nev-kumaş Haleb yâdigârıdur ( G. 153/5) 

Külah: 1)Eski tarzda baş kisveti ki üzerine sarık sarılırdı, serpuş, ka-
lensive. 2) Bilhassa dervişlerin baş kisveti ki ekseriye ucı sivri olur. 3) Ke-
çeden başa konacak hafif şey. (Sami, 1989; 1175) Başa giyilen şeylerden 
birinin adıdır. Muhtelif şekilleri olmakla beraber en tanınmışı beyaz keçe-
den ucu sivri olanıdır. ( Pakalın, 1993; 338) Yalnız erkekler ve asker ile her 
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tabakadan halk tarafından giyilmiş bir serpuş. Kavukdan ayıran hususiyet 
dikişsiz, bir tek parça keçeden yapılmış olmasıdır. (Koçu, 1967; 162) 

Eskiden başlık olarak çok kullanılan külah Nâbî divanında da yer yer 
kullanılmıştır. (G. 9/7, 136/2, 419/6, 664/3, 786/2; Tarih 52/1, 52/15) Bu 
kelime, küleh-i düşmen, manende-i külah ( külah gibi), zerrin külah ( 
altın külah), küleh-bahş-ı manevi ( manevi külah bağışlayan) gibi terkip-
lerde kullanılmıştır. 

Bir pûteye benzer seri üstünde külahı
Kim rihtedür sîmveş ol gerden-i sâde ( 786/2) 

Gümüş gibi beyaz gerdeni başının üstünde pûteye benzeyen külahından 
akmış gibidir. 

Kürk: Elbisenin içine veya süs için dışına kaplanan tüylü hayvan derisi, 
ferve. İçine tüylü deri kaplanmış libas. ( Toven, 2004; 415) Eskiden resmi 
üniforma makamında giyilen üstlüğün adıdır. Memurlar derecelerine göre 
kürk giyerlerdi. Devlet ricaline padişahlar huzurunda kürk giydirilmek ka-
nundu. ( Pakalın II, 1993; 343) 

Nâbî divanında kürk iki kez geçer. ( G. 215/7, G. 589/5) 

Nâbî cemî-i hâlde bahtum siyâh iken
Gör tâli’i ki kürke gelince sefid olur ( G. 215/7)

Ey Nâbî her durumda bahtım kara iken talihe bak ki kürke gelince be-
yaz olur. Nâbî’nin talihi ile ilgili tarizde bulunduğu sezilmektedir. 

Libâs: Üste giyilecek şey. ( Toven, 2004; 427) 

Nâbî divanında sık kullanılan kavramlardan birisi de libastır. ( K.1/17, 
3/12, 6/2, 7/70, 10/7, 10/39, 28/13; Mesnevi II/9, IX/83; Tahmis 3/V–3; G. 
53/1, 73/6, 123/3, 143/5, 202/7, 421/7, 430/8, 460/1, 558/1, 572/4, 611/1, 
636/2, 638/6, 651/2, 658/7, 667/2, 741/4, 857/3, 862/1, 867/1, 873/1, 
873/7; Rubai 3/2; Muammeyat 19; Elgaz 7/2; Kıtaat 82/3; Tarih 2/4, 23/3, 
42/17, 61/8, 68/7, 129/3, 138/12)

Libasla yapılan terkipler ise şöyledir: Libas-ı iftihâr-ı 
şehriyaran(hükümdarların övündükleri elbise), libas-ı sâye(gölge elbi-
sesi), libâs-ı hatve(?), hem-libâs-ı lem’a-i Tûr(Tûr’un parıltısıyla aynı 
renk olmak), libâs-ı îdâne(bayram elbisesi), libâs-ı tâze(yeni elbise), nev-
libâs, libâs-ı sıfat(sıfat elbisesi), libâs-ı ‘arz u semâ(yer ve gök elbise-
si), libâs-ı himmet (gayret elbisesi), libâs-ı Ka’be, libâs-ı fâhir(kıymetli 
elbise), gülgûn libâs, libâs-ı ten, libâs-ı ‘âriyet(emanet elbise), libâs-ı 
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şehâdet(görünme elbisesi), libâs-ı hazan u bahar, hem-libâs(aynı el-
biseyi giyen), libâs-puş-ı zuhur(görünme), libâs-ı sefer(yol elbisesi), 
libâs-ı hûn(kanlı elbise), ne-pûşîde-libâs-ı rakam(varolmayan), libâs-ı 
tahtgâh-ı Çin, libâs-ı mâ u tîn(su ve çamur elbisesi, ten), libâs-ı reng-
âmiz(renkli elbise), libâs-ı ihtitâm(bitiş), libâs-ı köhne-i sad-pâre( yüz 
parçalı eski elbise), libâs-ı hila( hil’at elbiseleri). 

Hem-libâs-ı Ka’be dâğ-ı sînemi kim görse dir
Ser-be-ser ma’mûre-i aşkın sevâdı böyledür (G. 123/3) 

Ka’be gibi siyah gönül yaramı kim görse, baştanbaşa aşkın bayındır 
bağ ve bahçeleri böyledir der. 

Nâbî yine hep neş’esi bir lezzeti birdür
Eylerse dahı bâde libâsın mütegayyir (143/5) 

Mendil: Aslı Arabca Mindil’dir; gözyaşı, yüz, burun, el silmeye mah-
sus olarak cebde taşınır pamuk, keten yahud ipekden dört köşeli dokunmuş 
kumaş parçası; el mendili, burun mendili, ipek mendil içine mesela meyva 
ve kitab gibi elde taşınacak şeyler koymaya mahsus astarsız küçük ceb 
boğçalarına da mendil denir. (Sami, 1989; 1414) el, yüz, burun mendilleri 
kadın ve erkek mendili olarak ikiye ayrılır; kadın mendilleri hem küçük 
hem de yüzü ve kenarları nakış ve oyalar, dantelâlarla üsülü ola gelmişdir. 
(Koçu, 1967/ 172)

Divanda mendil kelimesi ile bir kere karşılaştık:

Ser-i sünnîdeki destâr gibi yek-reng ol
Yüri terk eyle dü-reng olmagı mendil gibi (G.848/4) 

Ey  Nâbî, şarap rengini (yada kabını) değiştirse de neş’esi ve tadı her 
zaman aynıdır. 

Miğfer: Harb zamanında başa giyilen demir tas. (Sami, 1989; 1380) 
Silahın icadından evvel muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp aletle-
rinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlığın adıdır. Altından yapı-
lanlarına “zerrin külah”da denilirdi. (Pakalın II, 1993: 533) 

Divanda bir kez geçen miğfer aşağıdaki beyitte gök kubbe anlamında 
kullanılmıştır. 

Bahr u berrüñ gûyiyâ sâhib-kırânıdur bu kasr
Başına teshîr içün âfâkı giymiş miğferi (T. 30/15) 

Bu köşk, güya deniz ve karanın mutlu hükümdarıdır; başına etkilemek 
için miğfer olarak ufukları giymiştir. 
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Nikâb: Bilhassa siyah ve beyaz, yarı şeffaf kumaşlardan yapılırdı. 
Nikâbın hemen ardındaki gözler önünü ve etrafını gereği gibi görür, uzak-
tan bakan gözler nikâb ardındaki yüzü seçemez tanıyamazdı. Türkçe kar-
şılığı peçedir. (Koçu, 1967; 181–182)

Nâbî’nin divanında yer verdiği kıyafet terimlerinden birisi de nikâbdır. 
Bu terim şu beyitlerde gerçek ve mecaz anlamlarıyla yer alır: K.1/15, 
11/32, 11/54, 14/28; Mesnevi IX/86, G. 19/7, 21/1, 24/5, 29/6, 356/2, 
780/7; Muamma 56, 165. 

Nikâbla ilgili olarak, nikâb-ı berg (yaprak peçesi), ref-i nikâb (peçeyi 
kaldırmak), nikâb-ı umur(işlerin peçesi), meh-i müşgin nikâb (peçesi 
müşk kokulu ay gibi güzel), keşf-i nikâb (peçeyi açmak), bî-nikâb tam-
lamaları kullanılmıştır. 

Zülf-i siyahı salsa izâr üzre bî-nikâb
Eylerdi âlemi dil-i âşık gibi harâb (G. 21/1)

Siyah saçı peçesiz yanağının üzerine salsaydı, âlemi aşığın gönlü gibi 
harab ederdi. 

Nâbî ne hoş zamir-şinâs oldu rüzgâr
Yârüñ nezâket ile tokundı nikâbına (G. 780/7) 

Ey Nâbî, rüzgâr insanın içinden geçeni ne güzel bildi de sevgilinin ki-
barca peçesine dokunup (açtı).

Peştamal: Büyük silecek, hamam havlusu, büyük havlu. Hamamda 
veya iş işlerken bele bağlanan futa.( Sami, 1989; 356) Belden aşağısına 
sarılan ekseriya tüysüz silecek veya büyük havlu, futa. Peştamal kuşan-
mak= çıraklıktan ustalığa geçmek. (Toven, 2004; 314) 

Günümüzde hala kullanılmakta olan peştemali Nâbî divanında, 
peştamal-i mevc(dalga peştemali) (G.41/5), püştmâl (hamam peştemali)
(G.139/1), peştamal(hamam peştemali) (G.197/5) kullanımlarıyla gör-
mekteyiz. 

Zâhide germî-i ‘üryânî-i ‘aşkı sorsan
Peştemâliyle fakat halvet-i hammâmı bilür (G. 197/5) 

Zâhide aşk çıplaklığının ateşini sorsan sadece peştemaliyle hamamdaki 
halveti bilir. 

Sikke: Mevlevi tabirlerindendir. Tarz, kaide, kanun, siyret ve namus, 
kisve ve libas manalarına gelir. Mevlevilerin giydikleri serpuşa da sikke 
denilir. Külah-ı Mevlevi’de denir. Dövme yünden devetüyü renginde yir-
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mi beş otuz santim boyunda idi. Gecelik sikkeler boyu itibariyle kısa olur-
du. Şeyh Efendilerle Mevlevihan gibi mertebeleri yüksek olanlar destar 
sararlardı. (Pakalın III, 1993; 219) Silindir şeklinde uzunca bir külah olup 
başı kapsayan alt kenarına nisbetle üst tablası az küçük olup azıcık kabarık 
dururdu. (Koçu, 1967; 205)

Sikke şu beyitte tevriyeli olarak “sikke-i hâl” terkibiyle divanda yer 
almıştır:

Sikke-i hâliyle devr itmezdi sûk-ı şevkde
Mevleviler kûre-i tennurede kâl olmasa (G.743/8) 

Mevleviler tennure potasında erimese, şevk çarşısında hallerinin sikke-
si ile dönemezlerdi. 

Şal: 1) Omuza atılmaga veya boyna sarılmağa mahsus yünden kumaş. 
2) Kaşmir kiçisi kılından veya ipinden geniş kuşak. 3) Kişmir kiçisi kılın-
dan mamul kıymetdar kumaş. (Sami, 1989; 765) Yün kumaş nevilerinden 
birinin adıdır. İran ve Hindistan tarafında yapılanları daha kıymetli idi. 
Omuza ve başa örtülen büyücek yün veya ipek kumaşlara da denir. (Paka-
lın III, 1993; 307) 

Şal kelimesi divanda iki yerde (K.8/38, T.3/5) kullanılmıştır. Örnek ola-
rak aşağıdaki beyiti almayı uygun gördük:  

‘Anberin perdeye girdi hurşid
Ka’be gûyâ ki bürindi şâle (Tarih 3/5) 

Güneş siyah perdeye girdi sanki Ka’be şala büründü. 

Şalvar: Ekseri yünlü kumaşdan ve kadınlarda bazen ipekden geniş üst 
tonı. (Sami, 1989; 765–766) Yün kumaştan don. Fariside şalvar Arabide 
serval olmuştur. (Toparlı, 2000; 359) Üst kısmı geniş ve kırmalı, bacakları 
don gibi ayrı ve bol üstlük don adıdır. Çuha, kezmir gibi kalın, atlas gibi 
ipekli, şal gibi ince yün kumaşlardan yapılırdı. (Pakalın III, 1993; 307)  

Nâbî, divanında şalvarı G. 830/3 beyitinde “ukde-i şalvar” terkibi ile 
kullanmıştır. 

Taç: 1) Hükümdarların başına giydikleri murassa’ şey ki taht ile beraber 
hükümdarlık alametidir, iklil, efser, dihim 2) Bazı meşayih ve dervişlerin 
giydikleri serpuş. (Sami, 1989; 371) Hükümdarların resmi günlerde baş-
larına giydikleri işlemeli ve mücevherli başlık, taç. Bazı tarikat ulularının 
değişik şekilde yapılan külahlarına da taç tabir olunur. (Pala, 1989; 473) 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hükümdarların ve tarikat büyükle-
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rinin başlıklarına ad olan bu kelime Nâbî divanında tac (K.9/37, G.281/1, 
Rubai 40/4,Muamma 132) ve kımme-i tâc-ı îcâd(yaratılış tacının tepesi)
(K.2/90), tac-ı felek (gökkubbe) (K.11/2), tac-ı fark-ı vükelâ(vezirlerin 
başının tacı) (K.13/62), tac-ı zerrin(altın tac) (Tarih 30/16), tac u taht 
(Mesnevi 3/41, G.214/1), tac-ı serir (Mesnevi VIII/173), tac-ı hırka 
(G.88/7),  tac-ı ser (baş tacı)(301/6), tac-ı Süleyman (Hz. Süleyman’ın 
tacı) (G.374/1), tac-ı afitab (G.664/3) şeklinde kullanılmıştır. 

Göñül ne arzu-yı câh ider ne tac u taht ister
Reh-i himmetde ancak kalb-i nerm-i pây-ı saht ister (G.214/1)

Gönül, ne mevki makam ne tac ve taht ister; gayret yolunda sadece yu-
muşak kalp ve sağlam ayak ister. 

Yokdur egerçi hırka vü tesbih ü tâcımız
Ammâ ki i’tibâra yok ihtiyacumuz (G. 281/1)

Tennure: Mevlevilerin sema esnasında giydikleri geniş etekli libâs. 
(Toven, 2004; 735) Mevlevilerin giydikleri kolsuz, yakası yırtmaçlı, bel 
tarafı kırmalı, geniş bir nevi uzun entari adıdır. Tennure “elif nemed” ve 
“destegül” adlı iki parçadan terekküp ederdi. Tennure giyildikten sonra 
bele elif nemed sarılır, daha üstüne salta biçiminde olan destegül giyilirdi. 
Tennureler her güne ve “sema’”a mahsus olmak üzere iki nev’ idi. Günlük 
tennureler diz kapaklarını biraz geçecek kadar kısa, sema’ tennureleri ise 
dönerken bacakları göstermemek için uzunca idi. (Pakalın III, 1993; 456) 

Tennure, Mevlevilerin kullandığı giysi olarak divanda iki beyitte, devr-i 
tennure(tennure ile dönme) (G.416/5) ve kûre-i tennure(kuyumcu ocağı)
(G.743/8) terkipleriyle tevriyeli olarak yer almıştır. 

