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KAHRAMANMARAŞ’TA KAYBOLMAYA BAŞLAYAN
SANATLARIMIZ: KÖŞGERLİK VE SARAÇLIK
Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
Kahramanmaraş, coğrafî yapısı itibariyle bulunduğu bölgede çok önemli
bir yol düğüm noktası rolünü üstlenmiş ve tarih boyunca büyük bir ticaret merkezi
olmuştur. Bu çalışmamızda Kahramanmaraş’ta kaybolmaya başlayan geleneksel
sanatlarımızdan olan Köşgerlik ve Saraçlık tanıtılacaktır.
Üç kıtayı birbirine bağlayan Anadolu yarımadasının güney kapısını
oluşturan Kahramanmaraş, tarih boyunca önemli bir uygarlık merkezi olmuştur.
Maraş, Mezopotamya ve Kuzey Suriye’yi Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu’ya bağlayan kervan yolunun üzerinde bulunmasından dolayı, Orta Tunç
Çağı’ndan başlayarak XIX. yüzyıla kadar önemini korumuştur 1. Süveyş
Kanalı’nın açılmasıyla bu statüsünü yavaş yavaş kaybetmeye başlamakla beraber,
kültürel varlığını ve şehir karakterini muhafaza etmiştir.
Şehir Dulkadir Beyliği (1337-1522) döneminde sosyal ve ekonomik
bakımdan gelişmişti. Maraş Osmanlı topraklarına 1522 yılında katılınca daha da
ilerleyerek, bölgenin önemli bir ticaret merkezi olmuştur; 1580’li yıllarda
Anadolu’nun gelişmiş şehirleri statüsüne giriyordu 2. Kaynaklarda Maraş
çarşılarının zengin, bedestenlerinin işlek olduğu belirtilerek, çeşitli yerlerden
gelen kervanların mallarını indirip, tekrar şehirde üretilen ürünleri yükledikten
sonra Devletin dört bucağına dağıldıkları belirtilir. Maraş, Osmanlı ordularının
Suriye, Mısır, Arabistan, Irak ve İran’a yaptığı seferlerde büyük bir üs ve
ulaştırma merkezi olarak görev yaparak, ordunun ihtiyaçları şehrin çarşılarından
karşılanırdı. Osmanlı ordusu saraçlık ve köşgerlik gibi deri ürünleri ihtiyacının
tamamına yakını Maraş’tan karşılamaktaydı 3. Maraş’ı çeşitli zamanlarda ziyaret
eden Evliya Çelebi (1648), Ch. Texier (1832) ve V. Cuinet (1892) gibi seyyahlar
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şehrin ticarî potansiyelinden övgüyle bahsederek, el sanatlarının çok gelişmiş
olduğunu belirtirler 4.
Kahramanmaraş’ın Türk El Sanatları Tarihi’nde müstesna bir yeri vardır.
El sanatları geniş ve derin tarihi sebebiyle zengin bir muhtevaya sahiptir. Bu
zenginlik Orta Asya Türk kültür ve sanat kaynağına varan bir bağlantıyı gösterir.
Kahramanmaraşlı ustaların büyük emek ve sabırla sürdürdükleri el sanatları, Türk
El Sanatları’nın binlerce yıllık sürekliliğini de ortaya koymaktadır. El sanatlarında
zengin sosyal tarihin bütün kültürel etkinliklerini, âhenkli bir oluşum içerisinde,
sağlıklı bir sentez hâlinde görmek mümkündür. Kahramanmaraş’ta el sanatları,
genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı bir özellik göstermektedir.
Şehirdeki ticarî alanın, Ulu Camii’nin (1442-1454) doğu ve batı
taraflarında şekillenerek, geniş bir çarşı kompleksi hâlinde güneye doğru geliştiği
görülür. Ulu Camii’nin merkez teşkil ettiği iki bedesten çevresinde oluşan çarşı
kompleksinde çeşitli sanat dallarına ayrılmış çarşılar bulunuyordu. Aynı gelenek
günümüzde de sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Önceden Köşgerler Çarşısı, Kapalıçarşı’nın (XVI. yüzyılın sonları)
bünyesinde yer almaktaydı. Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen ve
orijinalinde yaklaşık 42.00 x 89.00 m. boyutlarında olan Kapalıçarşı, birbirine
paralel uzanan beşik tonozlu üç sokaktan oluşmaktaydı. Sokakların iki tarafına
simetrik olarak dükkânlar yerleştirilmiştir. Kapalıçarşı’nın doğu sokağında
bezirgânlar, orta sokağında kavaflar, günümüze gelmeyen batı sokağında ise
köşgerler bulunuyordu (Resim: 1). Maalesef Kapalıçarşı’nın köşgerler sokağı,
yol açmak gayesiyle 1948 yılında Belediye tarafından yıkılmıştır; bazı
dükkânların izleri günümüzde de görülmektedir 5 (Resim: 2). Daha sonra 1960’lı
yıllarda Semerciler Çarşısı’nın alt kısmına betonarme olarak yeniden Köşgerler
Çarşısı yapılmıştır. Önceden tamamen köşgerlerin çalıştığı çarşıda bugün 3 köşger
dükkânı kalmıştır (Resim: 3). Ayrıca tarihî çarşı kompleksinin muhtelif yerlerinde
10 civarında köşger dükkânı daha bulunmaktadır.
Saraçlar Çarşısı (Saraçhâne), Belediye Çarşısı’nın batısında ve Yeni
Bedesten’in kuzey tarafında yer alır. Bu çarşı, Bayazıtoğulları’ndan Hacı
Abdullah Bey’in Zilhicce 1027 H./ Kasım 1618 M. tarihli vakfiyesinde, Sûk-i
Sultânî (Sultan Çarşısı) ismiyle geçmekte ve burada 72 dükkân yapıldığı
belirtilmektedir 6. Çarşıda yer alan cami de “Saraçhâne Camii” adını taşımaktadır.
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Maalesef bu çarşıda da sadece 6 adet saraç dükkânı bulunmakta ve burada
ağırlıklı olarak gıda maddeleri satan esnaf yer almaktadır (Resim: 4).
Gereç olarak çeşitli hayvan derisi kullanılarak yapılan köşgerlik ve
saraçlık, deri işleri altında kümelenmektedir. Kahramanmaraş’ta XX. yüzyılın
başlarına kadar dericilik ve buna bağlı olarak köşgerlik ve saraçlık en iyi meslek
gruplarının başında gelmekteydi. 1563 tarihli Maraş Tahrir Defteri’nde
debbağhânelerden (tabakhâne) 2.590 akçe vergi alındığı kayıtlıdır 7. Maraş’a ilk
defa 1648 yılında gelen Evliya Çelebi, şehir halkının zengin olduğunu belirterek,
kış şiddetli geçtiği için erkeklerin “boyalı kuzu derisinde harvani”, kadınların ise
“sarı deri çizme” giydiklerini ifade etmektedir 8. V. Cuinet, şehirde dericilik ve
saraçlığın ileri düzeyde olduğunu belirtmektedir 9.Yine 1313 H./ 1895 M. ve 1318
H./ 1900 M. tarihli salnâmelerden, saraçlık ürünlerin önemli miktarda dışarıya
ihraç edildiğini öğrenmekteyiz 10. Aynı şekilde Besim Atalay XX. yüzyılın ilk
çeyreğinde Maraş’ta 170 kadar debbağhâne (tabakhâne) ve 305 pabuççu (deri
mamûl) dükkânı olduğunu ifade etmektedir 11.
Şehirde deri işleri yapan ustalar deriyi tabakhânelerden (debbağhâne) hazır
olarak alırlar. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Maraş’ta XX. yüzyıla kadar dericilik
önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurtuluş Savaşı öncesinde
tabakhânelerde toplam 1.000 usta ve işçi çalışmaktaydı. Bu sektörde yılda
ortalama 70.000 sığır ve manda derisi işlenerek kösele, 30.000 keçi ve koyun
derisinden ise sahtiyan ve meşin imâl edilirdi. Maraş deri ürünleri ihracından yılda
65.000 altın gelir sağlamaktaydı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Halep’in
ayrılmasıyla birlikte Fransızların deri ürünlerinden aldığı gümrük vergisini 1929
yılında artırmasıyla deri sanayi olumsuz yönde etkilenmiş ve dışarıya ihracat
yapamaz duruma gelmiştir. İç piyasaya yönelen deri sektörü gittikçe
küçülmüştür 12.
Tabakhâneler 1960’lı yıllardan itibaren giderek azalmış ve günümüzde bu
işle uğraşan 6 dükkân bulunmaktadır. Önceden tabakhâneler, şehir merkezindeki
Arasa Camii’nin çevresinde yer almaktaydı. Günümüzde ise şehir dışına taşınarak
Adana yolu üzerinde zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Azerbaycan Bulvarı’nda, tabakhânelerin bulunduğu bölgeye “Tabakhane
Caddesi” adı verilerek, geçmişin izleri kısmen yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Önceden Maraş’ta üretilen derilerin önemli bir kısmı Halep ile Anadolu’nun
çeşitli şehirlerine ihraç edilmekteydi. Bugün de çevre iller deri ihtiyaçlarının
önemli bir kısmını Kahramanmaraş’tan karşılamaktadır.
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Türklerde deri ve dericilik çok geniş bir konudur. Dericilik, hayvan
besleyip yetiştiren milletlerin ikinci bir mesleği hâline gelmiştir. Bu sebeple
dericilik Türklerde çok gelişmişti. Orta Asya’nın kültür tarihine bakacak olursak
deri, Türklerin günlük hayat ve giyiminde birinci derecede rol oynamıştır. Daima
at üzerinde yaşayan eski Türkler çizme ve pantolon giyme zorunda idiler. Ayrıca
atların koşum takımları da deriden yapılma mecburiyeti vardı. Bundan dolayı deri,
Türk kültüründe önemli bir unsurdur 13.
Eski Türkler, deriyi soyduktan sonra, kuruyup çatlamaması için yağ
sürerlerdi. Bunun için de “teriye yag sürtüldü” diyorlardı. Türk kültüründe
işlenmiş deriye “gön” denilmektedir 14; günümüzde de bu terim kullanılmaktadır.
Ham Derinin İşlenmesi :
Ham derinin işlenmesi (tabaklama) oldukça zahmetli bir iştir.
Kahramanmaraş’ta doğal işleme yöntemi uygulanmaktadır. Derilerin
tabaklanması sırasında malzeme olarak zırnık (tüy giderici), kireç, güvercin
gübresi, öğütülmüş tetiri (somak) yaprağı ve palamut yaprağı kullanılmaktadır.
Tabakhanelerde toplanan deriler ilk olarak kireç ve zırnık konulan havuzların
içine yatırılıyor. Ortalama 200 kg. deri için suya %5 - %10 oranında değişen kireç
ve %5 oranında zırnık katılıyor. Deriler bu suda ortalama 20 gün kadar
bekletilerek, özündeki canlılığın kaybolması sağlanıyor. Daha sonra deri normal
suyla yıkanarak kireç ve zırnık artıklarından temizlenir. Deride kalan kaba etler
alınır ve bir gün güvercin gübresine yatırılarak, çizmelerle tepelenir; böylece deri
kireç ve zırnıktan tamamen temizlenmiş olur. Önceden bu işlem yapılırken,
güvercin gübresi yerine daha çok “köpek pisliği” kullanılmaktaydı. Bundan sonra,
deriler “elbeşte” ye alınır ve bu işlem çok zahmetlidir. Tetiri yaprağı ve palamut
öğütülerek deri ile beraber su dolu havuza atılır. Usta göğsüne kadar gelen su dolu
havuzun içine girerek derileri ayağı ile çevirip, 3-4 saat tepeler. Bu işlemden sonra
deriler kurutularak el ile kazınır ve “elbeşte” işlemi bu şekilde dört defa
tekrarlanır. En sonunda kuruyan deriler çeşitli renklerde boyanarak, iç yağı ile
yağlanır. İç yağı derinin çatlamasını önlendiği gibi, yazın yumuşak, kışın ise
yağmura dayanıklı olmasını da sağlar.
Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemle elde tabaklanan sığır derilerine
“gön”, modern deri fabrikalarında kimyasal maddelerle işlenen sığır derilerine de
“kösele” denilmektedir. Kahramanmaraş’taki köşger ve saraçlar gönlerin,
köseleye göre hem daha sağlam, hem de daha sağlıklı olduğunu belirterek
ürünlerinin tamamında “gön” kullanmaktadırlar. Kösele denilen deriler ise
genelinde ayakkabı sanayinde işlenmektedir.
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Derilerin boyanması sırasında kök ve toprak boyalar kullanılmaktadır.
Deri kuru iken boya kaynatılır ve sıvı hâle getirilir. Boya ılık bir durumdayken
keçe ile derinin üzerine önce birinci kat, kuruduktan sonra ikinci kat sürülür.
Boyama işlemi bittikten sonra tekrar yıkanarak kurutulur ve kullanılacak hâle
getirilmiş olur. Siyah boya topraktan; kırmızı boya nar yaprağı ile koyun kanının
kurutulmuş karışımından; sarı boya ceviz ağacı ve yaprağından; portakal boya
nar ağacının kök ve yaprağından; yeşil boya zeytin kökü ile tuz karışımından; mor
ve mavi boya ise deniz kumu ve cam boncuk hammaddesinden elde
edilmektedir 15.

