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ÖNSÖZ

Yarım asra yaklaşan tarihiyle Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri halkbilimi / 
halk kültürü çalışmaları alanındaki birikimi ortaya çıkaran, bu alandaki akademik çalışmaları 
destekleyen neredeyse tek bilimsel platform olma niteliğini taşımaktadır. Elinizdeki bu kitap 
ise 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde Ordu ilimizde gerçekleştirilen 9. Milletlerarası Türk Halk 
Kültürü Kongresi’nde sunulan tebliğleri içermektedir.

Bizim için kültürü üreten ve taşıyan millettir, halktır; millî kültür milletin kültürüdür. 
Bilindiği üzere millet tarihî-sosyolojik bir kategoridir ve sadece bugün yaşayan üyelerinden 
ibaret değildir. Millet kültür üzerinden dünü-bugünü-geleceği birbirine eklemler. Maddî ve 
manevî kültürün, geleneğin aktarımı milletin ana işlevlerinden biridir; bu aktarımı yapama-
yan bir topluluğun millet olma vasfını kazanamayacağı açıktır. Kültür alanındaki her türlü 
dayatma dün-bugün-gelecek sürekliliğine zarar verir, kopuşlara yol açarak kültürün doğal 
gelişimine, akışına engel olur. “İyi” olarak nitelendirilebilecek bir kültür politikası millî hafı-
zanın, muhayyilenin hayal gücünün millet eliyle muhafazası ve hayatın olağan akışına uygun 
biçimde yeniden üretilmesine imkân veren, bunu teşvik eden bir kültür politikasıdır.

Kültür ise bir kavram olmanın ötesinde, hayatın içinde, yaşayan ve somut görünümleri 
olan bir olgudur. Bu bağlamda kültür geçmişte kalan, müzede ya da arşivde sergilenen bir 
“değer” olmadığı gibi, bir kez üretilmiş ve üretildiği biçimiyle tekrar edilen olgulara da indir-
genemez. Kültürün gücü canlılığıyla ve gündelik hayattaki etkisiyle bağlantılıdır. Güçlü kültür 
“süreklilik içinde değişim” yeteneğine sahip kültürdür. Hayatın değişimine ayak uydurama-
yan, yeni ihtiyaçlar karşısında yeni formlara bürünemeyen maddî ve manevî kültür unsurları-
nın yaşama şansını kaybedeceği açıktır. Bu sebeple millî kültürümüzün bilimsel yöntemlere 
bağlı kalınarak araştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Türk kültürü bir hazinedir; Sibirya’dan Balkanlar’a, Yemen’den Hindistan’a çok geniş 
bir coğrafyada üretilen, uzun bir tarihten süzülerek bugüne gelen bir hazine… Bu hazine, 
milletin hafızasında, belleğinde yaşamaktadır. Halk kültürümüz, kadim medeniyetimizin mi-
rasıdır; geçmişi geleceğe bağlayan çok güçlü bir bağdır. Bu miras dünyanın bir başka ülke-
sinde rastlanmayacak ölçüde zengin, çeşitli ve renklidir. Çünkü dünya üzerinde bu genişlikte 
bir coğrafya üzerinde hareket eden ve bu uzunlukta bir tarihsel birikime sahip olan çok az 
sayıda millet vardır. 

Bu kitap, millî kültür hazinemizin zenginliğinin bir yansımasıdır. Burada yer alan teb-
liğlerin bir kısmı halk kültürümüzün bilinen unsurlarına dair yeni bilgi ve değerlendirmeler 
sunmakta, bir kısmı da kültür hazinemizin yeni ulaşılan zenginliklerine ışık tutmaktadır.

Bakanlığımızca düzenlenen 9. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi’ne katılarak tebliğ 
sunan, tartışmalara dâhil olan bütün akademisyen, araştırmacı ve misafirlerimize; kongrenin 
başarıyla neticelenmesi için emek sarf eden Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdür-
lüğü çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. 

       MEHMET NURİ ERSOY
      Kültür ve Turizm Bakanı 
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�Program

MADDİ KÜLTÜR  / TANGIBLE HERITAGE ASSETS

PROGRAM / PROGRAM

 1. Oturum / Session 1
 20.11.2017 Pazartesi / Monday
 
 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
 Dr. Kairat BELEK

Prof. Dr. Günay ATALAYER - (Y.L.Öğr. Yazılmayacak) Feriha HEKİM
 “Desen Atkılı Anadolu Kumaşlarında Yöresel Kimlik”
“Local Identity in Patterned Knitted Anatolian Fabrics”

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK 
“On Sekizinci Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon Kadınının Giyim Kuşamı”
“Women’s Clothing  in the First Half of the Eighteenth Century in Trabzon”

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI
Türklerde Yıldız Motifi ve Teke Yöresi Yıldızlı Zili (Burdur Müzesi) Örnekleri”
“The Star Motif and Starry Rugs of Teke Region (in Burdur Museum)”

Doç. Dr. Fyaridya TAGİROVA  
“Tatar Geleneklerinde Havlu (Peşkir, Silgi)”
“Towels in Tatar Traditions (Peskir, Erk)”



8

 2. Oturum / Session 2
 20.11.2017 Pazartesi / Monday
 
 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
 Gulbanu KOSHENOVA

Yrd. Doç. Dr. Habibe KAHVECİOĞLU SARI 
“Datça’da “Guş Tutmak” ve İpek Dokumacılığı”
“Guş Tutmak”(Catching Bird) and Silk Woven in Datça”

Dr. Elif AKSOY - Yrd. Doç. Dr. Didem Naime ÖZ 
“19. ve 20. Yüzyılda Harput’ta İpekböcekçiliği ve Tekstil Sektöründe Kadının Yeri”
“The Sericulture and the Importance of The Women in The Textile Sector in Harput in the 19th and 20th 
Centuries”

Prof. Dr. Sabina NİMETZADE 
“Azerbaycan Halı Sanatında Ulusal Kimlik ve Türkçülük Öğeleri”
“National Identity and Turkism Elements in Azerbaijan Carpet Art”

Dr. Arzu MAMMADOVA 
“Azerbaycan’ın Kültürel Miraslarından El Dokuması Kelağayı”
“Handwoven Kelayağı of Cultural Heritage of Azerbaijan”
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 3. Oturum / Session 3 
 21.11.2017 Salı / Tuesday

 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Günay ATALAYER
 Doç. Dr. Yüksel ŞAHİN

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ 
“Toplumsal Araştırmaların Nesnesi Olarak Yemek ve Mutfak”
“Food and Cuisine as the Object of Social Researches”

Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN 
“Televizyon ve Yeni Medyada Yöresel Türk Yemek Kültürlerinin Yeniden Üretimi”
“Reproduction of Local Turkish Food Cultures in Television and New Media”

Doç. Dr. Halil Altay GÖDE 
“Anadolu Masallarında Yemek ve Yiyecek Kültürü Üzerine Tespitler”
“Findings on Food and Food Culture in Anatolian Narratives”

Nihal ÇEVİK 
“Geleneksel Kadın Aşçılar ve Kent Yaşamında Bilgi Deneyim Aktarımı”
“The Transference of Knowledge Experiences in Traditional Women’s Cookers and City Life”

Zedal KONDAKÇI 
“Zeytin Ağacının Gölgesinde Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü”
“The Culture of Olive and Olive Oil in The Shade of Olive Tree”

Dr. Ahmet DAĞLI 
“Ordu Mutfak Kültürü ve Ekoturizm”
“Ordu Culinary Culture and Ecotourism”
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 4. Oturum / Session 4
 21.11.2017 Salı / Tuesday
 
 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Aysen SOYSALDI
 Prof. Dr. Hamza KELEŞ

Doç. Dr. Yüksel ŞAHİN
“Geleneksel Tekstil Sanatları Örneğinde Geleneksel Bilgi ve Becerinin Aktarımı Üzerine Bir Değerlendirme”
“An Evaluation on the Transfer of Traditional Knowledge and Ability in the Case of Traditional Textile Arts”

Songül ARAL
“Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Akcebe Koleksiyonunda Bulunan Tepelik Örnekleri”
“Ethnography Museum of Malatya Beşkonaklar and Caps in the Akcebe Collection”

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KIRKINCIOĞLU – Doç.Dr. Emine KOCA
“Ege Bölgesi’nde Kadın Göyneklerinin Biçimsel ve Anlamsal Açıdan İncelenmesi”
“The Formal Semantic Analysis of Female Shirts in Aegean Region”

Öğr. Gör. Nesrin KAÇAR 
“Denizli İli Çal İlçe ve Yöresi Geleneksel Kadın Giysi Özelliklerinin Giyim Kültürü Açısından İncelenmesi”
“The Investigation of Clothing and Culture Characteristics of Traditional Women’s Dresses of Denizli Provin-
ce Çal District and Region”
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 5. Oturum / Session 5 
 21.11.2017 Salı / Tuesday
 
 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
 Doç. Dr. Fyaridya TAGİROVA 

Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL  - Prof.Dr. Hamza KELEŞ 
“Yunanistan’da Osmanlı Dönemi Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme”
“Statistical Evaluation on the Ottoman Period Art Works in Greece”

Dr. İsmail Erim GÜLAÇTI 
“Maddi Kültür Öğeleri Olarak Cami, Türbe ve Eski Eserlerin II. Abdülhamid’in Batılılaşma Anlayışı Çerçe-
vesinde İşlevi”
“The Functions of Mosque, Tomb and Antiquities in the Framework of Westernization of II. Abdulhamid as 
Material Culture”

Dr. Kairat BELEK 
“Anadolu Selçuklu ve Karahanlı Dönemleri Türk İslam Kitabelerine Mukayeseli Bir Değerlendirme”
“A Comparative Study of Anatolian Seljuk and Karakhanid Periods on Turkish Islamic Inscriptions”

Dr. Sevda EMLAK 
“Tokat Mevlevihane Müzesindeki 60-00196, 60-00253, 60-00242 Envanter Numaralı Yazma Eserlerin 
Serlevha Örneklerinin Türk İslam Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi”
“Evaluation of Serlevha Samples of Written Works in the Tokat Mevlevihane Museum with Inventory Num-
bers 60-00196, 60-00253, 60-00242 in Terms of Turkish Islamic Illumination Art”
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 6. Oturum / Session 6
 22.11.2017 Çarşamba / Wednesday
 
 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
 Prof. Dr. Sabina NİMETZADE

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI 
“Kahramanmaraş’ta Bakırcılık Sanatı”
“The Art of Coppersmith in Kahramanmaraş”

Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ 
“Anadolu’daki Geleneksel Bakır Mutfak Kapların Süsleme Tasarımı”
“Ornamental Design of Traditional Copper Kitchenware in Anatolia”

Mustafa EREN 
“Ordu’da Nacak, Nacakçılık ve Nacakçılar”
“Hatchet, Hatcheting and Hatcheters in Ordu”

Yrd. Doç. Dr. Serap ALPER 
“Çömlekçilik Risalesi ve Doğu Türklük Sahasında Çömlek Kültürü”
“The Leaflet of Pottery and the Pottery Culture in the Context of Eastern Turkish Culture”

Zekeriya KURTULMUŞ
“Kırklareli’nde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Meslek: Çömlekçilik”
“An Occupation About to Disappear in Kırklareli: Pottery”

Yrd. Doç. Dr. Güler YILMAZ 
“Artvin-Şavşat Yöresi Beşiklerinde Kullanılan Seramik Lazımlıklar”
“Ceramic Potty used in Artvin-Şavşat Region’s Cradles”
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 7. Oturum / Session 7
 22.11.2017 Çarşamba / Wednesday

 Oturum Başkanları / Moderators
 Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
 Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN

Dr. Yerlan ZHİYENBAYEV  - Öğr. Gör. Gulbanu KOSHENOVA 
“Kazakistan Kızılorda Bölgesinde Mezar ve Türbe Geleneği”
“The Tradition of Graves and Tombs in the Red Crescent Region of Kazakhstan”

Mahmut DAVULCU
“Ihlara Vadisi ve Çevresi Kırsal Yerleşmelerinde Yapı Sanatı ve Geleneksel Yapı Ustalığı”
“The Art of Construction and Traditional Building Skills at the Rural Habitation in and around IhlaraValley”

Seydi YÜZGÜL
“Urfa Bölgesi Taş Süslemeleri: Somut Kültürel Miras ve Urfa Taşçılığındaki Dil ve Terminolojinin Saptanması”
“Stone Decorations of Urfa Region: Tangible Cultural Heritage and Determination of Language and Termi-
nology for Urfa Stone Work”

Kadir PÜRLÜ 
“Sivas ve Çevresinde Değirmen Kültürü”
“The Mill Culture in and around Sivas”

Yrd. Doç. Dr. Gülten GÜLTEPE 
“Alevi-Bektaşi Geleneğinde Hz. Ali: Kişileştirme ve Plastik”
“In the Alevi-Bektaşi Tradition Hazrat Ali: Personification and Plastic”

Doç. Dr. Fatih BAKIRCI 
“Uygur Türklerindeki Bazı Maddi Kültür Olguları ve Bunların Dini, Siyasi, Sosyokültürel İşlevleri”
“Some Material Cultural Events in Uyghur Turks and Their Religious, Political, Sociocultural Functions”

 Öğr. Gör. Serpil SEYFİ 
“Yerel Kültürün Korunmasında Yerel Koleksiyoncuların Rolü”
“The Role of Local Collectors in Preserving Local Culture”
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�19.- 20. Yüzyılda Harput’ta İpek Böcekçiliği ve Dokumacılık

AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Elif - ÖZ, Yrd. Doç. Dr. Naime Didem

�19.- 20. YÜZYILDA HARPUT’TA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE 

DOKUMACILIK

Elif AKSOY1 - Naime Didem ÖZ2

GİRİŞ
Harput, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatısında, yukarı Fırat Havzası’nda yer almakla 

beraber doğudan Bingöl, kuzeyden Tunceli, batı ve güney batıdan Malatya, güneyden ise Diyar-
bakır illerinin arazileri ile çevrilidir. Bölgenin stratejik önemi nedeniyle Harput, geçmişte birçok 
uygarlığa beşiklik etmiştir. Basra-Bağdat ve Diyarbakır hattını takip ederek, Anadolu içlerinden 
İstanbul’a uzanan İpek ve Baharat yolunu Malatya’ya bağlayan nokta üzerinde bulunması se-
bebiyle Harput her çağda önemli bir geçiş yeri olmuştur (Ünal, 1992, s. 89-99). Harput’ta ipek 
böcekçiliğinin iyi seviyede olması, el dokuması kumaşların üretilmesini de sağlamıştır. Harput, 
Türkiye’de dut ağaçları sayısı bakımından önemli bir yere sahiptir. İpek böcekçiliği yapmak için 
dut ağacının önemi büyüktür. İpek böcekçiliği zanaatı, Harput ilinde özellikle Akçakiraz (Perçenc) 
Köyü’ne özgü olmuştur. İpekçilik bu köyde çok çabuk gelişmiş ve Akçakiraz,  Harput vilayetinin 
başlıca ipek böcekçiliği ve ipek iplik merkezine dönüşmüştür. Ayrıca Harput’un Yedigöze, Yeni-
kapı, Çatalçeşme ve Şintil (Bahçekapı) gibi birçok köyünde de ipek böcekçiliği yapılmaya başlan-
mıştır. O dönemde aileler evlerini ipek böceği üretim merkezine dönüştürmüştür (Samiye Özeren, 
kişisel görüşme, 20 Mart 2015).

Harput’ta Darü’l harir Mektebi, Harputlu birkaç gencin Bursa İpekçilik Enstitüsü’nde aldık-
ları tahsilden sonra 1909 yılında açılmıştır (Sunguroğlu, 1959, s. 82). Öğretim süresi üç ay olan 
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bu okula, her yıl şubat ayında öğrenci alınmış ve eğitimini bitirenlere sınav yapılarak diplomaları 
verilmiştir. İpek böceği tohumculuğu yapmak isteyenler için ayrı bir sınav yapılmıştır. Okul 1930 
yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve bu yıl içinde de kapatılmıştır (Elazığ Eğitim Tarihi, 2010, 
s. 176). Burada eğitim ve öğretim, Torkomyan’ın tesis etmiş olduğu sistem üzerine karma olarak 
verilmiştir. Öğretim kadrolarını ise, Harir Dârüttalimi ve Halkalı Ziraat Mektebi mezunu olan hoca-
lar oluşturmuştur (“Maârif Vekâleti İhsaiyyat Mecmuası”, 1928, s. 254).

Okula şehir halkından yediden yetmişe birçok kişi ilgi göstermiş ve birkaç ay süren eği-
tim-öğretim kurslarına katılarak ipekçilik diploması almışlardır. Okuldan mezun olan gençler ara-
larında “Mamuretülaziz (Harput) Türk Tohumları Birliği” adıyla özel bir şirket kurmuş ve burada 
çalışmalar yapmışlardır (Sunguroğlu, 1959, s. 309).

19. ve 20. yüzyılda Harput’ta özellikle azınlıklar tarafından dokunan ipekli kumaşlar, Har-
put çevresinde ve İstanbul’da büyük ilgi görmüştür. Diyarbakır, Harput ve Arapgir şehirleri Os-
manlı Devleti’nin çöküşüne kadar ayakta kalan tekstil merkezleri olmuştur. Maddi anlamda sınırlı 
şartlara karşın, Harputlu usta zanaatkârlar ipek ve pamuk iplik atölyeleri kurmuşlar ve böylece 
üretimlerine endüstriyel bir boyut kazandırmışlardır. 1885’ten itibaren Akçakiraz (Perçenc) Köyü 
ve Hüseynik (Ulukent) Köyü ipek iplik atölyeleri açısından önemli yerler olmuştur (Resim 1, 2, 3).

Resim 1’de kozayı çeken kişi bağdaş kurup yere oturur ve sol eliyle kamçıyı (kozaları tut-
maya yarayan yay şeklindeki alet) tutar. Ustanın önünde su ve kozayla dolu, hafif bir ateşin üzeri-
ne yerleştirilmiş olan büyük bir kazan vardır. Kozalar hafif ısının da etkisiyle çözülürler, kamçının 
küçük darbeleri de bu çözülmeyi hızlandırır. Tellerin çözülmeye başladığı sırada usta, kamçının 
ucuyla bir tutam teli tutup sağ eliyle bunu makaraların üzerine geçirir. Çırak aynı anda değirmeni 
döndürür. Bu işlem koza telini makaralara dolama işini kolaylaştırır (Dzeron, 1938, s. 223).

Resim 1. Kozalardan ipek tel çekilmesi (Dzeron, 1938, s. 223)
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Resim 2. Geleneksel ipek böceği kozalarından tel çekme atölyesi, Hüseynik (Aharonyan, 1965, s. 83)

Resim 3. Bir kumaş fabrikasında el tezgâhları, Hüseynik (Aharonyan, 1965, s. 83)
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Temmuz 1904’te Düyun-u Umumiye ipek böcekçiliği konulu bir yarışma açar. Bu meslekle 
uğraşan Harput Ovası’ndaki köylüler katılım gösterirler. En iyi ıslak koza ödülünü Kerovpe Efendi 
Zarifyan, en iyi ipek böcekçiliği aletleri ödülünü Haçadur Efendi Tevrizyan, en iyi tohum yetiştirme 
aletleri ödülünü Armenag Tevrizyan, en iyi ipek çiftliği ödülünü Vartuhi Tevrizyan ve en iyi dutluk 
ödülünü Kevork Efendi Zarifyan kazanır (Hayg, 1959, s. 652-655).

Harputlu ipek böceği yetiştiricileri bu mesleğe başlamadan önce ipek böcekçiliği ile ilgili 
bilgiye sahip olamamışlardır. Köylüler, ipek böceğinin tohumunu nasıl uyandıracakları, böcekleri 
nasıl besleyecekleri, odaları kaç derecede ısıtacakları, kokuya karşı nasıl önlem alacakları gibi 
önemli konularda eksik kalmışlardır. Bu eksiklikler nedeniyle uyanmış olan böceklerden bazıları 
ya erken ölmüş, ya da yetiştikten sonra hastalanmışlardır. Bu şartlar altında koza ürünü bol olma-
mış, kozalar zayıf kalmıştır (Dzeron, 1938, s. 212).

Harput’taki en ünlü ipek fabrikasının sahipleri Fabrikatoryan Kardeşler (Resim 4) ve Kürk-
çüyan Ailesidir (Resim 5) (Ayşe Özeren, kişisel görüşme, 8 Haziran 2014). Fabrikatoryan Kar-
deşler Amerika’ya gidip ipekçilik ve pamukçuluk alanında kendilerini geliştirmişlerdir. Fabrikator-
yanların ürettikleri ipekli ürünler Anadolu’ya ve İstanbul’a gönderilmiş, hatta Rusya ve Avrupa’ya 
da ihraç edilmiştir. Kürkçüyan döneminde ise, Harput’ta fabrikanın üretimi artmış bu fabrikada 
üretilen çiçekli kumaşlar ve perdeler İstanbul’a kadar ihraç edilmiştir (Hayg, 1959, s. 649-652) 
(Resim 6, 7, 8).

Resim 4. Fabrikatoryan Kardeşler (Hayg, 1959, s. 649-652)
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Resim 5. Hosrof Kürkçüyan, Harput’ta ipek fabrikası sahibi (Hayg, 1959, s. 649-652)

Resim 6’da görülen ipek bluzun tafta görünümü zıt renklerin bir arada kullanılması ile elde 
edilmiştir. Zemin örgüsü bezayağı olan kumaşın çözgüsünde pembe renkli ipek iplik, atkısında 
mavi renkli ipek iplik ve motif alanlarında ise kılaptan kullanılmıştır. Çözgü ve atkı sıklığı 60 tel/ 
cm olan kumaşın motif alanlarında 8’li diyagonal bağlantı örgüsü kullanılmıştır. Kumaşın arka 
yüzünde motifi oluşturan atkı ipliklerinin boydan boya yüzmemesinden dolayı bu kumaşın el tez-
gâhında dokunmuş ve elle desenlendirilmiş olduğu düşünülmektedir (6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g).

Resim 6. Harput’ta dokunmuş ipekli bluz. Ayşe Özeren’e ait (Aksoy, 2016, s. 298)
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Resim 6a, 6b. Motifin önden görüntüsü (Fot: Didem Öz, 2017)

    
                 Resim 6c. Motifin arkadan görüntüsü               Resim 6d. Zeminin mikroskobik görüntüsü
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Resim 6e. Motif bağlantı örgüsünün mikroskobik görüntüsü (Fot: Didem Öz, 2017)

    
Resim 6f, 6g. Motif bağlantı örgüsünün mikroskobik görüntüsü (Fot: Didem Öz, 2017)
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Resim 7’de görülen ipek bohçanın zemin örgüsü, 11’li 4 atlamalı (adım sayılı) çözgü sa-
teni olup, çözgü yönünde 1 kuvvetlendirilmiş saten türevi bir örgüdür. Motif alanlarında ise bağ-
lantı noktalarının yönlerini ve sayılarını değiştirerek, motifin (yaprak) formuna uygun, farklı doku 
görüntüleri oluşturulmuştur. El tezgâhında dokunduğu düşünülen kumaşın motiflerini oluşturmak 
için, geleneksel kumaşlarda sıkça karşılaşılan, zili tekniğine benzer, üç iplik sistemli bir teknik kul-
lanılmıştır (Modern tekstilde atkı takviyesi olarak adlandırılan teknik). İpek kumaşın çözgüsünde 
mavi renkli ipek iplik, zemin atkısında yine mavi renkli üç katlı pamuk iplik, motif alanlarında ise 
kılaptan kullanılmıştır. Çözgü sıklığı 12 tel/ cm, atkı sıklığı ise 17 tel/ cm olan bohça 60x60 cm 
boyutlarındadır (7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f).

İpekli bohçanın arkası pamuklu bir kumaş ile astarlanmıştır. 20. yüzyılda İngiltere, İskoçya 
gibi çeşitli ülkelerden pamuklu kumaş getirildiği bilinmektedir. Özellikle kâğıt içi yazma olarak bili-
nen yazmaların çok ince pamuklu kumaşlarının yurt dışından getirildiği bilgisini desteklemesi ba-
kımından Manchester yazısı önemlidir. Mührün alt kısmında Arap harfleri ile, Şohet, Şamma ve 
şurekahim yazılı olup şurekahim kelimesi şirketler anlamına gelmektedir (Resim 7g). İngiltere’de 
yayımlanmış bir gazete küpüründe, firmanın Manchester’deki adresi, firma sahiplerinin isimleri, 
ve 1926 yılında ortaklıklarının bittiği bilgisi yer almaktadır (“The London Gazette”, 1926, parag. 
74) (Resim 7h).

Resim 7. Harput’ta dokunmuş ipekli bohça. Ayşe Özeren’e ait (Aksoy, 2015, s. 72)
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Resim 7a, 7b. Resim 7’den detay (Fot: Didem Öz, 2017)

   
Resim 7c, 7d. Resim 7’den detay (Fot: Didem Öz, 2017)
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Resim 7e, 7f. Zemin ve motif örgüsünün mikroskobik görüntüsü (Fot: Didem Öz, 2017)

  
    Resim 7g. Bohçanın astarındaki                                     Resim 7h. Gazete küpürü                               
     damga (Fot: Didem Öz, 2017)                             (The London Gazette, 1926, parag. 74)

Resim 8’de görülen ipek seccadenin zemin örgüsü 5’li çözgü satenidir. Motif alanlarında 
ise bağlantı noktalarının yönleri ve sayıları değiştirilerek farklı doku görüntüleri oluşturulmuştur. 
El tezgâhında dokunduğu düşünülen kumaşın motiflerini oluşturmak için, zili tekniğine benzer, üç 
iplik sistemli bir teknik kullanılmıştır. Çözgü sıklığı kumaşın üzerinden 24 tel/ cm olarak sayılmış 
olup, çözgüde fuşya renkli ipek iplik kullanılmıştır. Zemin atkısı olarak somon renkli çift katlı pa-
muk iplik ve motif atkısı olarak kılaptan kullanılmıştır. Seccade 90x155 cm boyutlarındadır (Resim 
8a, 8b, 8c).
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Resim 8. Harput’ta dokunmuş seccade. Ayşe Özeren’e ait (Fot: Elif Aksoy, 2015)

Resim 8a. Resim 8’den detay (Fot: Didem Öz, 2017)
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Resim 8b, 8c. Kumaşın arkadan ve önden mikroskobik görüntüsü (Fot: Didem Öz, 2017)

Osmanlı Devleti döneminde kadının dışarı çıkmadan yapacağı en önemli iş dokumacılık-
tır. Osmanlı İmparatorluğu’nun genelinde dokumacılık evlerde ve küçük atölyelerdeki tezgâhlar-
da yapılmıştır (Resim 9). Yün, ipek ve pamuk eğirme işi kadınların günlük işleri olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu Dönemi’nde dokumacılığın yaygın şekilde yapılmasından dolayı dokuma termino-
lojisine, kadınlara özgü isimler girmiştir. Yün bükücüye gazala, ipek çekiciye kabbabe denilmiştir 
(Vatter, 1998, s. 63).

Harput’ta kadınlar o dönemde hem ipek böcekçiliği ile uğraşmışlar, hem de evde eğirdik-
leri ipek ipliklerini, ipekli kumaşlara iğne oyası (Resim 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a) yapmada kullan-
mışlardır. Yapılan alan araştırmaları sonucunda edinilen bilgiye göre Harput’ta kadınların çalışma 
hayatında aktif olarak yer aldıkları alanlar, ipek böceği yetiştiriciliği, iplik eğirme, iplik boyama ve 
kumaş dokumadır (Samiye Özeren, kişisel görüşme, 8 Haziran 2014).

Resim 9. Çukur tezgâh ve iplik makarası önünde iki kadın, Hüseynik (Aharonyan, 1965, s.83)
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  Resim 10. Harput iğne oyası,  (Fot: Didem Öz, 2017)      Resim 10a. Oyanın detayı Samiye Özeren’e ait 
           (Fot:Elif Aksoy, 2015) 

            
         Resim 11. Harput iğne oyası,  (Fot:Elif Aksoy, 2015)            Resim 11a. Oyanın detayı Ayşe Özeren’e                                
                                                                  ait (Fot: Didem Öz, 2017)

          
        Resim 12. Harput iğne oyası, Samiye Özeren’e ait        Resim 12a. Oyanın detayı          
                               (Fot: Elif Aksoy, 2015)                                        (Fot: Didem Öz, 2017)       
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Harput’ta en çok dokunan kumaşlar Şib, Kutnu, Sevai, Saten, Çitari, Muslin ve Manusa 
olarak adlandırılan kumaşlardır. Şib, ipekli olup tel kullanılarak dokuması zenginleştirilmiş bir 
kumaştır. Kutnu, çözgüsü ipek, atkısı pamuk ve ipek iplik karışık atılmış kalın, çoğunlukla yollu 
eni dar bir kumaştır. Sevai, ipek ve kılaptanla dokunmuş bir kumaş cinsidir. İpek çözgü ve atkı 
ile bezayağı zeminde kaydırmalı eksen üzerinde düzenlenmiş renkli ve küçük desenlidir. Çitari, 
bir teli ipek, üç teli pamuk ipliği ile bezayağı örgüden dokunmuş kumaştır (Tezcan, 1993, s. 53).

Manusa, pamuk ipliğinden yapılan düz dokumadır. Desen özelliklerine göre düz, taraklı, 
yılan eğrisi, bademli, çiçekli gibi adlar alır. Pamuk-yün karışımı dokunanlar da vardır. Genellikle 
yastık, yorgan yüzü, çarşaf, sofra takımı, şalvar, başörtüsü, önlük yapımında kullanılır. Bu tür 
kumaşlar daha önceleri Manisa’da dokunduğu için bu kumaşa Manusa adı verilmiştir (Quataert, 
2002: 87). Muslin, ismini ilk kez üretildiği Musul kentinden almıştır. Genellikle apre yapılmış, par-
lak, ince, hafif ve pamuklu bir bezdir (Avcı, 2013, s. 117).

Harput’ta tekstilde kullanılan hammaddeler ve boyarmaddeler
Harput’ta (Elazığ) ipekçilik ile uğraşan köy kadınları, elde ettikleri ipek lifini de kendileri 

boyamışlardır. 19. ve 20. yüzyılda, Harput şehrinde ve sancak dâhilinde bulunan Bervi, Baskil, 
Kesirik, Mollakendi, Perçenç ve Tilenzid adlı köylerde boyacılık sektörü de gelişmiştir (Çakar, 
Uzun, 2017, s. 7).

Harput köylerinde boyacılık mesleği evde kadının işi olmuştur. Dolayısıyla hemen her evin 
bir kuyusu vardır (Ayşe Özeren, kişisel görüşme, 8 Haziran 2014). Mesela Hüseynik’te, mavi ve 
kırmızı basma üretimi yapılmıştır. Osmanlı Devleti ordusunun askerleri için yazlık kıyafetler de 
burada hazırlanmıştır (Hayg, 1959, s. 73).

Harput yöresinde kırmızı renkli bir kumaş çeşidi olan Süryani çitisi de üretilmiştir. Bu ku-
maşı boyamak için, hazırlanışları asırlık geçmişe sahip ve kuşaktan kuşağa mesleki bir sır olarak 
aktarılan özel boyalar kullanılmıştır. Dayanıklı kırmızı boyayı elde etmek için kökboya bitkisinin 
(rubia tinctorum) toprak altı sürgünlerinden yararlanılmıştır (Resim 13, 14, 15). Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde çok geniş alanlarda ekimi yapılan kökboya, tahıl ve ipekten sonra en çok 
satılan ihraç ürünü haline gelmiştir Avrupalılar Türk kırmızısı olarak ünlenen rengi veren ve haslık 
derecesi çok yüksek olan kökboyayı uzun süre ithal etmişler ve daha sonra kendi ülkelerinde de 
üretmeye başlamışlardır (Eyüboğlu, Okaygün & Yaraş, 1983, s. 16). Bitkinin kurutulup öğütülen 
kökleri ile mordanlı boyama yöntemi kullanılarak boyama yapılır (Resim 16). Kökboyanın içeri-
ğinde bulunan birkaç boyarmaddeden biri olan alizarinin 1868 yılında sentezlenmesi sonucunda 
kökboyanın yetiştiriciliği de hızla azalmıştır (Dölen, 1992, s. 476).



29

19.- 20. Yüzyılda Harput’ta İpek Böcekçiliği ve Dokumacılık

Maddi Kültür

                 
               Resim 13. Kökboya                     Resim 14. Üst ve Alt Sürgünleri  
                                                              (Fotoğraflar:Mustafa Genç, 2017)

  
               Resim 15. Kurutulmuş Kökboya          Resim 16. Kökboya ile boyanmış ipek ve pamuk  

                (Fot: (Didem Öz, 2017)                               kumaşlar ile yün ipler (Fot: Mustafa Genç, 2016)
 

İpeği boyamada sarı rengi veren Cehri (Rhammus petiolaris Boiss) adlı bitki kullanmışlar-
dır. Bu bitkinin meyvesinden elde edilen sarı renkteki doğal boya, ipekli ve pamuklu kumaşların 
boyanmasında kullanılmıştır. Cehri bitkisinin Anadolu’da boya olarak kullanımı çok eskidir. Nite-
kim cehri, 15. ve 16. yüzyıllarda Kayseri ve çevresinde konargöçer Türkmenler, Rum ve Ermeni 
dokumacılar tarafından kullanılmıştır (Tuzcu, 2000, s. 526-552). Cehri; Konya, Kayseri, Harput 
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(Elazığ), Kahramanmaraş, Gaziantep, Afyon ve Uşak illerinde de yetiştirilmiştir (Somuncu, 2004, 
s. 99-125). Anadolu’da değişik yörelerde çehri, sarı boya, sarı tane, altın ağacı, boyacı dikeni, 
cehni, cehil, çihri olarak ta adlandırılmaktadır. Cehrinin 15. ve 17. yüzyıllarda dokunmuş olan 
birçok Anadolu halısının sarı renklerinde boyarmadde kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 16. 
yüzyıl Osmanlı kumaşlarında sarı ve yeşil rengin sarı bileşeninde de cehri kullanılmıştır. Boyama 
işlemi için bitkinin kurutularak öğütülmüş meyveleri ile mordanlı boyama yapılmıştır (Karadağ, 
2007, s. 34) (Resim 17, 18, 19). Siyah renk elde etmek için de mazı meşesinden (Quercus infe-
ctoria Olivier) yararlanılmıştır.

Resim 17. Cehrinin boyada kullanılan meyveleri (Karadağ, 2007, s. 34)

           
       Resim 18. Cehri ile boyanmış ipek kumaş              Resim 19. Cehri ile boyanmış yün ve cehri meyveleri                  
      (Karadağ, 2007, s. 34)              (Fot: Mustafa Genç, 2016)    
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SONUÇ
19. ve 20. yüzyılda Harput’ta üretilen ipekli dokumalar çevre illere, İstanbul’a hatta yurtdı-

şına kadar satılmıştır. Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucunda o dönemde 
Harput’ta hemen hemen her evde ipek böceği üretimi yapıldığı tespit edilmiştir. 19. ve 20. yüz-
yılda Harput’ta kurulan fabrikalarda dokunan ipekli kumaşlar hem yurt içine hem de denizaşırı 
ülkelere satılmıştır. Bölgede ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dut ağacının yetiştirilmesi ve 
ipek böcekçiliğinin yapılması dokuma üretimine imkân sağlamıştır. İpek böcekçiliği, iplik eğirme, 
iplik boyama ve dokuma işinden sorumlu olan kadınların o dönemde yörenin ekonomik hayatın-
daki payı oldukça fazladır. Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde ekonomik sıkıntılar nedeniy-
le kadın, çalışma hayatının çeşitli iş kollarında katma değer üretmeye çabalamıştır. Emek arzını 
karşılamak için kadınlar evlerinde ipek böcekçiliği, iplik eğirme ve iplik boyama ile uğraşmış, 
fabrika ve atölyelerde çalışmışlardır. Harput’ta yaşayan Ermenilerin varlığı ve bu kişilerin ipek 
kumaş dokuma işi ile uğraşmaları Harput’un 19. ve 20. yüzyılda Doğu Anadolu’nun ticaret mer-
kezlerinden biri haline gelmesine neden olmuştur. Fakat geçen zaman içinde ipek dokumacılığı 
ihmal edilmiş, sonuçta unutulmuştur.

Harput’ta ipek dokumacılığının gerilemesine bazı negatif olaylar sebep olmuştur. Bu se-
bepler; siyasal ve politik sebepler,  alternatif tarım ürünleri, kentsel yaşama geçiş ve ipekçiliğin 
yılın sadece belli bir döneminde yapılmasıdır. Aynı zamanda ipek böcekçiliğinin zor bir iş olması, 
gençlerin bu işle uğraşmak istememeleri de ipek böcekçiliğinin ve dolayısıyla dokumacılığın bit-
mesine neden olan etkenlerden bir kaçıdır. Harput’ta meyve üretim alanlarının gelişmesi, ipek 
böcekçiliğini ve dokuma sektörünü de etkilemiştir. Meyve pazarlamasının ipek kozası üretimine 
göre daha kolay olması, ipek böcekçiliğinin kamuca desteklenmemesi ve bu sektördeki örgütlen-
me yetersizlikleri sektörün gün geçtikçe daralmasına sebep olmuştur. Başka bir deyişle ipek bö-
ceği üretiminin temel sorunlarından en önemlisi koza pazarının darlığıdır. Sentetik ipek üretimin 
artması ve sentetik ipeğin ucuz olması da kozaya olan talebi azaltmıştır.



32

Elif AKSOY - Naime Didem ÖZ

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

KAYNAKLAR

•  Aharonyan, G. H. (Ed.) (1965). Hüseynik. Boston: Hayrenik.

•  Aksoy, E. (2015). Silk Worm Breeding and Historic Silk Fabrics of Harpoot Region. Malatya: Sanat ve 
Tasarım, DOI: 10.16950/std.41992.

•  Aksoy, E. (2016). Cultural Heritage and Weavings: Feminine Historic Garments In Harpoot From The 
Nineteen To The Twenty Centurıes. Malatya: Sanat ve Tasarım,  DOI: http://dx.doi.org/10.16950/
iüstd.49248.

•  Avcı, M. (2013). 19. Yüzyıl Harput Vilayetinde Giyim Kuşam Kültürü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 
Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

•  Çakar, E., Uzun, C. (2007). Hurufat Defterlerinde Harput (1690-1812), Fırat Üniversitesi Harput Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi Yayınları, No: 3, Elazığ.

•  Dölen, E. (1992). Tekstil Tarihi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi.

•  Dzeron, Manug B. (1938). Parçanc Köyü: Genel Tarihi (1600-1937) (Ermenice), Boston. 

•  Elazığ Eğitim Tarihi. (2010). Elazığ: Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü. s.176.

•  Eyüboğlu, Ü., Okaygün, I. & Yaraş, F. (1983). Doğal Boyalarla Yün Boyama, Uygulamalı ve Geleneksel 
Yöntemler. İstanbul: Uygulamalı Eğitim Vakfı.

•  Hayg, V. (1959). Harput ve Onun Altın Ovası (Ermenice), New York.

•  Karadağ, R. (2007). Doğal Boyamacılık, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

•  Maârif Vekâleti İhsaiyyat Mecmuası. (1928). 1925-1926 Senesi. İstanbul. s.254.

•  Somuncu, M. (2004). Cehri Üretimi ve Ticaretinin 19. yüzyılda Kayseri Ekonomisindeki Önemi. Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran, s.99-125.

•  Sunguroğlu, İ. (1959). Harput Yollarında (Cilt 2). İstanbul, s.82, 309.

•  Tezcan, H. (1993). Atlaslar Atlası Pamuklu, Yün ve İpek Kumaş Koleksiyonu. Yapı Kredi.

•  The London Gazette. (1926). https://www.thegazette.co.uk/London/issue/33187/page/5071.

•  Tuzcu, A. (2000). XIX. Yüzyıl başlarından-XX. Yüzyılın ilk çeyreğine Seyyahların Gözüyle ve Konsolosluk 
Raporlarında Kayseri’nin İktisadi Yapısı. III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri. Kayseri: 
Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayın No: 4. s.526-552.

•  Ünal, M. A. (1992). 16. ve17. Yüzyıllarda Harput Sancağının Demografik Yapısı, Tarih İçinde Harput. 
Elazığ.

KAYNAK KİŞİLER 

•  ÖZEREN Samiye, Kişisel Görüşme, 8 Haziran 2014, Elazığ. Ev hanımı, (D. 1923 - Ö. 2016).

•  ÖZEREN Ayşe, Kişisel Görüşme, 8 Haziran 2014, Elazığ. Emekli memur, (D. 1943).



33

�Çömlekçilik Risalesi ve Doğu Türklük Sahasında Çömlek Kültürüne Ait Sözvarlığı

ALPER, Serap

�ÇÖMLEKÇİLİK RİSALESİ VE DOĞU TÜRKLÜK SAHASINDA 

ÇÖMLEK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZVARLIĞI

Serap ALPER1

Giriş: Risale Geleneği
Arapça risāle sözcüğü, “a letter, a treatise” (Steingass 1998: 574b) olarak anlamlandırıl-

mışsa da Türkiye Türkçesinde  “küçük kitap, broşür” anlamında kullanılmaktadır. Bugün İsveç, 
Rusya, İngiltere ve Almanya’da çeşitli kütüphanelerin koleksiyonlarında tespit edilmiş olan2 ve 
bir kısmı yayımlanmış olan Doğu Türk yazı dilli birçok meslek risalesi3 ve hemen her risalenin 
çok sayıda nüshasının bulunması risale geleneğinin Uygur kültür ve edebiyatında önemli bir yer 
tuttuğunu göstermektedir. Doğu Türklük sahasında dinî-mistik hareketlerin etkisiyle mesleki bir 
örgütlenmenin olabileceği izlenimini veren bu risalelerden üzerinde çalıştığımız çömlekçilik, sa-

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi alperserap@gmail.com
2 Dünyanın üçüncü büyük Doğu Türkistan yazmaları koleksiyonu olan İsveç’teki Lund Üniversitesi 
kütüphanesinde bulunan yazma eser koleksiyonu çoğunluğu İsveçli diplomat ve filolog Gunnar Jarring’in 
Doğu Türkistan’dan getirdiği ve 1982 yılında bağışladığı Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile yazılmış 
yazma eserler ile bir kısmı İsveçli misyonerler tarafından bağışlanan, satılan veya üniversite kütüphanesi 
tarafından satın alınan yazma eserlerden oluşmaktadır. Jarring Koleksiyonu için bkz. Gunilla TÖRNVALL 
(2014), “Hoten ve Kaşgar’dan: Gunnar Jarring ve Jarring Koleksiyonu”, Çev.: Serkan ÇAKMAK, Uluslararası 
Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s. 103-111. St. Petersburg Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimi 
Enstitüsü Kütüphanesinde divan, tezkire ve risaleler başta olmak üzere çok sayıda el yazması vardır. Franda 
İlimler Akademisi Kütüphanesi ile Şincan Uygur Özerk Bölgesi Eski Eserler İşhanesi ve İktisadi Fenler 
Akademisi Kütüphanesi de el yazması eserlerin bulunduğu merkezlerdir.
3 İsveç Lund Üniversitesi Jarring Koleksiyonu içindeki XVI. ve XX. yüzyıllar arasında farklı tarihlere ait 
olan yazma eserler arasında bulunan demircilik mesleğine ait bir risale Ümit EKER ve Ünal ZAL tarafından 
çeviri yazı alfabesine aktarılmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 
Birimi tarafından desteklenen Çağatay Türkçesiyle Yazılan ve Geleneksel Meslekleri Konu Alan Risalelerin 
Araştırılması, İncelenmesi ve Yayımlanması başlıklı proje ile Çin’de, İsveç’te ve Rusya’da bulunan meslek 
risalelerinden Risāle-i Dehkānçılık, Risāle-i Harrātlık, Risāle-i Aşfezlik, Risāle-i Nemed-māllık Âdem Öger 
ve Recep Tek’in editörlüğünde; Risāle-i Tegürmendçilik ve Risāle-i Kassāblık Âdem Öger ve Filiz Kılıç 
editörlüğünde yayımlanmıştır. Yine Lund Koleksiyonunda bulunan Rengrizlik Risalesi, Âdem ÖGER ve 
Nuriman Abdurreşit KAŞGARİ tarafından çalışılmıştır: “Uygurlarda Risalecilik Geleneği ve Rengrizlik Risalesi”, 
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 41, 2016, s. 10-49.  Konya Bölge Yazma eserler Kütüphanesinde 
bulunan Çağatayca iki meslek risalesi Fatih ERBAY tarafından çalışılmıştır: “Çağatay Türkçesiyle Yazılmış İki 
Risâle: Risâle-i Çârvâdârçılık ve Risâle-i Dihkânçılık”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 
4 (Aralık 2012), s. 103-124. Urumçi’de bir sahafta bulduğu bir meslek risalesi üzerinde de Semra ALYILMAZ 
çalışmıştır: Risâle-i Mûze-dûzluk (İnceleme- Metin- Dizin), Elik Yayınları, Ankara 2011.
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bunculuk ve aşçılığa ait üç risalede de mesleğin ne olduğu ya da nasıl icra edildiğinden ziyade 
ayet ve hadisleri birer büyülü sözmüşçesine kullanarak işlerin dinî bir ritüele ve belli ahlakî ku-
rallara uygun olarak yapılması gerekliliğinin belirtilmesi dolayısıyla risalelerin yazılma amacının 
özellikle XIII. yüzyılın sonlarında Türklerin yoğun olarak içinde bulunduğu tarikatlarda görülen 
şecere geleneğinin devam ettirilmesi olduğu kanısındayız. Orhun-Yenisey yazıtlarından itibaren 
takibini yapabildiğimiz, özellikle Moğol fütuhatı sonrasında, Moğolların Türk kavimlerinin çoğunu 
kendi bayrağı altında birleştirmesi üzerine, Oğuzların milli şuuru güçlendirmek adına Moğollara 
karşı kendilerini koymaları neticesinde bir ideoloji olarak varlığını sürdüren Türk milliyetçilik anla-
yışının, İlhanlılar sarayında Oğuznamelerin yeniden derlenip yazılması amacıyla görevlendirilen 
Reşidüddin Fazlullah’ın XV. yy.ın ilk yarısında kaleme aldığı Cāmi‛ü′t-Tevāríḫ adlı eserinin ikinci 
cildindeki Tārḭḫ-i Türkān ū Oġuz ū ḥikāyet-i cihāngırḭ-i ū adlı bölümünde kendi ataları Çingiz 
Han’ın şeceresini de Oğuz Kağan’a bağlamaları neticesinde fütuhatçılık ideolojisine dönüştü. 
XV.-XVI. yüzyılda Şah İsmail’in sahib-i ez-zaman olarak görülmesi, dervişlerin etkisinde akımın 
dini bir kisveye büründüğünü göstermektedir. Dil özelliklerine göre XVIII.-XIX. yüzyıllarda Doğu 
Türkçesi’nin klasik sonrası devrinde Kaşgar, Yarkent, Hoten gibi önemli ticaret ve kültür mer-
kezlerinden birinde yazıldığını düşündüğümüz bu risaleler de Hocalar Dönemi (1696-1762) ve 
sonrasında Hoten, Yarkent, Kâşgar ve Aksu gibi merkezlerde Nakşibendî tarikatına mensup ho-
caların etkisi ve yönlendirmeleriyle şekillenen ve tarikat kavgalarının yarattığı kargaşa ortamında 
tıpkı Anadolu’da Türkleşme ve İslamlaşmada etkili olan Ahi birlikleri ve bunların nizamnamesi 
tarzında olan fütüvvetnameler gibi millî şuur oluşturmak, birlik ve beraberliği tesis etmek amacıyla 
yazılmıştır. 

Çömlekçilik 
“Katı ve sıvı yiyeceklerin pişirilmesi ya da korunması amacıyla çamur haline getirilen killi 

toprağın elle ya da çömlekçi çarkında şekillendirilerek pişirmek suretiyle yapılan testi, vazo, küp 
gibi eşyalar” olarak tanımlayabileceğimiz çömlek ve bunun bir iş kolu olarak benimsenmesi ne-
ticesinde gelişen çömlekçilik mesleğinin tarihi milattan önceki yüzyıllara dayanmaktadır. Pişmiş 
topraktan bilinen en eski çanak çömlek örneklerinin, Anadolu’da Çatalhöyük ve Hacılarda olduğu 
düşünülürken 1998’de Japonya’da Fukui- Höhle bölgesinde yapılan kazılarda bulunan malzeme 
en eski örnek olarak belirlenmiştir. Bugün çömlekçiliğin nerede, ne zaman başladığına dair bil-
gimiz yoktur. Neolitik dönemde yerleşik düzene geçiş, tarım ve hayvancılığın gelişmesi sonucu 
ürünlerin pişirilmesi ve saklanması amacıyla kilin çömlek üretiminde kullanılmaya başlandığı bi-
linmektedir. Yapılan araştırmalar medeniyetlerin birbirinden habersiz benzer kültürleri geliştirdiği 
gibi çömlekçiliğin de ayrı ayrı bölgelerde, değişik zaman dilimlerinde geliştiğini göstermektedir. 
Kimi kültürlerde erken, kimisinde geç girilen ya da toplumların aynı zaman dilimi içinde farklı 
evrelerini gerçekleştirdiği çömlekçilik kültürü, ticaret yoluyla yayılmıştır. Gaziantep’in güneyinde 
Barak, Elbeyli ve Berelli Türkmenleri arasında çok iptidai çömlekçilik usullerini incelediği yazısın-
da Yalgın, çömlek hamurunun kil ve keçi kılının çamurlaştırılarak yoğrulması ve tokmakla dövül-
mesiyle ancak bir hafta içinde kullanılacak duruma geldiğini belirttikten sonra, şekillendirilmesi, 
kurutulması ve pişirilmesi aşamalarından bahsetmektedir. Pişirmenin de kabın etrafının tezekle 
örtülmesi, tezeklerin yakılarak kabın ateş arasında kalması şeklinde gerçekleştiğini belirtmiştir 
(Yalgın 1940: 195-197).  Anadolu’da İptidai Çömlekçilik adlı yazıda çömlek hammaddesinin elde 
edilmesinden yapılan çömleğin satılmak üzere pazara götürülmesine kadar olan aşamalar anla-
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tılır. Özellikle kilin hazır kıvama gelmesi için gereken süre, sır malzemeleri ve bunların kullanımı, 
çömleğin pişme süresi gibi somut birtakım hesaplamalar vermesi önemlidir (Koşay vd. 1963: 
89-93). 

Çömleğin ana maddesi kildir. Elenen kil, bölgelere göre farklılık gösteren maddelerle ka-
rıştırılarak ve su ilavesiyle yoğrulmaktadır. Biçimlendirme, formun etrafında dönerek ya da basit 
bir düzeneğin üzerinde elle bant usulü, elle açılan çamurun bir tokmakla dışarıdan vurularak şe-
killendirilmesi gibi en ilkel yöntemlerle olabileceği gibi çarka ikinci bir kişi tarafından hız verilmesi 
ya da ayaklı çarklarda merkezkaç sistemi ile yapılmaktadır. Şekillendirilen çömlek türlü aletlerle 
ve boyalarla bezenip kurutulmakta, kuruyan ürünler astarlanmakta ve dönem ve bölgelere göre 
değişen usullerle pişirilmektedir.  

Çömlekçilik Risalesi
Çeşitli kütüphanelerin koleksiyonlarında tespit edilmiş olan meslek risalelerinden biri de 

Risale-i Kaçacılık’tır. St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts a418 numarada kayıtlı olan 
12 varaktan oluşan bu eserin müellifi, müstensih ve istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi bu-
lunmamaktadır. Mensur olarak yazılmış olan eserin adı, metnin başında verilmektedir: Risāle-i 
ḳaçacılıḳ bu tururlar (1b/1). 

Kaçacılık kelimesi; “mutfak takımı, kâse, kutu, kap” (Necip 2013: 215) şeklinde tanımla-
nan ḳaça kelimesi ile “adlara gelerek bir nesneyi, bir işi veya bir sanatı kendisine meslek veya 
uğraşı olarak seçmiş olanları gösteren adlar türeten” (Korkmaz 2009: 41) -cı eki ve “bir meslekle 
uğraşan kimseyi gösteren adlardan meslek adı ve uğraşı alanı gösteren adlar türeten” (Korkmaz 
2009: 56) -lık eklerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. “tas, kap” anlamındaki kaça kelimesini DLT’de 
ḳa ḳaça şeklinde görmekteyiz (CTD III: 121). Çağatayca’da kap kacak şeklinde geçtiğine işaret 
eden Clauson, kelimeyi ḳa2 kökünden türetmektedir (ED 590a). İki farklı ḳa kökünden “kap, tas” 
anlamındaki 2ḳa köküne bağlasa da ḳadaş kelimesini ḳa ḳadaş yapısı içinde hem “aile” anlamını 
verdiği 1ḳa’da hem de 2ḳa’da örnek olarak vermesi (ED578a), kap, karın, kardeş kelimelerinin de 
ḳa kökünün “kap” anlamından türemiş olması gerektiği fikrini desteklemektedir. Metinde sadece 
1b/1’de gördüğümüz bu kelime yerine metnin geri kalanında kāse-gerlik kelimesi kullanılmış-
tır. Kāse-gerlik kelimesi “çiniden, fağfurdan, porselenden, madenden veya topraktan yapılmış 
çanak” (Steingass 1998: 1004b-1005a) anlamındaki Farsça kāse kelimesi ile “isimlerin sonuna 
eklenen ve faaliyet (yapıcılık) bildiren” (Devellioğlu 2000: 285) Farsça –ger edatının birleşmesiyle 
oluşmuş ve “kap kacak yapan” (Steingass 1998: 1005a) anlamında kullanılmıştır. Farsça kāse 
kelimesi dışında “su testisi” anlamındaki Farsça kūze ve “şarap tası” (Burhan-ı Katı: 259a) anla-
mındaki Arapça fuḳāʿ kelimeleri bulunmaktadır. 

Peki, biz niçin “çömlekçilik risalesi” diye adlandırdık? Metnin içeriğini dikkate aldık. Çöm-
lek kelimesi “Katı ve sıvı yiyeceklerin pişirilmesi ya da korunması amacıyla çamur haline getirilen 
killi toprağı elle ya da çömlekçi çarkında şekillendirerek pişirmek suretiyle yapılan testi, vazo, 
küp gibi eşyalar” olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökenine dair bir bilgi bulunmamakla birlik-
te Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi ağızlarında çölmek şekli de görülmektedir (Az çömlek 
TatK çülmek Nog şölmek Kzk şölmek, KKlp şölmek, Krg. çölmök). Räsänen OT çöŋek “a leather 
milking pail” (deri süt sağma kovası) sözüyle birleştirmiştir (ED 426a). çom- “batmak” ve çöm- 
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“dalmak” (ED422a) köklerinden hareketle çömçe kelimesiyle de analojik bağlantı kurularak fikir 
yürütülebilir.  

DLT’de çömlek anlamında buḳaç (CTD III: 81), eşiç (CTD III: 28) kelimelerini ve eşiç 
buḳaç kelime grubunu; küzeç~ küḏeç (CTD III: 116), idis (CTD III: 32), yogrı (CTD III: 229) 
kelimelerini görüyoruz. Elimizdeki risalede toprak ve kurşun kelimeleri dışında Arapça ve Farsça 
kelimelerden oluşan bir terminoloji sunulmaktadır: dest-gāh (< F. dest-gāh “tezgah”), ḫūndān 
(< F. ḥumdān “çömlekçi ocağı), kāse (< A. “kap, kadeh”), kūze (< F. “testi”), sifāl (< F. “çömlek 
kırığı”). Bilindiği üzere X. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul eden Türkler, İslam kültürüyle birlikte 
özellikle dini terminolojide Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaya başlamışlardır. Devrin iki 
önemli eseri Divanu Lugati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça terimlerin sayısı oldukça 
azken, Atebetü’l-Hakayık’ta bu sayı oldukça yükselmiştir. Aynı döneme tasnif edilen bu eserlerde 
sadece dini terminoloji üzerine yapılan çalışmaların verdiği somut sonuçlar, sonraki dönem 
eserlerinde yaşam alanına ait tüm söz varlığında kendini göstermektedir. 12 varaklık bu küçük 
eserde bile eserin adında Türkçe bir terim kullanılırken geri kalan kısmında, Divan-ı Lugati’t-Türk 
de bu sahaya ait Türkçe sözvarlığına rağmen Arapça ve Farsça terimlerin kullanılıyor olması bu 
veriyi destekler niteliktedir.   

Metnin içeriğine baktığımızda;

•  Besmele ve selam: Risale-i Kaçacılık, 1b/1’de eserin adı belirtildikten sonra, İslami 
geleneğe uygun olarak besmele ile başlamaktadır. 1b/3 ile 2a/3 arasındaki satırlarda 
Allah’a hamd, Hz. Muhammed ve sahabelerine selam ifade eden Arapça ibareler ile 
bir ayet bulunmaktadır.

•  Çömlekçilik mesleğinin kökeni: Risale-i Âdem a.s. ifadesiyle başlayan ve 2a/3 ile 3a/6 
arasındaki satırlardan oluşan kısımda Hz. Âdem’in dünyaya inmesi ile yemek ihtiyacı-
na bağlı olarak Allah’ın Hz. Cebrail’e arşın altından toprak alarak çamur haline getirip 
Hz. Âdem’e öğretmesini emrettiği anlatılır. Böylelikle mesleğin başlangıcı olarak Hz. 
Âdem’in dünyaya inmesi gösterilir. Sonrasında mesleğin Hz. Âdem’den Hz. Mir Kelal’a 
kadar şeceresi verilmektedir. 

Şöyle rivayet ederler ki: Hz. Âdem a.s. bu dünyaya indiklerinde, yiyecek 
lazım oldu. Yüce ve noksan sıfatlardan uzak (olan) Tanrı, Hz. Cebrail’e 
“(aşağıdan) Kâse, küçük kap alıp çıkıp ver.” diye buyurdu. (Hz. Cebrail) 
Yüce Tanrı’nın emri ile arşın altından toprak alıp, çıkıp, çamur yapıp Hz. 
Âdem’e öğrettiler. Hz. Âdem, Ebu’l-Haris’e (5) öğrettiler. Ebu’l-Haris, 
Hz. Nuh a.s.nın oğullarına öğrettiler. Hz. Nuh a.s.ın oğlu Ham, [3a/1] 
Hz. İbrahim Halilullah’a öğrettiler. İbrahim peygamberden sonra İmran-ı 
Tusi’ye kaldı. İmran-ı Tusî’den Allah’ın resulü Hz. Muhammed’e kaldı. 
Onlardan sonra Şeyh Muhammed-i Kirmanî’ye kaldı. Şeyh Muhammed-i 
Kirmanî’den Hz. Mir Kelal’a kaldı.

•  3a/6 ile 5b/3 arasında şecerenin en sonundaki iki isim olan Şeyh Muhammed-i Kir-
manî ile Hz. Mir Kelal arasında geçen bir hikâye zikredilmektedir. 
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Şeyh Muhammed-i Kirmanî bir gün toplandıkları mekâna gelmişlerdi. Yüz 
(tane) küçük kap, iki yüz (tane) kâse vardı. Üstatları [3b/1] gelinceye kadar 
ocağa koyup ateş yakmıştı. Ustaları geldiler, dükkâna girdiler. Dükkânda 
hiç su testisi yok(tu). Etraflarına bakınca, Hz. Mir Kelal(‘ın) çömlekçi 
ocağında ateş yaktığını gördüler. Üstadı: “Ey öğrencim, küstahlık yaptın” 
deyince Hz. Mir Kelal: [4a/1]  “Gaipten ‘Ey Mir Kelal, su testisini, kâseyi 
ocağa koyup ateş yak’ diyen bir ses geldi. ‘Ben bilmiyorum, üstadım 
sokar’ deyip yerimden kalktım. Yine ‘Ey oğul, korkma, nasıl istersen öyle 
olsun’ diyen ses geldi. Yüce Tanrı’nın emri ve buyruğu ile ateş yaktım” 
deyip üstatlarına bildirdiler. Üstatları [4b/1] “Eğer sözün doğruysa, ben 
(ateşten) dört renkli görüntü çıkarırdım, hani (sen de) çıkar” dediler. Hz. 
Mir Kelal, abdestini tazeleyip, ocak başına çıkıp, oturup iki rekât şükür 
namazı (için) abdest alıp gökyüzüne bakıp dua ettiler. Gaybdan “Ey Mir 
Kelal, nasıl istersen [5a/1] öyle olacak” diyen ses geldi. Ondan sonra 
“Bağışlayan ve esirgeyen Tanrı’nın adıyla” diyerek ocağın ağzını açtılar. 
Üstatlarının dediği gibi kızıl, yeşil, sarı, gök (rengin), hiçbiri(nde) hata 
olmayacak şekilde dört kısım şeklinde çıktığını gördüler. Üstatları bu 
durumu görünce şaşırdılar ve [5b/1] “Ey oğul, bilememişim” deyip özür 
dileyip izin verdiler.

•  Çömlekçilik mesleğinin önemi: 5b/3 ile 6a/7 satırları arasında Hz. Âdem’den gelen 
çömlekçilik mesleğinin farz, sünnet, vacip ve sevap oluş silsilesi sıralanmaktadır. 

Eğer, “Çömlekçilik kimden kaldı?” diye sorsalar, yüce ve noksan 
sıfatlardan uzak (olan) Tanrı’nın emir ve buyruğu ile Âdem peygamberden 
kaldı. Eğer “Çömlekçilik hüneri farz mı, ya da vacip mi, ya da sünnet 
mi, ya da sevap mı?” diye sorsalar, “Yüce Tanrı’nın [6a/1] Hz. Cebrail’e 
emriyle farz oldu. Cebrail a.s. Hz. Âdem a.s.’a öğrettiler, vacip oldu. Hz. 
Âdem a.s. sahabelerine, oğullarına emretti, sünnet oldu. Onlardan pir ve 
mürşidlere kaldı, sevap oldu.” diye cevap ver.

•  Çömlekçilik mesleğinin üstatları: 6a/7 ile 7a/5 arasında çömlekçilik mesleğinin öncüleri 
zikredilmektedir.

Eğer “Çömlekçilikte [6b/1] ne kadar öncü, üstat gelip geçmiştir?” diye 
sorsalar, “On iki üstat gelip geçmiştir: İlk(i) Hz. Âdem a.s., ikinci Ebu’l-
Haris, üçüncü Ham, dördüncü Hz. İbrahim, beşinci İmran-ı Tusî, 
altıncı Allah’ın resulü Hz. Muhammed, yedinci Talha, sekizinci Şeyh 
Muhammed-i Kiramî, dokuzuncu Hz. Seyyid Mir Kelal, onuncu Hz. 
Bahaüddin [7a/1] Nakşıbend-i Buharî, on birinci Baba-yı Kasî, on ikinci 
Mir Kelal’dır.” diye cevap ver.

•  Çömlekçilik mesleğinin vacipleri: 7a/3 ile 8a/7 arasında meslekte vacip olan 10 özellik 
zikredilmektedir. 
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Eğer “Çömlekçilikte ne kadar şey vaciptir?” diye sorsalar, “On şey 
vaciptir: İlk(i), üstadı(n) [7b/1] öğrencilerine şeriat ilmini ve tarikat ilmini ve 
hakikat ilmini öğretmesi; ikinci, (öğrencilerin) üstatlarına can ve gönülden 
inanması; üçüncü, faydalı (ve) cömert olmak; dördüncü, alçakgönüllü 
olmak; beşinci, kul hakkından uzak olmak; altıncı, iyi huylu olmak; yedinci, 
yüce Tanrı’nın [8a/1] emir ve buyruğuna uymak; sekizinci, bilginleri dost 
tutmak; dokuzuncu, iş(e) başlarken üstat pirlerin hakkında ….; onuncu, 
iş yapılan yerde tekbir sahibinden Fatiha alıp çabuk olmak gerek.” diye 
cevap ver.

Çömlekçilik mesleğinin uygulanmasında gerekli hükümler: 8a/7 ile 12b/6 arasındaki satırlarda 
dükkâna girmekle başlayıp çömleğe son şeklini verene kadar mesleğin icrasında her bir adımın 
belli ayet ya da dualar okunarak gerçekleştirilmesi gerektiği anlatılır. Buna göre mesleğin icra 
ediliş sırası şöyle verilmektedir: 

1. Dükkâna besmele ile girmek

2. tofraḳ alıp kėl- “toprak alıp gelmek”: Üretimde kullanılan temel hammadde kildir. Çıkarılan 
kil öncelikle elenerek işleme hazırlanır.   

3. lāynı füşür- “çamuru pişirmek”: lāy (< F. “çamur”) 

4. lāyġa su ḳoy- “çamura su koymak”:  

5. lāynı kes- “çamuru kesmek” 

6. lāyġa tozġaḳ ḳoş- “çamura toz eklemek”

7. esbābnı çarḫnıŋ töfesiġa alıp çıḳ- “malzemeyi çarkın üstüne koymak” 

8. dest-gāhga su ḳoy- “tezgaha su koymak” 

9. ḳorġaşun köydür- “kurşun eritmek” 

10. ḳorġaşunnı sür- “(erimiş) kurşunu sürmek” 

11. sır ḳoy- “sırlamak” 

12. ḫūndānġa kāse sal- “çömleği ocağa yerleştirmek” 

13. sır ḳoy- “sırlamak” 

14. ḫūndānnıŋ aġzını berkit- “ocağın ağzını sıkıca kapatmak”

15. ḫūndānġa ot ḳalaş- “ocağa ateş yakmak” 
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16. ḫūndānnıŋ aġzını aç- “ocağın ağzını açmak” 

17. kāseniŋ içideki sifālnı al- “çömleğin içindeki kırıntıları temizlemek” 

  Metinden çıkarılan bu sıralama mesleğin tekniğine uygun olmamakla birlikte mesleğe 
ait yüzeysel bilgi sunmaktadır. Buna göre; toprak (tofrak), su ile karıştırılıp çamur (lāy) haline 
getirildikten sonra, çamur kesilerek küçük parçalara ayrılıyor. Bu parçalara toz (tozġaķ) eklendikten 
sonra, klasik bir yöntem olan çark (çarḫ) üzerinde şekil verilmesi aşamasına geçiliyor. Kurşun 
(ķorġaşun) eritilerek, muhtemelen şekil verilmiş ve kurutulmuş çömleğin üzerine sürülüyor. 
Mutemelen klasik tarzda, tek girişi olan gömme bir ocak (ḫūndān) içinde ateş yakılıyor, çömlekler 
içine yerleştirildikten sonra ağzı sıkıca kapatılıyor. Çömlekler piştikten sonra ocağın ağzı açılarak, 
pişen çömlekler içindeki kırıntılar (sifāl) temizleniyor.

Sonuç
Dil özelliklerine göre XVIII.-XIX. yüzyıllarda Doğu Türkçesinin klasik sonrası devrinde Kaş-

gar, Yarkent, Hoten gibi önemli ticaret ve kültür merkezlerinden birinde yazıldığını düşündüğümüz 
bu risalede kilin çıkarılması, işliğe getirilerek havalandırılması, içindeki atıklardan temizlenmesi, 
geniş havuzlarda su ile karıştırılması, içindeki havanın alınması için çiğnenmesi ya da dövülmesi 
işlemlerinden sonra çark üzerine konularak şekillendirilmesi; şekil alan çömleklerin kurutulması, 
pişirilmesi, sırlanması gibi mesleğe ait teknik bilgiler ile çarkın türü, ocağın şekli, bezeme çeşitleri 
gibi kültürel unsurlar bulunmamaktadır. 

Metinde çömlekçilik mesleğinin tekniğine dair verilen bilgi oldukça yüzeysel olup sıralama 
da hatalıdır. Bir meslek dalı olarak kabul edilmiş olan çömlekçiliğe dair terimler de genellikle 
Arapça ve Farsça kelimelerden oluşmaktadır. Veriler, gelenek olarak çömlekçilikte çarklı sisteme 
dahil olunduğunu, sır olarak eritilmiş kurşunun kullanıldığını ve pişirmek için çömlekçi ocağının 
kullanıldığını desteklemektedir. Özellikle bezeme, boyama, süsleme ile ilgili hiçbir verinin bulun-
mayışı da çömlekçiliğin sanatsal bir kaygı güdülmeden sadece ihtiyaca yönelik üretim amaçlı 
yapıldığı fikrini güçlendirmektedir. 
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KOLEKSİYONUNDA BULUNAN MADENİ TEPELİK ÖRNEKLERİ    

 Dr. Songül ARAL1

1. GİRİŞ

1.1. Tepeliğin Tanımı ve Kullanım Alanları
Anadolu Türk el sanatları Asya’dan İran ile Irak’a göç eden Büyük Selçuklular ve onlara 

etki eden Türk devletlerinin sanatlarından kaynaklanmış ve Anadolu uygarlıklarından beslenmiş, 
böylece Anadolu farklı kültürlerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan zengin bir kültüre sahip olmuş-
tur (Barışta, 1998, s. 1). Türk giyim kuşam kültürünün eşsiz örnekleri arasında başlıklar geçmiş 
yüzyıllar içinde oluşup bu güne kadar gelmiştir (Tansuğ, 2007,s.31-33). Başlıkların tanzim ediliş-
lerinde giyenin zevki ve bölgenin geleneği belirtilir, başlıklar her bölgede ve her devirde başka bir 
incelik göstermiştir (Yener,1976,s. 138, Şimşek, 1961,s. 2334). Kadın başlıklarında süslemelerin 
ana öğeleri şunlardır: Fesler (dal fes, sırmalı fes), oyalı krepler, yazma ve yemeniler, üstlük örtü-
ler. Bunları süslemek için ise tılsımlar, dizi altınlar, küpeler, yanak dövenler, taçlar, taraklar ve saç 
bağları gibi baş takıları kullanılmaktadır (Araz,1985,s. 6). 