Bir habâb-ı yem-i vahdet külehi birisi de
Devr-i tennûresi girdükçe sema’a dedenün (G. 416/5)

Dedenin tennuresi dönerek sema’a girdikçe, bir vahdet denizinin kabar-
cığı birde külahı (kalır).

Terlik: Eskiden külah ve kavuk altına giyilen ve serpuş ter ile kirlen-
mesini önleyen bir takkeye verilmiş isim. (Koçu, 1967: 229)

Nâbî terlik kelimesini gömleğin altına giyilen iç çamaşır anlamında 
aşağıdaki beyitte kullanmıştır:

Çâk eylesün ko perdeyi fasl-ı bahardur
Gül pîrehenle kâni’ olur terlik istemez (G. 261/4)

Tüğme ( Düğme): Nâbî, divanında düğmeye de yer vermiştir. (K.8/32, 
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Tarih 26/3, Tarih 82/29, G. 136/7). Nâbî, düğmeyi “tüğme-i zerrin, tüğme-
si zer, zerden düğme” şeklinde kullanmıştır. Örnek olarak aşağıdaki beyiti 
alıyoruz: 

Zamân-ı devletinde hazret-i şâhenşehün gûyâ
Zemin bir câme giydi tügmesi zer rengi jengâri (T.26/3) 

Yağmurluk: Yağmurdan ıslanmamak için giyilen kukuleteli yani baş-
lıklı mantoya verilen addır. Eskiden su geçirmez abadan yapılırdı. Yeni-
çerilerle çorbacıların ve sekban ve zağarcıların giydikleri üstlüğe de bu 
ad verildiği gibi Farsçası olan baranî de denilirdi. Yeniçerilere senede bir 
defa verilen yedi endaze çuha hakkında da bu tabir kullanılırdı. (Pakalın 
III, 1993: 600) 

Yazda yagmurluk giyer handan olur
Kışda abdallar gibi ‘uryân olur ( Lugaz 30/6) 

Nâbî yukarıdaki örnekte görüleceği üzere yağmurluğu bir lugazda kul-
lanmıştır. 

Sonuç
Nâbî divanında kıyafet ve kumaşlarla ilgili yaptığımız taramada örnek-

lerde sunulduğu gibi elbise ve kıyafet aksesuarı ile ilgili pek çok malzeme 
bulduk. Kıyafetle ilgili kavramlardan câme, dâmen, kumâş ve libâs’a ait 
beyitlerin fazla olduğunu gördük. Burka, bürnüs, cübbe, dibâ, ‘anteri, ha-
rir, kirpas, mendil, miğfer, şalvar, terlik ve yağmurluğun ise divanda birer 
kere geçtiğini tespit ettik. 

Nâbî, döneminde kullanılan elbise, elbise öğesi ve aksesuardan şiirle-
rine renk katmak, anlam ve hayal zenginliği sağlamak için yararlanmıştır. 
Bunlar, divan şairlerinin zamanlarının toplum hayatından soyutlanmadık-
larını, şiirleriyle yaşadıkları çağı yansıttıkları sonucunu verir. Ayrıca bu 
örnekler bize divan şiirinin etnografya çalışmaları için zengin bir kaynak 
olduğunu göstermektedir. Divan şiiri düşünce tarihi, sosyal tarih gibi bilim 
dallarının da ilgi alanına girebilecek zengin malzemeyi içermektedir. 

Bu bildirimizde 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başlarında ya-
şayan Nâbî’nin divanında kıyafet ve kumaş adlarını tespit edip sunmaya 
çalıştık. 
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ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ
ÖRTME DOKUMALARI

ORTAÇ, Hülya Serpil
                                                                         TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri dokumacılıktır. El 
dokumacılığı insanların iklim şartlarından korunmak için giyinme ve 
barınmaya yönelik kişisel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ortaya çıkmıştır. 
Önceleri basit araç ve gereçlerle yapılan ürünler zamanla süslenme 
faktörü ve gelişmenin etkileri ile değişik teknikler oluşturulmuştur. 
Böylece fonksiyonlarının yanında ürünlerde sanat yönü ön plana çıkmaya 
başlamıştır.

Dokumacılık içinde mekikli el dokumacılığı önemli bir yer tutar. Hatta 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında mekikli dokuma ile üretilen kumaşların 
ünü dünyaya yayılmıştı. Saray kumaşlarının gölgesinde de olsa Anadolu’da 
çok çeşitli kumaşlar dokunarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kumaş dokumacılığı bölgede bulunan 
hammadde ve ihtiyaçlar doğrultusunda yöresel özellikler kazanmıştır. 
Kullanım şekilleri, motifleri ile kültürümüzün bir parçasını oluşturan el 
dokuması kumaşların birçoğu toplumsal değişimler, ekonomik nedenler 
ve fabrikasyon üretim sonucu zamanla unutulmaya, yok olmaya başlamış, 
günümüzde eski önemini kaybetmiştir. Bazı yörelerimizde artık bu 
dokumalara sadece sandıklarda rastlamak mümkündür. Bazı yörelerimizde 
de canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde bu dokumaların kaybolmasını veya bozularak çoğaltılmasını 
önlemek için; tespit edilmesi, tanıtılması kültürümüzün korunması 
bakımından da önem taşımaktadır.

Anadolu’nun el dokuması kumaşlarının zengin örneklerine sahip 
yörelerinden biriside Ankara Nallıhan ilçesidir. Nallıhan ilçesinde çeşitli 
ihtiyaçları karşılamak amacıyla  kumaş dokunmalar yapılmıştır. Bu 
dokumalar bazen düz  bazende desenli olarak kullanım yerine göre farklılık 
göstermektedir. Nallıhan ilçesinin en güzel dokuma örneklerinden biri 
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örtmelerdir.  

Örtme Nallıhan ilçesinde kadınların sokağa çıkarken başlarına 
örttükleri, vücudun üst kısmını da kapatan ürünlerdir. Anadolu’da aynı 
amaçla yapılmış olan çeşitli dokumalar Ankara Beypazarı ilçesinde bürgü; 
Erzurumda Ehram gibi farklı isimler ile karşımıza çıkmaktadır.              

Nallıhan’da dokunmuş olan örtmeler mekikli dokuma tezgahlarında 
dokunmuş, iki kısa kenarı ve başa gelecek uzun kenarın ortasında dokuma 
esnasında yapılan rekli desenler yer almaktadır. 

Bu çalışmada Nallıhan ilçesi el dokumacılığından örtme dokumaların 
teknik, renk ve motif özellikleri örneklerle açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dokumacılık, Anadolu, Nallihan.

ABSTRACT
Weavings for Covering in Nallihan District of Ankara
One of the primal arts of the human history is weaving. Hand-weaving 

occured in order to meet personal  requirements in terms of dressing and 
sheltering so as to be protected from climate conditions. For the products 
which were made previously by simple tools and devices, different 
techniques were introduced thanks to the garnishment factor and the 
development during the time. Therefore, the art point of the products 
emerged besides their functions. 

Weaving with shuttle has an importany place for the weaving art. The 
fame of the textures produced by the mathod of weaving with shuttle were 
even outsperad to the world during the Ottoman period. Although they 
were kept in the background of the palace textures, they have been reached 
today. 

In several regions of Anatolia, texture weaving gained regional 
charecteristics in compliance with the raw materials and requirements. 
Most of the hand-weaved textures which constitues some part of our 
culture began to be forgot, disappeaed and lost their former importance 
today because of the social changes, financial reasons and production at 
factories. In our some regions, on one hand these weavings may be seen 
only in the packing cases, on the other hand in other regions  they are tried 
to be reviwed. 

In order to prevent the losing or copying them by their deformation, 
their fixing and introduction are important in terms of the protection of our 
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culture. 

One of the districts which have rich samples of hand-weved txtures 
of Anatolia is Nallihan. In Nallihan district, in order to meet several 
requirements texture weavings were maintained. These weavings varied 
as sometimes rectilinear and sometimes figured in compliance with their 
usage places. 

One of the most beautiful samples is coverings. 

Coverings are the products which covers the upper part of the body and 
which are used by women while they are going out. Weavings made for 
the same purpose are used under the different names in Beypazarı district 
of Ankara as Bürgü, and as Ehram in Erzurum.

Coverings were weaved on the looms with shuttle and they have colored 
designs on the twp short sides and long sides of which is used for the 
head. 

In this study, technical, color and motif charecteristics of the coverings 
which are among the hand-weaving art will be explained by samples.

Key Words: Weaving, Anatolia, Nallihan.

----

En eski sanatlardan biri olan dokumacılığın tarihi insanlıkla başlar. 
El dokumacılığı insanların iklim şartlarından korunmak için giyinme ve 
barınmaya yönelik kişisel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ortaya çıkmıştır. 
Önceleri basit araç ve gereçlerle yapılan ürünler zamanla süslenme 
faktörü ve gelişmenin etkileri ile değişik teknikler oluşturulmuştur. 
Böylece fonksiyonlarının yanında ürünlerde sanat yönü ön plana çıkmaya 
başlamıştır. 

Türk kültürünün en zengin kaynaklarından birini oluşturan el sanatları 
içinde el dokumacılığı ayrı bir öneme sahiptir. Orta Asya’dan günümüze 
dokumacılık Türklerin başlıca uğraşısı olmuş, Anadolu’da ve gittikleri, 
yaşadıkları her yerde günlük yaşamını sürdürdüğü giysisi, çadırı, eşya çuvalı, 
kendini ya da çevresini  süslediği ürünler olarak en güzel örnekleriyle ve 
çeşitliliği ile gelişmiştir. Çevresinde bulunan veya kendi yetiştirdiği farklı 
elyafları ve teknikleri kullanarak ince, kalın çeşitli özelliklerde dokumalar 
üretmiştir. Bu dokumalardan mekikli el dokumacılığı önemli bir yer tutar. 
Hatta Osmanlı İmparatorluğu zamanında mekikli dokuma ile üretilen 
kumaşların ünü dünyaya yayılmıştı. Saray kumaşlarının gölgesinde de olsa 
Anadolu’da çok çeşitli kumaşlar dokunarak günümüze kadar ulaşmıştır.
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Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kumaş dokumacılığı bölgede bulunan 
hammadde ve ihtiyaçlar doğrultusunda yöresel özellikler kazanmıştır. 
Kullanım şekilleri, motifleri ile kültürümüzün bir parçasını oluşturan el 
dokuması kumaşların birçoğu toplumsal değişimler, ekonomik nedenler 
ve fabrikasyon üretim sonucu zamanla unutulmaya, yok olmaya başlamış, 
günümüzde eski önemini kaybetmiştir. Bazı yörelerimizde artık bu 
dokumalara sadece sandıklarda rastlamak mümkündür. Bazı yörelerimizde 
de canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde bu dokumaların kaybolmasını veya bozularak çoğaltılmasını 
önlemek için; tespit edilmesi, tanıtılması kültürümüzün korunması 
bakımından da önem taşımaktadır.

Anadolu’nun el dokuması kumaşlarının zengin örneklerine sahip 
yörelerinden biriside Ankara Nallıhan ilçesidir.

Karadeniz Bölgesi sınırları içinde bulunan Nallıhan ilçesi, Ankara il 
merkezinin batısında yer almaktadır. İlçenin batısında ve kuzeyinde Bolu 
ili, doğusunda Beypazarı ilçesi, güneyinde Eskişehir ili bulunmaktadır. 
Yüzölçümü 1.978 km2, nüfusu ise 40677’dir (Kolukısa, 1995).

Nallıhan tarih boyunca Hitilerin, Friglerin, Britanya Krallığının, Pers, 
İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının eğemenliğinde kalmıştır. 
İki kez Arapların istilasına uğramıştır. Malazgirt zaferinden sonra Türklerin 
fethettiği Nallıhan, haçlı seferleri sırasında yeniden Bizansların eline 
geçmiştir. Daha sonra yeniden Türk hakimiyetine giren bu topraklar önce 
Danişmentlilerin daha sonrada Anadolu Selçukluları’nın egemenliğine 
girmiş, Anadolu Selçukluları’nın1308’de yıkılmasından sonra 
Candaroğulları Beyliği sınırları içerisinde kalmıştır. Nallıhan ve çevresi, 
Orhan Bey zamanında fethedilerek Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. İlçenin 
bugünkü adını, 1599 yılında Nasuhpaşa’nın Nal deresi vadisinde yaptırdığı 
handan aldığı, Han’ın duvarında asılı kitabeden de açıkça anlaşılmaktadır. 
Nallıhan XIX.yüzyıl sonlarında Ankara'nın merkez sancağına bağlı bir 
kaza olu,. belediyesi 1865'te kurulmuştur (Mutlu, 1992: 14). 

Nallıhan ilçesi yıllar boyu konumu ve tarihi nedeni ile zengin bir 
kültürel yapıya ve el sanatlarına sahip olmuştur. Yörede el dokumaları 
ham maddeden ürüne dönüşüne kadar  el emeği göz nuru olarak çeşitli 
örnekleri ile yapılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Nallıhan ilçesinde çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan kumaş 
dokumalar bunlardan biridir. Mekikli dokuma tezgahlarında yapılan bu 
dokumalar bazen düz, bazende desenli olarak kullanım yerine göre farklı 
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tasarlanmıştır. İç ve dış giyimde kullanılan kumaşlar içinde kullanılan 
renk, teknik ve motif zenginliği ile Nallıhan ilçesinin en güzel dokuma 
örneklerinden biri örtmelerdir. 

Örtme, Nallıhan ilçesinde kadınların sokağa çıkarken başlarına 
örtükleri, vücudun üst kısmınıda kapatan ürünlerdir. Anadolu’da aynı 
amaçla yapılmış olan Ankara Beypazarı ilçesinde “Bürgü”, Erzurum’da  
“Ehram” gibi farklı isimlerle veya Bolu- Göynek’te de örtme olarak çeşitli 
dokumalar karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada Nallıhan ilçesi el dokumacılığından örtme dokumalar 
teknik, renk ve motif özellikleri örneklerle açıklanacaktır.