I- KÖŞGERLİK
Köşger, sözlük anlamı itibariyle Farsça “kevşger” kelimesinden gelmekte
olup yemenici ve ayakkabı tamircisi mânâsında kullanılmaktadır. Köşgerlik ise;
yemeni, postal, edik, çarık, terlik gibi el işi ayakkabı yapan sanata verilen isimdir.
Bu sanatla uğraşan kişiye de köşger adı verilir.
Kahramanmaraş’ta köşgerliğin tarihçesi Türklerin buraya 1085
yerleşmesine kadar uzanmaktadır. Şehirde geçmişten günümüze kadar deri
işçiliğinin önemli bir kolu olan köşgerliğin seçkin bir yeri vardır.
Kahramanmaraş’ta yapılan edik, çizme, postal, çarık, terlik v.b. köşgerlik
ürünlerinin kökeni Orta Asya’da Hun sanatına kadar uzanmaktadır. Bu
ayakkabılar zengin çeşitleriyle Türkler tarafından Anadolu’ya getirilmiştir.
Türklerde ayakkabılar çok çeşitli olup edik, başmak, çarık, çedik, sokman,
oguk (çizme) gibi isimler verilmiştir. Orta Asya Türk tarihinde “kırmızı çizme” ile
“kırmızı kemer” hükümdarlık sembolüydü. Ayrıca Avrupalı seyyahlardan
Bertrandron de Brocquiér, Anadolu’daki Türklerin büyük bir kısmının “sarı
çizme” giydiğini kaydetmiştir. Batılı kaynaklarda “sarı çizme giymek” deyişinin
Türkçede, “dünyada en üst mertebeye erişmek” mânâsına geldiği ifade edilmiştir.
Anadolu Türkçesini çok iyi bilen Ahmet Vefik Paşa da “sarı çizme” maddesinin
karşılığını “şöhret” diyerek, bütün anlayış ve görüşleri özetlemiştir 16. Maraş’ı ilk
defa 1648 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi de, şehirde kadınların ayaklarına
“sarı çizme” giydiklerini ifade etmektedir 17.
Kahramanmaraş’ta köşgerlik sanatı 1940’lı yıllara kadar en parlak
dönemini yaşamış ve imâl edilen ürünlerin geneli ihraç edilmiştir. Cumhuriyet’in
ilânından sonra ülkede ayakkabı fabrikalarının açılmasıyla köşgerlik mesleği de
gerilemeye başlamıştır. Günümüzde ise kazancının az olması ve ürünlerine yeterli
talep olmaması sebebiyle yeni ustalar yetişmemekte ve mevcut ustalar da 60
Köşgerlik sanatıyla ilgili bazı bilgiler, Kahramanmaraş’ta Köşger olarak faaliyet gösteren
Alâeddin KOPAR, Hüseyin KOPAR ve Kudüs GÖZÜBOL’dan alınmıştır, kendilerine teşekkür
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yaşının üstünde bulunmaktadır. Bundan dolayı köşgerlik yok olmakla karşı
karşıyadır. Sadece turistik amaçlı üretim yapan iki atölye canlılığını kısmen
sürdürmektedir (Resim: 5).
Kahramanmaraş’ta günümüzde yapılan köşgerlik ürünlerini iki grupta
sınıflandırabiliriz. Birincisi geleneksel köşgerlik ürünleridir. Bu grupta, sadece
bazı ağır iş kollarında çalışan kişiler ile kırsal kesimde yaşayan insanların tercih
ettikleri Yemeni yapılmaktadır. İkinci grup köşgerlik ürünleri ise turistik amaçlı
imâl edilen Edik, Nakışlı Postal, Fatih Yemenisi, Saray Yemenisi, Tokalı Osmanlı
Yemenisi, Karadağ Çarığı, Kelik, Terlik, Mest ve Kırba gibi çeşitlerden
oluşmaktadır. Kahramanmaraş’ta sadece iki atölyede yapılan turistik amaçlı
ürünler yurt içi ve yurt dışında pazarlanarak, geleneksel el sanatlarımız
yaşatılmaya çalışılmaktadır.