Başlıklar, süslenmek ya da giyimi tamamlamak gibi fonksiyonlarının dışında kadının eko-
nomik gücünü, toplumsal konumunu aynı zamanda duygularını yansıtmaktadır (Ildıroyuk, 2009,s. 

1 Gazi Üniversitesi E.B.B. El Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı (e-Posta: aralgul@gmail.com)
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167). Bir Anadolu kadının başındakilere bakarak onun evli, bekâr, sözlü, dul, çocuklu, nişanlı olup 
olmadığını anlamak mümkündür (Araz, 1989,s. 37).  Baş süslemelerinin bir parçası olan Tepelik-
ler, kadın fesleri üzerine dikilerek veya doğrudan doğruya saç üzerindeki tülbent üzerine yerleşti-
rilerek kullanılan çoğunlukla gümüşten bazen de altından yapılan baş süsüdür (Kuşoğlu, 1994,s. 
37-221). Anadolu kadın baş süslemelerinde önemli bir yer tutan tepelik, hafif çukur ve dairesel 
olup fesin üzerine yerleştirilerek kullanılan bir takı çeşitidir (Özbağı, 1993,s. 14).  Konargöçer ve 
yerli Türkmenler’ de de kadın başlıklarına çok önem verilmektedirler. Türkmen kadınının, pul ve 
boncuklarla süslü örtüleri, “Tepelik”, “yanaklık”, “alınlık”, “tomako”, “ilmeçer”, “cıngıl” ve “sakandı-
rık” adları taşıyan baş takıları, oldukça dikkat çekicidir (Kırzıoğlu, 1992,s.48- 135). 

Tepelikler fesin üzerine oturtularak takıldığı gibi fessiz, serpuş gibi saç üzerine oturtularak 
da kullanılmaktadır. Fesin veya başın üzerine oturtularak kullanılan dairesel yapıya sahip tepe-
liklerin merkezinde; bazen renkli bir taş, bazen de süsleme teknikleriyle motifler yer almaktadır. 
Dairenin etrafında ise zincirlere tutturulmuş değişik penez ve boncuklar bulunmaktadır (Özbağı, 
1993,s. 14). Gümüş ve altının yanı sıra az değerli başka alaşımlarla da hazırlanan tepelikler fes 
ve külah gibi kumaş yapılı başlıkların tepesine oturtulup kenarları da para, zincir gibi sarkıtlarla 
süslenmektedir (Kırtunç, 1990,s. 78). Şekil bakımından aynı olmalarına rağmen tepelikler, kul-
lanacak kişiye göre malzeme, teknik, süsleme özellikleri ve kullanıldığı yöreye göre farklılıklar 
göstermektedir (Özbağı, 2004,s.208). 

Tepelik yalnız kadın feslerinde kullanılmıştır. Yalnız fes üstünde değil, doğrudan, bir ser-
puş gibi saç üzerine de oturtularak kullanılmıştır. Fes üzerine konulanlar, altından, gümüşten, 
yaldızlı bakırdan fes tablasını örtecek şekilde yapılmış daire şeklinde, oymalı nakışlı madeni bir 
levha olup etrafı altınlarla veya inciler, inci püskülcükler asılarak süslenirdi (Koçu, 1996,s.227). 

Tepelikler genellikle yapılıp kullanıldıkları bölgenin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. 
Bazı ailelerin tepelikleri büyük şehirlerdeki ustalara yaptırdıkları ve oldukça ihtişamlı oldukları 
bilinmektedir (Kuşoğlu, 1998,s. 32). Anadolu’ da tepelikler günlük yaşamda kullanıldığı gibi gelin 
başı olarak da kullanılmaktaydı. Günlük yaşamda daha sadeleri tercih edilen tepeliklerin gelin 
başı olarak kullanılanları daha gösterişlidir. Ekonomik güce göre tepeliklerin üzerinde zümrüt, 
elmas gibi değerli taşlar ya da turkuaz, mercan gibi yarı değerli taşlar bulunmaktadır. Tepeliklerin 
üzerinde nazardan korunmak için mavi boncuklar kullanılmaktadır. Anadolu’da genelde gümüş, 
bakır ve nikelin karışımı olan “bafon” en çok kullanılan malzemedir. Altın tepelikler çoğunlukla 
İstanbul ve çevresinde kullanılmıştır (Erkaplan, 2013,s.120). 

1.2. Araştırmanın amacı, önemi, sınırları
Malatya İl merkezinde tespit edilen madeni tepeliklerin biçim, boyut, malzeme, süsleme 

ve kompozisyon özelliklerinin teknik olarak belirlenmesi ve tanımlanması inceleme konusunun 
amacıdır. Literatür taramasında Malatya madeni tepelikleri ile ilgili kaynak sayısının sınırlı olması 
çalışmanın önemini arttırmaktadır. Bildiri çalışmasıyla Anadolu halk kültürüne ait değerlerden 
biri olan madeni takılardan biri olan baş takılarından tepeliklerin Malatya örnekleri bakımından 
incelenmesi ve tanıtılmasının sağlanması bakımından konu önem taşımaktadır. Araştırmanın 
sınırlılıkları bakımından yapılacak diğer çalışmalara destek olacak bilgiler içermesi bakımından 
da önemlidir. 



43

Malatya Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesi ve Akcebe Koleksiyonunda Bulunan Madeni Tepelik Örnekleri

Maddi Kültür

 Araştırma çalışmasının evrenini; Malatya il merkezinde bulunan Beşkonaklar Etnoğrafya 
Müzesi ve kuyumcu koleksiyonlarında yer alan madeni tepelikler, örneklemini ise; benzer özel-
likler gösteren madeni tepelikler arasından süsleme ve yapım teknikleri bakımından öne çıkan 
Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesinden 9 adet tepelik örneği, Akcebe kuyumculuğa ait 18 adet 
tepelik ve tepeliğin yapım tekniğini anlatan kuyumcu ustası İlhami HOŞHANLI’ nın kendi üretimi 
olan 3 adet tepeliğin incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. 

Malatya İl merkezinde ulaşılan madeni tepelik örnekleri, yöresel özelliklerin belirlenmesini 
sağlayacak ve ortaya koyabilecek niteliktedir. 

1.3. Yöntem
Çalışma konusu alan araştırması niteliğinde ve Malatya İlinde bulunan madeni tepelikler 

incelendiğinden betimsel bir inceleme/ araştırmadır. Çalışmanın evrenini, Malatya İlinde bulunan 
kadın baş süslemelerindeki madeni tepelikler oluşturmaktadır. 

Konuya ilişkin veriler toplanırken, Malatya İlinde bulunan madeni tepeliklere ait katalog 
çalışması yapılabilmesi için bilgi formu düzenlenmiştir. Tespit edilebilen madeni tepeliklerin ge-
nel-detay fotoğrafları çekilmiştir. Düzenlenen bilgi formları, incelenen her bir ürün için kullanılmış-
tır. Bilgi formları doğrultusunda madeni tepeliklerin biçim, boyut, malzeme, teknik, süsleme ve 
kompozisyon özellikleri elde edilmiştir. Tepelik bilgi formlarında yer alan boyut ölçüleri alınırken 
en, boy, çap, penes çapı ve zincir uzunluklarında ölçüm gereçleri kullanılmıştır.

2. MALATYA İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1. Malatya İli Tarihçesi, Coğrafi Durumu ve Sosyal Kültürel Yapısı Hakkında 
Özet Bilgiler

İlk kez Kültepe kaynaklarında “Belita” olarak geçen Malatya isminin Hitit kaynaklarında 
“Maldiya” yani “meyve bahçesi”(Çetiner,1993, s. 8). Diğer kaynaklarda Melidda, Milyatta, Milidia 
biçiminde yazılmıştır. Çivi yazı uzmanı Çek bilgini B. Orozmy Malatya adının Melit, Melid kelime-
sinden türediğini, bu kelimenin ise Hititçede bal anlamına geldiğini ifade etmiştir (Malatya Valiliği, 
1989, s.48). Coğrafi konum olarak Anadolu Mezapotamya ve Suriye arasında geçit veren tabii 
yollar Malatya’da birleşir. (Malatya Valiliği, 1989, s. 48). Malatya şehri, ilk kuruluş yeri, bugün-
kü Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusundaki Orduzu beldesinde bulunan Aslantepe Höyüğü’ dür. 
(Malatya İl Turizm Müdürlüğü, 2001, s. 3).

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Malatya’nın iki kez tahriri yapılmıştır. Malatya, Ana-
dolu Selçukluları tarafından Dâr ur Rif’a (üstünlük veya asalet şehri) deyimini kullanmışlardır. 
Malatya ve yöresi, özellikle eski tunç çağından beri önemli bir maden üretim ve satış merkezi 
olduğu, Aslantepe ve Arafa tepesi buluntularından anlaşılmaktadır. Halk kültürüne ait madeni 
eserlerin günümüze ulaşanların çoğunluğu mutfak eşyası olup, bakır malzemeden dövme tek-
niğiyle üretilmiş, kazıma tekniğiyle süslenmişlerdir. Bunların dışında gümüş malzemeden yapıl-
mış ziynet eşyaları, telkari veya savatlama tekniğiyle süslenmişlerdir (Malatya Valiliği,  1992, s. 
9-105).
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Coğrafi Durumu

“Amasyalı ünlü tarihci Strabon “coğrafya” adlı kitabında Malatya’nın Fırat nehri kıyısında 
kurulmuş bir şehir olduğunu Kommagene yakınında bulunduğunu bir garnizon merkezi olan şeh-
re Romalı askerlerin yerleştiğini bildirmiştir (Malatya Valiliği, 1989, s. 15). Malatya merkez ilçeden 
başka on üç ilçesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi içinde sanayi bitkileri tarımının en çok 
geliştiği il Malatya’dır. Özellikle kayısı ülkenin iç ve dış ticaretinde önemli yer tutar. İlin yaylala-
rında küçük ve büyükbaş hayvancılık ve besicilik sürmektedir. Malatya oldukça zengin yer altı 
kaynaklarına sahip bir ildir. Hekimhan başta olmak üzere, Darende ve Pütürge ilçesinde demir 
cevheri çıkarılmaktadır (Çetiner,1993, s. 12-26).

Sosyal ve Kültürel Yapısı

Malatya halkı geçimini tarım, hayvancılık, kayısıcılık ve küçük büyük sanayii kuruluşları ile 
sağlamaktadır. Malatya ilinin yöresel el sanatları; merkez ve ilçelerine göre değişmesine karşın 
genellikle; dokumacılıktan halı, kilim, cicim ile giyim kuşamda ince dokumalar ve maden sanatın-
da mutfak ve ziynet eşyalarından oluşmaktadır (Malatya Valiliği, 1992, s. 9). 

Osmanlı döneminde başlayan bakırcılık, sınırlı olarak sürdürülürken diğer el sanatları 
tamamıyla ortadan kalkmıştır. Geçmişte kuyumculuk alanında önemli olan, özgün modellerde 
takılar üretilen “Halep işi”, “Şam işi” diye adlandırılan bilezikler, “hap” adı verilen burmalı inci 
gerdanlıklar yörenin belirgin kuyumculuk işleri arasındadır (Malatya Valiliği, 1989, s. 16). 1973 
yılı Malatya İl Yıllığına göre el sanatlarına ait bilgilerin yer aldığı tabloda üye sayısı ve dernek adı 
olarak el sanatlarına ait bilgilerde aktarılmaktadır. Buna göre ilde 58 işyeri kaydı ile kuyumcular 

derneği mevcuttur.

2.2. Malatya İli Geleneksel Kadın Giyimi ve Takıları
Malatya geleneksel kadın giyimi incelendiğinde; entari, gümüş kemer, iç gömlek, zıbın, 

üçetek, önlük peştamal, şalvar tuman, yakalık, kolçak, çorap, fes, poşu, yakacık, fistan, bel ku-
şağı, ayakkabı, mendil kullanıldığı görülmektedir (Hacıbekiroğlu, 1993, s. 70).  Malatya gelenek-
sel kadın giyiminde, baş üzerine siyah puşu ile sarılmış kısa keçe bir fes oturtulur. Fesin çene 
altından tutturulan bir bağı vardır. Üzerine siyah puşu örtülüp uçları arkadan bağlanır. Kâkülden 
her iki taraftan görülecek şekilde serbest bırakılır. Sinan köyünde fesin üstüne gümüş, çevresine 
zincirler ve uçlarına yapraklar sarkan tepelikler konur. Tepeliğin üzerine akik taşlar oturtulmuştur. 
Divriği’ye yakın köylerde alından başlayıp büyükten küçüğe doğru yarısı görülecek şekilde altın 
dikilir. Poşu denilen baş bağlamasının üstüne gelen kısmı kaymasın diye bir iğne ile tutturulur. 
Başa geçirilen poşunun sol ucu sağ yanak üzerine içten tespit edilir, sağ ucu ise sol yanak üzeri-
ne küçük zarif bir gümüş kanca ile tutturulmaktadır. Malatya kadın giyiminde, boyuna altın dizisi 
ve gerdanlık takılır. Belde madeni kemer tokası veya gümüş kemer bulunmaktadır (Erden, 1999, 
s. 290- 297).
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Fotoğraf 1-2  Malatya mahalli kent ve köylü kadın giyimi. “Malatya”. Ankara: Yorum, 2014. 

2.3. Malatya Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesi
Kentin Sinema caddesinde bulunan ve Beşkonaklar diye isimlendirilen konaklardan biri, 

Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir. 1940’lı yıllara tarihlenen bahçeli ev, iki katlı olup 
kerpiçten inşa edilmiştir. Alt kattaki “hayat” dikdörtgen bir avluya açılır. Hayatın iki tarafında üç 
oda, ocaklık ve mutfak bölümü bulunur. Üst katta yer alan altı odada, Malatya ve yöresine ait 
etnografik eserler sergilenmektedir (Malatya Valiliği, 2014, s.12 ).

Fotoğraf 3 Malatya Beş Konaklar Etnoğrafya Müzesi. Aral, S., Malatya Sinema Caddesi, 2014.
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3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Malatya Madeni Tepeliklerinde Kullanılan Form, Malzeme, Teknik, Motif 
ve Kompozisyon Özellikleri 

3.1.1. Form
Tepelikler daire formludur. Baş üzerinde yazma, tülbent veya saça tutturulan tepeliklerin iç 

kısmı baş şekline uygun olarak içi çukur kalıp döküm tekniğinde yapılmıştır. Fes üzerine konulan 
tepeliklerin alt kısmı düzdür. Tepeliklerin kenarları dilimli veya düz daire biçimindedir. İncelenen 
27 adet madeni tepelik daire biçimli, 3 adet tepelik ise dilimli daire biçimlidir. Tepeliklerin çev-
resinde perçin çivisinden sallantı zincirlerinin takıldığı halkalar kaynak yapılmıştır. Tepeliklerin 
sallantıları halka zincirlerden oluşmaktadır. Bir kısım zincirler ise; takı çivilerinin uçlarının kıvrılıp 
birleştirilerek ve halkalarla birbirine eklenerek sarkıtlar halinde yapılmıştır. Sallantı zincirlerinin 
uçlarında genelde daire formlu plaka penezler veya telkâri dolgulu daire penezler ile stilize yap-
rak formlu ve stilize çiçek formlu dökümden yapılmış küçük madeni plakalar yer almaktadır. Bazı 
tepeliklerin çevresindeki zincirlerin takılı olduğu halkalar boş veya kırıktır. Tepeliğin içte kalan ve 
sayıları üç veya beş olan halkaların kaynak yapıldığı, bu halkalardan tepeliğin direkt saça veya 
örtüye tel tokalarla veya iplerle tutturulduğu ve halka içlerinden geçen bağlama gerecinin çene al-
tından başa sabitlendiği belirtilmektedir. Bağlama gereci, kumaştan yapılan şerit, örgü şerit veya 
örgü şerit şeklindedir. Tepeliklerin tamamına yakını kubbelidir. Kubbelerin bir bölümü tepelik ay-
nasının tam ortasından açılan delikten perçin çivisi ile sabitlenmiştir. Bazı tepelik kubbeleri tepelik 
aynasına kaynak yapılmıştır. Bir bölüm tepeliğin kubbeleri ise kalıp döküm alınırken kubbe biçimi 
verilmiştir. Bazı tepeliklerin aynalarında bulunan küçük stilize çiçek formlu yükseltili motiflerin, 
tepelik aynası delinerek ve içten perçin yapılarak tepeliğe eklendiği görülmüştür.

İncelenen 25 adet tepeliğin kubbesi mevcut, 4 adet tepeliğin kubbesi mevcut değildir, 1 
adet tepeliğin ise kubbe deliği oldukça geniş tutularak üzerinde takma çengeli eklenmiştir. Bu 
ekleme, sürgü yuvalı olarak kaynak yapılmıştır. 

3.1.2. Malzeme
Malatya madeni tepeliklerinin altın ve gümüşten üretildiği kaynak kişi tarafından ifade edil-

miştir. İncelenen tepelikler ise gümüştendir. Altın tepelik örneğine rastlanmamıştır. Gümüş tepe-
liklerin yüzey süslemelerinde savat macunu kullanılmıştır. Telkâri işleme tekniği de tepeliklerde 
yüzey süsleme yapmak için kullanılmıştır. Bir bölüm tepelik iki gümüş plakadan yapılmıştır. Her 
iki plakanın kenarlarından perçin çivisi ile birleştirilmesi sağlanmıştır. Bu tepeliklerde kubbenin 
tepelik aynasına oturtulduğu perçin çivisi ile tepelik aynasına yapılan kabartma desenlerin içte 
kalan görüntüsü alt plaka ile kapatılmıştır. İki plakalı tepeliklerin arasına parlak ipek veya saten 
kumaş konularak üst desen süslemelerinin görüntüsü belirgin hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Tepeliklerin yüzey ve çevre süslemelerinde doğal, sentetik ve cam boncukların kullanıl-
dığı görülmektedir. Tepelik çevresinde ise halka ve çivi zincirler, penezler, değişik biçimlerde 
metal süsler kullanılmıştır. Malatya ili madeni tepeliklerinde kullanılan malzeme, teknik ve süsle-
me özellikleri döküm tablosu sonuçlarına göre (EK-2) incelenen madeni tepeliklerin yapımında 
kullanılan malzemeler; gümüş, gümüşe eklenen bakırdır. Tepeliklerin üretim aşamasında saf gü-
müş kullanılması şekillendirme, birleştirme ve süsleme işlemleri sırasında sertleştirme gerektirdi-
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ğinden mümkün olamamaktadır. Bakırın belirli oranlarda eklenmesi gerekmektedir.  Bu ekleme 
eritme işlemi sırasında yapılmaktadır. Belirtilen sebeple incelenen tepeliklerde hangi oranlarda 
bakır kullanıldığının tespiti özel laboratuvar ortamı gerektirmektedir. Tepelikler üzerindeki ayar 
numarasından tüm tepeliklerde bakır kullanıldığını, bildiri çalışmasının yapıldığı kuyumcu ustası-
nın kaynak kişi olarak görüşü alınarak tespit edilebilmiştir.

İncelenen tepeliklerin üzerinde ve sallantı zincirlerinde mıhlama tekniği ile taş ve boncuk 
yerleştirildiği görülmüştür. 15 adet tepelikte tırnaklı veya sıvama olarak mıhlama tekniğinin yapıl-
dığı görülmüştür. 15 adet tepelikte ise mıhlama tekniği mevcut değildir. Tepeliklerin 15 adetinde 
sallantı zincirleri ve penezleri mevcuttur. 15 adeti penezsizdir.

3.1.3. Teknik
İncelenen madeni tepeliklerin yapımında süsleme tekniklerinin bir arada kullanıldığı gibi 

tek olarak da kullanılabildiği görülmüştür. Bu süsleme tekniklerinden kazıma veya kalem işi sa-
vatlı tepeliklerde kullanılmıştır. Kabartma tekniği, kalıpla kabartma olarak iç ve dış desenlemede 
kullanılmıştır. Telkâri tepeliklerde yapım tekniği olarak kullanılmış, döküm tepeliklerde ise yüzey 
süsleme tekniği olarak kullanılmıştır. Güherse süsleme tekniğinin ise telkâri tepeliklerde görüldü-
ğü, kaynak yapılabildiği gibi yuvalı gömme olarak da kullanıldığı tespit edilmektedir. 

Gümüş tepeliklerde maden sanatında kullanılan, kalıba döküm, dövme ve telkârinin yapım 
tekniği olarak kullanılmış ve form kazandırılmıştır. Birleştirme tekniği olarak kaynak, lehim ve 
perçin kullanılmıştır. 

Süslemelerinde ise; savat, kabartma, telkâri, tel bükme,  mıhlama, güherse teknikleri kul-
lanılmıştır. İncelenen madeni tepeliklerin yapımında kullanılan yedi çeşit şekillendirme teknikleri,  
her tepeliğin yapımında gerekli olan döküm, dövme, tavlama, tornada çekme, tesviye, cilalama, 
pres olarak olarak belirtilmiştir.  Madeni eserlerin yapımında ve şekillendirilmesinde belirtilen tek-
nikler eksiksiz ve sıralı olarak kullanılmaktadır. Hem kuyumculukta hem de madeni eser yapı-
mında bu aşamalar zorunlu görülmektedir, gereklidir. İncelenen madeni tepeliklerin yapımında 
kullanılan birleştirme tekniklerinden kaynak ve lehimin tespiti laboratuvar analiz işlemleri gerektir-
mektedir, tespiti mümkün olmadığından tabloda bu birleştirme işlemlerinin tamamına işaretleme 
yapılmıştır. Perçin tekniğinin görsel olarak tespiti mümkün olabilmektedir.  Tepeliklerin her parça-
sının birleştirilmesinde kaynak malzemesinin kullanılması gereklidir. 

Süsleme tekniklerinin uygulanışı, kuyumcu ustası İlhami Hoşhanlı’nın anlatımı ile tanım-
lanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır:

Savat işi 

Tepeliğe savat yapılırken, ustanın anlatımıyla, ilk aşama, doğrudan plaka üzerine metal 
uçlu aletler ile desenin derinleştirilmesi yani kazınmasıdır. Desen ezberden veya örnek üzerin-
den metal üzerine çelik kalemlerle çıkarılmaktadır. Savatın hazırlanmasında ise önce gümüş ve 
bakır beraber eritilmekte ardından kurşun, kükürt eklenmektedir.  Soğuyup katılaşan bu karışım, 
tokmakla iyice ezilmektedir. Kazıma desen üzerine ezilen karışım sürülmekte boşluklar doldurul-
maktadır. Kaynak şalümosu ile ısı uygulanmakta, eriyen tozlar kanallar içine yayılmakta ve eriyen 
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toz karışım boşlukları doldurmaktadır. Soğuduktan sonra tesviye yapılarak çapak ve pürüzlerden 
arındırılmakta ve parlatılmaktadır.

Kabartma 

Gümüş plakanın üzerine çekiç kullanılarak, kalıp kabartma aletleri ile içten (tersten)  veya 
dıştan çekiçleyerek desen yapma işidir. Kalıpla kabartmada gümüş plaka ısı ile tavlandıktan son-
ra üzerine desen kalıbının konularak dövülmesi ile desen kabartma şeklinde oluşmaktadır.

Telkâri 

Haddeden geçen gümüş tellerden desenin dış çerçeveler için kalın olan teller kullanılmak-
tadır. İnce olan teller çerçeve yapılan kalın tellerin içine dolgu desenler yapmak için şekil verilerek 
kullanılmaktadır. Hazırlanan desenlerin tokmak ile üzerlerinden hafifçe geçilerek ezilmekte ve 
kaynak ile birleştirilmektedir. Tel, farklı kalınlıktaki metal çubuklar üzerine düz olarak sarılmakta 
boydan dikey şekilde kesilmekte ve elde edilen her boyda ki halkalar desenlerde kullanmaktadır. 

Tel bükme

Tellerin bir birine sarılarak bükülmesi ile elde edilen sarmal gümüş telin, tepelik aynasının 
üstüne dış kenarına gelecek şekilde hat yapılarak kaynaklanması işlemidir. 

Mıhlama 

Tepelik süslemesinde kullanılan taşların, boncukların zemin üzerindeki metal yuva içine 
yerleştirilmesi işlemine mıhlama denilmektedir. İki şekilde yapılmaktadır. Taşın üzerine metal 
tırnaklar yapılarak yuva içine yerleştirilmesi işlemine tırnaklı mıhlama, yuvanın çerçevesinin taşın 
üzerini çevreleyecek şekilde aynı seviyede kapatılması işlemine sıvama mıhlamadır. 

Güherse 

Gümüş halkaların veya eşit kesilen gümüş parçacıkların, kömür tozu tabakası üzerine açı-
lan küçük çukurların üzerine yerleştirilerek ısıtılıp eritilmesi işlemi ile oluşturulan küçük kürelerin, 
tepelik aynası üzerinde, tasarlanan desenlerin içine yerleştirilmesi ile yapılan süslemedir. 

3.1.4. Motif ve Kompozisyon Özellikleri 
Tepeliklerin süslemelerinde bitkisel, geometrik, sembolik motiflerin kullanıldığı görülmek-

tedir. Stilize bitkisel desen motifleri; yaprak, çiçek, badem, kıvrım dal, laledir.

Tepeliklerde, geometrik ve şematik süslemeler bir arada kullanılmıştır. Geometrik süs-
leme motiflerinden çizgiler çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Bu çizgiler; düz, verev, zigzag, oval 
olarak tepelik aynalarında desenler oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Noktalardan oluşturulan 
zemin desenleri içinde motifler yer almaktadır. Bunlar daire, baklava dilimidir. Sembolik motif-
lerden; yıldız, damla, çarkı-ı felek, altı köşeli yıldız, zincir veya zencerek diğer geometrik desen 
motifleridir. Halkaların sıralı şekilde zencerek olarak tanımlanan deseni tepeliklerde yüzey süs-
lemesi olarak kullanılmıştır. Arapça yazılı süslemeler ise penezlerde kullanılmıştır. Tepeliklerin 
çevresinde ise; savat ile yapılan çizgilerin dışta çerçeveler oluşturduğu, telkâri ile zencerekler ya-
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pıldığı veya tel bükme ile dairesel hatlar şeklinde kullanıldığı görülmektedir. İncelenen tepeliklerin 
tamamında geometrik süsleme mevcuttur, 19 adetinde ise geometrik ve bitkisel süslemenin bir 
arada kullanıldığı görülmüştür. 

4. SONUÇ
Malatya il merkezinde ulaşılabilinen ve incelenen madeni tepelik örnekleri teknik olarak 

üç grupta toplanabilir;

1.grupta Savatlı madeni tepelikler; bu tepeliklerin dış kenarları dilimli veya düz daire form-
ludur. Bükme zincir veya kazıma savat ile dış merkezde daire sınırları mevcuttur. Sınırlar içine 
stilize kıvrım dal yaprak ve çiçeklerin kazıma tekniği ve savat doldurulması ile oluşturulan çiçek 
motifleri lale, yıldız ve menekşe desenlenmiştir. Tepeliklerin alt başa oturan bölümünde üç ile beş 
arasında değişen perçin çivisinden yapılan halkalar kaynak yapılmıştır. Tepeliklerin dış kenarla-
rında ise tepelik çevresine eşit aralıklarla kaynak yapılmış sallantı zincirlerinin takılacağı halkalar 
mevcuttur. Sallantı zincirleri halkalar veya düz gümüş çivilerin uçlarından halka yapılması ile 
oluşturulmuştur. Uçlarında değişen çaplarda penezler bulunmaktadır. Penezlerin üzerinde kazı-
ma desenler, yuvalı taş ve telkâri süslemeler bulunmaktadır. Tepelik kubbeleri tepelik aynasının 
orta merkezinde bulunan deliğe geçirilen perçin çivisi ile sabit hale getirilmiştir. Kubbe üzerleri 
tepelik aynası ile uyumlu olacak şekilde kabartma, kazıma, telkâri desenlidir. Bazılarında tırnaklı 
veya sıvama tekniği ile taş kakma yapılmıştır.

2.grup Telkâri madeni tepelikler; bu grup tepeliklerin yapım tekniği olarak telkâri formların 
bir araya getirilerek bütünü oluşturması ve düz plaka tepeliklerin üzerine süsleme öğesi olarak 
telkârinin kullanıldığı tepelikler olarak iki gruptur. Tel sınırlar içine tellerden yapılan desenlerin 
yerleştirilmesi ile oluşturulan telkâri plakaların birleştirilmesi ve kaynaklanması ile elde edilen 
formlar bir araya getirilerek tepelik oluşturulur. Bu tepeliklerin kenarları dilimli veya tel çerçeveden 
daire biçimli kubbeleri telkâriden kaynak yapılmış ortasında mıhlama taş konulmuştur. Telkâri 
plakaların üzerlerinde kesme küçük plakalardan baklava dilimleri, güherseler, yuvalı süsleme-
ler mevcuttur. Tepelik aynasının yalın plaka olduğu ve üzerine telkâri süslemelerin yerleştirildiği 
ikinci grupta ise sallantı zincirleri mevcuttur. Çevresi sallantı zincirlerinin asıldığı halkalar eşit 
aralıklı yer almaktadır. Sallantı zincirlerinde değişen ölçülerde penezler takılmıştır. Penezler düz 
plakadan daire formlu üzeri belirsiz yazılar ve desenleri mevcuttur. Bir kısım penezler döküm 
stilize çiçek ve yaprak formludur. 

3.grup Kabartma desenli madeni tepelikler; yekpare plakalar içten kabartma ile desenler 
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Geometrik desen kompozisyonları; altı köşeli yıldız, çarkı-
felek, yıldız, yıldız çiçeğidir. Yıldız kesişmeleri içine ana desenden daha küçük stilize bitkisel 
yaprak, çiçek ve şematik damla motifleri yer almaktadır. Kubbe kaynak yapılarak tepelik aynasına 
yerleştirilmiştir. Tepelik çevresinde yer alan eşit aralıklı kaynak yapılmış halkalardan sallantı 
zincirleri eklenmiştir. Zincir uçlarında bulunan küçük plakalar yer almaktadır. Bu plakalara telkâri 
dolgulu halkalar ve penezler eklenmiştir. Sallantılı penezlerin üzerinde belirsiz desenler ve yazılar 
mevcuttur.  

Geleneksel yöntemlerle yapılan üretimlerde kullanılan tekniklerin ve çoğunluğu el üretimi 
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olan madeni takıların, günümüz kuyumculuk sektöründe yaşanılan üst düzey üretim yöntem ve 
tekniklerine kaynak olduğu gözlenebilmektedir. El yapımı madeni takıların, seri üretimlere göre 
zaman alan, sabırla üretilen geçmiş örneklerinin, günümüze ulaşabilenlerinin yetersiz oluşu, bu 
takıların önemini arttırmaktadır. Malatya yöresinde geçmişte kuyumculuk alanında özgün model-
ler üretildiği görüşme yapılan kuyumcular ve yazılı kaynak bilgileri sonuçları arasındadır. Halep 
işi, Şam işi diye adlandırılan bilezikler, hap adı verilen burmalı inci gerdanlıklar yörenin belirgin 
işleri arasındadır. Malatya İline ait tarihi bilgilerinin yer aldığı, il kütüphanesi demirbaş kayıtlarında 
yer alan, 1973 yılı Malatya İl Yıllığına göre el sanatlarına ait bilgilerin yer aldığı tabloda üye sayısı 
ve dernek adı olarak, ilde 58 işyeri kaydı ile kuyumcular derneği mevcuttur.

Anadolu’da, El Sanatları içinde yer alan kuyumculuk alanında çalışmış ve yaşamış birçok 
usta bulunmaktadır. Cumhuriyet sonrası dönemde sınırlı üretimin olduğu Anadolu illeri arasında 
bulunan Malatya’da, kuyumculuğa ait sözlü kaynaklara ulaşılabilmektedir. 

İlde bulunan kuyumcu atölyeleri ve üretim yapmış ustalardan biri de İlhami Hoşhanlı us-
tadır. Bildiri çalışmasında tepeliklerin yapım teknikleri usta tarafından aktarılmıştır. Malatya’da 
1933 yılında dünyaya gelen, Kuyumcu ustası İlhami Hoşhanlı uyguladığı teknikler ile sanatını, 13 
yaşında başladığı mesleğinde, 1940’lı yıllarda çalışma koşullarına ait bilgileri aktarırken günümüz 
ile kıyaslama ve değerlendirme yapmaktadır. Savatlı gümüş bileziklerin ilde satışının oldukça 
yüksek talepler olduğu için, Maraş ve Antep iline gönderdiklerini vurgulamaktadır. Gümüş kemer, 
tepelik, alınlık, yanak dövenlerin köylerde kullanıldığını, tamiratlarının da yine üretim atölyelerin-
de yapıldığını belirtmektedir. Malatya ile özdeşleşmiş altın takılardan olan üzümlü çakma bilezik, 
anahtarlı bilezik, üzümlü küpe, incili küpe üretiminin çevre illerin taleplerini de karşılayacak şekil-
de ürettiklerini ifade etmektedir.

Gümüşü almak için çoğunlukla İstanbul’a gittiklerini, altın için müşterinin getirdiği hurdala-
rın satın alındığını, eritilip geri dönüşümü ile işlediklerini anlatmaktadır. 

İlhami ustanın geçmişte kullandığı kalıplar ve kullanım teknikleri incelendiğinde ulaşılan 
sonuçlara göre;

İlhami usta atölyesinde kendi üretimleri olan ve elde yaptıkları kalıpları kullanarak tepe-
likler üretmişlerdir. Tepeliklerde kullandığı süsleme desenleri, genellikle aynı motiflerin farklı bi-
çimlerde düzenlenmesiyle elde ettiği bezemelerdir. Daire ve daireden oluşturulan küreler(güher-
se), baklava dilimi, üçgen gibi bütünü oluşturacak, geometrik süsleme yapılacak maden yüzeyin 
belirlenen bölümleri çeşitli oyma aletleri yardımı ile oyulmaktadır. Oyma işleminde çelik kalemler 
ile çekiç kullanılmaktadır. Oyulan motifin dıştan içe hareketlerle şekil almasının önemli bir ayrıntı 
olduğunu belirtmektedir. Farklı büyüklüklere sahip uçları bulunan kalemler ile kalıplar kimi zaman 
mengene yardımı ile oyulmaktadır. Yüksek ve alçak kabartmalı desenlerin oyulduğu çelik kalıplar 
döküm altın ve döküm gümüş için kullanılmaktadır.

Kalıp ile madeni levhalar üzerine pres baskı ile ağırlık uygulanması yoluyla desenler 
çıkarılmakta ve tepelikler üretilmektedir. Savatlı birçok tepelik yaptığını özellikle çevre köylerden 
istek olduğunu belirtmektedir. Savat yapım tekniği ile yapılacak yüzeyi kalemlerle derin kazıma 
tekniğinde bezemeler yaparak işlemektedir. Kazıma desenler üzerini, toz hale getirdikleri savat 
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bileşimiyle kaplamaktadır. Kaplanan savatlı yüzeyi fazla hareket ettirmeden alttan ısıtmaktadır. 
Isınan yüzey içine eriyen savat bileşenleri girerek boşlukları doldurmaktadır. Donması beklenen 
yüzey daha sonra eğelenerek fazlalıklar giderilmektedir. Son aşamada zımpara vurulmakta de-
sen ortaya çıkartılmaktadır. 

Malatya merkezde ve yakın köylerde kullanılan ve çevre illere de gönderilen özellikle tepe-
liklerde kullandığı telkâri çalışmalarında; telkâri ince işçiliktir diye eklemektedir. Telkâri parçaları 
birleştirirken toz kaynak kullandıklarını vurgulamaktadır. Tellerin tek tek kaynak yapılarak deseni 
oluşturduğunu belirtmektedir. Tepeliklerin alt düz satıh plaka üzerine telkâri işlemelerle ikinci bir 
yüzey oluşturularak yapıldığını belirtmektedir.

Tüm takıları üretirken toz kaynak kullandığını özellikle vurgulayan İlhami usta, toz kaynağı 
kendisinin elde ettiğini belirtmektedir. Altını erittiklerini kalem şeklindeki kalıba döktüklerini belirt-
mektedir. Kalem şeklindeki bu dökümü saatlerce eğeleyerek toz haline getirdiklerini ve kaynak 
tozu olarak kullandıklarını vurgulamaktadır. Takı üretiminde kullandıkları kalıpları genellikle er-
meni ustalardan görerek ve izleyerek kendilerinin elde ettiklerini belirtmektedir.

Koleksiyoner incelemelerinde tespit edilen tepeliklerin bir kısmının satın alma bir kısmının 
aile hatırası olarak saklanması sonucunda oluştuğu bilgisine ulaşılmıştır.  Madenin geri dönüşüm 
özelliği sebebiyle birçok takının günümüze ulaşamadığı, mevcutların ise anı niteliğinde kuyumcu 
koleksiyonerler tarafından korunduğu sonucu ortaya konmuştur.

Bildiri çalışması genel ve alt amaçlarına ulaşılmıştır. Malatya İl Merkezinde Bulunan Ma-
deni Tepeliklerinin Beşkonaklar Etnografya Müzesi örnekleri ile Akcebe kuyumculuğa ait tepelik 
örneklerinin;  malzeme, boyut, yapım teknikleri, süsleme, motif, desen ve kompozisyon özellikleri 
tespit edilmiş ve incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak araştırmanın metni oluştu-
rulmaya çalışılmıştır. İl de bir kuyumculuk müzesi projesi ile madeni takıların geçmiş ve günümüz 
arasındaki değerlendirmelerinin bir arada sunulacağı mekânın varlığı araştırma sonuçlarının 
öneriler kısmında sunulmaktadır. Geçmişte Malatyalı kuyumcu ustalarının elde ürettiği yöresel 
özellikli takılar ile bu takıların yapımında kullandığı el aletlerinin ve araçlarının kültür varlıklarına 
kazandırılması müze projesi ile mümkün olabilecektir. 

Not: Kapsamlı teknik incelemesi yapılan tepelikler bildiri metninin yayım kuralları çerçe-
vesinde 27 adet görsel örneğe indirilmiş, görsel örneklere ait bilgi formları kaldırılmıştır. Üç gruba 
ayrılan tepeliklerin her bir gruba ait bir adet gözlem fişi düzenlenerek bildirinin sayfa sınırlaması-
na uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
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EKLER   

1.1. BİLGİ FORMLARI

1.grup savatlı madeni tepelikler

    

Fotoğraf No   : 1

Bulunduğu Yer   : İlhami HOŞHANLI.

Ürünün Adı   : Tepelik.

Geliş Şekli   : Kendi tasarımı ve üretimi .

Geliş Tarihi   : 1958

İnceleme Tarihi   : 12/ 08/2013

Yapım Tarihi   : 1965

Ürünün Formu   : Daire.

Ürünün Boyutları : En:-  Boy: Çap: 11,5cm. Yükseklik: 3,5cm. 

Tepelikte Kullanılan Malzemeler  : Gümüş.

Tepelikte Kullanılan Teknikler  :Kalıba döküm, dövme, kalıpla kabartma, savat. 

Süsleme Özellikleri  : Bitkisel süsleme, Geometrik süsleme.

Kompozisyon    :Tepelik, daire formunda yükseltili bombe biçimli, içten kabartma 
tekniği ile şekillendirilmiştir. Alt iç kenarında baş üzerine tutturulmak üzere dört adet halka bulunmaktadır. 
Bir adet halkası mevcut değildir. Tepeliğin üst kısmında ustanın kalemişi savat tekniği ile yapılmış altı adet 
sınırlarının birbiri içinden geçerek kompozisyon oluşturduğu desenleme mevcuttur. Her bir geçme desen 
içinde, merkezinde beş yapraklı stilize bir çiçek motifinin etrafından yayılan yapraklar yer almaktadır. Tepe-
liğin dış kenarları noktalı sınır ve bu sınırı içten çevreleyen düz çizgi deseni ile savat tekniğinde çizilmiştir. 
Orta merkezde aynı süsleme ile daire şeklinde süsleme yapılmıştır.  Kubbe eksiktir.
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2-     

3-     

4-     

5-     
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6-  7- 

8-  9-  

10-       

11-  12-
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2.grup Telkari madeni tepelikler;

    

Fotoğraf No   : 13

Bulunduğu Yer   : İlhami HOŞHANLI.

Ürünün Adı   : Tepelik.

Geliş Şekli   : Kendi tasarımı ve üretimi. 

Geliş Tarihi   : 1958

İnceleme Tarihi   : 12/ 08/2013

Yapım Tarihi   : 1958

Ürünün Formu   : Daire.

Ürünün Boyutları:    Çap: 13cm. Yükseklik: 4cm. 

Tepelikte Kullanılan Malzemeler : Gümüş.

Tepelikte Kullanılan Teknikler : Döküm, dövme, telkâri.

Süsleme Özellikleri  : Bitkisel süsleme, Geometrik süsleme.

Kompozisyon   :Tepeliğin, dış kenarları dilimli daire formunda yükseltili bombe 
biçimli ve kubbelidir. Tepelik gümüş tellerin desen oluşturduğu yirmi adet ajurlu telkâri formunun kaynak 
yapılarak birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Üzerine, güherse ve baklava dilimi formunda kesme plakala-
rın kaynak yapılması ile oluşturulan süslemeler eklenmiştir. Tepeliğin üst kısmında yer alan kubbe kaynak 
yapılarak orta merkeze eklenmiştir. 
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14-        

15-  16-

17-  18-

19-            
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20-          

21-          

22-          

23-          
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24-       

 3.grup Kabartma desenli madeni tepelikler;

25-       

Fotoğraf No   : 25

Envanter No   : 129

Bulunduğu Yer   :Malatya Beş konaklar Etnoğrafya Müzesi.Vitrin.

Ürünün Adı   : Tepelik

Geliş Şekli   : Satın alma

Geliş Tarihi   : Bilinmiyor

İnceleme Tarihi   : 12/ 08/2013

Yapım Tarihi   : Bilinmiyor

Ürünün Biçimi   : Daire

Ürünün Boyutları : Çap: 16cm Yükseklik: 3 cm Penes sayısı:43 Penes çapı:1-2cm. 

Zincir Uzunluğu  : 6cm-9cm.

Tepelikte Kullanılan Malzemeler : Gümüş.

Tepelikte Kullanılan Teknikler : Kalıba döküm, dövme, kalıpla kabartma.

Süsleme Özellikleri  : Geometrik süsleme.
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Kompozisyon : Tepelik, daire formunda yükseltili bombe biçimli ve kubbelidir. Kalıba döküm tekniğin-
de ve içten kabartma ile şekillendirilmiştir. Çevresinde on sekiz adet halka bulunmaktadır. Halkalar perçin 
çivisinin halka şeklinde kaynak yapılmasından oluşturulmuştur. Zincirler üzerinde iki adet penez yer almakta 
bir kısmı eksiktir. İçten kabartma yapılarak yüzey süslemesi yapılan tepeliğin üzerinde geometrik altı köşeli 
yıldız motifi yer almaktadır. Kubbe içten kabartma ile şekillendirilmiş, üzerinde stilize bitkisel çiçek motifi yer 
almaktadır. Penezlerin bir kısmı deliklidir. 

26-      

27-      
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EK 1.2. 

Malatya il merkezinde bulunan madeni tepeliklerin malzeme ve yapım teknikleri tablosu
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Ek 1.3.

Fotoğraf 4 AKCEBE Kuyumculuk.‘’Akcebe Ailesi’’, Aral, S., Malatya: Kuyumcular Çarşısı, 2014. 



63

Malatya Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesi ve Akcebe Koleksiyonunda Bulunan Madeni Tepelik Örnekleri

Maddi Kültür

Ek 1.4.

  
Fotoğraf 5-6 İlhami Usta. “Hoşhanlı Kuyumculuk”, Aral, S., Malatya: Hoşhanlı Apartmanı,  2015.
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BAKIRCI, Doç. Dr. Fatih

�UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI MADDİ KÜLTÜR OLGULARI VE 

BUNLARIN DİNİ SİYASİ SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ

Doç. Dr. Fatih BAKIRCI1

Giriş
Günümüz Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Uygur Özerk Bölgesi’nde Kaşgar, Yarkent ve 

Hoten gibi şehirlerde yoğun olarak yaşayan Uygur Türkleri, bu bölgede sırasıyla Yarkend Hanlığı 
veya Kaşgar Hanlığı olarak da bilinen Saidiye Hanlığı (1514-1680) ve Hocalar Dönemi (1696-
1762) gibi siyasi yapılanmalar içinde pek çok edebi, dini ve siyasi eser vücuda getirmişlerdir. 16-
18. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönemde yoğun olarak meydana getirilen bu eserlerde çeşitli 
maddi kültür olgularıyla karşılaşılmaktadır. İnsanoğlunun yaptığı ve günlük hayatta farklı alanlar-
da kullandığı her türlü araç gereç, alet edevat, giysi gibi malzemeleri içeren maddi kültür unsur-
ları, Uygur Türkleri tarafından oluşturulmuş edebi, dini ve siyasi muhtevalı eserlerde yer almış 
ve bunların her birine örf, adet, gelenek, görenek, ahlak anlayışı, inançlar, değerler ve düşünce 
tarzlarını meydana getiren manevi kültürel unsurlar etrafında farklı işlevler yüklenmiştir. 

Bu bildiri kapsamında Doğu Türk yazı dilinin etkin olduğu alanlardan biri olan Kaşgar, 
Yarkent, Hoten, Aksu, Kuça gibi kültür merkezlerinde 16. yüzyıl başından 18. yüzyıl ortalarına 
kadar kaleme alınan eserleri taradığımızda özellikle 1. Muhammed Ebu Salahi tarafından 1678 
yılında yazılan Gül ü Bülbül’ünde, 2. Ömer Baki tarafından 1792 yılında yazılan Ferhad ü Şirin’i 
ve 3. yine aynı yazar tarafından 1792’de kaleme alınan Leyli vü Mecnun’u gibi edebi eserlerinde; 
4. Muhammed İvaz Semerkandi tarafından 1604 yılında yazılan Ziyau’l-Kulub’unda ve 5. 17-18. 
yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen Kıssa-i Hoca Afak ve Hoca Yusuf ve Hoca Cihan’da bazı 
maddi kültür olgularının kullanım alanı ve işlevleri dikkat çekmektedir. Taranan eserlerde dikkat 
çeken maddi kültür olguları şunlardır: harir hulle, gülab, dud (tütsü), kök temür, ser-pa(y), sipaç, 
şedde ve zilçe.

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, fthbkrc@
hotmail.com.
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kök tėmür: “mavi demir;  kılıç”

“Her yėrde bolsa mėniĳ düşmenim şu bolġay!”  dėp evvel düşmenni yoķ ķılġay-mėn!” dėp 
özi birle kök tėmür kėygen on miĳ mübāriz fehlevān bar ėrdi. TT. “Benim düşmanım her nerede 
olursa böyle olsun! Öncelikle <o> düşmanı yok edeceğim!” dediğinde kendisiyle <birlikte> mavi 
demir (kılıç) kuşanan <ve> savaşan on bin yiğit vardı (ÖBaki-FŞ; Bakırcı 2016: 150, 198).

kök tėmür: (<DLT [azraq] kök temür CTD III, 108; ko:k temür (al-azraq) “blue iron” ED 
709a; kŏk “koyu gri, gri, gök renginde olan her renk”; kȫk temür kerü turma.s. “Mavi demir iş 
görmeden durmaz; yani bir şeye isabet ettiği zaman onu yaralar.” Ercilasun vd. 2014: 155, 734) 
mavi demir;  kılıç. 

kök tėmür kėy-: “kılıç kuşanmak”

Kaşgarlı’nın Divanü Lügati’t-Türk’ünden itibaren gördüğümüz “mavi demir (kılıç)” anla-
mına gelen kök tėmür, kȫk temür kerü turmas “Mavi demir iş görmeden durmaz; yani bir şeye 
isabet ettiği zaman onu yaralar” atasözünde de yaşamaktadır. “Koyu gri, gri, gök renginde olan 
her renk” anlamlarındaki kök (>gök)’ün temürle birlikte kullanılması değerlendirildiğinde kök (gök) 
renginin Türk kültüründeki yerini hatırlamak gerekir. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’un doğuşu 
anlatılırken şu ifadeler geçer:

  “Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu, 

  Ay Kağan’ın o gündü, bir erkek oğlu oldu.

  Gömgök, gök mavisiydi, bu oğlanın yüz rengi

  Gömgök, gök mavisiydi, bu oğlanın yüz rengi, burada yüzünün renginin mavi-
liğinden kast edilen renk bakımından bir nitelendirme değildir. İleride kağan olacak birinin daha 
doğumu sırasında birtakım kağanlık alametleri olmalıydı. Yani Tanrısal (İlahî) bazı özellikleri ol-
malıydı. Bu nedenle, Oğuz Kağan, “Gök Tanrı”nın rengine bürünmüştür. Onun yüzünün gök renk-
te olması, onun gökten geldiğini ve Tanrı’nın rengini taşıdığını gösteren bir belirtidir.

Oğuz Kağan destanının bazı bölümlerinde Oğuz Kağan’a kılavuzluk eden ve Tanrı tara-
fından gönderilen kutsal kurttan söz açılırken, hep gök tüylü, gök yeleli ifadeleri kullanılır. Burada 
da kurda “gök” sıfatının verilmesi, onun kutsallığını ve Tanrı ile ilgisini göstermektedir. Bu bağ-
lamda demir (<temür) için kullanılan gök (<kök) rengi daha iyi anlaşılmakta; ayrıca yine Türklerde 
animistik inanca bağlı demirin kutsallığı, halk hekimliğindeki çeşitli tedavi yöntemlerinde demir-
den istifade edilmesi ve Türk destanlarında (Ergenekon Destanı vb.) çokça işlenmesiyle birlikte 
düşünüldüğünde kök tėmür “mavi demir; kılıç” isimlendirilmesi son derece manidardır. 

Ömer Baki’nin Ferhad ü Şirin’inde Ferhad’ın düşmanlarına karşı mücadelesinde yanında 
kök tėmür kėygen “mavi demir; kılıç kuşanan” âdeta “mavi demirin; kılıcın” koruyuculuğu ve kut-
sallığıyla yenilmezlik elde eden binlerce yiğit bulunmaktadır. 
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ser-pa(y): “giysi; şeref bildiren (sarık ya da takke, kaftan ve çizmeleri de içerir) 
resmî elbise”

Dėdi Šāvus bil<gil> ėy yār-ı bāver / Bu <v>ā<d>í ķuşlarıġa mėn mė server (S-GB 1387) 
TT. Tavus, “Ey sadık dost, bu vadi kuşlarına yol gösteren benim, (bunu) bil!

Kėyip ėgnimge tille vü zer-i nāb / Bu zeng-ser-pāy kişide yoķtu Ǿarr-yāb (S-GB 1388) 

TT. Sırtıma saf altın işlemeli (giysi) giymiş(im). Bu giysinin kıskandıran ışıltısı, (hiç)kimse-
de yoktur (Bakırcı 2015: 307, 422).

Āĥirü’l-emr Ferhād’nı izdip barġan kişiler ol taġda ilgerikidin hem ĥūbraķ arıķ ķazadur dėp 
Şírín’ġa ĥaber bėrdiler. Şírín bisyār ĥōş-vaķt  bolup ĥaber aytġanlarġa ser-pālar ķıldı ammā köĳ-
lide  Ferhād’nıĳ cemālını temāşā ķılmaķġa bisyār ārzū ķılur ėrdi. TT. Sonunda Ferhat’ı aramak 
için giden kişiler, “O dağda öncekinden de daha iyi ark kazmaktadır.” diye Şirin’e haber verdiler. 
Şirin çok mutlu olup haber<i> getirenlere şeref nişanesi (olan) giysiler ihsan etti ama gönlünde 
Ferhat’ın yüzünü görme arzusu bulunuyordu (ÖBaki-FŞ; Bakırcı 2016: 144, 192).

ser-pā (<Far. ser+pā(y); ser-pāy “a kind of shoe (see ىاپريز); zír-pā, zír-pāy “subject, 
tributary; a shoe” Steingass 1982: 670b, 633b; YUyg. ser-pāy “kiyim, kiyecek, üstbaş” İL 618b; 
sarpay (sarpai) Shaw 1880: 121).

Farsçadan Türkçeye geçen birleşik yapılı sözcüğün Farsçadaki karşılığı “a kind of shoe” 
[ayakkabı, pabuç]’dur. Doğu Türkçesinde ise anlam genişlemesine uğrayarak “giysi” hatta Uygur 
Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde “şeref bildiren (sarık ya da takke, kaftan ve çiz-
meleri de içerir) resmî elbise” gibi anlamlarda kullanıldığını Kaşgar ve Yarkent ağızları üzerine 
araştırmalar yapan Robert Shaw’ın hazırladığı sözlük sayesinde haberdar oluyoruz. Hem Salahi 
tarafından Kaşgar’da 1678 yılında yazılan Gül ü Bülbül’de hem de Ömer Baki tarafından Yar-
kent’te 1792’de kaleme alınan Ferhad ü Şirin’de ser-pa(y)ın “giysi” anlamının yanı sıra daha çok 
“şeref bildiren (sarık ya da takke, kaftan ve çizmeleri de içerir) resmî elbise” anlamlarıyla kulla-
nıldığı anlaşılmaktadır. Salahi’de metaforik bir dil içinde tavus kuşunun, diğer kuşlar arasından 
sıyrılan kibirli, gösterişli ve muteber oluşu kendisinin sırtındaki serpayla okuyucuya sezdirilirken 
Ömer Baki’de ise Şirin kendisine Ferhad’la ilgili haber getirenlere ihsanda bulunmak üzere serpa-
lar verir. Bu metinlerin tanıklığında genel olarak “giysi, elbise” anlamına gelen serpa gibi bir maddi 
kültür ögesinin Uygur Türkleri arasında bir şeref ve itibar göstergesi anlamları taşıdığı dolayısıyla 
serpayla sembolleşen ve sosyo-kültürel alanlarda kazandığı anlam örüntüsüyle de dikkat çeken 
bir maddi kültür ögesidir.

sipaç “taç, sarık” (YUyg. sipaç (sipach چپيس ) “beyaz kumaştan sarık” Shaw 1880: 129; 
YUyg.Hot. sipeç “tac, selle” Gopuri 1986: 275).

Başıĳda tāc ėmes yalġan safíģdür/ Sipacıĳ gāhí rāst gāhí kecdür (S-GB 1665)

TT. Başında(ki) taç değil, yalandan (bir) çuvaldır; tacın, bazen düz bazen eğridir (Bakırcı 
2015: 338, 436).
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Kėyip başıĳġa zāhid-āne destār /ǾAbesdür šāǾatiĳde ger riyā bar (S-GB 1666)

TT. Başına zahitçe (bir) sarık giymiş(sin). Kulluğunda riya var(sa) (yaptıkların) boştur (Ba-
kırcı 2015: 338, 436).

Günümüz Uygur Türkçesinde kullanılan sipaç “taç, sarık” sözcüğü Salahi’nin Gül ü Bül-
bül’ünde de geçmektedir. Eserin 17. yüzyıla ait olduğu dikkate alındığında sipaçın Doğu Türkçe-
sinde daha erken dönemlerde kullanıldığı söylenebilir. Gül ü Bülbül’de yalancı ve riyakar olarak 
nitelendirilen Hüdhüd’ün ibiğinden mülhem metaforik olarak kullanılmış bir maddi kültür ögesidir. 
Sipaçın, dönemin ve bölgenin dini tiplerinden zahitlere özgü bir sembol olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü bölgede Saidiye Hanlığı’ndan itibaren Nakşibendi tarikatına bağlı iki ayrı kolun mücadele-
leri görülür. Bölge halkının dini duyguları, manevi ve maddi yönleri nedeniyle Nakşibendî tarikatı 
ya da bu bölgedeki yaygın adıyla “İşançılık”2 hızlı bir şekilde yayılırken, Abdullah Han ve oğlu 
Yolbars Han ile Abdüllatif Han ve İsmail Han arasındaki taht mücadelelerinde tarikat mensupları-
nın da kendi çıkarları doğrultusunda farklı hanlara destek verip ikiye bölünmeleri, Nakşibendiliğin 
Doğu Türkistan’da iki önemli kolunun oluşmasına neden olur (“Hocalar Devri” öncesi Saidiye 
Hanlığında yaşanan siyasî olaylar ve hocaların rolü ve çekişmeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. 
Almas 1984, Buğra 1987). Mahdum-ı Azam’ın büyük oğlu Hoca Muhammed Emin Kalan (İşan 
Kelân)’ın oğulları Afakiyye veya Aktağlık (Akdağlı) adıyla, dördüncü oğlu Hoca Muhammed İshak 
Veli’nin oğulları ise İshakiyye veya Karatağlık (Karadağlı) adıyla, ayrı görüşler savunan iki dini 
grup olarak kıyasıya mücadeleye girmeleri ülkeyi yeni bir döneme sürükler. Hanlığın bu dikkat 
çekici siyasi tarihi ve toplumsal yapısı, bölgenin kültür ve edebiyat ürünlerine de yansımış ve si-
paç “sarık” gibi zahitlerle özdeşleşen giysiler, Salahi’nin Gül ü Bülbül’ünde zahit Hüdhüd’ün sarığı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

şedde “boncuk, küre; dizi, sıra” (<Ar. şedde; YUyg. şedde هش هدد “mescidlerniñ peştaķlırı 
üstige mihrabçe şeklide ķoyulġan  xış” İL 776a; هدش shadah Shaw 1880: 133).

Eger bāver ķılmasaĳlar, duyulġalarıĳġa temāşā ķılıĳlar! Alem birle tuġlar şeddesiġa baķıĳ-
lar, dėp andaġ ėttiler kim barça duyulġalarnı urup yėrge yumalattı, barça tuġlar şeddesini pāre 
pāre ķıldı. TT. Eğer inanmasanız, miğferlerinize bakınız! Sancak ve tuğlar<ın> boncuğuna ba-
kınız!” deyince şöyle yaptı: Bütün miğferleri vurup yere yuvarlattı, bütün tuğlar<ın> boncuğunu 
paramparça yaptı (ÖBaki-FŞ; Bakırcı 2016: 150-151, 198).

Arapça kökenli sözcük, günümüz Uygur Türkçesinde yaşayan ve takip edebildiğimiz ka-
darıyla 18. yüzyıldan itibaren Doğu Türkçesinde “boncuk, küre; dizi, sıra” anlamlarıyla kullanıl-
maktadır. Ömer Baki’nin Ferhad ü Şirin’inde Ferhad, düşmanlarına meydan okuma adına tuğların 
şeddelerini paramparça eder. Bu maddi kültür ögesinin Türk kültüründe alemle birlikte bir alplık 
simgesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Emel Esin, İlhanlı devrine ait bir kitap sayfasında Hakanlı alplarından İlik Buğra Han’ın 
bayrağı ve bayrağındaki alem resmedilirken alemin, moncuk üzerine oturtulmuş iki başlı evren 

2  “İşan”, “Türkistan’da din öğretmenlerine verilen unvan” İL 1337b; “Türkistan ve İdil havzası Türklerinde 
“sufi, kerâmet sahibi, velî” anlamlarında, ulema ve şeyhlere verilen bir unvandır.  Orta Aysa kaynaklarında 
tarikat başkanlarının isimlerinin yerine “İşan”, “Pir” adları da kullanılmıştır” (OSMANOV 1997: 186).
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(ejderha) şeklinde olduğu belirtilir. Yine Esin’in tespitine göre Timür’ün evrenli moncuğu da, Tok-
tamış Han ile yaptığı savaşta Topkapı Müzesi Kütüphanesi H. 2153 vr. 2’de resmedilmektedir 
(2006: 302, 138. dipnot). 

Türk kültür tarihinde alem ve tuğların üzerine oturtulduğu ve alplık simgesi olduğu anlaşı-
lan maddi kültür olgularından moncuk (küre), Doğu Türkçesinde şedde gibi alıntı bir sözcükle de 
olsa anlam alanı ve işleviyle Uygur Türkleri arasında yaşamaktadır. Çünkü Ömer Baki’nin Ali Şir 
Nevâyî gibi yüksek zümre edebi çevrelerine hitap eden Ferhad ü Şirin’ini halkın anlayacağı bir 
üslupla mensur bir şekilde yeniden kaleme aldığını unutmamak gerekir.

zilçe-i kirmanî: “bir tür Türk halısı”

Şāfūr barıp Ferhād’nıĳ ayaġıġa yıķıldı ayāġlarıġa söyüp zār zār yıġladı, barça ĥalāyıķlar 
yıġlaştılar. Ferhād’nıĳ tenige ģarír ģulleler yafıp gül-āblar sėptiler, ĥōş-būy nėmerseler ve dūd 
bėrdiler. Sandūķġa salıp tėvege ķoydılar, üzesige zílçe-i Kirmaníler yafıp; Şāfūr tėveni boynıġa 
baġlap Şírín šarafıge revān boldılar. Barça ĥalāyıķlar çıķıp Ferhād’nı, Şírín’niĳ ordasıġa kėltürdi-
ler. TT. Şapur gidip Ferhat’ın ayağına kapanıp ayaklarını öpüp hıçkıra hıçkıra ağladı, bütün halk 
ağladı. Ferhat’ın vücudunu ipek<ten yapılmış> cennet elbiseler<iyle> örtüp gül suları serptiler, 
hoş kokular ve tütsü verdiler. Sandığa koyup deveye bindirdiler, üzerine Kirmanî halılar örttüler. 
Şapur, deveyi boynuna bağlayıp Şirin’e doğru yola koyuldu. Bütün halk çıkıp Ferhat’ı, Şirin’in 
<kendi> sarayına getirdiler (ÖBaki-FŞ; Bakırcı 2016: 167-168, 212).

zilçe “halı, kilim; bir tür uzun tüylü halı, Türk halısı”(<zíl+çe; → Doğu T.ŞS176 zíl “zilçe, kilim, 
ferş”; YUyg. zilçe İL 588b; Shaw 1880: 115).

kirmaní (<T. kirmen + Ar. -í; kirmen [>kirman] <eğir- + -men Eren 1999: 245-246; kirman 
<Erm. k’arman ‘spindle’ Dankoff ALT 782 [Eren 1999: 246]; kirmen <egirmen <eg-(i)r-men → 
girmen [/e-/ düşmesi ile] > kirmen ~ kirman [g- > k- ile] Gülensoy 2007: 527) kirmenle yapılmış 
olan; “kirmen” ip eğirmeye yarayan alet.

Türkçeye Farsçadan geçen zil, zilçe “halı, kilim” anlamındaki sözcük, Doğu Türkçe-
si (Çağatay Türkçesi) döneminde kullanılmış olup günümüzde de Yeni Uygur Türkçesinde 
görülmektedir. Zilçe sözcüğü taranan eserlerden Ömer Baki’nin Ferhad ü Şirin adlı eserinde 
Ferhad’ın ölümünün ardından ona düzenlenen cenaze töreninde geçmektedir. Şirin’in Hüsrev’le 
evleneceği haberini alan Ferhad, aşk acısı çekerek başını taşlara vurur ve ölür. Cenazesinin ken-
di sarayına gönderilmesini isteyen Şirin’in talebinin yerine getirilmesi için Şapur ve yakınındakiler 
Ferhad’ın cenazesini deveye bindirdikten sonra sandığın üzerine kirmenlerle dokunmuş yünlü 
halı örterler. Türkçe “ip eğirmeye yarayan alet” anlamındaki egirmen’den bozma kirmen sözcüğü,  
zamanda İran’da halı ve kilim dokumacılığıyla bilinen bir yer adı oluşturmuş ve Kirman olarak 
kullanılagelmiştir. Bu sözcüğe Arapça nispet i’sinin (-î) gelmesiyle oluşmuş Kirmanî, metinde 
zilçe ile kullanılarak “Türkler tarafından dokunan bir halı; Kirman halısı” anlamında zilçe-i Kirmanî 
şeklinde geçmektedir. Metinden de anlaşıldığı üzere bu maddi kültür ögesi cenaze törenlerinde 
kullanılan ve halk arasında cenazeye işaret eden bir öge olarak değerlendirilebilir. Ayrıca met-
nin bütününe yansıyan Ferhad’ın halk için yaptığı kahramanlıklar ve Ermen ülkesinin hükümdarı 
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Mihin Banu’nun yeğeni Şirin’in sarayına gönderilmek üzere hazırlanan bir cenaze ritüeli olarak 
düşünüldüğünde bunun sıradan kişiler için kullanılmadığı da ifade edilebilir.

Bu tür yeni bir hayata geçiş ritüellerinin kökeninde “doğum düşüncesi” esaslı uygulama-
ların yer aldığını ileri süren Serkina Galina’ya göre keçe, post, halı gibi yaygılar, ölen kişinin 
dünyadan tecridi ve kendi dünyasını yeniden var etmesinde kullanacağı araçlardır (geniş bilgi 
için bk. 2006: 185-195). Örneğin hayvan postunun defnedilmede kullanılması Türk kültürünün 
bir parçasıdır (Zasetskya 1994: 22, Galina 2006: 187). Bu geleneğin Türkmenler tarafından da 
devam ettirildiği, cenaze merasimlerinde tabutları ipek halılarla örttükleri bilinmektedir (Turkme-
niya l, 1929: 86, Galina 2006: 187). Bütün bu cenaze kaldırılması sırasında kullanılan yaygılar 
Türk kültüründe ölümlük halı veya kilimlerin (geniş bilgi için bk. Bekir 2012) ortaya çıkmasına 
hatta üzerlerinin hayat ağacı motifleriyle işlenmesine neden olmuştur. Uygur Türklerinin yoğun 
olarak yaşadıkları yerlerde yazılan Ferhad ü Şirin hikâyesinde de bu uygulamanın geçmesi, Türk 
dünyasında ortak bir gelenek olan bu ölümlük halı veya kilimlerin Uygur Türkleri arasında da var 
olduğunu gösterir.

Yukarıdaki metinde Ferhad’ın cenazesiyle ilgili vücudunun harir hullelerle “ipek<ten yapıl-
mış> cennet elbiseleri” sarılıp kefenine gülab “gülsuyu” dökülüp hoş kokular ve tütsüler verildiği 
görülmektedir. Farklı maddi kültür ögelerinin yine cenaze ritüelleri sırasında kullanıldığı dikkat 
çeker. Timür’ün cenazesinde gül sularıyla yıkanıp ipekli kumaşa sarılarak mahfeye konuldu-
ğu belirtilir (Aka 2000: 34). Günümüz Uygur Türklerinde özellikle kefenlemeden sonra kefene 
gülsuyu serpilmesi ve keçeye sarılması gibi ölüyü uğurlamaya dair çeşitli uygulamalar Ferhad’ın 
uğurlanışına yakın bir şekilde devam etmektedir. Aşağıdaki satırlar bunu göstermektedir:

Cenaze yıkandıktan sonra kefenlenir. Kefenlik beyaz kumaştan yapılır, 
iğne kullanılmaz, kumaşın kendisinden çıkarılan iplerle bağlanır. Erkekler üç kat, 
kadınlar beş kat kefenlenir. Ependi’ye göre ise erkeklerin kefeni iki kat, kadınların 
üç kat olur. Kefen iç kefen ve dış kefen diye ikiye ayrılır. İç kefen ölenin boynun-
dan dizlerine kadar olan kefendir. Dış kefen ise bütün vücudu saran kefendir. Ke-
fenin üzerine gül suyu veya zemzem suyu serpilir. Sonra beyaz keçeye sarılarak 
tabuta konulur (Öger vd. 2013: 52).

Ömer Baki’nin bir başka eseri Leyli vü Mecnun’da yine ölen âşıklar bulunmakta ancak 
bu eserde ölen Mecnun için benzer cenaze ritüeli düzenlenmemiştir. Sadece kefenlenip tabuta 
konulduğu ifade edilmek suretiyle hikâye tamamlanmıştır (bk. Alper 2016: 90, 113).

Sonuç
Doğu Türk yazı dilinin etkin olduğu alanlardan biri olan Kaşgar, Yarkent, Hoten, Aksu, 

Kuça gibi kültür merkezlerinde 16. yüzyıl başından 18. yüzyıl ortalarına kadar kaleme alınan 
eserlerden bazılarını tarayarak elde ettiğimiz maddi kültür olgularının bir kısmını ortaya koymaya 
çalıştık. Bu maddi kültür ögelerinin kullanım alanı ve işlevlerini tespit ederken Türk kültüründe 
var olup olmadığını gözler önüne sermek için karşılaştırmalar yaptık. Özellikle günümüz Uygur 
Türklerinde var olan maddi kültür ögelerinin kullanım alanı ve işlevlerinin Türk dünyasında or-
tak kullanımlar olduğunu gördük. Ölüm, savaş araç gereçleri ve giysilerle ilgili bu dar kapsamlı 
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araştırmada bile bu maddi kültür olgularına yüklenen anlamlar, inançlar ve değerlerin aracılığıyla 
geleneklerin ve bölgenin sosyo-kültürel değişiminin takip edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu ne-
denle bu tür birincil kaynak metinler sadece metin neşri açısından değil Türk kültür tarihinin çeşitli 
yönlerini aydınlatmak adına da okunup günümüze kazandırılmalı ve ardından bu metinler üzerin-
de Türk kültür tarihiyle ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.
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DEĞERLENDİRME

Dr. Kayrat BELEK1

Giriş
Bir milletin sosyal ve ekonomik özelliklerinin ortaya konmasında ve araştırılmasında kom-

şu yöre halkı ile olan münasebetlerin ve ortak tarih bağının önemli bir yer tuttuğu anlaşılır. Bu 
çalışmalar aynı zamanda ortak yönlerin tespitine imkân sağlar. Bu çerçevede Kırgızistan coğraf-
yasının Ortaçağ’da yaşayan Türk boylarının, özellikle Karahanlıların, kültür ve tarihinin incelen-
mesi açısından büyük önem taşıdığı bilinir. Dolayısıyla arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, 
epigrafik ve numizmatik veriler, tarihi kaynaklar, Karahanlılara ait kültürel mirasın ortaya çıkarıl-
masında önemli bir yere sahiptir (Koçnev 2006: 148). Zira Karahanlılar siyasi, ticari, askeri, dini, 
sanat ve mimarlık alanında birbirinden güzel eserler vücuda getirmişler (Kraçkovskaya 1949: 4). 
Özellikle, son yıllarda Kırgızistan’ın Isık-Göl yöresindeki arkeolojik kazılar ve saha araştırmaları 
sonucunda elde edilen Türk-İslami yazıtlar Karahanlıların kültür tarihini bir daha değerlendirilme-
sini gerekli kılmaktadır. 