Nallıhan ilçesinde, örtmeler yöredeki diğer kumaşlar gibi çulfalık veya 
düzen adı verilen iki gücülü mekikli dokuma tezgahlarında dokunmuştur 
(Fotoğraf 1). Günlük kullanım için dokunan kıvrak veya alaca adı verilen 
kumaşlar bezayağı tekniğinde, atkıda ve çözgüde aynı özellikte iplik ile 
dokunduğu gibi farklı kalınlıkta ipliklerle tek renkli veya beyaz zemine 
genellikle kırmızı, larcivert renkler kullanılarak çizgilerle desenlendirilerek 
dokunmuştur.  

Nallıhan ilçesinde yapılmış olan örtme dokumaların zemin ve desenleri 
olmak üzere tamamında pamuk ipliği, eski örneklerde ise pamuk iplik 
ile ipek iplik birlikte kullanılmıştır. Örtmelerin enleri iki parçanın 
birleşmesinden meydana gelmiş olup 85-104cm.; boyları 118-200cm. 
arasıda değişmektedir.  Örtmeler dokuma teknikleri ile desenlendirilmiş 

ilçesinde “Bürgü”, Erzurum’da  “Ehram” gibi farklı isimlerle veya Bolu- Göynek’te de örtme 
olarak çeşitli dokumalar karşımıza çıkmaktadır. 
           Bu çalışmada Nallıhan ilçesi el dokumacılığından örtme dokumalar teknik, renk ve 
motif özellikleri örneklerle açıklanacaktır. 
           Nallıhan ilçesinde, örtmeler yöredeki diğer kumaşlar gibi çulfalık veya düzen adı 
verilen iki gücülü mekikli dokuma tezgahlarında dokunmuştur (Fotoğraf 1). Günlük kullanım 
için dokunan kıvrak veya alaca adı verilen kumaşlar bezayağı tekniğinde, atkıda ve çözgüde 
aynı özellikte iplik ile dokunduğu gibi farklı kalınlıkta ipliklerle tek renkli veya beyaz zemine 
genellikle kırmızı, larcivert renkler kullanılarak çizgilerle desenlendirilerek dokunmuştur.   
 

            
           Fotoğraf 1. Çulfalık tezgah (Nallıhan Beydili). 
 
           Nallıhan ilçesinde yapılmış olan örtme dokumaların zemin ve desenleri olmak üzere 
tamamında pamuk ipliği, eski örneklerde ise pamuk iplik ile ipek iplik birlikte kullanılmıştır. 
Örtmelerin enleri iki parçanın birleşmesinden meydana gelmiş olup 85-104cm.; boyları 118-
200cm. arasıda değişmektedir.  Örtmeler dokuma teknikleri ile desenlendirilmiş olup bu da 
yöredeki dokumalara ayrı bir önem vermektedir. Örtmelerin iki kısa kenarında yoğun, iki 
uzun kenarında ince bir su şeklinde ve başa gelecek uzun kenarların ortasında daha belirgin 
desenler yer almaktadır. Bu desenlere yörede nakış denilmektedir (Fotoğraf 2). 
 

Fotoğraf 1: Çulfalık tezgâh (Nallıhan Beydili)
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olup bu da yöredeki dokumalara ayrı bir önem vermektedir. Örtmelerin 
iki kısa kenarında yoğun, iki uzun kenarında ince bir su şeklinde ve başa 
gelecek uzun kenarların ortasında daha belirgin desenler yer almaktadır. 
Bu desenlere yörede nakış denilmektedir. (Fotoğraf 2).

İncelenen örtmelerin zemin dokuma tekniği bezayağı olup boyuna iki 
parçanın birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Örtmelerin zemini genellikle 
düz olmasına rağmen, farklı kalınlıkta atkı ipliği ile enine çizgiler veya 
çözgüde kullanılan ikinci bir renk ile boyuna çizgiler oluşturulmuştur. 
Örtmelerin esas desenleri de dokuma esnasında brokar ve el gobleni ile 
yapılan motiflerden meydana gelmektedir. 

Halk arasıda kilim deseni denilen kaynaklarda el gobleni olarak 
tanımlanan teknik ile örtmelerin desenleri kilim dokumalarda olduğu gibi 
dikey gerilmiş çözgü ipliklerinin arasından küçük mekiklere sarılmış renkli 
atkı ipliklerinin el yardımı ile ve bir desene bağlı kalarak dokunmasıyla 
oluşturulmaktadır. Bu kumaşlarda bir tek atkı ipliği vardır ki hem 
çözgülerle bağlantı kuran temel atkı ipliğidir, hem de motifleri oluşturan 
desen ipliğidir. Çeşitli renklerde kullanılan bu iplikler motif içindeki renk 
ayırımına göre çözgüler arasından bir alt bir üst gidiş-dönüş yapar (Şekil 1). 
Her renk bitiminde ipliğin ucu çözgüler arasına kaynaştırılarak kaybedilir 
(İmer 1989, s 196). 

            
           Fotoğraf 2. Örtme. 
 
           İncelenen örtmelerin zemin dokuma tekniği bezayağı olup boyuna iki parçanın 
birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Örtmelerin zemini genellikle düz olmasına rağmen, farklı 
kalınlıkta atkı ipliği ile enine çizgiler veya çözgüde kullanılan ikinci bir renk ile boyuna 
çizgiler oluşturulmuştur. Örtmelerin esas desenleri de dokuma esnasında brokar ve el gobleni 
ile yapılan motiflerden meydana gelmektedir.  
           Halk arasıda kilim deseni denilen kaynaklarda el gobleni olarak tanımlanan teknik ile 
örtmelerin desenleri kilim dokumalarda olduğu gibi dikey gerilmiş çözgü ipliklerinin 
arasından küçük mekiklere sarılmış renkli atkı ipliklerinin el yardımı ile ve bir desene bağlı 
kalarak dokunmasıyla oluşturulmaktadır. Bu kumaşlarda bir tek atkı ipliği vardır ki hem 
çözgülerle bağlantı kuran temel atkı ipliğidir, hem de motifleri oluşturan desen ipliğidir. 
Çeşitli renklerde kullanılan bu iplikler motif içindeki renk ayırımına göre çözgüler arasından 
bir alt bir üst gidiş-dönüş yapar (Şekil 1). Her renk bitiminde ipliğin ucu çözgüler arasına 
kaynaştırılarak kaybedilir (İmer 1989, s 196).  
 

            

           Şekil 1. El Gobleni Tekniği (İmer 1989, s 196) 
 

 

            

            

Fotoğraf 2: Örtme
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           Şekil 1: El Gobleni Tekniği (İmer 1989, s 196)

Kilim dokuma tarzında el gobleni ile oluşturulan desenler kısa kenarlarda 
uygulanmıştır. Gücülü tezgahlarda yapılan örtme dokumaların desenleri 
de kilimlerdeki desenlerle benzerlik göstermektedir. Desenlerin birleşim 
noktasında kilim dokumalarda ilik adı verilen yarıkların oluşmaması 
için dikey çizgilerden mümkün olduğu kadar kaçınılmışdır. Bu nedenle 
genellikle kısa dikey çizgilerden ve verev çizgilerden oluşan motifler 
kullanılmışdır (Fotoğraf 3). 

 Fotoğraf 3: El Gobleni Tekniği İle Oluşturulmuş Örtme Desenleri.

 Örtmelerin desenlendirilmesinde kullanılan halk arasında desen denilen 
bir diğer teknikte brokardır. Brokar, bezayağı tekniği ile oluşturulan 
zeminde ilave atkı veya çözgü ile yapılan desenlendirme yöntemidir. El 
dokumalarında desenler ilave atkı ipliği ile yapılmaktadır. Temel atkı 
ipliğin yanında motifi oluşturan atkı iplikleri, kumaş yüzeyindeki her 
motif için ayrı hazırlanmakta olup, desen sınırları içinde bir alt, bir üst 
gidip dönerek motifleri oluşturmaktadır (Fotoğraf 4). Brokar ile desen 
yapılan atkı ipliği, farklı renkte olabileceği gibi, genellikle daha kalın ve 
az bükümlü iplikler tercih edilmektedir.

        

 
           Kilim dokuma tarzında el gobleni ile oluşturulan desenler kısa kenarlarda 
uygulanmıştır. Gücülü tezgahlarda yapılan örtme dokumaların desenleri de kilimlerdeki 
desenlerle benzerlik göstermektedir. Desenlerin birleşim noktasında kilim dokumalarda ilik 
adı verilen yarıkların oluşmaması için dikey çizgilerden mümkün olduğu kadar kaçınılmışdır. 
Bu nedenle genellikle kısa dikey çizgilerden ve verev çizgilerden oluşan motifler 
kullanılmışdır (Fotoğraf 3).  
 

            
           Fotoğraf 3. El Gobleni Tekniği İle Oluşturulmuş Örtme Desenleri. 
 
           Örtmelerin desenlendirilmesinde kullanılan halk arasında desen denilen bir diğer 
teknikte brokardır. Brokar, bezayağı tekniği ile oluşturulan zeminde ilave atkı veya çözgü ile 
yapılan desenlendirme yöntemidir. El dokumalarında desenler ilave atkı ipliği ile 
yapılmaktadır. Temel atkı ipliğin yanında motifi oluşturan atkı iplikleri, kumaş yüzeyindeki 
her motif için ayrı hazırlanmakta olup, desen sınırları içinde bir alt, bir üst gidip dönerek 
motifleri oluşturmaktadır (Fotoğraf 4). Brokar ile desen yapılan atkı ipliği, farklı renkte 
olabileceği gibi, genellikle daha kalın ve az bükümlü iplikler tercih edilmektedir. 
 

            
           Fotoğraf 4. Brokar Tekniği İle Oluşturulmuş Örtme Desenleri. 
                                                                                                                           
           Örtmelerin zeminleri temelde beyazdır. Bazı örneklerde zeminin desenlendirilmesi 
temel atkı ve çözgü ipliğine göre daha kalın olan beyaz atkı ipliği ile elde edilen yatay 
çizgilerle tek renkliliği bozmamıştır. Bazı örneklerde de çözgü ipliği ile elde edilen kırmızı 
veya larcivert dikey çizgiler yer almıştır (Fotoğraf 5). Sadece “Karıncalı” adı verilen örtmede 
zemin larcivert renkte yapılan “karınca” motifi ile dolgulanmıştır (Fotoğraf 6). 
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Fotoğraf 4: Brokar Tekniği İle Oluşturulmuş Örtme Desenleri.
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uzun kenarların ortasına üçgen formda brokar tekniği ile motifler 
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Fotoğraf 6: Karıncalı örtme.
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desenler  yerleştirilmiştir. Desenler aralıksız tekrar ile sıralanmıştır. Uzun 
kenarlara yapılan para motifleri ana desenin bitiminde kısa kenarda da 
tekrarlanmıştır (Fotoğraf 7).
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sembolik motiflerinde yer almakta olduğunu söyleyebiliriz. 
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Fotoğraf 16.Hambarcık (Ortası)-                      İlikli (Kenarları) motifleri. 
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ile elde edilen çizgiler yapılmamış, onun yerine brokar tekniği ile yatay kısa çizgiler  
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  Ürünlerde birden fazla motif kullanılmıştır. Örtmelere, genellikle 
kısa kenarlarındaki  desenine göre isim verilmiştir. Sadece genellikle 
kayınvalidelerin kullandığı tamamının brokar tekniği ile desenlendirilmiş 
örtmeye desene göre isim verilmemiş “Koca Örtme” denilmiştir (Fotoğraf 
17). Bu örnekte diğer örtmelerde görülen uzun kenarlardaki çözgü ipliği 
ile elde edilen çizgiler yapılmamış, onun yerine brokar tekniği ile yatay 
kısa çizgiler  oluşturulmuştur.

Fotoğraf 17: Kayınvalidelerin kullandığı “Koca Örtme”

Tezgâhtan çıkarılan örtmeler ortadan birleştirildikten sonra iki kısa 
kenarına genellikle kırmızı, nadirende beyaz saçak veya püskül yapılmıştır. 
Püsküllere yörede “toka” adı verilmiştir. 

Örtmelerin desenlerinde de kırmızı ve larcivert hakimdir. Ayrıca sarı, 
turuncu, yeşil ve koyu pembe renkleri de desenlerde kullanılmıştır.

Ankara ili Nallıhan ilçesinde tespit ettiğim örtmelere benzer dokumalar 
Anadolu’nun farklı yörelerinde ve Kırım gibi Türklerin yaşadığı yerlerde 
de yapılmaktadır. Ankara’nın Beypazarı İlçesinde, Sinop’un Durağan 
ilçesinde peşkir ve Kırım Türklerinde kıbrıscık isimli dokumalar tespit 
edilmiştir (Akpınarlı 2004: Ortaç 2006). Bolu’nun Göynük ilçesinde de 
örtme adı ile yapılan aynı tarz dokumalar yöredeki örneklerle benzerlik 
göstermektedir (Soysaldı 2006).
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El dokumacılığı Türk kültüründe önemli bir yer alarak sosyal, 
ekonomik, kültürel roller üstlendiği görülmektedir. Gelecek kuşaklara, 
farklı kültürlere tanıtılması için günümüzde müze ve sandıklarda saklanan 
eşsiz güzellikteki dokumaların belgelenmesi, yaşatılması gerekmektedir. 
Özellikle zengin dokuma örneklerine sahip Nallıhan ilçesinde halk eğitimin 
faliyetleri ile düz kumaşlar dokunmakta ise de örtme dokumalar yörede 
artık dokunmamaktadır. Son zamanlarda ilçede eski örtme dokumalar 
bozularak hatta kumaş boyama yapılarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle Nallıhan ilçesi “örtme” dokumalarının malzeme, motif ve 
renklerinde görülen özelliklerin bozulmadan eski örneklerin belgelenerek 
sahip çıkılması kültürümüzün korunması bakımından da önemlidir.
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TÜRK HALK OYUNLARININ 
SAHNELENMESİNDE GELENEKSEL 

KIYAFETLERDEN SAHNE KOSTÜMÜNE GEÇİŞ 
SÜRECİNİN İNCELENMESİ

ÖTKEN, Nihal
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Türk halk oyunları ait olduğu yörenin tarihini, coğrafya ve iklim 
yapısını, müzik geleneğini, giysi takı ve yöre insanının yaşam biçimini 
bünyesinde taşıyan halk kültürü ürünleridir. Belli yöre insanlarının duygu 
ve düşüncelerini kendine özgü hareketlerle yansıtan halk oyunları o yörenin 
estetik beğenisine göre sanatsal bir kaygı duyulmaksızın yaratılırlar. 
Zamanla yaşadığı yörenin sınırları dışına çıkartılan ve daha geniş kitlelere 
sunulma endişesi duyulan halk oyunları, gerektiğinde bu geniş kitlelerin 
estetik beğenisine uygun değişikliğe uğratılırlar. Zira bu ihtiyaç folklorun 
dinamik yapısı içinde çoğu zaman kendiliğinden ortaya çıkar.