a) Köşgerlik Sanatında Kullanılan Âletler :
Köşger Kütüğü: Köşgerlerin bütün işlerini üzerinde gördükleri, kütük kısmı çınar
ağacından yapılan, üç ayağı olan yaklaşık yarım metre yüksekliğindeki
tezgâhın adıdır (Resim: 6).
Ökçe Demiri: Yemeninin dikildikten sonra şekil alması için kalıba
yerleştirilmesinde
kullanılan 30 cm. boyunda, birbirine ters istikâmette
iki ağzı olan âlet (Resim: 7; Numara: 1).
Keski: Ağaç, taş, metâl yontmaya yarayan bir ucu keskin çelik araç. Köşgerlikte
ise yemeninin tabanını yapmak için lastiği ve ölçüsü alınmış olan deriyi
kesmeye yarayan 25 cm. boyundaki âlet.
Levger: Derinin parlak bir görünüm alması için derinin parlatılmasında kullanılan
23 cm. boyunda, dut ağacından yapılmış olan (Resim: 7; Numara: 3).
Danalya: Kalıba konulan derinin kalıptan alınmasında kullanılan kerpeten
şeklinde olan âlet (Resim: 7; Numara: 4).
Kerpeten: Bazı nesneleri sıkmak veya çekmekte kullanılan, hareketli bir eksen
çevresinde çapraz iki parçadan oluşan, kıskaç biçimindeki araçtır. Köşgerlikte
ise kalıptaki deriyi sündürmek ve dikim işinde iğneyi çekmeye yarayan âlet
(Resim: 7; Numara: 6).
Biz: Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için çelikten yapılan, ucu
sivri ve ağaç saplı âlettir. Biz bu sanatta dikimin yapılması için lastik ve deriye
delik açmaya yarar (Resim: 7; Numara: 7).
Muşta: Deriyi dövmek için kullanılan tunç dökmeden yapılan üstünde tutma yeri
olan ve alt kısmı yuvarlak olan âlet (Resim: 7; Numara: 8).
Kalıplar: Sağlam olması için meşe ağacından yapılan çeşitli ölçülerde numaralara
sahip olan ayakkabıların şekil almasında kullanılan malzemeye (Resim: 8).
Endeze: Yapılacak olan ayakkabının tabanını yada üst kısmını oluşturacak
parçaların ölçülerini almaya yarayan kartondan yapılmış olan kalıplardır
Resim: 9).
Bilâ Taşı: Keski ve bizi bilemeye yarayan taştan yapılmış olan âlet.
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Köşgerlik sanatında genelinde manda-sığır (gön), koyun (meşin) ve keçi
(sahtiyan) derisi kullanılmaktadır. Dikiş işleminde ise pamuk iplik kullanılmıştır.
Bu ipler bal mumu ile mumlanarak su ve çürümeye karşı korunduğu gibi, dikiş
esnasında da ipin daha kolay hareket etmesi sağlanmış olur. Bütün ürünler el ile
dikilir. Köşgerlik ürünlerinde yapıştırıcı olarak çiriş kullanılır; kimyasal
yapıştırıcılar tercih edilmemektedir. Çünkü çirişin, kimyasal yapıştırıcılara göre
daha sağlam ve sağlıklı olduğu ifade edilmektedir. Bu madde, çiriş otunun
kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,
sarı bir tozdur. Çiriş tozuna suyun bir defada dökülmesi gerekmektedir; eğer
fasılalı olarak iki defa su dökülürse çiriş yapıştırma özelliğini kaybetmektedir.
Ayrıca önceden yemeni, edik, postal gibi ayakkabıların iç tabanı ile alt tabanı
arasına killi toprak konulurdu. Böylece killi toprak vücutta biriken elektriği
toprağa aktardığı gibi, sıcak ve soğuğa karşı da yalıtım fonksiyonuna sahipti.

b) Köşgerlik Ürünleri :
1- Yemeni :