Söz konusu kitabelerde eski Türk hâkimiyet anlayışı hakkında bilgiler içermektedir. Bilin-
diği gibi Orhon kitabelerinde konar-göçer Türk hâkimiyet anlayışındaki hükümdarda, Tanrı’nın 
bahşettiği bazı vasıfların olması gerektiği kabul edilirdi. Buna göre Türk hükümdarlarına yönetme 
yetkisi Tanrı tarafından ve ilâhi lütuf olarak bağışlandığı yönünde bilgilere oldukça teferruatlı yer 
verildiği anlaşılır. Yani hükümdar Tanrı’nın irade ettiği, kendisine kut (devlet, talih, baht) ve uluğ 
verdiği için “hükümdar” olduğu belirtilir. Bu hâkimiyet anlayışının yüzyıllar boyunca Türk devlet 

1 Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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yönetiminin ve kimliğinin korunmasında temel unsur olarak alındığı aşikârdır (Kafesoğlu 1998: 
248-258, Genç 1981: 66-75).

Bu kapsamda Karahanlılar döneminde dahi “kut” varlığından açıkça söz etmek mümkün-
dür. Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig eserinde söz konusu duruma ilişkin mümtaz bilgiler yer 
almakla birlikte “Isık-Göl” yöresindeki Teskey Ala-Too “Tosor” Yazıtı, “Han-Tepe” Yazıtı üzerine 
işlediği kut, ilig, egiz, sökmen, kutlug, alp gibi kelimeler bunun en bariz örneğini teşkil eder. Zira 
“kut” ve “kutlug” sözlerinin doğrudan doğruya Karahanlılarda ve Selçuklularda  “devlet” mefhu-
munu ortaya çıkaran -devleti idare kudret ve selahiyeti-kimlik özgürlüklerini- koruyan manasına 
geldiği görülür.

Adı geçen yazıtların metinleri önemli olmakla birlikte Türklerin zaman zaman hükümleri 
altında bulundurdukları Merkezî Asya, Doğu Avrupa ve Yakın Doğu Asya topraklarına kadar ortaya 
çıkarmış oldukları yazıtlarında aynı kültürü paylaşmaktan doğan benzerlikler dikkati çekmektedir. 

Anadolu-Selçuklu ve Karahanlı Dönemleri Türk-İslam Kitabeleri
Kırgızistan coğrafyasındaki “Isık-Göl Yazıtları: Arapça ve Hakani Kitabeleri” konu başlığın-

da “Küngöy Ala-Too Yazıtları”; “Teskey Ala-Too Yazıtları”; “Küngöy Ala-Too ve Teskey Ala-Too 
Damgalı Yazıtlar ve Kitabeler” adlı olarak sınıflandırılabilir. “Küngöy Ala-Too” mezar taşlarının 
çoğununda Kuran-ı Kerim’deki Âl-i İmrân Sûresi 18.,19. ayetlerinin yazılması ve daha çok Kara-
hanlı devlet adamlarına dikilmesi (Vezir Seydülmülk gibi) ve kitabe metinlerinde “Şafiî mezhebi” 
tesiri olduğu görülmüştür. “Şafiî mezhebi”nin ilk taraftarlarından Şaş bölgesinde Şeyh Ebu Bekr 
Muhammed Kaffal (ö, 976/77) olduğu bilinmektedir (Barthold 1963: 237). Bunun yanında anılan 
bölgeye “Kerk” (Fergana) ve “Sâri” (İran) şehirlerinden gelen din adamlarının büyük rolü olduğu 
açıkça bellidir. “Küngöy Ala-Too” mezar taşları “Teskey Ala-Too” kitabelerine göre görünüm ve 
metin muhtevası bakımından, aynı bölgede bulunsalar da, oldukça farklıdır. Bunun yanında “Koy 
Sarı” yazıtında hem Köktürk yazısı hem de Arap harfli yazısı mevcuttur. Diğer “Ton” ve “Ceti 
Ögüz” kitabelerinden de Karahanlı devlet adamları adına ithafen konulmuş mezar taşlar (Hacib, 
Hoca vb) ve ayrıca konar-göçerlerle ilintili boy kimliklerini belirten (Kayı, Kimak, Buka) kitabeler 
vardır (Belek 2015: 357-360). 

“Küngöy Ala-Too ve Teskey Ala-Too Damgalı Yazıtlar ve Kitabeler” kısmında Arap harfli 
yazıtlar arasında konar-göçer hayattan geldiğini gösteren bir sürü boy “damgaları” görülmesi dik-
kati çeker. Oysa bu boy damgalar arasında Divanü Lügat at-Türk’te de geçen “Oğuz” boylarına 
ait damgalarına rastlanabilir. Bu vesile ile Isık-Göl bölgesinde “Oğuz” ve “Türgiş” boylarının çok 
zamanlardır hayat sürdüren mekân olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu “Küngöy Ala-Too Yazıtları”ndan görüldüğü gibi IX-XII yüzyıllarda İslam çe-
şitli tarikat yoluyla yayılmıştır. Fakat İslamiyetin hangi tarikat yoluyla yayıldığıyla ilgili kesin bir 
kanıt yoktur. Genel itibariyle Karahanlıların İslamiyetin Hanefi mezhebi taraftarları olduğu bilinir 
(Barthold 1963: 315-317). Karahanlılarda İslamiyetin resmen kabul edilmesiyle Karahanlı toprak-
larında müslüman ve gayri müslüman tabakaları olarak ayrıldığı bilinmektedir (Genç 1981: 38-
40). “Küngöy Ala-Too” mezar taşlarının çoğununda Kuran-ı Kerim’deki Âl-i İmrân Sûresi 18.-19. 
ayetlerinin yazılması ve böyle içerikli kitabelerin Orta Asya’nın diğer bölgelerinde bulunmaması 
oldukça dikkati çeker. 
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مالسالا هللادنع نيدلا نا ميكحلازيزعلاوهالا هلا آل طسقلاب امئاق ملعلا اولواو هكيلملاو وهالا هلا ال هنا هللا دهش

(18) Allah, melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O, Allah’tan baş-
ka gerçek ilâh olmadığına şahittir. O’ndan başka gerçek ilâh yoktur. Her zaman üs-
tün gelen ve herşeyi yerli yerince yapan da O’dur. (19). Allah katında kabul gören 
din İslam’dır. (Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân. 18-19 ayetler). 

“Küngöy Ala-Too” mezar taşlarıdan görüntüler
(K. Tabaldiev ve K. Belek, 2008) 

Orta Asya’daki Türk-İslam kitabeleri üzerinde uzman V. N. Nastiç’e göre, Kuran-ı Ke-
rim’deki Âl-i İmrân Sûresi 18.-19. ayetlerinin kazıldığı kitabeler Afganistan’dan iki tane ve Azer-
baycan’dan ancak bir tane bulunduğunu belirtir ve anılan ayetlerin Doğu İslam dünyası için pek 
kullanılmadığını vurgular (Nastiç 1989: 172, Neymatova 1981: 14). Böylelikle bu ayetlerin bu-
lunduğu kitabeler daha çok Kuzey ve Kuzey Doğu Afrika, Mısır, Eritreya, Tunis gibi coğrafyalar-
dan bulunmuştur (Nastiç 1989: 172-173). Ancak Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’nın “Ahlat Me-
zar Taşları” kitabından gösterilen bilgilerden hareketle bu kitabelerin Anadolu’nun orta ve doğu 
bölgelerinde de yaygın olduğunu görebiliriz. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’nın Anadolu’daki 
Türk-İslam kitabeleri üzerindeki çalışmalarındaki farkına varılan bir diğer nokta da kitabelerin 
giriş sözlerindeki değişiklerdir. Yani, Anadolu’daki bazı kitabelerin giriş sözlerinin XII. yüzyılın ilk 
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çeyreği itibariyle اذه ربق veya هذه ةبرت veyahut هذه ةضور olarak değişmeye başladığını ve bunun da 
XIV. yüzyılda da devam ettiğini belirtir (Karamağaralı 1992: 84; Kat. No. 57, 58, 82, 89, 98). Ger-
çekten Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’nın altını çizdiği اذه ربق gibi giriş sözlerle başlayan kitabeler, 
Orta Asya’daki Karahanlı dönemi kitabelerinin hemen hemen hepsinde mevcuttur.

Ahlat Mezar Taşlarından görüntüler.
B. Karamağaralı, 1992: res. 253. Kat No.42. ve res. 236. Kat.No.33.

Bu vesile ile Karahanlı ve Selçuklu siyasi ilişkileri, Selçuklu Devleti kuruluncaya kadar 
Selçuk Bey ile başlayıp, onun evlatları olan Arslan Yabgu, Tuğrul Bey, Çağrı Bey dönemlerinde 
de devam etmiştir. Onlar, ilk defa Karahanlılarla Samaniler arasındaki mücadeleler sırasında, 
Selçukluların Samanilere müttefik olması nedeniyle Samanilere yardım ederek Karahanlıların 
mağlup olmasını temin etmişlerdir. Bu vesileyle gittikçe büyüyen Selçuklu kuvvetleri daha sonra 
Harezm ve Maveraünnehr’den Horasan bölgesine gelerek devletlerini kurmuşlardır (Turan, 2003: 
103). 

Karahanlılarla Selçuklu siyasi ilişkileri yanında iki devlet arasında dinî, kültürel, iktisadî ve 
sosyal bağlarının geliştiğini yazılı eserlerden görmekteyiz. Bu bağlamda Türklerin zaman zaman 
hükümleri altında bulundurdukları Merkezî Asya ve Yakın Doğu Asya ülkelerinde ortaya çıkarılmış 
olan yazıtlarda aynı kültürü paylaşmaktan doğan benzerlikler dikkati çeker. 

“Isık-Göl” Yöresindeki “Tosor” Yazıtı
Eski Türk hâkimiyet anlayışında hükümdarda, Tanrı’nın bahşettiği bazı vasıfların olması 

gerektiği kabul edilir. Buna göre Türk hükümdarlarına yönetme yetkisi Tanrı tarafından ve ilâhi 
lütuf olarak bağışlandığı yönünde bilgilere Orhon kitabelerinde oldukça teferruatlı yer verildiği 
anlaşılır (Klyaştornıy 1964: 61-62). Yani hükümdar Tanrı’nın irade ettiği kendisine kut (devlet, 
talih, baht) ve uluğ verdiği için “hükümdar” olduğu belirtilir. Bu hâkimiyet anlayışının yüzyıllar bo-
yunca Türk devlet yönetiminin ve kimliğinin korunmasında temel unsur olarak alındığı aşikârdır 
(bk. Tekin 2010). Bu kapsamda Karahanlılar döneminde dahi “kut” varlığından açıkça söz etmek 
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mümkündür. Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig eserinde söz konusu duruma ilişkin mümtaz bilgi-
ler yer almakla birlikte konargöçer halkın“Isık-Göl” yöresindeki “Tosor Yazıtı” üzerine işlediği kut 
kelimeleri bunun en bariz örneğini teşkil eder. Adı geçen yazıtın metni ile ilgili kelimeler önemli 
olmakla birlikte kut kelimesi üzerinde durmanın daha yerinde olacağı kanaatine varılır. Bu bağ-
lamda kut’un doğrudan doğruya “devlet” mefhumunu ortaya çıkaran -devleti idare kudret ve sela-
hiyeti-kimlik özgürlüklerini- koruyan manasına geldiği görülür (Genç 1981). Yazıtın metni ile ilgili 
olarak tam metin, transkripsyon ve açıklaması aşağıda verilmiştir.

Transkripsyonu: 

Men Ķara Hasan Sökmen! Cagr-ġa sü ber-i-

man (ber-ir-em) ķaram-luġ sü bera-n, sana 

sıġd-ım idhu-ķut Teñgri! Men Mes’ûd Alb 

aldım. Teñgir ķutluġ ķılsun. Âmin!

Metnin okunması:

نم قرا حسان سکمن  
نسو برا  وغقرام لن حعر غا سو بر يما  

قت تکر ىاديم  سغد اسن  
لديما بال   من مسعود 

نقلسو امين  تکٻر قتلغ 

Açıklaması: “Ben Ķara Hasan Sökmen. Çagrı’ya ordu bağışlıyorum. Bunu (bana) bağış-
layan Sana adak adadım İdıkut Tengri! Ben Mes’ud-Alb aldım. Tanrı (Allah) kutlu kılsın. Âmin”.

Resim : “Tosor” Yazıtnın çizimleri ve orijinal görünümü

Söz konusu yazıtta iki kişi arasında birbirlerine hitabederken “kutlug” yani Tanrı tarafından 
kendilerine yönetme yetkisi (devletli; halk) bahşedilen anlamda kullanıldığı da açıktır. İşte bu 
anlayıştan dolayıdır ki devletli olmak “idi kut” veya “kutluk” deyminin de gösterdiği gibi kutsaldır. 
Bunun yanında ilgili yazıtta yer alan metinin muhtevasında Karahanlılardaki arazi yönetiminde 
özel mülkiyetin varlığı yanında, İslâmî mirî arazi statüsünün ve Selçuklular vasıtasıyla Karahanlı-
larda da uygulanan ikta sisteminin taş üzerinde kalan bir örneği olarak da vasıflandırmak gerekir. 

Bunun yanında Kırgızistan’daki Çüy bölgesindeki arkeolojik çalışmalarda da elde edilen, 
ayrıca ilim dünyasınca Anadolu Selçuklularına ait olduğu bilinen aynalar, Selçuklu maden sana-
tında oldukça geniş bir kullanım objesi olmuştur. 6-23 cm arasında değişen halkalı ya da saplı 
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Selçuklu aynalarının bir yüzleri cilalanmış ve parlatılmış, arka yüzleri de dökümle elde edilmiştir. 
Anadolu Selçuklularından Orta Asya’ya mal edilen Selçuklu aynalarının bir kısmında hayat ağacı 
motifiyle birlikte verilmiş çifte sfenks figürü vardır. Çifte sfenks figürüyle bezenmiş bu aynaların 
çevresini bezeyen kûfi kitabelerde ürünün sahibine iyi dilekler iletilmiştir.

Anadolu Selçuklularına ait çifte sfenks
(Arkelog Prof. Dr. Kubatbek Tabaldıev’in foto arşivinden)

Değerlendirme ve Sonuç
Söz konusu yazıtların metinlerinden de anlaşıldığı üzere Karahanlılardaki ve Selçuklular-

daki ekonomik sosyal tabakanın sınıflar hâlinde büyüdüğünü ve onların merkezi mevkisi muhtelif 
yabancı kültürler ile temâsa geçmesini sağlıyordu. İslâm’ın, Türk halklarına sirayet eden manevî 
merkezler olması yanında yerleşik dünya ile temasta bozkırın üssü durumundaydı. İslâmiyetin 
Türkistan topraklarına yayılmasıyla Türkistan tarihinin odağı artık daha batıya kaymaya başla-
mıştır. Ortaçağlarda Türkler, göçebe bir hayat tarzı yaşamasına rağmen, Karahanlılardan Sel-
çuklulara doğru Türklerin büyük bir kısmının yerleşik düzene geçerek çiftçilik, zanaat ve ticaretle 
uğraştığı da anlaşılıyordu. Bunun yanı sıra Karahanlıların sosyal yapısı tamamıyla nevi şahsına 
münhasır bir gelişme kaydetmişti. Karahanlılarda ve Selçuklularda şehircilik ve çiftçilik kültürü, 
İpek Yolu güzergâhı üzerindeki Maveraünnehr, Yedisu, Doğu Türkistan’da daha önceleri ken-
di ticaret ve devlet teşkilatını geliştiren Büyük Selçuklulardan etkileniyordu. Dolayısıyla “Tosor” 
Yazıtı’nda belirtildiği üzere İslâm, Türk kültürüne ve toplum hayatına, önceki safhalardan daha 
büyük değişiklikler getirmiştir. Düşünce tarihi bakımından Tanrı (gök-yer-atalar) inanışı ile İslam 
dîni akideleri kaynaşarak Türkleri tevhit kavramına yaklaştırmış bulunuyordu. Türk düşüncesine, 
İslam, tabîatı unutup, insan ötesi mürâkebesine dalmak davetini getirmişti. Böylece toplum ha-
yatı sahasında, İslâm’ın neticesi, insanlar arasında mânevi eşitlik olmuştur. Söz konusu yazıttaki 
Gök Tanrı’dan gelen asalet ve imtiyâzlar yani, Tanrı adına alınan “kut” kavramları daha sonraları 
İslam’ın tesiri ile artık ortadan kalkmıştır. Ancak adı geçen yazıtta yansıyan şu hususiyeti belir-
telim ki, Karahanlılardaki toprak mülkiyeti ile özel mülkiyet ayrımı ortaya çıkmıştır. Oysa bozkırın 
hayvancı Türkleri, uzun süre toprağın bir kişinin özel mülkü olmasını anlamakta güçlük çekmiş-
lerdir. Türkler hayvancı ekonominin gereği toprağı bölünmez sayıyorlardı. Türklere göre toprağın 
sahibi ancak “kutlu-devlet” ya da “kut” sahibi hükümdar olabilirdi. Bu telakki Selçuklularda olduğu 
gibi Taşra sisteminin temeli olan “Ikta sistemini” doğurmuştur. Ortaçağlardaki Merkezî Asya Türk 
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tarihi bakımından Bozkır siyasî yapısına göre askerî güç ıkta beyleri tarafından paylaşılmıştı. 
Türklerde bozkır temelinde gelişen sosyal ve siyasi yaşam, zaman içerisinde hayvancılıktan zi-
raatçılığa, göçerlikten yerleşik köylülüğe doğru bir evrim yaşamıştır. Bu süreç içerisinde devlet 
ve siyasal sistem eski bozkır temelleri üzerine oturtulmuştur. Bu bağlamda adı geçen kitâbeler 
ve yazıtlarda Türklerin İslâmiyeti kabulüyle Türklerin şehir hayâtında intibâkın hızlanması zuhur 
etmiştir. 
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�TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARIN NESNESİ OLARAK YEMEK VE 

MUTFAK

       Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ1

İnsanın yeryüzündeki egemenliği alet yapma ve bu aletler ile doğayı kontrol altına alma 
becerisine dayanmaktadır. Bu becerisini kullanarak kendi yiyeceğini üretim alanında başarılı ola-
bilmiş tek canlı türü insan olmuştur. İnsanın bu özellikleri tükettiklerinden fazlasını üretebilmeleri-
ni ortaya çıkarmış,  bu da mikro çevre sömürücüsü bir toplumsal yapının dönüşümünü beraberin-
de getirmiştir. Aksi durumda insanlar için hareket halinde olmak ve beslenmek için sürekli olarak 
yer değiştirmekten başka çaresi olmayan bir durum söz konusu olabilecekti. Buna uygun olarak 
insanlığın ilerlemesindeki başlıca dönemler varlık sürdürme kaynaklarındaki bu gelişmelerce be-
lirlenmiş ve biçimlendirilmiştir (Morgan,  1986: 90). 

 Yemek ve mutfak üzerine yapılan çalışmalar kültür ve toplum arasındaki karmaşık ilişki-
leri inceleyen, disiplinler arası bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Yiyecek çalışmaları, yemeğin 
kendinin çalışması değildir. Bu özelliği ile veterinerlik, ziraat ve gıda mühendisliği alanlarından 
veya gastronomi ve mutfak sanatlarına ilişkin uygulamalı alanlardan ayrılmaktadır. Bu kapsamda 
yiyecek çalışmaları besinin üretimi veya sunumu süreçlerini aşan kültürel unsurları içine alan 
bir özellik ortaya koyar. Bu yiyecek ve kültür ilişkisi sanat, sosyoloji, eğitim, ekonomi, sağlık, 
sosyal adalet, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsayan edebiyat, antropoloji ve tarih ve halkbilimi 
gibi çok disiplinli bir bakış açısı kazandıran çeşitli perspektiflerden incelenmektedir (Almerico, 
2014:2). Yiyecek araştırmaları insan, toplum ve yiyecek ilişkisine odaklanır. Bu odaklanmanın 
merkezinde insanların ortaya koydukları davranış örüntüleri yer alır. Toplumsal yapının davranış 
örüntülerinden oluştuğu kabul edildiğinde yiyecek birey ve toplum üçlemesi toplumun yapısal 
özelliklerin ortaya çıkarılması sürecinde önem kazanır.  Bu üçlü ilişkiye dayanarak üretilen bilgiler 
insan ve doğa ilişkisinin ortaya konulmasının yanı sıra insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinin 
anlaşılması sürecini de belirler. Hatta biraz daha ileri gidersek insan Tanrı arasındaki ilişkiyi yiye-

1 Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
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cekler üzerinden de anlamak mümkündür. Bireyin yiyecek seçimi onun kimliğinin bir göstergesi 
alışkanlıklarının ve beğenilerinin bir yansımasıdır. Yiyecek seçimleri bireysel tercihlerin yanı sıra 
topluluğun yaşam tarzı, göç ve etnik ilişkileri veya diğer kültürler ile etkileşiminin göstergesi özel-
liği taşır.

Yemek ve mutfağın kültürel bir unsur olarak ele alınması toplumsal araştırmalara yeni bir 
bakış açısı kazandırmıştır. Yemek ve mutfak kültürel bir unsur olarak düşünülerek araştırmalarda 
önemli bir yer tutmaya başlamıştır. İnsanlar sadece beslenmek için yemezler. Neleri yiyeceğimiz, 
nasıl yiyeceğimiz, ne zaman yiyeceğimiz ve bunun yanı sıra ne kadar yiyeceğimiz kültürel an-
lamda belirlenmektedir. Bu kapsamda kimlerle yediğimiz ve hizmet görme biçimimiz de düşünül-
düğünde mutfak yemek pişirilen yer, sofra da sadece yemek yenilen bir mekân olmaktan çıkar.  

Yemeğin ve mutfağın kültürel bir unsur olması farklı açılardan değerlendirilmektedir. Bu 
bakış açılarını iki noktada kategorize etmemiz mümkündür. Bunlardan birincisi yiyeceklerin ve 
mutfağın sembolik anlamını oluştururken, diğeri ise bunların toplumsal yapıya ilişkin olarak somut 
veriler ortaya koymasına işaret eder.

a. Mutfak ve yiyecekler sembolik bir anlam taşır. Buna yemeğin sembolizmi de diyebi-
liriz. Gündelik hayatımızda gerçekleştirdiğimiz davranışlarımız ve ortaya koyduğumuz 
anlamlar kültürel hayatımızda önemli yer tutmaktadır. White için kültür. sembolleştirme-
ye bağımlıdır. Kültür bu kapsamda eşyalar aletler, giysiler, süsler, gelenekler, kurum-
lar, inançlar ve ritüellerin üzerine kuruludur. Kültür, atalarımızın sembolleri kullanma 
becerisini edinimlerinden kaynaklanmıştır. Bu durumda bir şeye anlamlar atfedilmekte, 
simgeyle sembolize ettiği şey arasında gözle görülür veya doğal iletişim olmaksızın ilişki 
kurulabilmektedir. Her insan topluluğu semboller kullanma ve kültürü yaratma ve bunları 
devam ettirme kabiliyetine sahiptir (Kottak, 2016: 19). Semboller bir topluluğu oluşturan 
insanların üzerinde uzlaştığı bir şeyi ifade eden o şeyden farklı şeylerdir.

 Yiyecekleri tüketirken gösterdiğimiz davranışlar, yerine getirdikleri fonksiyonlar itibariyle 
aşkın bir önem kazanmakta, kültürel kimliğimizin bir parçası haline gelmektedir. Bu, yemeğin sim-
gesel boyutudur. Yiyecekler, diğer toplumsal deneyimlerle ilişkilendirilen ve toplumda inşa edilen 
sembolik anlamlara sahiptir. Yiyecek referanslarını içeren sembolik anlamlara ekmek ve su iyi bir 
örnektir.  Türk kültüründe ekmeğe dayalı olarak oluşturulmuş pek çok atasözü ve deyim söz ko-
nusudur. İnsanlar arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde aynı ekmeği paylaştığını söyler veya tuz ve 
ekmek hakkından bahseder. Bu dostluğun önemli bir göstergesi, dostların birbiriyle olan ilişkisinin 
eskiliğinin ve o birlikteliktekilerin arasında olması gereken bir değer olarak vefanın simgesidir. 

Sembolik inşayı sofrada oturma düzeninde ve hizmet görme önceliğinde de görmek müm-
kündür. Sofra kurallarında açıkça görülen, kimlerin oturacağı konusunda uzlaşılmış alanlar söz 
konusudur. Bu alanlara oturacak bireylerden belirli niteliklere sahip olması beklenir. Bu belirleyi-
ciler cinsiyet, zenginlik veya saygınlık gibi unsurlar olarak ifade edebilir. Bu belirleyicilerin toplum-
sal anlamda statü göstergesi olarak kabul edilen ve toplumda bireyleri ayrıcalıklı kılan ve iktida-
rını sağlayan belirleyicilerdir. Türk toplumunda bunu ifade eden kavram “tör” dür. Çobanoğlu’na 
(2004: 33-34) göre tör Türk kültürünün hiyerarşik yapısının en müşahhas olarak ifade edildiği top-
lumsal davranış kodlarından birisi dir. Türk kültürünün, atlı bozkır kültürü döneminde çadırlardaki 
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“tör” lerin yerini yerleşik dönemde “başköşe” kavramının simgeselliği almıştır. Ocağa bakan ve 
ev sahibinin ekonomik durumuna göre en güzel nakışlı keçe ve halılarla süslenen tör, evin şeref 
köşesi hüviyetinde olup töreye göre, töreyi tutup koruyan ve uygulama mevkiindeki yaşlı ve bilge 
“aksakalların” ve misafirlerin oturabileceği bir yerdir. Bu özelliğiyle de töreyi ve onu oluşturan 
bilgelik, erdemlilik, yaşlılık ve misafirlik gibi sosyokültürel değerlerin yer aldığı sınırları simgeler 
(Çobanoğlu,  2004: 33-34). Bu aynı zamanda sofranın da başköşesidir. Tör toplumsal konuma 
göre belirlenen bir anlam ortaya koyar. Türk toplumunda törün gücü kabul edilirken gelenekle ve 
karizmanın birlikteliği görülmektedir. Toplumun gelişmesi döneminde bu belirleyiciler arasına ya-
salar da girmektedir. Genellikle bu üç unsur arasında çelişme görülmemektedir. Töre oturan kişi 
saygın olarak kabul edilen kişidir. Bunun karşılığında da sofranın en saygın olarak kabul edilen 
alanı ona ayrılmaktadır.  

Ziyafetlerde sofra düzenindeki konumlandırmada (Beşirli, 2011:105- 107) orun (yer) 
sıradan bir oturma alanı olmaktan çıkar. Oturulan yer toplumsal hiyerarşi esasında belirlenen 
didaktik bir anlam ortaya koyar. Bireyin toplumsal konumunu gösteren ve bu kapsamda diğer ka-
tılımcılarla ilişkilerini belirleyen bir anlam ortaya çıkar. Oturma düzenine ilkin olarak, Tör sahibinin 
sağında veya solunda oturmaya dayalı, yüksekte veya alçakta oturmaya dayalı farklılaşmanın 
yanı sıra kiminle oturduğunuza dayalı farklılaşmaları da görmek mümkündür. Avrupa Hunlarının 
sofra düzeni hakkında Priskos, önce Atilla’nın önüne bir masa getirildiğini sonra diğer misafirlerin 
önüne masalar konulduğunu, üç dört adamın önüne bir masa konulduğunu herkesin kendi masa-
sına konulan yiyecekleri yediğini vurgulamaktadır. Atilla’ya yemeğe davetli olan Roma kafilesinde 
yer alan Priskos, elçilerin katıldığı yemek hakkında şu bilgileri vermektedir. “Kapının eşiğinde 
Atilla ile karşı karşıya durduk. Oturmadan önce bunların örf ve adetlerine göre Atilla’ ya selam 
vermek üzere sakiler elimize kadeh verdiler. Verileni içtikten sonra yemek sırasında oturmamız 
icap eden iskemleye oturduk. İskemleler her iki tarafta ve duvarın yanında idiler. Ortada bir di-
vanda Atilla oturuyordu. Yemekte en hürmetli yer Atilla’nın sağ tarafı idi. İkinci mevki sol tarafı idi. 
Bizde bu sol tarafa oturduk. Fakat üstümüzde bir İskit reisi bulunuyordu... Herkes oturduktan son-
ra saki geldi. Ve şarap dolu kadehi Atilla ya verdi, Atilla bunu alıp sıraya göre ilk adamı selamladı 
ve şerefine içti. Selamı alan hemen ayağa kalkıyor ve içinceye kadar veya iade edinceye kadar 
yerine oturmuyordu. … sonra önce Atilla’nın önüne bir masa geldi. Sonra sakiler diğer misafirlerin 
önüne masalar koymaya başladılar. Üç veya dört adamın önüne bir masa kurulmuştu. Herkes 
kendi masasına konulan yemekten yedi ve önce içeriye Atilla’ nın hizmetçisi bir tepsi et ile girdi. 
Sonrada bize hizmet edenler ekmek ve yemek getirdiler.”  (Ahmetbeyoğlu, 1995: 24, 50 aktaran 
Beşirli, 2012:346 ). 

Yemekte oturulan yer kadar önemli olan bir ayrışmayı da yiyecekten ilk kimin pay ala-
cağı ve hangi payı kimin alınacağının belirlenmesi göstermektedir. Bu avcılık yapan toplumlar-
da avlanan hayvandan alınacak payın belirlenmesi şeklinde de görülebilir. Burada alınacak pay 
avcıya imtiyaz sağlayacaktır. Ataerkil yapılarda ise erkek egemen bir paylaşım söz konusudur. 
Burada ilk lokmayı alan ve yiyeceği paylaştıran erkek olacaktır. Geleneksel toplumlarda erkekler 
arası ayrışmada ise yaş hiyerarşisi önem kazanmaktadır.  Ekonomik hayatın eril ilişkilere göre 
şekillendiği bu tip toplumsal yapılarda bu durum erkeğe yüklenen ayrıcalıklı statüye göre belir-
lenmektedir. Kadınlar, doğurganlık ve yemek pişirme vasıfları ile toplumsal hayat alanı içinde yer 
bulacaklardır. Erkek çocuk doğurmanın ayrıcalık ve beklenilen olduğu bu toplum tipinde kadınla-
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rın erkeklerin yemek hizmetlerini sağladıkları, erkeklerden sonra sofraya oturdukları görülmekte-
dir. İktidarın en açık görünüşlerinden biri, itaatin aşılanmasıdır. Çocuklar ana babalarına, karılar 
kocalarına, uruklar hükümdarlarına boyun eğmekle görevlidirler (Russel, 1994:234). Paylaşım 
bunun öğretildiği bir araçtır.

Günümüzde Kırgız kültüründe törensel bir yemekte yiyecekten hangi payın alınacağına 
ilişkin hiyerarşik ilişkiyi görmek mümkündür. Böyle bir yemekte konuklar için kesilen koyun veya 
atın ciliklere ayrılması ve konuklar arasında ustukanların paylaşımı sürecinde bu ayrım görüle-
bilmektedir. Koyun veya at on iki parçaya ayrılmaktadır. Paylaşımda ortaya çıkan her bir cilikin 
katılımcılardan belirli bir kişiye verildiği görülmektedir. Cilikten alınacak pay toplumsal hiyerarşi 
esasında belirlenmektedir. Bu dağıtımı ancak bilen bir kişi yapabilir. Bu durum Türk kültüründe 
“ülüş” meselesi olarak ifade edilebilir.  Yemekte hizmet görme ve yiyecekten pay alma durumunu 
Türk kültürüne ait bir örnekle daha açıklayacak olursak,

“Şimdi on iki çadırda oturup pay alan kim, o payı doğrayan kim, dışarıda at-
ları tutup oturan kim, onları açıklayalım. Altın çadırın başköşesine Gün Han oturdu. 
Halkın bütün iyileri ittifak eder, koyunun başını, arkasını kuyruk sokumunu ve bağ-
rını sırtın üstüne koyup Gün Han’ın önüne koydular. ‘Kim han olursa payı bu olsun.’ 
dediler. Çadırın iç taraftaki eşiğinde Irkıl Hoca oturdu, göğsü onun önüne koydular 
‘Kim vezir olursa onun payı bu olsun.’ dediler. Sağ taraftaki ilk çadıra Gün Han’ın 
oğlu Kayı’yı oturttular, sağ aşk kemikli iliği pay verdiler. ...ikinci çadıra Alka Evli’yi 
oturttular. Sağ ön bacağı pay verdiler… Üçüncü çadırda Ay Han’ın Büyük Oğlu 
Yazır’ ı oturttular, sağ yan tarafı pay verdiler...”(Ebulgazi Bahadır Han, 1996:246).

Buna benzer uygulamaları Alevi Bektaşi kültürüne ilişkin olarak kurban ritüelinde de gör-
mek mümkündür. İmam Hüseyin kurbanında, kurbanın başını yalnız dede sofrası yer. Bu sırada 
diğer sofralar bekler. Baş yendikten sonra, kurban bir bütün halinde dedenin önüne getirilir. Dede 
niyaz alarak kurbanı sofra sayısınca parçalara ayırır. Dede önce lokmasını kendi sofrasının pa-
yına düşen göğüs etine banarak yer, sonra koyunun yüreğini sofralara paylaştırır. Ciğeri ise bir 
parça koparıp kurban sahibi, karı kocanın ağzına verdikten sonra geri kalanını pişirilen çorbaya 
atar. Erkekler için kurulmuş sofraların payları ayrıldıktan sonra, geri kalan etler leğen içine kona-
rak ana-bacının önüne getirilir ve ana-bacı bu etleri dürüm yaparak kadınlara dağıtır ( Yetişen, 
1986: 78).

Sosyal eşitsizliğin olduğu toplumlarda yemeklerle toplumsal konum ve saygınlık arasında 
ilişki oldukça eskidir. Toplumda yemeğe ve yenildiği yere ve kiminle yenildiğine göre veya sofra 
düzenine göre ayrıcalıkları üretilmesi ve buna bağlı olarak toplumsal hiyerarşinin belirlenmesi 
söz konusudur. Ekonomik güce sahip olma ile iktidar arasında bir ilişki söz konusudur. Bu iliş-
kide iktidarı belirgin kılan şey onun diğer insanlar üzerindeki etkileridir. İktidar sahipleri bu etkiyi 
farklılaşmalar üzerinden tesis eder. Farklılaşmalar iktidarı elinde tutanı genel olandan, sıradan 
olandan ayırarak ona imtiyaz sağlar. Bu imtiyazın sürdürülebilmesi sürecinde tüketimler belirle-
yici olacak ve sıradan olanla araya bir mesafe koyacaktır. Bu süreçte iktidar sahipleri kendilerini 



85

Toplumsal Araştırmaların Nesnesi Olarak Yemek ve Mutfak

Maddi Kültür

ötekilerden ayrıcalıklı kılan simgeleri inşa ederler. Bu inşanın önemli bir kısmını da ayrıcalıklı 
tüketim oluşturmaktadır. Herkesin kolaylıkla ulaşabildiği ve herkesin tüketebildiği besin sıradan 
ve tüketicisine imtiyaz sağlamayan bir besindir.  Nadir olan veya kimsenin yaygın olarak tüket-
me imtiyazına sahip olmadığı besin ise tüketicisini imtiyazlı bir hale getirecektir. Bu süreçte bir 
coğrafyada oldukça bol olarak bulunan besinin statü inşasındaki kabiliyeti söz konusu olmazken 
aynı besinin kıt olduğu bir coğrafyada inşa ettiği statü oldukça önemlidir. Bu kapsamda mutfak 
toplumsal inşada simgesel bir önem taşır.

Bu kapsamda besinin tüketildiği mekân da önem kazanmaktadır. Mekân sıradan insanla-
rın kolayca ulaşabildiği bir mekân olmaksızın, belirli toplumsal kesimlere açık mekânlar olmalıdır. 
Bu mekânın imtiyaz sağlayıcı özelliği kullanıcılarını sıradanlıktan kurtaran bir özellik kazanacak-
tır. Bunun yanı sıra iktidar sahibinden belirli dönemlerde halk ile birlikte olması beklenmektedir. 
Halka verilecek ziyafetler iktidarı sağlamlaştırıcı bir etki ortaya konulacaktır.  Bu davranış halk 
ile ilişkisini kurmasına ve duygusal bağını koruduğunu göstermesine aracı olacaktır. Hüküm-
darın otoritesini tesis sürecinde İslamlaşmadan önce Türklerde “açları doyurmak ve çıplakları 
giydirmek” kaidesiyle kendini gösteren durumu, İslamlaşma sürecinde de görmek mümkündür. 
Hükümdarın halkı ile olan ilişkisinde taşıması gereken cömertlik vasfı tanrısal vasfının bir yansı-
ması olarak görülmelidir. Halkının ihtiyaçlarına cevap veren bir hükümdar meşruiyetini sağlamış 
ve kut almış bir hükümdardır. Bunun aksi durumda ise sadece hükümdarlık makamını işgal eden 
bir zorbadır (Beşirli, 2016: 29).

Tanrıdan kut almış olan hakan verdiği toyla, doyurduğu misafirlerin sayısı ile bu otoritesini 
göstermektedir. Roma’ da olduğu gibi, hükümdar otoritesinin kaynağını oluşturan karizmasını 
Tanrıdan aldığı bu güce dayandırmaktadır. Hükümdar ve ailesi iktidar için hususi ehliyet, ilahi 
bir lütfa sahiptir. Bunu mistik bir ata ve ilahi bir kahraman, hanedan adına temin etmiştir. Ve o 
zamandan beri bu ehliyet soyun bütün üyelerine babadan oğula intikal etmektedir. Hakanın veya 
sultanın hâkimiyeti altındaki bölgeleri kendi soyundan gelen bireyler genellikle evlatları arasında 
paylaştırması bu kutsallığın korunmasıdır. Şu halde göçebe veraset tarzı ne soy hukukuna, ne 
primogenitura‘ya ne de liyakat, münasip olma prensibine dayanmayıp bu üçünün kombinasyonu-
dur ve zarurete göre bu üçünden biri tahakkuk eder (Nemeth 1962: 104). Bu durum hükümdarın, 
tanrının yeryüzünde vücut bulduğu tanrı kral olduğunu, kut sahibi kağan veya tanrının yeryüzün-
deki halifesi olan sultan olduğunu ortaya koymakta ve ayinsel özellik taşıyan yemeklerle karizma-
tik otoriteyi yeniden tesis etmektedir (Beşirli,   2012:345). Besin temini iktidarın meşruiyetini sağ-
layan önemli bir araçtır. Buna ilişkin birçok kültürde örnek görmek mümkündür. Madagaskar’da 
Antaymour’lar arasında kral ürünün yetişmesinden ve halkın başına gelecek her türlü kötülükten 
sorumludur. Birçok yerde, yağmur yağmazsa ya da ürün iyi yetişmezse kral cezalandırılır. İskitler-
de de yiyecek kıt olduğunda krallarını bağlama gibi bir töre var gibi görünüyor (Frazer, 2004: 48).

b. Yiyecekler ve mutfak toplumsal yapıya ilişkin somut bilgiler içerir. Toplumsal yapı, 
fert, toplum ve kültür üçlüsü esasında şekillenmektedir (Nirun, 1991: 53). İnsanın doğa 
ile olan üretim ilişkileri, araçlar ve teknikler, toplumsal kurumlar ve mülkiyet sistemi top-
lumsal yapıyı oluşturmaktadır. Yiyecekler, bunların üretim ve tüketimleri ile toplumsal 
yapı hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek mümkündür. 
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 Buna ilişkin birçok bilgiyi İbn-i Haldun’da görmek mümkündür. Haldun, besin bolluğu 
içinde yaşamanın insanın fiziksel yapısı üzerine etkisinin yanı sıra dinsel ve ibadet durumlarına 
etkisi olduğunu ifade eder. Kendini açlığa alıştıranlar ve ölçüsüz tadlardan uzaklaşan, başka bir 
ifade ile, yoksulluk içinde yaşayanlar, bolluk içinde yasayanlara göre din yönünden daha ileri iba-
det bakımından daha sağlam olduğunu ifade eder. (İbn-i Haldun,1977: 229).  Fiziksel çevre iklim 
koşulları besin zincirini belirlemektedir. Fiziksel çevrenin bu belirleyiciliği sadece besinleri belir-
lemekte kalmamakta mutfakta kullanılan araç ve gereçleri bunun yanı sıra pişirme biçimlerini de 
belirlemektedir. Bu konuyu yine ekmek üzerinde açıklayacak olursak bir kişinin tükettiği ekmeğin 
çeşidi onun toplumsal konumuna işaret eder. Örneğin, beyaz ekmek geleneksel olarak üst sınıf 
tarafından tüketilirken, yoksullar tarafından kara ekmek tüketilir. Kepekli ekmek, günümüz toplu-
munda sağlıklarıyla ilgilenen kişiler tarafından durumlarından daha fazla tercih edilen ekmektir. 
Zengin bir insanın “çok fazla ekmek çeşidi” vardır (Almerico, 2014: 3). 

Coğrafyanın ekonomik belirleyiciliği üretim biçimi üzerinde de önemlidir. Coğrafyanın yük-
seltisi, güneş alma durumu bitki türlerini belirleyecek o bölgede yaşayan toplumun yaşam tarzı 
üzerinde etkili olacaktır. Bu kapsamda konargöçer yaşam tarzını süren farklı Türk toplulukları-
nın beslenme karakteristiklerinin ortaya çıkmasında bu belirleyiciliğin etkisi görmek mümkündür. 
Özellikle konargöçer Türk topluluklarının uyguladıkları göç kademelenmesi dahi bu çeşitlenme 
üzerinde etkilidir. Örneğin; Kırgız bozkırlarında dört kademeli bir göç hareketi görülürken, Anadolu 
da bu göç hareketi iki kademeli olarak gerçekleşecektir. Bu belirleme insan fizyolojisi ve karak-
teri üzerinde etkili olacaktır. Bu kapsamda mutfak üzerinden toplumsal kurumların etkisi ortaya 
konulabilir. Din kurumu da bu kapsamda düşünülebilir. Din, bireylerin nasıl davranacaklarına 
ilişkin kuralları ortaya koyar ve ahlaki sınırlarını çizmeyi amaçlar. Yaşanan hayatın niteliğini tayin 
etmede önemli olan din, toplumsal çevre gibi fiziksel çevreyle ilişkileri de belirleyecektir.  Dini 
değerler, dini normlar, özetle bütün dini kültür insanların hem kendilerini hem de diğer insanları 
anlama biçimlerini derinden etkiler. Böylece haram ve helal belirleyiciliğinde dine dayalı bir mut-
fak şekillenir ve mutfak toplumsal anlamını kazanır. Dinin fiziksel çevre üzerindeki etkisini ise 
haram kılınan yiyeceklerin üretimi sürecinde görmek mümkündür. Bireyler hangi dine inanıyorlar 
ise o dinin uygun gördüğü bitki ve hayvanları üretirler. Fiziksel çevrelerinde bu bitki ve hayvanla-
rın popülasyonu artar. Örneğin; Müslüman bir ülkede domuz yetiştiriciliğinin olması veya domuz 
popülasyonun artması beklenmez. 

Yönetim fikrinin gelişmesi veya insanlar arasındaki eşitsizliklerin artması ile mutfak ve 
yemek araçsal bir anlam ortaya koymuştur. Hatta yiyecek toplama ve üretim sürecinin yanı sıra 
bu süreçte kullanılan araçların çeşitliliği toplumsal gelişmenin bir ölçütü olarak kabul edilmiştir. 
Toplumların basitten karmaşığa doğru evrildiğini ifade eden tüm yaklaşımlarda alet yapma kabili-
yeti artmakta, tarımsal üretimde kullanılan araç ve gereçler gelişmekte ve toplum daha karmaşık 
beslenme sistemleri kurmaktadır. İnsanın doğa ile beslenme üzerinden olan ilişkisinin kadimliği 
ve ortaya koyduğu değişime son yüzyılda teknolojik gelişmelerin etkisi daha yoğun olmuştur. Bu 
etki besinlerin niteliğinin ve üretim örgütlenmelerini derinden etkilemiştir. Mikro çevre sömürücü-
sü veya kolektif üretim yapan bir toplumsal yapıdan daha karmaşık bir toplumsal yapıya geçiş 
besin sürecinde de önemli değişmeler meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra besin statü ilişkisi 
her zaman karmaşık bir ilişki olmuştur.  Örneğin, elbirliği ve rekabet alanını ele alalım. Burada, 
ortaklaşa üretim ve yiyecek böyle bir toplumda yapay statü simgeleri üzerine şiddetli bir rekabet 
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görülmekte; rekabet ilkesine dayanan bizim toplumumuza benzeyen bir durumla karşılaşılmakta-
dır. Bu noktadan sonra da, aynı düşünce sahipleri, toplumsal-psikolojik etmenlerin, bir kültürün o 
kültür içinde yaşayan kimseler üzerindeki gündelik etkileri açısından, ekonomik etmenlerden çok 
daha büyük bir önem taşıdığını ileri sürmektedirler (Morgan,  1986: 64).

Toplumsal değişimi besin üzerinden okumayabilmeye önemli bir örnek olarak Osmanlı 
devletine ilişkin mutfak harcamaları verilebilir. Topkapı ve diğer sarayların mutfak masraflarına 
ait muhasebe defterlerinde her yıl ve bazı yıllar için günü gününe mutfakta kullanılan malzemeler 
kaydedilmiştir. Padişahlar ya da vezirler tarafından yoksulları doyurmak amacıyla kurulan ima-
retlerin vakfiyelerinde ve yıllık muhasebelerinde, her öğünde dağıtılan tabak sayısı, yemeklerin 
cinsi ve içindeki malzemeler tüm ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Tereke defterlerinde ölen bir bakkal 
ya da aktar dükkânındaki tüm malzemelerin dökümü yapılmıştır. İstanbul, Bursa, Edirne gibi bü-
yük kentlerin ihtisab kanunnamelerinde sayılan tüm yiyecek ve içeceklerin cinsleri ve fiyatları 
sayılmıştır. Narh defterlerinde; pazarlara sürülen her çeşit malın listeleri çıkarılmıştır. Padişah-
ların At Meydanı’nda düzenledikleri sünnet düğünlerinin ziyafet defterlerinde şölenlerde sunulan 
yemekler sıralanmış, bazen içindeki malzemeler de belirlenmişti. Bu belgelerden ortaya çıkan sa-
rayın tükettiği ürünler ve tüketim miktarına bağlı olarak değişimi görmek açısından önem ortaya 
koyacaktır (Yerasimos, 2002: 10-15). Ürünlerin temin edilmesindeki zorluklar veya bazı ürünlerin 
dönemsel olarak tüketim miktarındaki farklılaşmalar beslenme alışkanlığını açıklamanın yanı sıra 
toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel hayatı hakkında önemli veri sağlayacaktır. Bir yemeğin 
farklı kültürlerde görülmesi kültürel yayılmanın önemli bir göstergesidir.

Yemek pişirme yöntemleri farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Besin maddesine üç yolla 
–iletim, taşınım ve ışıma- ısı aktarımı sağlanmaktadır. Bu yolların kullanım biçimi ve bu süreçte 
kullanılan su, yağ gibi unsurların kullanımı toplumun gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verebilmek-
tedir. Pişirmedeki teknikler ve yöntemleri, araç ve gereçleri ile bunların kullanımı toplum tiplerine 
göre farklılaşmaktadır. Toplumların yaşadıkları fiziksel koşullar da kullandıkları mutfak aracı tek-
nolojisini şekillendirmektedir. Bu kapsamda mutfağa ilişkin araştırmalar teknolojik durum hakkın-
da önemli bir göstergedir. Mutfak araçları üzerinden toplumun yaşam tarzı üzerine tespitlerde 
bulunmak mümkün olabilecektir. En az aracın işlevsel olarak kullanıldığı konargöçer yaşam tarzı 
ile birçok mutfak aracına rastlanılan yerleşik hayat tarzını bu kapsamda ayrıştırmak kolay olacak-
tır. Bunun gibi ortaya konulan eşyaların hangi hammaddeden yapıldığı, nasıl isimlendirildiği top-
lumu tanımamız bakımından özellik ortaya koyabilecektir. Mutfak eşyalarının üretiminde ağacın, 
derinin yoğun olarak kullanılması veya madenden kullanılması topluma ilişkin bilgi verecektir. Bu 
kapsamda “çını” Türkistan coğrafyasında çay içmek için kullanılan kabını tanımlamak için kulla-
nılır. Muhtelif olarak “çini” den bu kelimenin geldiğini söylemek mümkündür. Mutfak bu özellikleri 
ile yiyeceğin tüketime hazırlandığı bir mekân olmaktan çıkarak kültürel bir nesneye dönüşür. Top-
lumsal yaşantının incelenebileceği, sosyal değişmenin gözlemlenebileceği ve toplumsal ilişkilerin 
tespit edileceği bir atölye görevi görür.

Yemek için ayrılan sürenin kısalığı veya uzunluğu, yemeğe ayrılan zaman, dönemin ko-
şulları içinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu zamanın belirlenmesi ona atfedilen 
önemle belirlenebilmektedir. İnsanların yemeği, besin alma,  enerji kazanımı veya zorunluk ola-
rak görmeleri bu zamanda azalmayı beraberinde getirirken fastfood gibi kavramlaştırmalar kar-
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şımıza çıkacak ancak, bayram veya kutlama yemeklerinde ise bu zaman birlikteliği tanımlayan 
kültürel bir anlam ifade edecektir (Reyna, 1996:5-7).

Sonuç ve Değerlendirme 
 Sosyal ve psikolojik faktörlerin insanların yiyecek alışkanlıklarının oluşması üzerinde 

etkisi vardır. Kimlik ifadesi olarak beslenme, yemek yeme deneyiminde belirgindir. Beslenme 
sürecinde kimliğin ortaya konulmasında restoranlar önemli bir işlev ortaya koymakta, müşterilerin 
beslenme ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Yemeği ve mutfağı sıradan bir 
besin temini ve enerji edinimi sürecinden çıkaran davranış örüntüleridir.  Davranış örüntüleri kül-
tür oluşturan temel unsurlardır. Toplumsal hayatta sürekli tekrar edilerek yinelenen davranışlar 
örüntü haline dönüşerek kültürü oluşturur. 

 Yemek kültürü bu kapsamda toplumları diğer toplumlardan ayırıcı bir özellik ortaya ko-
yacaktır. Yemek kültürünün insan-çevre ve insan-insan etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya 
çıktığı düşünüldüğünde belirli bir topluma ait olması daha kolay anlaşılabilir.  Bu kapsamda ye-
meğin sosyal bilimlerin inceleme nesnesi olması kaçınılmazdır. 
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Giriş
İnsanların uzun zaman hemhâl olduğu mesleklerin onların kişilik ve karakterlerine tesir 

ettiği; hayata bakışlarında, insani değerlerinin gelişiminde olumlu veya olumsuz anlamda tesirli 
olduğu bir gerçektir. Kaplan bir yazısında “işçi”yi, toprağın altından cevheri çıkaran ya da çıkmış 
bir cevheri işleyen, yani ömrünü cansız bir maden ile geçiren kişi olarak tanımlar. Hayatını bu 
şekilde geçiren birine kıyasla hayvanlarla, bitkilerle zaman geçiren insan arasında zaman içinde 
büyük farklar oluşur. Bu üç uğraş alanı medeniyetlerin kimliğini belirleyecek kadar önemli bir 
konudur. Örneğin Türkler yerleşik hayata geçmeden önce atlı-göçebe bir medeniyetti. At onların 
hayatının her alanında idi. Büyük hayvan sürüleri yetiştirerek bir hayat yaşarlardı, hatta bazı 
hayvanlar onlar için kutsal idi. Sonra yerleşik hayata geçtiler ve yeni uğraşları toprak ve bitki 
oldu. Türklerin atlı-göçebe zamanlarındaki ve yerleşik tarım toplumuna geçtikten sonraki hayatı 
algılayışları, duyguları birbirinden farklıdır. Yani Orta Asya Türk atlı-göçebe insanı ile Anadolu 
yerleşik medeniyetinin insanı aynı yapıda değildir. Yerleşik hayata geçiş beraberinde ticareti ve 
zanaatı getirmiştir. “Esnaf” kelimesi hem zanaatla hem de ticaretle uğraşanları tanımlamakla 
birlikte Kaplan’a göre bir maddeyi işlemekle onu satmak başka şeylerdir. Zanaat erbabı ve ticaret 
erbabı farklı zihniyet ve ahlaka sahiptir. Ticaret işinin içine insanları kandırmak karışır. Hâlbuki bir 
maddeyi işlerken insan o maddenin zaruretlerine uyar (1983: 143-145).

Türklerin üçüncü büyük değişimi, batı medeniyetinin etkisiyle şehir yaşamıdır. Artık “me-
denî”, “şehirli” anlamına gelir ve medenî insan, topraktan, bitki ve hayvandan uzaklaşmış yeni 
bir hayatın insanıdır. Şehirlileşen insanın ruhuna artık tarla, ağıl, bitki, hayvan değil, “işlenmiş 
madde”ler tesir etmektedir. 

“Şehir” medeniyeti insanları işçilerdir fakat onlar artık “zanaat” erbabı değil makinelerin bir 
parçası, mahkûmudurlar. Modern dünyanın işçileri fabrikada, kendisi olmadan çalışmayan me-
kanik makinenin bir parçası, bir dişlisi durumundadır. Makine durmadan aynı hareketleri tekrar-

1 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
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larken onu çalıştıran insan da aynı hareketi saatlerce, yıllarca tekrarlar. Önüne gelen bir cıvatayı 
sıkmakla veya bir ürünü paketlemekle geçen bir ömür, insanı cansız bir makine hâline getirir. 
Kaplan, ömrünü tek ve aynı işi yaparak geçiren insanda duygu, düşünce ve hayal gibi insani 
değerlerin gelişemeyeceğini, toplumun bir ferdi olarak onun insan olduğunu hatırlaması için bir 
şeyler yapılması gerekliliğine işaret eder (1983: 110). Kültürel genlerinde hayvanlarla, bitkiler ve 
toprakla haşır neşir olmak olan Türk insanının, yönünü batı medeniyetine döndükten beri büyük 
ihtiyaç hâline gelen eski uğraşlarından mahrum durumda olduğu söylenebilir.

Günümüzün şehir ortamında yaşayan insanları için tatil, temel ihtiyaç durumundadır. Yılın 
11 ayını makinenin bir parçası olarak geçiren insan, özellikle ruhen bitkin düşmekte ve kısa sü-
reliğine işinden, yaşadığı şehirden uzaklaşıp dinlenme gereği duymaktadır ki bu doğal ihtiyaç da 
“turizm” denen büyük bir sektörü doğurmuştur. Avrupa’da 18. yüzyılda işçi sınıfı ortaya çıktığında 
fabrikalarda hafta tatili olmaksızın, günlük 15 saat süreler çalıştırılmıştır. Bir süre sonra ise psiko-
lojisi bozulan işçiler arasında intiharlar artmış, iş verimliliği ise düşmüştür. Bunun üzerine işçilere 
belli aralıklarla tatil günleri belirlenmiş, dinlenen işçilerin daha verimli çalışma ortaya koydukları 
gözlenmiştir.

Anlaşılıyor ki doğal bir canlı olan insan, kendisi gibi canlı olan doğanın da bir parçasıdır. 
Onun makinenin bir parçası gibi çalışması ruhuna zarar vermektedir. 21. yüzyılın şehir şartların-
da onun hayatına sağlıklı devam edebilmesinin yolu, zaman zaman toprakla, bitkilerle, hayvan-
larla yani doğal ortamlarda geçireceği vakitlerin oluşturulmasıdır.

1950’lerden itibaren insanlara dinlenmeleri için sunulan alternatifler çok yıldızlı otellerde 
yani yine betonların içinde, kalabalık, aşırı lüks tüketim, doğal olmayan yemek yeme, israf etme 
ve bireye aşırı hizmet verme içerikli paketler olmuştur. “Paket tur”larla otel tatilleri, şehrin modern 
makineleri olan insanların bedenen dinlenmelerini sağlasa da ruhuna hitap etmediği için artık eski 
rağbeti görmemektedir. Bu da sektörü farklı arayışlara itmiştir ki günümüzde “ekolojik turizm” çok 
büyük potansiyeli ile gelecek vaat eden, hızla büyüyen bir sektör olarak öne çıkmıştır.

Doğa turizmi, yumuşak turizm, doğal yaşam turizmi, yeşil turizm, çevreye dost turizm, 
sorumlu turizm, kırsal turizm, sürdürülebilir turizm” (Akpınar-Bulut, 2010: 1576; Akşit, 2007: 444) 
gibi adlarla anılan “ekolojik turizm”, son yıllarda klasik tatil anlayışından sıkılmış olan insanların 
doğrudan ve tamamen doğayla, bitkilerle, hayvanlarla baş başa kalabilecekleri ve olabildiğince 
doğal yaşamı tadacakları tatil çeşididir. 

Ekolojik turizmi tercih eden kitlenin odağında, “doğa” olan “hobi” sahibi insanlar vardır. 
Bu doğa turistleri duyarlılık ruhu içinde doğal özelliklerini koruyan alanları ziyaret ederler. Yaban 
hayatını ve doğal kaynakları kullanırken tüketici bir anlayışla yaklaşmazlar. Amaçları keşfetmek, 
macera, rekabet, dostluk, doğa bilinci ve iç dünyalarını geliştirmektir. Gittikleri yerlerde lüks tüke-
tim, pahalı otel, aşırı hizmet gibi beklentileri yoktur. Başından sonuna kendilerini neyin bekledi-
ğini bildikleri klasik turizm yerine, içerisinde sürprizleri olan, bilmedikleri yerleri, lezzetleri, yaşam 
biçimlerini ve kültürleri keşfetmenin heyecanını duyan insanlardır (Bolton’dan akt. Kiper-Arslan 
2007: 166). 

Ekolojik turizmin tanımı kara ve su avcılığı, safari, kamp, mağara, kayak, kızak, kano, 
rafting, yürüyüş ve tırmanma, dağ bisikleti, kar motosikleti, binicilik, kuş ve kelebek gözlemciliği, 
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yaban hayatı izleme, bitki gözlemciliği, fotoğrafçılık, arkeoloji, golf (bkz. Özdemir Yılmaz- Kafa 
Gürol, 2012: 25) gibi çok sayıda etkinliği bünyesine almaktadır. Ordu ilinin bunların birçoğunu 
sağlama kapasitesi bulunmakla birlikte, bunlardan farklı olarak bu çalışmada turistlere doğal bit-
kiler toplatma etkinliğini ve toplanan bu bitkilerle yapılan yemeklerin onlara ikram edilmesi konu-
sunu bir öneri olarak ilave etmek gerekir.

Denizden başlayıp 3 bin metre yüksekliğe ulaşan bir coğrafyaya yayılmış olan Ordu ili, 
gerek bu yükselti farkının gerekse coğrafyasında hem deniz hem karasal iklimin varlığının etki-
siyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Dolayısıyla Ordu mutfağında bu iklimin getirdiği zengin bitki 
örtüsünün etkisini görmekteyiz. Bu anlamda Ordu mutfağında pancar, pezik, mısır, nivik, melo-
can, sakarca, galdirik, ısırgan, baldıran, kabak, hoşkuran, taflan, bezelye, mendek, perzi, höngül, 
çökülce gibi, bu coğrafyada yetişen ve çoğu da doğal olan bitkilerden bolca yararlanılmaktadır. 
Toprak ana bu bitkileri zamanı geldikçe Ordululara bonkörce ve karşılık beklemeksizin sunmakta, 
Ordu halkı da hiç ilaçlamadığı, sulayıp çapalamadığı bu bitkileri doğadan sadece toplamanın ve 
yemenin zevkini tatmaktadır. 

Ordu ilindeki bu bitkiler özelinden hareketle “karşılık ve çıkar beklemeden vermek” konu-
sunu açmak gerekir. Çok çaba sarf ederek elde edilen şeyler mi, yoksa birinin kendisine karşı-
lıksız verdikleri mi daha değerlidir? Bir işi başarmanın mutluluğu elbette olacaktır ancak insan 
hayattan emeklerinin karşılığı kadarını aldıkça bencilleşmekte, “ben çalışıp kazandım, herkes 
de çalışıp alsın” demeye başlamaktadır. Bu da bireyleri paylaşmayı bilmeyen, insanla değil de 
malıyla dostluk kuran bir varlık hâline getirmektedir.

Günümüz Türkiye’sinde geniş aile yapısı bozulduğu için çocuklar büyük anne-büyük ba-
bayla yaşamamakta, sevgiyi sadece anne-babasından gördüğü kadarıyla öğrenebilmektedir. 
Şehirlerin mekanik ve çalışmaya odaklı dünyasında insani değerlere uzak kalan anne-babalar 
çocuklarına da sevgiyi şarta bağlı olarak göstermektedirler. Çocuk genellikle, çalışırsa ve hak 
ederse anne babasından sevgi ve iltifat görmektedir. Bunun için ona ayrılan küçük mekânlarda 
yaramazlık yapmaması, derslerinde mutlaka başarılı olması ve söz dinlemesi ondan beklenenle-
rin birkaçıdır. Ailenin çocuğuna sevgisini ifade şekli de genellikle tablet bilgisayar, cep telefonu, 
bisiklet gibi maddi değeri olan hediyelerle olmaktadır.

Hâlbuki gerçek sevgi karşılık görmeden ve beklemeden olandır. Hâl böyleyken günümüz 
Türkiye’sinde çocuklara bu sevgiyi ancak büyükanneler ve dedeler verebilir. Çünkü onların sev-
gisi karşılıksız olmaktadır. Çocuğun onlardan sevgi görmesi için emek vermesi gerekmez çünkü 
onlar artık yaşlıdır ve torunundan geleceğe yönelik beklentileri olamaz. Bu yüzden onlar torununa 
sevgi göstermeyi bir şarta bağlamazlar. Çocuğun yaramazlık yapması, ders başarısızlığı onun 
dede ve büyükannesinden göreceği sevgiyi etkilemez. Bu yüzden Anadolu aile kültüründe çocuk 
sevgisi değil de torun sevgisinin bir başka olduğu söylenir, evlendirilen çocuklardan torun istenir. 
Torunlar da anne babalarından hissedemedikleri sevgiyi dede ve babaannelerinde bulur, onlara 
sığınırlar.

Anadolu insanı şehirlere göç etmeden önce (1980’li yıllara kadar) geniş aile tipinde, bü-
yükanne-dedenin emek gerektirmeyen karşılıksız sevgisini yaşayarak büyümekteydi. Büyüdükle-
rinde ise bu sevgiyi onlara, işleyip ürün ektikleri “toprak”tan görmeye başlarlardı. Çünkü toprakla 
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uğraşan insan çalışır, onu işler, emek verir ama istenen mahsulün elde edilişi, tamamen çiftçinin 
çalışmasına bağlı bir şey değildir. Mahsulün olması için bir de güneşe, geceye, yağmura, kara, 
kırağıya ihtiyaç vardır ki bunları tedarik eden, insanın kendisi değildir. Bunlar çiftçiye karşılıksız 
ve emeksiz verilen şeylerdir. Anadolu insanı bu karşılıksız ihsanın farkındadır ve bunlar karşılık-
sız olması yönüyle onlara çocukluklarını, çocukken büyüklerinden gördükleri karşılıksız sevgiyi 
hatırlatır.

Toprağın “ana” sıfatıyla birlikte anılması yani “toprak ana” denmesi bu sebeple olsa gerek-
tir. Bu konuda Oktay Aydın’ın “anne” kelimesi ile ilgili şu tespitlerine yer vermek gerekir:

“Anne demek kocaman bir yürek demektir. Anne yüreği bir başka çalışır. 
Göründüğünden daha büyüktür. Yüreğinin her hücresinde evladı saklıdır. Öyle ki, 
biz o yüreği incitsek de, hoyratça davransak da sever. Severken keşkeleri yoktur 
anne yüreğinin.

Anne demek teslim olmak demektir. İlk olarak ona güveniriz, ona bağlanı-
rız. Onu gördüğümüz andan itibaren karnımızın doyacağını, altımızın temizlenece-
ğini, bir yerimiz ağrısa hemen ilgilenileceğini hissederiz. Hayata ve insanlara karşı 
duyduğumuz güvenin perde arkasında annemiz vardır. Başkalarına duyduğumuz 
güven aslında annemize duyduğumuz güvendir. Kopyalayıp çoğalttığımız güven 
duygusuyla başkalarını hayatımıza sokarız.

Anne demek, güvenli çatışma alanı demektir. Bütün huysuzluklarınızı, öfke-
nizi ilk ona yansıtırsınız. Delilik çağlarımızın en çok tepinme alanıdır annelerimiz… 
Bağırırsınız, tepki gösterirsiniz, eleştirirsiniz, suçlarsınız… Size kimi zaman susa-
rak, kimi zaman kızarak tepki verse de bilirsiniz ki, en güvenli alandır anne yüreği. 
Gerçek anlamda hiçbir zaman size zarar vermez.

Anne, konfor demektir. Yaşınız ne olursa olsun o sizin için düşünür; sizin 
için hisseder; sizin için yapar. Arada hayatınıza karışıyor diye kızar gibi yaparsınız 
ama içten içe de bu konfordan hoşlanırsınız. Büyümüş olmanız onun umurunda 
değildir. 

Anne, şımarmak demektir. Kimseye kolay kolay şımaramazsınız ama an-
nenize şımarmak kolaydır. Yaşınız kaç olursa olsun rahatlıkla çocuklaşabilir, kuca-
ğına yatıp yanağınızı okşatabilirsiniz. 

Anne, canını feda etmek demektir. Tehlikedeyseniz iki kere bile düşünmez; 
kendini riske ilk o atar. Gözü karadır, kendinden daha büyük düşmanın bile üstüne 
yürür.

Anne toprak demektir. Bizi dokuz ay karnında taşıyıp hayata armağan eden 
anneler toprak gibidir. Toprak gibi karnında yaşatır, toprak gibi doğurur, toprak gibi 
koynunda büyütür… Minerallerini, suyunu, kokusunu bize verir. Onun sayesinde 
köklerimiz derine, dallarımız yükseğe gider.”2 

2  http://www.gazetevatan.com/yard-doc-dr-oktay-aydin-833341-yazar-yazisi-anne-demek-/
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Anadolu insanının toprağa “ana” demesinin arka planında bu kültürel görüşün olduğunu, 
yani tarımla uğraşan Anadolu insanının toprak ile anne arasında büyük benzerlikler gördüğünü 
“Kara Toprak” şiirinde Âşık Veysel toprağı “yâr” olarak görmüş ve güzel ifade etmiştir. Bu şiirde 
toprak; “en sâdık yâr’dır, vefa göremediği nice güzellerin içinde en vefalısıdır, koyun, kuzu, süt, 
meyve, yemek vermiştir, her gün onu başının üstünde gezdirmiştir. Karnını yarmasına, yüzün 
yırtmasına, işkence yapmasına rağmen yine onu gül ile karşılamıştır. Veysel ona bir çekirdek ver-
se toprak ona dört bostan vermiştir. O bütün kusurumuzu örter, merhem verip yaralarımızı kapa-
tır, hep kolları açık yolumuzu gözler. Günümüz geldiğinde her sevdiğimiz yanımızdan ayrılmışken 
bizi bağrına basan sadece topraktır. Veysel’e göre Allah kendinden isteneni toprakla verir. Çünkü 
cömertlik onda Allah vergisidir. Hakkın gizli hazinesi topraktadır (Alptekin, 2009: 138). 

Anadolu’da “toprak bereketi” diye bir deyim vardır ki şu anlamdadır: Anadolu insanı yetiş-
tirdiği bağında, bahçesinde, hayvan sürüsünde o yılın sonunda çıkacak miktarı merak eder ve bir 
tahminde bulunur fakat oradan çıkan hasılat, tahmin edilenden her zaman daha fazla olur. Bazı 
koyunlar, keçiler ikiz yavru verir; buğdayın, pancarın, elmanın kirazın toplamı hep fazla çıkar, 
sahibini şaşırtır.