İçinde barındırdığı özellikler gereği, aynı anda göze, kulağa ve duygulara 
hitap eden halk oyunları; sahnelemede kendine özgü güzelliğini, zengin 
adımlarını, canlı müziğini ve renkli giysilerini tam olarak sergileyebilmek 
için sahne tekniklerinden yararlanmak durumundadır. Bu tekniklerden biri 
de sahne sanatları denen komplike bir olgunun çok önemli bir halkası olan 
“kostüm”1 olgusudur. 

Halk oyunlarının sahneleme süreci içinde geçmişten günümüze yöresel 
özellik taşıdığı düşünülen bütün giysiler, kullanım amacı düşünülmeden 
uyumlu ya da uyumsuz bir araya getirilerek kullanılmış ve kullanılmaya 
devam edilmektedir. Geleneksel çizgileri ile oldukça detaylı olan ve 
günümüzde özellikle halk oyunlarında kullanılmaya devam edilen 
geleneksel kıyafetlerin, sahne sanatları içinde “kostüm” terimini 
karşılayacak şekilde değişikliğe uğrayarak kullanılması da özellikle son 
yıllarda ortaya çıkan profesyonel topluluklarla kendini göstermiştir. 
1  Özellikle görsel sanatlarda (tiyatro, sinema...vb. sahne sanatları ) çok önemli yere sahip, kıyafetlerin tümüne 
verilen genel isimdir. Latince, "gelenek" anlamına gelen "consuetudo" kelimesinden, İtalyanca ve Fransızcaya 
onsekizinci yüzyılda, önce bir sanat terimi olarak "Sahnede, canlandırılan dönemde giyilen geleneksel giysi-
ler" anlamında geçmiştir. “http://tr.wikipedia.org/wiki/Kost%C3%BCm”
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Bu bildiride geleneksel uygulamalardan günümüze halk oyunlarında 
kullanılan kıyafetlerin derneklerden profesyonel topluluklara kadar 
uzanan sahneleme sürecinde geçirdiği aşamalar ele alınarak örneklerle 
incelenecektir.

Türk kültürü giyim kuşam açısından son derece zengin bir yapıya 
sahiptir. Bu zenginlik köyden köye bile farklılıklarla kendini ortaya koyar. 
Geleneksel giysilerimizde var olan bu zenginliğin günümüze taşınmasında 
önemli rol oynayan unsurlardan birisi de halk oyunlarımızdır. Halk oyunları 
sahnelenmeye başlandığı ilk yıllardan bu yana ait oldukları yörelerin 
geleneksel kıyafetlerini sahne kostümü anlayışı ile günümüze taşımışlardır. 
Burada bahsedilen sahne kostümü anlayışı sahne üzerinde bir gösteriyi 
sunarken giyilen giyimler ve aksesuarlar olarak algılanmalıdır. 

Türk halk oyunlarını ilk sahneleme çalışmaları 1930 lu yıllara dayanır. 
Bu yıllarda halk evlerinde yapılan şenliklerde ve özel kutlamalarda 
sergilenen halk oyunlarının sahnelenmesi daha çok mevcut yörelerin 
oyuncuları tarafından oluşturulmuş mahalli ekipler şeklinde görülmektedir. 
Daha sonra 1950 li yıllardaki sahneleme biçimi belirli bir düzen içinde 
bir araya getirilmiş oyunların arka arkaya sıralanışı ve seyirciye sunuluşu 
şeklinde başlamıştır. Bu dönemdeki en önemli yapılanma Yapı ve Kredi 
Bankasının 10. yılında kurduğu “Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma 
Tesisi”nin gerçekleştirmiş olduğu halk oyunları etkinlikleridir. Bu tesisin 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düzenlenen bölge şenliklerinin yanında 
çalışmalarından en önemlisi 1955 ve 1969 yılları arasında İstanbul’da 
gerçekleştirdiği 10 adet halk oyunları bayramıdır. Bu tesis Anadolu’da 
yapmış olduğu çalışmalarla halk oyunlarımızın derlenmesine katkıda 
bulunmanın yanı sıra derlenen bu oyunların orijinal çalgıları ve yöresel 
kıyafetleri ile sergilenmesini de sağlamıştır. 

1960 lardan sonra halk oyunları yarışmaları ile sahneleme çalışmaları 
hız kazanmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda özellikle büyük şehirlerde 
sayıları gün geçtikçe artan dernekler vasıtası ile halk oyunları sahneleme 
çalışmaları devam etmiştir. Bu dönemlerde de geleneksel kıyafetlerin 
kullanılmasına özen gösterilmiştir. Ancak özellikle ekonomik açıdan 
çekilen zorluklar sebebiyle daha düşük maliyetlerle orijinal kıyafetler yerine 
orijinaline benzer kıyafetler tercih edilmeye başlanmıştır. Bunun yanında 
büyük şehirlerde öğretilmeye başlanan yörelerin kıyafetleri yörelerden 
gelen ve herhangi bir vasıtayla öğretici olan kişilerin yönlendirmeleri 
doğrultusunda yapılmıştır. Dolayısıyla bir süre sonra ilk öğreticilerin 
yönlendirmeleri ile kullanılmaya başlayan bu kıyafetler yöresel ekiplerin 
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formaları haline dönüşmüştür. Öyle ki aynı yöreyi icra eden her ekibin 
üzerindeki her bir parça aynı renkte ve aynı şekilde kullanılmaya başlanmış, 
yarışmalarda bu renk ve biçimlerden farklı giyen bir ekipten kostüm puanları 
kırılmıştır. Dolayısıyla yörelerdeki zengin biçim ve çeşitteki geleneksel 
kıyafetlerin sadece bir kısmı büyük şehirlerde hazırlanan ekiplerde tek tip 
kostüm şekline dönüşmüştür. 

Arzu Öztürkmen’in bize aktardığına göre Şerif Baykurt halk 
oyunlarında yapılan değişikliklerle ilgili görüşünü halkevleri ile ilgili 
bir seminerde şu şekilde dile getirmektedir. “Bizim halk oyunlarımız, 
bölgelerimizde ve vilayetlerimizde, kelimeyi yerinde kullanmak istiyorum, 
pek çok koreograflar türetmiştir. Herkes oyunlarımızı alıyor, bir ekip 
kuruyor ve hatta İstanbul’da Ankara’da beğenilsin diye kendine göre bir 
sürü uydurmalar yapıyor, elbiselerde, figürlerde koreografik durumlarda 
uydurmalar yapıyor ve Ankara’ya İstanbul’a getiriyor ve hatta Avrupa’ya 
da götürülüyor.” 2 Şerif Baykurt’un 1966 yılında söylediği bu sözlerinden 
de anlaşılacağı üzere büyük şehirlerde gelişen halk oyunlarını sahneleme 
çalışmalarında figür ve müziğin yanında kıyafetlerdeki değişikliklerin daha 
o yıllarda yapılmaya başlanarak sahneye adapte edilmeye çalışıldığının 
göstergesidir. 

Bu kostümlerin 70’li yıllarda en rahat elde edildiği yerler özellikle Kapalı 
Çarşı’da yabancı turistlere hizmet etmek için açılmış kostüm dükkânlarıdır. 
Derneklerde birden fazla yörenin çalışılması ve her yörenin kıyafetlerinin 
bulunmaması sebebiyle birbirinin yerini tutabilecek kıyafetlerin hangi 
yöreye ait olduğu düşünülmeden aslına uygun olmayan kumaşlar, motifler, 
biraz da ekonomik nedenlerle kullanılmıştır. Bir süre sonra iç kısma giyilen 
ve dışarıdan bakıldığında belli bölümleri görülen kıyafetlerinde sadece 
görünen bölümleri ana parçalara dikilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
tür kullanımın gerekçelerinden biri de arka arkaya oynanan ekiplerde 
kıyafet değiştirme kolaylığının sağlanmasıdır. İşte tam bu aşamadan 
sonra geleneksel kıyafetler yerini geleneksel özellikler taşıyan kostümlere 
bırakmıştır. 

1987 yılında Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan 
Problemler Sempozyumunda sunulan pek çok bildiride halk oyunların 
bir sahne sanatı haline geldiği özellikle vurgulanmış ve bu bağlamda 
pek çok problemle karşı karşıya olduğu uzmanlarca dile getirilmiştir. 
Bu problemlerin başında halk oyunları ekiplerinin üzerinde yer alan 
kıyafetlerin sahnedeki kullanımının yanlışlığı ve bunların düzeltilmesi 
2   Öztürkmen, Arzu; Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 266.
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gelmektedir. Bu bildirilerden birinde “artık sahne düzenlemesinin 
yapıldığı, halk çalgıları orkestraları tarafından oyun müziklerinin icra 
edildiği bir sahne sanatı olarak kabul gören halk oyunlarımızın giysileri 
de bu anlayış çerçevesinde sahne sanatının gerektirdiği kurallara uygun 
olarak düşünülmelidir.”3 denirken halk oyunlarında kullanılan kıyafetlerin 
sahne kostümü anlayışı içerisinde ele alınması önerilmektedir. Ancak o 
dönemin bakış açısı ile her ne kadar sahne sanatı kuralları geçerli olsa da 
“düşünülmelidir, derken geleneksel değerlerinden uzaklaştırılmamalıdır.” 
şeklinde devam eden cümle ile halk oyunlarında geleneksel kıyafet 
uygulanmasından asla vazgeçilmemesi gerekliliğinin özellikle altı 
çizilmektedir. Bu ve buna benzer söylemler göstermektedir ki sahneleme 
sürecinde geleneksel kıyafetlerin, geleneksel özellikler taşıyan kostümlere 
dönüşmesi kaçınılmazdır.

Kostümler, oyuncunun görevini yerine getirmesinde yardımcı olan bir 
öğe olarak kabul edilmişlerdir. Halk oyunlarında kostüm artık geçmişte 
giyilen “kıyafet” olarak algılanmamaktadır. Kostüm artık icra edilen yörenin 
oyunlarına eşlik eden bir olgudur. Kostümün, oyuncunun hareketlerine 
ve tavrına getirdiği katkılar olduğu düşünülmekte ve oyuncunun görsel 
vurgusunu arttırdığı kabul edilmektedir.

Geleneksel kıyafetler geleneksel özellikler taşıyan kostümlere 
dönüştükten sonra yavaş yavaş başlayan bu değişiklikler her geçen gün 
biraz daha yeni uygulamalarla ve yeni arayışlarla sürecini devam ettirmiştir. 
Örneğin bu süreç içinde 1992 yılında Türkiye Güzel Sanatları Geliştirme 
Vakfının yayınlamış olduğu “Folklorik Türk Kıyafetleri” adını taşıyan 
kitapta tanıtılan kıyafetler için “Türkiye Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı 
Türk halk oyunları ekiplerinin üzerinde kalmış kıyafetleri yüzyılımızdaki 
değişiklikleri de yansıtacak biçimde bir albümde toplayarak önemli bir 
hizmeti başlatmıştır.”4 denilmektedir. Buradaki ifadeden de anlaşılacağı 
gibi geleneksel kıyafetlerin halk oyunları ekiplerinin kostümleri haline 
dönüştüğü gerçekliği folklor camiasınca da kabullenilmiştir. Bu kostümlerin 
Devlet Halk Dansları Topluluğu dansçılarının üzerinde fotoğraflanması da 
bu kabullenmenin bir göstergesidir. Bu kabullenmenin devlet nezdinde bir 
başka örneği de Kültür Bakanlığı HAGEM (Halk Kültürlerini Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü) yayınları içinde görülmektedir. Farklı illere 

3  Altuntaş, Yener; “Halk Oyunlarımızın Sahnelenmesinde Giysi ile İlgili Problemler”, Türk Halk Oyunlarının 
Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma 
Dairesi Yayınları, Ankara 1987, s.15.
4  Özel, Mehmet; Folklorik Türk Kıyafetleri, Türkiye Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, 
1992.
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ait geleneksel kıyafetler  “Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik Çizimleri”5  
adı altında yayımlanmıştır.

Geleneksel kıyafetlerin ait oldukları yörelerin özelliklerini taşıdıklarını 
söylemiştik. Kıyafetlerin her biri bölgede yaşayan kimselerin kimliklerini, 
medeni hallerini, sosyal statülerini, duygu ve düşüncelerini gösteren 
özelliklere sahiptirler. Kıyafetin biçiminden, şeklinden, renginden, 
kumaşından, oyasından ve daha birçok yapısından, giyen kişilerin her 
türlü özelliğini anlamak mümkündür. Her ortamda giyilen kıyafetin de 
kuşkusuz ayrı özellikleri vardır. Ancak kostümleşme sürecini yaşayan halk 
oyunları kıyafetleri için aynı özelliklerden bahsetmek mümkün değildir. 
Herhangi bir halk oyunları gösterisinde bir ekip üzerinde gördüğünüz 
kostümler çoğunlukla tek tiptir. Günlük kıyafetler tören kıyafetleri ile aynı 
ekipte yan yana kullanılabilmektedir. Gelin başı denilen özel süslemelerin 
yapıldığı başlıklar tüm ekip elemanları için kullanılabilmektedir. Kış ya 
da yaz gibi mevsimlerin ayırımı yapılmaksızın aynı kumaş her dönemde 
kullanılabilmektedir. Takı ve aksesuarlar da her elemanda aynı sayıda 
ve özelliklerde kullanılmaktadır. Kısacası halk oyunları ekiplerinin 
sahnede kullandıkları kostümlerde geleneksel kıyafetlerde bulunan 
özelliklerin anlam ve kullanılış biçimlerini aramak günümüz şartları 
içinde mümkün değildir. Bu nedenle geleneksel kıyafetlerin kostümleşme 
sürecinde orijinallerinde bulunan anlam ve özelliklerini koruyamadıkları 
görülmektedir. 