Yemeni; üstü (saya) siyah veya kırmızı dana derisinden, tabanı daha kalın
olan sığır ve manda derisinden (gön) dikilen topuksuz ayakkabılara denmektedir
(Resim: 3, 10). Yemeni, yurdumuzun bazı bölgelerinde kadınların başlarına
bağladıkları “yazma” ya verilen isim olmasına karşılık, yöremizde ise ayağa
giyilen bir çeşit ayakkabı mânâsında kullanılmaktadır. Kahramanmaraş’ta
yemeniciliğe “köşgerlik”, yemeni yapan ustalara da “köşger” adı verilmektedir.
Kahramanmaraş ve Gaziantep yöresinde, yemeni ilk defa Yemenli “Yemen-i
Ekber” isminde bir kişi tarafından icat edildiği için ayakkabıya bu ismin verildiği
rivayet edilmektedir.
Önceden siyah yemeni yapımında 5 hayvan derisi kullanılmaktaydı. Alt
taban manda veya sığır derisinden, yüz (saya) kısmı inek veya dana derisinden, iç
astarlar koyun derisinden, iç taban sığır veya keçi derisinden, kenarlar (kıyı) ise
keçi derisinden yapılırdı. Yörede şefdeli yemeni diye ifade edilen kırmızı
yemeniler de ise, siyah yemeniden farklı olarak yüz kısmında daha çok koyun ve
keçi derisi tercih edilmektedir. Günümüzde siyah yemenilerin tabanında “gön”
yerine, daha dayanıklı olduğu için araba tekerlerinden elde edilen lastik
kullanılmaktadır. Şefdeli yemeni ise tamamen deriden yapılmaktadır.
Yemeniler ortalama 8 cm. yüksekliğinde olup 25 ilâ 45 numara arasında
yapılmaktadır (Resim: 10). Yemeni hangi numara ölçülerinde yapılacaksa o
ölçülere uygun endezelere göre işlem yapılar. Yemeninin yüzeyini (saya)
oluşturacak olan deri ön ve arka endezelere göre kesilir ve parçalar deri pullar
vasıtasıyla birbirine tutturulur . Eğer saya kısmında inek derisi kullanılmışsa
astarsız olur, eğer dana derisi tercih edilmişse koyun derisinden (meşin) iç astar
yapıştırılır. Yemeninin ağız kısmının daha iyi görünmesi için kenarlık (kıyı)
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dikilir. Kenarlarda, bilek kısmını tahriş etmemesi için daha yumuşak olan keçi
derisi (sahtiyan) kullanılır. Böylece üst kısmı oluşturan parçalar hazır hâle gelmiş
olur. Daha sonra tabanı oluşturan lastik, endezeye göre kesilir ve biz ile tabanın
kenar kesimlerinden dikiş yapmak için delikler açılır. Tabanın üstüne sığır veya
keçi derisinden astar konur. Hazırlanan saya, tabanın üstüne koyularak açılan
deliklerden mumlu iplikle dikilir; yapıştırma işleminde çiriş kullanılır (Resim:
11). Daha sonra yemeni hangi numarada yapılmışsa kalıbına yerleştirilir ve tam
şeklini alan yemeni kullanıma hazır hâle gelir.
Bu ayakkabı türünde daha çok siyah renkte sığır derisi tercih edilir. Siyah
deriden yapılan yemenilerde; erkek yemenilerinin arka tarafı kulaklı olurken,
kadın yemenileri kulaksız yapılırdı. Ayrıca önceden kadın yemenilerinin topuk
kısmına nalça çakılırdı. Aynı şekilde gül şefteli yemenilerde de kulağa yer
verilmez. Günümüzde kulaklı siyah yemeniyi sadece, bazı ağır iş kollarında
çalışan kimseler ile kırsal kesimde yaşayan insanlar giymektedir. Gül şefdeli
yemeni ise özellikle Kurtuluş Bayramı’nda çeteler tarafından giyilerek, çetelerin
Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlığını ve mağrurluğunu simgelemektedir.
Aşağıdaki köşgerlik ürünleri ise daha çok turistik amaçlı yapılmaktadır.
2- Edik :
Kahramanmaraş’ta 1950’li yıllara kadar giyilen konçlu, ökçesiz ve uçları
kıvrık çizmelere edik denilmektedir; daha çok kadınlar tarafından giyilmiştir
(Resim: 12). Erkeklerin giydiği ediğin konçları 40 cm. uzunluğunda iken (Resim:
13), kadınların ediği yarım konçlu yapılmıştır. Ayrıca kadın ediklerinin topuk
kısmına nalça çakılarak, erkek ediklerinden ayrılmaktaydı. Divânü Lûgat-itTürk’te, etik, etük, ötük ve edük şeklinde geçen edik, ayakkabı için kullanılan
kelimelerdir 18. Edik daha sonra “yarım çizme” mânâsında kullanılmaya
başlanmıştır. Oğuz Destanlarında da ayakkabı olarak edik ve sokman isimleri
geçiyor. Sokman ise uzun konçlu, kar ve yağmura karşı daha dayanıklı çizmelere
denilmektedir 19. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Evliya Çelebi Maraşlı kadınların
“sarı çizme (edik)” giydiklerini ifade etmektedir.
Kahramanmaraş’ta önceden çeşitli renk ve kalıbıyla birçok tipde yapılan
edikler; “rüzgâr, kabarüzgâr, ulu-orta, ortaayak, uluayak, kıçayak, köşgerce,
hemzeca, tabakayağı, kelikli ve yassı” gibi isimlerle gruplandırılmıştır. Ediklerin
kırmızısını genç kızlar, sarısını yeni gelin olanlar, yeşilini evli kadınlar, siyah
renklisini de dul kadınlar giyerdi. Önceden düğünlerde gelinler edik giyerlerdi.
Düğünde “edik” giymeyen, ayağında ediği olmayan gelin gidemezdi. Bu sebeple
bazı sarraflar, “emanet edik” işi yaparak kiraya verirlerdi. Edik giymek, belli bir
olgunluk, liyâkat ve yetişkinlik gibi derin mânâları da ifade ettiği için sosyal
hayatta önemli bir yeri vardı. Bundan dolayı ediği ilk defa giyen çocuk,
babasından bahşiş alırdı. Evlenen gencin ediğinin içine para konulur ve damat
Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi, I, Çev.: B. Atalay, Ankara, 1985, s. 68.
B. Ögel, a.g.e., s. 114; F. Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), -Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları-,
İstanbul, 1992, s. 295.
18
19
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bunu hamam ve berber parası yapardı. Aynı şekilde gelinin ediği giydiği ilk gün
anlamlı bir tören yapılır ve gelinin babasından bahşiş alınarak, ediğin içine
konulurdu 20.
Ediğin taban kısmında manda derisi, yüzünde dana veya inek derisi, iç
kısımdaki astarda koyun derisi, kenar kıyılarında keçi derisi kullanılmaktadır.
Taban derisi kesilmeden önce uç ve kenarlardan kavisli bir görünüm alması için
bir beze sarılarak muşta ile dövülür. Dövülen deri bir endeze ölçüsünde kesilir.
Yüzey kısmı (saya) ise ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşur. Ön kısım
uçtan tabanın ortasına kadar bilek hizasında kesilen parçadır. Arka ise tabanın orta
kısmından başlayarak ağız kısmına kadar alan ve iç yüzey tarafında birleştirilecek
şekilde kesilen parçadır. Üst yüzeyin arka kısmını oluşturacak olan bu parçanın
ensesine farklı renkteki deriden kesilmiş, üzerine ve kenarlarına keskiyle şekiller
verilmiş olan yarım daire biçimine yakın olan bir deri dikilir.
Ön yüzey, tabanın kenar kesimleri dışarıda kalacak şekilde tabana dikilir.
Arka kısım ise tek şerit hâlinde olan ana birleştirme parçasıyla ön kısma dikilir.
Bu parçanın kesik olan kısımları birbirine iç yüzey tarafında birleştirilir ve tabana
dikilir. Ağız bölümü ayakkabıyla aynı renkte olan deriyle kıyılanır. Edik ters
çevrilerek dikilir, böylece dikiş iç tarafta kalır. Dış yüzey tarafının ortasına
keskiyle şekiller açılmış bir deri parçası dikilir. Dikiş işi bittikten sonra edik
kalıba çekilir ve böylece giyime hazır hâle getirilir. Genellikle kadınların
giydikleri ediklerin topuk kısımlarına demirciler tarafından yapılan nalça çakılır
(Resim: 14).
3- Nakışlı Postal :
Bu ürüne nakışlı postal denmesinin sebebi, arka tarafında biri üstte, biri de
tabana yakın yerde deriden nakışlar yapıldığı için bu ismi almıştır (Resim: 15-16).
Nakışlı postalı daha ziyade devlet adamları giymiştir. Bu ayakkabı, alt kısmı
manda, yüz kısmı (saya) dana, kenar ve kıyı tarafları ise kuzu derisinden yapılmış
olan çizme türüdür.
Nakışlı postalların yüksekliği 40-45 cm. arasında olup 35 ilâ 45 numara
arasında yapılmaktadır. Taban kısmı oluşturan deri, uç ve yan taraflardan kavisli
olması için bir beze sarılarak muşta ile dövülür. Dövülen deri bir endeze
ölçüsünde kesilir. Postalın üst kısmı üç ana parçadan oluşur. Birinci kısım postal
kulağı denilen bölümdür. Bu kulağın kenarları iki farklı renkteki ince deri ile
kıyılanarak güzel bir şekil alması sağlanır. İkinci kısım postalın taban kısmından
başlayıp ağza kadar olan parçadır. Bu kısım postal kulağının üzerine gelecek
şekilde ve bağcıkların bağlanması için girintili – çıkıntılı olacak şekilde ön tarafı
kesilir. Ağız kısmın arka tarafı ise nakışlı derinin dikilmesi için ağzın orta
kısmından başlayarak yarım daire şeklinde kesilir. Üçüncü kısım ise ağız kısmın
arka tarafına dikilecek olan iki kat kuzu derisinden birbirinden farklı renklerdeki
sırımlarla dikilerek süslenmiş olan parçadır. İlk önce postal kulağı tabanın kıyıları
H. Özönder, “Türk El Sanatlarında Kahramanmaraş’ın Yeri”, Madalyalı Tek Şehir
Kahramanmaraş Dergisi, X (1993), s. 28-29.
20
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dışarıda kalacak şekilde tabanın tam orta kısmına kadar dikilir. Arka kısmı
oluşturan parça ise postal kulağına sırımla dikilerek birleştirilir. Tabanın
arkasından başlayarak orta kısma kadar birleştirme parçasıyla tabanla arka kısım
birbirine birleştirilir. Arka parçanın kesik olan kenarları iki kat farklı deri ile
kıyılanır. Daha sonra ağız kısmın arka tarafına iki kat nakışlı deri dikilir. Postalın
iç ve dış kısımda üçer adet olmak üzere toplam altı tane bağcık deliği vardır. Bu
deliklere daha sonra dana derisinden sırımla bağcık geçirilir. Yapılan postal şekil
alması için kalıplara alınır. Nakışlı postallarda sarı, siyah, kırmızı ve yeşil olmak
üzere farklı renkte deriler bir arada kullanılmaktadır (Resim: 15-16).
4- Fatih Yemenisi :
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet zamanında giyildiği için bu
yemeniye Fatih Yemenisi adı verilmiştir (Resim: 17). Dulkadir Beyliği hükümdarı
Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun, Fatih Sultan Mehmet ile 1450 yılında evlenerek
Osmanlı sarayına gelin gitmiştir21. Sitti Hatun’un 40 katır yükü tutarındaki zengin
çeyizleri arasında Maraş’a mahsus Türk el sanatlarının nadide örneklerinden simsırma işi (Maraş işi), saraçlık ve köşgerlik gibi ürünler de bulunmaktaydı. Bu
çeyizler Osmanlı saray çevresinde büyük beğeni toplamıştır. Muhtemelen “Fatih
Yemenisi” ve “Saray Yemenisi “denilen ayakkabıların da düğün hediyesi olarak,
Sitti Hatun’un çeyizleri arasında yer aldığını ve Osmanlı sarayına bu şekilde
girdiğini sanmaktayız.
Yemeniler ortalama 8 cm. yüksekliğinde olup 25 ilâ 45 numara arasında
yapılmaktadır. Bu ayakkabının üst kısmı iki parça dana derisi, taban kısmı ise tek
parça manda derisinden yapılmıştır. Üst kısmı oluşturan parçalar iki endezeyle, ön
ve arka kısım olmak üzere kesilir. Kesilen iki parça mumlu iplikle dikilerek
birleştirilir. Ayakkabının ağız kısmının daha iyi görünmesi için, derinin kesik
kısmına keçi derisinden kenarlık dikilir. Saya kısmı ile taban kısmının astarında
koyun veya keçi derisi kullanılır. Taban kısmını oluşturan manda derisi
ayakkabının tabandan hafif şekilde yanlardan ve uç kısımdan kavisli olacak
biçimde keskiyle tek endezeye göre kesilir. Dışardan bakıldığı zaman dikiş
yerlerinin belli olmayacağı şekilde tabana “biz” yardımıyla gizli dikiş delikleri
açılır. Açılan bu deliklerden üst kısımla taban birbirine dikilerek şekil olması için
kalıba koyulur. Fatih yemenilerinde sarı, siyah, kırmızı ve yeşil olmak üzere dört
farklı renkte deri kullanılmaktadır (Resim: 18).
5- Saray Yemenisi :
Osmanlılar zamanında devlet adamlarının terlik niyetine sarayda giydikleri
bu ayakkabıya saray yemenisi denilmiştir (Resim: 19).
Saray yemenileri ortalama 7 cm. yüksekliğinde olup 20 ilâ 45 numara
arasında yapılmaktadır. Yemeninin üstü (saya) iki parça deri, tabanı tek parça
21

R. Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara, 1989, s. 55.
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deriden ibarettir. Bu yemeninin üstü ve taban kısmı tamamen dana derisinden
yapılır. İç ve taban astarlarında koyun derisi (meşin), kenar kıyılarında ise keçi
derisi (sahtiyan) kullanılır. Üstü oluşturacak olan deri iki endeze ölçüsünde ön ve
arka olmak üzere kesilir. Bu parçalar tam taban hizasından olmamak üzere arka
kısmı tabanın biraz üstünden, ön tarafı ayak parmaklarının üzerinden, taban ise
parmakları örtecek şekilde üst kısımla birleşecek biçimde bir endeze ölçüsünde
kesilir. Daha sonra tabanın uç tarafı ayağın ön bölümünde ortada birleştirilerek
dikilir. Ayakkabının ucu sivri bir biçim alır. Üst ve taban kısımları koyun
derisinden tek şerit hâlinde ara birleştirme parçalarının vasıtasıyla birbirine dikilir.
Böylece alt ve üst kısımlar tamamlandıktan sonra ayakkabı kalıba konarak şekil
alması için bekletilir (Resim: 19). Bu ayakkabı çeşidi sarı, siyah, yeşil, kırmızı ve
kavun içi olmak üzere beş renkte deri kullanılarak imal edilmektedir.
6- Tokalı Osmanlı Yemenisi :
Tokalı Osmanlı Yemenisi, Fatih Yemenisi gibi aynı biçimde ve aynı
malzemeler kullanılarak imâl edilmektedir. Fakat üstten ayakkabıyı bağlamak için
tokalı bağcık yapılmış olmasıyla Fatih Yemenisi’nden ayrılmaktadır (Resim: 20).
7- Kelik :
Bir nevi kısa bot sayılan, Osmanlılar devrinde çok giyilmiş olan ve postala
nazaran daha sâde ve yazlık olarak yapılmış ayakkabı türüdür (Resim: 21).
Bu ayakkabı türü ortalama 20 cm. yüksekliğinde olup 25 ilâ 45 numara
arasında yapılmaktadır. Taban manda, yüzey (saya) dana, kenarlıklar (kıyı) ise
koyun derisinden yapılır. Taban derisi kenar kısımlarının ve ucunun kavisli bir
şekil alması için bir beze sarılarak muşta ile dövülür. Dövülen deri bir endeze
ölçüsünde kesilir ve keliğin tabanı oluşturulur. Yüzey kısım iki endeze ölçüsünde
ön ve arka olmak üzere kesilir. Ön kısım uçta ayakkabının orta kısmına ve bağcık
kısmının altından üste kadar çıkacak şekilde kesilir. Bağcık kısmının altında kalan
bu yere kepez adı verilir. Arka taraf ise keliğin ortasından başlayarak arka kısmı
dolanarak yine ortada bitecek şekilde kesilir. Ön kısım tabanın kenarları dışarıda
kalacak biçimde tabana dikilir. Bu bölümde kepez kısmının etrafı iki farklı renkte
deri ile kıyılanır. Arka kısım ise sırımla öne, iple de tabana dikilerek kesik olan
kenarlar kıyılanır. Dört adet bağ deliği açılarak sırımdan yapılan bağlar takılır.
Kalıplara koyulan kelikler şekil aldıktan sonra kullanıma hazır hâle gelir. Bu
ayakkabıda kırmızı, yeşil, siyah ve sarı olmak üzere dört farklı renkte deri
kullanılmıştır (Resim: 21).
Kahramanmaraşlı köşger Alâeddin KOPAR, yurtdışında yabancılar
tarafından çekilen “Büyük İskender”, Harry Potter” ve “Truva” gibi filimlerde rol
alan sanatçıların giymesi için yaklaşık 3.000 çift “kelik” dikerek ihraç etmiştir.
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8- Karadağ Çarığı :
Karadağ Çarığı, genelinde köylerde oturan insanların kış mevsiminde uzun
işlenmiş kalın, kıllı çoraplarla giyildikleri bir ayakkabı çeşididir (Resim: 22).
Bu ayakkabı türü ortalama 4 cm. yüksekliğinde olup 25 ilâ 45 numara
arasında yapılmaktadır. Karadağ Çarığı’nın tamamı önceden mandanın sırt
kısmından elde edilen deriden yapılırdı; günümüzde ise dana derisi
kullanılmaktadır. Taban tek parça; üst ise kepez, tozluk ve kopça olmak üzere üç
kısımdan oluşur. İlk önce taban bir endeze ölçüsünde kesilir. Tabanın arka kısmı
dâire, ön kısmı ise kare şeklinde ayak tabanını 3-4 cm. geçecek şekilde kesilir. Ön
taraf ayağın yüzünün yarısına gelecek biçimde köşelerden kıvrılarak tam ortada
birbirine dikilerek burun kısmının sivri olması sağlanır; burun kısmı kapalıdır.
Tabanın ağız kısmı dışardan ek deri ilâve edilmeden kendi içinde kıyılanır. Daha
sonra ön tarafa kepez, arkaya ise tozluk dikilir. Tabanın üst kısmına kopça
dikilmesi için keskiyle delikler açılır. Ayakkabıya iki tane ön tarafına, iki tane
ortasına, iki tane arka kısmına ve bir de ense kısmına olmak üzere yedi adet kopça
dikilir (Resim: 22).
Bu işlem yapıldıktan sonra kepezin alt tarafına delikten başlayarak, ince
sırımlar (ince deri bant) kopçalardan geçirilerek arka kısımdaki kopçalarda uçlar
birleştirilerek bağlanır. Yine kepezin üst tarafından açılan çift delikten ikinci bir
bağcık geçirilerek doğrudan biri ayağın iç yüzünde, diğeri de dış yüzünde bulunan
kopçalardan geçirilir ve arka kısımdaki kopçada bağlanır. Bu ayakkabı çeşidinde
sarı, siyah, kırmızı ve yeşil olmak üzere dört farklı renkte deri kullanılmıştır
(Resim: 22).
9- Ham Çarık :
Önceden dağlık bölgelerde yaşayan insanlar tarafından kullanılan “ham
çarık”, “örgülü çarık” diye de bilinir ve dikişsiz olarak yapılmıştır. Ayak ölçüsüne
göre ham deri kesilerek kenarlarına delikler açılır ve deliklerden sırım ipiyle (ince
deri bant) örülmek suretiyle yapılır. Derilerin tabaklanmadan yapılmasından
dolayı bu ayakkabı türüne “ham çarık” denilmiştir (Resim: 23).
10- Çeltik Çarığı :
Bu çarık türüne “su çarığı” da denilmektedir. Tamamen sığır derisinden
yapılan çarık, çeltik (pirinç) tarlalarından suyun içinde çalışan işçiler tarafından
giyilmekteydi. Çarığın içine dolan suyun rahatlıkla dışarı çıkması için uç kısmı
açık yapılmıştır.
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11- Terlik :
Ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde deriden yapılan ayakkabı türüne
terlik denilmektedir (Resim: 24). Kahramanmaraş’ta önceden daha yaygın bir
şekilde üretilen terlik; gelin, damat ve sünnet çocuğu terliği şeklinde
yapılmaktaydı. Önceden yörede yapılan terliklerin en meşhuru “Şeftali Terlik”
diye bilinenidir; buna “Gül-efişen” de denilmektedir. Bunlar zarif ve sağlam
terliklerdir. Genel olarak Türk kadınlarının giydikleri terlikler kibar ve zarif
görünümlüdür. Bu zerafet ve incelik yabancı seyyahların da dikkâtini çekmiş ve
yazmış oldukları eserlerde bu hayranlıklarını ifade etmişlerdir 22. Günümüzde ise
turistik eşya olarak yerli ve yabancı turistlere satılacak ürün yapımına
dönüşmüştür (Resim: 25).
Şehirde günümüzde çeşitli biçimlerde terlikler üretilmektedir. Bunlardan
birisi “Fatih Yemenisi” biçiminde yapılan terliktir (Resim: 26). Bu terliğin saya
kısmında dana derisi, taban kısmında manda veya sığır derisi, iç ve taban
astarında ise koyun derisi kullanılmaktadır.
Kahramanmaraş’ta deri terlikler dışında deri tabanlı, kumaş veya kilim
parçası yüzlü terlikler de imâl edilmektedir. Bunlardan biri “Alibaba Terlikleri”
diye isimlendirilen üründür. Bu terlikler dekoratif amaçlı olup, tabanı keçi
derisinden (sahtiyan), üst kısmı sim kadifeden, iç astarı ise farklı renklerdeki
kumaşlardan yapılmaktadır.
12- Mest :
Daha çok kış mevsimlerinde giyilen mestin, tabanı kalın dana derisinden,
yüz kısmı ise tek parça teke derisinden yapılır (Resim: 27).
13- Kırba :
İnsanların eskiden su ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarında taşıdıkları
deri kaba kırba denmiştir. Tek parça keçi derisinden yapılır ve boyutları 25 cm. ilâ
100 cm. arasında değişmektedir. Kesilen tek parça derinin ikiye katlanmasıyla iç
taraftan gizli dikiş yapılır. Dış kenarları ise dana derisinde kıyılanarak kırbanın
ikinci dikişi atılmış olur. Ağzına ise elle yapılmış tahtadan bir tapa koyulur.
Kırbanın boğaz ve üst kenar kısmına sırımdan, kırbanın elle taşınması ve omuza
asılması için askılık dikilir. Ayrıca yörede bu su kırbalarına kalaz da denmektedir.