Geçimini topraktan sağlayan Anadolu insanı için toprağın; ona emek verip çalışıp karşılı-
ğını almaktan başka, daha güzel bir tarafı daha vardır: Hiç çalışılmamış, masraf edilip, emek ve-
rilmemiş, tapusunun dahi kimin olduğu belli olmayan bir araziye gidip, orada toprağın hazırlamış 
olduğu sayısız bitkileri, meyveleri toplayıp getirmek. İşte bu tam bir karşılıksız sevgi örneğidir. 
İnsanın kişiliğine, mizacına, doğasına, ruhuna doğrudan tesir eden bir durumdur. 

Metalle, meta ile aylar geçirmiş, çalıştığından fazlasını almak bir yana, -belki- emeği gasp 
edilmiş, hakkı için ayrıca mücadele etmiş, ruhen yıpranmış insan için doğa, “toprak ana”, sığınıla-
cak iyi bir adrestir. Yabani diye ifade edilen bitkileri toplamak, doğanın yeşilliği içinde dolaşmayı, 
keşfetmeyi, bulmayı gerektirir ve bu iş insanın doğasına, ruhuna iyi gelecek, keyifli bir uğraştır. 

Ordu ili de mantar, melocan, pazı, sakarca, galdirik, ısırgan, baldıran, hoşkuran, taflan, 
çökülce gibi bir çiftçi emeği gerektirmeden toprağın insana karşılıksız sunduğu bitkiler yönüyle 
zengin illerden biridir. Bunların başında yöre hâlkının kirmit (tirmit, tırmıt, pırmıt) adlarıyla bildiği 
mantar gelmektedir. Ormanlık alanlarda ve fındık dikili olan arazilerde görülen kirmit, yörede 
daha çok ağustos ve eylül aylarında olmaktadır. Kirmitin farklı çeşitleri görülmekte ve halk bun-
lara şu isimleri vermektedir: Fındık kirmiti şemsiye kirmiti, gürgen kirmiti, gelineli kirmiti, höbelen 
kirmiti, inek kirmiti, öküz kirmiti, güz kirmiti, geyik kirmiti, dağ (orman) çürüğü, tavuk bacağı vs.

Bu mantarlar Ordu ilinin Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarında kendiliğinden yetişen ve 
yerel halk tarafından toplanıp çeşitli şekillerde tüketilen, yabani bir besin türüdür. Bir orman bitkisi 
olan kirmit, mevsimsel bir besin olması, lezzetli ve besin değerinin yüksekliği (et ile bir görülme-
si), toplanıp pazarda satılması ve tüm Ordu halkının sofrasında yer bulması nedeniyle Ordu’nun 
ortak damak tadı hâline gelmiştir. Bu bakımdan Türkiye hatta dünya mutfak kültüründe Ordu ilinin 
isminin anılmasını sağlayabilecek nitelikte bir bitkidir. 

Kirmitin ilk çıkmaya başladığı hâline “enik” adı verilir. Kirmit büyümeye başladıktan sonra 
yağmurun yağması daha sonra da güneş alması gerekir. Büyükbaş hayvanlar da kirmiti yerler. 
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Yöre halkı hayvanların zehirli kirmiti yemediğini düşünmektedir. Kirmiti toplarken elleri yüze sür-
memek gerekir. Çünkü yüzü ve gözleri yakıcı etkisi vardır. Ayrıca kirmitin kökünden tutularak ko-
parılması, kırılmaması ve eve sağlam getirilmesi gerekir. Kirmitin nerelerde olabileceğini tahmin 
etmek ve çalı, yaprak, ot gibi doğal engeller arasından onu görebilmek tecrübe gerektirir. Ayrıca 
gidilen bölgeyi tanımak, yabani hayvana rastlama ve kaybolma ihtimali dolayısıyla önemli bir 
konudur. Bu yüzden kirmit toplamaya çocuklar pek gönderilmez (K.K. 1,3,7,9,10).

Kirmit ile ilgili tecrübeler, çok olduğu yılın kışında çok kar yağacağı, az olduğu yıl ise ya-
ğışsız geçeceği şeklinde bir halk takvimi bilgisini ortaya çıkarmıştır (K.K.1). Kirmitin yetişme ko-
şuluna bakıldığında ise olgunlaşıp büyümesi için yağışın bol, sıcaklığın ise orta derecede olması 
gerekmektedir (K.K. 7).

Kirmit Çeşitleri
Şemsiye Kirmiti (Durna Bacağı) 

İsmini uzunluğundan ve şapkasının şemsiyeye benzetilmesinden almıştır. Ateşin veya 
kuzine sobanın üzerinde pişirilerek veya tavada pişirilerek tüketilir. Pişirilişi şöyledir: Kirmitler 
suda 3-5 dakika haşlanır, süzülür. Tavada yağda yeşilbiber, soğan ve domates kavrulur. Üzerine 
doğranmış olan kirmitler dökülür ve bir süre pişmeye bırakılır. Pişerken kirmitin kendi suyu ortaya 
çıkar, bu yüzden ayrıca su ilave edilmez. Pişmesine yakın üzerine tuz eklenir. Bu pişirme türü 
yörede “kavurma” olarak adlandırılır (K.K. 3).

Gürgen Kirmiti (Et Mantarı)

Bu tür, gürgen ağacı başta olmak üzere, özellikle yaşlanmış ve yıkılan ağaçlarının gövde-
lerinde veya diplerinde olur. Yaşlı kiraz, erik, kızılağaç ve kestane ağaçlarının dip ve gövdelerinde 
de yetişir. Sadece temmuz ayı içinde görülür. Bu mantarın koparıldığı yere ayran dökülürse ertesi 
sene orada daha çok olur. Pişirilişi “kavurma” şeklindedir. Farklı olarak, pişmesine yakın üzerine 
tuz ve mısır unu eklenir (K.K. 1).

Gelineli Kirmiti (Gelin Tırnağı, Gelin Parmağı)

İnsan eli gibi olan bu mantar, dallarının ince ve uzun olması sebebiyle gelin eline benze-
tilmiştir. Yörede anlatılagelen bir hikâyeye göre; eski zamanlarda bir yeni gelin kirmit toplamak 
için ormana gitmiş. Bu kirmiti ormanda bulmuş ve evine getirmiştir. Halk daha önce rastlamadığı 
bu kirmitin tadını sevmiş ve ona “gelineli” adını vermiştir. Temmuz ayı içerisinde meşe ve gürgen 
ormanlarında az miktarda rastlanan bu mantar çok lezzetli olması ve az bulunması sebebiyle 
maddi açıdan değerlidir ve ihtiyaç sahibi insanlar bu mantarı toplayıp şehir pazarlarına satmaya 
götürmektedir. Bu mantar çeşidi kaynayan suda 3-5 dakika bekletilir. Tavada soğan, salça kavrul-
duktan sonra üzerine bu mantarlar dökülür ve bir süre daha ateşte bırakılır. Bazı köylerde üzerine 
yumurta da kırılabilir (K.K. 11). 

Höbelen Kirmiti (İçikızıl)

Höbelen güz, ayında yüksek yerlerde ve çayır arazilerde olur. Dışı beyaz, iç kısmı kahve-
rengidir. Kuzine soba üzerinde pişirilerek ve kavurması yapılarak tüketilir. Fakat Göksu köyünde-
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ki bazı aileler pişirilirken kokusunun rahatsız edici olduğunu, bu yüzden sadece soba üstünde bü-
tün olarak pişirip tüketmeyi tercih ettiklerini söylemektedir. Bu mantar pişmeden de tüketilebilen 
bir türdür. Pişirmeden yemek için mantarın şapka kısmı, üzeri bıçakla soyulduktan sonra tüketilir, 
bacak kısımları yenmez (K.K.4).

İnek Kirmiti

Bu kirmite renginin beyaz ve parlak olması, şapkasının ince ve zarif olması, çanak kısmın-
dan (şapkasının içerisinden) süt çıkması gibi nedenlerle “inek kirmiti” denmiştir. Bu mantar yıka-
nıp tuzlandıktan sonra kuzine üzerinde bütün olarak kızartılabilir, fırında kızartılabilir, kavurması 
yapılarak da tüketilebilir. Mantar piştikten sonra üzerine mısır ekmeği ilave edilmektedir. İnek 
kirmiti daha sonra da tüketmek üzere turşu şeklinde saklanabilmektedir. Bunun için mantarlar 
yıkanıp temizlenir. Büyük olanları doğranır küçükleri ise bütün şekilde tuzlanıp bidonlara konur. 
Bidonun içerisine bir miktar su eklenir (K.K. 9).

Öküz Kirmiti

Bu mantar çeşidine, üzerinin (şapkasının) sert olması, iç kısımlarında çizgilerin bulunma-
sı, ayrıca inek kirmitine göre daha kaba durması ve sütünün az olmasından dolayı bu isim veril-
miştir. Zehirli olabileceği düşüncesiyle yöre halkınca tüketilmeyen bir mantar türüdür fakat başka 
yerlerde tüketildiği için yöre halkı tarafından maddi kazanç elde etmek için toplanıp tüccarlara 
satılmaktadır (K.K.5).

Güz Kirmiti

Toprağa yakın büyüdüğü ve üzerine yaprak vs. yapıştığı için görülmesi zordur. Yapışkan, 
huni gibi, ortası çukurdur. Küçükken beyazdır, büyüdükçe sarı renge dönüşür. Kalın kabuklu dol-
gun etlidir. Orman içlerinde ve kenarlarındaki çayırlık arazilerde olur. Pişirilmeden önce tuza ya-
tırılıp acısının çıkması beklenir veya pişirilmeden bir süre haşlanabilir. Haşlandıktan sonra suyu-
nun sıkılması gerekir. Kavurması tercih edilir, kavururken soğan yerine pırasa da olabilir (K.K.6).

Geyik Kirmiti

Bu kirmite turuncu renginin geyiğin rengine benzetilmesinden dolayı bu ad verilmiştir. Fın-
dık bahçelerinde bol bulunur. Yaralandığında bol miktarda süt akıtır. Pişirmeden yenen bir man-
tar türüdür. Yendiğinde ellerde, dudakta ve dilde turuncu renk oluşur. Geyik kirmitinin fazla bü-
yümeden toplanması gerekir. Çünkü olgunlaşmış olanların rengi koyulaşır ve yerken ağzı yakar. 
Bu yüzden tazelik zamanı geçtikçe zehirli hâle geldiği düşünülür. Meşe ve gürgen ormanlarında 
bulunur. Haziran sonu ve temmuz ayında yetişir (K.K.4).

Dağ (Orman) Çürüğü

İsmini çürük ayından (temmuz) almıştır. Genellikle ağaç köklerinde, çalı içlerinde, düz ve 
eğimli arazilerde olur. Kendine özgü sarı rengiyle bilinmektedir. Yörede sevilerek tüketilen bir tür-
dür. Kuzinede pişirilmez,  sadece kavurması yapılır ancak farklı olarak pişmesine yakın üzerine 
yumurta kırılmaktadır (K.K.2).



98

        Dr. Ahmet DAĞLI

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tavuk Bacağı (Fındık çürüğü) 

Fındık toplama sonlarına doğru (eylül ayı) olur. Fındık ağaçlarının diplerinde ve iç kısım-
larında görülür. Yenen bir kirmit çeşididir fakat pek tercih edilmemektedir. Ulubey Hocaoğlu kö-
yünde bu mantar şöyle pişirilir: Kirmitler temizlenir ve bir süre suda bekletilir. Elle parçalandıktan 
sonra suyu süzülür. Bir tavaya soğan, sivri biber ve domates doğranır ve tereyağıyla yumuşa-
yana kadar kavrulur. Üzerine mantarlar eklenip karıştırılır. Tuz ve pul biber eklenir. Kısık ateşte, 
mantarlar yumuşayana kadar pişirilir (K.K. 8).

Fındık Kirmiti

Bu mantara, fındık toplama zamanlarında (ağustos, eylül),  fındık ocaklarının içinde ve 
etrafında rastlanmasından dolayı bu isim verilmiştir. Kuzine soba üstünde, ateş közünde kızar-
tılarak veya kavurma biçiminde pişirilmektedir. Ayrıca turşusu da yapılmaktadır. Ordu genelinde 
halk bu kirmiti yağda bir miktar soğan kavurup üzerine ekler ve kendi suyuyla bir miktar pişirerek 
tüketir (K.K. 9,10).

Bunların dışında zehirli olduğu için yenmemesi gereken kirmitler de vardır ve zehirsiz 
olanların toplandığı yerlerde görülebilmektedir. Zehirli mantarlara halk arasında “av” ismi verilir. 
Zehirsiz mantarların da yenmesi durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Süt ve süt 
ürünleri, yeni oluşmaya başlamış armut ve elma gibi meyve türleri, patates ve turşu gibi yiyecek 
türleri kirmit ile birlikte yenmemeli, aradan belli bir süre geçmesi beklenmelidir. Çünkü bunlar 
birlikte tüketilmesi durumunda zehirlenme tehlikesi olabileceği düşünülmektedir (K.K. 1, 3, 4, 6, 
9, 11).

Mantarın dışında yine yabani olarak kendiliğinden yetişen ve Ordu çevresinde yaşayan 
halkın doğadan toplayıp yemek olarak tükettiği bazı bitkiler vardır. Bunlardan bazıları; 

Isırgan (sırgan) otu: Çorbası, yemeği ve yağlaşı yapılır.

Sakarca, (çekülce, şükrice, sütlücan): Çorbası, kızartması, mıhlaması ve kayganası ya-
pılır. 

Hoşkıran (sirken): Çorbası, kavurması, baranası yapılır.

Melocan (belocen, merolcan, melevcan, kırçan, dikenucu): Kavurması ve diblesi yapılır.

Galdirik (balık otu): Kavurması, turşusu, turşu kızartması ve turşu kavurması yapılır.

Höngül: Çorbası, yemeği, turşusu ve turşu kavurması yapılır.

Baldıran (üveyik otu): Fasulye, bulgur, pezik ve mısır unu ile birlikte çorbası yapılır.

Pezik (perzi, perzü, pazı): Top köftelisi, mıhlaması, kavurması ve sarması yapılır.

Nivik (av pancarı, eşekkulağı): Kavurması yapılır.



99

Ordu’da Doğal Mantar Kültürü ve Ekoturizm

Maddi Kültür

Mendek: Çorbası yapılır, pancar çorbalarına da katılır.

Ohran: Kavurması ve çorbası yapılır.3

Ordu yöresinde bu sebze türü bitkilerin yanında yine doğada kendiliğinden yabani olarak 
dağ çileği, beyaz ve karadut, cennet hurması, elma, armut, muşmula, töngel gibi meyveler de 
yetişmektedir. Yöre halkı zamanı geldikçe bu meyveleri dağa, ormana, yaylaya giderek toplayıp 
evine getirmekte, bunları meyve olarak tüketmenin yanı sıra reçel, pekmez ve marmelatını yap-
maktadır. 

Yukarıda mantar başta olmak üzere kısaca bahsettiğimiz sebze ve meyve türü bitkilerin 
sayısı artırılabilir. Bahsi geçen bitkilerin ortak özelliği, yukarıda belirtildiği üzere insanların kendi 
bahçelerine dikmediği, ürün almak için sulama, budama, ilaçlama gibi yıl boyu süren ve emek 
veya masrafları gerektirmeyen; tamamen kendi kendine yetişebilen ürünlerdir. Bu ürünlerin bir 
sahibi yoktur ve isteyen herkes devlet arazisi denilen bu yerlere, hatta sahipli bahçelere girerek 
toplayabildikleri bitkilerdir. 

Bahsi geçen bitkilerden örneğin mantarı toplamaya giden kişinin çok mantarla dönmesi de 
hiç mantar bulamaması da muhtemel durumdur. Gidilen araziye bir gün öncesinde başka birisinin 
gitmiş olması, orada mantar bulunamayacağı anlamına gelir. Bu durum ise “nasibimiz yokmuş” 
sözüyle değerlendirilir. Ancak bu konuda sahipli-sahipsiz bütün araziler herkese açık olduğu için 
bir yerde aranılan ürün bulunamadığında başka yerlerde aramaya devam edilmektedir. 

Böyle bir kültürün üyesi olan insanlar doğanın kendilerine bahşettiği bu ürünleri toplarken, 
o an için zenginlik-fakirlik, senin-benim arazim gibi rekabet içerikli kavramlardan azade, kolektif 
bir hayatın eşitliği içinde, kendi ruhlarına ve kişiliklerine çok olumlu tesirleri olan bir faaliyeti ger-
çekleştirmiş olurlar. İnsanlar bu bitkileri toplamaya ihtiyacı olduğu için değil, yılda kısa bir süreliği-
ne görülen bu bitkilerden doğallığı, lezzeti ve onu toplama zevkini yaşamak için de gitmektedirler.

İnsanların bu ürünleri doğada toplama sırasında hissettikleri şey, geri kalan hayatlarındaki 
mücadele ve bedel gerektiren zamanlardakinin tam tersi olan durumdur. Görüştüğümüz kaynak 
kişiler ürünlerden toplamaları sırasında neler hissettiklerini sorduğumuzda, bu lezzetli ürünleri 
çok sevdiklerini, toplama zamanının gelmesini beklediklerini, ürünlerin kendi başlarına büyümüş 
olmalarına hayranlık duyduklarını ve her yıl, zamanı geldiğinde doğada o lezzetli bitkileri emek 
olmadan bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etmektedirler.

İnsanların doğadan yabani bitkileri toplarken ve tüketirken hissettikleri hazzın turistik de-
ğeri olabilir. Çünkü “son yıllarda turizmde önemli değişimler gözlenmekte, alışılmış tatil anlayı-
şının değişimi ve turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Bu yeni 
eğilime sahip yeni tip turistlerin beklentileri; doğa ile iç içe olan çevreye saygılı, tesislerde ve 
temiz bir çevrede tatil geçirmek olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.” (Akpınar-Bulut, 2010: 1576). 

Bu ihtiyacın dünya genelinde büyük bir potansiyel oluşturması ekolojik turizmin (ekotu-
rizm) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Alp Dağlarına giden turistleri, yörede yaşayan çiftçilerin 

3  Bu bilgiler kirmit hakkında görüşmelerimiz sırasında kaynak kişilerden alınmış ve birleştirilerek 
verilmiştir.
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davet etmeleri ve evlerinde onları bir süre misafir etmeleriyle başlayan ekoturizm, ardından bün-
yesine dağ, yayla, deniz, mağara, akarsu, av, trekking, hava, botanik gibi doğayla ilgili birbirinden 
farklı birçok aktiviteyi alarak genişlemiştir. Ekoturizmin genişleyen alternatifleri sebebiyle birbi-
rinden farklı çok sayıda tanımı yapılmıştır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ekoturizmi, vahşi doğada 
yapılan ve doğal çevreye en az etkide bulunan, yerel topluluklara da ekonomik fayda sağlayan 
turizm türü olarak tanımlamıştır4. Cabellos-Lascurain ekoturizmi, bir yerdeki geçmiş ve şimdi var 
olan kültürel ifadeler kadar doğayı, yaban hayatını inceleme, görünüşünden zevk alma gibi belli 
amaçlarla kısmen bozulmamış veya kirletilmemiş doğal alanlara yapılan seyahat (akt. Erdoğan 
ve Erdoğan, 2005: 6) şeklinde tanımlamıştır. Ekoturizm, farklı alanlara hareket getirebilecek yapı-
sıyla beklenti düzeyini artıran bir sektör olmuştur. Bu sebeple 1980’li yıllarda ortaya çıkan ekotu-
rizm kavramı, 2002’ye gelindiğinde Birleşmiş Milletler tarafından “uluslararası ekoturizm yılı” ilan 
edilecek seviyeye ulaşmıştır. 

Ekoturizmle kırsal alanda, doğal ve tarihî çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunduğu yörelerde 
ana ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun, tarımsal faaliyetlerini sürdürmekle birlikte ziyaretçi ko-
naklatabilecek şekilde yönlendirilerek ve küçük turizm işletmeciliği yapması sağlanarak alternatif 
turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Akşit ve Yürik’ten akt. Akpınar-Bulut, 2010: 
1578-1579). Bu sayede ekoturizm sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak ele alınmış ve az 
gelişmiş bölgelerdeki yoksullukla mücadelede ve kalkınmada bir çözüm (Lee’den akt. Erdoğan 
ve Erdoğan, 2005: 9) olarak öne sürülmüştür ki bundan bir amaç da köyden kente göçü durdu-
rabilmektir.

Ekoturizm en çok üst gelir gruplarına hitap eder. Onlara daha önce tecrübe etmedikleri 
ve başka yerlerde aynısını bulamayacakları, sadece o yöreye özgü bir içeriği tecrübe etmelerini 
vaad eder. Ekolojik turizm büyük kapasiteli tesisleri gerektirmez. Çünkü kapasite artırıldığında 
oradaki mevcut doğa tahrip olmaya başlayabilir (Kahraman’dan akt. Arslan, 32). Burada yapıl-
ması gereken, tarihî doku ve yeterli altyapı ile birlikte turizm açısından potansiyel teşkil eden 
yeşil ve sulak alanların, biyolojik çeşitlilik açısından zengin pek çok doğal güzelliklerin yeterince 
korunarak sergilenebilmesidir (Akpınar-Bulut, 2010: 1576). 

1850’li yıllardan itibaren egzotik kültürlere ilginin başladığı Avrupa’da kırsal küçük yerle-
şim yerleri “ilkel, vahşi”, şehirler ise “medeni” olarak görülmüştür. Bu fikir daha sonraları dünyada 
da yerleşmiştir. Dolayısıyla köy insanları eğitim ve kültürel açıdan eksiklik ve geri kalmışlıkla 
özdeşleşmiş; şehirde yaşayanlar ise eğitimli, kültürlü, modern olarak görülmüştür. Bu düşünceyi 
kırsalda yaşayan insanlar da kanıksamış, kabullenmiştir. Bu yüzden köyden kente göç isteğinin 
sebepleri arasında ekonomi, sağlık, sosyal imkânlar gibi mevcut nedenlere ilave olarak kırsal 
kesim insanıyla özdeşleşen “ilkel” yaftasından kurtulma isteğinin de olduğunu belirtmek gerekir. 
Hâlbuki günümüz Türkiye’sinde “folklor” bilim dalı Türk insanının binlerce yılda oluşturduğu kültü-
rel mirası kırsal yöre insanlarının yaşantısında aramakta, şehirlere göçle birlikte bu kültürün yok 
olmaya yüz tuttuğunu söylemektedir. 

Halkbilim uzmanlarının köylere derleme yapmak için gittiğinde yaşadıkları en büyük prob-
lem, köy insanının kendini cahil, şehirden gelmiş olan o araştırmacıyı medeni kabul etmesi ve bu 
yüzden ona verebileceği bir bilginin olmayacağını düşünmesidir. Bu yüzden köylüler araştırma-

4  https://www.tursab.org.tr/dosya/1023/02nieko_1023_1889046.pdf
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cının her sorusuna “ben bilmiyorum” diyerek kendisinin inandığı cahilliğini saklamaya çalışmakta 
ve araştırmacıyı yıllarca şehirde yaşadıktan sonra köyüne dönmüş, kendilerinin de saygı duydu-
ğu kişilere yönlendirmektedirler. Bu insanların cahil olduklarını düşünmeleri, atalarından kendile-
rine kalan derin kültürel mirası ilkel, değersiz bilgiler olarak görmelerine sebep olmaktadır ki bu da 
onlarda kültürlerini gelecek nesillere aktarma konusunda isteksizliği ve bilinçsizliği getirmektedir.

Yerel halk kültürü miraslarının değer görmesi ve yok olmaması için çalışmaların yapıldığı 
günümüzde ekoturizmin bu miraslara ekonomik değer yükleyerek dikkati çekmesi, o kültürün va-
risi olan yerel halkın bilinçlenmesi ve kültürünü canlandırmaya çalışması yönünde itici bir güçtür. 
Halkın zihninde yerleşik hâle gelmiş olan “eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı.” ata-
sözündeki yanlış kanaatin ekoturizm aracılığıyla belli ölçüde düzeleceği düşünülebilir. Şehirden 
kaçıp doğaya, doğal insanlara misafir olan turistler bilinçli, keşfetmek isteyen, yöresel kültürlere 
değer veren ve onları tanımayı isteyen kişiliklerdir. Köy insanlarına atalarından kalan mirasların 
şehirlerin elit ve eğitimli insanlarınca merak edilmesi, beğenilmesi ve araştırılması, onların öz-
güven kazanmalarını, sahibi oldukları kültürlerinin değerini anlayıp onları turistlere aktarmak için 
çaba göstermelerini sağlayabilir.

Burada Ordu özelinde yapılması gereken şey, kırsal yerleşim yerlerinde, sözünü ettiğimiz 
yabani bitkilere bolca rastlanan bölgeleri tespit etmek ve oranın köylülerini bilgilendirip, birlikte 
ekoturizm faaliyetini yürütme konusunda onları bilinçlendirmektir. 

Yöntem, bu bitkilerin yetiştiği zaman dilimlerinde turizm acentalarının organizasyonuyla 
turistlerin köye getirilmesi ve turist ağırlama konusunda eğitim almış insanların, bir kısmı pan-
siyon tarzına dönüştürülmüş evlerinde onları ağırlaması şeklindedir. Bu turistlere kaldıkları süre 
içinde her yönüyle köy hayatını tadacakları ortam oluşturulur. Örneğin onlara kümesten yumurta 
toplama, inekten süt sağma, kuzulara dokunma vb. etkinlikleri yapabilme fırsatları sunulur. Aynı 
şekilde onlar doğaya götürülerek bahsi geçen mantar, galdirik, pezik, nivik, melocan, sakarca, 
hoşkuran vb. bitkileri ve yabani meyveleri yerinde kendi elleriyle toplamalarına rehberlik edilir. 

Ordu’nun bahse konu alanlarında ekoturizm etkinlikleri dâhilinde yer alan safari, kamp, 
yürüyüş ve tırmanma, bisiklet, binicilik, kara ve su avcılığı, kuş ve kelebek gözlemciliği, yaban 
hayatı izleme, fotoğrafçılık gibi çok sayıda etkinliğin yapılması imkan dahilindedir. Bunlara ilave 
olarak yabani bitkiler toplama ve bunlarda yapılan yemekleri tatma konusu, yörede yapılacak 
turistik faaliyetleri destekleyecek alternatif olarak düşünülmelidir. 

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsünce hazırlanan, “Turizmde Sürdürülebilirlik” adlı çalış-
mada Karadeniz Bölgesi ekoturizm açısından ele alınmış, bölgenin iklim ve coğrafi yapısının 
alternatif turizm potansiyellerine oldukça uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada sunulan 
önerilerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

Karadeniz bölgesinin doğal iklim yapısı sebebiyle ve eko turizm etkinlik-
lerine talebin artmasıyla botanik turizm de bölge için önemli bir potansiyel olarak 
değerlendirilebilir. 

Hem bölgedeki eski mimari yapılardan yararlanılması hem de bölgeye ge-
len ziyaretçilere konaklama imkânı sunulabilmesi açısından eko turizm kapsamın-
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da eski mimarî konutlar değerlendirilerek pansiyonculuk teşvik edilmeli, bu yolla 
geleneksel dokular korunarak kültür alışverişi sağlanmalı,

Karadeniz mutfağı, taş işçiliği, ahşap işçiliği, bakırcılık, el sanatları, dokuma 
ve el işlemeleri, sepetçilik ve hasır örme gibi bölgenin kültürünü yansıtan ve ya-
şatacak olan değerler korunup muhafaza edilmeli, bunun yanı sıra teşvik edilerek 
geliştirilmelidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm 2023 Stra-
tejisi’nde bölge “Yayla Koridor Yolu” olarak gösterilmiştir. Bu potansiyel ile coğraf-
yanın kültürü, tarihi ve doğası bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Karadeniz Bölgesi’nin deniz-kum-güneş turizmi olarak bilinen kitle turizmi 
özelliğinin zayıf olması, bölgenin kültür ve ekolojik turizm unsurlarını daha önemli 
hâle getirmektedir. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi’nin turizm gelirlerinden pay ala-
bilmesi için önünde fırsat olarak bulunan bu alternatif turizm değerleri korunmalı ve 
sürdürülebilir turizm kapsamında ele alınmalıdır (bkz. Güçer vd.).

Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizme katılanların sayısı dünya genelinde 2 milya-
ra yaklaşmıştır ve sektörde oluşan paranın büyüklüğü trilyon dolarlarla ifade edilmektedir. Dün-
yanın pek çok ülkesi bu büyük pastadan pay almak istemekte ve ülkesinin doğal güzelliklerini, 
denizlerini hatta çöllerini öne çıkarmaya, tanıtmaya çalışmaktadır. Bazı ülkeler ise coğrafyası, 
iklimi, kültürü uygun ve yeterli olmadığı için turizme sadece tüketici olarak katılmaktadır. Böyle 
ülkelerin insanları, diğer ülkelere turist olarak gidip o ekonomilere katkı sağlamaktadır. 

Teknoloji odaklı baskın batı kültürü karşısında yerel kültürlerin yok olması gerçeğinin mev-
cut olduğu günümüzde, farklı kültürlerin yok olmaması konusunda hem batılı hem diğer ülkeler 
hemfikirdir. Bu amaçla 2003 yılında UNESCO çatısı altında bir araya gelen dünyanın çoğu ülkesi, 
“somut olmayan kültürel mirasın korunması” düşüncesini hayata geçirmiş, bu çerçevede birlikte 
aldıkları kararları uygulamaktadır. Sözleşmede SOKÜM’ün “insanları birbirlerine yakınlaştırıcı ve 
onlar arasında değiş tokuşu ve anlayışı sağlayıcı, paha biçilmez rolü”ne vurgu yapılmıştır5. Top-
lumların mevcut kültürlerini korumasının yolu, ona müzelik eşya gözüyle bakmayıp işlevsellik 
kazandırmaktır. 

Yaşanan hayatın içerisinde yer bulamayan geçmiş kültür miraslarının ait olduğu toplumun 
üyeleri arasında dahi bilinme ve yaşama şansı azdır. Geçmişte işlevsel olduğundan ortaya çık-
mış ve yaşamış ama günümüzde yerine başka şeyler geldiği için önemini yitirmiş olan kültürel 
mirasları yaşatmanın yolu, onlara ticari değer kazandırmaktır. Bu anlamda Ordu ilinde doğal 
içerikli mutfak kültürünün zamanın yok edici etkisine direnmesi, onun ticari getirisi olan bir ürün 
olmasından geçmektedir ki kültürel miraslar genel olarak günümüz insanının hayatından çekil-
miş, turistik değeri olabilecek yapıdadırlar. 

Yaşadığımız gezegende doğal felaketler zaman zaman büyük yıkımlara sebep olsa da 
özellikle sanayi devriminden beri dünyaya en büyük zararı insanoğlunun verdiği, kabul görmüş 
ortak görüştür. Özellikle ozon tabakasının delinmesinin ve küresel ısınmanın sebebinin insan 

5  Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Millî Folklor, 2005, Yıl 17, Sayı 65, sayfa 163.
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kaynaklı olduğu ortaya çıktıktan sonra dünya kaynaklarının sınırsız olmadığı, tükenme tehlike-
sinin baş gösterdiği anlaşılmış, bu da insanlarda elde kalan tabiat güzelliklerini sahiplenme ve 
koruma refleksini kuvvetlendirmiştir. Bu kaygının bir uzantısı olarak ekoturizmin, sermaye sahip-
lerinin doğal kalabilmiş alanlara göz dikmesi olduğunu, buraların da tahrip edilen alanlarla aynı 
akıbete uğrayacağını düşünen görüşler de mevcuttur6. Ancak ekoturizmin özellikle bu konuda en 
tercih edilecek turizm kolu olduğunu bilmek gerekir. Çünkü ekoturizm öncelikle kalabalık turist ka-
filelerine değil, daha az sayıda, doğaya duyarlı, ekonomik düzeyi yüksek, lüks tüketime değil de 
daha doğal yaşamaya ve farklı kültürleri keşfetmeye istekli insanlara yönelik bir turizm çeşididir. 
Onların misafir edileceği yerler oteller değil, eski mimarisi olan köy evleridir. Onlar doğal hayatın 
içinde ve ona uyumlu olarak yaşayan bir ailenin yanında, onlar gibi birkaç gün geçirmeyi isteyen 
bilinçli insanlardır. 

Ekoturizm bu konseptiyle yukarıda belirtilen riskleri oluşturmayacaktır. Bununla birlikte 
bu konuya dikkat edilmelidir. Ancak köylülerin de şehirlere göçü tercih ettiği günümüzde ayak 
basılmayan ormanlara sahip olmanın, oralarda yetişip yok olan doğal bitki ve meyvelerin ülkeye 
büyük faydası olduğu düşünülemez. Bilakis bu varlıkların maddi değer yönüyle öne çıkarılıp kont-
rollü şekilde ekonomik girdi hâline getirilmesi, buraların millî parklara benzer şekilde yangın gibi 
risklerden koruma, bakım, geliştirme amaçlı yatırımların yapılması ihtiyacını ortaya çıkarabilir. 

Sonuç
Bu çalışmada ekolojik turizm kapsamında turistlere sunmak üzere belirlenmiş ve literatüre 

geçmiş birçok aktiviteye ilave olarak mantar başta olmak üzere melocan, sakarca, galdirik gibi 
yabani bitkileri toplatma ve pişirme şeklinde bir alternatif ortaya konmaya çalışılmıştır. Ordu ilinin 
doğal bitkileri içeren mutfak kültürü konusunda zengin olduğu gerçeğinden hareketle önerdiğimiz 
bu aktivitenin, bir besin temin edilmesi amacından ziyade, insan ruhuna olumlu tesir etmesi yönü, 
görüşmelerimiz sırasında yöre halkınca vurgulanmıştır. 

İlgili aktivite ve diğer pek çok aktivitenin yapılmasına imkân veren Ordu doğasında ekotu-
rizm köy insanlarına gelir getirebilecek potansiyeldir, fırsattır. Ayrıca ekoturizm yok olmaya yüz 
tuttuğu için korunmaya çalışılan mutfak kültürü başta olmak üzere Karadeniz mimarisi, oyunlar, 
düğün ve bayramlar, sözlü edebî ürünler, el sanatları, zanaatlar, aile yapısı gibi daha birçok halk 
kültürü ögesinin gündeme gelmesi ve korunmasının önünü açacaktır. 

Ekoturizm, “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, yerel 
halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gö-
zeten bir yaklaşım” olarak benimsendi (www.ekoturizmdernegi.org, 2009). Bu kültürel miraslar 
ekoturizm kapsamında yöreyi ziyaret eden turistlere sunulabilir. Bu sayede onların daha kaliteli 
zaman geçirmeleri, ülkemizin yerelden küresele Türk halk kültürünün taşınması ve tanıtılması 
noktasında belirli bir rol üstlenebilir. Ekoturizmin yerelde ailelere, genelde ise ülkeye maddi getiri 
sağlayan yönü bir yana, doğal çevreyi ve yöresel eski kültürleri pazarlanabilir ve değerli hâle 
getirmesi sebebiyle doğanın korunması ve halk kültürüne gereken önemin verilmesi konularında 

bir lokomotif görevi üstlenebileceğini, yöre insanlarını bilinçlendirebileceğini belirtmek gerekir. 

6  Ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğan ve Erdoğan: 2005.
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�IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ KIRSAL YERLEŞMELERİNDE YAPI 

SANATI VE GELENEKSEL YAPI USTALIĞI

Mahmut DAVULCU1

Giriş
Sayısız tanımı olmakla birlikte “mimarlık” en yalın biçimde “mekân yaratma sanatı” olarak 

ifade edilebilecek bir olgudur. İnsanın baskın özelliklerinden birisinin yaşadığı çevreyi değiştirmek 
ve düzenlemek olması nedeniyle herkesin bir parça mimar olduğunu, herkesin içinde bir miktar 
mimarlık yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

İnsanın yaşadığı çevreyi değiştirme arzusu aslında bir zorunluluktan kaynaklanır. Çünkü 
insanoğlu var olduğu andan itibaren tabiatın kendisi için yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalmış 
ve bu sorunları meydana getirdiği kültürle aşmaya çalışmıştır. Mimarlık kültürüne de bu gözle 
bakmak gereklidir. Barınma ihtiyacı ve bu ihtiyaç neticesinde oluşturulan çeşitli mimari form ve 
çözümler mimarlık kültürünün başlangıç noktasıdır. İnsan yaratıcılığının en önemli göstergelerin-
den birisi olan ve ilk cılız parıltılarını Paleolitik dönemde tespit edebildiğimiz mimarlık uygulama-

1 Folklor Araştırmacısı (Sanat Tarihçi), Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, mahmut.davulcu@
kulturturizm.gov.tr
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ları, kültürel bir süreklilik içerisinde sayısız ürün, deneyim, farklı gelenek ve yapı tipi ile günümüze 
kadar gelmiştir.

Mimarlık tarihinin ve kültürünün önemli bir parçasını da “halk mimarisi/halk yapı sanatı” 
oluşturur. Halk mimarisi yaratıcısı olan halkın ihtiyaçlarına göre şekillenip biçimlenen, toplumun 
yaşam tarzını, ilişkilerini, üretim ve tüketim biçimlerini, inanış ve geleneklerini en yalın biçimde 
ortaya koyan kültürel bir olgu olarak tanımlanabilir. Halk mimarisi, insanın doğaya yerleşmesi ve 
mesken tutmasının hikâyesidir. Halk mimarisi mimarlık konusunda nesiller boyunca gerçekleşen 
akıl ve deneyim birikimi ile buna dayalı üretimdir. Halk mimarisi kesin ölçülerin pek olmadığı, bir-
çok şeyin göz kararı ile yapıldığı, sözlü bir dünyadır. Günlük hayata dair mimari talepler mevcut 
teknoloji ölçüsünde karşılanır, yenilik ve değişim son derece yavaştır. Bu bağlamda geleneksel 
dünyanın ve geleneksel hayat tarzının düşük tempolu yaşayış şekline son derece uygundur.

Halk mimarisinin belirli ya da daha doğrusu tam olarak tanımlayabileceğimiz bir coğrafi 
düzlemi bulunmamaktadır. Kırsal yerleşmelerde gerçekleştirilen ve resmi yapıların haricindeki 
mimari faaliyetleri kapsayan “kırsal mimari”, hiç kuşkusuz halk mimarisi olarak tanıdığımız olgu-
nun bir parçasıdır. Bununla birlikte halk mimarisi olgusu kırsal mimari ile tümüyle örtüşmemek-
tedir. Kırsal mimari kapsamında yer alan yapılar mütevazı boyutlu, basit planlı, ucuz ve oldukça 
işlevseldir. Kırsal yerleşmeler belirli ölçütlerde yalıtılmış ve kendilerine yeten bir hayat tarzı, üre-
tim-tüketim ilişkisine sahip oldukları için büyük kolektif örgütlerle sıkı sıkıya bir bağ kurma ihtiyacı 
duymamışlar ve bu nedenle mimari değişim ve gelişmelerin etkisini kentlerin aksine daha yavaş 
bir biçimde yaşamışlardır. Bu türden bir ilişki yapılan tüm kanuni düzenlemeler ve müdahalelere 
rağmen 21.yüzyılda bile tam olarak kurulamamıştır. Bundan dolayı halk mimarisinin son sığınağı 
kırsal yerleşmelerdir.

Geçmiş kültür, topluluk ve halklardan devralınan miras halk mimarisinin biçimlenişinde 
önemli bir etken olmakla birlikte, bu durum günümüz mimarisinin binyıllardan beri değişmeden 
çağımıza aktarıldığı manasına gelmemektedir. Zira ağır aksak da olsa bir değişim ve dönüşüm 
her zaman için yaşanmış olmalıdır. Ayrıca tespit edilen bir benzerliğin altında her zaman için bir 
önceki kültürü görmek insan yaratıcılığını küçümsemek olacaktır.

Halk mimarisi ürünlerinin oluşumu ve gelişimi için kilit rol oynayan unsurlar kişisel arzu ve 
tercihlerden ziyade ortak alışkanlık, ihtiyaç, inanç ve geleneklerdir.

Halk mimarisi olgusunun ihtiyaç, işlev ve hizmetleri ön planda tutan, savurganlıktan uzak 
faydacı karakteri aşırı süslü, şatafatlı ve pahalı bezeme ya da süslemelerin bu olgu kapsamındaki 
yapılarda karşımıza çıkmasına büyük ölçüde mani olmuştur. Pratik, fonksiyonel, ucuz, rasyonel 
ve kolay çözümler her an işbaşındadır. 

Halk mimarisi ürünleri insan çabasıyla doğanın içerisinde ama doğaya uyumlu olarak ve 
doğadan elde edilen yerel malzemelerle meydana getirilen aşırılıktan uzak mimari ürünlerdir. 
Halk mimarisi olgusu içerisinde incelenen yapılar boyutlarıyla insanı ezerek cüceleştirmez. Ya da 
içerisinde yer aldığı tabii ortamda aykırılık teşkil etmez. Bunun nedeni bir tür hümanist bakış açısı 
ya da felsefi yaklaşım değil eldeki teknoloji ve ekonomik imkânların kıldığı zorunluluktur.
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Halk mimarisi olgusu, hiçbir aşamasında “standart” olarak nitelendirilebilecek bir kullanım 
içermez. Biçimler, içerikler ve boyutlar ihtiyaca ve imkânlara göre ayarlanır. Aynı yerleşim yerinde 
yan yana duran iki evin pencere ve kapı boyutları az ya da çok farklı olabilir. Günümüzde yapı 
malzemelerinin değişmesi ve fabrikasyon üretime dayalı modern yapı malzemelerinin kullanılır 
oluşu yapı ustalarının yaratıcılıklarında genel anlamda bir azalmaya neden olmuştur.

Halk mimarisi ve halk mimarisine dair bilgi birikimi ait olduğu coğrafya ve toplulukta yaşa-
nan teknolojik, kültürel ve üretimsel değişim ve dönüşümlerden az ya da çok etkilenerek modern 
çağlara gelmiş, XIX. yüzyılda yaşanan Endüstri devrimi ise dönüm noktası olmuştur. Endüstri 
devrimi ve hızlı toplumsal değişim, her alanda olduğu gibi mimarlık konusunda da köklü değişik-
likler yaşanmasına neden olmuş, inşaat teknolojisi ve malzemelerinde büyük yenilikler meydana 
getirmiştir. Modernizm halk mimarisi olgusunun karşılayamayacağı ve baş edemeyeceği radikal 
yenilikler ve niteliksel dönüşümler içermiştir. Bununla birlikte özellikle kırsal kesimde halk mi-
marisi ve geleneksel mimarlık bilgisi kısmen de olsa yaşatılmaktadır. Günümüzde halk mimarisi 
geleneğinde hızlı bir yıkılış söz konusu olduğu gibi yeniden bir kuruluştan da bahsedilebilir. 

Somut olmayan kültürel mirasımızın önemli bir parçasını da oluşturan halk mimarisi ge-
leneksel kalıpların hâkim olduğu, aşırı ölçeklerde yapılar ile radikal tasarım ve biçimlerin yapı 
ustalarınca hiçbir zaman için denenmediği bir olgudur. Halk mimarisi söz konusu olunca kültür 
aktarımını sağlayan araç “dil”dir. Ülkemizde yazı ve yazılı kaynakların halk mimarisi üzerinde 
doğrudan etkili olmaya başlaması muhtemelen Cumhuriyet’ten sonra yaşanmıştır. Deneyime da-
yalı halk bilgisi halk mimarisinin de ideolojik yanını şekillendirmiştir.

Halk mimarisinin özelliklerinden bir tanesi de inşa faaliyetlerinde aşırı uzmanlaşmanın 
olmaması bütün işlerin bir ya da birkaç usta grubu tarafından tümüyle gerçekleştirilebilmesidir.  
Halk mimarisinin gerçek anlamda yaratıcıları olan yapı ustaları mimari eserlerin temelini oluştu-
ran “yerel mimarlık bilgisi”nin taşıyıcısı, aktarıcısı ve uygulayıcısıdır. Bina ustaları inşa sürecinin 
ve bilgisinin tamamına vukuf olan zanaatkârlardır. Bu bilginin kuşaklar arasındaki aktarımı uygu-
lamaya ve söze dayalı olarak usta-çırak ilişkisi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Genellikle anonim 
figürler olan yapı ustaları, bir binayı taş, kerpiç ve tuğla gibi farklı malzemeler kullanarak temelin-
den çatısına kadar inşa edebilecek kapasitede bilgi, beceri ve yaratıcılık sahibi zanaatkârlardır. 
Yapı ustaları içerisinde yaşadıkları küçük kırsal yerleşmelerin mimar-mühendisleri olmuşlar, kır-
sal çevrenin düzenleyicileri olarak planlamadan icraya kadar görev almışlardır. Geleneksel yapı 
ustalarının hızla kaybolmakta olan halk mimarisi geleneğinin anlaşılması ve kayıt altına alınması 
için önemli bir bilgi kaynağı olduğu aşikârdır. 

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve daha çok Bizans Mimarisi/Resim 
Sanatı açısından taşıdığı önem dolayısıyla araştırma ve yayınlara konu olan Ihlara Vadisi ve 
çevresindeki yerleşim yerleri, tarihsel dokularını büyük ölçüde koruyarak günümüze gelebilmeyi 
başarmış olan, halk mimarisi açısından da oldukça zengin bir karakter taşıyan kırsal yerleşmeler-
dir. Ihlara Vadisi ve çevresinin de dâhil olduğu ve Anadolu’nun tarihi coğrafyasında “Kapadokya” 
olarak adlandırılan bölgesinin neredeyse tamamında karşımıza çıkan kayadan oyma/kesme ve 
yığma taş duvar mimarisi bu yörede de hâkim mimarlık geleneğini teşkil eder. Yöre mimarisi do-
ğal çevreye zarar vermeyen, yerel ve geri dönüşümü kolay malzemelerle son derece basit yapım 
teknikleri ile meydana getirilmiştir. Taşın dayanıklılığı, geniş kullanım alanı, işlenmeye müsait olu-
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şu ve yakın çevreden kolaylıkla temin edilebilmesi geçmişten günümüze en önemli yapı malze-
melerinden birisi olmasını sağlamıştır. Taşın bu amaçla kullanımı Neolitik döneme kadar uzanır.

Yöredeki mimari yapının şekillenmesinde sosyal yapı, din, topografya, jeolojik yapı, tarihi 
gelenekler ve iklimin etkilerinden bahsedilebilir. Ancak bu unsurlar içerisinde bölgenin jeolojik ya-
pısının başat etkisi tartışılmaz bir gerçektir2. Hasandağ, Göllüdağ ve Erciyes (Antik Argaios) gibi 
volkanların milyonlarca yıl devam eden volkanik faaliyetleri sonucu bölge yer yer 150 metreye 
varan bir tüf tabakası ve volkanik kayaçlarla kaplanmıştır. Bu yapı ve orman alanlarının çok nadir 
olması taşın mimari faaliyetlerdeki ana unsur (gerek oyularak ve gerekse duvarda kullanılarak) 
olarak yerini alması neticesini doğurmuştur. İnceleme sahamızda bulunan konutlar Ürgüp/Gö-
reme/Avanos üçgeni ve yakın çevresindeki konut tipleriyle büyük benzerlik göstermektedir. Bu 
durum coğrafi şartların konut tiplerine etkisini gözler önüne sermektedir (Kuttusi, 2014: 61).

1. Araştırma Evreni ve Örneklem, Veri Toplama ve Analiz Tekniği
Bildiri çalışması Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi ve 

çevresinde bulunan kırsal yerleşmelerde3 2003 ve 2011 yılında titizlikle gerçekleştirilen halk mi-
marisi konulu saha araştırmasında elde edilen materyal ve veriler ışığında kaleme alınmıştır. 

Çalışma alan araştırmasına ve esas olarak kaynak kişilerden yani yapı ustalarından derle-
nen metinlere dayalıdır. Kısacası çalışmanın odağını yapı ustaları oluşturmaktadır. 

Araştırma sırasında etnografik araştırma yöntemine has gözlem ve görüşme tekniklerin-
den yararlanılmıştır. Kaynak kişiler bilhassa icra ve taşıyıcılık vasfına sahip olan yapı ustaların-
dan seçilmiştir. Kaynak kişiler ile gerçekleştirilen görüşmeler ses kayıt cihazı ile ya da yazarak 
derleme metodu ile kayıt altına alınmış, konuya ilişkin maddi kültür ürünleri fotoğraf çekimi ile 
belgelenmiştir. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların mevcut literatür ve arşiv 
belgeleri ışığında değerlendirilmesi sonucu bu çalışma ortaya çıkmıştır. Bildiri çalışmasında kul-
lanılan tüm görsel ve sözlü kaynaklar AEGM Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne aittir.

Bildiri kapsamında öncelikle yapı ustalığı, ustalığın algılanış biçimi, yapıcılık bilgisi ve 
yapı gelenekleri ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra kırsal çevrenin biçimlendirilmesi, halk mimarisi 
ürünleri, mekânsal organizasyon, yöresel yapı gereçleri ve yapım teknikleri ile mimarlık termino-
lojisi de incelenmiştir. Bildiride yapı ustalarından derlenen bazı metinler, çalışmanın yöntemsel 
ve kuramsal çerçevesi kapsamında ele alınmış ve metne dâhil edilmiştir. Bu yolla konunun bizzat 
uygulayıcılarına ait deneyim, bilgi, hikâye kısacası kendi pencerelerinden aktarılması da sağlan-
mıştır. 

Sahada gerçekleştirdiğimiz derlemeler sonucu elde ettiğimiz malzeme günümüzde büyük 
ölçüde unutulmuş ya da uygulanmaz olmuş olan bir geleneği tutarlı ve bilimsel bir düzen içe-
risinde yeniden oluşturmak için kullandığımız kırık, dökük kalıntılara benzetilebilir. Çalışmanın 

2  Kapadokya’da yöresel konut mimarisinin sınırları, aynı zamanda bölgenin jeolojik sınırları da olan, 
kuzeyde Kızılırmak Nehri, batıda Aksaray ve Tuz Gölü Çöküntüsü, güneyde Niğde İli ve Hasan Dağı, doğuda 
Erciyes Dağı’ndan itibaren, İncesu ve Yeşilhisar yerleşimleridir (Ulusoy Binan, 1994: 52).
3  Ihlara Beldesi, Selime Beldesi, Belisırma Köyü, Uzunkaya Köyü, Yaprakhisar Köyü ve Güzelyurt İlçe 
Merkezi.
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kaynaklandığı materyalin tümüyle sözlü kültüre dayalı olması, bize aşağı yukarı yüzyıllık bir za-
man dilimini tasvir edebilme imkânı sağlamaktadır. Elimizdeki malzeme kronolojik açıdan daha 
derinlere projeksiyon yapmamızı da sağlayabilecektir.

2. Genel Özellikleri ile Ihlara Vadisi ve Çevresi
Aksaray’a 37 kilometre mesafede bulunan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasan-

dağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan araziyi Melendiz Çayı’nın binlerce yıl 
boyunca aşındırması sonucunda meydana gelmiş olan kanyon tipi bir coğrafi oluşumdur. Melen-
diz Dağı‘ndan kaynağını alan Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi boyunca aktıktan sonra güney-kuzey 
yönünde akışına devam ederek Mamasın Barajına ulaşmaktadır (Varnacı Uzun, 2012:1). Vadi, 
“Volkanik Kapadokya Bölgesi” olarak anılan saha içerisinde yer alır. Güneydoğu-kuzeybatı istika-
metinde uzanan ve Hasandağı’nın kuzeydoğusunda yer alan vadi, yaklaşık 14 km. uzunluğunda 
olup yamaçlarının yüksekliği yer yer 120 metreyi bulmaktadır. İç Anadolu’nun tipik karasal iklimi 
bütün bölgeye hâkim olmakla birlikte Vadi tabanında Akdeniz İklimine yakın bir iklim görülmekte-
dir. Aynı şekilde vadinin etrafındaki arazi bozkır tipi örtü sistemine sahipken vadi tabanı yeşillik-
lerle dolu ve ağaçlık bir görünüm arz eder. 

3. Yerleşme ve Doku
Yerleşme (iskân) grubu, basit bir anlatımla birden fazla ev ve eklentisinin bir araya 

gelmesinden meydana gelmiş bir iskân tipidir (Tunçdilek, 1971: 37). İnceleme sahasındaki yer-
leşmeler geniş aile tipinin yaygın, ekonomisinin ise büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı 
olduğu geleneksel kırsal yerleşmelerdir. 

Ihlara Vadisi ve çevresindeki yerleşmeler genelde toplu bir yayılış 
göstermektedir. Topografyada engebenin az olduğu Ihlara Kasabası vadi girişinde ve 
toplu bir şekilde yol boyu gelişmiştir. Belisırma Köyü vadi içerisinde, vadinin yamaç 
eğiminin azaldığı doğu yamacında kurulmuştur. Yaprakhisar ve Selime 
yerleşmeleri ise vadinin bitiş noktasında kurulmuştur. Ihlara Vadisi’nin hemen kenarında kurulu 
bulunan ve sırtını kayalık bir yamaca dayamış olan Yaprakhisar Köyü Selime Kasabası’nın kar-
şısında yer almaktadır. Melendiz Çayı’nın kenarında kurulmuş olan Selime Kasabası Vadinin 
bitiminde yer alır. Selime’de özellikle de yamaç üzerinde peribacaları ve tüf konileri ile bütünleş-
miş bir yerleşme biçimi ortaya çıkmaktadır (Kuttusi, 2014: 60). Vadi dışında yer alan Uzunkaya 
ve Gaziemir Köyleri de tepelerin yerleşmeye müsait yamaçlarında kuruludur.  Karakteristik bir 
düzensizlik egemen olmakla birlikte kırsal yerleşmeler genel görünüm itibarıyla estetik bir değer 
taşımakta ve araziyle kurduğu uyum sayesinde göze oldukça hoş görünmektedir.

Sıkışık mekân ve yüksek yerleşim yoğunluğu barındıran kırsal yerleşmelerin temel nü-
vesini evler oluşturur. Geometrik anlamda olmasa da yöredeki kırsal yerleşmelerin merkezinde 
ibadet yapıları bulunmaktadır. 

Gerek köylerin kuruluşu ve gerekse gelişimi konusunda modern anlamda bir planlama ya 
da tasarım söz konusu olmamış, yerleşme deseni çeşitli ihtiyaçlar neticesinde zaman içerisinde 
kendiliğinden meydana gelmiştir. Gene de geleneğin ortaya koyduğu sınırlar ve ilkeler dâhilinde 
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bir tür bilinçli tasarımın (en azından yerleşimin oluşturulması sürecinde yapıların konumlandırıl-
ması sırasında işletilen) var olduğu söylenebilir. Yerleşim yeri içerisinde sirkülasyon düzensiz, 
dolambaçlı ve oldukça dar toprak yollarla sağlanmıştır. Bu yol ve sokaklar bina kümeleri arasında 
kendiliğinden oluşmuş gibi durmaktadır. Dar sokaklar konutların ışık ve hava ihtiyacını kısmen de 
olsa engelleyici bir durumdur. Günümüzde bu yol sistemi resmi kurumlar tarafından elden geçiri-
lerek mümkün olduğunca genişletilmiş ve asfalt ya da kilit taşı ile kaplanmıştır. Eğimli bölgelerde 
yollar yerini taş seki ve merdivenlere bırakabilmektedir.  Yapı ustaları özellikle yamaçlarda kurulu 
bulunan yerleşmelerde bölgenin topografyasını oldukça iyi bir şekilde kullanarak konutları birbir-
lerinin ışığını ve manzarasını kapatmayacak şekilde bu eğimli arazi üzerine konumlandırmıştır. 
Sosyal ya da ekonomik farklılıklar kırsal yerleşmelerin yapısında gözle görülür bir etki yaratma-
mıştır, zenginle fakir, büyük evle küçük ev yana yana, iç içedir.

 Kırsal yerleşmelerin estetik ve mimari birliği ve görünümünün bilinçli bir yapı, planlı bir 
niyet ve buyurucu bir otoriteye dayanmadığı aşikârdır. Bununla birlikte yapı sahipleri ile yapı 
ustaları arasında gerçekleşen yüz yüze görüşme, konuşma ve istekler sonucu maddi bir hüvi-
yete bürünen mimari uygulamaların zaman içerisinde ortak bir görünüm ve yerel bir üslup birliği 
oluşturduğu söylenebilir. 

4. Geleneksel Konut Mimarisi
 Ihlara Vadisi ve çevresinde karşılaştığımız geleneksel konutlar Kapadokya bölgesi 

konut mimarisi bünyesine dâhil yapılardır. Kapadokya konut mimarisi, Anadolu’nun eski kül-
tür katlarına uzanan ve Anadolu coğrafi sınırlarının dışında bulunan çevrelerden gelen etkileri 
taşımakta ve geleneksel Türk evinin tüm özelliklerini taşımaktadır (Ulusoy Binan, 1994: 
76). Bu bölgede karşılaştığımız konutların en önemli özelliklerinden birisi “üreyebilir” ka-
rakterde olmasıdır. Kullanılan yapı malzemesi ve uygulanan yapı tekniği konutun büyü-
mesine ve mekânsal organizasyonun bir anda değişebilmesine son derece uygundur  
(Stea-Turan, 1993:196). En yalın köy konutu bir tek oyma birimden oluşur. Bazı 
konutlarda bu oyma konut biriminin önüne bir tonozlu yaz mutfağı eklenmiştir. Ev 
sahibinin maddi durumuna göre zamanla ev, açık veya kapalı olarak, yanlara doğru 
büyütülüp mekânların üstlerine kat da çıkılabilmektedir (Erençin, 1979, s: 18). Geleneksel konut-
larda mekânların işlevsellik açısından farklılaşması ve çeşitlilik kazanması yakın dönemlere özgü 
olmalıdır. Zira tek ya da birkaç mekânlı, insanlarla hayvanların neredeyse bir arada yaşadığı ilkel 
konutlara dair anlatılar yöre halkınca hala anlatılmaktadır.

 Ihlara Vadisi ve çevresinde karşılaştığımız geleneksel konutların en önemli özelliği üç 
kuşağın bir arada yaşayabildiği geleneksel aile tipine uygun bir planlama ve dizaynın söz konusu 
olmasıdır. Mahremiyeti korumaya dönük bir içe kapalılık konutlarda ilk dikkati çeken özellikler-
den birisidir. Değişik sosyal sınıf ve kültürel gruplara ait konutlar arasında tespit edebileceğimiz 
farklılıklar büyük ölçüde yüzeysel olup aslında işlev, plan şeması ve mekânsal organizasyon 
hemen hemen birbirinin tekrarıdır. Toplumdaki katmanlaşma yalnızca binaların büyüklüklerine, 
işçiliğe ve konfora dair ayrıntılara yansımıştır. Sözlü kaynaklar araştırma sahamızda kullanılan 
eski konutların oldukça arkaik bir karakter taşımakta olduğunu ve say adı da verilen volkanik 
kayalara oyma tekniğiyle yapıldığını söyler. Bunlar tek mekânlı konutlardır. Vadi yamaçlarında 
veya peri bacası denilen jeolojik oluşumların içinde karşımıza çıkan kayaya oyma konutlar ilerle-
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yen zamanlarda yerini yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan konutlara bırakmaya başlamış, bununla 
birlikte kayaya oyma mekânlar hayvancılık, yem depolama vb. ihtiyaçlar için kullanılmaya devam 
edilmiştir. Kayaya oyma yapılar kışın sıcak yazın ise oldukça serin ortamlardır.

 Kısmen kayaya oyma kısmen yığma konutlar vadi yamaçlarında ya da göreceli olarak 
daha düz arazide karşımıza çıkar. Yamaçlarda bulunan örnekler saya oyulmuş çeşitli mekânların 
ön yüzüne yığma tekniğiyle inşa edilmiş birimlerden oluşur. Düz arazideki örneklerde ise zeminin 
altındaki kaya tabakasına oyulan mekânların üzerine konutlar inşa edilmiştir.

 Yığma mimari ürünü olan konutlar tek ya da iki katlı olmakla birlikte ağırlıklı oran tek katlı 
konutlardır. İki katlı konutların zaman içerisinde yaygınlaşmaya başlamasının nedeni olarak ise 
gelişen inşaat teknolojisi ve yerleşim yerlerinin sıkışık dokusu gösterilebilir. Tek katlı konutlarda 
depolama ve hayvan bakımı ile ilgili birimler yaşama amacıyla kullanılan hacmin yakınlarına ko-
numlandırılmıştır. İki katlı konutların zemin katlarında ahır, samanlık ve depo mekânları bulunur. 
Üst kat ise tümüyle yaşama amaçlıdır. Üst kata merdivenle ulaşılır ve merdiven sahanlığında 
“testilik” adı verilen su testilerinin yerleştirildiği bölüm vardır. Oda evdeki en önemli mimari öğedir 
ve ev içi hayatın idame ettirildiği esas mekândır. Evdeki oda sayısı ev sahibinin maddi durumuna 
göre değişebilmektedir. Kare ya da kareye yakın dikdörtgen planlı olan odalarda yer alabilen 
hamamlık, yüklük, ocak nişi, taka, sedir, vb. elemanlar odada yemek yeme, yıkanma, dinlenme, 
uyuma, oturma gibi birbirinden oldukça farklı faaliyetlerin icra edilmesine olanak verir. Birden 
fazla odaya sahip evlerde odaların arasında yer alan geçiş mekânı aralık olarak adlandırılır. İki 
katlı konutlarda evin zemin katında bulunan, tek katlı konutlarda ise ayrı bir birim olarak karşımıza 
çıkan ve “çardak, ekmeklik veya ekmek evi” adı verilen mekân bir nevi mutfak vazifesi görür. Bu 
mekân içerisinde tandır ve çatma ocak bulunur. Çatma ocak, yemek pişirilebilen oldukça büyük 
boyutlu niş tarzında mimari ögedir. Bu ocaktan yükselen duman “pece” ya da “buhayri/buhayli” 
adı verilen bacalarla evden uzaklaştırılmıştır. Yiyecek maddeleri (kavurma, kurutulmuş et, peynir, 
tarhana, salça, yağ, kurutulmuş meyveler, pekmez, bal, turşu, un, fasulye, bulgur vs.) ile bir kısım 
mutfak malzemesi kayıt damı/kayıt evi/ambar evi adı verilen mekânlarda muhafaza edilmiştir.

Evlerin bahçe bölümü havlu ya da hayat olarak adlandırılır. Arsa durumunun müsait olma-
sı durumunda evin havlu kısmı duvarla çevrilidir. Havlunun uygun bir yerinde tandırda yakmak 
amacıyla kullanılan tezekler bulundurulur ve bu bölüm tezeklik olarak isimlendirilir. Tavuk besle-
mek ve yumurta üretmek amacıyla küçük bir kümes bulunabilir. Kenef, yüznumara, apteshane ya 
da hela adı verilen tuvaletler evin dışında, havluda yer alır, basit bir taş yapıdır. 

Konutlarda ısınma sobanın bölgeye girişi ve yaygınlaşmasından önce genellikle tandır ve 
bazen de niş tarzında ocaklar vasıtasıyla sağlanmıştır. Elektrik enerjisinin yaygınlaşmasından 
önce yörede aydınlanma amacıyla çıra ve gaz lambası kullanılmıştır. Hijyenik ve sıhhi tesisat açı-
sından geleneksel konutlar oldukça sınırlı imkânlara sahiptir. Temizlik ve banyo ihtiyacı odanın 
bir köşesine yapılan hamamlık içerisinde ya da evin münasip bir yerinde (kışın sobanın yanında) 
teşt içerisinde, kazanlarda ısıtılan ve çeşmelerden taşınan su vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Ev-
lere temiz ve kirli su donanımının yapılması 20. yüzyılın ortalarından sonra gerçekleşmiştir.

Geleneksel konutların yakın çevresinde ya da avlusunda çeşitli müştemilat yapıları kar-
şımıza çıkar. Ağıl, ahır, tandırevi ve tuvalet bunların başlıcalarıdır. Bezirhane, cami, çeşme, kö-
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yodası gibi yapılar ise yöre mimarisi içerisinde zikredilmesi gereken ortak kullanıma dönük yapı-
lardandır.

5. Geleneksel Yapı Gereçleri
Geleneksel yapıların inşasında yararlanılan başlıca yapı malzemeleri taş, toprak ve ah-

şaptır. Bunlar yakın çevreden kolaylıkla temin edilebilen içerisinde yer aldıkları çevre, coğrafya 
şartları ve iklime uyumlu doğal malzemelerdir. Doğal malzeme kullanımı, meydana getirilen ya-
pıların ve yerleşme yerinin çevreye tezat teşkil etmeyen, uyumlu bir fiziki görünüm kazanmasını 
sağlamıştır. Mimarlık faaliyetlerinde geleneksel yapı malzemelerinin terkedilmeye başlanması 
20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan bir süreçte gerçekleşmiş olup günümüzde yaşanan yapılaş-
ma tamamen modern yapı malzemeleri ile ifa edilmektedir.

5.1. Taş
Taş malzeme yörede gerçekleştirilen inşa ve imar faaliyetlerinde kullanılmış olan en 

önemli ve yaygın yapı malzemesidir.  Kullanılan taşlar, yerleşim yerlerinin çevresinden kolayca 
temin edilebilen volkanik taşlardır. Binaların kayaya oyma mekânlarından elde edilen atık taşlar 
da değerlendirilmiş ve inşaatta kullanılmıştır. Temeller, duvarlar, merdivenler, zemin kaplamaları, 
kemer adı verilen örtü sistemi taştan inşa edilmiştir. Duvar örgüsü, taş malzemenin yan yana ve 
üst üste belirli bir düzen, sistem ve ustalıkla örülmesi ile oluşturulur. Duvarı oluşturan taşlar birbi-
rine alçı ya da çamur harcı ile bitiştirildikten sonra arası şillez adı verilen cıvık bir dolgu maddesi 
ve helik olarak adlandırılan küçük taş parçaları ile doldurularak muhkemleştirilir.

Taş malzemenin çıkarıldığı yerler “ocak” olarak adlandırılır. Özellikle mimari faaliyetlerin 
tümüyle taşa dayalı olduğu yakın geçmişte ocak adı verilen arazi parçalarından taş çıkartıp ih-
tiyaç sahiplerine satmak yöre halkının geçim kaynaklarından birisi olarak işlev görmüştür. Taş 
ocaklarında ilk önce taban toprağı temizlenerek kaya tabakasına ulaşılır. Daha sonra külük, çivi 
ve balyoz kullanılarak kaya kertilir. Kertilen bölgeden büyük parçalar halinde taşlar çıkartılır ve 
daha küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar inşaat alanına geçmişte eşeklerle daha sonra da traktör 
römorkları ile taşınmıştır. Her yerleşim yerinin taş ihtiyacını giderdiği belli yerler bulunur. Taş 
ocağı olarak kullanılan mekânlar bir süre sonra kayaya oyma mekânlara dönüşür ve istenirse her 
hangi bir amaçla (ağıl, depo, samanlık vb.) kullanılabilir.

Yörede dört ana taş cinsi kullanılmıştır:

a. Karataş: Koyu renkli, suya, neme, yağmura ve soğuğa karşı dayanıklı bir taştır. Daya-
nıklılığından dolayı daha çok binaların temel, subasman ve zemin katlarında kullanıl-
mıştır. Merdivenler, taban kaplaması ile kapı ve pencere sövelerinde de bu taş karşı-
mıza çıkar.

b. Aktaş/Beyaz taş: Aktaş olarak adlandırılan taşlar volkanik tüf kökenlidir. Gözenekli ve 
düşük dirençlidir. Karataşa göre daha yumuşak, hafif ve dayanıksız olarak tarif edilir. Bu 
özelliğinden dolayı üst katlarda, bilhassa kemer adı verilen örtünün yapımında bu taş 
cinsi tercih edilmiştir. Gaziemir Köyü’nde bu taş cinsi “kemer taşı”, çıkarıldığı ocak ise 
“kemer kayası” olarak da bilinmektedir. Aktaş ocaktan çıkartıldığında oldukça yumuşak-
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tır. Bu sayede usta tarafından rahatça işlenir. Zaman içerisinde bünyesindeki suyu atar 
ve bir süre sonra sertleşir, sertleştikçe de direnç kazanır.

c. Cingi Taş: Sertliğinden dolayı yonulamayan, ancak kırılarak kullanılan bir taş türüdür. 
Kemer taşlarına saplanan ve kama adı verilen öğelerin yapımında kullanılır.

d. Kefeki “Kövek” taşı: Çok yaygın olmamakla birlikte, kemerlerin arasını doldurmak 
amacıyla kullanılan kapak taşlarının yapımında kullanılan gözenekli ve hafif bir taş cin-
sidir.

Taş ustası elindeki taşı yontup işlerken gönye ile köşelerin dikliğini sık sık kontrol eder. 
Taşların arkaya bakacak yüzleri yani sırtları harcı daha iyi tutması ve bu sayede duvarın muh-
kemliğinin artması için fazla yontulmadan bırakılır. İşlenen taşlar kullanıldığı yere göre farklı isim-
ler alabilmektedir: Kemer taşı, köşe taşı/ürkün, dil taşı (kemerin ortasındaki taş), helik taşı, kapak 
taşı vs.