İlk sahnelenişinden günümüze değin geçen süreçte halk oyunları 
ekiplerinde rengi, deseni, görünümü, kumaşı, işlemesi birbiriyle uygun 
olmayan farklı amaçlarla yapılan kostümlerin bir araya getirilerek 
kullanılması bu konudaki uygulamaların aynı zamanda bilinçli bir şekilde 
yapılmadığını da ortaya koymaktadır. Bunun en önemli sebebi ise geleneksel 
kıyafetleri halk oyunları ekiplerinin kullanımına hazırlayacak profesyonel 
kostüm tasarımcılarının olmayışıdır. Bu görev daha öncede belirtildiği 
gibi yöre hocalarının istekleri doğrultusunda mevcut imkanların elverdiği 
ölçüde yapıla gelmiştir. Geleneksel giysi karakterinin özelliklerini sahne 
kostümü açısından düşünüp uygulamak hem kıyafetin hem de dansın 
özelliklerini iyi analiz etmeyi gerektirmektedir. Ancak son yıllarda ortaya 
çıkan topluluklara kadar halk oyunları ekiplerinin kostümlerini tasarlamak 
göz ardı edilmiş bir meseledir. 

5  Y. Altuntaş; Y.Şahin; M. Kahveci; “(Manisa 1993 ), (Sivas 1993), (Bursa 1993), (Aydın 1995), (Çorum 
1996), (Gaziantep 1997), (Balıkesir 2000), ( Tokat 2000) İli Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik Çizimleri, Kül-
tür Bakanlığı HAGEM Yayınları.
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“Sultans of the Dance” topluluğu ile başlayan ve başka profesyonel 
dans toplulukları ile devam eden, halk oyunları figürlerinden yararlanarak 
yeni sunumlar sahneleyen gruplarda kostüm tasarımcılarının varlığından 
söz etmek mümkündür. Ancak bu tasarımcıların tasarladıkları kostümler 
geleneksel kıyafet özelliklerinden tamamen farklı amaçlarla düşünülerek 
tasarlanmıştır. 2000 li yıllara damgasını vuran bu topluluklar halk oyunları 
figürlerini farklı dans disiplinlerinde kullanılan tekniklerle sergilemekte 
bu nedenle de özellikle hareket serbestliğini veren kostümler tercih 
etmektedir. 

“Anadolu Ateşi” genel sanat yönetmeni bir röportajında “giyilecek 
kostümlerin hem yerel çizgileri barındırması hem modern olması gerekiyordu. 
Dans normlarına uygun olacak ve hareket alanını kısaltamayacak….. 
Kostüm tasarlarken oyununun içeriğine kullanıldığı sahneye ve anlattığı 
öyküye uygun desenler seçtik ve bu desenleri de bir tarih danışmanının 
gözetiminde yaptık.”6 diyerek seçilen kostümlerin yerelliği anımsatan 
çizgiler barındırmasının yeterli olduğunu, kendileri açısından önemli olan 
noktanın kostümün hareketi kısıtlamaması ve modern olması gerekliliğini 
özellikle vurgulamaktadır.

Bu topluluklardaki kostümlerin tasarımında kullanılan geleneksel 
çizgilerle bunların kullanılma biçimi ve derecesi, gösteride kullanılan halk 
oyunları figürleri ile birebir bağlantılı değildir. Sahnelemede hedeflenenin 
oynanan oyunlara ait yörelerin kostümlerinin modernize edilmiş şeklini 
yapmak olmadığı kesindir. Burada öncelikle amaç dansçının dansını rahatça 
sergileyebileceği ve estetik açıdan seyirciye hitap edebilecek kostümlerin 
tasarlanmasıdır. Bu tasarımlarla da görülmüştür ki geleneksel kıyafetlerin 
kostümleşme sürecine en radikal değişimi getiren, profesyonel topluluklar 
olmuşlardır.

Profesyonel topluluklardaki kostüm anlayışı radikal değişimler 
göstermekle beraber birbiri ardına çıkan grupların kostümleri birkaç 
örnek hariç birbirine son derece benzeyen görsel özellikler taşımaktadır. 
Tasarımlarda parlak kumaşlar, dar ve vücuda yapışan streç kıyafetler 
ve özellikle kadının seksapelini öne çıkaran kostümlerin tercih edildiği 
görülmektedir.  Örneğin geleneksel kostümlerde en dikkat çekici 
noktalardan birisi kadınların, hangi yöre olursa olsun kostümlerinin çok 
renkli olmasına rağmen vücudun hiçbir bölümünü açıkta bırakmayacak 
şekilde kapalı olduğu ve mutlaka bir başlık çeşidi kullandığıdır. 
Profesyonel topluluklarda, bu özelliklerin tam tersi bir kostüm anlayışı 
olduğu görülmektedir. Yine geleneksel formlarda kadın ve erkeğin 
6   http://www.fireofanatolia.com/Frontside/roportaj.aspx
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kıyafetleri birbirinden tamamen farklı biçimlerde olmakla birlikte söz 
konusu topluluklarda kadın ve erkek kostümleri biçim ve renkler açısından 
birbirine benzer hatta aynı olabilmektedir.

Toplumsal açıdan yaşanılan her değişiklik o toplumun kimliğini 
oluşturan kültürel öğeleri etkilemektedir. Halk oyunları ekiplerindeki 
kostümleşme sürecinde profesyonel dans gruplarının kullanmış olduğu 
kostümlerin etkisi de açıkça görülmektedir. Okullarda ve derneklerde 
yapılan çalışmaların bu topluluklardan beslenmeye başladığını görmek, 
hareket ve müzik gibi unsurlar açısından olduğu gibi, kostümler açısından 
da mümkündür. 

Günümüzde halk oyunları icrasında kostümleşme sürecinde farklı 
uygulamalar söz konudur. Bu uygulamalardan birinde halk eğitimlerde, 
derneklerde ve okullarda yöre oyunlarının icrasında geleneksel özellikler 
taşıyan kostüm anlayışının benimsenmiş olduğu görüşe uygun kostümler 
kullanılmaktadır. Bu görüşe göre her yöre için kabul edilmiş ve geniş 
kitlelerce benimsenmiş bir kostüm biçimi söz konudur. Büyük şehirlerde 
bu kostümlerin yapıldığı “halk oyunları kostümleri” adı altında atölyeler 
mevcuttur ve bu atölyeler sadece büyük şehirlerdeki ekiplere değil, 
yörelerdeki mahalli ekiplere dahi kostüm yapmaktadırlar.  

İkinci bir uygulama profesyonel toplulukların kullandığı kostümlerin 
benzerlerinin veya aynılarının kullanılmasıdır. Son yıllarda bu uygulamanın 
en güzel örnekleri halk oyunları yarışmalarına katılan derneklerin 
ekiplerinde oldukça açık biçimde görülmektedir.  

Sonuç olarak “Halk Oyunları” doğal ortamında her ne kadar günümüz 
kıyafetleri ile icra edilse de, kostümleşme sürecinde, sahneye getirilen her 
ekipte geleneksel kıyafetlerin kullanılması olmazsa olmaz olarak kabul 
edilmektedir. Sahne üzerindeki halk oyunları icralarındaki geleneksel 
kostümler, 1930 lardan günümüze kadarki süreçte halk oyunları ile 
ilgilenen herkes için kabul görmüş benimsenmiş doğal bir olgudur. 

Ancak halk oyunlarından yararlanılarak yapılan sahneleme 
çalışmalarında kullanılan modernize edilmiş kostümler ise bu sürece radikal 
bir değişim getirmiş ve oldukça geniş bir kitle tarafından da benimsenmiştir. 
Önümüzdeki yıllarda bu tür etkileşimler daha da yaygınlaşacak, belkide 
bir süre sonra geleneksel kıyafetler ile halk oyunlarının yollarını ayırması 
kaçınılmaz olacaktır.

Bu bildiride dikkat çekilmeye çalışılan nokta, kostümleşme sürecinde 
yaşananların doğruluğu veya yanlışlığı değil, geleneksel kıyafetlerin bu 
süreçte geçirdiği değişikliklerin tespitidir. 
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BURDUR MÜZESİNDEKİ YÖRESEL
KADIN GİYSİLERİ, SÜSLEME VE İŞLEMELERİ

OYMAN, Rengin
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Araştırma alanı, Burdur Müzesinin etnoğrafik eserler bölümündeki 

yöresel kadın giysileridir. Burdur yöresel kadın giysileri tarihi evler olan 
Taş oda ve Baki bey Konağı’nda sergilenmektedir. 

Burdur’un yöresel kadın giysileri başa, sırta ve ayağa giyilenler olarak 
üç biçimde incelenebilir.

Baş süslemeleri, başlıklar geçmiş yüzyıllar içinde oluşup, günümüze 
kadar gelmiş giyim-kuşam uygarlığımızın örneklerindendir. Başlıklar; 
fes, gırap, siyah yazma, baş altını, ciya, ak heril olarak incelenebilir. Sırta 
giyilenler; Göynek, İç gömlek (zıbın), içlik (sıkma), iç don (top don), şalvar 
(bol don), bağırlık (yakalık), üç etek, peştamal, acem şalı, cepken (kepe), 
delme yelek, şal kuşak, önecek olarak isimlendirilir. Ayağa giyilenler: yün 
çorap ve çarıktır. Giysileri takılar tamamlar. 

Burdur’un yöresel kadın giysileri’nde kullanılan kumaş cinsleri; Atlas 
(Saten), krep, kadife, bürümcük, Amerikan bezi, kaytan, ipek, tellidir. 
Burdur’un Yöresel Kadın Giysilerinde Kullanılan Süsleme Tekniği ise, 
Kordon Tutturma (Blonya İğnesi) tekniğidir. Kordon tutturma, desen 
özelliğine ve uygulanacak yere göre kordonun, ince iplikle elde veya 
makine da tutturularak yapılan bir nakış çeşididir.   

 Araştırma sonucunda, müzede sergileme ve depolama, restorasyon ve 
konservasyon konularında daha yoğun ve ayrıntılı çalışması gerektiği de 
gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşleme, süsleme, Burdur müzesi, kadın giysisi.
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ABSTRACT
Regional Woman Clothes, Ornaments and Embroideries in Burdur 

Museum
Search field is the regional woman clothes in Etnographical handiwork 

section of Burdur Museum. Burdur regional woman clothes are exhibited 
in Taşoda and Bakibey Mansion which are historical houses.

Burdur regional woman clothes can be studied in three categories; as 
the ones worn on the head, on the body and feet.

Head Ornaments and Headdresses have been formed in the past centuries 
and they are samples of our dressing tradition that has reached to this day. 
Headdresses can be handled as; fez, gırap, black head scarf, gold of head, 
ciya, white heril. The ones worn on the body are called Göynek, Inner shirt 
(Zıbın), İçlik (Sıkma), Inner trousers (top don), baggy trousers (bol don), 
bağırlık (yakalık), üç etek, loincloth, acem şalı, cepken (kepe), delme vest, 
shawl belt, önecek. Wool socks and sandalsa re worn on the feet. Jewels 
complement the dresses.

Fabric types used in Burdur Regional Woman Clothes are, satin, 
crep, velvet, gauze, American linen, braid, silk and Telli. The ornament 
technique prefered in Burdur regional Woman Clothes is the technique of 
Blonya (Kordon Tutturma). Kordon Tutturma (Cordon binding) is a type 
of embroidery, performed with the fastening of  thin thread by a machine or 
by hand, depending on the pattern features and the surface of the fabric.

At the end of the research, it has been observed that on the areas of 
exhibition, storing, restoration and conservation in both of these houses.

Key Words: Embroidery, ornament, Burdur museum, woman clothe. 

1. Giriş
Türk kültürünün zenginliği, ulusumuzun yaşadığı coğrafyalardan ve 

yaşadığı büyük tarihsel olaylardan kaynaklanmaktadır. Kültürümüz, kişisel 
kimliğimizin parçasıdır. Kültürel kimliğin giyimle yadsınamaz bir ilişkisi 
vardır. Giyim; yaşam biçimi, kültür ve felsefesinin bir yansımasıdır. Türk 
giyiminin en önemli özelliği, yüzyıllar boyunca aynı geleneksel çizgiyi 
koruması ve sokakta giysinin kumaşı dışında kişilerin maddi gücünü 
yansıtan veriler taşımaması olmuştur. Çünkü; Türk toplumlarında giyim 
kültürü, Türk düşüncesi ve yaşam tarzına bağlı olarak gelişmiş, ileri, 
yüksek ve sanatsal bir düzeye ulaşmış, işlevsellikle beraber, estetik ve 
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kalıcı insancıl değerler kazanmıştır. Bu anlamda ülkelerin yöresel özellikler 
taşıyan giyim-kuşam kültürleri o toplumun yaşam biçimini de gösterir. 

Burdur ilinin geleneksel yaşam kültürü içersinde önemeli bir yere sahip 
olan kadın giysileri önceleri Burdur müzesi Etnografik eserler bölümünde 
sergilenmiş, daha sonra ise Burdur merkez’de yer alan ve Burdur Valiliği 
tarafından düzenlenen Taşoda ve Bakibey Konağında sergilenmeye 
başlamıştır. 

Araştırma alanı Burdur Taşoda ve Bakibey Konaklarında sergilenen 
yöresel kadın giysileridir.   

2. Araştırma Bulguları
2.1. Taşoda Etnografya Müzesi
Burdur İli merkez Pazar Mahallesi, Veyis Sokak’ta yer alan “Taş Oda” 

17. yüzyıl Osmanlı sivil mimarlık örneklerindendir. Adını, kesme taştan 
yapılmış baş odadan aldığı sanılmaktadır. Bir bahçe içinde yer alan iki 
katlı bu yapının, alt katı kesme taştan, üst katı kerpiçtendir ve yapıda ahşap 
malzemeye de çokça yer verilmiştir. Kesme taştan yapılmış olan alt katta 
sivri kemerli olarak iki yanı açık ve mazgal delikli iki penceresi bulunan 
iki oda yer almaktadır. 

İkinci katta bütün kapılar sofaya açılmaktadır. Sofa çıkışında, sağda baş 
oda yer almaktadır. Taş odanın en eski ve diğer bölümlerine göre daha iyi 
korunmuş bölümü olan baş oda girişinde yüklük ve dolaplar, davlumbazlı 
ocak, Bursa kemeriyle ayrılmış bir seki kısmı bulunmaktadır. Oda da sofaya 
ve dışa bakan pencereler iki sıra halinde olup üst sıradakiler geometrik 
desenli, renkli vitraylı tepe pencereleridir. Alt pencereler kepenkli 
olup pencere pervazları kalem işi bitki motifleriyle süslüdür. Dolap ve 
pencerelerin üzerinde altın yaldızla, konak sahibine methiyeler yazılmıştır. 
Yüklüğün üzerinde tavana kadar olan bölümde mihraplar içinde vazolar ve 
çeşitli süs bitkileri kalem işiyle süslenmiştir. 