22

H. Özönder, a.g.m., s. 29.
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II- SARAÇLIK
Saraçlık; at koşum takımları, eyer ve semer gibi bütün ürünlerin deriden
olan kısımlarını yapma ve tamir etme sanatıdır. Bu sanatı yapana saraç, bu sanat
erbaplarının toplu halde bulundukları yere de saraçhâne adı verilmektedir (Resim:
29).
Kahramanmaraş’ta saraçlığın, Türklerin buraya 1085 yılında
yerleşmelerinden itibaren başladığı anlaşılmaktadır. Türk sanatında saraçlığın
kökeni Hun Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Hunların tarihi, M.Ö. XII. yüzyılın
gerilerine kadar gitmekle beraber, haklarındaki tarihî bilgiler M.Ö. VIII.
yüzyıldan itibaren artmaktadır. Atlı kültür mensubu olan Hunların hayatları,
hayvancılık ve avcılığa dayanmaktadır. Orta Asya’da M.Ö. V-II. yüzyıllar arasına
tarihlenen Hun kurganlarından bol miktarda deriden yapılma zengin süslemeli at
koşum takımları ele geçirilmiştir 23. Bu belgelere göre Hunlar döneminde
saraçlığın çok ileri düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Yine eski Türklerin deriden
yapılma çanta, kemer, okluk, kılıç ve bıçak kınları gibi eşyaları kullandıklarını
bilmekteyiz 24.
Kahramanmaraş’ta tarihî el sanatları arasında yer alan saraçlığın önemli
bir yeri vardır. Kahramanmaraş, Türk atçılık ve binicilik tarihinde at koşum
takımları ile ün yapmıştır. Bilhassa XX. yüzyıla kadar Anadolu’da saraçlığın
merkezlerinden biri olmuştur 25. Şehirdeki saraçlar önceden sim-sırma işleriyle de
uğraşmışlardır. Dulkadir Beyliği hükümdarı Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun,
Fatih Sultan Mehmet ile 1450 yılında evlenerek, Osmanlı sarayına gelin
gitmiştir 26. Sitti Hatun’un zengin çeyizleri arasında önemli miktarda bulunan ve
önceden saraçlar tarafından yapılan sim-sırma işi (Maraş işi), Osmanlı sarayında
büyük beğeni toplayarak, ülke geneline Maraş’tan yayılmıştır. Türk işleme
sanatında seçkin bir yeri olan sim-sırma işlemeciliği, İstanbul’un fethinden sonra
saraçlıktan ayrılarak özel bir sanat hâline gelmiştir 27.
1940’lı yıllara kadar önemli meslek gruplarından biri olan saraçlık,
motorlu taşıtların ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlamasıyla gerilemeye
başlamıştır. Kahramanmaraş’ta bu mesleği yapan sadece 6 saraç dükkânı
bulunmakta ve bunlar da Saraçhâne’de faaliyet göstermektedir (Resim: 4, 29).
Ayrıca bazı saraçlar sonradan çanta, bavul, kemer, cüzdan v.b. ürünler yaparak
varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Günümüzde saraçlık mesleğinin
kazancının az olması ve ürünlerine yeterli talep olmaması sebebiyle yeni ustalar
yetişmemekte ve mevcut ustalar da 60 yaşının üstünde bulunmaktadır. Bundan
dolayı şehirde saraçlık yok olmakla karşı karşıyadır.
Ülkemizde saraçlık birçok ilde var olmasına rağmen özellikle
Kahramanmaraş’taki kadar tam kapsamlı bir şekilde var olduğunu söyleyemeyiz.
N. Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul, 1972, s. 17, 20-21, 26, 29, 57-58, 70.
B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, V, Ankara, 1991, s. 72-73, 83, 85.
25
F. Sümer, Türklerde Atçılık ve Binicilik, İstanbul, 1983, s. 50-55.
26
R. Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara, 1989, s. 55.
27
Anonim, Maraş İl Yıllığı, Ankara, 1969, s. 171-172.
23
24
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Kahramanmaraş saraçlıkta ülkemizin merkezi durumunda olup çevre illere de
ürünler buradan pazarlanmaktadır.
Bu çalışmamızda; kedene, hamut, aşırma, paldım, kuskun, döşlük, dizgin,
zahma, kolon, yular, holta yuları, tavla yuları, eyer, boğazlık, ter keçesi ve heybe
olmak üzere toplam 16 çeşit örnek incelenmiştir. Günümüzde üretilen saraçlık
ürünleri daha çok kırsal kesimdeki insanlarımıza hizmet etmeye devam
etmektedir.
Saraçlıkta kullanılan deri ve demir ihtiyacı Maraş’tan, pul ve boncuk gibi
süs malzemeleri ise İstanbul’dan temin edilmektedir.

a) Saraçlık Sanatında Kullanılan Âletler :
Kerpeten: Bazı nesneleri sıkmak veya çekmekte kullanılan hareketli bir eksen
çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç. Saraçlıkta ise
çivi çekme ve pul kesme gibi işlevler gören âlet (Resim: 30; Numara: 1).
Mahmuz: Deri üstüne nakış açmaya yarayan, sapı ağaçtan, ağzı demirden, 20 cm.
boyunda olan âlet (Resim: 30; Numara: 2 ).
İye: Bizlerin uçlarını açmaya yarayan, yaklaşık 30 cm. boyunda olan âlet
(Resim:30; Numara: 3 ).
Keski: Ağaç, taş, metal yontmaya yarayan, bir ucu keskin tamamı çelikten araçtır.
Bu meslekte ise deriyi kesmek için kullanılan 25 cm. boyunda âlet (Resim: 30;
Numara:14).
Zımba: Mukavva, kâğıt, deri, maden vb. maddeler üzerinde delik açmaya yarayan
demir âlet. Saraçlık sanatında; U- zımba, yarım zımba, kuş gözü zımba, büyük
zımba, pul zımbası, lâle zımba, döner başlı zımba, yaylı zımba, orta zımba ve
küçük zımba gibi boyutları 4 cm. ilâ 12 cm arasında değişen çeşitli zımbalar
kullanılmaktadır. Bu zımbaların bir kısmı deri üzerinde nakış yapmak için
kullanılmaktadır (Resim: 30; Numara: 5-12; Resim: 31; Numara: 4-5).
Örs: Örs, biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik
yüzeyli araçtır. Saraçlıkta ise pul sökmek, çakmak ve deri dövmek için
kullanılan çelik âlet (Resim: 30;Numara: 13).
Biz: Kalın deriyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan sapı ağaçtan,
sivri ucu çelikten çeşitli boyutlarda yapılan araç. Saraçlık sanatında; yalmanlı
biz, mafta bizi ve balık sırtı bizi gibi isimlerle anılan “biz” ler
kullanılmaktadır.(Resim: 30; Numara: 14-18; Resim: 31; Numara: 11-13).
Mevlekân: Sapları ağaçtan, uç kısımları metalden kavisli keski şeklinde yapılan
âlet. (Resim: 30;Numara: 19-20).
Teber: Sapı kısa, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta. Küçük ve büyük
mevlekânın yaptığı görevin aynısını yapan, ağız kısmı mevlekânlara oranla
daha kavisli olan, yaklaşık 8 cm. boyundaki âlet (Resim: 30;Numara: 21).
Çuvaldız: Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan ucu yassı ve büyük iğnedir.
Saraçlıkta ise daha çok deri dikme işinde kullanılan âlet (Resim: 30;Numara:
22).
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Baskı Gülü: Üstü dikdörtgen şeklinde tahtadan yapılan, alt kısmında nakış açmak
için keskin demir bulunan âlet (Resim: 30;Numara: 23).
Ayyıldız: Baskı gülüne nazaran yuvarlak olan ve nakış açmaya yarayan âlet
(Resim: 30; Numara: 24).
Mahat: Tamamı tahtadan yapılan uç kısımları yassı şeklinde olan, kayış üzerine
çizgi çizmeye yarayan âlet (Resim: 30;Numara: 25).
Düzleme Tahtası: Dörtgen şeklinde hafif üstten şişkin olan, kayışı germek için
kullanılan tamamı tahtadan yapılan âlet (Resim: 30; Numara: 26).
Kulak Tahtası: Hamuta kulak bağlarken kullanılan tahtadan yapılmış olan âlet
(Resim: 30; Numara: 27).
Masat: Tamamı demirden yapılan keski şeklindeki âletleri bilemeye yarayan 30
cm. boyundaki âlet (Resim: 31; Numara: 1).
Saraç Makası: Makas, bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz
eklemlenmiş birbirine bakan yüzleri keskin, iki çelik ağızdan oluşan âlettir.
Saraç makası ise normal makasa nazaran daha büyük olup deri kesme işinde
kullanılır (Resim: 31; Numara: 2).
Çekiç: Madenleri dövmek, çivi çakmak gibi işlerde kullanılan bir sapla, dövece
bir maden bölümünden oluşan âlettir. Saraçlıkta ise daha çok pul ve çivi
çakmak için kullanılır (Resim: 31; Numara: 3).
Pergel: Çizgi çizmede ve açı almada kullanılan, yaklaşık 20 cm. boyunda demir
olan âlet (Resim: 31; Numara: 6).
Teneke Makası: Hamutun üstüne süs yapmak için teneke kesmeye yarayan âlet
(Resim: 31; Numara: 7).
Muşta: Deriyi dövmek için kullanılan tunç dökmeden yapılan üstünde tutma yeri
olan ve alt kısmı yuvarlak olan âlet (Resim: 31; Numara: 10).
Kayış Makinası: üzerinde bir cetvel bulunan 1 cm.’den 20 cm.’ye kadar kayış
kesmeye yarayan âlet (Resim: 31; Numara: 15).
Pul Makinası: Kuş gözü açmaya ve dört parçalı pul vurmaya yarayan âlet (Resim:
31; Numara: 16).
Cilde: Yaklaşık 40 cm. yüksekliğinde tamamı tahtadan yapılan, üzerindeki iki
parça tahtaya derilerin sıkıştırılması suretiyle nakış ve süs yapılması sağlanan
âlet (Resim: 32).
Saraçlık sanatında, geleneksel yöntemle tabaklanmış manda ve sığır derisi
kullanılmaktadır. İnce işler ile sırım yapımında ise dana derisi tercih edilmektedir.
Dikiş işleminde ise pamuk iplik kullanılmıştır. Bu ipler bal mumu ile mumlanarak
su ve çürümeye karşı korunduğu gibi, dikiş esnasında da ipin daha kolay hareket
etmesi sağlanmış olur. Bütün ürünler el ile dikilir. Saraçlık ürünlerinde yapıştırıcı
olarak çiriş kullanılır 28.