5.2. Toprak
Yörede toprak malzeme duvar arasında dolgu malzemesi ve bağlayıcı olarak (Çamur har-

cı ve şillez), duvar yüzeyinde sıva şeklinde ve dam kaplamasında karşımıza çıkar. Şillez/şıllaz 
ince kıvamlı ve sulu olarak tanımlayabileceğimiz bir dolgu malzemesidir. Şillez harcı elde etmek 
için önce bir kuyu kazılır, içine su ile birlikte elenerek hazırlanan şillez toprağı konulur ve çapa ile 
ayran kıvamına gelene kadar karıştırılır. Daha sonra duvar arasına helik taşları ile birlikte uygu-
lanır.  Bir saat sonra kurur. Çamur harcı ise toprağın su ile karılmasıyla elde edilen bir tür iptidai 
harçtır. Taşların arasında bağlayıcı olarak kullanılır. İç duvarlarda kullanılan sıva malzemesi bir 
tür beyaz toprak ve samanın suyla karılmasıyla meydana getirilir. Toprak malzeme ayrıca dam 
kaplamasında da kullanılmıştır. Dam kaplamasında kullanılan toprak samanla karıştırılan bir tür 
çorak topraktır. 

5.3. Alçı
 Alçı malzemenin iki ayrı kullanım alanı vardır. Birincisinde taş duvarlarda taşların bitiştiği 

çizgiler alçıyla kaplanmakta ve bu yolla şillezin duvardan dışarıya doğru akması önlenmektedir. 
İkinci kullanım alanı ise örtü sistemidir. Belisırma Köyü’ndeki doğal alçı taşı yörede toz haline dö-
nüştürülerek toprak damların sızdırmaz özellik vermesi amacıyla örtü sisteminde uygulanmıştır 
(Ulusoy Binan, 1994:206).

5.4. Ahşap
Karakteristik coğrafi özelliklerinden dolayı yörede ahşap malzeme son derece sınırlı öl-

çeklerde kullanılır. Kapı, pencere doğramaları, dolaplar, iki katlı evlerde katları ayıran taban/
tavan yapımında (hezen kavak ya da kavak hezeni) ve bilhassa düz örtüde mertek olarak karşı-
mıza çıkar. Kullanılan ağaç türü selvi ya da kavak ağacıdır.

6. Geleneksel Yapı Teknikleri
Yörede iki ana yapı tekniği karşımıza çıkar. Bunlar: 1.Kesme/oyma tekniği ve 2.Yığma duvar 

tekniğidir. Üçüncü bir teknik de bu iki yapı tekniğinin bir arada kullanıldığı karma inşa tekniğidir. 
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a. Kesme/oyma tekniği: Volkanik bölgelerde yağmur, rüzgâr gibi atmosferik olayların mey-
dana getirdiği aşındırmalar neticesinde  oluşan tüf bloklarının bu teknikte uzman-
laşmış olan yapı ustaları tarafından oyulması ve bu suretle mekânların oluşturulması tek-
niğidir. Kaya oyma yapı, masif bir kayanın yerinde, yer üstünde veya yer altında, mekân 
yapma amacı için oyularak şekillendirilmesiyle oluşturulur (Özata, 2015:1). Yerel usta-
larca kesme olarak nitelenen bu yapı sisteminde yumuşak kaya kütleleri üzerinde önce 
demirci yapması büyük mıhlar çakılır, daha sonra balyozlarla bu demir çivilere vurularak 
kaya patlatılır ve lağım adı verilen bir oyuk açılır. Sonra da külünk adı verilen taşçı aleti ile 
bu lağım içeriye doğru genişletilerek bir koridor açılır ve yapının tasarlanan planı doğrul-
tusunda mekânlar kabaca oyulur. Yörede kayaya oyma/kesme tekniğiyle meydana geti-
rilmiş olan yapılar say ev, say oda, say dam terimleri ile ifade edilir. Bu yapıları meydana 
getiren ustalarsa say ustası olarak adlandırılır. Volkanik tüfün dışındaki sertleşmiş kabu-
ğun temizlenmesinden sonra ortaya çıkan daha yumuşak kütle üzerinde çalışma yapmak 
daha kolay ve hızlı olabilmektedir. Kayaya oyma tekniğiyle inşa edilmiş olan yapılar yığma 
binalara göre daha kolay meydana getirilebilmektedir. Bunun en önemli nedeni yığma 
binaların yapımı için oldukça büyük miktarda yapı malzemesinin temin edilmesi ve daha 
sonra bu malzeme kullanılarak inşaatın yapılmasıdır. Kayaya oyma yapılarda ise tek bir 
işlemin devam ettirilmesi ile örtü sistemi de dâhil olmak üzere bütün mekanlar hazır olabil-
mektedir (Öztürk, 2009).

b. Yığma taş duvar tekniği: Bu teknikte duvarlar yapı taşlarının üst üste bindirilmesi yoluyla 
inşa edilir. Taşların arasında bağlayıcı ve dolgu olarak topraktan elde edilen bir harç kulla-
nılmıştır. Bu sistemde taşıyıcı sistem ayrı bir strüktür değil bizzat örülen duvarlardır. Gene 
bu duvarlar mekânları birbirinden ayırma görevini de üstlenmiştir.

 b.1. Kesme taş tekniği (Tol yapılar): Bu tip yapılarda duvarların dış ve iç yüzleri kesme 
taştan örülmekte, ortası ise helik ve şillezle doldurulmaktadır.

 b.2. Kaba yonu/Moloz taş yığma (Kara duvar) tekniği: Moloztaş adı verilen ve mun-
tazam olmayan taşlarla yapılan bir tür örgü tekniğidir. Moloztaş duvarlarda taş aralıklarını 
doldurmak ve bu sayede duvarın bütünlüğünü sağlayarak duvarın direncini arttırmak ama-
cıyla aralıklar helik adı verilen küçük taş parçaları ile doldurulur.

c. Karma (Kayaya oyma/yığma) inşa tekniği: Binaların kısmen yığma ve kısmen de kes-
me/oyma tekniğiyle meydana getirildiği yapım tekniğidir. Düz arazide inşa edilen ve yama-
ca yaslı inşa edilen örnekleri bulunmaktadır. Düz arazide inşa edilen yarı oyma-yarı yığma 
konutlar, yeraltında bulunan oyma birimlerin üzerine yığma konut birimlerinin ilavesiyle 
oluşmuştur. Kaya oyma-yığma yapılar belirli bir amaç için oyulmuş masif bir kayanın üze-
rine yığma bir yapı yapılması, mevcut kaya oyma yapıya ek bir revak veya odanın yığma 
tekniği ile tamamlanması veya kayaya oyma mekânın bir kısmının kaba veya ince yonu 
taş ile tamamlanması ile oluşturulan yapı türüdür. Kaya oyma alanın üzerine yapılan yapı-
larda alt kısımda genelde samanlık, ahır, kiler gibi birimler oluşturulurken, üst kısım konut 
işlevi için kullanılır (Özata, 2015: 19-20).

 Bu yapı tekniklerinden ilk sıradakinin yörenin en eski yapı tekniği olduğunu ve ikinci yapı 
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tekniğinin daha sonra yayılmaya başladığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Kayaya oyma 
konutlardan yığma konutlara yoğun olarak 19. yüzyılda geçildiği bilinmektedir (Ulusoy Binan, 
1994: 64).William Francis Ainsworth 1842 tarihinde kaleme aldığı Travels and Researches in 
Asia Minor, Mesopotamia, Clialdca and Armenia isimli eserinde 19. yüzyılda II. Mahmut’un sal-
tanatının son zamanlarında hükümetin Kayseri ve Nevşehir illeri yöresindeki köylülerin mağara 
ve oyukları terkedip bölgede kurulmakta olan yeni kasabalara yerleşmeleri için teşvik etmeye 
başladığını yazar (Augustinos, 2011:111). 1839 yılında Gelveri’yi gören Ainsworth, insanların 
kayaların yüksekçe kısımlarına doğru ön yüzleri inşa edilmiş geri kalan kısımları kayaya oyma 
yani “karma teknikle meydana getirilmiş olan” evlerde oturduğunu kaydeder (Ulusoy Binan, 1994: 
45). 

7. Örtü Sistemi
Yörede “kemer” ve “ağaç örtü/örtme” olmak üzere iki temel örtü sistemi vardır. Kemer 

örtü, dikdörtgen ya da kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekânın üzerine 1-1,5 metre arayla 
kurulan yarım metre genişliğindeki sivri ya da yarım yuvarlak taş kemerlerin üzerine kapak taşı 
olarak adlandırılan dikdörtgen kesitli düzgün taşların yerleştirilerek kemer aralarındaki açıklıkların 
örtülmesi suretiyle oluşturulan bir tür iptidai tonozdur. Kemer örtü “atkı kemerli tonoz” olarak nite-
lendirilebilir (Ulusoy Binan, 1994:177). Kemerlerin oturtulduğu yan duvarlar diğer duvarlara göre 
daha kalın tutularak çatılan kemerlerin açılması önlenmiştir. 

Ağaç örtü ise, mertek adı verilen yatay ağaç elemanların üzerine tahta çakılması ve toprak 
çekilmesi ile meydana getirilen düz toprak damdır. Düz damlar, sıcak mevsimlerde kışa hazırlık 
faaliyetlerinin bir kısmının icra edildiği mekânlar olarak da değerlendirilmiştir. Örneğin bazı taze 
yiyecekler damlara serilerek kurutulması sağlanmıştır.

İster kemer örtü ve isterse ağaç örtü olsun yörede uygulanan geleneksel örtü kaplaması 
eğim verilmiş olan topraktır.

8. Geleneksel Yapı Ustaları ve Yapı Ustalığı
Ihlara Vadisi ve çevre yerleşimlerde mimarlık faaliyetlerinde görev alıp yapıcılık işlerini bir 

meslek olarak icra eden kişiler genellikle usta ve bazen de yapıcı olarak adlandırılır. Yapı ustaları 
yapı işçiliği, yapı kültürü ve geleneksel mimarlık bilgisini taşıyan, maddeye büründüren ve geç-
mişten günümüze nesilden nesile aktaran kişilerdir. Yapı ustalığı esasında bir zanaat, yapı ustası 
da bir zanaatkârdır. Ancak bu zanaatın bir atölyesi bulunmamaktadır. Daha doğru bir ifadeyle 
yapı ustasının atölyesi inşaat sahasıdır.

Yörede inşaat işlerinde çalışan yapı esnafını ocaktan taş çıkartıp satanlar, say ustaları4, 
bina ustaları, marangoz/dülgerler5 ve sıvacılar olmak üzere beş ana gruba ayırmak mümkündür. 
4  “kayayı oyan usta ayrı, onlar kulüğülen oyarlardı. Onu başlardı, devamını, girerdi oraya, çalış ta çalış. 
Yirmi santim genişliğinde, elli santim derinliğinde burayı deşerdi. Ondan sonra çivilerdi, o daşı düşürür, bi 
daha bi daha, işte böyle.” (K.K.2).
5  “…o zamanlar ustalar vardı benim gibi böyle yapı ustası gibi, ağaç ustası. Onları getirirlerdi, onlar, şeyi 
yok, elinde pilanya bi şiy yok, paltayla yonarlardı, elinde bi köstere didikleri varıdı onunla öyle düzeltirlerdi, 
kapıyı pencereyi onunla yaparlardı…” (K.K.2).
“O zaman köylerde marangoz varıdı. Cemal usta varıdı, Macar İprahim dirlerdi bi usta varıdı, bunlar güzel 
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Ayrıca inşa faaliyetlerinde görev alan çırak ya da ameleler de altıncı bir grup olarak düşünülebilir. 
Bina ustaları da kendi aralarında duvar/kemer ustası ve yonucu gibi farklı uzmanlık alanlarına 
ayrılır6.  Duvar/kemer ustaları inşaatın esas sorumlusu ve yürütücüsüdür. İnşaatın tüm mali ve 
teknik yönlerinden kemer ustası sorumludur. Dış ve iç duvarlar ile bilhassa kemerler, kemer usta-
ları tarafından meydana getirilir. Yonucular ocaklardan inşaat alanına taşınmış olan kaba taşları 
kemer ustalarının istediği ölçü ve biçimlerde yonmakla mükelefftir. Yonuculuk aynı zamanda bina 
ustalığında bir aşamadır. Amele ve çıraklar ise şillez karmak, taş ve helik taşımak, inşaat alanının 
kaba temizliğini yapmak gibi beceri istemeyen işleri yapar ve bu esnada ustalardan bir şeyler öğ-
renmeye çalışır. Binanın kaba inşaatının bitmesinden sonra sıva ustaları iç sıvayı gerçekleştirir, 
marangozlar ise kapı, pencere, dolap gibi ahşap aksamı meydana getirir7. 

Ustalık profesyonel manada bir meslek olmakla, usta kendi elemeği, hüneri ve “bilgi ser-
mayesi” ile geçinmekle birlikte esasında ustalar da yerleşim yerinde yaşayan diğer insanlar gibi 
toprak işleyen ve hayvancılık yapan bir çiftçidir. Ustalık ancak yılın uygun mevsiminde ve eğer 
iş varsa yürütülür. Ayrıca ustalıktan edindikleri gelir oldukça mütevazıdır. Bu anlamda ustalık 
yarı zamanlı bir iştir. Ustalar yaşadıkları yerleşim yerinde iş bulamadıkları dönemlerde çevredeki 
yerleşimlere gruplar halinde giderek iş aramışlardır. Usta göçü kırsal bölgedeki yerel yapı bilgisini 
değiştiren, dönüştüren ve geliştiren sonuçlar vermiş, ustalar arasında “bilgi takası” yaşanmasını 
sağlamıştır.

“Bu koyde, Yaprakhisar’da, Eskinuz’da. Uzunkaya’da. Belisırma’da. Bu-
ralarda çalıştım. Taş ustalığı yaptım. Sonra Kızılkaya köyünde çalıştım. Çatı da 
yapardım… Şimdi tarım işinde ben dışarıda vatandaşların ekinini işlerdim, anadın 
mı, orda harmanda çalışırdım, ordan istihkakımızı … alırdık. Sonra hayvancılığım 
da yoğudu. Ustalıkla da çalışırdım üç beş kuruş ta oradan kazanırdım, öyle öyle 
geçinirdim.” (K.K.6).

“(Ustalık için) Koylerimize gittik. Bu Aksaray koylerine, Kızılkaya, Gostük, 
Apsarı, Mamasın, anadın mı… Asar, Selime, İbrahisar (?),  bu ortalarda çalıştık. 
Ev yapardık ev. Ev yapardık sade, başka bi şi yapmazdık. Cami işine gitmedik. 
Yani babam öyle şiylere kafa virmezdi fazla bi bu kemer işine şey ederdi.Koprü 
yapardık, çeşme getirirdik yani dışarılarda şöyle su çeşmesine evli … kunk olurdu, 
onları döşerdik. Onları getirirdik… Bi tane inek beslerdik. Onlan geçinir giderdik. 
Boş kalınca, inşaat olmayınca Tarla dutardım icarılan. Ondan ekerdim iki, üç, dört 
dönüm, yani bu inağımıza saman için, onlan vakit geçirirdim yani.” (K.K.8).

kapı yapardı tahtadan şeyden, sandık yaparlardı, kapı pencere yaparlardı, bizim o kapının şeyini penceresini 
Macar İprahim yaptı.” (K.K.4).
6  “Yonucu ayrı. Onun işi taş yonmak. Buranın işi bitti mi ötekine. O yapıcı ustalar da burayı yapar. Hem 
gendimiz yonduk gendimiz yaptık. Fakat öyle ustalar var.” (K.K.4).
“(İnşaat alanında) çıraklar işlerler ustalara getirirler ustalar da yapar. O aşağıda o ustaların elemanları varıdı. 
O ustanın elemanları yani çırak derlerdi ona. Onların vazifesi taş yonmaktı. Yani onlar da yapar düz duvar 
da esas ustanın adamlarıydı çıraklar. Yani onlar da yapardı duvarı yalnız kemer çatmayı beceremezlerdi.” 
(K.K.6). 
“Kara duvar ustası, kemer ustasıyım… Yani o kemer ustasılığını, kemeri çatardık öyle.” (K.K.8).
7  Ulusoy Binan Gelveri’de inşaatta çalışanları taşçı (taşı ocaktan getiren), tasarcı (kaba yonucu), yonucu 
(ince yonucu), usta (taşı yerine koyan) olarak tasnif etmektedir. Biz yerinde yaptığımız çalışmada “tasarcı” 
olarak bir meslek grubuna rastlamadık (Ulusoy Binan, 1994).
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Yapı ustasının dürüstlüğü, güvenilirliği ve sahip olduğu iyi ün alacağı siparişleri doğrudan 
etkileyen bir faktördür. İyi usta yalnızca iyi iş çıkaran, sağlam iş yapan kişi demek değildir, dürüst 
çalışan kişidir de.

Geleneksel sanatların tamamında olduğu gibi yapı ustalığında da yüz yüze ilişkiler söz 
konusudur. Bu durum ustanın çırağına bilgi aktarmasında geçerli olduğu gibi müşterilerle kurulan 
ilişkilerde de karşımıza çıkar. 

Geleneksel mesleklerin birçoğunun olduğu gibi bina ustalarının da bir meslek piri bulun-
maktadır. Geleneğe göre “pir” bir sanatın ya da zanaatın ilk kurucusu olduğuna inanılan kişidir. 
Bina ustaları meslek piri olarak Kâbe’yi inşa eden İbrahim Peygamber ya da Mimar Sinan’ın 
ismini vermektedir.

“Halil İbraam Peygamber mi derler taş duvarı, Onu duydum bi kere, oy-
muş.” (K.K.4).

“Taş ustalarının piri İbrahim aleyhisselam. O orayı, Beytülmabedi, o imar 
etmiş, Cenab-ı Allah emir vermiş Cebrail aleyhisselatı vesselama, o emir vermiş o 
İbrahim aleyhisselam, onu Beytülmaberi icat ediyor yapıyor, oğlu İsmaillen. Ondan 
bizim pirimiz odur… Marangozların ki Habibi Neccar. O şeyinen gemi yapmışlar, 
Nuh aleyhisslemla heralda. Yooh, Nuh aleyhisselamla gemi yapmışlar, o gemiyi 
Cenab-ı Allah emir vermiş, gemi yapın, o deviri halak edecam siz kurtulun diye, 
o gemi yapmışlar onlan, onların biri de bizim marangozların piri de ondan kalma 
oluyor.” (K.K.8).

“Mimar Sinan derler. Ama Mimar Sinan da daş üstüne daş komamış derler. 
Sadece yaptırmış derler. Bize öyle derler. Ama tabi piri Mimar Sinan diye biliriz biz. 
Allah rahmet eylesin. Makamı Cennet olsun. Mimar Sinan derler.” (K.K.5).

“Bunun esas piri Mimar Sinan, ondan kalan. İbrahim Peygamber de zaten 
mimarıdı. O da devamlı ondan galma. Ondan ona aktara aktara bizlere sözlü geldi 
bu.” (K.K.6).

Geleneksel mesleklerin yapısında var olan sözlü kültür, günümüze kadar bu yörede ya-
şayan yapı ustalarının isimlerinin büyük ölçüde anonim kalmasına neden olmuştur. Çağımızda 
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve kültürel araştırmaların artması ile bu geleneğin yaşayan 
temsilcilerinin isimleri kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

 Yapı ustaları içerisinde yaşadıkları küçük kırsal yerleşmelerin mimar-şehir plancısı-mü-
hendisleri olmuşlar, kırsal çevrenin düzenleyicileri olarak planlamadan icraya kadar görev al-
mışlardır. Belki de bundan dolayıdır ki Selimeli kemer ustası Necmettin Dursun Özcan’ın lakabı 
“mimar”dır8. En çok ihtiyaç duyuldukları konu tabi ki konut ve eklentilerine dair inşaatlar olmuştur. 
Bunun yanı sıra bazı sosyal yapılar ile ortak kullanıma dair yapılar da ustaların ellerinden çık-
madır. Yapıların tamir ve tadilat işleri de ustaların eline bakar. Yapı ustaları gerek yapılaşma ve 
8  “E daş filan yonduğumdan mimar dirler.” (K.K.6).
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gerekse tadilat ve tamirat işlemlerinde “kolay” çözümleri uygular.

Yapıcılık sanatının Mübadele öncesinde yörede yaşamış olan Ortodoks-Rum ahali ara-
sında oldukça yaygın olduğu sözlü kaynaklarca anlatılmaktadır9.

“…Gelveri’de Rumlar esas Rumlar, kemer ustaları Gelveri’de. Buranın ev-
lerini de o Rumlar yaparımışmış. Ondan sonra bizim Turkler oğrenmiş bu yapı 
ustalığını. Daş ustalığını Rumlardan oğrenmişler.” (K.K.2).

“Onlar sadece kayaları kulüğüle eşerlerimişmiş. Onlar sadece kayaları eş-
mişler.” (K.K.3).

“Rumlar Sadece oyma yaparlarmış. Zaten onlar oymuş. Onlar oymuş.” 
(K.K.5).

“Rumlar da yaparmış tabi, yapmaz olurlar mı? Kayaları oyarlarmış, kayaları 
oyar içeri girerlermiş. Evel kaya oyuyorlarmış, ondan sonra daşınan felan örüyo-
larmış ağzını.” (K.K.6).

Bina ustaları, mensubu bulundukları küçük kırsal topluluklarda oldukça saygı gören bir 
meslek grubudur. Ustaların mahareti, inşa ettikleri binaların sağlamlığı, kullanışlılığı ve güzel-
liğine göre değerlendirilir. Yörede mevcut birçok binanın üzerinde kitabe mevcuttur. Ustaların 
inşa ettikleri yapıların üzerine bir kitabe kazıması yaygın sayılabilecek bir gelenektir. Elbette ki 
bu işlem binayı yaptıran kişinin isteği üzerine gerçekleştirilebilir. Yapı ustasının inşa ettiği binaya 
kitabe koyması ustanın kendi işaretini bırakmasıdır. Kitabeler inşa tarihi, ustasının ve bina sahi-
binin ismi gibi son derece kısıtlı bilgiler içerir10.

Bugün için ustalar tümüyle metrik ölçüler kullanmaktaysa da yakın dönemlere kadar bazı 
ustaların metrenin yanı sıra ayak ve arşın gibi geleneksel uzunluk birimlerini de kullandıkları 
anlaşılmaktadır.

 Yapı ustası, geleneğin yani kafasındaki mimari kalıbın uygulayıcısıdır. Bu mimari kalıp 
ancak yeni gelişmeler ya da gereklilikler doğrultusunda değişmekte ya da dönüşmektedir. Çağın 
getirdiği beğeniler, merkezi idarenin uygulanmasını istediği çeşitli kurallar (Köy Kanunu gibi), yeni 
ihtiyaçlar, inşaat malzemelerindeki değişiklikler ve en önemlisi de müşteri kitlesinin yaşam tarzın-
daki değişiklikler gibi. Günümüzde araştırma sahamızdaki yerleşmelerde inşa edilen konutların 
büyük kısmının mimari açıdan kırsal konut tipinden ziyade kentsel konut tipine dahil olması, kul-
lanıcıların yaşam tarzındaki değişikliklerden ileri gelmektedir. Kırsal karakterli konutlarla kentsel 
karakterli konutların en önemli farkı kır konutlarının aynı zamanda üretim alanı olarak kullanılma-
sı ve bu amaçla biçimlendirilmesidir.

9  Mübadele öncesinde de Türklerin yapıcılık işlerinde var olduğu bir vakıadır. 1924 öncesine kadar ağırlıklı 
olarak Rum nüfusun yaşadığı Gelveri’de (Güzelyurt) 1860-1900 yılları arasında 20 taş ustası olduğu, bunun 
12 tanesinin Rum, 8 tanesi ise Türk’tür (Ulusoy Binan, 1994:208).
10  “Tarih atarlardı. Yapan usta, diyelim bindokuzyüzellide yapmış. Bu bina bindokuzyüzellide yapılmış, 
tarihi gonmuş ve adam, yapan adamın da adını yazardı oraya. İşte usta Ali usta, Memmed usta diyerekten o 
taşa o şeyle, külükle yazı yazardı. Oygulu kalırdı orda, şimdi hala var onlar. (K.K.1).
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Seksenli yıllardan itibaren yöreye has mimarlık geleneğinin değişime uğramaya başlama-
sıyla birlikte ustalık mesleği de dönüşüm yaşamış, ortaya çıkan yeni yapı malzeme ve teknikle-
rine koşut bir şekilde ustalar da yeni beceriler edinmiş ya da geliştirmişlerdir. Modern çağa bir 
şekilde ayak uyduran yerel yapı ustaları günümüzde dahi kırsal bölgelerdeki inşa faaliyetlerini 
büyük ölçüde yürütmektedir.

8.1. Eğitim ve Bilginin Aktarılması
Geleneksel bir meslek olan yapı ustalığının eğitimi ve aktarımı da geleneksel yollarla 

usta-çırak ilişkisi adını verdiğimiz metotla gerçekleştirilmektedir. Eğitim süreci tamamen söze, 
kulağa ve uygulamaya dayalıdır. Yüzlerce yıllık bir süreçte ve nesiller boyunca meydana gelen 
ve geçmişten günümüze tevarüs eden “tecrübe havuzu”, eğitim süreci sonucu ustadan çırağa 
aktarılacaktır. Meslek, yaygın bir uygulama olarak babadan oğula miras kalmıştır.

 Bina ustalığındaki mesleki aşamalar çıraklık/amelelik, yonuculuk ve duvar/kemer ustalığı-
dır. Bu tabirler beceri gelişiminin de bir göstergesi ve nişanesidir. Mesleğe giriş yaşı değişkendir. 
Ancak yapıcılık işlerine insan gücüne dayalı zor bir meslek olması nedeniyle ancak delikanlılığa 
adım atmış, bünyesi sağlam gençler dâhil olabilir. Çırak ya ustanın kendi ailesindendir ya da 
“bir sanat sahibi olsun” düşüncesinden yola çıkan başka aileler tarafından ustanın yanına verilir. 
Usta, ister kendi ailesinden isterse aile dışından olsun yanına çırak alırken çocuğun hevesli ve 
elinin yatkın olmasına da dikkat eder. Bir ustanın yanında çalışarak inşaat mesleğini öğrenme 
ameliyesi “çırakçılık” olarak adlandırılır. Geleneksel mesleklerin ruhunda var olan “eti senin kemi-
ği benim” anlayışı yapı ustalığında da karşımıza çıkar. 

Ustanın yanında amele ya da çırak olarak çalışmaya başlayan ve inşaat ortamında teknik 
bilgi ya da beceri istemeyen birçok iş yapmak durumunda kalan usta adayı bir yandan da ustadan 
yapıcılıkla ilgili çeşitli teknik bilgileri önce gözlemleyerek ve sonra bizzat deneyerek ve uygula-
yarak öğrenmeye başlar11. Aynı zamanda meslek dilini ve terminolojisini, yapıcılıkla ilgili aletle-
rin kullanımını, inşaatta kullanılacak malzemelerin özelliğini, maliyetle ilgili hususları da öğrenir. 
Çırağın karmaşık ve ince el becerisini geliştirmesi ve el-göz-beyin koordinasyonunu oturtması 
bazen yıllarını alabilir. Bunun yanında usta, meslek ahlakı, çeşitli geleneksel bilgiler ile toplumsal 
kuralları da çırağa aktarır, helal kazancın önemini kavramasını sağlar. Ustanın çırağına öğrettiği 
önemli konulardan birisi de sabır mefhumudur. Sabır bütün geleneksel mesleklerin temelini teşkil 
ettiği gibi eğitim sürecinin başarısı da gene gösterilecek sabra bağlıdır. Eğitimin amacı çırağın 
sadece iyi bir bina ustası olması değildir, iyi bir esnaf olması da gözetilir. Yıllar içerisinde ustası 
tarafından eğitilerek ve olgunlaşarak el becerisi gelişen ve kabiliyetinin müsaade ettiği süre içe-
risinde (ustasının da kararıyla) önce yonucu ve daha sonra da usta olur. Bu aşama genellikle 
çırağın askerlik hizmetini yerine getirmesinden sonradır. Bu yolla kemer ustası vasfını kazanarak 
kendi başına iş alarak çalışmaya başlayabilir. 

“Askere gitmeden bu Camal usta diyi taş ustası vardı. Onun yanında ame-

11  Bir terzi, bakırcı, çömlekçi ya da marangoz senenin hemen her günü çalışır. Atölye ya da dükkân 
ortamında çırağın defalarca izleyebileceği kadar üretim yapılır. Yani çırağın zanaatı öğrenebileceği bol vakti 
olur. Oysa yapı ustasının bir atölyesi yoktur. İnşaat alanı ustanın atölyesidir. Bir inşaatın süresi bellidir. Yapı 
ustasının inşaat mevsimi boyunca gerçekleştirebileceği inşaat sayısı da ortadadır. Bundan dolayı çırakların 
mesleği öğrenmek için ellerini çabuk tutmaları, gözlerini dört açmaları gerekir.
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lelik yapıyordum. Bi iki evde çalıştım, o da dedi ki şu daşları filan, o yaşlıydı, yon 
dedi taşları dik çekiçle, külük çekiç vardı, onlarlan yondu. İşte gonye dutmayı öğ-
retti, şagul tutmayı oğretti. Taşları yonduktan sonra yerine koyduk, o gergileri filan 
yonduk, çalıştık beraber. Askerden sonra, ellidokuzda mı geldim askerden, atmışta 
işte ustalığa başladım esas. Atmıştan sonra ora köye bi çeşme yaptık köprünün 
koluna Çeşme, taştan, kemer yaptık. Ondan sonra, o arada komşular çağırdı bizim 
evi yap, gittik yaptık onları, o zaman işte.” (K.K.4).

8.2. Tasarım ve Planlama
Yapı ustalarının modern manada bir plan, program, proje ya da tasarıma ne ihtiyaçları 

vardır, ne de bunu gerçekleştirebilecek, bunu yürütebilecek ya da bundan faydalanabilecek bir 
donanım, organizasyon, altyapı ya da bilgi birikimine sahiptir. 

Bununla birlikte gene de hem ustanın hem de yaptıranın kafasında, meydana getirilecek 
mimari esere ilişkin bir tasarı bulunmaktadır. Fikri boyuttaki bu tasarı ya da taslak veya plan 
ustanın yaptıranla olan istişaresi sonucu biçim alacaktır. İnşaat alanına çakılan kazıklar ve çe-
kilen ipler bu tasarının birebir ölçekte (ancak kısmen) toprağa çizilmiş halidir. Bununla birlikte 
mutabakata varılan bu tasarı da inşaat alanında harfi harfine uygulanmayacaktır. Yapısı gereği 
evrilmeye son derece müsait olan tasarı inşaat sırasında gerçekleştirilecek tadilatlarla gelişecek 
ve maddi hüviyete bürünecektir. Tasarının uygulanması sırasında ortaya çıkan kimi yeni ihtiyaç, 
zorluk, fırsat ya da imkânsızlıklar yeni çözümlere kapı açarak ustanın kafasındaki tasarının (tabi 
ki yaptıranın onayıyla) değişmesine neden olabilmektedir. Buna koşut şekilde evi yaptıran ailenin 
isteklerine göre de birçok değişiklik yapılabilecektir.

8.3. İhale Usulü
Usta ile yaptıran arasında hiçbir yazılı anlaşma ya da sözleşme yapılmaz. Sözlü bir akit 

söz konusudur. Karşılıklı güven iki taraf için de geçerlidir. İşin nihayetinde yapılacak olan “helal-
leşme” ve kul hakkı inancı bu güvenin kaynağını oluşturmaktadır.

Yörede inşaat işlerinde yaygın olarak uygulanan ihale usulü götürü ya da kabala adı ve-
rilen, bina sahibinin hiçbir şeye karışmadığı, ustaların ve işçilerin yevmiyelerinin ustabaşı tara-
fından karşılandığı ve yapı sahibinin işin karşılığını işin başında, sonunda veya belirli taksitlerle 
ustabaşına ödediği bir çeşit ihale şeklidir. Götürü anlaşması binanın kaba inşaatı üzerinden yapı-
labileceği gibi binanın tamamlanmış ve oturulur hali üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Yörede bir işi götürü usulü üstlenmek “kesmek” fiili ile ifade edilir: “mesela burayı ikiyüz 
liraya kestik.” (K.K.4), “öyle bi ayrı fiyat keseriz.” (K.K.5).

Yörede götürü usulünün yanı sıra zaman zaman yevmiyecilik de uygulamıştır. Binayı 
yaptıran kişinin, yevmiyeyle tuttuğu çalışanlarına yemek vermesi bir zorunludur. Ancak anlaşma 
ekmekli (yemekli) ya da ekmeksiz (yemeksiz) olarak yapılabilmekte, yemeksiz olarak yapılan 
anlaşmada yevmiye tutarı daha yüksek olmaktadır.
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8.4. İnşaat Mevsimi, Çalışma Gün ve Saatleri
Yörede inşaat mevsimi ilkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla başlar ve kışa doğru ha-

vaların soğumasıyla birlikte sona erer. Modern zamanlara kadar geleneksel toplumlarda mesai 
kavramının bulunmadığı ve havanın aydınlanması ile kararması arasında geçen sürenin çalışma 
saati olarak değerlendirildiği bir vakıadır. Yörede inşaat sahasında çalışma saatleri büyük ölçü-
de güneşin hareketlerine göre ayarlanmıştır. Sabah erkenden başlayan inşaat çalışması akşam 
havanın kararmasına kadar devam eder. Öğlen vaktinden önce iş bırakılarak yemek ve dinlenme 
ihtiyacını gidermek amacıyla çalışmaya ara verilir. İnşaatlarda haftanın altı günü bilfiil çalışılır, 
cuma günü ise mübarek bir gün olarak kabul edildiği için genellikle çalışılmaz, çalışmak gerekirse 
Cuma vakti muhakkak işe ara verilir.

8.5. Mimari Faaliyetlerde Kullanılan Aletler
İmar ve inşa faaliyetlerinde kullanılan aletler dört ana gruba ayrılabilir: 

1.Taş ocaklarında kullanılan aletler: Külük, balyoz ve çivi.

2. İnşaat alanında kullanılan aletler: Ustanın inşa faaliyetinde kullandığı vazgeçilmez alet 
çekiç ve şaküldür. Bunun dışında kulandığı aletler çipri ipi/çırpı, külük/kulük, küsük, Manila, bal-
yoz, şakül, terazi, yonu çekici/yonma çekici/iki ağızlı çekiç, yan çekiç (arka tarafı yuvarlak, ön 
tarafı tek ağızlı çekiç, arşın, gönye/konya/gonye, mastar, mala, teşkere/tezkere (çamur harcı, 
helik taşı vs. taşımak amacıyla).

3. Sıva işlerinde kullanılan aletler: Mala, tirfil, sünger, sıva küreği, tesviye ipi ve mastar.

4.Marangoz alet ve edavatı: Balta, keser, planya, ıskarpela, bıçkı, küştüre, rende, burgu, 
terazi olarak sayılabilir.

8.6. İnşaat Süreci
İnşaat faaliyeti ustaların yanı sıra tüm ailenin ve hatta akrabaların ve komşuların da bizzat 

emek harcayarak katılabildiği; kolektif bir süreçtir. Akraba ve komşular teknik beceri gerekmeyen 
alanlarda karşılıksız çalışmışlardır12. İnşaat esnasında ailenin büyüklüğü, imkânları, ekonomik 
durumu ve özel ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. 

İnşaat için bir ya da iki duvar ustası yeterli olabilmektedir13. Duvarcının yanı sıra bir de 
yonu ustası, ayrıca taş, harç vb. taşıyan birkaç tane de amele/çırak gerekir. İnşaat ve inşaatın 
gerçekleştirildiği ortam doğası gereği çeşitli tehlikeler içerebilmektedir. İnşaatın hızlı ve güvenli 
bir şekilde -kaza ve yaralanma olmadan- ilerleyebilmesi uyum, güven ve işbirliği gibi temel kural-
lara dayalıdır. Yaş, yetenek ve aşama açısından eşitsiz kişilerin birlikte, işbirliği ve uyum içerisin-
de çalışmasını sağlayacak şey ise inşaatı üstlenen ustanın maharetidir.
12  “Ustalara para öderdik. Yalnız komşular birbirine yardımlaşma para karşılıksız, para yok. O ona çalışırdı, 
o öbürküne çalışırdı. Öyle emece usulü. Yani komşuluk usulü yani derler burda.” (K.K.1).
13  “İki usta filan oluyor. Bazen tek usta olur da işte birisi taş yonar, eğer taş binaysa birisi taş yonar birisi 
duvar örer. O duvar ören taş işine karışmaz, öbürkü yonu yapar, taşların ağızlarını güzelce düzeltir ve kişiler 
de sırtında semer şeklinde vurur şeyden, semer deriz biz burda yani, sözüm burdan dışarı eşşeğın semeri 
gibi semer vururlar, o taşları da kemer kayaların üzerine yüklerler kişinin, kişiye de koltuklarından yardım 
ederek merdivenlerden yokarıya kemere çıkarır o taşlara.” (K.K.1).
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İnşaat süreci ihtiyaç sahibinin bir bina ustası ile konuşması ve anlaşması ile başlar. Us-
tanın aranıp bulunması ile ustanın isim yapmış, güvenilir bir meslek sahibi olması arasında doğ-
rudan bir bağlantı vardır. Gerekirse, usta komşu yerleşim yerlerinden de getirtilebilir. Ev sahibi 
nasıl bir ev istediğini, büyüklüğünü, oda sayısını vs. ustaya anlatır, gerekli malzeme, çalışması 
gereken işçi ve yonucu sayısı konuşulur. Daha sonra usta ile hane sahibi birlikte evin yapılacağı 
araziye gider, konuşulanlar doğrultusunda evin şekli ve planı usta tarafından fikren tasarlanır. 
Evi yaptıracak kişi ile usta arasında yapılan bir pazarlık sonrasında (anlaşmaya varılırsa) bir gün 
belirlenerek inşaata başlanır ve yaklaşık yirmi günde tamamlanır.

8.7. Geleneksel İmar Kuralları
 Ihlara Vadisi ve çevresindeki yerleşmelerde hâlihazırda Köy Kanunu veya Belediye İmar 

Kanunu gibi yazılı ve resmi bir imar hukuku yürürlükte olmakla birlikte, yazılı hukukun yörede 
hâkim kılınmasından önceki dönemlere ait, Tarım Çağı’nın kendisine has şartları içerisinde mey-
dana gelmiş olan geleneksel bir imar hukukunun izleri de tespit edilebilmektedir. Yerleşim yerinin 
gelişimini ve yapılaşma faaliyetlerini çok da katı olmayan bir düzen içerisinde tutmaya ve birlikte 
yaşamanın getirdiği bir takım problem ya da husumetleri önlemeye ve çözmeye yarayan bazı 
temel kural ve kaidelerden müteşekkil olan bu örfi hukuk, ustalarca ya da bizzat yerli halk tara-
fından nesilden nesile sözlü olarak aktarılmıştır. Yazıya geçirilmemiş olan toplumsal mutabakat 
ve gelenekler bu hukukun ana gövdesidir. Karşılıklı anlaşma ve uzlaşmaya dayalı bu geleneksel 
kuralların işlemesi ve işletilmesinde meslek içi denetimin büyük payı vardır. Bu denetim tabi ki 
diğer ustaların eleştirisidir. Bu denetim tarzı yerli halk tarafından da kullanılır. Yapılaşmayla ilgili 
gelenek ve kurallara saygı gösterilmesi yerleşim yerinin birliğinin ve huzurun muhafazası açısın-
dan son derece önemlidir.

 Söz konusu hukukun özünü komşuya maddi ya da manevi olarak zarar vermemek, 
mahremiyeti korumak, mülkiyet haklarını çiğnememek, rahatsızlığa neden olmamak ve ortak 
mülk ya da kullanım alanı olarak kabul edilen bazı sahaları işgal edecek ya da daraltacak çeşitli 
mimari müdahalelerden kaçınmak oluşturur. Yörede yeni yapılacak olan binaların öncelikle yolu 
daraltmaması gerekirdi. Sıkışık bir dokuya sahip olan yerleşim yerleri için bu kural herkesin uy-
ması gerektiği elzem bir kuraldı. Yerleşim yerindeki mimari uyumu bozmamak da önemli prensip-
lerdendi. Geleneksel yerleşmelerde göze batan, etrafındaki binaları ezen ve dikkat çeken yapılar 
ve bu tür yapılaşma modern dönemlere aittir. Bir yapının başka bir yapıya çok yakın olarak yer-
leştirilmesi gibi durumlarda ise komşu ile konuşmak ve iznini almak söz konusudur. Hayatın en 
önemli temel gereksinimlerinden olan ışık ve havayı yeni inşa edilen bir konutta –hâlihazırda var 
olan diğer konutların sahip olduğu ışık ve havayı mümkün olduğunca engellemeden- sağlamak 
yapı ustası ve ev sahibinin en önemli amaç ve zorunluklarındandır. 

“Şimdi bir metre yanaşmaycan, bir metre de o yanaşmaycak iki metre kalır 
(iki evin) arada. (Birbirini gören karşılıklı) pencere Açılmaz. Biribirine bakman. Gu-
nah. Bak benim bu evimin bacası bu yanda. Şu baca. Öte yanda adam bu yanna 
yaptırdı mı, bu yanna koydu mu ne olur? Birbirine bakan. Olmaz o! O da o yanna 
kor.” (K.K.3).

“Yok, evini komşunun şeyine (evine) itiştiremezsin. Çok yakın akraba olur-
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san belki duvar duvara yapan da, mesela komşunun şeyinden ayrı yapmak lazım. 
Arada boşluk bırakacan. Onun üstünden karı kürür, su akar, bilmem ne eder, kom-
şunun evine zarar verir, onun ki sana zarar verir. Arada bi boşluk bırakılır ki o kar, 
yağmur yağınca o aradan erir gider. İşte arsasına göre boşluk bırkılır. Beş metre, 
üç metre, on metre…(Komşunun evinin içini gören pencere) Açamazdık onu. O 
zaman eskiden daha tek katlıydı. Eskiden komşunun evi gozükecek diyi tedbir 
alırlardı. Açmazlardı. Çünkü ailesi, çocuğu var. Şimdi eski komşular birbirini düşü-
nürdü. Müslümanlıkta komşuya zulmetmek yasak. Hem gunah hem de yasak yani. 
Ben bi pencereyi korken bu komşunun havlısının gözükeceği tarafa koymazdım. 
Koyulmazdı. Ondan sonra her ihtimala karşı açık çıkar, çıplak çıkar, kadın çıkar, 
misafiri gelir, o tarafı boşluk tarafa bırakırdık. O da öyle ederdi, öteki de öyle ederdi. 
O birbirini yani kollardı. Şimdi ben binaya başlıyorum, hangi tarafa istersem pence-
reyi bırakıyorum. Bana ne diyom. Şinci ben burdan pencereyi koyuyom, banga ne 
perdesini çeksin diyom.” (K.K.4).

“(İki evin arasında) boşluk gerekir tabi. Ayrı olucan, ayrı olur, evin arasında 
boşluk bırakılır. Üç metre, beş metre (saçak payı). Gari arsanın gelişine göre. Belki 
de on metre bırakılır, arsa.” (K.K.8).

Binanın cephesi ayarlanırken -kışların oldukça sert geçebildiği bu coğrafyada- kış gü-
neşinden azami derecede yararlanabilecek şekilde konumlandırılması, arsa ve yol durumunun 
müsaade etmesi halinde kıbleye bakması tercih edilir.

9. Yapı Gelenekleri ve Mimari İle İlgili İnanışlar
Başlı başına bir inceleme sahası olacak kadar geniş ve derin bir konu olan yapı gelenek-

leri ve ritüeller yüzlerce yıl boyunca ayakta kalmayı başararak günümüze ulaşan, soyutlamalarla 
dolu kültürel unsurlardır. Kaynağını Eski Türk inançları ile Anadolu’nun eski kültürlerinden aldığı-
nı değerlendirdiğimiz bu gelenek, ritüel ve uygulamaları inşaat öncesi, inşaat sırasında ve inşaat 
sonrasında olmak üzere kabaca üçe ayırabiliriz.

 Ihlara Beldesinde Perşembe ve Cuma, Uzunkaya’da ise Salı günü inşaata başlanmaya-
cağına dair bir inanış tespit edilmiştir. Ihlara Beldesi ve Uzunkaya Köyü’nde inşaata bir dua ile 
başlanır. En yaygın geleneklerden birisi binanın temelleri yapılırken ya da kemerleri çatılırken bir 
kurban kesilmesi ve kan akıtılmasıdır. Bu kurban yapının ve inşaatta çalışan işçilerin kaza, bela 
görmemesi için kesilir, tehlikeler bu kurbanla uzaklaştırılır. Genellikle küçükbaş bir hayvan kurban 
edilir. Kurbanın eti ustalarca yenir, bazen komşulara da dağıtılır. Ihlara Beldesinde kurbanın ka-
burgasının, Selime Beldesinde ise başının duvar içerisine yerleştirildiği tespit edilmiştir.

 “Kurbanı yedi koşe kor, attıktan sonra keserik. Yedinci koşede. Birden te-
melde kestirmezdik. Bina yukselir, parencenin dengine gelir, şu parancenin (pen-
cere) dengine gelir. Ondan sonra bi koşede keser, kanı koşeden aşağı akar. Ta-
şın üstünde keser. Oraya kurbanı çıkarır bi koyunu, keserik, ondan sonra. Koyun 
keserik. Bazısı geçi keser. Yani bütçesine gore. Kurbanı yani adarlar, keserler. 
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Ustalar yir, ameleler yir, gendileri yir. Komşulara verirler..İçine korlardı şeyini. İçine, 
kemığıni. Duvarın içine. Kemığıni duvarın içine korlardı nazar değmesin diye. Iğır 
kemığıni. Eğır kemığıni, eğır. Onu korlardı. Hayvanın kaburgası.” (K.K.3).

Ihlara Beldesi’nde Rumların binaların temellerine madeni para attıkları, bu paraların yıkı-
lan bina temellerinden çıkartıldığı anlatılmıştır14. Yörede inşaatın bitiminde ustaların bahşiş iste-
mesi ve evi yaptıran kişinin ustalara bir bahşiş vermesi yaygın bir gelenektir. 

 “(Bahşiş için) Ağanın onüne çekiç atardık, duşmanının ömrü bu kadar ol-
sun derdik. Bizim gunümüzde öyleydi. Duşmanının ömrü bu kadar olsun derdik, 
çekici atardık. Verirse verir, vermezse tamam yoh. Yani senin, sana, seni kotü-
leyenin ömrü bu kadar kısa olsun dirler. Evi bitirdikten sonra çekici getirir ağanın 
onüne atardık. Düşmanının ömrü bu kadar olsun derdik. Gayri isteğine gore, verir. 
Para virir. Bahşiş virise virir, virmezse yok. Veren de olur vermeyen de.” (K.K.8).

Binaların nazara korunması amacıyla kemerlerden birisine içi boşaltılmış olan bir yumurta 
ve bunun yanı sıra nazar boncuğu, nal, iğde çalısı, üzerlik asılır. Ihlara Beldesi’nde yeni inşa 
edilen bir eve Perşembe günü taşınmanın hayırlı olacağına dair bir inanış vardır. Evin eşiğine 
oturmak genellikle uğursuz sayılır. Eşiğe oturmanın günah olduğuna, eşiğe oturanlara cin veya 
şeytan musallat olacağına dair inanışlar tespit edilmiştir.

Sonuç
Türkiye’de yapı ustalarının ve yapı ustalığının tarihi henüz yazılmamıştır. Hatta bu işe he-

nüz başlamadığımızı söylemek daha doğru olacaktır. Bu bildirinin amacı sınırlı bir coğrafyadaki 
ustaların mimarlığa dair bilgi ve birikimlerini kayda geçirmektir.

Ihlara Vadisi ve çevresindeki yerleşmeler tarihsel dokularını büyük ölçüde koruyarak 
günümüze gelebilmeyi başarmış olan, mimarlık kültürü açısından oldukça zengin bir karakter 
taşıyan yerleşmelerdir. Pitoresk görünümleri ile dikkat çeken geleneksel yapılar yöre halkının 
yaşayış tarzı, gelenek, inanç ve değerlerini en güzel şekilde ortaya koyan maddi kültür ürünleridir. 
Gerçekleştirilen saha çalışması bölgede büyük ölçüde taşa dayalı bir mimarlık geleneğinin var 
olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu geleneğin modern yapı teknikleri ve malzemeleri-
nin yaygınlaşması, göç olgusu ve sosyo-ekonomik değişim nedeniyle gün geçtikçe yıpranmakta, 
yok olmakta ve unutulmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Bölgede geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan teknolojik ve sosyo-ekonomik 
gelişmeler yöreye özgü halk mimarisi geleneğinin büyük ölçüde değişime uğraması neticesini 
vermiştir. Bu bağlamda modern malzeme ve inşaat tekniklerinin talep görmesi ve yaygınlaşması 
taş işçiliğinin inkıraza uğramasına neden olmuştur. Ancak bugün dahi inşa faaliyetleri büyük ölçü-
de yerel yapı ustaları eliyle gerçekleştirilmekte ve ustalık geleneği modern çağa ayak uydurarak 

14  “Yalınız eski gâvurlar atarımışmış. Onu da eski binaları kazarkan bulunurdu. Bulunurdu, ben para 
buldum diye sevinirlerdi. Şeye çoğu geçerdi çoğu geçmezidi, eskiden.” (K.K.3).
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bir şekilde kendisini devam ettirmektedir. Geleneksel yapı ustalarının hızla kaybolmakta olan 
halk mimarisi geleneğinin anlaşılması ve kayıt altına alınması için önemli bir bilgi kaynağı olduğu 
aşikârdır.

Fotoğraf-1: Geleneksel doku-Belisırma Köyü 
(H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-2: Geleneksel konutlar-Uzunkaya Köyü 
(H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-3: Geleneksel konutlar-Selime Beldesi 
(H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-4: Geleneksel konut-Belisırma Köyü 
(H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-5: Kitabe-Ihlara Beldesi (H.K.B.B.M.) Fotoğraf-6: Geleneksel yapı ustası - Uzunkaya 
Köyü (H.K.B.B.M.)
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DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Gör. Sevda EMLAK1

GİRİŞ
Tokat, uzun ve köklü bir geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bünyesin-

de çok sayıda tarihi eseri barındıran bir şehirdir. Mevlevihane Müzesi; Türk kültürünün birikimler-
ine sahip çıkan mevlana ve mevleviliği yaşatma bakımından önemli bir yapıdır.

 Kültür ve sanat alanında büyük bir önemi olan mevlevihane ile ilgili en temel kaynak olan 
Ahmet Eflaki’nin Ariflerin Menkıbeleri adlı kitaba göre, diğer merkezlerden farklı olarak Tokat 
Mevlevilikle Mevlana hayatta iken tanışmıştır. Mevlana hazretleri dostu ve daha sonra vezir olan 
Tokat Emiri Muiniddin Süleyman Pervane’nin isteği üzerine, Fahreddin-i Iraki isimli halifesini To-
kat’a göndermiş ve büyük bir dergâh yaptırmıştır. (Eflaki, 1989: s. 105, 126, 127, Yüksel, 1996: s. 
61,68). Mevlevîhâne’nin  Tokat’ta bulunduğuna dair ilk bilgilere 859/1455 tarihli kayıt defterinde 
rastlanmaktadır (Şimşirgil, 1990: s. 56, Yüksel, 1996: 61-68, Beşirli, 2003: s. 338-373)

Muslu Ağa tarafından inşa edilen Mevlevîhâne zamanla yıkılmış olduğundan, 1703 tarihli 
bir bilgiye göre daha sonra Müderris Şeyh Mehmed Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir 
(Yüksel, 1996: s. 61,68, Beşirli, 2003: s. 338, 373). 

 

1  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sevda.
emlak@gop.edu.tr
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Sultan Abdulmecit döneminde yenilenmiş ve iki katlı olarak düzenlenmiş olan, Ahşap 
Mevlevihane XIX. Yüzyıl Barok sanatının Anadolu’daki en güzel örneklerinden biridir. Binanın en 
görkemli cephesi, ahşap barok motiflerle bezenmiş sütun dizisine sahip ve bütün cephe boyunca 
uzanan balkonu sebebiyle Bey sokağına bakan cephesidir. Diğer cepheleri ise sade bir ihtişama 
sahiptir. Mevlevihane’nin alt katı genişçe bir sofadan geçilen dört odadan oluşmaktadır. Sofanın 
hemen sağında görkemli tavan göbeği ve kitaplığı (yazma eserler bölümü) ile diğer odalardan 
farklı, Şeyhin misafirlerini kabul ettiği baş oda bulunmaktadır (Çubuk, Şahin, Akdağlı, Kılıç, Çevik, 
Ertürk, Özyer, Dere, Altunsoy, Duyum, Sürener, Demirci, 2011: s. 83, Günesen, Erdem, Pazarlı, 
2002: s. 195, Akyüz, Kahraman, Adıgüzel, Yetişkin, Anaç, İçen, Işıdan, Teksari, 2010: s. 85).

Mevlevihanede yazma eserlerin teşir edildiği baş odada bulunan 60-00196, 60-00253, 60-
00242 envanter kayıtlı eserlerin serlevha örnekleri çalışma konusu olarak belirlenmiştir. Serlevha 
tezhiplerinden, eserlerin dönemsel özellikleri belirlenmeye çalışılmış, tasarım olguları ele alınmış 
ve renk değerlendirmeleri yapılarak tezyinatları hakkında bilgi verilmiştir.

Serlevha tezhipleri dönemlere göre özellikle Mushaf-ı şeriflerde farklı üsluplarla geliştir-
ilmiş ve zengin örneklerle ortaya konulmuştur. Serlevhalar dikdörtgen veya kubbeli  formlarda, 
karşılıklı tezhiplenmiş sayfalarda yapılan süslemelerdir. Serlevha tezhibi genel olarak Kur’an-ı 
Kerimlerde Fatiha ve Bakara suresinin yer aldığı karşılıklı sayfalarda veya mesnevi gibi yazma 
eserlerin baş ve bölüm başlarında görülür (Duran, 2009: 567,569).

Tokat Mevlevihane Müzesindeki 60-00196, 60-00253, 60-00242 env. numaralı eserlerin 
serlevha özellikleri incelendiğinde;

 
Marifetname (env. 60-00242)

Resim 1. Marifetname’nin Cildi
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Resim 2. Serlevha Sayfası Tezhibi (2a-1b)

Eserin genel özellikleri: 60-00242 envanter numarası ile kayıtlı olan eserin ismi Marifet-
name’dir. Abdullah Zihni tarafından istinsah edilen eser H. 1236/M. 1820 tarihinde nesih hattıyla 
yazılmıştır. Tokat Mevlevihane Müzesinde, el yazma eserler odasında bulunan eser, Mevlevi-
hane’ye Nurben Tüzeben tarafından vakfedilmiştir. Eserin 17. 9 cm eni, 29. 4 cm boyu 3.6 cm 
derinliği bulunmaktadır. Koyu kahve renkte olan eserin kabı sağlam durumdadır. Eserin alt kabı, 
üst kabı, sırtı, mıklebi, sertabı mevcuttur. Üst kapağında ve alt kapağında mülamma şemse uy-
gulanmıştır. 

Eserin sayfa düzenlemesinde, her varağın yazı alanına altın ile cetvel çekilmiştir. Eserin 
muhteva ettiği bilgilerin yanı sıra astronomi ile ilgili çizimler ve renkli haritalar mevcuttur. 1b ve 
2a varağına serlevha tezhibi, bir çok varağına fasılbaşı tezhibi, 278b varağına ise hatime tezhibi 
yapılmıştır. Eser iyi muhafaza edilmiş ancak cildinin mıklep ve sırt kısmında hafif yırtılmalar bu-
lunmaktadır. Eserin cildinin mahfazası yoktur.

Serlevha özellikleri: 1b ve 2a varağına yapılan serlevha tezhibi iki yuvarlak yazı formunu 
dikdörtgene tamamlayacak şekilde oluşturulmuştur. Yazı alanında satır aralarına altın ile bulutlar 
yapılarak beynessutur tezhibi uygulanmıştır, satır sonlarına altın ile penç motifiyle duraklar ya-
pılmıştır. Yazı alanının etrafına açık pembe ve altın ile 1, 3, 1 cm yuvarlak cetvel çekilmiştir. Yu-
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varlak yazı alanın etrafı cetvellerle dikdörtgene tamamlanarak Formun köşelerine rumi ile zemin 
ayırması yapılmıştır. Tezyinatta penç, gonca ve yaprak motifleri kullanılmış ve yazı bölümünün 
sağ ve sol kısmına altın ile geçme zencerek uygulanmıştır. Aynı sayfaya iki yuvarlak yazı alanının 
köşelerine yapılan bezemeler aynı form, renk ve motiflerden oluşmaktadır. Yazının alt ve üst 
kısmında başlık bölümleri bulunmaktadır. 1b varağında üst başlık tezhibinin ortasında bulunan 
yazı alanında  “Marifetname hakkıdır bu” alt başlık bölümündeki yazı alanında ise “Muharrir-ı 
marifet mevladur” sözleri bulunmaktadır. Başlık bölümlerinin süslemeleri ¼ simetrik olup aynı 
motif ve renklerden oluşmuştur. Yazının alt ve üst kısmındaki bezemelerin etrafına açık pembe 
tonlarda ince bir cetvel uygulanarak üç tarafına ½ simetrik desen uygulanmıştır. Taç tezyinatının 
deseni ½ simetrik olup dendanlar ve rumilerle zemin ayrılması yapılmıştır. Dendanlı formlarla 
kendi içerisinde ½ simetrik desenlerle paftalar oluşturulmuştur. Zeminlerde mavi, altın, beyaz 
ve siyah, motiflerde ise turuncu, pembe, altın, mavi renkler kullanılmıştır. Tezhibin taç kısım-
larına beyaz, turuncu ve siyah renkler ile dendan uygulanmış bitkisel motifli, siyah renkli tığlarla 
nihayetlendirilmiştir. Tığlarda çıkmalar ve tirfiller yapılmıştır. Desende penç, rumi gonca, yaprak 
motiflerinden oluşturulmuş bir tasarım mevcuttur. Eserin 1b varağı ile 2a varağının tezhip özellik-
leri ve tasarım ilkeleri aynıdır. Ancak farklı olan yazılarıdır. 2a sayfasındaki üst başlık tezhibinin 
ortasında bulunan yazı alanında  “Marifetnamede bil Rabbini hu” alt başlık bölümündeki yazı 
alanında ise “Anda cevhur ü la’l-ı irfan” sözleri bulunmaktadır. Eser Osmanlı döneminin nadide 
örneklerindendir.

Mushaf-ı Şerif ( env. 60-00253)

Resim 3. Mushaf-ı Şerif Cilt
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Resim 4. Fatiha ve Bakara Suresi Serlevha Sayfası Tezhibi 

Eserin genel özellikleri: 60-00253 envanter numarasıyla kayıtlı olan Kur’an-ı Kerim 
h.1258/m.1843 tarihinde nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin istinsah edeni belli değildir. Tokat Mev-
levihane Müzesinde, el yazma eserler odasında bulunan eser Mevlevihane’ye kim tarafından 
vakfedildiği bilinmemektedir. Eserin 15 satır sayısı 12. 5 cm eni, 19 cm boyu 3 cm derinliği bulun-
maktadır. Koyu kahve renkte olan Kur’an-ı Kerim’in cildi yıpranmış durumdadır. Eserin alt kapa-
ğı bulunmamaktadır. Üst kapağının ise derisinde soyulmalar mevcuttur. Üst kapağına baskı ile 
dikdörtgen bir form içerisine noktalar yapılmıştır. Eserin sayfa düzenlemesinde, her sayfanın yazı 
alanına altın ile cetvel çekilmiştir. Eserin hatime sayfası bulunmamakla beraber sayfalarından 
bazıları da kopmuştur. Cildin şirazesi dağılmış, kâğıtları yıpranmış ve mahfazası yoktur.

Serlevha özellikleri: 1b ve 2a varağına yapılan serlevha tezhibi kare yazı formunu dik-
dörtgene tamamlayacak biçimde oluşturulmuştur. Kare şeklinde yazı bölümünün sağ ve sol 
kısmına geçme zencerek, alt ve üst kısmına  dikdörtgen formda yazı kısmı bulunmaktadır. Yazı 
alanına satır aralarına beyne’s sutur ve satır sonlarına altın ile penç motifiyle duraklar yapılmıştır. 
Yazı alanının alt ve üst kısmına dikdörtgen formda, dendanlarla çevrenlenmiş başlık tezhibinin 
ortasına, silme altınla, küçük yazı alanı uygulanmış ancak içine yazı yazılmamıştır. Paftanın iki 
yanına penç ve goncalardan oluşturulmuş ¼ süsleme yapılmıştır. Yazının alt ve üst kısmındaki 
bezemelerin etrafına açık mavi tonda ince bir cetvel uygulanmıştır. Yazı alanı ve yazının altında-
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ki, üstündeki dikdörtgen formları kapsayacak şekilde açık pembe bir cetvel çekilmiş, üç tarafına 
süsleme yapılmıştır. Taç tezyinatının deseni ½ simetrik olup ortasında rûmi kullanılarak zemin 
ayrılması yapılmıştır. Rûmilerin iç zemini altın, dışta kalan kısmında mavi kullanılmıştır. Desende 
turuncu, mavi, altın, siyah, beyaz, sarı, pembe renkler kullanılmıştır. Tezhibin taç kısımlarına altın 
ve siyah renkli dendanlar uygulanmış ve mavi renkte bitkisel motifli basit tığlarla nihayetlendiril-
miştir. Tezhibi çevreleyen cetvelde ise artı ‘+’ ve ‘.’ nokta İşareti kullanılarak süsleme yapılmıştır. 
Desende penç, rumi, gonca, yaprak motiflerinden oluşturulmuş bir tasarım mevcuttur. Kur’an-ı 
Kerim’in 1b ve 2a varağının serlevha tezhip özellikleri ve tasarım ilkeleri aynıdır.

Mushaf-ı Şerif (env. 60-00196)

Resim 5. Mushaf-ı Şerif Cilt
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Resim 6. Bakara ve Fatiha Suresi Serlevha Sayfası Tezhibi

Eserin genel özellikleri: 60-00196 envanter kayıtlı olan Kur’an-ı Kerim nesih hattıyla 
yazılmıştır. Eserin istinsah edeni ve tarihi belli değildir. Tokat Mevlevihane Müzesinde, El yazma 
eserler odasında bulunan eser Mevlevihane’ye Amasya Gümüşhacıköy, Gümüş kasabasında 
bulunan Yörgüç Paşa Camisi (Rüstem Paşa Camii) tarafından vakfedilmiştir. Eserin 11 satır sayı-
sı 24 cm eni, 34 cm boyu 10 cm derinliği bulunmaktadır. Koyu kahve renkte olan Kur’an-ı Kerim’in 
kabı yıpranmış durumdadır. Kitabın alt ve üst kapağında salbeksiz soğuk şemse uygulanmıştır. 
Şemse içerisinde yapraklardan, pençlerden oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır. Cildin de-
risinde soyulmalar ve bantlar vardır. Kitabın sayfa düzenlemesinde her sayfanın yazı etrafına 
kırmızı cetvel çekilmiştir. Kitabın cildi, şirazesi, miklebi restorasyon görmüştür. Cildin mahfazası 
yoktur. 

Serlevha Özellikleri: 1b ve 2a varağına yapılan serlevha tezhibi kare yazı formunu dik-
dörtgene tamamlayacak biçimde oluşturulmuştur. Yazı kısmının sağ ve sol kısmına, mavi ze-
min üzerine varak altınla, çift tahrir boyama tekniği ile yaprak, penç ve goncalardan oluşan bir 
süsleme yapılmıştır. Alt ve üst kısımına dikdörtgen formda, silme altınla, dendanlı yazı alanı 
yapılmıştır. Ancak bu bölümde yazı bulunmaktadır. Yazının alt ve üst kısmındaki bezemelerin 
etrafına altın ve küf yeşili ile bir cetvel uygulanmıştır. Desenin üç tarafına dendanlarla taç formu 
oluşturularak süsleme yapılmıştır. Taç tezhiplerinin desenleri ½ simetrik olup, ortasında pafta 
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kullanılarak, mavi ve altın ile zemin ayırması yapılmıştır. Tezhibin etrafına altın ve siyah renkle 
dendanlar uygulanmış ve bitkisel motifli mavi renkli tığlarla nihayetlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 
1b ve 2a varaklarının tezhip özellikleri ve tasarım ilkeleri aynıdır. Eserin 1b varağında yırtılmalar, 
2a varağının kenarlarında ise kararmalar ve su lekeleri mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in tarihi hakkında bir bilgiye rastlayamadıysak da serlevha bezemesinde 
kullanılan çift tahrir tekniğinin Osmanlı bezeme sanatında, özellikle yazma eserlerin süslemele-
rinde bolca kullanıldığı görülmüştür. Ara bordürlerde, kapalı formlar içinde, yazı altı süslemele-
rinde, tığlarda, cilt kapaklarında ve fermanlarda çok zengin örneklerini bulunmaktadır (Keskiner, 
2002: s 30).

Söz konusu nüshanın 1430 yılında Yörgüç Paşa tarafından yapılan (Dönmez, 2013: 567) 
daha sonra 1560 yılında Sadrazam Rüstem Paşa’nın tarafından yeniden yapılandırılan camiiden 
(Hüsameddin, 1986: 292) getirilmiş olması ve serlevha bezemesinin çift tahrir tekniğinde yapıl-
ması eserin Osmanlı döneminde yapıldığına işaret etmektedir. Çift tahrir tekniği Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2004: 118). Eserin Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde ortaya çıkan bir teknikle bezenmesi ve Sadrazam Rüstem Paşanın yeniden yapılandırdığı 
Yörgüç Paşa Camiden getirilmesi de XVI. yy’da yazılmış olma ihtimalini güçlendirmektedir.

SONUÇ 
Tokat Mevlevihane Müzesinde XV-XX. yüzyıllar arasına tarihlendirilen 65 adet kayıtlı yaz-

ma eser bulunmaktadır. Bu eserler arasından 60-00196, 60-00253, 60-00242 envanter numaralı 
yazma eserlerin serlevha örnekleri Türk İslam tezhip sanatı açısından incelenmiştir. Bir adet Ma-
rifetname, iki adet de Mushaf-ı Şerif’in serlevha tezhip bölümleri hakkında bilgi verilmiştir.

Serlevha bezemeleri; desen, motif ve renk bakımından zengin ve gösterişli süslemelerdir. 
Serlevhalar yapıldığı dönemin tezhip anlayışı hakkında bize bilgi vermektedir. Çoğunlukla dik-
dörtgen formda yoğun bir tezhip süslemesi ile ortaya konulan eserlerdir. Çalışmamıza konu olan 
eserlerin serlevha bezemeleri dikdörtgen formda karşılıklı iki sayfada meydana getirilmiştir. Her 
üç eserin tezyinatında bir üslup birliği, denge, ölçü ve armoni görülmüştür. 60-00196 ve 60-00253 
nolu eserlerin 19. yy özelliklerini taşıyan örneklerin olduğu görülmektedir. 60-00242 eser ince-
lendiğinde tarihi hakkında bir kayıda rastlanmadıysada, süsleme özelliklerinden 16. yy bezeme 
özelliğine sahip olduğu düşünülmektedir. 

 Çalışma sonucunda eserlerin genel bigileri verilmiş, serlevha tezhipleri değerlendirilm-
iştir. Kitap sanatları bakımından değerlendirilen yazma eserlerin verileri ortaya çıkarılmıştır.

Kitap sanatları bakımından incelenen her yazma eserin sanatsal bir kazanç olacağı 
aşikârdır. Tokat Mevlevihane Müzesi bünyesinde bilimsel ve sanatsal açıdan değerlendirilecek 
yazma eserler, cam, çini, halı kilim, kalem işleri, şamdanlar, seramikler hepsi ayrı ayrı bir önem 
taşımakta olup geçmişten geleceğe ışık tutacak değerli eserlerdir.

Bu eserlerden Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden izin alınarak araştırma yapılabilir. Bu mü-
zede geçmiş dönemlere ait belge niteliğinde eserler mevcuttur. Müzedeki yazma eserlerin dijital 
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ortama kazandırılması gerekmektedir. Bu şekilde daha fazla alanda çalışma yapacak kişilere 
hizmet verecektir.

 Tokat Mevlevihane Müzesinin ziyaretçi sayısı fazla olmakla beraber, müzeyi ziyarete 
gelenlerin büyük bir kısmı gezip görmek içindir. Diğer bir bölümü bilim, kültür ve sanat alanında 
araştırma yapan araştırmacılardan oluşmaktadır. Mevlevihane Günümüzde restorasyonda oldu-
ğu için geçici bir süre hizmete kapalıdır.
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�ORDU’DA NACAK NACAKÇILIK VE NACAKÇILAR

                               

       Mustafa EREN1

Giriş
Nacak kelimesinin etimolojisine baktığımızda Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlüğün-

de kısa saplı geniş ağızlı odun baltası olarak geçer (Doğan, 2011:271). Derleme sözlüğünde 
nacak kelimesinin nacah olarak Bayburt, Sarıkamış, Kars, Kocaburgaz ve Erdek(Balıkesir)  yö-
relerinde hasta anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Söz-
lüğü, 2009) İsmail Parlatır’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde ise nacak kelimesinin nâ-çeh olarak 
Farsça’dan dilimize girdiği ve küçük balta, teber anlamına geldiği açıklanır(Parlatır, 2014:1247). 
13. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Söz-
lüğünde de nacak; hançer, ok, yay, sikkin, bıçak, teberzin, çomak; kazma, kenende, babuc, sındı 
olarak ifade edilir(Tarama Sözlüğü, 2009: 2824). Genellikle küçük balta ve savaş aleti anlamında 
kullanılan nacak, Bayramoğlu Ali Ağa’nın Ümmül-Gaza, Harp Sanatı ve Aletleri, adlı eserinde 
yer almaz, bu eserde balta savaş aleti olarak geçerken Müslümanların ateşli silahları 13. yy. dan 
sonra kullandıkları ifade edilir (Ümmül-Gaza, 2013:18).