Bursa kemeriyle ikiye ayrılmış olan ahşap tavanda daire ve yıldız 
biçimli süsler bulunmaktadır. Yıldızlar kalem işi kabartma tekniğiyle 
yapılmıştır; altın ve gümüş varaklıdır.  Üst katta baş odanın dışında dört 
oda daha bulunmaktadır. Sofanın güneyinde dipte bulunan sandık odasında 
göbekli ahşap tavan vardır. Yüklüklerin yanında ise alçıdan karşılıklı iki 
şerbetlik göze çarpmaktadır. Sofada oturanların çevreden görünmemesi 
için ahşap kafeslerle çevrilmiş olduğu görülür (http://www.burdurturizm.
gov.tr/BelgeGoster.aspx, 29.06. 2007).
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Şekil 1: Taşoda Etnografya Müzesi Gelin Odası

2.2.  Bakibey Konağı (Kocaoda) 
Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Paşa Köprüsü civarındadır. 

Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek hizmete sunulan yapı, plan 
ve süsleme bakımından 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarîsinin güzel bir 
örneğidir. Bu yapı 1800’lü yılların başında Reşit Bey üzerine kayıtlı 
görünmektedir. İki katlı olan yapının alt katı kesme taşlardan, üst katı ise 
ahşap ağırlıklı kerpiç malzemelerinden yapılmıştır. Alt katta ahır, ambar 
gibi bölümleri bulunan eve bahçeden taş bir merdivenle çıkılmaktadır.  

Üst katta bahçeye bakan geniş bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın tavan 
kısmı süsleme ve ahşap işçiliği bakımından önemlidir. Çatı saçakları oymalı 
ağaç işçiliği bakımından güzel bir örnek teşkil eder. Eyvanın sol başındaki 
baş odada bulunan yüklük, dolap, pencerelerdeki işlemecilik ve tavandaki 
altın-gümüş varak işlemeciliği ve bitkisel motiflerle yapılan süslemeler 
çok güzeldir. Pervazların tümünde kalem işi süslemeler vardır. Tavan 
ortalarında altıgen yıldızlar bulunmaktadır (http://www.burdurturizm.gov.
tr/BelgeGoster.aspx, 29.06.2007).

3. Burdur’un Yöresel Kadın Giysileri
3.1.  Günlük Giyilen Giysiler 
3.1.1.Başa Giyilenler
Baş süslemeleri, başlıklar geçmiş yüzyıllar içinde oluşup, günümüze 

kadar gelmiş giyim-kuşam uygarlığımızın örneklerindendir. Başlık giyimi 
bebeğin doğumu ile başlar, kadının ölümüne kadar sürer. Başlıklar gelenek 
ve göreneklere göre hazırlanır ve çeşitli malzemelerden yapılabilir. 
Başlıklarda bölge bölge, köy köy değişiklikler görülür.  

• Fes: Keçeden yapılır. Rengi genelde bordodur. Ön kısmı “penes” 
denilen küçük altınlarla ve gümüşlerle sırmalı şekilde süslüdür. Alınlık 
denilen küçük altınlar fesin ön kısmına yan yana dizili şekilde takılır. 

 2 
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• Gırap: İnce canlı renkli, değişik renkli olan bir kumaştır. Uzunlukları 
2-2.5 m. olabilir. Başa orta kısmından örtülür. İki veya üç tane takılır. 
Gelinlerde bu sayı artar, beş ile yedi arasında değişir. 

• Siyah Yazma: Bu yazmalar özenle oyalanır. Yazma üçgen şeklinde 
katlanır. Gırapları  üzerine, alın üzerine bağlanır. İncilerle süslenmiş bir 
takı üzerine yerleştirilen baş altınları alına takılır.

• Baş Altını: Yörede, Sandıklı altını, 20’lik altını da denir. En az 15 
tane 20’lik altını (gerçek altın) ve altın boncuğu ile domino veya naylon 
bobinlerle dizilir. Kaytan ipi üzerine altın boncuğu ile dizilir. Günümüzde 
altın boncuğu bulunmadığı için inci boncuk ile yapılır. Koyun yününden 
eğrilip, sapanla ip örülüp kaytan yapılır. Günümüzde nakış orlonu da  
kullanılmaktadır. 

• Ciya: Turna, kartal tüylerinden toplanıp doğal boya ile boyanır. Bir 
ciya yapmak için 4-5 kuşun kanatlarındaki tüylerden toplamak gerekir. Bu 
tüyler mavi, kırmızı, sarı, yeşil renklerde doğal boya veya hazır boyalara 
batırılıp çıkarılır. Boyadan çıkarılan tüyler iplere asılıp kurutulur. Renkli 
kumaş parçası üzerine tüyleri sıralayıp iğne iple dikilir. Araya bez konularak 
tüyler üst üste konup dikilmektedir. 

• Ak Heril: Ak heril, ipek tül üzerine pul işlemeli bir örtüdür. Bu örtüyü 
kendileri el tezgahlarında yapay ipek iple dokuyarak, üzerine pullarla 
işlerler ya da dışardan hazır alıp pullarını yine kendileri işleyerek hazırlarlar. 
Heril, duvak görevi görerek, yüzü örtecek biçimde önde durur. 

3.1.2. Sırta Giyilenler
Göynek, İç gömlek (zıbın), içlik (sıkma), iç don (top don), şalvar (bol 

don), bağırlık (yakalık), üç etek, peştamal, acem şalı, cepken (kepe), delme 
yelek, şal kuşak, önecek.

• Göynek:  İnce, yumuşak bezlerden yapılır. Gömleklik bezler düz 
beyaz veya beyaz üzerine kırmızı, mavi, sarı renklerle ince çubuklu olarak 
dokunur ve takım giysilerini tamamlar. Tenin üzerine giyilir. 

Üç eteği tamamlayan bir giysi olan göynek, ipek veya bürümcek denilen 
değerli bir kumaştan dikilmektedir. Genelde bürümcek bez göynek denilen 
bu göyneğin kumaşını kendileri el tezgahlarında dokumaktadırlar. Bir kilo 
pamuk ipi (kırklı ipi) ile bir kilo ipek ipi karıştırılıp, çözgü ipi pamuk, atkı 
ipleri ise ipek olarak dokunan göynek, 2,5 m.’den  kalça hizasına kadar 
yapılmaktadır. Dokunan kumaştan bir kol boyu çıkarılıp geriye kalan 
kumaş ikiye bölünerek yaka açıklığı verilir, 15 cm.’e kadar çıt çıt veya 
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düğme ile kapama yapılır. Yakası, etek ucu ve kol uçları iğne oyası, pul 
oyası veya boncuk oyası ile süslenmektedir. 

• Sıkma (Zıbın-İçlik): Gömleğin üstüne giyilir, düz, basit bir işçiliği 
vardır. Bluzun göğüs altında lastik vardır. Bazı yerlerde sıkma yerine 
bartlak (yakalık) giyilir. Boyun ve göğüs altına bağlanan bir tür önlüktür. 
Arkadan bağlanıldığı gibi önden çıt çıtlı da olabilir. 

 Şekil 2: Osmanlı İmparatorluğu Burdur kadın giysilerinden sıkma

• İç Don: Şalvarın altına giyilir. Bol basmadan veya satenden yapılır. 
Top don da denilmektedir.

 Şekil 3: Osmanlı İmparatorluğu kadın iç giysilerinden  iç don

• Bağırlık (Bağırdak):  Sıkmanın üzerine özel desenli ve işlemeli 
olarak, göğüsleri kapatacak şekilde kolsuz olarak giyilir. Boyundan giyilen 
bir önlüktür 

Şekil 4: Osmanlı İmparatorluğu Burdur kadın giysilerinden bağırlık
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Şekil 4: Osmanlı İmparatorluğu Burdur kadın giysilerinden bağırlık 
• Üçetek (Henteri-Ferace-Sefahi): “Yakası ‘V’ biçiminde, kolları bol, belden aşağısı biri 
arkada, ikisi önde olmak üzere üç dilimli giysidir.” “Eteklerin yanları bele kadar yırtmaçlı önü 
açık, belden tek düğmeli veya belden bir karış yukarı kadar olan kısmı kapalı, etekleri yerken 
ir denecek kadar uzun entarilerdir”.   

Eskiden giyilen entari çeşitlerinden biride üçetektir. Biçimi itibari ile üçetek şeklinde 
olduğu için bu isim verilmiştir. Sarayda bulunan cariyeler yaz ve kış ince gömlek üzerine 
üçetekli entari giyerler, hırka giymekten memnun oldukları için soğuğa dayanamayanlar arka 
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• Üçetek (Henteri-Ferace-Sefahi): “Yakası ‘V’ biçiminde, kolları bol, 
belden aşağısı biri arkada, ikisi önde olmak üzere üç dilimli giysidir.” 
“Eteklerin yanları bele kadar yırtmaçlı önü açık, belden tek düğmeli veya 
belden bir karış yukarı kadar olan kısmı kapalı, etekleri yerken ir denecek 
kadar uzun entarilerdir”.  

Eskiden giyilen entari çeşitlerinden biride üçetektir. Biçimi itibari ile 
üçetek şeklinde olduğu için bu isim verilmiştir. Sarayda bulunan cariyeler 
yaz ve kış ince gömlek üzerine üçetekli entari giyerler, hırka giymekten 
memnun oldukları için soğuğa dayanamayanlar arka etekleriyle omuzlarını 
örterlerdi. Kalfalar üçetekli entari altına topuklarına kadar bol paçalı şalvar 
giyerlerdi.  

Üçeteğin  belden aşağısı üç dilim halindedir. Dilimlerin kenarı, tığ- 
dantel işi ile işlenmiştir. İpek kadife veya desenli kumaşlardan yapılır. 
Bunun etrafı işlemeli ve dilimlidir. Kollar uzun ve geniş olur. Üç eteğin ön 
uçları arkadan toplanır.

• Şal Kuşak (Acem Şalı): Üçeteğin altına ve üstüne bağlanabilir. 
Kadınların kuşakları daha küçük boydadır ve gevşek şekilde bağlanır. 
Bağlanış şekli özel olup erkek kuşağından daha küçüktür. İpektendir, 
büyük poşu şeklindedir. Bu kuşak rengarenk desenli olup aynen kuşak gibi 
bağlanır.

• Cepken:  Kadifeden olup üzeri Türk Osmanlı motifleriyle süslüdür. 
Hakim olan renkler koyu bordo, mavi ve siyah renklerdir. Diğer canlı 
renkler olabilir. Süsler, gümüş sim sırma ile işlenir.

• Şalvar (Bol don): “Bedenin belden aşağısını örten, bele bir uçkurla 
bağlanan bol ağlı kadın giysisidir”. İran’da ortaya çıktığı sanılan şalvarın, 
İran’da ipek, Mısır’da beyaz ketenden yapılanları değerli sayılırdı. Şalvar, 
Türkiye’de pantolonun yaygınlaşmasına değin kullanılmıştır. Bu günde 
doğu ve güneydoğu Anadolu’da halen giyilmektedir. Şalvarlar, ipek, 
kadife, pazen, atlas, çuha gibi çeşitli kumaşlardan yapılır. Cep ağızları ve 
paça kenarları şeritlerle süslenir. Paçalı ve paçasız, yarı açık veya tam açık 
apışlı olmak  üzere dört çeşidi vardır. Üçeteğe uygun ipek, saten veya kadife 
kumaştan yapılır. Sarı, pembe, mor, yeşil ve uygun renklerde hakimdir. 
Genelde bol olarak yapılır. Parça kısmı sıkmak olarak bilekten bağlanır.

• Önecek (Şiveyle Öncek): Şal kuşağın veya direm kuşağın-kuşak 
görünecek şekilde- altından dizlerin altına gelecek şekilde belden özel bir 
kolon ile bağlanır. Kolon uçlarına koza, boncuk takılabilir.
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Şekil 5: Osmanlı İmparatorluğu Burdur kadın giysilerinden önecek.

3.1.3. Ayağa Giyilenler 
• Yün Çorap: Beş çorap şişiyle özel olarak beyaz koyun yününden 

yapılır. Üzeri renkli veya beyaz iplikle çeşitli renk veya desenlerle süslenir. 
Bu süs ve desenlere sığır sidiği, sıçan dişi, koyun dilimi, karpuz çekirdeği, 
sarhoş bacağı gibi adlar verilir. 

• Çarık: Bilekten dolamalı, şaplanmış manda veya öküz derisinden 
yapılır. Bilekten özel olarak bağlanır. Aksesuar olarak;ponponlu kemer ve 
gümüş kemer takılır. Ayrıca deriden yapılmış çok ince tabanlı “yemeni” de 
giyilebilir.

3.1.4. Takılar
Gümüş tokalı takılar, beşibiryerde, saç.

Doprin ortada yanlarda çeyrek altınlar bulunan beşibiryerde diye 
tanımlanan kaytan ipine dizilmiş altın takı boynuna takılır. Bele gümüş 
takılı kemer takılır. Üçeteğin üstüne, görülecek şekilde takılır. Ponponlu 
kemer de takılabilir (Anonim; 2007).