28

Saraçlıkla ilgili bilgiler Saraç Zafer GÜZLEK’ten alınmıştır, kendisine teşekkür ederim.
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b) Saraçlık Ürünleri :
1- Kedene :
Çift sürerken at ve öküzlerin boynunun incinmemesi için boyun kısmına
takılan çember şeklindeki ürüne kedene denir. Kedene zarif olduğu için genelinde
fazla eğimli olmayan tarlaların çift sürümünde tercih edilir. İç dolgusu ot, dış
yüzeyi deri, iç yüzeyi ise keçedir. Önce otlar birbirine sıkıca sarılarak şekil alması
sağlanır. Bu şekil alan ot dıştan deri, içten keçe ile kaplanarak deri ile keçe
birbirine dikilir. Hayvanın boğaz kısmına göre kedeneyi ayarlamak için altına bir
kayış dikilir. Oval biçimde yapılan kedenelerin çapları 55 cm. ilâ 75 cm. arasında
değişmektedir (Resim: 33).
2- Hamut :
Araba koşumunda veya eğimli arazilerin çift sürümünde atların
boyunlarına geçirilen ağaç veya üstüne meşin geçirilmiş çembere hamut
denilmektedir; kedeneye göre daha sağlamdır. Hamutların dış yüzü 8-10 cm.
kalınlığında gürgen, ceviz ve tut ağacından, iç yüzü ise ottan yapılır. Otun üst
yarısı deriyle, alt kısmı da keçe ile kaplanır. Hamutun ağaç tarafının alt kısmına
hayvanın boğazına göre ayarlama yapmak için kayış çakılır. Hamuta biri sağ,
diğeri solda olmak üzere, arabayı bağlamak için demir halkalar takılır. Oval
biçimde yapılan hamutların çapları 50 cm. ilâ 70 cm. arasında değişmektedir
(Resim: 34).
3- Aşırma :