1 Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi, kutay-
mustafa@hotmail.com
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13. yüzyıla kadar ise Eski Türklerde gürz, seşper, kamçı, döğen, koçbaşı gibi vurucu si-
lahlar; mızrak, cirit, çatal, harbe, tırpan, zıpkın gibi delici silahlar; sapan, ok, yay, mancınık, tatar 
oku, lobut gibi atıcı silahların yanında kılıç, meç, yatağan, pala, kama, hançer, teber, balta kesici 
silahlar olarak kullanılmıştır (Gül, 2007:137).

Birçok sözlükte küçük balta ve teber olarak geçen nacak dediğimiz alet başlangıçta bir 
savaş aleti iken Türklerin yerleşik hayata geçmeleriyle tarım aletine dönüşmüştür. Ordu ilinde ise 
tarım aleti olmanın yanında işlemeleri ve nakışlarıyla ustaların sanatlarını sergiledikleri bir süs 
eşyası halini almış, sanat eserine dönüşmüştür.

Sanat sözcüğü Arapça’da ustalık, bir maddeye zihinde tasavvur edilen şekil ve sureti ver-
mek, bir şeyi güzel ve hünerle yapmak anlamalarına gelir. Buradan hareketle nacağa bir sanat 
eseri ustasına da sanatkâr denilebilir. Sıradan yapılan demircilik ise zanaatkârlıktır. Zanaat in-
sanların maddi gereksinimlerini karşılamak için yaptıkları el ustalığı gerektiren işlerdir. Sanatta 
yaratıcılık zevk ve estetik ön plandayken zanaatta el becerisi, tecrübe ve ustalık ön plandadır 
(Gül, 2007: 43-44).

İslamiyet Öncesi Türk sanatı ile ilgili, Altay dağlarında yapılan mezar kazılarında Hunlara 
ait birçok oyma ve kabartma desenli süs eşyası bulunmuştur. İslamiyet’ten sonra maden süsleme 
sanatı gelişmiştir. Bakır, pirinç, altın, gümüş, kurşun gibi madenler dövme ve dökme tekniğiyle 
işlenmişlerdir. Süsleme tekniği olarak kazıma, kabartma, kakma, telkâri(ince teller halinde örme), 
savat (kurşunla işlenen kara nakış), delik işi ve yaldız gibi yöntemler kullanılmıştır (Gül, 2007:63-
64).

Eski Türklerde madencilik ve özellikle de demircilik, kutsal sayılan bir meslekti. Demirin 
insanları hastalık ve kötülüklerden koruduğuna inanılırdı. Demir bir “ıduk”2 olarak kabul edilir ve 
demirden yapılan kılıç üzerine yemin edilirdi. Türk Hükümdarların Nevruz bayramında örs üzerin-
de demir dövmesi bu madenin kutsallığını bize göstermektedir (Vural, 2014:61).

Göktürk Devleti’ni kuran Bumin ve İstemi Kağan’ların kendi kabilelerinin sanatları demirci-
lik idi. Moğolların kuzey kolu olan Buryat’lara göre demirci bir sihirbazdı. Moğollar yılbaşı gecesi 
ocakta demir kızdırırlar ve bu demiri döğerek uzatırlardı. 

Yakut Türklerinde de demirci ve demircilik kutsal sayılırdı. Kıtay Baksı Toyan demircilerin 
koruyucusu olan tanrıydı. Yakutlara göre demirciler ile şamanlar aynı yuvadan gelirlerdi. Demir-
cilerin kullandıkları körük, örs, çekiç gibi aletler de kutsal sayılırdı ve bunların her birini koruyan 
koruyucu melekleri ve ruhları vardı (Ögel, 2010:68). Kazak Türklerinde lohusa kadınları albastı 
gibi kötü ruhlardan korumak için bir demir parçası veya çekiç ele alınarak, “Demirci geldi, demirci 
geldi.” diye bağırılırdı (Ögel, 2010:69).

Eski Türklerin demircileri ve demircilik mesleğini kutsal kabul ederek onlara saygı duyma-
larında, Ergenekon Destanında Türk halkının demir madenini eriterek dağı delmesi ve böylece 
tutsaklıktan kurtulması etkili olmuştur.

2  Kutlu ve mübarek olan, Şamanist Türklerde bir koruyucu ruha binek olmak üzere salıverilen, at
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1. Ordu’da Nacak
Günümüzde demircilik sanatının en güzel örneklerini Ordu ilimizde yapılan nacaklarda 

görmekteyiz. Nacak geçmişte Ordu’da ormanlarda ağaç kesmek ve budamak için kullanılırken 
günümüzde fındık dalı kesme aracı olarak kullanılmaktadır. Nacağın biraz büyüğüne balta denir 
ve genellikle büyük ağaçların kesilmesi ve yarılması yakacak odun haline getirilmesinde kulla-
nılır. Girebi ise şekil itibarı ile nacağa benzese de burun kısmındaki çıkıntı ile nacaktan ayrılır. 
Ordu ilimizin hemen hemen her ilçesinde ve hatta köyünde eskiden körükçü günümüzde demirci 
denilen ustalar vardır. Bunlar hafta boyunca yaptıkları balta, nacak, girebi, tırpan, kazma gibi 
malzemeleri ilçe ve il pazarlarına getirip satarlar veya sipariş usulü ürünler yaparlar.

Ordu’da demircilik sanatı çok yaygındır ancak Ulubey İlçesinin Yukarı Kızılen Köyünde 
nacak ustalığı, üretilen nacaklar ve nacakların kullanım şekilleri diğerlerinden ayrı bir yere sahip 
olmuş, nacak bir sanat aletine dönüşerek köylünün de lâkabı olmuştur.

2. Yukarı Kızılen Köyünde Nacak
Yukarı Kızılen Köyü il merkezine 40 km. uzaklıktadır tarihî Sarpdere yolu ve Köprüsü ile 

Ulubey ilçesine bağlı olan köy Karadeniz’in güneyine düşer. 1940’lı yıllara kadar çevresindeki 
Aşağı Kızılen ve Çubuklu köylerini de sınırları içine alan köyün adı eski kayıtlarda Kızılen Ülya 
olarak geçmektedir.

Son nüfus sayımlarında 2000 civarı olan nüfus git gide azalmakta olsa da Yukarı Kızı-
len Köyü, Ulubey İlçesinin en eski ve geniş topraklara sahip köyüdür. Tek geçim kaynağı fındık 
olan köyün arazisi dağlık ve ormanlıktır. Zor şartlarla mücadele etmek, dağlarda fındık dikmek, 
yetiştirmek, eskiden ormanlık olan araziyi temizlemek için kullandıkları balta, nacak gibi araçları 
köylü için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla da köyde körükçü dediğimiz bu gün sayıları oldukça 
azalmış olan ustalar köylü için çok önemliydir. Bu ustalardan en çok bilineni ve yaptığı nacaklarla 
nacağı kültürel bir unsur haline getireni Kabacoğlu Harun Usta’dır.

Harun Usta (Harun Kabacı), 1950 doğumludur ve yaklaşık 40 sene körükçülük yapmıştır. 
1970-1971 yıllarında Oyumgürgenli Meletli Halil Usta’nın yanında çırak olarak çalışmış, daha 
sonra köye kendi dükkânını açmıştır. Köyde nacak alışkanlığının kendisinden önce de var ol-
duğunu Halil Usta’nın da işlemeli nacaklar yaptığını belirtmekte ve kendisinin yaptığı nacakların 
Amerika’ya dâhi gittiğini belirtmektedir. Düzce, Sakarya ve İstanbul gibi şehirlere de nacak gön-
deren Harun Ustanın yaptığı nacaklar üzerindeki motif ve işlemelerle hemen fark edilebilir. Yaptı-
ğı bütün nacak ve hatta bazı girebilerde aynı motifleri kullanan Harun Usta bu Motifleri ustasından 
öğrendiğini ustasının da muhtemelen kendi ustasının geleneğini devam ettirdiğini belirtmektedir. 
Şu an kalp rahatsızlığı bulunan Harun Usta birçok çırak da yetiştirmiştir. Yunus Kabacı, Hayri 
Temel, Mustafa Uğurlu, Murat Kabacı çıraklarından hatırlayabildikleridir ( K.K.1).

Harun Ustadan daha önce köy ve çevresinde meşhur nacak ustaları ise, Kulakçıoğlu Se-
lim (Aşağı Kızılen), Cıbıroğlu İbrahim (Gölköy), Karaoğlanoğlu Selim (Çubuklu Köyü), Meletli 
Halil Usta (Oyumgürgeni) ve Ellez Çavuş (Çatak-Ören Köyü)’tur. 
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Foto 1: 1951 Kulakçıoğlu Selim Usta(Aşşağı Kızılen) yapımı. Üzerindeki işlemeleri Kara Mustafa yapmış.

Köyde en eski nacak örneği 1800’lerden kalma Teber Asa denilen kesici bir alettir. Baba-
hasanoğullarından Reşit Ağanın Dedesi olan Devrüş Dede(Ali Devriş)’ye ait olan bu Teber Asa 
Torunu Feymi Baybaba tarafından muhafaza edilmektedir (K.K.2).

Foto 2: Teber Asa denilen 1800’lerden kalma bir alet.
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Kulakçıoğlu Selim Usta tarafından 1940-1945 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Ke-
ser Mehmet (Muazinoğlu)’e ait Girebi,  Aşağı Kızılen Köyünde bir düğünde çıkan kavgada Keser 
Mehmet tarafından kullanılmış, Keser Mehmet bu girebiyi orada kaybetmiş. Yıllar sonra Kadiroğ-
lu Üzeyir tarafından Tophasanoğlu Kara Mustafa’ya verilmiş. Kara Mustafa’nın evi bir yangında 
kül olurken girebi de yanmış. Yanan girebinin işlemeleri biraz yok olsa da pelit(meşe)ten sap 
yapılarak Kara Mustafa’nın oğlu Avni TUT tarafından ata yadigârı olarak saklanmakta ( K.K.3).

Foto 3: 1940’lı yıllarda yapılmış Keser Mehmet’e ait girebi

Yukarı Kızılen Köyünde nacak ormanda ağaç ve fındık dalı kesmede kullanılırken daha 
sonraları kişilerin yanlarında taşıdıkları bir araç halini almıştır. Düğüne, bayrama, kahveye, pa-
zara giden köyün erkekleri nacaklarını yanlarına alırlar, kimi beline sokar, kimi koltuğunun altına 
koyar kimisi de sırtına düz bir şekilde koyarak kollarından geçirip bu şekilde yürür. Yaşlılar ço-
ğunlukla değnek olarak kullanır. Kahvelerde ve evlerde gelen misafirlerin nacaklarını asacakları 
yerler vardır. Nacak taşımak ve bulundurmak bir gelenek haline gelmiştir. Farklı ebatlarda yaptırı-
lan nacakların üzerindeki işlemeler ayrı bir önem taşır. Bazılarının üzerlerine isimler yazılar, bazı 
kişiler işlemeleri kendisi yapar.

Nacağın üzerindeki işlemeler ve kalitesi sahibi hakkında bilgiler verir. Kişi zenginse na-
cağının da işlemeleri zor ve fazladır. Nacak babadan oğula geçen bir nesne haline gelmiştir. 
Genellikle evin küçük oğluna kalır ve onun tarafından hatıra olarak saklanır. Evin en güzel yerin-
de çandı denilen duvara asılarak sergilenen nacak eve gelen misafirlerin huzurunda duvardan 
indirilir ve sahibi hayırla yâd edilir onunla ilgili anılar anlatılır.
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3. Nacakçılık
Nacak iki parçadan oluşur uç kısmı çelik makastan, küpüsü ise demirden yapılır. Küpüsü 

için 8cm eninde, 13cm uzunluğunda 2mm kalınlığında demir parçası kesilir. Körüklü ocakta ısıtı-
lıp örsün üzerinde çekiçle dövülür. Hurda çelik malzemeden istenen boyutta kesilen ağız kısmı, 
ocakta ısıtılıp çekiçle dövülerek elektrikli kaynak makinesinde küpü ile birbirine kaynatılır. Tekrar 
ocakta ısıtılıp dövülerek nacak şekli verilir. Soğuyandan sonra zımpara taşı ile kaba tesviyesi 
yapılır. Kaba tesviyesi yapıldıktan sonra tekrar ocakta ısıtılıp kesmesi güzel olsun, körelmesin 
diye yağlı suyun içine batırılır. Bu işleme suyunu verme denir. Suyunu verme işlemi üç defa yapı-
lır, suyunu verme ne kadar iyi yapılırsa nacak da o kadar güzel olur. Soğuyunca tekrar zımpara 
çekilir. Bu işleme sıfır zımpara çekme denir. Ardından kalıba konur ve işleme ve nakış yapmaya 
başlanır. Mengeneye kıstırılan nacağa, keski denilen ucu düz ve zımba denilen ucu sivri bir aletle 
çekiç yardımıyla vurularak işleme ve nakış yapılır, işlemeler ustanın zihninde tasarladığı ve us-
tasından gelen bir gelenekle devam ettirdiği şekillerden oluşur. Nacak üzerinde işleme ve nakış 
genellikle dört yapraklı menekşe, yörede yaykın denilen kızılağaç dalına benzeyen dal ve lale 
motiflerinden oluşur (K.K.4).

Foto 4: 1950’li yıllardan Harun Usta yapımı bir nacak merhum İsmail Oğurlu’dan Muharrem Çelenk’e hatıra 
olarak kalmış.

Nacak yapımının bir sanat ve taşımanın gelenek haline geldiği Yukarı Kızılen Köyünde,  
Her ustanın kendine has usul ve yöntemle yaptığı işlemeler vardır. Örneğin Harun Usta’nın yap-
tığı nacaklar üzerindeki şekillerden kendini hemen belli eder. Çıraklarının yaptığı nacaklarda da 
ustalarının etkisi göze çarpar.
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4. Nacakçılar
Ordu’da ve özellikle Ulubey İlçesinde Yukarı Kızılen Köyü halkı nacakçılar olarak bilinir. 

Yıllar önce ben de Ulubey ilçesinde öğretmenlik yaparken bir berber nereli olduğumu sordu ben 
de Yukarı Kızılenliyim dedim. Nacakçısın o zaman deyince çok şaşırmıştım. Yaptığım araştırma-
larda Kızılenlilere nacakçı denmesinin birkaç farklı nedene bağlı olduğunu tespit ettim.  

Yukarı Kızılen Köyü, erkeklerine nacakçı denmesinin nedenini 1930’lu yıllardaki bir güreş 
müsabakasına bağlayanlar olduğu gibi, 1970’lerde Ulubey Spor İle Yukarı Kızılen Spor arasın-
daki bir maça dayandıranlar da vardır. Bazıları ise köylülere nacakçı denmesini daha da gerilere 
götürerek, bu olaylardan önce de nacakçı olarak bilindiklerini, Osmanlı döneminden beri köyde 
nacak taşımanın bir gelenek olduğunu bu yüzden de kendilerine nacakçı dendiğini belirtmekte-
dirler. 1930’lu yıllardaki olay şu şekildedir:

Eskiden köylerde düğünlerde bayramlarda güreşler düzenlenirdi. Her köyün meşhur gü-
reşçileri bir araya gelir ve kıyasıya mücadeleler olurdu. 1930’lu yıllarda Şıhman Köyünde Bek-
taşoğulları’nın düğününde bir güreş düzenlenir. Güreşe Yukarı Kızılen Köyünden meşhur peh-
livan Fehmi Bayarslan da katılır, Fehmi ile beraber gelen köylülerin her birinin belinde nacak 
saklıdır. Sıra başpehlivanlık güreşine gelir, Fehmi Bayarslan’ın rakibi Şıhmanlı Ali’dir. Şıhman 
halkı Ali’yi destekler ve kalabalıklardır. Ali’ye oyun tarifinde bulunurlar,  buna pek içerleyen ve 
pehlivanlarının zor durumda olduğunu gören Kızılenli seyirciler, bellerinden nacaklarını çıkararak 
orda bulunanlara nacakla sopa atarlar, kan gövdeyi götürür. Fehmi Pehlivanı da alarak oradan 
kaçan Kızılenliler yolda omuzlarında kazmalarıyla Şıhmanlı kadınları görürler. Şıhmanlı kadınlar 
düğünde kavga çıktığını öğrenmiş ve ellerinde kazmalarıyla yolu kesmişlerdir. Kadınlar sorar: 
“Siz misiniz düğünde kavga çıkaran?” diye. Kızılenliler nacakları bellerinde saklı halde: “Düğün-
den dönüyoruz kavgadan haberimiz yok.” diyerek kadınlardan dayak yemekten kurtularak oradan 
ayrılırlar (K.K.5). Köylülere nacakçı denmesinin nedeni çoğunlukla bu olay olarak ifade edilir. 

Foto 5:  Yukarı Kızılenli Nacakçı Muharrem
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Diğer bir olay ise bir futbol maçıyla ilgilidir. 1960’lı yıllardan itibaren Ulubey’de Kayma-
kamlık kupası adı altında futbol müsabakaları düzenlenir. Müsabakaya Ulubey’in hemen hemen 
bütün köyleri katılır. Kıran kırana geçen bu maçlarda kimi zaman kavgalar dahi çıkar. İşte böyle 
bir turnuvanın düzenlendiği tarihte Yukarı Kızılen Köyü finale kadar çıkar, rakibi Ulubey Merkez 
Spor’dur. Ulubey’deki Çorakdüzü denilen yerde maç başlar. Uzun süre berabere giden maçta 
hakemin usulsüzce verdiği penaltının sonucunda deplesmanda oynayan Yukarı Kızılen Spor 1-0 
yenik duruma düşer. Köyden maçı izlemeye kamyon sırtında gelmiş olan köylülerin herbirinin 
belinde nacak vardır. Ortalık karışır, Kızılenliler sahaya girer kaymakamın gözü önünde hakeme 
ve diğer oyunculara saldırırlar. Kan gövdeyi götürür, araya giren Jandarma olayı yatıştırır. Yukarı 
Kızılenlilere nacakçı denmesini bu olaya bağlayanlar da vardır (K.K.6).

Her ne şekilde olursa olsun, köy halkı bu durumu kabullenmiştir ve hem atalarından miras 
olarak kalan nacaklarını hem de kendilerine nacakçı denmesini geçmişten geleceğe taşıyacak-
lardır.

Sonuç
Birçok sözlükte küçük balta ve teber olarak geçen nacak dediğimiz alet başlangıçta bir sa-

vaş aleti iken Türklerin yerleşik hayata geçmeleriyle tarım aletine dönüşmüştür. Ordu ilinde tarım 
aleti olmanın yanında işlemeleri ve nakışlarıyla ustaların sanatlarını sergiledikleri bir süs eşyası 
halini almıştır. Nacak ustaları yaptıkları eşşiz süsleme ve işlemelerle birer sanatkârdır.

Eski Türklerde demircilik sanatı çok yaygındı ve demirciler ile demircilik mesleği kutsal 
kabul edilerek onlara saygı duyulurdu. Günümüzde ise demircilik sanatının en güzel örneklerini 
Ordu ilimizde yapılan nacaklarda görmekteyiz. Ancak demirciliği bir sanat haline getiren ve ya-
şamlarının ayrılmaz bir parçası olarak nacak ile özdeşlesen, civarda nacakçılar olarak da bilinen 
Ulubey İlçesinin Yukarı Kızılen Köylüleridir.

Biz bu yazımızda nacağın tarihi gelişiminden başlayarak, Ordu ve Yukarı Kızılen köyün-
deki nacak ustalığını, nacağın nasıl yapıldığını ve köyle özdeşleşmesinin hikâyesini ele alıp in-
celedik.

Sanat eserlerimiz, araç gereçlerimiz kültürümüzün birer parçasıdır. Onları koruyarak gele-
cek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle nacak ustalığının desteklenmesi, koruma 
altına alınması, yörede nacakla ilgili müze ve benzeri çalışmaların yapılması kültürel kimliğimizin 
korunması açısından oldukça önemlidir.
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Giriş
İnsan doğduğu günden itibaren yeme içme ihtiyacını gidermek ister. Bebekken ağlayarak 

bu ihtiyacını annesine bildirip sütünü emer. Daha sonraki süreçlerde tabiatta bulduğu hayvansal 
ve bitkisel ürünlerden elde ettiği gıdaları karnını doyurmak için keşfetmeye başlar. Bu keşif, 
içinde bulunduğu coğrafyada bitki ve hayvanlardan elde ettiği malzemeyi işleyip, değişik gıdalar 
üretmesiyle devam eder. Üretilen bu malzemeler bir kültürel ürün olarak yemek, ekmek, içecek 
türlerini oluşturmasını sağlar. Günlük hayat içinde ihtiyaçların giderilmesi için üretilen yiyecek 
türleri insanların sosyal hayatının kültürel yaratmaları olan masallarda da kullanılmaya başlar. Bu 
çalışmamızda bu yiyeceklerin incelediğimiz masallardan hareketle tespitini yapmaya çalışacağız.  

Masallar, diğer folklor ürünleri gibi paylaşılan hayatın içinde doğmuş ve muhafaza edil-
miştir. Bütün dünyada masallar, ortak bir yapıya ve ortak motiflere sahip sözlü gelenek içinde 
yaşayan, XIX. yüzyıldan itibaren düzenli bir biçimde yazıya geçirilen edebi bir türdür. Masalların 
bu ortak özellikleri yanında bu türü canlı ve her zaman okunur ve dinlenir yapan, dili ve olayları 
biçimlendiren ve hareketlendiren kültür birikimi, farklılığı ve milliliği meydana getirmektedir. Dil, 
masal kahramanları, aile ve toplum, çevre, inanç, adet ve gelenekler, kabuller masallarda millîliği 
meydana getirir. (Günay 1992, s. 616)         

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (halilgode@sdu.
edu.tr).
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Masallar,  insanoğlunun asırlardır hoş vakit geçirme ve eğitim alanlarında önemli bir yer 
tutmuştur. Bunun yanında insanların bir araya gelip vakit geçirmesinde büyük aracı olan bu tür, 
“masalcı” veya “masal anaları” sayesinde de insan ilişkilerine oldukça katkı sağlamıştır. Anado-
lu’nun hemen hemen her bölgesinde kendi kültür özelliklerini yansıtan masallar edebiyat dünya-
mız için oldukça değerli bir mirastır. Kültürel özelliklerden biri olan “yiyecek” unsuru masallarda 
ve diğer bütün anlatılarda motif olarak fazlaca bulunmaktadır.            

Masal, Türkçe sözlükte “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte ya-
şayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen ola-
ğanüstü olayları anlatan edebî tür” (tdk.gov.tr) olarak yer almıştır.  Pertev Naili Boratav ise masalı 
“Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürü-
nü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan, kısa bir anlatı” olarak tanımlamış 
ve “hayal ürünü” sözünü sadece “olağanüstü şeyler” anlamına almamak gerektiğini belitmiş ve 
masalların bir bölümünün olağanüstü kişileri ve olayları konu edindiğini bir bölümünün ise tama-
mıyla hayal ürünü, uydurma olmakla beraber olağanüstü olmadığını ifade etmiştir. Sonuç olarak 
masalı, olağanüstü çeşidinde de gerçekçi çeşidinde de anlattığı olayların gerçeğe uyarlık dere-
cesi ne olursa olsun onların hayal yaratması oldukları izlenimini veren bir anlatı türüdür  (Boratav 
200, s. 95)   şeklinde ifade etmiştir. 

Saim Sakaoğlu’na göre de; 1971 yılında yaptığı tanım daha kısa olmakla birlikte, bazı 
yönleriyle masalın farklı özelliklerini içine alacak şekilde ortaya konulmuştur. Sakaoğlu masalı, 
“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde ce-
reyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü”  olarak 
tanımlamıştır (Sakaoğlu 2007, s. 2).

Masallarda ait oldukları toplumların gelenek, görenek ve inançlarını, sosyal kültürel, eko-
nomik yapılarını yansıtan pek çok ileti vardır (Yavuz 2002, s. 22).  Bunun dışında masallar sade-
ce bulundukları bölge ile kalmayıp Anadolu’nun her yöresindeki diğer anlatılardan da ya etkilen-
mişler ya da onları etkilemişlerdir. İncelediğimiz masallarda benzer unsurların çeşitli bölgelerde 
farklı biçimde tekrar ettiğini görebiliriz. 

“Masal konuları bir memleketten diğerine aktarıldığında masalı alan milletin masalcısı bu 
masalı anlatırken masal kahramanı yerine kendi millî tiplerini oturtmakta, çevre ve toplum millî 
niteliklere bürünmektedir. Sosyal hayat millî adet, gelenek, kabul ve değerlerle örülmekte, masal 
olayları, kabul gördüğü milletin dini inanç ve yaşama tarzı içinde gelişmektedir. Örflere, adetlere, 
ahlaki kabullere bütünüyle ters düşen masalların dil sınırlarını aşmaları mümkün olamamaktadır.” 
(Günay 1992, 616). Yukarıdaki görüşten hareketle, beynelmilel bir anlatma olarak değerlendir-
diğimiz, örneklerini ve motiflerini başka milletlerde bulabileceğimiz masal, Türk kültürünün ana 
değerleri ile şekillenip millîlik kazanırken, anlatıldığı mahalli kültürlerde ise o bölgenin sosyal ve 
etnografik şartlarına uyum sağlar. 

Masallar halk içinden çıkan sözlü edebiyat ürünleri olduğu için gayet sade ve anlaşılır bir 
dille anlatılmıştır. Çoğu masalda anlatılan olaylarda didaktik unsurlar ağır basar. İyi olmayı ve iyi-
lik erdemini temel alan bu anlatılarda halk kötüleri burada da cezalandırmıştır. Masal kültüründe 
genellikle masal anlatan kadın anlatıcıya  “masal anası”, erkek anlatıcıya “masalcı” denilmiştir. 
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Bunun yanında masalların kendilerine özgü bir anlatım biçimleri de vardır. Masallar üç bölümden 
oluşur: Döşeme (giriş), gövde (gelişme) ,sonuç. Döşeme bölümünde masala “evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde” gibi kalıplaşmış ifadeler veya tekerlemeler yoluyla giriş yapılır. Bu bölüm 
gövde bölümüyle bağlantılı olmayabilir. Gövde bölümünde ise masalın kahramanları olayı ele alır 
ve masal burada derinleşir. Sonuç bölümünde de yine bir tekerleme veya kalıplaşmış ifadelerle 
masal bitirilir. Genellikle “yer içer muratlarına ererler”, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kereveti-
ne”, Gökten üç elma düşmüş” vb. gibi bitiş formelleri de bu bölümde ağırlık kazanır.

Türk mutfak kültürü de folklorun inceleme konuları arasında yer almaktadır. Bugün Ana-
dolu sahasının batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kendine has bir mutfak kültürünün 
olduğunu yapılan çalışmalardan tespit etmemiz mümkündür. Bu çalışmamızda da bu kültürü böl-
ge masallarının metinlerinden hareketle tespit etmeye çalıştık. Amasya Afyon, Gümüşhane, Kay-
seri, Niğde, Taşeli, Isparta, Erzurum masalları üzerine yapılan çalışmalardaki metinlerde geçen 
yemek ve yeme içme kültürü ile ilgili terimler geçtikleri şekilde tespit edilmiştir. 

Yeme-içme insanlar arasında yaşamı devam ettirebilme adına vazgeçilmez bir unsurdur. 
Her kültürel özellikte olduğu gibi halk içinde yeme-içme kültür özellikleri de anlatılarda yer almış-
tır. İncelenen masallarda çok fazla yiyecek ve içecek adları geçmiştir. Bazıları ana besin madde-
lerimiz bazıları meyve ve bazıları da yemek adı olarak yer almıştır. İçeceklerden de süt (geyik, 
keçi, koyun, eşek, davar vs.) ve içki (şarap, rakı vs.) masallarda karşımıza çıkmaktadır.

İncelediğimiz masal metinlerinde “yemek” ve “yiyecek” adlarının detayları ve açıklamala-
rı verilmemiştir. Bunun dışında “yer içerler” kelime grubu da her masalda sıklıkla geçmektedir. 
Çoğu masalda açlık/kıtlık (Gız Ali, Deniz 1996, s.107) gibi ifadelerle birlikte “aç insanlar doyrulur” 
gibi kalıplar da vardır. Maymun Kral (Göde 2011, s.203) ve Balıkçı ve Kızları (Göde 2011, s.206) 
masallarında ortak olarak kullanılan “yemekler yeniyor, şerbetler içiliyor” ifadeleri bulunmaktadır. 
Zengin ile Fakir Kız Kardeşler (Göde 2011, s.279) masalında da “ekmek, aş” söz öbeği bulun-
maktadır. Ayrıca Tokmak ( Seyidoğlu 1999, s.147) masalını örnek alacak olursak “sofra” kelimesi 
de pek çok masalda yer almıştır. Yine halk içinde kalıplaşmış bir ifade taşıyan “bir tas yemek” 
ifadesi de masallarda çoğunlukla karşımıza çıkar.(Seyidoğlu 1999, s.212). 

Yiyecekler kalıplaşmış bir şekilde, bazen yan yana bazen de birbirine yakın şekilde masal 
içinde kullanılmıştır. Zümrüdü Anka (Göde 2010, s.220) masalında “acıkmış susamış”; Dedektif 
(Göde 2010,s.320) ve Hıyardan Şemşem Güzeli (Alptekin 2002, s.453) masallarında “yağ-bal”; 
Erikçi (Göde 2010,s.327) masalında “yağ-bal-peynir”; Keçi Kız (Göde 2010,s.225) masalında ge-
çen ve düğünde yenen  “üzüm çerez”; Çiftçinin Kızı (Özçelik 2004, s.418) masalında “acı soğan 
kuru yavan”; Tuz Kadar Sevgi (Özçelik 2004, s.440)  masalında sevgi ifadesi taşıması bakımın-
dan “ekmek kadar, su kadar, bal kadar” ve Tuz Kadar  (Göde 2011, s.289) masalında tek tek 
kızlarına kendisini ne kadar sevdiklerini soran babaya küçük kızı “tuz kadar” sevdiğini söylemesi; 
Üç Turunçlar (Özçelik 2004, s.316), Bengiboz (Seyidoğlu 1999, s.62) ve Dilâremcengi (Seyidoğlu 
1999, s.93) masallarında temel besin maddesi olarak “ekmek-su”;  Gül Sinan’a Neyledi Sinan 
Gül’e Siyaset (Sakaoğlu 2002, s.297) adlı masalda “çay-ekmek”; Şahşah Padişahı (Sakaoğlu 
2002, s.284) masalında “un-bulgur”; Papağan (Boratav 1997, s.105) masalında “çorba-tatlı”; 
Üselek (Boratav 1997, s.227) masalında “bal-kaymak”; Bey Böyrek (Seyidoğlu 1999, s.71) ma-
salında “katır katır şarap, katır katır et”; Muradına Ermeyen Dilber II (Seyidoğlu 1999, s.172) 
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masalında “fındık-ceviz içi”; Üç Narlar (Seyidoğlu 1999, s.194) masalında “fındık içi- badem- 
hurma”; Yörükle Köyü (Alptekin 2002, s.470) masalında “erik-yemiş-üzüm”; Tavasyon (Alptekin 
2002, s.214) masalında “sucuk-peynir-oğma”;  Bir Fakirin Üç Oğlu (Deniz 1996, s.97) masalında 
“bulgur-un-tuz”; Devleri Korkutan Bilâl Ağa (Sakaoğlu 2002, s.373) masalında “bir yumurta, bir 
ekmek, bir çuval un”; Şemşırak Taşları (Sakaoğlu 2002, s.409) masalında “pilav-hoşaf” ve Zırıltılı 
Dava (Sakaoğlu 2002, s.503) masalında da “makarna-pilav-piliç”; Leylek I (Seyidoğlu 1999, s.21)  
ve Leylek II (Seyidoğlu 1999, s.26) masallarında şarap ve şurup; Leylek I (Seyidoğlu 1999, s.23) 
masalında peri padişahının oğlunun leylek kılığında dolaşması ve karısının bunu fark etmesi üze-
rine oğlanın vücudunda kilitleri fark etmesi ve sağ kulağının arkasındaki kilidi açmasıyla birlikte 
doğacak çocuğu için yapılan hazırlıkta “pirinç-üzüm, tandır-ocak” ifadeleri yer almıştır.

Toplum içinden ve yine onların muhayyilesinden yayılan bu sözlü ürünlerde onların eğ-
lence ya da törenlerinde uyguladıkları folklorik malzemeler de yer almıştır. Tavuk Kız (Seyidoğlu 
1999, s.126) da kılık değiştiren kızın masalda düğün evine gitmesi ve orada ona ve diğerlerine 
kete, meyve, yemiş ve elma sunulması Erzurum yöresi eğlenceleri hakkında bilgi de verir. Gara 
Böcük (Deniz 1996, s.68) adlı hayvan masalında hayvanların diliyle düğünde bahlava, börek, pi-
lav, et ve ekmek ikram edildiği görülebilir. İsmail ile Gülizar (Göde 2011, s.276) masalında çocuğa 
ad koyma töreni esnasında bir yemek hazırlığı vardır.

Masallarda hangi yiyeceklerin iyi beslediği ve şişmanlattığı ile hangi yiyeceklerin kötü bes-
lediği ve çelimsizleştirdiğine dair ifadeler de vardır. Tosun Ağacı (Deniz 1996, s.68) masalında 
üvey annenin kendi çocuklarını “bal-şeker-tereyağı” ile iyi beslemesi ve üvey çocuğunu ise  “ke-
pekten ekmek” ile kötü beslemesi anlatılmaktadır. 

KERAMETLİ-SİHİRLİ YİYECEK
Masallarda efsanelerde olduğu kadar kerametli yiyecek bulunmamaktadır. İncelediğimiz 

masallarda geçen olağanüstü özellik taşıyan yiyecekler sihirli/kerametli yiyecekler olarak adlan-
dırılmıştır. Bu alanda bulunan yiyecek motifleri ise sınırlı sayıdadır ve bunların da sözlü yollarla 
devamı sağlandığı için efsanelerden etkilenmiş olma ihtimali oldukça yüksektir.

Keramet, Allah’ın veli veya ermiş kullarına ihsan ettiği olağanüstü kudret olarak tanımla-
nabilir. Sihir de içinde kerametten daha fazla ve farklı biçimde olağanüstülük barındıran ve mistik 
unsurların ağırlık kazandığı bir durumdur. Keramet ve sihir arasındaki fark yiyeceklerde kesin bir 
şekilde ayırt edilmemiştir fakat belirgin olduğu bazı noktalar vardır. Örneğin; kerametli yiyecek, 
mevsimsiz yiyecek veya hızlı büyüyen yiyecek olarak karşımıza çıkabilirken; sihirli yiyecekler kar-
puz içine giren adam veya konuşan meyve gibi daha uç hayal ürünü mahsullerden oluşmaktadır. 

Kerametli yiyeceklerden, “doğurtan elma” motifi masallarda aynı olay yapısıyla fazlaca 
karşımıza çıkmıştır. 

Hasan (Deniz 1996, s.84) masalında çocuğu olmayan bir adamın evlat aramak için yollara 
düşmesi ile bir hocaya denk gelmesi ve hocaya derdini anlatması üzerine hocanın ona bir elma 
vermesi ve bu elmanın içini atına,  itine, elmanın kendisini de karısına yedirmesini tembihlemesi 
ve kadının dokuz ay sonra bir erkek evlat dünyaya getirmesi anlatılıyor. 
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Mehmed ile Ahmed (Deniz 1996, s.104) masalında çocukları olmayan bir padişah ve kom-
şusunun yola düşmesi ile karşılarına bir hocanın çıkması ve onlara bir elmayı bölüştürmesi ve 
bu elmanın yarılarını karılarıyla beraber yemelerini tembihlemesi üzerine ikisinin de çocuklarının 
olması anlatılıyor. 

Topal Leylek (Seyidoğlu 1999, s.32) masalında yine çocuğu olmayan bir padişahın sıkıl-
ması ve bunun üzerine vezirinin onu kuş avlamaya çıkarması üzerine karşılarına çıkan dervişin 
padişahın sıkıntısını anlaması ve verdiği elmayı eşiyle paylaşması üzerine dokuz ay sonra bir kız 
çocuğunun dünyaya gelmesi anlatılıyor. 

Tasa Kuşu (Seyidoğlu 1999, s.112) masalı da bir önceki masal ile aynıdır fakat padişah 
veziri ile değil lalası ile kuş avlamaya çıkar. 

Melikşah  (Seyidoğlu 1999, s.160) masalında da yine lalasıyla dolaşmaya çıkan padişahın 
aynı olaylar başına gelir ve sonunda kız değil bir şehzade doğar. 

Üç Turunçlar (Seyidoğlu 1999, s.182) masalında padişah tek başına kuş avlamaya 
gitmesiyle karşısına pir ihtiyar çıkar ve elmayı eşiyle paylaşması sonucunda bir erkek çocuk 
dünyaya gelir. 

Serencam (Seyidoğlu 1999, s.349) masalı da çocuğu olmayan Sultan Süleyman adlı bir 
padişahın bu konudan sıkılması üzerine tebdili kıyafet giyip lalasıyla halkın derdini dinlemeye 
çıkması üzerine karşılarına gelen dervişin padişahın derdini anlaması ile ona bir elma vermesi ve 
bunu eşiyle beraber yemesini tavsiye ettikten sonra kaybolmasıyla sonuçlanır. 

Aslan Mehmet (Alptekin 2002, s.233) masalında da yine çocuğu olmayan bir padişahın et-
rafa haber salması ve bunu duyan dervişin padişahın derdine derman bulmak için saraya gelmesi 
ile dua okuyarak ona verdiği elmayı ailesiyle birlikte yemesini tavsiye etmesi üzerine belli zaman 
sonra kadının bir oğlu kısrağın da erkek bir tayının dünyaya gelmesi anlatılmıştır. 

Şato (Helimoğlu Yavuz 2002, s.281) masalında karısının canı meyve isteyen adamın kötü 
kalpli cadının verdiği iki elma ile karısının hamile kalması ve iki kız çocuğu dünyaya getirmesi 
anlatılır. 

Şah İsmail ve Gülizar (Göde 2010, s.292) masalında yine çocuğu olmayan bir padişahın 
karşısına gelen Hızır ona bir elma verir ve yarısını karısının yarısını kendisinin ve kabuklarını da 
atına yedirmesini tembihlemiş ve belli bir zaman geçtikten sonra padişahın oğlu ve kısrağın da 
bir tayının olması anlatılmıştır. 

Gülen Gül, Ağlayan İnci (Göde 2010, s.286) masalında da çocuğu olmayan bir adamın 
karşısına çıkan dedenin adama bir elma vermesi ve elmanın eşiğini beygire, almasını da karısına 
yedirmesini tembihledikten belli zaman sonra karısının bir kızı olmuş ve beygir de kunnamıştır. 

İsmail ile Gülizar (Göde 2011, s.276) masalında da çocuğu olmayan adamın Allah’a yal-
varıp kurban adaması ile birlikte Hızır tarafından dilinip verilen elma ile hem karısı bir erkek çocuk 
dünyaya getirir hem de atı bir kısrak doğurur. Görüldüğü gibi doğurtan elma motifi her masalda 
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aynıdır fakat farklı olan ya masal kişileri ya çevresindeki kişiler ya da doğan çocuğun cinsiyetidir. 

Taşeli bölgesinde derlenen Muradına Nail Olamayan Dilber (Alptekin 2002, s.332) masa-
lında hamalın karısının kocasının getirdiği mercimek çorbasını içmesiyle birlikte hamile kalması 
ve kız çocuk dünyaya getirmesi anlatması bakımından diğer masallardan ayrı bir özellik taşır.

Kerametli yiyecekler altındaki diğer motifler ise “mevsimsiz yiyecek”, “dönüşen yiyecek”, 
“hızlı büyüyen yiyecek”, “bereketli yiyecek”tir. Bu motiflerin bazen ayrı ayrı, bazen de beraber 
kullanıldığı görülmüştür. 

Üç Dilek (Helimoğlu Yavuz 2002, s.369) masalında kadının önünde çok az bir hamur oldu-
ğu halde tahtasında dağ gibi ekmek yığılı olması gibi bereketli yiyecek motifi vardır. 

Çoban ile Üç Oğlu (Bakırcı 2006, s.55) masalında padişahın kızını isteyen oğlanın bunun 
için yapması gereken şeylerden biri de zemheri ayında çiçeği burnunda hıyar getirmesidir. 

Ettiğini Bulur (Alptekin 2002, s.315) masalında zemheri ayında ağacın başındaki üzüm 
elemeti çantaya katılıp padişaha getirildiğinde ölen adam kafasına dönüşmüştür. 

Korkubilmez (Alptekin 2002, s.380) masalında padişahın kızına tuzak kurmak isteyen kı-
zın bir oğlanın eline zemheri ayında üzüm vermesi ve oğlanın bu üzümleri padişahın kızına ikram 
etmesi sonucunda kızın eşeğe dönüşmesi olayı vardır. Bu masal da hem mevsimsiz hem de 
sihirli yiyecek motif başlığına örnektir. 

Kurbağa Kız (Göde 2010, s.227) masalında gelinine göz diken kayınpederin oğlanların-
dan kurtulmak için olmayacak şeyler istemesi ki bunlardan birinin de zemheri günü üzüm istemesi 
olayı vardır. Yine aynı masalda babası oğlundan zemheri günü burnu çiçekli taze bostan ister ve 
karısından yardım isteyen oğlan karısının gönderdiği yerde üstü kırağılı burnu çiçekli taze bostan 
bulmuştur. 

Ali Cengiz Oyunu (Göde 2010, s.264) masalında padişahın kızını almak isteyen oğlanın 
padişahın ondan olağanüstü bir şey yapmasını istemesi üzerine oğlanla babasının yollara düş-
mesi ve bir Arap’ın buna alicengiz oyunlarını öğretmesi ve oğlanın elma iken darı olması olayı 
anlatılır. 

Avcı Ahmet’in Oğlu (Göde 2010, s.281) masalında padişah Ahmet’in babasını öldüren 
postu altın olan koçu avcı Ahmet’ten ister fakat Ahmet bunu kabul etmez ve o koçun babasını 
öldürdüğünü söyleyerek padişaha bunu vermez. Padişah da Ahmet’e bir şart koşar ve “Kırk gün 
içerisinde olgun üzüm bulacaksın” der. Annesiyle vedalaşıp yola düşen Ahmet’in yolda karşısına 
ermişlerden bir çocuk çıkar ve ona derdini sorar. Bundan sonraki ana motif masalda şu şekilde 
karşımıza çıkar: “Abi, ondan kolay ne var. Git padişaha söyle. Sana bağın çubuklarından versin. 
Kırlardaki kekik otundan, azık torbanın içine iki dal koy, yat. Yirmi dört saat hiç uyanmadan uyku 
uyursun. Kalktığın zaman, üzümler olmuş olur. Her çeşidinden toplar padişaha verirsin.”

Ölü Yiyen Derviş II (Seyidoğlu 1999, s.55) masalında padişahın güzel kırmızı elmayı evine 
getirip rafa koyduktan sonra elmanın insana dönüşmesi olayı geçmektedir. 
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Peri Kızı ( Özçelik 2004, s.314) masalında peri kızı olan gelinine göz koyan padişahın 
oğlundan olmayacak işler istemesi ve yapmaması durumunda boynunun vurulacağını söylemesi 
üzerine kurulur. Oğlan ne istediğini sorunca babası “bir çingil üzüm getireceksin. Dünya âleme 
yetecek, bitmeyecek” demiştir. Peri kızı olan karısının yardımıyla oğlan üzümü bulmuştur. 

Padişah ile çocukları (Helimoğlu Yavuz 2002, s.203) masalında da bundan önceki masal-
da olduğu gibi padişahın gelinine göz koyması üzerine oğlundan kırk askerin yiyeceği ama yine 
de bitiremeyeceği bir salkım üzüm ister. 

Terzi ile Karısı ( Helimoğlu Yavuz 2002, s.212) masalında terzinin karısını havuz başında 
gören padişahın oğlu nolursa olsun bu sevdadan vazgeçmemiş ve padişah en sonunda terziyi 
yanına çağırtarak ondan bir salkım üzümle bütün şehri doyurması hatta artırması için üç gün süre 
vermiştir. Buna şaşıran ve kızan terzi olayı karısına anlatmış ve karısı terziyi babasına yollamış 
ve “Kızınız bağdan bir salkım üzüm istiyor” demesini söylemiştir. Terzi üzümü alıp gelirken yolda 
emin olmak için salkımdan yemeye başlamış ve bakmış ki ne kadar yerse yersin üzüm salkımdan 
hiç eksilmemiştir. 

Yine Konuşan Bebek (Bakırcı 2006, s.210) ve Hz. Hızır ve Üç Kardeş (Bakırcı 2006, 
s.221) masallarında da bir salkım üzümün herkesin yiyeceği fakat eksilmeyeceği anlatılmıştır. 
Üzüm dışında karşımıza çıkan diğer kerametli yiyecekler ise yumurta, elma ve cevizdir. 

Prenses Kurbağa (Göde 2011, s.200) masalında oğlunun karısını görüp çok beğenen 
padişah kızla evli kalabilmesi için oğluna sunduğu üç şarttan ilki bir yumurta ile bütün ülkeyi do-
yurmasıdır ve şehzade, karısının da yardımıyla şartı yerine getirir. Diğer masallar ile olay örgüsü 
bakımından benzerlik gösterse de istenilen yiyecek farklı olmuştur. 

Keloğlan masalında (Göde 2011, s.276) masalında devin verdiği elma ve ceviz ağacının 
fidanını bahçeye diken Keloğlan, elmadan yüzlerce ve cevizden de odaları dolduracak kadar 
ürün almıştır.

Yazı Bozulmamış (Özçelik 2004, s.345) masalında da vahada ağacın altında oturan ada-
mın her yemek zamanı Tanrı tarafından bir salkım üzüm yemesi ve ibadetine devam etmesi de 
kerametli yiyecekler içine girebilir.

Kerametli yiyeceklerden sonra masallarda sıklıkla karşımıza çıkan büyülü/sihirli yiyecek 
grubu incelenen masallarda karşımıza fazlasıyla çıkmıştır. 

Dipsiz Kuyu (Göde 2010, s.216) masalında saklanabilmek adına elmaya dönüşen kişi; 
Kara Erik Sarı Erik (Göde 2010, s.266) masalında kara erikten yiyen oğlan oracıkta felç olurken 
sarı erikten yiyince eski haline dönmesi; Üç Karpuz Güzeli (Seyidoğlu 1999, s.188) masalında 
karpuzun içinden çıkan dünya güzeli kız; Akkavak Kızı (Bakırcı 2006, s.49) masalında bir bey 
oğlunun çaydan akan üç karpuzu tutup kesmesiyle birlikte bu karpuzların içinden biri sarı biri kara 
biri dünya güzeli üç kızın çıkması; Zengin ile Fakir Kız Kardeşler (Göde 2011, s.279) masalında 
zengin kardeşin ekmeği kesmesiyle kan fışkırması; Üç Narlar (Seyidoğlu 1999, s.192) masalında 
narların içinden çıkan huri kızları anlatılmaktadır.
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İyilik Et de Suya At Balık Bilmezse Halik Bilir (Seyidoğlu 1999, s.209) masalında; ninenin 
elinde bulunan siyah meyveden yiyen kızların biraz zaman sonra hepsinin boynuzunun çıkması 
ve beyaz meyveyi yemeleri ile birlikte hepsinin boynuzlarının düşmesi; Dünya Güzeli (Özçelik 
2004, s.381) masalında da beyaz incirden yiyen oğlanın kafasında boynuzların çıkması ve siyah 
incirden yiyince bunların geçmesi; Kuş Başı (Sakaoğlu 2002, s.389) masalında kara üzümden 
yiyenlerin kafalarında boynuz çıkması, ak üzümden yiyenlerin de eski hallerine dönmeleri de 
yine bu masalların olay yapılarının benzer fakat yiyecek motiflerinin farklı olduğunu bize gösterir. 
Farklı yörelere ait bu masallardaki yiyecek motiflerinin de farklı olmasındaki temel özellik halk 
anlatılarının sözlü gelenek içinde sürüp giderken halkın yiyecek kültüründen derin bir şekilde 
etkilenmiş olmasındandır. 

Yalan (Seyidoğlu 1999, s.357) masalında; karpuzun kırmızılığına bakmak isteyen ada-
mın çakısını karpuzun içine düşürmesi ve bunu ararken ardından kendisinin de karpuzun içine 
düşmesiyle birlikte orada başka biriyle daha karşılaşması; Leylek II (Seyidoğlu 1999, s.30) ma-
salında fındık ve cevizin içinden kıyafet; Eşmanip (Helimoğlu Yavuz 2002, s.181) masalında 
sevdiğini arayan genç kızın bir bahçeye girmesi ve ağaçtan elma koparmasıyla ağaçların dile 
gelmesi; Bitle Pire (Alptekin 2002, s.472) masalında da bundan önceki masal gibi karganın elma-
yı yemesiyle elma ağacının dile gelmesi; Ayşe Kız ile Fatma Kız (Helimoğlu Yavuz 2002, s.527) 
masalında konuşan armut ağacı; Üç Dilek (Helimoğlu Yavuz 2002, s.368) masalında içinden at 
çıkan yumurta anlatılmaktadır.

Ölüm Derman Otu (Bakırcı 2006, s.57) masalında; ölen kardeşin ölüm derman otuyla 
hayata döndürülmesi; Yedi Kardeşin Bacısı (Özçelik 2004, s.369) masalında ölü kızı canlandıran 
sihirli elma da  sihirli yiyecekler olarak tespit edilmiştir.

Balık Kız (Sakaoğlu 2002, s.306) masalında; balığın içinden çıkan kız; Cinpulat (Sakaoğlu 
2002, s.421) masalında canı süpürgede saklı olan kızın canının “Filan yerde bir geyik var, onun 
karnında bir tavşan var, tavşanın karnında üç tane yumurta var, benim canım o yumurtaların 
içindedir” şeklinde açıklaması; Dünya Güzeli (Özçelik 2004, s.381) masalında olayların kahrama-
nın bir elma koparıp yemesi ve eşek olması ile küçük bir elma koparıp yemesi ile tekrar insana 
dönüşmesi; 

Nohut Oğlan (Özçelik 2004, s.444) masalında çocuğu olmayan kadının nohut pişirirken 
yine dua etmesi ve duasının kabul olması üzerine o anda ocakta bulunan bütün nohutların çocu-
ğa dönüşmesi; Nohut-Oğlan (Boratav 1997, s.235) masalında çocuğu olmayan kocakarının bir 
gün kalburun içinde nohut kalburlarken “Şu nohutlar kadar çocuğum olsaydı” sözleriyle birlikte 
nohut tanelerinin çocuğa dönüşmesi; Mercimek Çocuk (Alptekin 2002, s.382) masalında çocuğu 
olması için hocaya giden kadının hocanın duası ve verdiği tavsiyeler neticesinde mercimeklerin 
çocuğa dönüşmeleri; 

Kral- Padişahının Kızı (Boratav 1997, s.75) masalında perilerden alınan sihirli cevizin için-
den sofralar saçılması; Altı Kız Babası (Boratav 1997, s.143) masalında altın elmaya ulaşabilmek 
için ninenin verdiği maya ile deryayı ikiye ayıran kızın başından geçenler anlatılır.

Üzüm (Deniz 1996, s.102) masalında Padişahın bir gün İstanbul’a gitmek istemesi ve 



159

Anadolu Masallarında Yemek ve Yiyecek Kültürü Üzerine Tespitler

Maddi Kültür

kızlarına ne istediklerini sorması üzerine en küçük kızın hocasına danışarak üzüm istemesi gelen 
üzümü odasına asan küçük kızın üzümü okşamasıyla birlikte duvardan bir kapı açılması ve için-
den aslan gibi bir padişah oğlu çıkması anlatılır.

KALIPLAŞMIŞ SÖZLER İÇİNDE GEÇEN YİYECEKLER
Yiyecek adları masallarda epey dağınık bir şekilde yer almıştır. Bunlar bazen döşeme 

bazen gövde bazen de sonuç bölümlerinde farklı yiyecek adları bulunmaktadır. Gövdede bulu-
nanların bazıları da şiir veya tekerlemelerin içinde yer almıştır. 

Kral Padişahının Kızı (Boratav 1997, s.75) masalında sihirli cevizin içinden yemekler çı-
kabilmesi için “Açıl sofram açıl, bir kişilik yemek saçıl” denmesi ve yemek yendikten sonra “Örtül 
sofram örtül, bir kabuklu ceviz ol” denmesi gerekir. Koca- 

Nine ile Tilki (Boratav 1997, s.32) masalında tilkinin ağzından çıkan şu ifade tekerlemeye 
örnek olarak verilebilir: “ Dere, dere. Bana su ver, tarlaya vereyim. Tarla bana mısır versin, tavuk-
lara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin, kuyumcuya vereyim. Kuyumcu inci versin, kızlara 
vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çayır ot versin, koyuna gireyim. Koyun bana süt versin, nineye 
vereyim. Nineden kuyruğumu alayım.” 

Şaklacıkla Baklacık (Sakaoğlu 2002, s.291) masalının döşeme bölümündeki şu tekerle-
mede geçen yiyecek adı da bu gruba alınabilir

“Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamandayken, karpuz çuvaldayken, horoz imamken, keçi 
berberken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken; annem kavradı oklayı, sıçradı kaçtım 
boklağa.”

Mercimek Çocuk (Alptekin 2002, s.382) masalında çocuğu olmayan karı kocanın çocuk 
için bir hocaya gitmesi üzerine hocanın söylediği sözlerde de yine yiyecek motifi unsurları vardır: 
“Ben sana bir dua edeyim, yatma bir ileğen hamır yuğur. Hamırı yuğur, sacı gur, bezeyi dök, al-
tına da bir kese mercimek al, üsdüne otur. Bir tas mercimek ölç, keseye goy daha sonra üsdüne 
otur. Ekmeği yapmaya bak, gum gibi çocuk meydana gelecek mercimekten” demiş.

Terzi Kızı (Seyidoğlu 1999, s.261) masalında padişahın tek oğlunun pencereden gördüğü 
kıza laf atması da şiir ile olmuş ve içinde tere otunun adı geçmektedir:  “Terzi kızı tere vere / Allah 
seni bana vere / Terzi kızı her gün ekip biçersin / Yaprağı kaçtır terenin?”

Osturgan Böcü (Alptekin 2002, s.218) masalında bir metelik bulan osturgan böcüğünün 
bu meteliği napacağına şaşması üzerine içinde meyve adlarının da bulunduğu şu sözleri söyle-
miştir: “Ben buna neci alayım acaba? Armut alsam sapı var, üzüm alsam çöpü var, ceviz alsam 
gabığı var, en iyisi mi bir sürme alayım, bir yüzüme çekeyim, er beğene gideyim, goca beğenme-
ye gideyim” demiş.

Keçi Kız (Özçelik 2004, s.322) masalının döşeme bölümünde içinde yiyecek adı geçen bir 
tekerleme de şu şekilde ele alınmıştır: “Evvel evvel iken, deve tellal iken, ben babamın beşiğini 
tıngır mıngır sallar iken. Düşürdüm başını gözünü yardım. Anam: ‘Oğlum bu böyle olmaz’ dedi. 



160

Doç. Dr. Halil Altay GÖDE

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Git, İstanbul şehrinde merhem ara. Düştük yola, verdik mola. Hop hop sarıklar, meşe odunundan 
yastıklar. Sineği ortasından bölüp yiyenler. Diz verdik daldırdık, omuz verdik kaldırdık. Her biri-
miz, doksan dokuz kilo pilav kaldırdık, karnımızı güç ile doyurduk. Oradan kalktık, uzaktan baktık, 
büyük bir köy. Yanına vardık, üç beş ev. Hasan paşanın düğününde, cinayet olmasın diye, dok-
san dokuz er ile karakol bekliyor. Korkumuzdan denizin ortasına bastık kıyı diye. Biri geldi belime 
sarıldı, bu bizim dayı diye. Bizim dayının ise fesinde bir delik var; doksan dokuz araba ot tıkalı. 
Güç bela vardık İstanbul’a. Aptal bir eşeğimiz var, üç adım ileri giderken iki adım geri gider. Aldık 
ilacı geldik eve, baktık ki, babam ölmüş…

Kuş Başı (Sakaoğlu 2002, s.389) masalında “Açıl sofram açıl, türlü tevil yemekler seçil” 
denildiğinde sofranın yemeklerle dolduğu ifade edilir.

MASALLARDA GEÇEN DİĞER YİYECEK ADLARI  
Masallar içinde yer alan ve keramet ya da sihir barındırmayan bazı yiyecek adları da 

vardır. Bunlar içinde en fazla adı geçen yiyecek ise temel besin maddemiz olan “ekmek” tir. İnce-
lenen masallarda çok fazla adı geçtiği için bunlar sınırlandırılarak alınmıştır. Ekmek adı pek çok 
masalda aynı zamanda yemek/ sofra olarak da geçmektedir. 

Köse (Deniz 1996, s.74) masalında beş on kuruş kazanıyor ekmek alıp yiyorlar; Bir Pa-
dişahın Üç Kızı (Deniz 1996, s.100) ekmeği beraber yiyer çayı beraber içerdik; Zümrürüdüanka 
Kuşu (Alptekin 2002, s.292) masalında iyi bir ekmek hazırla; Mercimek Çocuk (Alptekin 2002, 
s.382) gocanın ekmeğini verse gelseydi; Hoca Kadı İmam (Seyidoğlu 1999, s.320) masalında 
yiyecek ekmeğimiz yok; Aptal Padişah (Göde 2010, s. 301) masalında ekmek aş gibi ifadeler 
vardır.

Ayağına Diken Batan Serçe (Göde 2011, s.184), Prenses Kurbağa (Göde 2011, s.200) 
ve Cinbizik (Göde 2011, s.296)  masallarında da kadınların ekmek yapmasından bahsedilmiştir. 
Bunlar dışında ekmek adı incelenen masalların çoğunda bulunmaktadır.

Ekmek ile ilgili masallarda sadece adı değil çeşitleri de yer almıştır. Deli ile Akıllı Kardeşler 
(Göde 2010, s.311) de yağlı ekmek; Hasanıko ile Cıtto Pıtto (Helimoğlu Yavuz 2002, s.262) de 
yufka ekmek; Yılan Bey (Seyidoğlu 1999, s.19) da tuzlu ekmek, tuzlu çörek ve yine Gelin Ekmeği 
(Göde 2011, s.299) masalında tuzlu ekmek; Horasan Padişahı (Alptekin 2002, s.254) masalın-
da yağlı ekmek; Gelin ve Kaynı (Alptekin 2002, s.341) tuzlu ekmek; Tosun Ağacı (Deniz 1996, 
s.68) kepekten ekmek; Çiftçinin Kızı (Özçelik 2004, s.418) yufka; Gurbete Giden Gelin (Özçelik 
2004, s.424) masalında yağlı çörek/ekmek; Hasan Ağa (Göde 2011, s.302) ve Kurnaz Adam  
(Göde 2011, s.321) da külde pişirilen bir çörek çeşidi olan külcük; Keloğlan’ın Devlerle Mücade-
lesi (Göde 2011, s.319) masalında da işkefe adında gözleme ya da yufka benzeri bir yiyeceğin 
adı geçmektedir.

Diğer yiyecekler tasnif başlığında karşımıza çıkan bir önemli yiyecek adı da “elma” dır. 
Elma sihirli yiyecekler içinde keramet barındırması yönüyle incelenmiştir. Burada ise çoğunlukla 
bir meyve olarak bulunmaktadır. Bu masallar içinde elma bazen karşımıza tahmin ya da se-
çim yapmakta kullanılmaktadır. Kızın elmayı atması ve kimin önüne düşerse onunla evlenmesi 
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mevzu bahistir. Ateşi Mercimek (Sakaoğlu 2007, s.293), Rüya (Helimoğlu Yavuz 2002, s.448-
450), Ahmet Turan Mehmet Turan (Seyidoğlu 1999, s.224), Padişahın Oğlu ile Atı (Özçelik 2004, 
s.432) gibi masallarda bu ifadeler geçmektedir. Bunun dışında Altı Kız Babası (Boratav 1997, 
s.145) masalında Beyoğlunun cebinden alınan altın elma ve Avcı Mehmet’in Oğlu (Sakaoğlu 
2002, s.415) masalında da devin elinde olan demirden elma ayrı bir elma motifi olarak kullanıl-
mıştır. Bazı masallarda da elma sadece bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Tilkinin Kuyruğu 
(Göde 2011, s.189),  Elmayı Çalan Kuş (Göde 2011, s.197), Elmanın Hesabı (Göde 2011, s.310) 
ve Keloğlanın Devlerle Mücadelesi (Göde 2011, s.319) masallarında bu kullanıma örnek vardır. 

Elma adı altında karşımıza sıklıkla çıkan bir kalıplaşmış ifade de “gökten üç elma düştü” 
formel unsurudur. Bu ifade incelenen çoğu masalın sonunda görülmüştür. Mavi Gözlü Kedi (Ba-
kırcı 2006,s. 127),Tuz Kadar (Göde 2011, s.290), Pamuk Ana ile Çocukları (Özçelik 2004, s.312), 
Altı Deliler (Deniz 1996, s.84), Beyböyrek (Seyidoğlu 1999, s.74), Muradına Nail Olmayan Dil-
ber (Seyidoğlu 1999, s.181), Dipsiz Kuyu (Göde 2010,s.218), Şahşah Padişahı (Sakaoğlu 2007, 
s.287) gibi masal sonlarında bu biçimsel ifadeler bulunmaktadır. Bunların dışında farklı sayıda 
elmalar da karşımıza çıkmıştır. Yedi Kardeş ve Devler (Göde 2011, s.251) de “Gökten yedi elma 
düşmüş. Mürüvvetleri onlara, elmaları bizlere…” bitiş formeli kullanılmıştır.

Masallarda karşımıza sıklıkla çıkan bir diğer yemek adı da “pilav” dır. Hemen hemen her 
yörede ya pilav olarak ya da bulgur pilavı olarak adı geçmiştir. Mavi Gözlü Kedi (Bakırcı 2006, 
s.219) da hem pilav hem bulgur ifadesi geçmektedir. Avcı Mehmet’in Oğlu (Sakaoğlu 2002, 
s.415), Çoban Ahmet (Sakaoğlu 2002, s.422), Mezarda Helva Pişiren Keloğlan (494), Çengi 
Güzeli (Deniz 1996, s.118),  Yörükle Köylü (Alptekin 2002, s.470), Kral-Padişahının Kızı (Boratav 
1997,s.78), Hoca Kadı İmam (Seyidoğlu 1999) gibi masallarda bu yiyecek adı mevcuttur. Zan 
Uşakları (Alptekin 2002, s.352) de misafire ikram edilen pirinç pilavı, Keloğlan (Helimoğlu Yavuz 
2002, s.407-408) de etli pirinç pilavı ve tavuklu pilav, Denizdeki Davar (Göde 2010, s.321) de 
bulgur pilavı, Tembelliğin Zaferi (Göde 2010, s.315) de mercimekli pilav adı geçmektedir. 

Bu yiyecekler dışında çorba, süt (geyik, eşek, koyun, inek, keçi)-yoğurt, fındık-fıstık-çerez, 
yumurta, pancar, ayva, bulgur, helva, dolma, karpuz, turşu, kahve, çay, şarap, baklava, mısır, 
soğan, ceviz, kabak, kül kömbesi, çörek, sarımsak, yağ-bal, bazlamaç, pekmez, paça (ayak), 
(sarımsaklı paça), katmer, kaymak, börek, kayısı, leblebi, armut, peynir, erik, kavun, içki (rakı), 
ayran, kadayıf, nar, makarna, ceviz, turunç, kavurma, incir, ciğer (aygır ciğeri), nohut, gömbe, 
Hindistan cevizi, sucuk, pirzola, ceylan ciğeri ve yüreği, patates, şerbet (bal şerbeti), kebap (insan 
eti), sirke, şurup, şalgam, şeker, tuz, kete, meyve ve yemiş, pastırma, dil, hurma, fasulye, tere, 
şeftali, kiraz, kuzu kızartması, güveç, bulamaç, hayvan eti (tavşan, koyun, ceylan, geyik, tavuk, 
balık, katır, keklik, öküz, kaz, kuzu/guzu, totok, ördek, kuş, hindi)  gibi yiyecek ve içecek adları da 
yörelerin yemek kültürüne bağlı olarak çeşitlilik kazanmıştır.

Sonuç olarak Türk mutfak kültürü, halk biliminin inceleme konuları arasında yer almak-
tadır. Bugün Anadolu sahasının, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kendine has bir 
mutfak kültürünün olduğu yapılan çalışmalar ile tespit edilmektedir. Masalların millî kültür de-
ğerlerine sağladığı katkının yanında, sosyal ve etnografik açıdan da mahalli kültürlerin izlerini 
tespit etmeye çalıştığımız bu bildirimizde mutfak kültürü, masal metinlerinden hareketle ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki metin merkezli olarak yapılan çalışmalardan 
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hareketle tespit etmeyi amaçladığımız yemek ve yiyecek ile ilgili unsurlar, çalışmaların yapıldığı, 
metinlerin derlenip yazıya geçirildiği yıllar itibariyle canlılığını yitirmiştir. Bugün, bağlam ve işlev-
leri hakkında bilgi sahibi olamadığımız, sadece metinlerden hareketle yaptığımız bu çalışmada 
sağlam bir sonuca ulaşmamız da mümkün olmamıştır. Yapılan çalışma metinlerdeki yemek ve 
yiyecek adlarının tespitinden ibarettir. 
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Giriş
İnsan gözünün çalışma sistemine öykünerek bu sistemin ilkelerini optik ve kimya 

bilimlerinin yüzyıllardır damıttığı birikimle taklit etme çabası sonucunda 19. Yüzyıl’da hayat bulan 
fotoğraf ‘an’ı kaydedip sergileme gücü ve bu durumun yarattığı ‘gerçeklik’ algısından dolayı mo-
dernleşmenin tarihiyle iç içe geçerek sadece 19. Yüzyıl’a değil 20. ve 21. Yüzyıllara da damgasını 
vuran buluşlardan biri olmuştur. İcat edildiği 1839’dan başlayarak modernleşmenin izlerini taşıyan 
ve hızlanmasına hizmet eden çok önemli bir teknolojik gelişme olan fotoğraf yarattığı toplumsal 
etkilerle de kültürel dönüşümün simgelerinden biri haline gelmiştir. Peşi sıra duyurulan buluşlarla 
yeni bir dünya ‘düzeninin’ doğduğu ve sosyo-ekonomik ve kültürel hayatın kökten değiştiği 19. 
Yüzyıl’da fotoğraf, ‘gerçeği’ ulaşılabilir kılmasıyla tüm bu dönüşümle yükselen Modernizmin başta 
gelen simgelerinden biri olmuştur.

19. Yüzyıl sonlarında giderek güçlenen Modernizm’in ayrılmaz bir parçasına dönüşen fo-
toğrafa yüklenen gerçeği saptayıp yansıtma niteliği, fotoğrafı duyulardan gelen bilginin sadece 
akıl, mantık ve deney yoluyla doğrulanabileceğini ileri süren (Adjukiewicz, 1994) ve 19. Yüzyıl’da 
altın çağını yaşayan Pozitivist düşüncenin vazgeçemeyeceği bir gözlem yapma, kanıt toplama ve 
sınıflandırma aracı haline getirmiştir. 19. Yüzyıl’ın egemen gücü Batı dünyasında bilimi, sanatı ve 
bilim ile sanatın ilişkisini yeniden şekillendiren fotoğraf, Doğu’nun kent hayatı, tarihi anıtları, sö-
mürgecilik kaynakları ile insanlarının etnik ve mesleki ‘tipler’ olarak görsel kaydının tutulduğu bir 
‘araştırma’ aracı olmuştur. Bu niteliğiyle fotoğraf Batı’nın Doğu’yu kendi zihninde ürettiği kavram 
ve tipolojilerle açıklama çabasına hizmet eden bir teknolojiye dönüşmüştür.

1 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
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Osmanlı Devleti de Batı’nın yüzlerce yıllık kapı komşusu olmasıyla Batı zihninde Doğu’yu 
‘en iyi simgeleyen’ yapılardan biri haline gelmiş ve Batı’nın öznesi olup yönlendirdiği bu görsel ‘sı-
nıflandırma’ sürecinde kendini fotoğrafın ‘nesnesi’ olarak bulmuştur. Böylece 16., 17. ve 18. Yüz-
yıllarda Batı’nın görsel kültüründe ve sanatında yer bulsa da fotoğrafın bulunuşunun duyurulduğu 
1839’dan itibaren giderek yoğunlaşan Doğu’yu ‘belgeleme’ ve ‘sınıflandırma’ tutkusu Batı’nın 
19. Yüzyıl somut veya somut olmayan Osmanlı kültürünü Oryantalist bir gözle “eve götürülecek 
hediyelik eşyalar” (Woodward, 2003, s. 364) olarak görmesine yol açmıştır.