                                       Şekil6: Gümüş Takılar
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• Çarık: Bilekten dolamalı, şaplanmış manda veya öküz derisinden yapılır. Bilekten özel 
olarak bağlanır. Aksesuar olarak;ponponlu kemer ve gümüş kemer takılır. Ayrıca deriden 
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Şekil67: Gümüş Takılar 

4. BURDUR’UN YÖRESEL KADIN GİYSİLERİNDE KULLANILAN KUMAŞ 
VE MALZEMELER 
• Atlas (Saten): Düz renkte parlak bir kumaştır. Günümüz saten kumaş türlerini andırır. İç 
gömlekte kullanıldığı gibi bindallı işlemesinde de kullanılmaktadır. Eskiden çoğunlukla kadın 
giyiminde kullanılırdı. Yedi ayaktan yukarı tezgahlarda dokunur. Düz ve münakkaaş olarak 
iki türlüdür. Bunlarda da dokumunda kullanılan malzeme ve işçiliklerine göre, ala ve edna 
olarak iki kısma ayrılır. En güzelleri İstanbul’da işlenmiştir. Gerek düz ve münakkaş 
olanlardan adları bilinenleri şunlardır. Surmai, elvani, gülnumi, mermeri, mertebani, firengi. 
Günümüzde Saten olarak isimlendirilir. Saten armürü, kare biçimindeki raporu, birinci atkı 
için ilk ipliğin kaldırılıp diğerlerinin indirilmesiyle ve aynı işlemin her karesinde birden 
büyük bir atlama yaparak diğer bütün atkılar için tekrarlanması ile elde edilen armürdür. 
• Krep: Kadın başörtüleri yapılan bir tür ince iplik dokumadır.  
• Kadife: Malzemesi ve desenleri bakımından çok çeşitleri vardır. İpek veya adi ipek, düz 
olanı (sade), desenlisi (münakkaş), atkısı ipek olanı (mav)dır. Tüm cepkenlerin işlemesi 
kadife kumaştandır. Çözgüsü ve atkısı ipekten olan havlu kumaş atkısında klaptan bulunanına 
telli kadife denir. Kadifenin havı, esas çözgülerinin arasında olan fazla çözgülerden yapılır. 
Bunlar kumaşın yüzüne atkının bulunduğu yerlere yerleştirilen teller vasıtasıyla çekilip 
çıkarılır, sonra düzenlenir.   
• Bürümcük: Atkısı ve çözgüsü çok iyi büküldüğünden dokuma kıvrımlı ve yumuşak olur. 
Genellikle beyaz ve krem rengindedir. Beyaz çözgü telleri arasına, pamuk ipliği 
karıştırılmışsa, dokuma biraz daha sert olur. Bu tür bürümcüklere hilali denir. Kadın 
giysilerinde iç gömleği olarak kullanılır. Düz ve kıvrak olarak iki türlüdür. Kadın ve erkek iç 
giyimine ait çamaşırlar, kadın elbiseleri, yatak çarşafları bürümcük ile yapılırdı. Bazıları 
tamamıyla ipektir, bazıları ise pamuk karıştırılarak dokunurdu. Çeşitli işlemelerin yapılmasına 
elverişli olanlarının dokuma malzemesine klaptan ve telde katılırdı.  
• Amerikan Bezi: Atkı ve çözgüleri pamuk ipliğinden, bez ayağı tekniği ile dokunmuş 
tekstil ürünü. Çözgü ve atkısında genellikle 12 numara iplik kullanılır. Dokunduktan sonra 
ağartılmaz. Halk arasında iç ve dış yatak ve yastık yüzü olarak kullanılır. Basma haline de 
getirilebilir.  
• Kaytan: Sırmalı kaytan gevşek dokunmuş, üzerine sırma işlenen, saç örgüsü şeklinde bir 
kordondur. Kol ağzında kullanılır. İpek yada sırmadan, çapraz balık sırtı örülmüş, ortası yivli 
şerit. (Beypazarı kaytanı: Altı kırmızı, üstü beyazdır; İzmir kaytanı: Altı pamuk, üstü beyaz 
simlidir).   
• İpek: İpek böceğinin ürettiği maddeden elde edilen iplik yada kumaş. İpek böceklerinin 
ve pulkanatlılar başta olmak üzere kimi böceklerin ipek salgı bezlerinden çıkardıkları 
yapışkan bir maddedir. İpeğin, güç elde edilmesi ve bu yüzden az miktarda kumaş 
üretilebilmesi nedeniyle ipekli kumaşların ilk örnekleri hükümdarlar ve saraylılar tarafından 
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4. Burdur’un Yöresel Kadın Giysilerinde Kullanılan Kumaş ve 
Malzemeler

• Atlas (Saten): Düz renkte parlak bir kumaştır. Günümüz saten 
kumaş türlerini andırır. İç gömlekte kullanıldığı gibi bindallı işlemesinde 
de kullanılmaktadır. Eskiden çoğunlukla kadın giyiminde kullanılırdı. 
Yedi ayaktan yukarı tezgahlarda dokunur. Düz ve münakkaaş olarak iki 
türlüdür. Bunlarda da dokumunda kullanılan malzeme ve işçiliklerine göre, 
ala ve edna olarak iki kısma ayrılır. En güzelleri İstanbul’da işlenmiştir. 
Gerek düz ve münakkaş olanlardan adları bilinenleri şunlardır. Surmai, 
elvani, gülnumi, mermeri, mertebani, firengi. Günümüzde Saten olarak 
isimlendirilir. Saten armürü, kare biçimindeki raporu, birinci atkı için ilk 
ipliğin kaldırılıp diğerlerinin indirilmesiyle ve aynı işlemin her karesinde 
birden büyük bir atlama yaparak diğer bütün atkılar için tekrarlanması ile 
elde edilen armürdür.

• Krep: Kadın başörtüleri yapılan bir tür ince iplik dokumadır.

• Kadife: Malzemesi ve desenleri bakımından çok çeşitleri vardır. İpek 
veya adi ipek, düz olanı (sade), desenlisi (münakkaş), atkısı ipek olanı 
(mav)dır. Tüm cepkenlerin işlemesi kadife kumaştandır. Çözgüsü ve atkısı 
ipekten olan havlu kumaş atkısında klaptan bulunanına telli kadife denir. 
Kadifenin havı, esas çözgülerinin arasında olan fazla çözgülerden yapılır. 
Bunlar kumaşın yüzüne atkının bulunduğu yerlere yerleştirilen teller 
vasıtasıyla çekilip çıkarılır, sonra düzenlenir.  

• Bürümcük: Atkısı ve çözgüsü çok iyi büküldüğünden dokuma 
kıvrımlı ve yumuşak olur. Genellikle beyaz ve krem rengindedir. Beyaz 
çözgü telleri arasına, pamuk ipliği karıştırılmışsa, dokuma biraz daha sert 
olur. Bu tür bürümcüklere hilali denir. Kadın giysilerinde iç gömleği olarak 
kullanılır. Düz ve kıvrak olarak iki türlüdür. Kadın ve erkek iç giyimine 
ait çamaşırlar, kadın elbiseleri, yatak çarşafları bürümcük ile yapılırdı. 
Bazıları tamamıyla ipektir, bazıları ise pamuk karıştırılarak dokunurdu. 
Çeşitli işlemelerin yapılmasına elverişli olanlarının dokuma malzemesine 
klaptan ve telde katılırdı. 

• Amerikan Bezi: Atkı ve çözgüleri pamuk ipliğinden, bez ayağı tekniği 
ile dokunmuş tekstil ürünü. Çözgü ve atkısında genellikle 12 numara iplik 
kullanılır. Dokunduktan sonra ağartılmaz. Halk arasında iç ve dış yatak ve 
yastık yüzü olarak kullanılır. Basma hâline de getirilebilir. 

• Kaytan: Sırmalı kaytan gevşek dokunmuş, üzerine sırma işlenen, saç 
örgüsü şeklinde bir kordondur. Kol ağzında kullanılır. İpek yada sırmadan, 



998

çapraz balık sırtı örülmüş, ortası yivli şerit. (Beypazarı kaytanı: Altı kırmızı, 
üstü beyazdır; İzmir kaytanı: Altı pamuk, üstü beyaz simlidir).  

• İpek: İpek böceğinin ürettiği maddeden elde edilen iplik yada kumaş. 
İpek böceklerinin ve pulkanatlılar başta olmak üzere kimi böceklerin ipek 
salgı bezlerinden çıkardıkları yapışkan bir maddedir. İpeğin, güç elde 
edilmesi ve bu yüzden az miktarda kumaş üretilebilmesi nedeniyle ipekli 
kumaşların ilk örnekleri hükümdarlar ve saraylılar tarafından kullanıldı. 
Dokumacıların hükümdarlara hünerlerini göstermek üzere uyguladıkları 
yeni teknikler dokumanın değerini artırmak için kullandıkları altın ve 
gümüş teller, ipekli kumaşların değerini artırmak yanında dokumacılık 
sanatının gelişmesine katkıda bulumuştur. 

• Telli: Bez dokumasında parlak teller bulunan kumaş. Osmanlılar 
döneminde altın, gümüş tellerle dokunulanları vardı. Sonradan altın, 
gümüş taklidi teller kullanılmıştır. 

5. Burdur’un Yöresel Kadın Giysilerinde Kullanılan İşleme Ve 
Süsleme Teknikleri 

İşleme, tekstil eserlerinde çeşitli süsleme teknikleri içersinde önemli 
bir yere sahiptir ve ister iğne ile ister tığ ile bir çok farklı kumaş, hatta 
deri üzerine, çeşitli ipliklerle yapılan bir süsleme sanatıdır (Sürür; 1976, 
7). İşlemelerde iğneye geçirilen ipliğin kumaşın üstünde ve altında 
yönlendirilmesiyle oluşan ipliğin uygulanma biçimleri, iğne teknikleri, 
kullanılan araç gereçler ve işleme özelliğine göre işleme teknikleri olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan araştırma ve incelemelerde elde işleme örtülerde 
hesap işi, Antep işi, Türk işi, Maraş işi, aile tipi nakış makinelerinde işlemeli 
örtülerde beyaz iş, Türk işi, kum iğnesi, aplike, Suzeni, kordon tutturma 
iğnesi bilgisayarlı nakış makinelerinde işlemeli örtülerde aplike, beyaz iş, 
basit nakış iğneleri, Çin iğnesi, kanava, kum iğnesi, Türk işi, ithal işlemeli 
örtülerde dantel angles, rahibe işi, kanava, basit nakış, iğneleri, beyaz iş 
ve Çin iğnesi tekniklerinin yoğun olarak uygulandığı görülmüştür (http://
www.evdose.com/tur/hobi/hob0059.html, 01.07.2007).

Burdur yöresel kadın giysilerinde genellikle Kordon tutturma (blonya 
İğnesi) tekniği, dival tekniği (Maraş işi) kullanılmış, buna ek olarak kum 
iğnesi, sarma, iğne ardı tekniği de uygulanmıştır.

• Kordon Tutturma (Blonya İğnesi): Kordon tutturma , desen 
özelliğine ve uygulanacak yere göre kordonun, ince iplikle elde veya 
makine da tutturularak yapılan bir nakış çeşididir. Elde yapılan Kordon 
tutturma işi eski Türk işlemelerinde çok görülmektedir. Bu işin en güzel 
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örnekleri bindallı, cepken, şalvar ve benzeri yerlerde görülmektedir.

Kordon tutturma işi desenin içini tamamen dolduracak şekilde kordonları 
yan yana tutturularak uygulandığı gibi kenar sularında tek sıra olarak ta 
uygulanabilir. Mümkün olduğu kadar birbirini izleyen desenler tercih 
edilmektedir. Elde kordon tutturma da desen, kumaşın yüzüne çizilerek, 
makine da ise kumaşın tersinden çizilerek uygulama yapılır. İşin esas yüzü 
işlemenin altta kalan kısmıdır.  

Kordon tutturma işi başlı başına uygulandığı gibi aplike, astragan işi, 
beyaz işi, antep işi ve benzeri nakış çeşitleri ile birlikte de uygulanabilir. 
Uygulamadaki kolaylık, kullanışlılık, zamandan tasarruf ve sonucun 
başarılı oluşu, bu işin yaygın ve geçerli hale gelmesini sağlamaktadır (http://
ismek.ibb.gov.tr/portal/bransicerik.asp?icerikID=186&BransCode=10, 
01.07.007).

• Dival İşi: Dival işinin Maraş işinin yanı sıra Sırma işi Mukavva işi, 
Bastırma ve Tepebaşı gibi değişik isimleri de vardır. İşleme tekniğine uygun 
olarak çizilmiş desen, özel kartondan oyularak hazırlanır. İki iplik sistemi 
ile çalışılır. Üstte çok katlı sırma veya sim, altta balmumu ile mumlanmış 
ipek veya sağlam pamuklu iplik kullanılır. Tek yüzlü işlemelerdendir. 
Yüzden sarma, tersten hristo teyelini andıran bir görüntüdedir. Üst iplik 
alttan, alt iplik üstten görünmez. “Biz” (Tahta saplı sivri uçlu bir araç) 
yardımıyla kumaş ve karton delinerek iğnenin alttan üste ve üstten alta 
geçmesi sağlanarak işlenir. Alt ve üst ipliklerin düğümlenmesi desenin 
kenarında ve kumaş arasında kalır. Üst iplikler ince ve çok sayıdadır. 
Düz, verev, yarmalı kabartma biçimi sarmaların uygulandığı Maraş işinin 
kendine özgü, balık sırtı, hasır iğne gibi iğneleri de vardır. Kullanılan 
desenler ise genellikle doğadan yararlanılarak çizilmiştir (http://www.
perdeciler.com/makale.php?id=62, 01.07.2007)

6. Burdur Müzesindeki Yöresel Kadın Giysilerinin Günümüzdeki 
Durumu      

Burdur yöresel kadın giysileri, tarihî evler olan Taş oda ve Bakî bey 
Konağı’nda mankenler üzerinde ve vitrininde sergilenmektedir. 
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Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Saten kumaş. 

Tanımı: Kırmızı zemin üzerine simle işlenmiş yapraklar ve stilize gül 
motifi bulunmaktadır. 

 8 

      
Şekil 7: Fes 

 

                         
                                                                  

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Saten kumaş  
Tanımı: Kırmızı zemin üzerine simle işlenmiş yapraklar ve stilize gül motifi 
bulunmaktadır.  

 
 
   
 
 
 

 
                
 
 
     
                                         
                                                                  

 
Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Bordo zemin üzerine simle sarma yapılmış yapraklar ve çiçek motifleri 
bulunmaktadır. 

 8 

      
Şekil 7: Fes 

 

                         
                                                                  

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Saten kumaş  
Tanımı: Kırmızı zemin üzerine simle işlenmiş yapraklar ve stilize gül motifi 
bulunmaktadır.  

 
 
   
 
 
 

 
                
 
 
     
                                         
                                                                  

 
Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Bordo zemin üzerine simle sarma yapılmış yapraklar ve çiçek motifleri 
bulunmaktadır. 

Şekil 7: Fes

Şekil 8: Üçetek

Şekil 9: Üçetek
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Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Bordo zemin üzerine simle sarma yapılmış yapraklar ve çiçek 
motifleri bulunmaktadır.

Şekil 10: Üçetek

Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Saten kumaş.

Tanımı: Fıstık yeşil  zemin üzerine simle işlenmiş ve kırmızı çiçek 
motifleri bulunmaktadır.

Şekil 11: Üçetek

Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Alaca Kumaş.

Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah 
iple işlemeler bulunmaktadır.

                 

 9 

 
Şekil 10: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Saten kumaş 
Tanımı: Fıstık yeşil  zemin üzerine simle işlenmiş ve kırmızı çiçek motifleri bulunmaktadır. 

 
Şekil 11: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Alaca Kumaş 
Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah iple işlemeler 
bulunmaktadır. 