Aşırma sığır derisinden yapılan ve kuyrukla semer arasına takılan, halılı,
kayışlı, keçeli ve keçesiz olmak üzere dört şekilde yapılan ürünün adıdır. At için
85 cm., katır için 65 cm., merkep için de 80 cm. uzunluğunda olmak üzere farklı
uzunluklarda dikilmektedir. Bunlardan halı aşırma 13 cm.; kayışlı, keçeli
aşırmalar 9 cm.; keçesiz aşırma ise 6 cm. eninde dikilmektedir. Bütünü dokuz sıra
dikişle dikilir. Hayvanın vücuduna temas eden kısımda genelinde keçe kullanılır.
Aşırma, paldımı tutarak aşağıya düşmesini engeller. Aşırmanın üstünde geriye
gitmesini önleyen ve semere ip ile bağlanan demir halka veya deri ilmekler
bulunur. Yine paldıma bağlanması için uçlarına, deriden iki adet ilmek dikilir
(Resim: 35).
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4- Paldım :
Yük ve binek hayvanının semer ve eyerinin öne kaymasını önlemek için
arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayışa paldım denilmektedir.
Paldımın yapımında sığır derisi kullanılır (Resim: 36).
İki çeşit paldım vardır. Tek kat deriden yapılan paldım; at için 220 cm.
uzunluğunda ve 5,5 cm. eninde, merkep için de 120 cm. uzunluğunda ve 5,5 cm.6,5 cm. eninde yapılmaktadır. Paldımın uç kısmına deriden halka şeklinde ilmek
dikilerek, sırımla semere bağlanır.
Çift kat paldın ise at ve merkep için yukarıdaki gibi boy ölçüleri alınarak
at için 15 cm., merkep için de 13 cm. eninde deri kesilerek yapılır. Deri
enlemesine ikiye katlanarak iç kısımdan birbirine dikilerek birleştirilir. Yine
paldımın uç kısmına deriden halka şeklinde ilmek dikilerek, sırımla semere
bağlanır.
5- Kuskun :
Hayvanın kuyruğu altından geçirilerek eyere bağlanan kayışa kuskun
denilir. Tamamen sığır derisinden yapılan bu ürün, eyerin ön kısma gitmesini
engeller. Uskun, ön ve arka olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kuyruğa takılan iki
parça 40’ar cm., eyere gelen ön kısım da tek parçadan ibâret olup 75 cm.
uzunluğunda ve 5 cm. enindedir.. Bu iki bölüm birbirine pullar ve dikiş vasıtasıyla
tutturulur. Kuyruk kısmına gelen bölüm yarım daire biçiminde yapılmıştır (Resim:
37).
6- Döşlük :
Döşlük, eyerin arkaya kaymasını önleyen ve eyere gelen bölümü iki
parçadan, alta gelen kısmı ise tek parçadan oluşan üründür. Hayvanın göğüs
kısmına takılan döşlüğün tamamı sığır derisinden yapılır. Alta gelen tek parça 50
cm., eyere gelen iki parça ise 40 cm. uzunluğunda ve 3 cm. eninde kesilerek,
demir halkalar üzerinde pullarla birbirine tutturularak yapılır (Resim: 38).
7- Dizgin :
Genelinde dizgin, gem ve başlık bir arada bulunmaktadır. Gem kısmı
demirden, diğerleri ise deriden yapılmaktadır. Gem, dizgin ile başlığı birbirine
bağlar. Bu üç eleman, binicinin hayvana yön vererek kontrol altında tutmasına
yardımcı olur. Dizginler 3 cm. eninde olup, uzunlukları 150 cm. ile 350 cm.
arasında değişmektedir. Dizginin estetik görünmesi için örgülü de yapılmaktadır.
Deri bu uzunluklara göre kesilerek, iki parça halinde biri hayvanın sağında diğeri
de sol tarafında demir halkalar üzerine pullarla tutturulur (Resim: 39).
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8- Zahma :
Vurmak anlamına gelen zahma, üzengileri eyere takmaya yarayan ve
tamamı deriden olan ürünün adıdır. Biri eyerin sol tarafında diğeri de sağında
olmak üzere iki tanedir. Bu iki parça 120 cm. uzunluğunda ve 2 cm. eninde
kesilir. Üzengilerin takılması için başlarına pullarla kemer tokası monte edilir
(Resim: 40).
9- Kolan :
At, eşek vb. hayvanların semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden
aşırılarak sıkılan yassı kemere kolan denilmektedir. Kolan, semerin ön kaşının
altından geçirilerek hayvanın karın altından bağlanır. Kolan, semer ve eyerin yana
kaymamasını ve hayvanın sırtından düşmesini önler (Resim: 41).
Kolanın biri sığır derisinden, diğeri de örme ip şeklinde yapılan iki çeşidi
vardır. Örme ip kolonların da uç kısımlarına yine deri monte edilir. Merkep
kolanları 175 cm. uzunluğunda ve 5 cm. eninde, at kolanları ise 225 cm.
uzunluğunda ve 6,5 cm. eninde yapılmaktadır. Bu ölçülerde kesilen derinin uç
kısımlarına, kolanın hayvanın altından bağlanmasını sağlamak için iki adet demir
toka dikilir.
Aşırma, paldım, kuskun, döşlük, dizgin, zahma, üzengi, gem ve kolan,
eyer ve semer ile bir bütünlük gösterir.
10- Yular :
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına
bağlanan deri
mâmüle yular denilir. Her hayvan için ayrı tipte yular
yapılmaktadır. Yular iki farklı şekilde yapılabilir. Birinci gruptaki yuların boğaz
ve burun kısmında zincir, bağlama yerlerinde ise deri kullanılmaktadır. Diğer
gruptaki yuların ise tamamı deriden yapılmaktadır. İnek, katır, at ve boğa için
yapılacak olan yuların kayış kısmını oluşturan deri 5 cm. eninde 90 cm.
uzunluğunda kesilerek burun kısmının iki yanında bulunan halkalara pullar
vasıtasıyla tutturulur. Bu kayışın bağlanması için uç kısımlarına kemer tokası
takılır. Dana ve merkep için yapılan yuların kayış eni diğerleriyle aynı olmakla
beraber uzunluğu 50 cm. kadardır. Ayrıca bunların, burun kısmındaki derinin
altına keçe dikmek suretiyle yapılanları da vardır. Bazı yularların burun
bölümünün üzerine renkli boncuklar da dikilerek estetik bir görünüş alması da
sağlanmıştır (Resim: 42).
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11- Holta Yuları :
Sadece at ve katırın başına takılan holta yuları, örme ipten yapılır. Burun
kısmında demir kullanılarak, üzeri ip örgüyle kapatılmıştır. Boğaz tarafı ise
burunluğa takılan zincirlerden meydana gelir. İp örgü ile burunluk arasında zincir
yer alır. Yuların bağlanması için 5’er cm. eninde ve yaklaşık 80 cm. uzunluğunda
biri boğaz altında, diğeri de yanlarda bulunan iki adet ip örgü vardır. Örgünün biri
boğaz altında zincire, diğeri de burun kısmın yanlarında bulunan halkaya sırımla
dikilir (Resim: 43).
12- Tavla Yuları :
Tavla yuları, atlar için tamamı deriden yapılır. Yular; burun, çene, boğaz ve
kayış olmak üzere dört parçadan oluşur. Kayış deri 3-4 cm. eninde olup, uzunluğu
100 cm.’ye yakındır ve ucuna kemer tokası takılır. Kayış, burun ve çene parçaları
yanlardan iki demir halkaya; boğaz kısmı da çene altından bir demir halkaya
tutturulur. Ayrıca yuların uç kısmına zincir takılarak, hayvanın çene kısmını toplar
(Resim: 44).
13- Eyer :
Eyer, binek hayvanlarının sırtına konulan ve oturmaya yarayan nesneye
denir. Kahramanmaraş’ta “Türk Eyeri”, “Çerkez Eyeri”, “Urfa Tipi Eyer” ve
“İngiliz Eyeri” gibi isimlerle ifade edilen eyerler yapılmaktadır. Bu eyerler
genelinde küçük nüanslarla birbirlerinden ayrılmaktadır. Bütün eyerlerde ana
malzeme olarak manda veya kalın sığır derisi kullanılmaktadır (Resim: 45-46).
Türk Eyeri’nde, manda veya kalın sığır derisi kesilip eyere benzer bir
kütüğe çakılarak kuruması ve şekil alması sağlanır. Eyerin içi pamukla
doldurulduktan sonra deri ile kaplanır. Eyerin alt kısmına hayvanın sırtına
ortopedik olarak temas edecek şekilde profilli ağaç yerleştirilir ve bu ağaç
aksamına kaltak denir. Kaltak kısmı yine deriyle kaplanarak, hayvanın sırtına
temas eden bölüme keçe konulur. Eyerin sağ ve sol taraflarına yaklaşık 30 cm.
boylarında deri etek dikilir. Eyer ile etek kısmı sırmalı nakışlarla süslenir.
Urfa Tipi Eyer tipinde, eyere halı etek dikilir ve eyerin üst kısmı deri
olduğu gibi, halıyla da kaplanabilmektedir (resim: 45).
İngiliz Eyeri’ nde ise kaltak dışında tamamen deri kullanılır. Eyerin arka
kısmına demir çubuk, ön tarafındaki bölüme de hayvanın sırtına ortopedik olarak
temas edecek şekilde profilli ağaç yerleştirilir. Eyeri oluşturan bu demir ve ağaç
aksamına kaltak denir. Kaltak kısmı deriyle kaplanarak, hayvanın sırtına temas
eden bölüme keçe konulur. Bu tip eyerler sade olup etek kısmı ile eyer üzerinde
nakışlı süslemeye yer verilmez (Resim: 46).
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14- Boğazlık :
Boğazlık, hayvanın daha güzel bir görünüm alması için boyunlarına
takılan ve beş çeşit şekli olan üründür. Birincisi “örme boncuk boğazlık”,
uzunluğu 45 cm. – 75 cm. arasında değişmekle birlikte bu ölçü diğer boğazlık
türleri için de geçerlidir. Örme boncuk boğazlık, farklı renkteki boncukların
boğazlığın en kısmına gelecek şekilde dört sıra halinde dizilmesidir (Resim:
Resim: 47; Numara: 1).
İkincisi ise “ponponlu boğazlık”tır. Bu ismi almasının sebebi iplerden
küçük küçük püsküllerin boğazlığa takılmasından ve ayrı renk üç sıra boncuktan
meydana gelmesidir. Bu üç sırayı birbirine tutturmak için küçük deri parçaları eşit
mesafelerde ipliklere takılır. Bu boğazlığın uç kısmına kayış dikilmek suretiyle
hayvanın boğazına takılması sağlanır (Resim: 47; Numara: 2).
Üçüncü olarak “dört dizili boncuk boğazlık”tır. Farklı renkteki
boncukların dörder grup ve dört sıra halinde dizilmesidir. Aynı şekilde her grubu
birbirine tutturmak için aralara dört parça deri yerleştirilir. Uç kısımlara ise pullar
vasıtasıyla kayış takılır (Resim: 47; Numara: 3).
Dördüncüsü ise “iki dizili boncuk boğazlık”tır. Bu boğazlık iki sıra mavi
boncuk ve bir sıra kırmızı boncuk dizilmek suretiyle yapılır. Kırmızı boncuklarla
mavi boncuklar arasına birer sıra nazar boncuğu dizilir. Bu boğazlığın baş
kısmında kayış yoktur (Resim: 47; Numara: 4).
Beşincisi de “muska boğazlık”tır. Tek sıra boncuk, bir muska şeklinden ve
bir de püskülden oluşur. Boncuklar tek sıra hâlinde dizilir. Muska şekli ise
boğazlığın alt kısmına gelecek şekilde dikilir. Bu muskanın iç kısmına
yerleştirilmiş olan bir ayna vardır. Ayrıca bunun uç tarafına da bir tane püskül
takılır. Bu boğazlık çeşidinin de uçlarında kayış yoktur (Resim: 47; Numara: 5).
15- Ter Keçesi :
Ter Keçesi, hayvanın sırtı ile eyer arasına konarak terinin alınmasını
sağlayan üstü halı, altı ise keçe olan üründür. Keçe ve halı 65 cm. eninde, 75 cm.
uzunluğunda kesilerek birbirine kenarlıklar vasıtasıyla dikilir. Sağ ve sol tarafına
birer halka dikilerek ter keçesinin hayvana sarılması sağlanır (Resim: 48).
16- Heybe :
Heybe; at, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya
omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki
gözlü torbaya denir (Resim: 49).
Ayrıca önceden cami kapılarına asılan zengin süslemeli deri perdeler de
saraçlar tarafından yapılmaktaydı. Camilerin açılan ahşap kapı kanatlarının
boşluğunu örtmek için hazırlanan perdeler deri işlerinde önemli bir grup
oluşturmaktadır. Bu perdelerin, “tek parça perde” veya “yanaklı perde” olarak
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isimlendirilen iki türü vardır. Tek parça perdelerin genişliği 180 cm., uzunluğu
330 cm.; yanaklı perdelerin genişliği 260 cm., uzunluğu ise 330 cm. olarak
kapının boyutlarına göre hazırlanmaktadır. Perdelerin yapımında sığır derisi
kullanılmıştır29.

29

H.Ö. Barışta, Türkiye Cumhuriyeti Halk Plâstik Sanatları, Ankara, 2005, s. 160.
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Resim 1: Kahramanmaraş Kapalıçarşı (Kavaflar Sokağı)
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Resim 2: Kahramanmaraş Kapalıçarşı(Köşgerler Sokağının Kalıntıları)

Resim 3: Kahramanmaraş Köşgerler Çarşısı’ndaki Dükkan
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Resim 4: Kahramanmaraş Saraçlar Çarşısı (Saraçhâne)

Resim 5: Kahramanmaraş'ta Köşger Dükkânı
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Resim 6: Kahramanmaraş'ta Köşger
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Resim 7: Köşgerlik Sanatında Kullanılan Âletler

Resim 8: Köşgerlik Sanatında Kullanılan Kalıplar

28

Resim 9: Köşgerlik Sanatında Kullanılan Endezeler

Resim 10: Yemeni
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Resim 11: Yemeni Yapımı

Resim 12: Edik
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Resim 13: Edik
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Resim 14: Edik, tabanındaki nalçalar
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Resim 15: Nakışlı Postal

Resim 16 Nakışlı Postal
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Resim 17: Fatih Yemenisi

Resim 18: Fatih Yemenileri
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Resim 19: Saray Yemenisi
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Resim 20: Tokalı Osmanlı Yemenisi

36

Resim 21 Kelik

Resim 22: Karadağ Çarığı

37

Resim 23: Ham Çarık
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Resim 24: Terlik Çeşitleri
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Resim 25: Terlik
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Resim 26: Terlik
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Resim 27: Mest
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Resim 28: Kırba
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Resim 29: Saraç
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Resim 30: Saraçlık Sanatında Kullanılan Âletler

Resim 31: Saraçlık Sanatında Kullanılan Âletler
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Resim 32: Cilde
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Resim 33: Kedene
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Resim 34: Hamut
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Resim 35: Aşırma
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Resim 36: Paldım
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Resim 37: Kuskun
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Resim 38: Döşlük

52

Resim 39: Dizgin
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Resim 40: Zahma
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Resim 41 Kolan
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Resim 42: Yular
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Resim 43: Holta Yuları
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Resim 44: Tavla Yuları
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Resim 45: Urfa Tipi Eyer
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Resim 46: İngiliz Eyeri
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Resim 47: Boğazlık

Resim 48: Ter Keçesi
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Resim 49: Heybe