İnsan deneyiminin yerini alabilen fotoğraf Doğu’yu gözlemlenebilir ve sınıflandırılabilir bi-
limsel bir ‘nesne’ye indirgeme gayretinde olan Oryantalizm etkili bir somut ve somut olmayan bir 
kültürel sömürü aracına dönüşmüştür. Böylece ‘gerçeğin’ gözlemlenmesi bu ‘gerçeğin’ denet-
lenmesini de beraberinde getirmiştir. 19. Yüzyıl’ın diğer önemli teknolojik buluşları gibi Doğu’ya 
Batı evreninin gözünden bakan fotoğraf, Oryantalist bir söylem ile Osmanlı Devleti’ni Doğu’nun 
‘tipik’ örneği olarak görmüş ve Osmanlı toplumunu bu Oryantalist bir bağlamda izleyip ‘belgele-
miştir’. Oryantalizmin ‘gerçeğin’ yansıması olarak kabul ettiği fotoğraf ile yaptığı bu ‘gözlemleme’ 
ve ‘belgeleme’ doğal olarak Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl boyunca Batılılaşma adına geçirdiği 
toplumsal ve yapısal dönüşümü görmezden gelme eğiliminde olmuştur.

Sultan II. Abdülhamid’in Batılılaşma Anlayışı
II. Abdülhamid’in Batılılaşma anlayışı Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl’ın önceki dönemle-

rindeki Batılılaşma olgusundan farklı bir yapıya sahiptir. Sencer (1984) ve Tunaya (2016)’ya göre 
saltanatının devamı için muhafazakâr çevrelere dayanan bir yönetim sergileyen II. Abdülhamid, 
Shaw ve Shaw (2010)’a göre tahta meşrutiyetçi bir yönetim tarzını benimsemiş olarak çıkmış 
ama iç ve dış siyasi, ekonomik, askeri bunalımlar nedeniyle mutlakiyetçi ve baskıcı politikalara 
yönelmiştir. Shaw ve Shaw (2010) II. Abdülhamid için “Tanzimatçıların sonuncusu olmuştur.” 
(Shaw ve Shaw, 2010, s. 262) diyerek, II. Abdülhamid’in neredeyse dağılmak üzere olan devleti 
Tanzimat’ın başardığı merkeziyetçiliği kendi yaygın istihbarat yapısıyla birleştirerek (Shaw, 1989) 
bir süre daha ayakta tuttuğunu ileri sürmektedir. Lewis (2016)’e göre de Tanzimat Dönemi’nden 
kendine miras kalan tamamlanmamış birçok Batılılaşma çabasını ancak bu şekilde sonuca ulaş-
tırmıştır.

Karal (2007)’a göre ise Batı’yı ve Batı değer ve uygulamalarının aynen alınmasını savu-
nanların İslamiyet’in ilerlemeye engel bir din olduğu savını reddeden II. Abdülhamid, Osmanlı 
Devleti’nin bir dağılma döneminde bulunduğunu kabul etmekte ve bu çöküşü durdurmak için 
Batı’dan yararlanılarak teknik, askeri, eğitimsel ve altyapısal yenilikler ve düzenlemeler yapılması 
gerektiğine inanmaktadır. Osmanoğlu (2016) II. Abdülhamid’in bu görüşünü onun sözleriyle ve 
daha açık ifadelerle “Milli ananelerimizin bozulmasına da taraftar olmadım. Avrupalıların medeni-
yetini daima takdir ettim… Başkalarını gelişigüzel taklit etmekten hoşlanmam. Marifet, bu mede-
niyeti kendi bünyemize uydurabilmektir ortaya koymaktadır.” (Osmanoğlu, 2016, s. 122) diyerek 
açıklamaktadır. Dolayısıyla II. Abdülhamid’in Batı’yı ve onun temsil ettiği uygarlığı bütüncül ve tek 
parçalı parçalanamaz bir yapı olarak görmediği ortadadır.

Berkes (2016), Karal (2007) ve Mardin (2002)’e göre II. Abdülhamid, Batı uygarlığını tek-
nik-bilimsel ve fikirsel-düşünsel olarak iki kategoriye ayırmaktadır ve Osmanlı Devleti’nin Batı 
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uygarlığının teknik-bilimsel yönünü tereddütsüz olarak izlemesi gerektiğine inanmaktadır. Bu iz-
leme ise Mardin (2002)’in deyişiyle “Batı’nın tekniğini, idari sistemini ve bilhassa askeri teşkilatını 
ve eğitimini alma” (Mardin, 2002, s. 17) şeklinde olmalıdır. Batı uygarlığının özgürlükçü fikir-
sel-düşünsel boyutunun ise Osmanlı Devleti’nin toplumsal ve inanç yapısına uygun olmadığını bu 
yüzden de devletin zararına olduğunu (Lewis, 2016; Kılınç, 2002) ileri sürerek Batı uygarlığının 
bu boyutundan uzak durulması gerektiğini düşünmektedir (Karal, 2007). Dolayısıyla II. Abdül-
hamid’e göre Batılılaşma Osmanlı Devleti’nin kendine özgü İslami yapısını koruyarak bu yapıya 
Batı uygarlığından “akıllıca seçmek ve uygulamak şartı ile” (Lewis, 2016, s. 176) uygun ve yararlı 
öğelerin faydacı bir şekilde kaynaştırılmasıyla gerçekleşebilecek zaman alıcı bir olgudur. Böyle 
bir Batılılaşma anlayışı da kimlik arayışı açısından değerlendirildiğinde geleneksel bir modernleş-
me olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen Batılılaşma, adına ‘geleneksel 
modernleşme’ denebilecek 19. Yüzyıl Batılılaşma çabalarının mutlakiyetçi, otokratik ama istekli 
ve eylemli bir kimlik kazandığı ve Batılılaşma düşüncesinin “kontrollü ve temkinli bir yenileşmeyi 
tercih eden; bir ayağı gelenekte, diğer bir ayağı modernleşmede olan” (Alkan, 2010, s. 64) bir 
yapı içinde daha derinlemesine anlaşıldığı bir dönemdir.

II. Abdülhamid Armağan Albümleri
Bu çalışmanın konusunu oluşturan II. Abdülhamid Armağan Albümleri ABD Kongre Kü-

tüphanesi arşivlerinde bulunan ve 1800’ün üzerinde, tam olarak 1819, fotoğrafın oluşturduğu 
(Çelik, 2005; Eldem, 2015) 51 büyük boyutlu albümden oluşan bir seridir. 1880-1893 yılları ara-
sında çekilen (Stockdale, [27.11.2017]) ve şu anda İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüp-
hanesi’nde bulunan yaklaşık 33.000 fotoğraflık (Waley, 1991; Eldem, 2015) büyük bir arşivden 
derlenen bu serideki fotoğraflar fotoğrafçılarının ismine göre düzenlenmiştir. Abdullah Biraderler, 
Sébah & Joaillier, Boğos Tarkulyan (Febüs Efendi) gibi dönemin önde gelen fotoğrafçıları ve fo-
toğraf stüdyolarının sırasıyla 1204, 61 ve 52 fotoğrafının bulunduğu bu albümde devletin temsilci-
si olarak Mühendishane-i Berri Hümayun fotoğraf stüdyosunun da 60 fotoğrafı bulunmaktadır. Bu 
fotoğrafların dışında Harbiye Nezareti’nde çalışan bir şef ya da görevli olan (Waley, 1991; Genç 
ve Çolak, 2008) Ali Rıza Paşa’nın (1850-1907) çektiği bilinen 60 fotoğraf daha vardır.

Micklewright’ın “örgütsel yapısı ve bunu destekleyecek teknik yeterliliği ile karmaşık bir 
iletişim stratejisi” ([27.11.2017], s. 10) olarak tanımladığı II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin 
temelinde iki ana güdünün yattığı ifade edilebilir. Bunlardan ilki Said (1998)’in “Batı tarafından, 
daha zayıf olduğu için, Doğu’ya empoze edilen bir doktrin” (Said, 1998, s. 278) şeklinde tanımla-
dığı Oryantalizm’e karşı duruştur. Diğeri ise II. Abdülhamid’den önce ve onun saltanatı süresince 
gerçekleştirilen modernleşme atılımlarının fotoğraf yoluyla Batı evreninde propagandasının ya-
pılması yoluyla Osmanlı Devleti’ne ilişkin olumlu, ilerlemeci ve Batılı bir devlet imgesi oluşturma 
çabasıdır.

II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından çok daha önce oluşup Batı zihninde kök salan Os-
manlı Devleti ve kültürüne yönelik Oryantalist olumsuz bakış açısını fotoğrafın görsel dilini kulla-
narak olumlu bir imgeye dönüştürmeye yönelik bir çaba olan II. Abdülhamid Armağan Albümle-
ri’nin oluşturulmasındaki bir diğer önemli neden de Batı kamuoyunun Osmanlı Devleti ve Osmanlı 
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yaşam biçimi hakkında Osmanlı topraklarına seyahat eden ve Batı evreninin Doğu dünyası üze-
rinde artan politik, ekonomik gücüyle sayıları hızla çoğalan 19. Yüzyıl Batılı turist ve araştırma-
cılarının çektiği fotoğraflar dışında başka bir görsel kaynağa sahip olmadığının fark edilmesidir 
(Deringil, 2014). Bu fotoğraflar Osmanlı Devleti’ni ‘çözülmüş’ ‘egzotik’ ve ‘acımasız’ Doğu’nun bir 
parçası olarak betimleyen Oryantalist söylemin baskın olduğu fotoğraflardır. Oryantalizm’e göre 
Batı’nın temsil ettiği ‘düzenli’ ‘ilerlemeci’ ve ‘akılcı’ değerlerin Osmanlı Devleti ve toplumunda 
da bulunduğunu kanıtlamak ve ‘ilkel’ ‘değişmeyen’ ‘miskin’ Doğu devleti imgesini kırmak için 
fotoğrafın görsel propaganda gücünden yararlanmak kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. II. 
Abdülhamid, Armağan Albümleri’nin altında yatan bu gerekliliği şöyle ifade etmektedir:

“[Avrupalı fotoğrafçıların] çektiği fotoğrafların çoğu, Avrupa’da memalik-i mahru-
sa-i şahanemizi karalamak ve alçaltmak için satılmaktadır. Bu durumda çekile-
cek fotoğrafların, İslam halklarını kaba ve acımasız bir bakışla göstermek yoluyla 
onlara hakaret etmemesi bir zorunluluktur” (Deringil, 2014, s. 173).

II. Abdülhamid’e göre sadece silah ve donanım değil aynı zamanda düşünce, kültüe ve 
imgeleri de içeren emperyalizm ve Oryantalim ile mücadelede fotoğrafın anlatım ve ikna gücün-
den yararlanma zorunluluğunu yansıtan bu sözler, II. Abdülhamid’in fotoğrafa ‘gerçeği’ yansıt-
mada yüklediği işlevi de ortaya koymaktadır. 1893 Şikago Uluslararası Fuarı’nda sergilendikten 
sonra (Woodward, 2003; Çelik, 2005) ABD Kongre Kütüphanesi’ne ve 1894’te British Museum’a 
(Eldem, 2015) hediye edilmeleri, II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin aynı zamanda yukarıda 
bahsedilen zorunluluğa yönelik propaganda öğeleri barındıran bilinçli bir propaganda projesi de 
olduğunun bir göstergesidir. ‘Düzenli’ ‘ilerlemeci’ ve ‘akılcı’ bir Batılı modernleşme gayretinin izle-
rinin okunduğu bu albümler aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasının lideri konumunu 
bırakmadan ‘modern’ Batı’nın meşru bir parçası olma çabasının da bir yansımasıdır.

Araştırma Modeli, Evreni, Örneklemi ve Yöntemi
Araştırma modeli boyutu ele alındığında bu çalışma model olarak tanıtıcı, keşfetmeye dö-

nük, kesitsel ve tarihsel kaynak taraması içeren niteliksel bir araştırma modeline sahiptir. Bu bağ-
lamda çalışmanın evrenini II. Abdülhamid Armağan Albümleri, örneklemini de bu albümlerden 
seçilen cami, türbe, eski eser ve anıt fotoğrafları oluşturmaktadır. Sınıflandırma bu araştırmaya 
çıkış noktası oluşturan kaynaklar tarandıktan ve fotoğraflar incelendikten sonra fotoğrafların 
çalışmanın ana amacına ulaşmasını sağlayacak şekilde ortak noktalarının bulunması yoluyla, 
diğer bir deyişle tümevarım yöntemiyle yapılmıştır. Bu çalışmanın veri toplama yöntemi tipik 
durum ve maksimum çeşitlilik örneklemesine dayanmaktadır. İncelenen evrendeki öğe sayısının 
birer birer ele alınmasının araştırmayı güçleştirdiği durumlarda bir bütünü içinden seçilmiş en iyi 
örneklerle temsil etmeye yönelik parçalarıyla yansıtmayı amaçlayan bu yöntemler, konuyla ilgili 
var olan kaynakların değerlendirilmesini içeren belgesel kaynak taraması yöntemiyle eş zamanlı 
olarak kullanılmıştır. Fotoğraf çözümleme yöntemi olarak tasvir, çözümleme, yorumlama ve yargı 
adımları izlenmiştir.
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Maddi Kültür Öğeleri Olarak Cami, Türbe, Eski Eser ve Anıtların Sultan II. 
Abdülhamid’in Batılılaşma Anlayışı Çerçevesindeki İşlevi

Cami, türbe, eski eserler ve anıtlar gibi tarihi ve maddi kültür öğeleri mimari yapıları konu 
alan fotoğraflar özenle oluşturulmuş fotoğraflardır. II. Abdülhamid Armağan Albümleri içinde bü-
yük kısmı İstanbul, Bursa ve Edirne gibi devlete başkentlik yapan şehirlerdeki cami, türbe ve 
eski eserler ve anıtları gösteren 350’den fazla örnekle oldukça geniş bir yer tutan bu fotoğraflar 
Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl’daki Batılılaşma ve modernleşme iddiasına yine oldukça denetimli 
kompozisyonları ve temaları ile destek vermektedir.

Camiler
Batı evreninin Osmanlı Devleti’ni Oryantalist bir bakışla ‘resimsi’ ve ‘mistik’ bir ‘nesne’ ha-

line indirgemesini engellemeye yönelik bu denetimli kompozisyonlara aşağıdaki cami fotoğrafları 
örnek olarak verilebilir. Camilerin son derece boş ve cemaatsiz ama ayrıntılı ve kurgusal olarak 
fotoğraflandığı teknik yönden birbirinin tekrarı bu fotoğraflarda geleneksel Doğu görüntüsünün 
temelindeki göz alıcı ama ‘hayali’ cami siluetleri ya da binaları görünmemektedir. Bu yönüyle bu 
fotoğraflar Said (1998)’in karşı çıktığı Doğu’nun Batı tarafından sadece temsil için temsil edilmesi 
ve doğru şekilde betimlenmemesi savıyla dile getirdiği itirazdan güç almaktadır. Diğer bir deyişle 
II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin cami fotoğrafları Oryantalist bakışın maddi kültür öğeleri 
olan camileri göstermeyi ve görmeyi alışkanlık edindiği adeta tablo gibi resimsi kompozisyonlar 
ve konular içermemektedir.

Görsel 1: Ayasofya Camii’nin İç Görünümü 1
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 2: Süleymaniye Camii’nin İç Görünümü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Albümlerde çok daha fazla örneği bulunan Ayasofya ve Süleymaniye gibi İstanbul’daki 
büyük camilere ait yukarıdaki fotoğraflarda gözlemlenebileceği üzere bu önemli camiler donuk ve 
hareketsiz olarak fotoğraflanmıştır. Bu halleriyle bir sergi salonu ya da müzeden farksız olan bu 
camilerde hiçbir insan öğesine rastlanmaması bir rastlantı olarak değerlendirilmemelidir.
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19. Yüzyıl Batı evrenindeki Oryantalist temsil geleneğine ters bir şekilde camide namaz 
kılan ya da Kuran okuyan ya da konuşan hiçbir figürün olmaması tüm bu fotoğrafların bu maddi 
kültür öğesi ibadethaneleri sadece bir mimari yapı olarak gösterme ve Said (1998)’in de ifade 
ettiği gibi Oryantalist bakışın Batı kamuoyunun zihnine kazıdığı ‘mistik’ ve ‘masalsı’ imgesinden 
kurtarma çabası olarak yorumlanmalıdır. Böylece II. Abdülhamid Armağan Albümleri Batılılaşma 
ve modernleşme propagandasını, Osmanlı Devleti’ni sürekli olarak basmakalıp görsel kodlarla 
Doğulu ‘egzotik’ bir devlet gibi tasvir eden Oryantalist bakışa karşı çıkarak tutarlı bir şekilde de-
vam ettirmektedir. Bu itiraz camilerin görünümünün Batılı kamuoyuna doğru bir şekilde aktarıl-
masını sağladığı gibi modernleşme ve Batılılaşma savını da başka bir boyuttan tekrarlamaktadır.

Mimari olarak iki farklı camiyi gösteren aşağıdaki fotoğraflar bu itirazı kuvvetlendirmekte-
dir.

Görsel 3: Yeraltı Camii’nin İçi
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 4: Askeri Mühendislik Okulu Camisi
Mühendishane-i Berri Hümayun Fotoğraf Stüdyosu
(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Biri yeraltında biri de Batılı bir standartlarda modern mühendislik eğitimi veren bir okulun 
içinde bulunan ve geleneksel Osmanlı mimarisinin dışında bir yapıya sahip bu iki caminin fo-
toğrafları ile Oryantalist bakışın resim ve fotoğraflarda görmek istediği ‘hayali’ ve ‘buğulu’ cami 
‘sahne’lerine karşı bir duruş sergilenmektedir.

Camileri Oryantalist bakıştan uzak sadece nötr mimari bir yapı olarak gösterme çabası 
yukarıdaki iç mekân fotoğraflarına ek olarak aşağıdaki dış mekân fotoğraflarında da devam et-
mektedir. Son cemaat yeri, şadırvan ve abdest çeşmeleri gibi cami dışındaki yerleri konu alan 
bu fotoğraflarda da neredeyse hiçbir figüre rastlanmamaktadır. Görsel 5 ve 6’da görülen insanlar 
da II. Abdülhamid Armağan Albümleri’ndeki insan öğesinin temsiline yönelik kurgu çerçevesinde 
hareketsiz, ifadesiz ve yine sadece mekânın bir parçası olarak ya da boyut duygusu sağlamak 
için kompozisyona yerleştirilmiş izlenimi vermektedir.

Hatta görsel 5’te Yavuz Sultan Selim Camii’nin son cemaat yerindeki kişi ellerini önünde 
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bağlayarak ayakta fotoğraf makinesine bakarken avlusunda fotoğraf için gereken uzun pozlama 
süresinde sabit durmadığı için belli belirsiz seçilen bir başka kişi gözlemlenmektedir. Bu da bu 
belirsiz figürün aksine saygılı bir şekilde doğrudan fotoğraf makinesine bakan kişiye bu şekilde 
poz vermesi gerektiğinin söylendiğini düşündürmektedir. 

Görsel 5: Yavuz Sultan Selim Camii’nin Avlusu
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 6: Üsküdar’daki Yeni (Valide) Cami’nin Şadırvanı
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Yukarıdaki fotoğraflarda aktarılmak istenen kontrollü mesajdan ve gösterilmek istenen 
nötr imgeden ne fazlasını ne eksiğini gösteren insan öğesinden ‘arındırılmış’ bu denetimli ve 
kurgusal kompozisyonlara iki örnek aşağıdaki fotoğraflardır.

Görsel 7: Eyüp Sultan Camii’nin Şadırvanı
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 8: Nuruosmaniye Camii’nin Abdest Çeşmeleri
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])
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Görsel 7’deki durağan kompozisyona sahip fotoğrafın konusu olan şadırvanın etrafının 
ve üzerinin hiç kıpırdamayan birçok güvercinle dolu olması insan öğesinin cami fotoğraflarından 
ne kadar uzak tutulmaya çalışıldığına yerinde bir örnektir. Böylece Oryantalist fotoğrafın maddi 
kültür öğeleri camilerin etrafında göstermeyi adet edindiği abdest alan insanlar yukarıdaki fotoğ-
rafa dâhil edilmeyerek Batılı izleyicinin caminin mimari bir bileşeni olan şadırvana odaklanması 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Yine ne camiden çıkan ne camiye giren ne de fotoğrafın konusu 
olan çeşmelerde abdest alan insanların görülebildiği görsel 8’deki örnekte cami adeta müzede 
sergilenen bir eser durgunluğunda gösterilmektedir. Bu fotoğraf da önceki örneklerde görülen 
denetimliliği ve planlı duruşu tekrarlamaktadır. Bu sayede maddi kültür öğeleri bağlamında gös-
terilmek istenen mimari ve nötr yönden fazlası gösterilmemekte ve Osmanlı Devleti’nin ‘egzotik’ 
bir Doğu ülkesi olmadığı propagandasından da geri durulmamaktadır.

İki yönlü bu çabayı aşağıda örneklenen genel planlı diğer dış mekân cami fotoğraflarında 
da gözlemlemek mümkündür.

Görsel 9: Ayasofya Camii’nin Dışardan Görünüşü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 10: Sultanahmet Camii’nin Dışardan Görünüşü
Ali Rıza Paşa, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Burada örneklenen iki büyük caminin içinde olduğu kadar dışında da kolayca gözlemle-
nen insan öğesinin eksikliği II. Abdülhamid Armağan Albümleri’ndeki diğer cami fotoğraflarında 
da devam etmektedir. Figür temsilinden kaçınmak adına Ayasofya’nın görsel 9’da tam cepheden 
fotoğraflanmaması, fotoğraflanırken oldukça uzaktan adeta ağaçların arkasından fotoğraflanma-
sı ve bu zorlama nedeniyle kompozisyona sağ taraftan bir bina cephesinin girmesi camiinin gös-
terişini ve büyüklüğünü gölgelemektedir. Ancak öte yandan bu kompozisyon Batılı başkentlerde-
kilere benzer bir şehir meydanını da vurgulayarak başka yönden bir Batılılaşma propagandası 
da yapmaktadır. Böylece II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin cami fotoğraflarıyla amaçladığı 
maddi kültür öğelerini 19. Yüzyıl Batı evrenindeki Oryantalist ‘resimsi’ imgeden kurtarmak ve ‘ha-
yali’ değil oldukları gibi doğru bir şekilde temsil etmek çabası ortaya çıkmaktadır.

‘Mistik’ Doğu imgesini kırmaya yönelik bu çaba görsel 9’da görülen Sultanahmet Camii’nin 
fotoğrafında da devam etmektedir. Camiyi adeta kompozisyonun içinde boğarak etrafında gözün 
hareket edeceği hiçbir alan bırakmayan fotoğrafın bu yönüyle estetik ve teknik olarak başarılı bir 
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fotoğraf olarak kabul edilmesi zordur. Ancak sahip olduğu bu son derece katı ve insan öğesinin 
neredeyse hiç görünmediği kapalı ve kontrollü kompozisyonla Batılı izleyicinin günümüzde 
olduğu gibi 19. Yüzyıl’da da yakından tanıdığı bir caminin aslında ve gerçekten nasıl bir yapı 
olduğunu yine Batılı izleyiciye birinci elden göstermektedir. Böylece Batı kamuoyunun Oryantalist 
zihnindeki arkasında Güneş’in battığı ‘sisli’ ve ‘düşsel’ cami siluetlerine fotoğrafın görsel diliyle 
durağan, nötr ama son derece net bir karşı duruş sergilenmektedir.

Oryantalist bakışın fotoğraf ve resimde sık sık konu aldığı büyük, gösterişli ve eski cami-
leri yukarıdaki gibi kompozisyonlara sahip fotoğraflarla yeniden ve bu bakışa karşıt bir şekilde 
konumlandıran II. Abdülhamid Armağan Albümleri, modern ve Batılı bir Osmanlı imgesinin propa-
gandasını yapabilmek için Batılılaşma çabalarının mimarideki yansıması olan neoklasik ve barok 
çizgiler taşıyan (Pertevniyal) Valide Sultan, Ortaköy Cami, Tophane (Nusretiye) Camii ve Cihan-
gir Camiileri gibi daha Batılı anlayışla yapılmış camilerin fotoğraflarından da yararlanmaktadır. 
Osmanlı Devleti’nde bir dönemin kapanıp başka bir dönemin başladığının mimari göstergesi ola-
rak kabul edilebilecek bu camilerin Albümler’de yer alması Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl boyun-
ca geçirdiği kapsamlı ve köklü Batlılaşma dönüşümünün de kabulü ve belirtisi olarak okunmalıdır. 

Klasik Osmanlı cami mimarisindeki büyük ve gösterişli camilerin fotoğraflarında olduğu 
gibi bu daha küçük camiler de aşağıda görüleceği üzere yine genel planlı ve gerçek anlamda figür 
temsilinden oldukça uzak kapalı kompozisyonlarla fotoğraflanmışlardır. Görsel 11’deki figürler de 
yine camiler için ölçeklendirme amacıyla kullanılan ve varlıkları mekânla sınırlı öznelerdir.

Görsel 11: Valide Sultan Camii’nin Dış Görünümü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 12: Ortaköy Cami’nin Dış Görünümü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])
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II. Abdülhamid Armağan Albümleri Batılı neoklasik ve barok mimari çizgilere sahip bu 
küçük camileri Batılılaşmanın görsel simgelerinden biri olarak odak noktası yaparken bazen de 
aynı camileri aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere İstanbul’un modern binalardan oluşan şehir 
dokusunu vurgulamak için kullanmaktadır.

Görsel 13: Tophane(Nusretiye) Camii’nin Dış Görünümü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 14: Cihangir Camii’nin Dış Görünümü
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Geniş planlı açık kompozisyonlarla çekilen yukarıdaki her iki fotoğrafta da konu Batılı mi-
mari anlayışla yapılan camiler olsa da bu camilerin etrafındaki aynı Batılı çizgilere sahip binalar 
dikkat çekmektedir. Görsel 13’teki fotoğrafın yatay olarak eşit iki parçaya bölünen kompozisyo-
nunun odak noktası olan Tophane (Nusretiye) Camii izleyicinin dikkatini, taşıdığı barok çizgilerle 
camiyi mimari yönden tamamlayan saat kulesine ve modern Tophane Kışlası’na da yöneltmek-
tedir. Ayrıca caminin hemen arkasındaki tepede bulunan cam pencereli modern binalar da ca-
minin çektiği dikkati onlara yönlendirmesiyle ortaya çıkmaktadır ve şehir dokuna yönelik ipucu 
vermektedir.

Aynı şekilde görsel 14’te Cihangir Camii’ni gösteren geniş planlı yatay açık kompozisyona 
sahip fotoğrafta da caminin hemen altındaki sahilde bulunan Çifte Yalılar (MSGSÜ binaları) ca-
miden daha fazla dikkat çekmektedir. Bu modern binaların camiyi konu alan bir fotoğrafa geniş 
planlı bir kompozisyonla böylece dâhil edilmesi, şehrin Batılı ve modern mimarisine yapılan bir 
vurgu olduğu kadar, eski eserler kısmında da vurgulanacağı üzere, bir bakıma sadece Doğu’nun 
değil Batı’nın da aynı fotoğrafta yer almasıyla maddi kültür öğelerinin işlevi bağlamında bir sente-
zin görsel propagandası olarak da değerlendirilmelidir.

Türbeler
Oryantalist bakışın Osmanlı Devleti’ni ve maddi kültür öğelerini sokmak istediği ‘resimsi’ 

ve ‘egzotik’ Doğu ülkesi imgesine karşı yukarıda tartışılan kurgulara sahip cami fotoğraflarıyla 
itiraz eden II. Abdülhamid Armağan Albümleri, cami fotoğrafları dışında yer verdiği türbe fotoğ-
raflarıyla da Osmanlı Devleti’nin önemli tarihsel kişiliklerinin altını çizmektedir. II. Abdülhamid 
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Osmanlı tarihinde yer edinmiş önemli figürlerin türbelerini yeniden yaptırmış ya da onarımını sağ-
lamıştır. Bu türbelerin fotoğraflarına II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nde yer Batılı yöneticilerin 
kendi tarihlerine ait olayları ve kişileri resmetmelerine ya da heykellerini yaptırmalarına koşut bir 
şekilde Osmanlı Devleti’nin de kendi köklü geçmişinin ve maddi kültür mirasına sahip çıkmasının 
propagandası olarak okunmalıdır. 

Albümler’de yer alan türbelere ilişkin beşi iç mekân fotoğrafı toplam 42 fotoğraf da bu sa-
hiplenmenin Albümler’in propaganda kurgusu içindeki önemini göstermektedir. Bu fotoğraflardan 
seçilen örnekler aşağıdadır.

Görsel 15: Ertuğrul Gazi’nin Söğüt Civarındaki 
Türbesi

Abdullah Biraderler, 1880-1893
(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 16: Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin Bursa’daki 
Türbeleri

Abdullah Biraderler, 1880-1893
(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 17: Yavuz Sultan Selim’in Türbesi
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 18: Sultan II.Mahmud ve Sultan Abdülaziz’in 
Türbeleri Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])
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Geniş planlı ve kapalı kompozisyonlarla çekilen tüm bu fotoğraflarda türbeler yine figür 
temsilinden oldukça yoksun bir kompozisyonla gösterilmektedir. Görsel 17 ve 18’de yer alan 
figürlerin de dua eder pozisyonda olmamaları ve doğrudan fotoğraf makinesine bakmaları nede-
niyle türbelere ilişkin bir ölçek duygusu vermek amacıyla özel olarak kompozisyona yerleştirildik-
leri değerlendirilmelidir.

Dolasıyla bu fotoğraflar II. Abdülhamid’in Batılı hükümdarların resim ve heykel ile yaptık-
ları gibi kendi köklü geçmişinin görsel propagandası ve bu geçmişin yansıması olan maddi kültür 
öğelerini vurgulama çabası olarak okunmalıdır.

Görsel 19: Yavuz Sultan Selim Türbesi’ndeki bir çinili 
duvar. Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 20: Bursa’daki Cem Sultan Türbesi’nin içi ve 
mihrabı. Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Yukarıdaki görsel 19’da da görüldüğü üzere sayıca daha az olan iç mekân fotoğraflarında 
sandukaların gösterilmemesi yine Batılı izleyiciye ‘mistik’ çağrışımlar yaptıracak Oryantalist figür 
temsilinden kaçınıldığını göstermektedir. Gösterilmeyen bu figürlerin yerine görsel 20’de olduğu 
gibi iç mekân fotoğraflarında çinilere, bezeme ve süslemelere yer verilmesi türbelerin gerçekçi 
ve nesnel yansıtılmasına yönelik bir çabadır. Böylece maddi kültür öğeleri olarak türbelerin Batılı 
izleyici zihninde daha tarafsız ve gerçek anlamıyla bir mimari eser olarak kodlanması amaçlan-
maktadır. 

Eski Eser ve Anıtlar

 Eski eserlerin sahipliği ve bu eserlerin sağladığı meşruiyet olgusu bugün olduğu gibi 19. 
Yüzyıl’da da devletlerarası sorunlarda önemli ağırlığı olan bir konudur. Dolayısıyla bir devletin 
toprakları üzerindeki tarihi eserler ve yapılar yoluyla kendinden önceki geçmişe sahip çıkması ve 
bu geçmişi kendi tarihi ile sentezlemesi kendine özgü politik ve kültürel yönleri olan bir durumdur. 
Çelik (2016)’e göre bir bilim olarak kabul gördüğü 19. Yüzyıl’ın son yıllarında ve 20. Yüzyıl’ın 
başlarında arkeoloji, devletlerin meşruiyet arayışları ve güç mücadelelerinde etkili bir araç haline 
gelmiştir. Bu yüzden tarihi eserler ve yapılar üzerindeki sahiplik ve kültürel hak iddiaları Osmanlı 
Devleti ve Batı devletleri arasında politik çekişmelerin de odağında yer almıştır.  II. Abdülhamid 
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yönetiminin sanat ve kültür alanındaki geleneksel modernleşme yaklaşımının izlerini maddi kültür 
öğeleri bağlamı içinde aşağıdaki örnekleriyle II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nde de görmek 
mümkündür.

Görsel 21: Kariye Camii İçindeki Bir Duvarın Parçası
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Şekil 22: Ayasofya Camii’nin İç Görünümü 2
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Şekil 23: Ayasofya’nın Aya İrini’deki Çanı
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 21’deki örnekte görülen Hz. İsa freski, görsel 22’de görülen bir dönem kilise olarak 
kullanılan Ayasofya ve görsel 23’te görülen Ayasofya’nın çanı İstanbul Osmanlı Devleti tarafın-
dan fethedilmeden önce Bizans İmparatorluğu’na ait olan ama fetihten itibaren Osmanlı Devle-
ti’nin sahipliğine geçen Hristiyanlık için kutsal mekân ve nesneleri göstermektedir. Bu yönleriyle 
dahi bu fotoğraflar II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin yukarıda değinilen bağlam içinde eski 
eser fotoğraflarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı sahiplik, egemenlik hakları ve meşruiyet propagan-
dasının önemli öğeleri konumundadır. Ayrıca görsel 22’deki genel planlı kompozisyona sahip 
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fotoğrafta görülen Ayasofya’nın içinde asılı büyük yuvarlak levhalardaki ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ 
yazıları ve Ayasofya’nın çanının da yine önceden bir kilise olan ancak daha sonra müze olarak 
kullanılan Aya İrini’de sergilenmesi bu sahiplik ve sahiplikten kaynaklanan meşruiyet propagan-
dasının daha da güçlü bir şekilde yapılması olarak değerlendirilmelidir.

 Bu propagandaya başka bir boyut kazandıran fotoğraflar ise aşağıda görülen örnekler-
dir.

Görsel 24: Hipodrom’un (At Meydanı) Görünümü Konstantin ve Jüstinyen Dikilitaşları
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 25: Çemberlitaş
Abdullah Biraderler, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])

Görsel 26: Sultanahmet Camii, Dikilitaş ve Yılanlı Sütun
Ali Rıza Paşa, 1880-1893

(Library of Congress Online Catalog, [29.11.2017])
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Bu fotoğrafların hepsi kapalı kompozisyonlarındaki figürleri öne çıkarmadan genel planlı 
çekilen fotoğraflardır. Böylece ‘Doğulu’ insan öğesinin Batılı izleyicinin ilgisini fotoğrafın iletmek 
istediği mesajdan uzaklaştırmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

İletilmek istenen ve II. Abdülhamid’in Batılılaşma anlayışına ve II. Abdülhamid Armağan 
Albümleri’nin propaganda amacı ve kurgusuna uygun olarak daha önceden tasarlanan bu mesaj 
da görsel 24’teki fotoğrafta ön planda görülen Konstantin Dikilitaşı2 ve arka plandaki Jüstinyen 
Dikilitaşı3, görsel 25’teki Çemberlitaş4 ve görsel 26’daki Sultanahmet Meydanı’nda Dikilitaş’ın kar-
şısında görülen Yılanlı Sütun5 gibi Antik Mısır, Roma, Bizans ve Antik Yunan uygarlıklarından 
kalan (Freely ve Çakmak, 2005; Baran Çelik, 2013) korunmuş dört önemli maddi kültür öğesi eski 
eserin Osmanlı Devleti’ne Batı evreni içinde sağladığı tarihsel köklülük, meşruiyet ve dolayısıyla 
Batı uygarlığının doğal bir parçası olma propagandasıdır.

Dolayısıyla antik uygarlıklara ait birçok farklı eski eseri bir arada ve Osmanlı Devleti sa-
hipliğinde gösteren II. Abdülhamid Armağan Albümleri’ndeki bu fotoğraflar, yukarıda değinilen 
bağlam içinde 19. Yüzyıl Batı evreninde bu eserlerin üzerlerindeki egemenlik hakları konusunda-
ki tartışmalara son verme amacı güttüğü kadar Ortaylı (2016c)’nın “…geleneksel Roma impara-
torluklarının üçüncüsü ve sonuncusu Türklerin imparatorluğu olan Osmanlı’dır.” (Ortaylı, 2016c, 
s. 10) diyerek ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin Batı uygarlığının ve dünya tarihinin en önemli 
devletlerinden biri olan Roma İmparatorluğu’nun da mirasçısı olduğu düşüncesinin görsel pro-
pagandası olarak değerlendirilmelidir. Bu devamlılığı vurgulayan tarihi eserlerin arka planında 
görülen bir diğer maddi kültür öğesi camilerle de bu süreklilik ve sahiplik propagandası pekiştiril-
mekte; antik çok tanrılı dinler, Hristiyanlık ve İslamiyet yapılarının bir arada bulunmasının getirdiği 
modern uyumun da altı çizilmektedir.

Sonuçlar ve Tartışma
Sonuç olarak, hem figür temsilinden uzak genel planlı kompozisyonları hem konu aldıkları 

mekân ve nesnelerin arka plan ve alt metinleriyle 19. Yüzyıl Batı evreninin Oryantalist bakışına 
göründüğünden çok daha net bir karşı duruş sergileyen cami, türbe, eski eser ve anıt fotoğrafları, 
II. Abdülhamid Armağan Albümleri’nin maddi kültür öğelerini pragmatik bir amaçla kullanarak 
güçlü bir Batılılaşma/modernleşme propagandası yaptığı temalardan biridir.

Osmanlı Devleti’nin Batı evreni ile çeşitli açılardan tarihi bağlarını ve ortak noktalarını 
göstermeyi hedefleyen bu maddi kültür öğeleri fotoğrafları aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin 
hem kendi tarihi hem de Batı tarihi içindeki yerini ve meşruiyetini yeniden kurgulayarak Osmanlı 
Devleti’ni Batılı kamuoyuna Batılı bir devlet olarak benimsetme çabasındadır. Daha geniş planda 

2  Her ne kadar görsel 24’ün açıklama metninde Konstantin Dikilitaşı olarak isimlendirilmiş olsa da bu dikili-
taş aslında MÖ. 15. Yüzyıl’da Mısır Firavunu III. Tutmosis tarafından yaptırılan ve İstanbul’a Roma İmparato-
ru I. Konstantin tarafından getirilen ve I. Theodosius tarafından MS 390’da Hipodrom Meydanı’na yerleştirilen 
dikilitaştır. Bu yüzden arkeolojik yönden Theodosious Dikilitaşı olarak kabul edilmektedir (Kahzdan vd. 1991).
3  Günümüzde Örme Dikilitaş olarak bilinen bu dikilitaş görsel 24’ün açıklama metninde Jüstinyen Dikilitaşı 
olarak tanımlansa da aslında Bizans İmparatoru VII. Konstantin tarafından MS. 10. Yüzyıl’da yaptırılan diki-
litaştır (Guberti Basset, 1991).
4  Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından MS. 330’da inşa ettirilen dikilitaştır (Mango, 1981).
5  Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından MS. 4. Yüzyıl’ın başlarında Delhi/Hindistan’dan İstanbul’a nak-
lettirilen sütundur (Madden, 1992).
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maddi kültürün jeopolitik bağlam içinde yumuşak gücü arttırmaya yönelik kullanımına yerel bir 
örnek teşkil etmekte olan bu fotoğraflar bu yönleriyle Osmanlı Devleti’nin Batı evreninin onu yer-
leştirdiği edilgen nesne konumuna karşı güçlü bir kültürel itirazdır.

Bir başka açıdan küreselleşen ve giderek tektipleşen kültürel düzlemde kültürel 
korumacılığın ve modernleşmenin bir arada bulunabileceğinin kendi tarihimizden etkili bir 
örneğini teşkil etmektedir. Kültürün bir endüstri, somut ve somut olmayan kültür öğelerinin bu 
endüstrinin birbirinin aynı ‘meta’lara dönüştüğü günümüz koşullarında halk kültürünün gelecek 
nesillere başkalarının gözünden değil kendi değerlerimizle aktarılmasına yönelik geçerliliğini 
koruyan ipuçları vermektedir.
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Giriş
Türklerde, ilkçağlardan beri süre gelen çeşitli temsili betimler söz konusu olmuştur. Çağın 

gerektirdiği malzemeyle oluşturulan insan, bitki, hayvan gibi tabiat elemanlarına yüklenen anlam 
ve ilişki tabiatın büyülü dünyasını, var olan kalıp biçimin ötesini aramaya itmiştir. Kalıplaşmış 
biçimlerden arınan tabiat, yeni bir kurguya yönelmiştir. İslam öncesi izlerin devamını teşkil eden 
ve İslami tasavvufta bir takım görülmedik garip suretler belirecek ve bunların, tıpkı maskeyle iliş-
kilendirebileceğimiz iki yüzü bulunacaktır. Orta Asya kaynaklı dini ve tasavvufi çevrelerde görülen 
Hurufi etkiler, özellikle enkarnasyon (Hulul) inancıyla ortaya çıkan panteist tasavvuf anlayışında 
(Ocak, 2014b: 364) var olan biçimsel örnekleriyle, Alevi-Bektaşi plastiğinde kendini belli edecek-
tir. Aleviliğin sosyal tabanının toplumsal niteliklerini ve karakteristiklerini sergileyen esas unsur, 
mitolojik ve sözlü bir kültür geleneğinden devraldığı ve çok geniş bir coğrafyada rastladığı değişik 
motiflerle birlikte bir araya getirilebilen temsili bir kültür anlayışı olmasıdır. Türklerin eski inanç 
geleneğinden kaynak bulan Gök Tanrı ve Yer-sub denilen çeşitli tabiat kültlerinin ağırlıkta bulun-
duğu, yarı-dinsel yarı-büyüsel güçlü bir mistik yapıyı sergilemiştir. Mistik bir temel üzerinde başta 
Proto-Türkler olmak üzere Hunlar, Göktürkler, Uygurlar gibi Türk devletlerinde meydana gelen 
sanat eserleri, hep bu dini inanç ve ritüeller çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Alevi-Bektaşi teolojisi-
nin İslami dönemdeki karakteristik biçimleri ise eski inancın bir uzantısını teşkil etmektedir. Hulul, 
tenasüh ve don değiştirme veya metamorfoz gibi teolojik terimler, Türklerin eski devirlerinden 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Kahramanmaraş\
Türkiye gultepe.gulten@gmail.com 
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kalan inanç ve mitolojik materyallerin unsurlarıdır (Ocak, 2014a: 95-96). Unvanlarda kullanılan, 
Allah anlamına gelen şah ibaresinin kullanımı, sufi ve pir şeklinde dini lider unvanları da kültürün 
sosyolojik boyutunun göstergeleridir (Ocak, 2014d: 352). Türk kültür tarihinde görülen güneş 
ve ay sembollerinin İslam öncesi Gök Tanrı kültünün, hükümdarın gök ile ilişkisi, gök ibadeti ve 
güneş ile özdeşleştirme düşüncesi, Alevi teolojisinde Hz. Ali kültü ile de paralellik göstermiştir 
(Gültepe, 2016: 79). Edebi eserlerde, mecazi veya metaforik tarza yönelik çeşitli varyasyonları 
ihtiva eden ve sanatsal biçim alma aşamasındaki Hurufi etkiler, Bektaşi babanın yüzündeki ka-
ligrafilerle tamamlanmıştır (fotoğraf 12). Eski inanca ait referanslar, yazılı, sözlü veya mitolojik 
detaylara bağlı değerlendirilmektedir. Mecazi anlatımlar, ezoterik yaklaşım tarzıyla tılsımlı bir güç 
kazanmış gibidir. Güneş, Bektaşi tarikatında örneklerini vereceğimiz koruyucu niteliğinde olan 
madalyonda olduğu gibi (Fotoğraf 5) burada da Tanrıyla ve dolayısıyla Hz. Ali ile özdeşleştirilmiş-
tir (De Yong, 2014: 284). Bektaşi geleneğinde arslan, Haydar adıyla anılmakta Hz. Ali “Haydar-ı 
Kerrar”dır yani tekrar tekrar arslandır gibi inancı yansıtan ifadelere yer verilmiştir (Öney, 1992: 
40). Bektaşi resimlerinde Hz. Ali tasvirleri “Ali Allah: Ali Allah.’tır” tekrarıyla Allah’ın insan yüzünde 
zuhur ettiği inancı belirtilmiştir (De Yong, 2014: 282) (fotoğraf 11-12). Bu tür inançsal etkiler, Ale-
vi-Bektaşi geleneğin ikonografik öğelerini yansıtan ve resimlerinde sık kullanılan temalar arasın-
da yer bulmuştur. İnsan biçiminde temsil edilen tanrı anlayışı, Orta Asya coğrafyasının senkretik 
dini yapısının Türkmenler vasıtasıyla Anadolu’da, XIII. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla kadar halk kültürü 
ve dini içerisinde nüfuz dairesini açıklamaktadır (Melikoff, 2014: 80). Şekil evreninde, etkileşimler 
kadar özgül yapının sürekliliğini yansıtan biçim sözlüğünden bahsetmek bu açıdan önem arz 
etmektedir. Biçimsel ayrıntılar, sanatın yapısal veya ideolojik yapısı içerisinde yer yer eksiltmeler 
yaratmış olsa da kültür, süreç itibariyle belirgin bazı bağlantılar da ortaya koyabilmektedir. Dola-
yısıyla sürekliliği sağlayan unsurlar geleneksel olarak tekrar eden biçimler sunmaktadır. Karak-
teristik özellikler sunan bitki motifleri, yazı, geometrik şekiller, insan yüzleri veya yarı insan-yarı 
hayvan temsilleri, biçim sözlüğünün göstergeleri olmuştur. Güneş hayvanları olarak nitelendirilen 
arslan, Türk sanatında güncelliğini korumuş, temsili bir figür olarak yer bulmuştur (fotoğraf 4-10). 
Arslan figürlerine arkeolojik bir buluntu olarak rastlanıldığı gibi Türk sanatının pek çok alanında 
örneklerini görmek mümkün olmuştur (Öney, 1992: 40). Eski Türk inancının totemik yapısıyla 
ilişkilendirilen bu figür, kozmolojisi içerisinde Tanrı, hayvan ve insan arasında aşamalı bir evrim 
oluşturmuş gibidir (fotoğraf 4-15). Güneş ile ilişkilendirilen bir başka hayvanda turna olmuştur. 
Kimi zaman koç ve zümrüd-ü ankayla (İbnü’l Arabi’nin “Anka’ü mugrib’fi marifeti hatmil-evliya” ve 
“Şemsi’l-magrib” adlı eserinde ifade ettiği belirtilen “Anka Allah’ın, içinde âlemin bedenini açtığı 
tozdan ibarettir”. Bu tozun alemin maddi ve cismani varlığını ortaya koyduğu dolayısıyla anka, 
İbn’ül Arabi’de madden hayvani bir varlık değil Hz. Adem’le özdeşleştirilmiş (Çoruhlu, 2014: 16-
17) yani metaforik bağlamda kişileştirilmiştir) karıştırılan bu hayvan, Pir Sultan Abdal’ın bir bey-
tinde de örneklendirilmiştir:

Hazret-i Şah’ın avazı

Turna derler bir kuştadır

Bakışı arslanda kaldı

Döğüşü dahi koçtadır (Melikof, 2014: 80).  
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Bektaşilerin yedi büyük şairleri ve ermişleri arasında sayılan Nesimi’nin Hurufiliğe giden 
çıkış noktası sufilik olmuştur. Ona göre ruh durmadan hareket halindedir ve bir yığın vücutta 
yeniden ortaya çıkar. Ruhun en son vardığı aşama, Tanrı ile birleşmesidir. Nesimi de Mansur 
el-Hallac’ın aksine Tanrı yeryüzüne indirilir;

Mutlak hiç oldum ben

Tanrı ile, Tanrı oldum…

…Kuşku yok, eşi olmayan Tanrı ile birim ben

hem Temel Öz’üm, hem onun özellikleriyim (Melikoff, 2014: 87). 

Vahdet-i vücut (Panteist) prensibinde göğün ve kozmosun erkekli ve dişili görülmesi, Gök, 
Yer-sub tabiat kültlerine paralel sanat eserlerinde örneklerini bulmuştur. Bu örnekler, Avrasya 
Türk sanatının kozmolojik üslubunu teşkil eden, Gök Yer-sub inancıyla ilişkilendirilen, kün-ay 
motifinin metaforik varyasyonları olarak yorumlanabilmektedir (Berkli, 2011: 36-42).

Türk sanatının plastik öğeleri arasında sıraladığımız, bitki motifleri, geometrik şekiller, in-
san yüzleri veya yarı insan-yarı hayvan temsillerinin yanı sıra yazı da biçimsel form olarak nitelik 
kazanmıştır. Yazının veya bunun bir biçimsel veya anlam boyutuyla değer aldığı Hurufilik, kısaca 
harfçilik olarak tanımlanmaktadır (Kansızoğlu, 2004: 40). Sesin ve sözün aslını alan harflerin in-
sanda zuhur ettiği inancı Hurufilikte yer almıştır. Alfabenin insan bedenine bağlanması, metinlere 
veya eşyaya çeşitli anlamlar yüklenilmesi, eşyayı veya insanı resim üzerinden tasvir etmek, im-
genin cismani şeklini açıklamaktadır (Bashir, 2013: 107) (fotoğraf 11-15). Dolayısıyla, hurufiliğin 
dünya tasavvurundaki anlatımları, farklı biçimlerde yansıtılmıştır. Sözgelimi, İbn Arabi’ye göre 
harfler; huruf-u fikir, huruf-u kelam ve huruf-u rakamiyye şeklinde kısımlara ayrılmıştır (Kansı-
zoğlu, 2004: 35). İbn Arabi, “Cifr el-Cami” adlı eserinde; İlk insan Hz. Adem’in yaratılmasıyla ona 
indirilen harflerin de yaratılması ve Allah’ın insana harflerin sırlarını, tabiatını ve bunlarla nasıl ta-
sarrufta bulunacağını da beraberinde öğrettiği ifadesinden bahsedilmektedir (Kansızoğlu, 2004: 
38). Aynı eserde, Allah’ın bütün mahlukatı bu harflerin altında meydana getirdiği ve sonrasında 
“bil ki ateş harfleri yedi, toprak harfleri yedi, hava harfleri yedi ve su harfleri yedi olmak üzere 
yirmi sekiz sayısının toplamında “anasır-ı erbaa” nın sayıları toplamına eşit olduğuna” (Kansızoğ-
lu, 2004: 38) dikkat çekilmiştir. İnsanın doğadaki dört elementin birleşiminden meydana geldiği 
düşüncesi, Uygurlar’ın Sansar, Bektaşilerin devir veya devriye dedikleri canlı varlıkların dönü-
şümü ve birçok dinlerde önemli yer tutan bu görüş, Transmigration veya Metempsychosis ola-
rak tanımlanır (Ögel, 2010: 488). İslam mistisizmindeki karşılığı ise Mevlana’da, insan ruhunun 
ölmez, durmadan döndüğü ve devrettiği inanışına vurgu yapılmıştır. Tasavvuf inanışında insan 
bedenini oluşturan ve dört unsur olarak tanımlanan su, ateş, toprak ve hava şeklinde görülen bu 
ruh gelişerek madenlerde, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda dolaştığı ve sonrasında Tanrının 
vücudu mutlağına karıştığı ve yine cisimlere indiği ifadesinin mecazi anlatımla bir dönüş ile teker-
lek gibi bir daire etrafında olduğu benzetmesi, kaynaklarda yer bulmuştur (Gültepe, 2015: 602). 
Varlık kavramı, dünyanın yaratılışında kıyamete varıncaya kadar makrokosmos ve mikrokosmos 
âlemin nasıl meydana geldiğini bilmek kısacası yaratılışa dair düşüncenin evrenin bütün parçala-
rıyla birlikte Tanrı’dan başka bir şey olmadığı sonucunu doğurmaktadır.  
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Sonuç 
Alevilikte tenasüh veya kişileştirilmiş bir inancın yer alışı dolayısıyla sosyo-kültürel boyutu, 

Alevi-Bektaşilerin yazınları ve okumalarına dayalı bilgi ve belgelerle anlaşılmaktadır. Türklerde, 
İslam öncesi inanç dünyasında yaşatılmış tenasüh inancının kültürel mirasının kodlar aracılığıyla 
taşınması, insan ruhunun yeniden başka bir kalıba girerek devam ettirildiğine dair düşünce siste-
mi, plastiki açıdan örnekleri de çeşitli formlarda hayata geçirilebilmiştir. Fikrin veya düşüncenin, 
söze ve devamında uygulamaya ya da biçime dönüştüğü aşamalı geçişler, plastik materyalin 
biçimle beraber bunun ötesinde yatan anlam veya mana yapısıyla bir bütün değerlendirmek ge-
rektiği sonucunu ortaya koymaktadır.

Fotoğraf 1. Karasuk 
Devrine Ait Taş Üstüne 
Oyulmuş Güneş Haleli 

Baş (Emel Esin)

Fotoğraf 2. Türk Devrine Ait Taş Üstü-
ne Oyulmuş Güneş Haleli Baş (Esin)

Fotoğraf 3. Güneş Başlı ve Dans 
Eden Figürlerin Betimlendiği Kaya 

Resimleri, Kazakistan (Mihaly 
Hoppal)

Fotoğraf 4. Altay Hun Çağı Tuyahta Kurganlarına Ait Geyik, Arslan, Kurt veya Kaplan Geyikler 
(Bahaeddin Ögel)
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Fotoğraf 5. Güneşin Önünde Duran ve 
Kılıç Tutan Arslan Simgesi, 1327 İran 

Madalyonu (Alexander Fodor)

Fotoğraf 6. Arslan ve Güneş Tasarımlı Madeni Sikkeler, II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev,  Anadolu Selçuklu Dönemi 

(Tolga Erkan)

      
Fotoğraf 7. Alplik veya Hükümdarlık ile 

Özdeşleştirilen Çalışma (Çoruhlu)
Fotoğraf 8. İncir Han Taç Kapısı Üzerinde Arslan 
ve İnsan Yüzlü Güneş Kabartması (Semra Ögel)
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Fotoğraf 9. İnsan Yüzlü Güneş Figürü, Yıldız Biçiminde Çini 

Lüster, Kubad Abad, Büyük Saray (Rüçhan Arık)                                                       
Fotoğraf 10. Güneş Yüzlü Figür, Fal-

name, TSM H. 1703 (Metin And)

Fotoğraf 11. Cihar-ı Yar-ı Güzin ve Al-i Abanın Resmi (Malik Aksel)
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Fotoğraf 12. Tanrının Bektaşi Ba-

ba’nın Yüzünde Var Olduğu Şeklindeki 
İnancı Temsil Eden Kaligrafi 

(Frederick De Yong)

Fotoğraf 13. Ya Ali Yazısı, İnsan Başlı Arslan (Aksel)

    
Fotoğraf 14. Bektaşiliğin Amentüsü Olan İfadeyi 

Gösteren Resim (De Yong)
Fotoğraf 15. Oniki İmam’ın Bektaşi Babaları Gibi 
Giyinmiş Olarak Resmedildiği Tablo (De Yong)
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GİRİŞ
  Anadolu’da bugüne kadar yapılan kazılardan ele geçen Arkeolojik bulgulara göre do-

kumacılığın binlerce yıl öncesine dayandığını söylemek mümkündür. Köklü bir geçmişe sahip, 
insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan dokumacılık, başlangıcında ilkel şartlarda basit 
düzeyde bir üretim eylemiyken zamanla hammadde ve çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda değişim 
ve gelişim göstermiştir. Geleneksel özellik taşıyan ve kültürümüzün bir parçası olan Yerel doku-
macılık, bölge halkının duygularını ve görsel beğenilerini ifade eden, dokuyucunun el becerisi ve 
yaratıcılığı ile geliştirdiği tekniklerle yöresel kimlik kazanmıştır. Bu çalışmada ele alınan dokuma 
desenli kumaşlar kategorisindeki atkıdan desenlendirme tekniği bunlardan birisidir. Anadolu’da 
bu yöntem ile yapılan dokumalara baktığımızda yöresel farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin 
aynı yöntem kullanılmasına rağmen bölgelerdeki hammadde ve görsel düzenleme farklılıkları 
bezin yöresel kimliğini belirlemektedir.

1 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans Tez Öğrencisi/ 
Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile Arts, Master Thesis Student, ferihaisildar@
hotmail.com , +905552962992
2 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Sanatları Bölümü, Öğretim Üyesi/ Marmara 
University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile Arts, Faculty Member,  gunayatalayer@hotmail.com , 
+905354266909   
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Günümüzde Anadolu’da, yöresel özelliklerini koruyup yaşatmaya çalışan, aynı zamanda 
güncel örneklerle yerel dokumacılığı devam ettiren birçok il, ilçe ve köy bulunmaktadır. Bu an-
lamda sürdürülebilirliğin sağlanması, yöreye özgü bezlerin kimliklerinin özgünlüğünün belgelenip 
yaşatılması, coğrafi işaretlerinin alınması kültürümüzün korunması bakımından önem taşımakta-
dır. Aynı zamanda Coğrafi İşaret ile korumaya alınan ürünün yörede üretilmesinin iş olanaklarını 
arttırdığı ve köyden kente göçün önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağladığı söylenmek-
tedir. (Gürel, Gürler, Nabalı, Ayyıldız, 2016, 1055). Dolayısıyla coğrafi işaret sürecinde yöresel 
dokumaların yapısal analizlerinin yapılması önem kazanmaktadır.

1. Dokuma Desenli ( Motifli - Desen Atkılı ) Kumaşlar
Dokuma kumaş yapılarında, kumaşın çözgü ya da atkı yönünde örgüyü oluşturan te-

mel ipliklerin yanında, desen yapmak için ekstra iplik olarak ifade edilen 2. bir ipliğin kul-
lanıldığı görülmektedir. Bu tür yapılarla elde edilen kumaşlara, 2. ipliğin çözgü ya da atkı 
yönünde kullanımına göre “ekstra çözgülü” ya da “ekstra atkılı” kumaşlar denilmektedir. 

 “Ekstra ipliklerin” hareketi ile kumaş yüzeyinde oluşturulan desenlendirme tekniği günümüzde 
sektörde sıkça kullanılmaktadır. Örneğin yüksek kapasite ile çalışan jakar tezgâhlarında dokunan 
kumaşlarda ve dokuma etiket sanayisinde genellikle bu yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca takviyeli 
kumaşlar olarak bilinen,  ağırlık, kalınlık, yumuşaklık, yalıtım vb. gibi özellikler kazandırmak için 
atkıdan kuvvetlendirilmiş dokuma yapılarının günümüz teknolojisi ile teknik tekstiller kapsamında 
da kullanılan bir uygulama olduğu görülmektedir. Bu noktada tarihi binlerce yıl öncesine dayanan 
Anadolu’nun Yöresel kumaşlarının günümüz kumaşlarına yöntem olarak katkı sağlamış olabi-
leceğini söyleyebiliriz. Yöntem, zeminde bez ayağı örgüsünün kullanıldığı, zemin çözgüsü ve 
zemin atkısı dışında, atkıdan ekstra bir iplik olarak nitelendirdiğimiz desen atkısı (motif yapan 
atkı) yani 2. Atkı ipliğinin el müdahalesi ile yapıya dâhil edilip dokuma yöntemiyle desenlendirme 
yapılabilmesidir. Bu yöntemde desen yapan ipliğin hareketi, özelliği ve zemin doku ile ilişkisi 
(zemin atkı, zemin çözgü) değişik tekniklerin oluşmasını sağlamaktadır. Başka bir söylemle; bu 
yöntemde çok sayıda teknik görülmektedir.

2. Dokumalarda Yöresel Kimlik
Anadolu’da her bölgenin kendine özgü bir dokuma çeşidi olduğu bilinmektedir. Bölgeler-

deki bu kendine özgü belirleyici özellikler kumaşın yöresel kimliğini oluşturmaktadır. Kumaşların 
üretim yöntemleri, yapıları, hammaddeleri, renk ve desenlendirme yöntemleri ile kullanım alanları 
bakımından incelenmesi ve sınıflandırılması yerel dokumaların yöresel kimliğini belirlemede ve 
coğrafi işaret için yapılan başvurular için önem kazanmıştır (Atalayer, Usluca, 2011).

Yapılan kumaş incelemeleri ve sözlü görüşmeler sonucu kumaşların lif özelliklerinin, gör-
sel kompozisyonlarının, yapı ve işlevlerinin yöresel farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Burdur 
(İbecik), Kastamonu (Selalmaz), Bursa (Keles) örnekleri yüzey düzenleme ( kompozisyonları) 
açısından yani desenlendirme yöntemi bakımından aynıdır. Ancak desen yapan 2.bir atkı olarak 
nitelenen desen atkısının iplik özellikleri, desen yaparken çizdiği yön, kumaşın neresinde, nasıl 
kullanıldığı gibi ayırıcı özellikler bu kumaşların özgün yapılarını belirlemektedir. Yani tekniklerde 
farklılıklar oluşmaktadır. Ayrıca aynı yöntem kullanılmasına rağmen dokuma yapısına dâhil edi-
len kişisel yorum, yani dokuyucu farkı diyebileceğimiz kişinin bireysel el becerisi ve beğenisine 
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dayalı yaratıcılığı, bu özgün yapıyı desteklemektedir. Özgünlük belirleyici özellik olarak değerlen-
dirilmiştir ve tekniği oluşturmaktadır.

3. Desen Atkılı Anadolu Kumaşlarından Seçilmiş Güncel 3 Örnek
Bu çalışma kapsamında, seçilen üç yöre kumaşının yapısal analizi yapılmış özellikle 

görsel düzenleme (kompozisyon) ve desenlendirme tekniği açısından incelenmiş ve analiz 
çizelgeleri oluşturulmuştur. Bu çizelgeler değerlendirilip ortak bulgulardan söz edilirken farklılıkla-
rına karşılaştırmalı bir bakışla dikkat çekilmektedir. Aynı zamanda çizelgelerde yer almayan diğer 
benzer örneklere de bu kapsamda yer verilerek benzer özellikli dokuma örneklerinin Anadolu’da 
ne kadar çok sayıda olduğuna dikkat çekilmektedir ve görseller üzerinden değerlendirilmektedir.

3.1. Burdur (İbecik) Örneği
İbecik Dastarı; Burdur’a bağlı Gölhisar ilçesinin İbecik Köyünde dokunan, eski bir geçmişe 

dayandığı belirtilen bir dokuma türüdür. Kaynak Kişilerce 100-150 yıldır dokunmuş olabileceği ve 
anneden kıza geçerek yaşatıldığı söylenmektedir. (Konuk, 2017, sözlü görüşme). Dokunduğu 
köyün adını alan “İbecik Bezi” aynı zamanda “İbecik Dastarı” olarak da bilinmektedir. Günümüzde 
İbecik Bezi genellikle başörtüsü olarak kullanılmakla birlikte güncel anlamda şal, atkı ve ev tekstili 
örnekleri yapılmaktadır. 2011 yılında Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Gölhisar Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Meslek edindirme kursu kapsamında 150 kadına İbecik dokuma 
eğitimi verilmiştir. (Olpak, 2017, sözlü görüşme). 2017 Ağustos tarihi itibari ile köyde 13 tezgâh 
bulunmaktadır. Tezgâhı olanlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılamakta hem de sipariş üzerine do-
kuma yapmaktadır. (Konuk, 2017, sözlü görüşme).

Fotoğraf 1.İbecik Dokuması (Şal)
(Feriha Işıldar Hekim©)

Fotoğraf 2.İbecik Dastarı 
(Feriha Işıldar Hekim©)                 
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İbecik Dastarı; (çözgüsü ve atkısı) 20/1 pamuk ipliğinden dokunmaktadır. Çevre illerden 
ham olarak satın alınan iplikler çözgü hazırlanmadan önce haşıllama işleminden geçmektedir. 
Bu işlem dokumada ipliklerin birbirine karışmasını ve kopmasını engelleyerek kolaylık sağla-
maktadır. Haşıllanan iplikler çile halinde büyük masuralara sarılarak el çözeği oluşturulmaktadır. 
Zeminde tahta yüzey üzerine karşılıklı çakılan (mıh denilen) iki sıra çivili düzenek yardımıyla 
çözgü hazırlanmaktadır. Hazırlanan çözgü top şeklinde sarılarak tezgâha aktarılmaktadır. Kuma-
şın zemin örgüsü bez ayağıdır. Çözgü ve zemin atkısı olarak aynı kalitede iplik kullanılmaktadır. 
Desen yapan 2. atkı ipliği diğerlerine göre daha ince olup 12 kat sarılıp, kalınlaştırılarak uygulama 
yapılmaktadır. Dokuma esnasında el müdahalesi ile desen oluşturulmaktadır. Desen atkısı kul-
lanılacak olan motife göre küçük yumaklar şeklinde hazırlanıp mekik yerine elle taşınmaktadır. 
İplik, motifi oluşturabilmek için kumaş yüzeyinde küçük hareketler yaparak gezinmektedir. Motif-
ler serpme düzen ile kumaş yüzeyinde yer almaktadır. Ayrıca tek kenarda görülen şerit şeklinde 
motiflendirme de görülmektedir. Dokuyucular motife “yanış” adını vermektedir. Sülük Yanış, To-
pak Yanış, Zencir Yanış, Eğri sulu ve Fardı Yanış en çok kullanılan motiflerdir. Bu örnek dikdört-
gen parçalar şeklinde dokunup, dokunduğu yönden (desen atkısının işlendiği, motifi oluşturduğu 
yüzden) kullanılmaktadır.

3.2. Kastamonu (Selalmaz) Örneği
Yörede çember olarak nitelenen (Selalmaz Bezi, Selalmaz Çemberi) Kastamonu ve çev-

resinde özellikle Daday ilçesi ve bu ilçeye bağlı Selalmaz köyünde dokunmakta olan atkı ve 
çözgüsü pamuktan desenli bir dokuma çeşididir. İsmini dokunduğu yöreden almıştır. Dokuma 
geçmişi çok eskilere dayanan Kastamonu’da ve köylerinde 2014 yılında 120 adet tezgâhın bulun-
duğu ve çalıştığı bilinmektedir. Ayrıca 1941 yıllarında Daday’da 1257 tezgâhın çalıştığını döne-
min basınında yer almıştır. Halk Eğitim merkezinde 8 tezgâhla başlanan geleneksel dokumaları 
yaşatma çalışmalarının, röportajın yapıldığı tarihte 55 tezgâhla devam etmekte olduğu söylen-
miştir. (Erdoğdu, 2014, s.102-103).

Selalmaz Çemberi, (çözgü ve atkıdan) 20/1 numaralı kıvrak pamuk iplik ile dokun-
maktadır. Ham olarak temin edilen iplikler ilk olarak çirişleme denilen haşıllama yönteminden 
geçirilmektedir. Bu yöntem çözgüye sağlamlık kazandırmaktadır. Sonrasında iplikler hafif nem-
li iken masuralara sarılıp çözgü hazırlama aşamasına geçilmektedir. İplikler çağ(cağ) denilen 
çözgü ipliklerinin dizildiği aparattan çözgü dolabına aktarılarak işlem tamamlanmaktadır. Hazırla-
nan çözgü tezgâha alınıp tahar işleminden sonra dokumaya hazır hale gelmektedir. Kumaşın ze-
min örgüsü bezayağıdır. Dokuma eylemi sırasında desen atkısı el müdahalesi ile uygulanmakta 
ve desenler oluşturulmaktadır. Oldukça ince, seyrek bir yapıya sahip olan bu dokumada renksiz 
(zemin ve desen aynı renk) ve yoğun bir desenlendirme yapılmaktadır. Çözgü ipliği, zemin atkı 
ipliğinden daha kalın, desenlendirmeyi yapan 2. atkı ise diğerlerinden daha ince olup 5-6-8 kat 
olarak (istenen kalınlıkta, desene göre) sarılıp kullanılmaktadır. 
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İplik, deseni oluşturabilmek için kumaş yüzeyinde küçük hareketler3 yaparak gezinirken 
büyük motifler4 oluşturmaktadır. Motifler serbest düzen ile kumaş yüzeyinde yer almaktadır. 
Desen atkısı kullanılacak olan motife göre yumaklar şeklinde hazırlanıp mekik yerine elle taşın-
maktadır. Bu örnek, tersten dokunmakta ve top kumaş olarak tezgâhtan çıkarılmaktadır. Kumaş, 
yörenin yaşlı kadınları tarafından başörtüsü olarak kullanılmakta ve güncel uygulamalarla ev 
tekstili örnekleri de görülmektedir.

3.3. Bursa (Keles, Kozalı Kuşak/Arkalık) Örneği
Kozalı Kuşak Bursa’ya bağlı Keles ilçesinde dokunan dar enli, çözgüden ve atkıdan 

desenli, yünlü bir kumaştır. Bazı kaynaklarda Şal Kuşak ve Acem Şalı tipi olarak söylendiği gö-
rülmektedir. Taranmış olan yün ve keçi kılları bilinen en eski yöntemle eğrilip, iplikler çıkrıkta çile 
haline getirilmektedir. Çile haline getirilen iplikler boyalarla (önceleri kök boyalar ile) renklendirilip 
çözgü çözülmektedir. Çulfalık denilen eni en fazla 35cm olan dokumaların yapıldığı tezgâhlarda 
dokunmaktadır. (Çelikkol, 2005, s.974-975).

Çözgüden siyah, beyaz, kırmızı çizgili olan bu kumaşta atkıdan siyah zemin atkısı ve 
desenlendirmeyi yapan beyaz iplikli 2. bir atkı kullanılmıştır. Önceleri tüm iplikler yün olarak 
kullanılırken güncel örneklerde yün iplikle birlikte akrilik iplik kullanımı da görülmektedir. İncelenen 
güncel örnekte çözgüden kullanılan siyah iplik yün, çizgileri yapan beyaz, kırmızı, bordo iplikler 
ise akrilik olup kırmızı ve bordo iplikler çift kat kullanılmıştır. Kullanılan zemin atkısı çözgüdeki 
siyah iplikle aynı kalitede olup, deseni yapan atkı diğerlerinden daha ince, akrilik ve çift kat olarak 

3 Ekstra atkının kendi içinde gidip gelerek motifi oluşturduğu haraketler.
4 Boydan boya gezen ekstra atkının, kendi içinde oluşturduğu motiflerle beraber, kumaş yüzeyinde dese-
ne uygun atlamalar yaparak büyük kompozisyonlar oluşturmasıdır.