                  
Şekil 12: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 

 9 

 
Şekil 10: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Saten kumaş 
Tanımı: Fıstık yeşil  zemin üzerine simle işlenmiş ve kırmızı çiçek motifleri bulunmaktadır. 

 
Şekil 11: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Alaca Kumaş 
Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah iple işlemeler 
bulunmaktadır. 

                  
Şekil 12: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
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Şekil 12: Ü çetek

Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Alaca Kumaş.

Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah 
iple işlemeler bulunmaktadır.

             

                  
Şekil 13: Üçetek

 9 

 
Şekil 10: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Saten kumaş 
Tanımı: Fıstık yeşil  zemin üzerine simle işlenmiş ve kırmızı çiçek motifleri bulunmaktadır. 

 
Şekil 11: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
Maddesi: Alaca Kumaş 
Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah iple işlemeler 
bulunmaktadır. 

                  
Şekil 12: Üçetek 

Adı: Üçetek entari 
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Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Alaca Kumaş.

Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah 
iple işlemeler bulunmaktadır.

           
Şekil 14: Üçetek.

Adı: Üçetek entari.

Maddesi: Alaca Kumaş

Tanımı: Mor beyaz çizgiler ve etek uçlarına, kol ve ön yakaya siyah iple 
işlemeler, ayrıca cep üzerinde de  bu işlemelerden bulunmaktadır.

 Şekil 15: Cepken
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Adı: Cepken. 

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle (klaptan) dival tekniği kullanılmış, 
işlemelerde  barok etkisi görülmektedir. 

    
                                   Şekil 16: Cepken

Adı: Cepken.

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Kırmızı  zemin üzerine sarı simli sutaşı işleme.

   
Şekil 17: Cepken

Adı: Cepken. 

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle klaptan ve dival tekniği 
kullanılmış işlemelerde  barok etkisi görülmektedir.
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Şekil 18: Cepken

Adı: Cepken.

Maddesi: Kadife Kumaş.

Tanımı: Kırmızı  zemin üzerine sarı simli sutaşı işleme.

Şekil 19: Cepken

Adı: Cepken. 

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle klaptan ve dival tekniği 
kullanılmış işlemelerde  barok etkisi görülmektedir.

 Şekil 20: Cepken

 12 

  
Şekil 18: Cepken 

Adı: Cepken 
Maddesi: Kadife Kumaş 
Tanımı: Kırmızı  zemin üzerine sarı simli sutaşı işleme. 

 

  
Şekil 19: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle klaptan ve dival tekniği kullanılmış işlemelerde  barok 
etkisi görülmektedir. 

  
Şekil 20: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Patlıcan Moru zemin üzerine sarı simle bükme ve sutaşı teknikleri kullanılmıştır.  

 12 

  
Şekil 18: Cepken 

Adı: Cepken 
Maddesi: Kadife Kumaş 
Tanımı: Kırmızı  zemin üzerine sarı simli sutaşı işleme. 

 

  
Şekil 19: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle klaptan ve dival tekniği kullanılmış işlemelerde  barok 
etkisi görülmektedir. 

  
Şekil 20: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Patlıcan Moru zemin üzerine sarı simle bükme ve sutaşı teknikleri kullanılmıştır.  

 12 

  
Şekil 18: Cepken 

Adı: Cepken 
Maddesi: Kadife Kumaş 
Tanımı: Kırmızı  zemin üzerine sarı simli sutaşı işleme. 

 

  
Şekil 19: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Mor zemin üzerine sarı simle klaptan ve dival tekniği kullanılmış işlemelerde  barok 
etkisi görülmektedir. 

  
Şekil 20: Cepken 

Adı: Cepken  
Maddesi: Kadife kumaş 
Tanımı: Patlıcan Moru zemin üzerine sarı simle bükme ve sutaşı teknikleri kullanılmıştır.  
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Adı: Cepken. 

Maddesi: Kadife kumaş.

Tanımı: Patlıcan Moru zemin üzerine sarı simle bükme ve sutaşı 
teknikleri kullanılmıştır. 

    Şekil 21: Önecek                                         Şekil 22:Kuşak

Şekil 23: Kuşak

Adı: Kuşak.

Maddesi: Keten kumaş.

Tanımı: Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu ve mor renklerinden 
oluşan özgün tasarım sarma tekniği kullanılarak yapılmıştır.

  

 13 

  
Şekil 21: Önecek                                         Şekil 22:Kuşak 

 

                     
Şekil 23: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu ve mor renklerinden oluşan özgün 
tasarım sarma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 
 

                  
Şekil 24: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu, kırmızı, mavi, mor renkleri 
kullanılmıştır. Çiçek desenlerin  aralarına  siyah ve simden tohum işi, sarma tekniği 
kullanılarak yapılmıştır.  
 

 13 

  
Şekil 21: Önecek                                         Şekil 22:Kuşak 

 

                     
Şekil 23: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu ve mor renklerinden oluşan özgün 
tasarım sarma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 
 

                  
Şekil 24: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu, kırmızı, mavi, mor renkleri 
kullanılmıştır. Çiçek desenlerin  aralarına  siyah ve simden tohum işi, sarma tekniği 
kullanılarak yapılmıştır.  
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Şekil 24: Kuşak

Adı : Kuşak.

Maddesi : Keten kumaş.

Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu, kırmızı, mavi, 
mor renkleri kullanılmıştır. Çiçek desenlerin  aralarına  siyah ve simden 
tohum işi, sarma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 

 Şekil 25: Kuşak

Adı: Kuşak. 

Maddesi: Simli dokuma.

Tanımı: Sarı ve Gümüş simle beraber şeritler ve balık sırtı  desenleri 
kullanılarak dokunmuştur.

 13 

  
Şekil 21: Önecek                                         Şekil 22:Kuşak 

 

                     
Şekil 23: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu ve mor renklerinden oluşan özgün 
tasarım sarma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 
 

                  
Şekil 24: Kuşak 

Adı : Kuşak 
Maddesi : Keten kumaş 
Tanımı : Keten kumaş üzerine pembe, yeşil, turuncu, kırmızı, mavi, mor renkleri 
kullanılmıştır. Çiçek desenlerin  aralarına  siyah ve simden tohum işi, sarma tekniği 
kullanılarak yapılmıştır.  
 

 14 

 
              Şekil 25: Kuşak 

Adı : Kuşak  
Maddesi: Simli dokuma 
Tanımı: Sarı ve Gümüş simle beraber şeritler ve balık sırtı  desenleri kullanılarak 
dokunmuştur. 
 

                    
                                                         Şekil 26: Kuşak 

Adı : Kuşak  
Maddesi: Keten kumaş  
Tanımı: Sarı sim,  sıklamen, kırmızı, mavi tonları  beraber kullanılarak çiçek, dal ve özgün 
tasarımla birlikte kumlama, sarma, iğne ardı tekniği ile yapılmıştır. 
 

                                                                                                          
                             Arka                                                           Ön 

Şekil 27: Gecelik   
Adı: Gecelik 
Maddesi: Dokuma ve ipek  
Tanımı: Yavruağzı ipekli kumaş üzerine kendinden çizgili; yaka,  ön ve arka roba üzerinde 
ipekli tül işleme kullanılmıştır.  
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Şekil 26: Kuşak

Adı : Kuşak. 

Maddesi: Keten kumaş. 

Tanımı: Sarı sim,  sıklamen, kırmızı, mavi tonları  beraber kullanılarak 
çiçek, dal ve özgün tasarımla birlikte kumlama, sarma, iğne ardı tekniği ile 
yapılmıştır.

  Arka                                                           Ön
Şekil 27: Gecelik  

Adı: Gecelik.

Maddesi: Dokuma ve ipek.

Tanımı: Yavruağzı ipekli kumaş üzerine kendinden çizgili; yaka,  ön ve 
arka roba üzerinde ipekli tül işleme kullanılmıştır. 

                

 14 

 
              Şekil 25: Kuşak 

Adı : Kuşak  
Maddesi: Simli dokuma 
Tanımı: Sarı ve Gümüş simle beraber şeritler ve balık sırtı  desenleri kullanılarak 
dokunmuştur. 
 

                    
                                                         Şekil 26: Kuşak 

Adı : Kuşak  
Maddesi: Keten kumaş  
Tanımı: Sarı sim,  sıklamen, kırmızı, mavi tonları  beraber kullanılarak çiçek, dal ve özgün 
tasarımla birlikte kumlama, sarma, iğne ardı tekniği ile yapılmıştır. 
 

                                                                                                          
                             Arka                                                           Ön 

Şekil 27: Gecelik   
Adı: Gecelik 
Maddesi: Dokuma ve ipek  
Tanımı: Yavruağzı ipekli kumaş üzerine kendinden çizgili; yaka,  ön ve arka roba üzerinde 
ipekli tül işleme kullanılmıştır.  
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Şekil 28: Gelinlik  

Adı: Gelinlik.

Maddesi: Dokuma , saten ve dokuma. 

Tanımı: Kına gecesi giysisi olup, ayrıca gelinlik olarak ta 
kullanılmaktadır.  Üçetek, cepken, şalvar ve şal kuşaktan oluşmaktadır.

    Şekil 29: İşlemeli (erişli) yün çorap        Şekil 30: Çarık

Sonuç 
Türk giyim, aksesuar, dokuma ve işlemeleri çok zengindir. Anadolu’da 

geleneksel yaşamı sürdüren toplulukların yüzyıllar boyunca kendi dil, 
kültür ve beğenileriyle oluşturup yaşattıkları Türk halk kültürü ve sanatı, 
küreselleşmenin doğurduğu; Toplumsal değişimlerden kaynaklanan yaşam 

 15 

              
Şekil 28: Gelinlik   

Adı: Gelinlik 
Maddesi: Dokuma , saten ve dokuma  
Tanımı: Kına gecesi giysisi olup, ayrıca gelinlik olarak ta kullanılmaktadır.  Üçetek, cepken, 
şalvar ve şal kuşaktan oluşmaktadır. 

  

               
 
             Şekil 29: İşlemeli (erişli) yün çorap                            Şekil 30: Çarık 
 
5. SONUÇ  
Türk giyim, aksesuar, dokuma ve işlemeleri çok zengindir. Anadolu’da geleneksel 

yaşamı sürdüren toplulukların yüzyıllar boyunca kendi dil, kültür ve beğenileriyle oluşturup 
yaşattıkları Türk halk kültürü ve sanatı, küreselleşmenin doğurduğu; Toplumsal 
değişimlerden kaynaklanan yaşam biçimi, bilim, teknik ve teknolojideki ilerlemeler 
aracılığıyla, geleneksel özelliklerinin kaybolması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin 
giyim sanatında sahip olduğu zengin kültürel değerlerin, farklılaşma ve katma değer yaratma 
fırsatı olarak ele alınabilmesi halinde, önemli bir ekonomik kaynak yaratılabilir. Bu anlamda 
Burdur’ da da yöresel özellikler taşıyan giysi kültürü konusunda yöre halkını bilinçlendirmek, 
onların koruma konusuna olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak gerekmektedir. 

 15 

              
Şekil 28: Gelinlik   

Adı: Gelinlik 
Maddesi: Dokuma , saten ve dokuma  
Tanımı: Kına gecesi giysisi olup, ayrıca gelinlik olarak ta kullanılmaktadır.  Üçetek, cepken, 
şalvar ve şal kuşaktan oluşmaktadır. 

  

               
 
             Şekil 29: İşlemeli (erişli) yün çorap                            Şekil 30: Çarık 
 
5. SONUÇ  
Türk giyim, aksesuar, dokuma ve işlemeleri çok zengindir. Anadolu’da geleneksel 

yaşamı sürdüren toplulukların yüzyıllar boyunca kendi dil, kültür ve beğenileriyle oluşturup 
yaşattıkları Türk halk kültürü ve sanatı, küreselleşmenin doğurduğu; Toplumsal 
değişimlerden kaynaklanan yaşam biçimi, bilim, teknik ve teknolojideki ilerlemeler 
aracılığıyla, geleneksel özelliklerinin kaybolması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin 
giyim sanatında sahip olduğu zengin kültürel değerlerin, farklılaşma ve katma değer yaratma 
fırsatı olarak ele alınabilmesi halinde, önemli bir ekonomik kaynak yaratılabilir. Bu anlamda 
Burdur’ da da yöresel özellikler taşıyan giysi kültürü konusunda yöre halkını bilinçlendirmek, 
onların koruma konusuna olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak gerekmektedir. 
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biçimi, bilim, teknik ve teknolojideki ilerlemeler aracılığıyla, geleneksel 
özelliklerinin kaybolması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin giyim 
sanatında sahip olduğu zengin kültürel değerlerin, farklılaşma ve katma 
değer yaratma fırsatı olarak ele alınabilmesi halinde, önemli bir ekonomik 
kaynak yaratılabilir. Bu anlamda Burdur’ da da yöresel özellikler taşıyan 
giysi kültürü konusunda yöre halkını bilinçlendirmek, onların koruma 
konusuna olumlu katkı ve katılımlarını sağlamak gerekmektedir.

Türkiye etnografik eserler açısından zengin olmasına rağmen, 
Türkiye müzelerinde etnografya bölümleri diğer bölümlere göre daha 
az ilgi görmektedir. Gerek ödenek yetersizliği gerekse  ödeneğin yanlış 
kullanımı eser çeşitliliğini azaltmıştır. Ayrıca, müzelerde restorasyon 
ve konservasyon konularında yetersiz kalındığı gözlenmiştir. Bu alanda 
yetişmiş insan gücünün azlığı yada bürokratik bir takım engeller dolayısı 
ile istihdam edilmeyişi kültürümüzü sadece sergilenebilir ve korumada 
kısıtlı hale getirmiştir. 

Bir başka unsur ise eser tanıtımının yetersizliğidir. Özellikle araştırmacılar 
için gerekli olan esere ait envanter bilgileri uzman kişilerce anlaşılır bir 
dille, eksiksiz yazılmalı ve esere ait fotoğraf kesinlikle eklenmelidir. 

Her geçen gün yeni adımlar atan, sanayileşen toplumumuzda el üretimi 
de aynı hızla azalmaktadır. Kültürümüzün birer parçası olan el sanatları 
günümüzde korunup bir kısmı canlandırılmaya çalışılmakta ancak bu 
çabaların kurumsal olmadığı genelde bireysel kaldığı gözlenmektedir. 
Araştırmada ayrıca müzelerimizde, kültürümüzün korunması amacıyla, 
sergileme ve depolama, restorasyon ve konservasyon konularında daha 
bilimsel ve ayrıntılı çalışması gerektiği kanısına da varılmıştır.
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