Fotoğraf 3.Selalmaz Çemberi Detay 
(Feriha Işıldar Hekim©) 

Fotoğraf 4.Selalmaz Çemberi
(Feriha Işıldar Hekim©)
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kullanılmıştır. Kumaş tersten dokunmuştur. Desen atkısı küçük yumaklar şeklinde hazırlanıp elle 
taşınmıştır. İplik, deseni oluştururken kumaş yüzeyinde zikzak atlamalar yaparak gezdirilmekte-
dir. Motifler küçük ve serpme düzen ile kumaş yüzeyinde yer almaktadır. Süs çiçeği, kuşgözü, 
kuş pençesi ve ilgi bu dokumalarda kullanıldığı bilinen motif isimleridir.(https://www.forumalv.
com/halk-oyunlari-dans/260966-bursa-ili-keles-ve-orhaneli-yoresi-halk-oyunlari-arastirmasi.html 
, 24.10.2017).

  
Fotoğraf 5.Kozalı Kuşak Detay

(Feriha Işıldar Hekim©)

 
Fotoğraf 6.Yan yana çitilmiş 2 Kuşak

(Feriha Işıldar Hekim©)                      

Kozalı Kuşağın hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Boyları 
2-3 m arasında olup erkeklerde ucu saçaklı eni 25-30 cm genişliğinde, şalvarın üstüne bele bir-
kaç kez dolanıp sarılarak kullanılmaktadır. ( http://bursaolgunlasma. meb.k12.tr/meb_iys_dosya-
lar/16/15/966823/dosyalar/2015_12/07093702_kelesyreskad%C4%B1ngysler.pdf , 23.10.2017 
). Kadınlarda ise Arkalık denilen ve eni 25-30 cm olan iki dokuma parçasının birbirine eklene-
rek kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Kozalı Kuşak kumaşından üretilmiş Acem Şalı olarak bi-
linen başka bir örnekte ise kare, iki ucu saçaklı, üçgen şekilde katlanıp bele, önlüğün üzerine 
bağlanmaktadır. (Bayar, 1996, s.16). Bazı kaynaklarda örneklerin boyutunun 1m2 olup verev 
katlanıp ucu saçaklı olarak kullanıldığı belirtilirken bazılarında 50-60 cm’lik dokumaların üçgen 
şeklinde kesilip yine ucuna saçak takılarak kullanıldığı söylenmektedir.

Kozalı Kuşak kadınlarda arkadan kullanılırken önlük olarak kullanılan diğer bir dokuma 
ise bağlama-boyama yöntemi ile desenlendirilmekte ve yörede Elmalı Öncek adı verilmektedir. 
(Atalayer, 2017, sözlü görüşme).
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4. Diğer Örneklere Bakış
Anadolu’da 2.bir desen atkısının el müdahalesi ile kumaş yapısına dâhil olduğu -  atkıdan 

desenlendirme yönteminin kullanıldığı - diğer yörelerin dokumalarına örnek verecek olursak; Bay-
burt (Ehram), Siirt (Şal-Şepik), Sinop (Boyabat Çemberi), Karabük (Eflani Bezi) ve Muğla-Fethiye 
(Üzümlü) dokumalarını bu kapsamda ele almak mümkündür.

Ehram; Hammaddesi yün olan küçük ve serpme desenli, dikdörtgen şeklinde dokunan 
benzer bir örnektir. Hammadde yönünden Keles ile ortak özelliğe sahiptir. Kumaş yüzeyindeki 
motif dağılımı bakımından yöntem olarak Üzümlü, İbecik ve yine Keles ile yöntem benzerliği 
göstermektedir. Ancak hem desenlendirme biçimi hem de kullanılan motifler açısından farklılıkla-
rı, onun özgün bir tür olarak görülmesini sağlamaktadır.

Fotoğraf 7. Ehram Örneği (Bayburt)
(Günay Atalayer arşivinden)       

Şalşepik; Hammaddesi Tiftik olan bu kumaşın Güney Doğu Anadolu bölgesinde birçok 
il ve ilçede dokunduğu tespit edilmiştir. (Atalayer, 2002, s.6-16). Pek çok yerde desensiz gibi 
görünürken atkıdan desenlendirme tekniği ile yapılmış örneklere de rastlanmıştır. Çok farklı gibi 
görsel olarak ifade edilen fakat desenlendirme tekniği bakımından araya bazı yerlerde atkı atılan, 
bazı yerlerde atılmayan, her ikisinde birlikte kullanıldığı bir şalşapik örneği görülmektedir. Aynı 
zamanda bükümsüz iplik kullanımına bağlı yoğun bir desenlendirme görülmektedir.(Fotoğraf 9) 
Desenlendirme açısından bir aşama ileri olduğunu söyleyebilriz. Bu aşamadan sonra daha çok 
ipliği kontrol ederek daha büyük desenler yapma endişesi doğmuştur. Tire’deki Beledi ve bugün 
jakar diye söz ettiğimiz sistemin ilk adımları olarak söylemek mümkün.

Yöntem olarak diğer üç yöre ile benzerlik gösterirken, hammadde ve desenlendirme tekni-
ğindeki uygulamanın farklı oluşu bu kumaşa özgün bir kimlik kazandırmaktadır.
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Fotoğraf 8. Şal-Şepik Örneği   (Siirt)
(Günay Atalayer arşivinden) 

Fotoğraf 9. Şal-Şepik Örneği (Ayaş)
(Günay Atalayer arşivinden)          

Benzer bir diğer örnek Boyabat çemberinin; Tarihsel örneklerde keten çözgü ve atkı ile 
dokunduğu (Atalayer, 2017, sözlü görüşme), desen atkısının pamuk olduğu bilinmektedir. Gü-
nümüzde ise hammaddesi pamuk, serpme desenli, çok renkli, aynı zamanda kenarları çözgü ve 
atkıdan bordo şeritli ince bir dokumadır. Hammadde yönünden İbecik ve Selalmaz dokumaları 
ile benzerlik göstermektedir. Desenleri, çok renkli oluşu ve kullanım amacı ile özgün bir karakter 
taşır.

Fotoğraf 10. Boyabat Çemberi Örneği
(Günay Atalayer arşivinden) 

Eflani çemberi yörede başörtüsü olarak kullanılan pamuklu ince bir dokumadır. (http://
www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/geographicalRegisteredList/ , 2017, s.40). Bu dokumanın ze-
min çözgü ve atkı ipliği, deseni oluşturan atkı ipliği ile aynı renk olup kalınlıkları farklıdır. Daha 
kalın olan pamuklu desen atkı ipliği serbest düzende çalışılmaktadır. Araya atkı girmeden motif 
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sıkıştırılarak oluşturulmaktadır. Kumaş yüzeyindeki motif dağılımı bakımından yöntem olarak Se-
lalmaz’a benzeyen Çember, hammaddesi pamuk olan yine Selalmaz, İbecik ve Üzümlü ile ben-
zerlik göstermektedir. Bu benzerliklerin yanında kompozisyondaki farklılıklar dokumada özgün 
yapıyı oluşturmaktadır.

Fotoğraf 11. Eflani Çemberi Örneği
(Günay Atalayer arşivinden)

          
Son örnek olarak ele alınan Üzümlü Bezi, İbecik Dastarı ile çok yönlü benzerlik göster-

mektedir. Hammaddesi pamuk, kumaş yüzeyindeki motif dağılımı serpme, desen atkısı beyaz ve 
dikdörtgen olarak dokunmaktadır. Arada atkı sıklığı, motif arası atkı sayısı farkı ve iplik numara-
larındaki değişiklikler dışında neredeyse İbecik Dastarı ile birebir aynı görünüme sahiptir. Yüzey-
deki desen dağılımı, desen atkı ile zemin atkısının sayısal farkı bu konuda dokuyucunun seçimini 
göstermektedir. Dokuyucu farkı dediğimiz bu özellik, dokumanın özgünlüğünü oluşturmaktadır.

Fotoğraf 12. Üzümlü Bezi Örneği (Feriha Işıldar Hekim©)
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5. Seçilen Kumaşların Yapısal Analizi
Anadolu’daki, 2. bir iplik ve el müdahalesi ile desenlendirme yapılan “Desen Atkılı Do-

kuma”lardan seçilen, bu üç yöreye ait örnekler; Hammadde, çözgü-atkı sıklık, kalınlık, yüzey 
düzenleme (kompozisyon) ve desenin kullanım biçimi bakımından birbirlerinden farklılık göster-
mektedir. Bu farklılığın ne gibi özellikler içerdiği analiz çizelgeleri ile ve görsel olarak sunulmuştur.

5.1. Analiz Tabloları

Tablo: 1. İbecik
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Tablo: 2. Selalmaz
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Tablo: 3. Keles
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5.2. Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 4
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Çizim 1 İbecik Örneği Örgü Açık Yazılımı (GünayAtalayer,Feriha Işıldar Hekim© )

)
Çizim 2 Selalmaz Örneği, Örgü Açık Yazılımı (Günay Atalayer, Feriha Işıldar Hekim©)
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Çizim 3 Ehram Örneği- Örgü Açık Yazılımı (Yağan, 1978, s.198)

Çizim 4 Kozalı Kuşak Örneği- Örgü Açık Yazılımı (Günay ATALAYER, Feriha IŞILDAR HEKİM©)
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6. Çizelgeler ve Karşılaştırma Tablosu Değerlendirme
İncelenen üç kumaş örneği de aynı desenlendirme yöntemi kullanmasına rağmen 

uygulamadaki farklılıklar görsel olarak saptanmış, karşılaştırma tablosunda belirtilmiştir.

İbecik örneğinde deseni yapan iplik küçük, sistematik kaydırmalar yaparak kumaş yüze-
yinde gezdirilirken araya bir zemin atkısı almaktadır. (Çizim 1) İpliğin arkada gezinme şekli ku-
sursuz bir biçimde uygulanmıştır. Atlamalar ön ve arka yüzde nerdeyse aynı görünüme sahiptir. 
Bu örnekte dokuyucu desenlendirmeyi mükemmel hale getirmeye çalışmıştır diyebiliriz. Desen 
atkısı beyaz renkte ve 12 kat yapılmış iplikten oluşmaktadır. Motifler küçük, serpme düzende 
görünürken, dokunan taraf kumaşın kullanılan yüzü olmaktadır ve dikdörtgen şeklinde tezgâhtan 
çıkmaktadır.

Selalmaz örneğinde serbest gezen desen ipliği araya zemin atkısı almadan büyük motifler 
oluşturmaktadır. (Çizim 2) İpliğin arkada gezinme şekli ön görünümüyle çok farklı olmaması ile 
birlikte atlamaların alttan yukarı geçişlerde kullanıldığı ve görünümü bozmadığı, desene uygun 
şekilde ilerleyişi dikkat çekmektedir. Dokuyucu atlamaları desene bağlı gizlemektedir diyebiliriz. 
Desen atkısı zeminle aynı, ham renkte ve 6 kat olarak kullanılmaktadır. Kumaş tersten dokunmuş 
ve top halinde tezgâhtan çıkarılmaktadır.

Bir diğer örnek olan Kozalı Kuşakta ise iplik büyük atlamalar yaparak araya zemin atkısı 
almadan küçük motifler oluşturmaktadır. (Çizim 4) İpliğin arkada gezinme şekli ön görünümüyle 
oldukça farklıdır. Bu örnekte dokuyucunun arkayı önemsemediğini söyleyebiliriz. Atlamaların 
uzun ve zikzaklar şeklinde alttan yukarı geçişlerde kullanıldığı görülmektedir. Kumaş yapısının 
sık ve kalın olması ön yüzde ve arka yüzde iki farklı görünüm elde etmemizi sağlamaktadır. 
İncelenen örnekte desen atkısı beyaz, çift katlı ve sentetik (doğal olmayan lif) iplik olarak kul-
lanılmıştır. Motifler küçük ve serpme düzende kumaş yüzeyinde yer almakta ve kumaş tersten 
dokunmaktadır. Kumaşın eni dar olarak nitelenen 30-35 cm dir.

İbecik örneği çözgü ve atkısı pamuk, seyrek ve geçirgen bir yapıya sahipken Selalmaz 
örneği, çözgü ve atkısı pamuk, sık ve geçirgen özelliği ile bilinmektedir. Kozalı Kuşak ise bu iki 
örnekten tamamen farklı olarak çözgüsü yün ve sentetik elyaf5∗, zemin atkısı yün, desen atkısı 
sentetik elyaf olup sık ve kalın bir yapıya sahiptir.

Son olarak kullanım alanlarına bakıldığında İbecik Dastarı; adını aldığı yörede hala başör-
tüsü olarak kullanılmakla beraber Ev Tekstili kapsamında güncel örnekleri de yapılmaktadır. Se-
lalmaz Çemberide; yörenin yaşlı kadınları tarafından başörtüsü olarak ve yapılan güncel örnekleri 
ile Ev Tekstilinde kullanılmaktadır. Kozalı Kuşak’ın ise Geleneksel Giyimde kullanımı karşımıza 
çıkmaktadır.

5 Güncel örneklerde kullanıldığı görülmektedir.
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SONUÇ:
Dokuma yönteminin gelişimi ve değişik desenlendirme tekniklerinin ortaya çıkışı ve gelişi-

mi Anadolu’da birçok yörede eş zamanlı olarak birlikte olmaktadır. Bu çalışma ile dokumacılığın 
tüm Anadolu’da köklü oluşu ve yaratıcı eylemin gelişim basamakları, görülmekte ve Anadolu’da 
dokuma desenli kumaş üretiminin yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak tüm bu benzerliklere 
karşın yöresel özgünlüğün nasıl taşındığı – oluştuğu karşılaştırmalı örneklerde görülmektedir. 
Bu karşılaştırmalar hem Anadolu dokumacılığının günümüze getirdiği zenginliği hem de doku-
macılığın ve dokumacının özgün yaratıcı yanını göstermektedir. Bu durum hem dokuyucunun 
yaratıcılığını hem de dokuma eyleminin Anadolu’ya özgü kimliğini ortaya koymaktadır.

Anadolu’da dokuma desenli kumaşlardaki “Dokuyucu farkı”; yüzey değerlendirmede (gör-
sellikte) kişinin seçimine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin İpliğin yüzeydeki gezinme 
biçimini, zemin atkısının olması veya olmamasını, ipliğin ince - kalın seçimini, desen atkısının 
rengini, dokumalar arsındaki farklılığının en önemli sebeplerinden olarak kabul edebiliriz. Ayrıca 
çevre faktörüne bağlı olarak kullanılan motif şekilleri de incelenen dokumalar arasındaki farklılığı 
ortaya koymaktadır. Örneğin Zeytin, Tütün, Kozalak vb. gibi motifler yörenin bitki örtüsüne göre 
değişkenlik gösterirken Baklava, Kuş Gözü vb. gibi motifler ortak özellik sağlamaktadır.

Bu anlamda yöresel özelliklerini koruyup dokumacılığı yaşatmaya çalışan, aynı zamanda 
güncel örneklerle yerel dokumacılığı devam ettiren birçok il, ilçe ve köyde sürdürülebilirliğin sağ-
lanması, yöreye özgü bezlerin, kimliklerinin özgünlüğünün belgelenip yaşatılması, coğrafi işaret-
lerinin alınması kültürümüzün korunması bakımından da önem taşımaktadır.
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�YUNANİSTAN’DA OSMANLI DÖNEMİ ESERLERİ ÜZERİNE 

İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL1 - Prof. Dr. Hamza KELEŞ2  

Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyeti döneminde, Vakıflar Genel Müdürlüğü fihrist defterlerin-
den (Kuyûd-ı Kadime olarak adlandırılan 756, 757. ve 758. defterlerden)  takriben 16.000 vakıf ve 
kamu eserinin inşa edildiği tespiti yapılmıştır3.  Söz konusu bu defterlerde kaydı olamayan veya 
kaybolan defterler olabileceğini hesaba katarak bu sayının çok daha fazla olabileceği ihtimali 
vardır. Balkan ülkelerinin tamamında Osmanlının hâkim olduğu dönemde inşa edilen vakıf, kamu 
ve askeri amaçlı eserlerin sayısı 15.846’dir.4 Bugüne kadar on bir Balkan ülkesinde (Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, 
Sırbistan ve Yunanistan) arazide yaptığımız araştırmalar sonucunda 4.500- 5.000 yapının ayakta 
olduğu tespiti yapılmıştır.  Balkan ülkelerinde Osmanlı vakıf eserlerinin genel durumunu yansıtan 
tablo ekte sunulmuştur:

1  Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi
2  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü Öğr. Üyesi
3  Ayverdi, E.H., Avrupa’da Osmanlı Mimarisi, Cilt I-IV, Kitap 1-6, İstanbul, 1981- 1982; Ayverdi Külliyatı 
olarak adlandırdığımız bu eserde söz konusu Balkan ülkelerinde ismi geçen yapıların kaydı verilmiştir. Ancak 
arazi çalışmasında dönemin siyasi ve idari konjonktürüne bağlı olarak bazı ülkelere gidilememiştir. Gidilen 
ülkelerde de sadece izin verilenlere gidilmiş, buna dönemin teknolojik imkânsızlıklarını da ekleyecek olursak 
mevcut yapıların tamamı incelenememiştir. Ancak bu alanda çalışacak yeni araştırmacılar içinde Ayverdi’nin 
külliyatı birinci el kaynak olma özelliğini kaybetmemiştir.   
4   Ayverdi, E:H., Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Cilt I-IV,  Kitap 1-6, İstanbul, 1982
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Balkan Ülkeleri İnşa Edilen Ayakta Kalan Oran
Arnavutluk 1015 230 % 20

Bosna-Hersek 3560 926 % 18

Bulgaristan 3339 628 % 16

Hırvatistan 241 54 % 22

Karadağ 222 137 % 43

Kosova 361 225 % 61

Macaristan 724 41 % 06

Makedonya 1413 584 % 34

Romanya 291 140 % 38

Sırbistan 909 182 % 18

Yunanistan 3771 756 % 20

TOTAL 15.846 3.903 % 15

Yunanistan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserlerinin Tespiti
Yüz Ölçümü: 131.957 km² ; Nüfusu: 1.092.771; Para Birimi: Avro;  Resmi Dili: Yunanca

Yunanistan, Adriyatik, Ege ve Akdeniz’in üç tarafını çevrelediği yarımada, büyük bir körfez 
ülkesi konumundadır. Bulunduğu konum itibarıyla Avrupa’yı Asya ve Girit Adası ile Afrika’ya bağ-
layan deniz yolu güzergâhı üzerinde bulunması, tarih içinde ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. 

  Şekil 1: Akdeniz havzası, Adriyatik ve Ege Denizi
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Yunanistan coğrafi olarak 13 idari bölgeye ayrılmış, bunlardan 9’u ana karada, 4’ü adaları 
kapsamaktadır. İdari anlamda ise 54 vilayetten oluşmaktadır. 

      
 Şekil 2: Yunanistan’ın 9 Bölgesini ve 54 Vilayeti Gösteren Haritaları 

Yunanistan’da 2004 - 2017 yıları arasında, farklı kurum ve kuruluşlar adında farklı za-
man dilimleri içinde yürüttüğümüz yüzey araştırması ve arazi projeler kapsamında, Yunanistan’ın 
anakara ve adalar dâhil tüm bölgelerinde Osmanlı dönemi eserlerinin tespiti yapılmıştır. Gazi 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TBMM, İRCİCA, Girit ve Ege Adaları Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Araştırmalar Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı adına yürüttüğümüz projeler saye-
sinde Yunanistan’ın tamamında arazi çalışmaları tamamlandı. 2016-2017 yılları arasında Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı adına Yunanistan’ın ana kara, Ege ve Akdeniz Adalarında “Osmanlı 
Vakıf Eserlerinin Tespiti” adı altında iki ayrı proje ile arazide eksik kalan envanter çalışmala-
rımızın yanında, arşiv araştırmalarına da hız vererek eksikliklerimiz önemli ölçüde tamamlan-
mıştır. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan bu kapsamlı projeler sayesinde 
Yunanistan’daki Osmanlı yapılarına ait vakfiye ve arşiv belgeleri künye ve özetleri çıkarılmış, 
arazideki mevcut yapılarla birleştirilerek her yapının ayrı dosyası oluşturulmuştur. Bu çalışma-
mızda yerinde incelediğimiz yapıların bulunduğu konum koordinatları, banisi, tarihçesi, kullanım 
durumu,  genel mimari tanımı, kitabelerinin okunması, farklı dillerde yazılı literatürün taranması, 
güncel ve arşiv fotoğrafları ile belgelenmesi, ölçüleri alınarak çizimlerinin yanında arşiv belge ve 
vakfiyelerinin orijinal hali ile Türkçe özetlerinin hazırlanması, arazi ve arşiv araştırmasını yürüten 
iki ayrı ekip çalışmasının ortak bir ürünüdür. Bunun gibi kapsamlı bir çalışmanın gerçekleşmesi 
için farklı disiplinlerden (Sanat Tarihçisi, Mimar ve Arşiv Uzmanı gibi) oluşan uzman ekip tarafın-
dan yapılmıştır. Sanat Tarihçi, mimar, yabancı danışman ve mahalli rehberden oluşan çekirdek 
ekibimiz arazide takriben 750 yapıyı yerinde incelemiş ve çizimleri varsa kontrol edilmiş, çizimleri 
olmayanların da ölçüleri alınarak plan ve kesitleri hazırlanmıştır. Projelerde arşiv uzmanı nezdin-
de çalışan ekip, Yunanistan’daki yapılara ait Başbakanlık Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinde bulunan 1.000’e yakın vakfiye 
veya arşiv belgesini, arazide tespit edilen veya yıkılmış olan yapılarla birleştirilmiştir. 
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Yukarda belirttiğimiz desteklenen projeler sayesinde, Yunanistan’nın Makedonya böl-
gesinde (Selanik, Yenice Vardar -Yenitsa, Serez, Drama, Sidro Kastro, Kilkis, Karaferye-Veria, 
Kesriye- Kastoria, Vodina, Kozana, Grevena Halkadiki ve Kavala gibi şehir ve köylerine) gidildi. 
Ardından Thesalya bölgesinde Arta, Tırkala (Tırhala), Yenişehir-Larisa, Volos ve Lamia gibi şehir 
merkezleri ve köylerine; Epir bölgesinde Yanya, Preveze, Parga, Konica, Florina ve Korfu Adası 
gibi şehirler ve etrafındaki köyler; Lada Erea bölgesinde Atina, Pire, Nafpaktos, Chalkis, Chorint 
ve Rio şehirleri ve köyleri ile Mora Yarım adasına geçildi. Mora (Peloponnes) yarım adasında 
Sparta, Pyrgos, Petras, Nafplion, Tripoli gibi şehirler ve küçük yerleşim yerleri ile Trakya Bölge-
sinde Gümülcine, İskeçe, Yenice Karasu, Dedeağaç, Dimetoka, Sofulu ve Ferice şehir ve kasa-
baları ile köylerin önemli bir bölümüne gidilerek yapılar yerinde incelendi. Ayrıca Girit Adasında 
Kandiye (İrakleo), Hanya, Resmo (Rethimno), Lashidi ve Sitea şehir ve köyleri, Rodos Adası 
şehir merkezi ve Lindos kasabası ile köyleri, İstanköy (Kos) adası şehir merkezi ve köyleri, Midilli 
Adasında Midilli şehir merkezi, Molivos ve Sigri kasabaları ile köyleri, Sakız ve Limni Adaları da 
taranmıştır. 

Bilindiği üzere Yunanistan’ın ana kara bölgesi 1385 yılındaki Selanik Savaşı ile, Ege Ada-
larından Rodos ve on iki ada 1522’ de Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Akdeniz’deki Girit 
Adası ise 1669 yılında Osmanlı idaresine katılmıştır. Osmanlı Devletinin zayıflamasıyla birlikte 
1829’de Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonunda Atina ve güneyini içine alan Mora Yarım Adası yeni 
kurulan Yunanistan Krallığı’na terk edilmesi ve ardından Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile 
Yunanistan’ının ana kara ve Ege ve Akdeniz adalarının büyük bir bölümü Osmanlı idaresinden 
çıkmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinden önce Türk nüfusunun 
Balkanlarda yaşadığı en yoğun ülkelerden biriydi. Balkanlarda Yunanistan’ın Türk idaresine en 
erken katılan ülkelerden biri olması sebebiyle sayı itibariyle en fazla Türk eserinin bu ülkede 
inşa edildiği görülmektedir. Türk eserlerinin yoğun olarak bulunduğu şehirlerarasında anakarada 
Selanik, Vardar Yenicesi, Kavala, Gümülcine, Dimetoka, İskeçe, Karaferye, Yenişehir (Larisa), 
Yanya, adalardan ise Rodos, İstanköy ve Midilli adalarındaki aynı adlı şehir merkezleri ile Girit 
Adasında Kandiye, Hanya ve Resmo şehirlerini sayabiliriz.  Yunanistan’da beş asırdan fazla Türk 
hâkimiyeti döneminde toplam 3.771 eser inşa edilmiştir. Bunlardan günümüze gelebilen yapıla-
rın sayısı 750 civarındadır. Günümüzde ayakta kalabilmiş yapıların çoğu Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı Batı Trakya bölgesidir. Yunanistan’daki Türk eserleri Erken Osmanlı mimari özelliklerini 
taşımaktadırlar. 

Yunanistan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri alanında Türk araştırmacılar tarafından ge-
niş çaplı bir araştırma yapılmamıştır. Yapılanlar yüzey araştırmaların ötesine gidilememiştir. Kay-
da değer olanlardan Ayverdi’nin5, Çelikkol’un6, Rodoslu’nun7, Balduci’nin 8, Bıçakçı’nın9, Arslana-

5  Ayverdi, E.H, Avrupa’da Osmanlı Mimarisi, C.IV, İstanbul, 1982, s. 384. 
6  Çelikkol, Zeki, İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1990; Çelikkol, Zeki, Rodos’taki Türk Eser-
leri ve Tarihçe, Ankara, 1992. 
7  Rodoslu, Celaleddin, Rodos ve İstanköy Adalarında Gömülü Tarihi Simalar, Ankara 1947; 
8  Balducci, H. Rodos’ta Türk Mimarisi, (C. Rodoslu, Çev.), TTK. Ankara, 1987. 
9  Bıçakçı, İsmail, Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri, İstanbul, 2003.
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pa’nın10, Çam’ın11,  Brouskari’nin12, Gabriel’in13 ve İbrahimgil’in14 kitap ve makalelerini sayabiliriz. 

Bildirimizde, Yunanistan’da Türk vakıf eserlerinin arşiv kayıtlarında ve arazide mevcut du-
rumunu yansıtan tablolarda yapı türüne göre tasnifleri yapılmış ve istatistiki rakamlar verilmiştir. 
Ayrıca kullanım amaçlarına göre grafik oranları gösterilmiştir. 

Yunanistan’da Osmanlı Dönemi Eserlerinin Durumunu Gösteren Tablo:

FONKSİYON YAPI TÜRÜ ARŞİV KAYIT ESER 
SAYISI

AYAKTA OLAN ESER 
SAYISI 

DİNİ YAPILAR

CAMİ-MESCİT 2336 245

TEKKE 307 17

TÜRBE 30 40

NAMAZGÂH - 3

HAZİRE 10

EĞİTİM YAPILARI

MEDRESE 182 6

MEKTEP 315 9

DARÜL-KURRA 7 3

OKUL - 20

RÜŞTİYE - 2

KÜTÜPHANE - 3

TİCARİ YAPILAR

HAN 171 5

BEDESTEN - 3

ARASTA - 2

KERVANSARAY 10 -

DEĞİRMEN - 5

TÜTÜN DEPOSU - 2

FIRIN - 1

ZEYTİN FABRİKASI - 6

10  Aslanapa, O. Rodos’ta Türk Eserleri. Belleten (42), Ankara, 1965, s.531-538.
11  Çam, N. Yunanistan’da Türk Eserleri. TTK. Ankara, 2000. 
12  E. Brouskari, E., Ottoman Architecture in Greece. Hellenic Ministry of Culture, Athens, 2008. 
13  Gabriel, A., La Cite des Rhodes, Architecture Civile et Religieuse, Bulletin Hispanique, 28(1),Paris, 
1926, s. 100-103
14  İbrahimgil, A. Rodos Murat Reis Külliyesi Belgeleme ve Restoreasyon Önerisi. (Gazi Üni. Fen Bil. 
Ens.Y.Lisans Tezi). Ankara, 2012; İbrahimgil, M. Z. (2010). Fethi Ahmet Paşa’nın İstanbul ve Rodos 
Adasındaki Vakıf Eserleri. Proceeding Of The Fourt International Congress On Islamic Civilisation In The 
Balkans, IRCICA, Üsküp, 2010, s. 453-490). 
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ASKERİ YAPILAR

KALE 22 57

KULE - 13

KIŞLA - 12

BARUTHANE - 3

TABYA - 2

TERSANE - 3

SOSYAL YAPILAR

İMARET 65 4

HAMAM 134 44

KÖPRÜ 25 14

SAAT KULESİ 5 13

SU KEMERİ 6 3

ÇEŞME 152 144

SEBİL 4 4

SARNIÇ - 6

ÇAMAŞIRHANE - 3

KAMUSAL YAPILAAR

VALİ KONAĞI - 1

GÜMRÜK BİNASI - 5

HASTANE - 9

HAPİSHANE - 4

MAHKEME BİNASI - 5

KARAKOL BİNASI - 2

İDARİ BİNA - 28

SİVİL YAPILAR 
SARAY - 3

KONAK - 34

TOPLAM 3771 756

Genel tablodan görüleceği üzere Yunanistan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserlerinde esas 
tahribat dini ve eğitim yapılarında olduğu anlaşılmaktadır. Arşiv kayıtlarında 2.673 yapıdan gü-
nümüzde ayakta kalabilen sadece 315 yapı vardır. Asıl tahribat da cami, mescit ve tekke yapıları 
üzerindedir. Dini yapılardan günümüzde ayakta kalan sadece % 9’dur. Batı Trakya ve Adalar 
hariç, Yunanistan’ın ana kara bölgesinde sembolik anlamı olan minareye rastlamak mümkün 
değildir. Ayakta olan camilere ait minarelerin tamamı yıkılmıştır. 

Eğitim yapılarında da durum aynıdır. Arşiv kayıtlarındaki 504 yapıdan sadece 43 tane-
si ayakta kalabilmiştir. Bu sayıya son dönemde gayr-ı müslim çocuklarına yapılan okullar da 
dahildir. Çünkü bu okullardan bazılarını günümüzde de kullanmaya devam etmektedirler. Buna 
rağmen ayakta kalabilen eğitim yapısı sadece %11’dir. 

Ticaret yapılarında ise arşiv kayıtlarında 171 yapıdan ayakta kalan sadece 24 yapıdır. 
Burada arşiv kaydı olmadığı halde yerinde tespit ettiğimiz 14 yapı vardır. Bunlardan bir kısmı özel 
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mülke ait olabilir. Buna rağmen ayakta kalan ticaret yapısı %7’dir. Küçük ölçekteki hanların özel 
mülke geçtiği ihtimali yüksektir. Ancak bunu arazi çalışmasında tespit etmek imkânsızdır. 

Askeri yapılarda ise durum farklıdır. Arşiv kayıtlarında 22 yapıya ait arşiv kaydı olmasına 
rağmen, arazi çalışmasında Osmanlı Dönemine ait 90 yapı yerinde tespit edilmiştir. Bu ters oran 
askeri yapıların arşiv kayıtlarının tamamına  ulaşılamaması veya stratejik öneme sahip savunma 
amaçlı yapılar olduğundan kayıtlarının gizli tutulması ile izah edilebilir.  Ayrıca kale, hisar gibi ya-
pıların daha önceki dönemlerden gelerek Osmanlı döneminde sadece tamir ve onarım yapılmış 
olmasıdır. 

Sosyal amaçlı yapılardan arşivdefterlerinde 391 yapının kaydı olmakla birlikte, günümüz-
de ayakta kalan yapı sayısı 235’dir. Söz konusu çeşme, sebil ve hamam gibi yapılar Osmanlı 
hakimiyetinden sonra da kullanıldığından tahribatı daha azdır. Nitekim bu yapılardan çeşmelerin 
büyük bir kısmı harabe durumdadır. Hamamlar ise fonkiyon değiştirilerek turistik veya ticari 
amaçlı kullanılmaktadır.  

Kamusal yapıların arşiv kayıtlarına biz ulaşamadık. Vakıf eseri olmadığı için Osmanlı ve 
askeri arşiv belgelerini araştırmak gerekecektir. Bu sebeple şu ana kadar yaptığımız arşiv çalış-
masında bir belgeye rastlayamadık, ancak arazi çalışmasında yerinde yaptığımız incelemelerde 
Yunanistan’ın genelinde 91 yapı tespit edilmiştir.  

Sivil yapılar özel mülkte oldukları için arşiv kayıtları bizim konumuzun dışındadır. Biz 
arazi çalışmasında mimari ve süsleme bakımından çok önemli bulduğumuz bazı sivil yapılarını 
inceledik. Arazi çalışmasında Osmanlı dönemine ait önemli bulduğumuz 37 yapıyı inceledik. 

ADALAR

Rodos Adası  
Türkiye kıyıları boyunca uzanan Boğazönü, Saruhan ve Menteşe Adaları’na Doğu Akde-

niz Adaları da denmektedir. Bunların içinde Rodos Adası, Menteşe Adaları içinde bu takımadanın 
yönetim merkezi olarak yer almaktadır15. Rodos Adası, Ege Denizi’nin güneydoğu ucunda adeta 
Akdeniz ile kesişim noktasında bulunmaktadır. Bu anlamda tarih boyunca eski deniz yollarının 
hem doğu batı hem de kuzey güney istikametinde bir karşılaşma noktası olmuştur.  Osmanlı 
döneminde, Ege Denizi’nin güney ucunda bulunan Rodos’un da aralarında bulunduğu bu takı-
madaların başlangıçta “Cezair-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları)”, daha sonra “Menteşe Adaları” ve 
1800’lü yıllardan sonra ise “Cezair-i isna aşer” (Oniki Ada) adıyla isimlendirildiği bilinmektedir16. 
Osmanlı’da Oniki Ada adı verilmesinin sebebi, bölgedeki adaların sayısından değil, her adanın 
“12 üyeli mahalli meclis” sistemi ile idare edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir17.  Yu-
nanlılar, söz konusu adalara Yunancaya harfiyen tercüme yaparak “dodeca/oniki” ve “nesos/
adalar” kelimelerinin birleşiminden “Dodecanesos” şeklinde adlandırmaktadırlar. Batı dillerine de 

15  Örenç, A. F.,Yakın Dönem Tarihimizde Rodos Adası. (İ.Ü. Sos. Bil. Ens. Doktora Tezi), İstanbul, 2001. 
s. 2.
16  Taşkıran, C., Oniki Ada’nın Dünü ve Bugünü. Gen. Kur. Bşk. ATASE Yay., Ankara, 1996, s. 4.
17  Oniki Ada denilen adalar grubunda, isminin çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Sadece büyük olanları 
sayarsanız 14 ada, büyüklü küçüklü hepsini sayarsanız 20’den fazla ada ve adacık vardır. Buradaki 12 sayısı 
adaların sayısı değil, 12 üyeli meclisle yönetilmesinden gelmektedir.
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Yunanca’dan «Dodecannese» olarak geçmiş ve sözü edilen adaları çağrıştırmaktadır18. Bahse-
dilen irili ufaklı adlar topluluğunun belli başlı adaları, Rodos (Rhodes), İstanköy (Kos), Çoban 
(Kaşot / Kasos), Kerpe (Karpathos), Limoniye (Alimia), Sömbeki (Simi), İlki (İlyaki / Tilos), İncirli 
(Nisiros), İstanbulya (Astropalya), Kilimli (Kalimnos), Herke (Khalki), Batnaz (Patmos), Eşekler 
(Lipso) ve İleriye (Leros) adalarıdır19. 

FONKSİYON YAPI TÜRÜ AYAKTA OLAN ESER SAYISI

DİNİ YAPILAR

KÜLLİYE 3

CAMİ 29

TEKKE 5

TÜRBE 13

HAZİRE 6

EĞİTİM YAPILARI

MEDRESE 3

MEKTEP 6

KÜTÜPHANE 1

RÜŞTİYE 2

TİCARİ YAPILAR
HAN 1

ARASTA 1

ASKERİ YAPILAR

KALE 2

BURÇ 4

ZİNDAN 1

CEPHANE 2

SOSYAL YAPILAR

HAMAM 3

ÇEŞME 21

SEBİL 2

İMARET 1

SİVİL YAPILAR

KÖŞK 3

KONAK 4

SARAY 1

KAMU YAPILARI

SAAT KULESİ 1

HÜKÜMET KONAĞI 1

VALİ KONAĞI 1

ŞERİAT MAH. 1

TELGRAFHANE 1

TOPLAM 119

18  Pazarcı, H., Ege Denizindeki Bazı Adacık Ve Kayalıkların Statüsü Hakkında Türk Yunan Uyuşmazlığı, 
Ankara, 1999, s.5. 
19  On iki Ada, Türkçe ve Yunanca isimleri ile belirtilmiştir.
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Sakız Adası

FONKSİYON YAPI TÜRÜ AYAKTA OALAN ESER SAYISI

DİNİ YAPILAR

KÜLLİYE 3

CAMİ 20

TEKKE 5

TÜRBE 6

HAZİRE 2

EĞİTİM YAPILARI

MEDRESE 5

MEKTEP 4

KÜTÜPHANE 1

RÜŞTİYE 1

TİCARİ YAPILAR
BEDESTEN 1

ARASTA/LOCA 1

ASKERİ YAPILAR

KALE 4

HİSAR 1

TERSANE 4

KIŞLA 4

BARUTHANE 2

CEPHANE 2

ZİNDAN 1

 KARARGÂH BİNASI 1

TABYA 1

SOSYAL YAPILAR

HAMAM 5

ÇEŞME 25

SEBİL 1

SARNIÇ 4

İMARET 2

SİVİL YAPILAR KONAK 3

KAMU YAPILARI
HÜKÜMET KONAĞI 4

VALİ KONAĞI 1

TOPLAM 114
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Girit Adası

FONKSİYON YAPI TÜRÜ AYAKTA OLAN ESER SAYISI 

DİNİ YAPILAR

KÜLLİYE 3

CAMİ 30

TEKKE 5

TÜRBE 6

HAZİRE 2

EĞİTİM YAPILARI

MEDRESE 5

MEKTEP 4

KÜTÜPHANE 1

RÜŞTİYE 1

TİCARİ YAPILAR
BEDESTEN 1

ARASTA/LOCA 1

ASKERİ YAPILAR

KALE 4

HİSAR 1

TERSANE 4

KIŞLA 4

BARUTHANE 2

CEPHANE 2

ZİNDAN 1

 KARARGÂH BİNASI 1

TABYA 1

SOSYAL YAPILAR

HAMAM 5

ÇEŞME 25

SEBİL 1

SARNIÇ 4

İMARET 2

SİVİL YAPILAR KONAK 3

KAMU YAPILARI

HÜKÜMET KONAĞI 3

VALİ KONAĞI 2

TOPLAM 124
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 Söz konusu bu eserlerden büyük bir kısmı tabi afetler, savaşlar, çatışmalar sonucunda 

ortadan kaybolmuş, bir kısmı da bakımsızlık, ilgisizlik ve yeni imar projeleri ile kasıtlı veya zorunlu 
olarak yıkıldığı malumumuzdur. Bütün bu saydığımız olumsuzluklardan kurtulabilen ve her geçen 
gün sayıları daha da azalan Osmanlı-Türk eserlerinin günümüzdeki mevcut sayısı takriben 750 
- 800 civarındadır. Bizim arazi çalışmalarında şu ana kadar ayakta olduğunu tespit ettiğimiz eser 
sayış 756’dır. Belki kenarda köşede, köylerde gözden kaçmış veya tespit edemediğimiz birkaç 
eser daha çıkabilir. Ancak bu envanterin ana gövdesini değiştirmez. 

1913’te Türk hâkimiyetinin tamamen bölgeden çekilmesinden sonra, Türk yapılarının bü-
yük bir kısmı zamanla yıkılıp ortadan kaldırılmış; bir kısmı birkaç duvar parçası veya harabe 
halinde, çok az bir kısmı da eski orijinal haliyle veya tamiratlarda değiştirilerek günümüze ula-
şabilmiştir. Yapıların büyük bir kısmının yok olmasında değişik tarihlerde vuku bulan savaşların, 
yangın ve deprem gibi tabii afetlerin yanı sıra tarihi mirasa sahip çıkması gereken kurum, kuruluş 
ve kişilerin bilinçsizliğinin de rolü vardır. En önemli sebep ise, Balkan ülkelerindeki yönetimlerin 
şehir görüntüsünü Osmanlı varlığı ve kültürüne ait yapılardan “temizlemek” maksadıyla şehir 
imar planlarını bahane ederek giriştikleri kasıtlı tutumlardır. 

Yunanistan’daki Türk yapıları plân, hacim biçimlenişi, malzeme ve teknik, cephe düzeni ve 
süsleme bakımından Osmanlı–Türk mimarisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Balkan ülkelerin-
deki Türk eserleri Anadolu’daki çağdaşı olan yapılarla her yönden benzerlikler göstermektedirler. 
Yunanistan’da kısmen veya tamamen ayakta olan camilerin Erken ve Klasik Osmanlı Mimarisinin 
plan ve hacim, malzeme, teknik ve süsleme anlayışını devam ettirdikleri dikkat çekmektedir.

Osmanlı Devleti’nin farklı dönemlerinden günümüze kalan önemli ve değerli eserleri her geçen 
gün sayıları azalmakta, bunun için koruma altına alınması hayati önem arz etmektedir. Bu tarihi yapılar 
ve eserler yalnızca Osmanlı’nın geçmişine ait bir varlık değil, Yunanistan’ın genelinde bölgenin kimliğine, 
tarihi geçmişine, yerel ve kültürel değerlerine de ışık tutan yapılardır. Bu nitelikleri ile Yunanis-
tan’ın tarihine ve turizmine de kaynaklık edebilecek değerleri bünyesinde barındıran ortak bir 
kültürel hazinesidir. Bu sebeple bu kültürel mirasın korunması ve yaşatılması sadece Yunanistan 
makamlarının değil, başta Türkiye’nin ve uluslararası teşkilatların da görevidir. 
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�DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇE VE YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİ 

ÖZELLİKLERİNİN GİYİM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Nesrin KACAR1

1. GİRİŞ
Giyim kuşam, insanoğlunun kültürel gelişim ve yaşam sürecinde temel fizyolojik gerek-

sinimleriyle beraber başlayan, temelinde korunma, ait olma, sevme ve sevilme ihtiyaçları başta 
olmak üzere, gelişim sürecinde geniş kültürel fonksiyonlar yüklenmiş bir olgudur. Toplumsal ve 
kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kül-
türel öğe aynı zamanda kültürün hızlı bir taşıyıcısıdır. 

Türk giyim kültürü de canlılık ve zarafeti, motif zenginliği, kalitesi ile Anadolu insanının 
yaşam tarzını ve dünya görüşünü büyük ölçüde yansıtan bir özelliğe sahiptir. Anadolu’da özellikle 
kadın giyimi, bedenine ve ayağına giydikleriyle, bunların bezemeleri ve takıları ile oluşan bir 
bütündür. İnsanlar bu bütün içinde, gelenekleri ve toplumdaki yerine göre neyi, nerede, ne za-
man, nasıl giyeceğini yaşayarak öğrenir. Böylece giyim kuşam geleneği kuşaklar arası yaşatılır. 
Bununla birlikte tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal durum gibi farklılıkların, doğal olarak kıyafet 
hayatını da etkilemiş, yörelere özgü tarzların oluşmasında rol oynamıştır (Sarıoğlu, 2006: 202; 
Özdemir, 2012: 345-355). 

Bir ulusun kültürel yapısını yansıtan ve geçmişlerini konuşmadan anlatarak günümüze 
taşıyan geleneksel giysiler çok önemli tarihsel ve görsel kaynaklardır. Geleneksel giysiler geç-

1 Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, 20070 Çamlık 
Yerleşkesi-DENİZLİ nkacar@pau.edu.tr
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mişten günümüze bırakılan maddi kültürel miraslar olarak düşünüldüğünde bunların korunması, 
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ulusların kültürel devamlılığı için oldukça önemlidir. 
Anadolu kültürünün en önemli parçalarından olan ve karakteristik özelliklerini en iyi yansıtan ge-
leneksel giysilerimizi koruyarak, sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. 
Geleneksel giyim “Geleneksel Kültürümüzün” bir parçasıdır (Şentürk, 2008: 443). Bu nedenle 
ulusların mirasları üzerine yapılan çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Giyim-kuşam bütün 
olarak bir kültür ürünüdür, doğrudan doğruya insanla ilgili olduğundan, insanın yaşam biçimini 
belirten bir göstergedir (Sürür,1983: 7). Türk ulusunun bu konudaki sanat anlayışı zengin, oriji-
nal, estetik ve görkemli bir niteliğe sahiptir. Giysiler üzerindeki bezemelerin güzelliği geleneksel 
süsleme kültürümüzün zenginliğini yansıtmaktadır (Kılıçkan, 2004: 166; Özus, Erden ve Çeliköz, 
2011: 235-254). 

Türk milletinin kültür tarihi incelendiğinde, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç 
yollarında karşılaştıkları kültürlerden de etkilenerek günümüze kadar uzanan zengin bir giyim- 
kuşam potansiyeline sahip olduğu görülmektedir (Arlı, 1992: 23). Geleneksel giysilerin bir mede-
niyetin tarihine, inanışlarına, yaşam biçimine ve kültürüne kadar o medeniyete kaynaklık ederek, 
gizli kalmış kültürel değerlerinin gün ışığına çıkmasında önemli bir yere sahip olduğu bilinmekte-
dir (Akbay, 2014: 2-3). Giyim tercihleri, bireylerin hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlere 
ilişkin güçlü normları hem de olağan üstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir bi-
çimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl yorumladıklarını gösteren eşsiz bir alandır (Crane, 11). 

Giyim kültürü toplumun estetik, dinsel, siyasal, ekonomik, sosyal, çoğrafi ve kültürel biri-
kimlerinin sonucu olarak biçimlenir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Ülkeler kendilerine özgü farklı 
giyim kültürü ile diğer milletlerden ayrılan özellikler taşır (Üstün ve Yurdakul, 2015: 1399-1419). 
Anadolu’nun birçok yöresinde geleneksel giysi kültürü bir çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. 
Her yörenin kendine has bir giysi kültürü bulunmaktadır. Giysilerin oluşmasında kültür kadar, 
iklim ve dinsel inançlar da önemli roller oynamaktadır. Süslenme gereksinimi de giysilerin özellik-
lerini belirleyen diğer bir faktör olmuştur (Salman ve Atmaca, 2009: (15):11- 17).

Sıcak bölge insanları kendilerini serin tutacak ince pamuklu dokumalardan elbiseler yapıp 
giyerlerken, soğuk bölge insanları da kalın yünlü kumaşlardan elbiseler yaparak giyinmektedirler. 
Ülkemizin bölgeler arasındaki iklim değişkeni birbirinden çok farklı olduğundan dolayı insanların 
kendi iklim koşullarına göre giyinip kuşandıkları görülmektedir. Çal yöresinin giysileri genellikle 
basma ve pazenden kalın kumaşlardan, kadifelerden ve buna benzer çeşitli kumaşlardan yapıl-
makta, özellikle de iç kısmı astarlanmaktadır.

Çal ilçesi geleneksel giysileri günümüzde yörede günlük yaşamda giyilmemekte ancak 
küçük yerleşim merkezlerin de birçok evin sandıklarında saklanmaktadır. Aynı zamanda son yıl-
larda kına gecelerinde ve “duvak” ya da “kız ertesi” olarak tabir edilen düğünden sonraki gün giyil-
mektedir. Bu geleneksel giysiler birde halk oyunları kıyafetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli 
kültürün ve milli kimliğin bir parçası olan geleneksel giysilerin yaşatılması şüphesiz çok önemlidir. 
Bu nedenle de yapılan bu araştırma da maddi kültürel mirasın bir parçası olan Çal ilçesi gelenek-
sel kadın giysileri ele alınarak kayıtlara geçirilmesi, unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılma-
sı ve devamlılığının sağlanması düşünülmektedir.
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Yapılan çalışma Denizli ili Çal ilçe ve yöresindeki kadınların giyim kültürünü ortaya koy-
mak, kültür içinde şekillenen sanat anlayışını açığa çıkarmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak 
açısından yok olmaya yüz tutmuş ancak, kına gecesi, düğün, sandık ve çeyizlerde nadiren görü-
len geleneksel kadın giysilerini tespit etmek, incelemek, belgelendirmek, yaşatmak ve özelliklerini 
ortaya çıkararak gelecek kuşaklara geçmişimizin izlerini taşıyabilmek amacıyla planlanmış ve 
yürütülmüştür.

1.1. DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNİN TARİHÇESİ
Çal ilçesi, bölgenin Türk hâkimiyetine girmesinden sonra, 19.YY. ortalarına kadar Demirci 

köy olarak adlandırılmıştır. Bu ismin o dönemlerde İlçede demirciliğin yaygın bir zanaat dalı olma-
sından dolayı verildiği tahmin edilmektedir. 19.YY.ortalarından itibaren ise Çal adı kullanılmaya 
başlanmıştır. Çal kelimesi Çağatay Türkçesinde “yüksek yer” anlamına gelmektedir.

Çal bölgesinin tarih içinde sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, İskender İmpara-
torluğu, Selevkoslar Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu 
egemenliği altında kaldığı bilinmektedir. Denizli ve Çal çevresi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile 
Bizans arasında yapılan 1071 Malazgirt Zaferi sonrası dönemde Selçuklu Türklerinin egemenliği 
altına girmiştir. Mahmut Gazi, İsa Bey Seyit Gazi ve Hüsamettin Bey, Sülü Bey, Şeyh Elvan, 
Selcen Bey, Bahaiddin Bey, Ali Fakı Bey gibi Selçuklu uç komutanları Çal ve çevresinin Türkleş-
tirilmesinde önemli rol oynamışlardır. 1176 Kumdanlı (Miryakefalon) Savaşı’ndan sonra yöreye 
Oğuz’un çeşitli boylarına bağlı Karamanlı, Çakırlar, Sülüler, Kabalar, Hançalar, Cabarlar, Çatal 
Obalılar, Kaçarlar, Horzum, Sakızcılar, Sindel, Kaplanlar, Demirciler, Seyitler, Sarı Keçili, Sarı Te-
keli, Karalar, Hadımlar gibi oymaklar yerleşmiştir. Çal ilçesi Osmanlı döneminde 1882’de Denizli 
Sancağı kurulunca bu sancağa bağlanan Çal’da, 1886’yılında Kaza (İlçe) teşkilatı kurulmuştur. 
Osmanlı döneminde Çal, bölgenin önemli bir merkezi durumundadır. İlçe yakınlarında “Kayı Pa-
zarı’nın kurulması ve üç adet medresenin bulunması bunun göstergesidir (http://www.cal.gov.tr/
tarihce).

İlçe nüfusunun büyük bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Üzüm, elma, sebze, tahıl, anason, 
haşhaş, kekik, ayçiçeği, yem bitkileri gibi ürünler başlıca tarımsal ürünleri oluşturmaktadır.  İlçe-
miz Denizli İl merkezine 65 km uzaklıktadır (http://www.pamukkale.gov.tr/tr/İlceler/Cal).

1.2.  DENİZLİ YÖRESİ GELENEKSEL GİYİM – KUŞAMI
Denizli ve yöresinde giyilen geleneksel giysi parçalarını; göynek, şalvar, üçetek (henteri),  

yemeni, fes, kemer, kuşak, poşu, cepken, çarık, çorap, tepelik, işlik, önlük, zülüflük ve alınlıklar 
oluşturmaktadır. Köylerde genellikle renkli kumaşlardan üçetek (henteri)  adı verilen fistan, cep-
ken, şalvar ve pullarla süslü fes giyerler. 

Denizli yöresinde kadınlar üçeteğin (henteri)  içine ipekten ya da pamuklu bürümcük ku-
maştan “göynek” giyerler. Göynek yakasız olmakla birlikte, boyun kısmına ise kanaviçe işlenmiş-
tir. Kol ve yaka kenarları iğne oyaları ile süslenmiştir. Kolları uzun ve düğmesizdir. Göyneğin üze-
rine üç parça şeklinde üçetek (henteri) denen ön iki arkası tek etekli, ipekli veya “kutnu” kumaştan, 
eteklerinin kenarları dalgalı çeşitli motiflerle işlenmiş elbise giyerler. Beline ipekli, pamuklu veya 
yün dokuma kuşak bağlanır. Üçeteğin (henteri)  üzerine önü açık, düğmesiz, uzun kollu, kol uçları 
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ve yaka kenarları işli-oyalı bazen ipekli, bazen üçeteğin kumaşından farklı renklerde kumaşlar-
dan dikilmiş cepken giyerler. Üçeteğin (henteri)  altına yine üçetek (henteri)  kumaşından veya 
ipekli satenden düz renkli paçası lastikli, beli uçkurla büzmeli şalvar giyerler (fotoğraf: 1).

    
             Fotoğraf 1: Denizli ve yöresinde giyilen üçetek (henteri) örnekleri. 

Denizli’nin çeşitli yörelerinde giyimde farklılıklar görülmektedir. Geleneksel kadın giysi-
lerinde görülen bazı özellikler: Acıpayam, Tavas ve Çameli yöresinin kadın giysileri arasında 
fazla farklılık yoktur. Kadınlar genel olarak geniş ve paçaları golf tipi, lastikli şalvar giyerler. Üst 
giysiler dizlere kadar uzayan bazıları paçalı, bazıları yekpare biçimde “fistanlıdır” Başa genellikle 
ön tarafına sarı pul paralar dizilmiş fesler giyilir. Fes üzerine bir örtü bağlanır. Giysiler renk renk 
kumaşlardan yapılır. Başörtüleri de beyaz veya renkli kreplerdir.

Güney, Buldan yöresi kadın giysilerinde topuklara kadar uzayan “fistan”dan ibarettir. Ayrı-
ca “peştamal” denen bir örtü bele sarılır özellikle giyilen peştamallar pamuklu, çizgili ve renk renk-
tir. Özel günlerde (kına gecesi, düğün, bayram vb.) kullanılanları ise ipek, renkli ve düz desenlidir. 
Yine aynı yöre köylerinde kadınlar kat kat çeşitli kumaşlardan yapılmış topuğa kadar uzayan şal-
varda giyerler. Peştamal ve fistan üzerine renkli veya düz üstlükte kullanılır. Bu üstlüklere “Buldan 
Üstlüğü” denir. Çal, Çivril yöresi giysileri Tavas Yöresi’ne benzese de bazı farklılıklar gözlenmek-
tedir. Köylerde genellikle renkli kumaşlardan üç etek adı verilen fistan, şalvar ve pullarla süslü fes 
giyerler (http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Kultur-Turizmi-Denizli/Mahallli-Giyim-Kusam). 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. MATERYAL
Araştırmanın materyalini, Denizli ili Çal ilçe ve yöresi geleneksel kadın giysi özellikleri ile 

ilgili kaynakların taranmasından elde edilen bilgiler ve giysilere ait fotoğraflar teşkil etmektedir. 
Araştırma Çal ilçe ve yöresinde yaşayan (yaşamış), araştırmamızı kabul eden kaynak kişilerin 
(kadın) evlerine gidilerek alan araştırması yapılmıştır. Sandıklarından çıkan geleneksel giysi ve 
aksesuarları hakkında birebir yüz yüze sohbet niteliğinde görüşülerek burada yaşayan kadınla-
rından geleneksel giysiler hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış, ulaşılan giysiler fotoğraflanarak 
belgelenmiştir. Edinilen bilgiler araştırmayı kabul eden deneklerin verdiği cevaplar ile sınırlıdır. 

2.2. YÖNTEM
Çalışmada “Denizli ili Çal ilçe ve yöresi geleneksel kadın giysilerinin giyim kültürü açısından 

İncelenmesi ” konusu araştırılmıştır. Yapılan araştırmada tarama yöntemi izlenmiştir. Bu amaçla 
geleneksel kıyafetlerle ilgili literatür ve görsel kaynak taraması yapılmış, elde edilen bilgi ve 
fotoğraflar amaçlar doğrultusunda düzenlenerek, araştırmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 
Çal yöresinde sandıklarda saklanmakta olan geleneksel giysi ve bu giysiyi oluşturan (başa 
giyilen, bedene giyilen, ayağa giyilen) tüm parçalar incelenmiştir. Çalışma 2016 ve 2017 yılı 
içinde yörede yapılan gözlem, inceleme ve görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Kıyafet parçaları 
fotoğraflarla belgelenmiş kaynak kişilerden edinilen bilgiler doğrultusunda, kültürel özellikleri ta-
nıtılmaya çalışılmıştır.

3. ÇAL YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİNDEN ÖRNEKLER

        
Fotoğraf 2: Çal yöresinde giyilen enteri, günlük giyim ve fes örnekleri. 

3.1. ENTERİ ÖRNEKLERİ
Çal yöresinde içten dışa giysi parçaları; Göynek, don (şalvar), enteri (üçetek), gozalı şal 

guşak diğer ismiyle goca guşak, önecek, kadife ceket, fes, erbi, yün çorap, mes ve pabuçtan 
oluşmaktadır. Çal ilçe ve yöresinde kadınların günlük giydikleri enteriler ve donları basma ve pa-
zen kumaştan, gelin enterileri ise genellikle çeşitli desenlerde kutnu kumaşı ve kadife kumaştan 
dikilirdi. Kutnu, çözgüleri ipek, atkıları pamuk ipliğinden saten örgü ile dokunmuş, üzerinde çözgü 
yönünde, Renkli çözgüleri olan bir tür yarım ipekli kumaş, bir çeşit desenli atlastır. Kumaşlara, 
çözgü sayılarına göre değişik adlar verilmektedir (fotoğraf: 2).
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  Fotoğraf 3: Çal yöresinde giyilen kaşık sapı ve kadife gelin enterisi. 

Çal yöresinde kadınlar ve gelinler enterinin içine çiçekli basmadan göynek giyerler. Göy-
nek sıfır yaka ve önü üç ya da dört düğme ile kapatılan açık yırtmaç kesiminde dikilmiştir. Göyne-
ğin kolu dikdörtgen kol kesimi biçiminde çalışılmış, kol ucu bilek hizasında ve kol uçları manşet-
siz, düz dikişle temizlenmiş düğmesizdir. Göyneğin boyu baldır kısmına kadar uzun olup, donun 
(şalvarın) üzerine yan kenarlarındaki enikler (uçlar) enterinin yanından çıkarılarak giyilir (fotoğraf: 
3-4).

    
Fotoğraf 4: Göynek ve göyneğin giyilmiş görünümü

3.1.1. Kaşık Sapı Enteri ve Kadife Gelin Ceketi
Çal yöresinde mor çubuklu kutnu kumaştan yapılan giysiye “kaşık sapı enteri”, şalvara 

da “kaşık sapı don” denilmektedir. Kadınlar göyneğin üzerine üç parça şeklinde; ön iki arkası 
tek parçalı pazen veya kutnu kumaştan dikilmiş enteri giyerler. Enteri genellikle yandan düz açık 
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yırtmaçlı, bazılarında ise yırtmaç kenarları dilimlidir. Enterinin kenarları gaytan denilen kenar süs-
leme ile işlenmiştir. Enterinin kolu dikdörtgen kol kesimi biçiminde ve kol ucu guburludur (manşet-
li). Enterinin astarı amerikan bezinden ya da yumuşak patiska kumaştan oluşturulmuştur. Astarın 
etek kenarlarına makine dikişi ile gül, dal ve selvi desenlerinden süsleme yapılmıştır. 

     
Fotoğraf 5: Mor çubuklu kaşık sapı enteri ve don görünümü

Enterinin altına yine enteri kumaşından boyu ayak bileğine kadar uzun, paçası ve beli 
uçkur ya da lastikle büzdürülen don giyerler. Donun bel ve paça kısmına farklı basma ya da pa-
zen kumaştan uçkurluk dikilir. Uçkurluğun içine yün ipten elde bükülmüş uçkurluk ip veya lastik 
geçirilerek büzdürülür. Donun ağ kısmına uçkur kumaşından kare şeklinde hareket kolaylığı 
sağlamak amacıyla ara parçası eklenir. Ağ uzunluğu kısa ve bel kısmı kasığın hemen altındadır 
(fotoğraf: 5).

Enterinin yakası göğüs altına kadar “V” yaka formunda olup, yaka kenarı sarı gaytan ile 
süslenmiş, kapama için 3 adet birit ilik çalışılmıştır. Guburun üst kumaşı enteri kumaşından, iç ta-
rafı ise pazen kumaştan çalışılmış, makine dikişleriyle sabitlenmiştir. Enterinin birleşim yerlerine 
ve kenarlarına yöredeki kaynak kişilerin “sığır sidiği” deseni olarak ifade ettikleri dikişi tekniği ile 
süsleme yapılmıştır (fotoğraf: 6).

       
Fotoğraf 6: Kaşık sapı enterinin yaka, gubur ve etek kenarı dikişi detay görünümü
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Çal yöresinde yaz dönemi tarla bağ işlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünler genellikle kışın 
yapılır. Bu nedenle gelinler kış aylarında gelin giderken enterinin üzerine mor, yeşil, kırmızı renk-
lerde hafifçe bele oturtulan, etek ucu evaze formunda dikilen, ön bel hattında iki ilik düğme ile ka-
patılan kadife ceket giyerlerdi. Ceketin kolu takma kol olup, kol ucu düz kesimli ve manşetsizdir. 
Ceketin yakası bebe yaka formunda, yaka, cep, kol ve ön etek bücüğünün (ön etek ucu köşesi) 
üzerine sarı gaytan ile süsleme yapılmıştır. Kadife ceketin içi ise ceketin rengine uygun veya 
beyaz renkte ince, yumuşak patiska kumaşla astarlanmıştır (fotoğraf: 7).

Fotoğraf 7: Kaşık sapı enteri ön, yan, arka ve kadife gelin ceketi ön görünümü

Fotoğraf 7a: Çal Baklan yırtmaç kenarları dilimli gelin duvak enterisi ön, yan, arka.



231

Denizli İli Çal İlçe ve Yöresi Geleneksel Kadın Giysi Özelliklerinin Giyim Kültürü Açısından İncelenmesi

Maddi Kültür

3.1.2. Mor Kadife Enteri
Mor kadife enteri yumuşak patiska kumaşı ile enterinin rengine uygun astarlanır. Enteri-

nin astarına makine dikişi ile gül, dal ve selvi desenleri işlenerek süslenir. Çal ilçesinin Kabalar 
beldesinde enterinin cep ve peş (ön eteğinin) kısmına farklı kumaştan öneceğin altında kalacak 
şekilde pazen kumaştan yapılır. Pazen kumaşın ön eteğin bel hattındaki bitiş noktasına da gizli 
cep çalışılır. Mor kadife enterinin yaka kesimi kaşık sapı enteride olduğu gibi bele kadar inen “V” 
yaka formundadır. V yaka açıklığının bitiş noktasından itibaren bel hattında kapama aracı olarak 
üç adet birit ilik çalışılmıştır. Enterinin kol kesimi takma kol formunda olup yan yırtmaç, etek ucu 
ve yaka kenarlarına gaytan dikilerek süsleme yapılmıştır. Guburun üst kumaşı enterinin kadife 
kumaşından, iç tarafı ise pazen kumaştan çalışılmış, makine dikişleriyle sabitlenmiştir. Mor kadife 
enteri gelinin baba evinden koca evine gittiği düğün günü gelin enterisi olarak giyilen giyisidir. 
Kadife enteriler düğünden sonrada özel günlerde (başkalarının kına gecelerinde, düğünlerinde, 
bayramlarda) giyilmeye devam edilir. Enterilerin 1980’lere kadar her gün, daha sonraları ise dü-
ğünlerde, kına gecelerinde ve düğünün ertesi günü “duvakta” (kız ertesi) giyildiği belirtilmiştir 
(fotoğraf: 8).  

    
Fotoğraf 8: Mor kadife enterinin ön ve arka görünümü

3.1.3. Boncuklu Kutnu, Kol Ucu Oymalı İbikli Yenli Enteri (Halime Çavuşun 80 yıllık enterisi)
Boncuklu kutnu enteride düz bir beden üzerine “V” yaka uygulanmıştır. Ön beden kapa-

mada birit ilik tekniği kullanılmıştır. Yan dikişte belden bir karış kadar aşağıdan başlayarak etek 
ucunda sonlanan yırtmaç çalışılmıştır. Enterinin omuzları dikişsizdir. Kollar bedene kare takma 
kol tekniğiyle takılmış ve kol ucuna da “kol ucu Oymalı ibikli yen” uygulanmıştır. Yaka kenarına 
gaytan ile süsleme uygulanmıştır. Ön bedenin peş kısmına pazen kumaştan ekleme yapılmış ve 
bel hattının bitiş noktasına da gizli cep çalışılmıştır. Giysi krem renk amerikan kumaş ile astarlan-
mış ve astarın arka etek ile yırtmaç kenarları sığır sidiği deseni ile ön astar ise kenardan bir cm 
içeriden el dikişi ile süslenmiştir. Boncuklu kutnu enteriyi gelin olacak kızın oku (davetiye) dağıtır-
ken ve düğünden sonra da düğünün ertesi günü “duvakta” (kız ertesi) giydiği belirtilmiştir. Ayrıca 
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daha sonra düğün, kına gecesi ve bayramlarda, sonrada eskiyinceye kadar her gün giyildiği ifade 
edilmiştir (fotoğraf: 9-10).

       
Fotoğraf 9: Boncuklu kutnu enteri ön, arka ve astar görünümü

        
Fotoğraf 10: Kol ucu oymalı ibikli yen iç ve dış görünümü

3.1.4. Kınalı Tırnak Enteri
Kınalı tırnak enteri; kırmızı, mor, yeşil, kahverengi çizgili, yörede “çekme” olarak ifade 

edilen kutnu kumaştan dikilmiştir. Kınalı tırnak enterinin omuzlar dikişsiz, kollar takma kol tekniği 
ile takılmış, kol ucu “guburlu” dur. Guburun üst parçası enterinin kendi kumaşından, alt parçası 
cep kumaşından çalışılmış, bir adet ilik düğme ile kapanmaktadır. Enterinin yakası “U” yaka 
kesimindedir. Yaka kenarı, yan yırtmaç kenarları, arka etek ucu bücükleri sarı, kırmızı ve kiremit 
rengi saten gaytan ile işlenerek süslenir. Yaka bitiminden aşağıya iki adet birit ilik çalışılmıştır. 
Enterinin peş parçası diğerlerinden daha kısa boydadır. Sağ peş üzerine dikdörtgen şeklinde 
farklı bir kumaştan cep çalışılmış, cep düz makine dikişi ile bedene tutturulmuştur.  Giysi pem-
be renk patiska ile astarlanmış, astarın etek uçlarının süslemesinde selvi deseni işlenmiştir. Ön 
kapama için 2 birit ilik çalışılmış. Gelin kız yakınlarına ve komşularına kına daveti yaparken kınalı 
tırnak enteriyi giyer (fotoğraf: 11).
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Fotoğraf 11: Kınalı tırnak enteri ön, arka görünümü

3.1.5.  Önecek
Önecek; basmadan, ipek kumaştan, kadifeden ve kandilli parlak basmalardan dikilir. 

Önecek dikdörtgen kesilip bele oturtabilmek için ön bel hattında üç adet kırma pili yapılır ve pi-
linin kapatılan üst kısımlarına dikişle süsleme yapılmaktadır. Öneceğin bele bağlanabilmesi için 
uçkurun geçirileceği uçkurluk kısmı 2 cm kadar geniş bırakılır. Uçkurlar (bel bağı) renkli yün ipten 
bükülerek ya da saç örgüsü şeklinde örülerek hazırlanır, uçkurluktan geçirilerek bele bağlanır. 
Öneceğin boyu ayak bileğinin hemen üst hizasındadır (fotoğraf:12).

 

Fotoğraf 12: Önecek
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3.1.6. Gümüş Pullu Çingil Fes ve Pullu Kadife Fes
Çal yöresinde kızların fes giymesi demek nişanlı olduğu, yani artık sahipli olduğu anlamı-

na gelmektedir. Kızlar nişanlandıktan sonra ve evli kadınlar daima başlarına fes giyerler, kadife 
gümüş pullu çingil fesi gelin olurken başlarına takarlardı. Fesin önüne alına boyama bağlanır. 
Oğlan evinin ekonomik durumuna göre boyamanın ucuna sıra dizi halinde 20- 30 adet çingil (al-
tın) takılır. Çingil fesin önüne alnın ortasına bir adet ve kulak üzerlerine ikişer adet 80’lik büyük 
altın takılır ve fesin üzerine küçük ipek erbi çekilir (sarılır).  Fesin üzerine de büyük ipek erbi örtü-
nülürdü. Yokluktan altınlar düğünden sonra ihtiyaçlar için satılır (fotoğraf: 13). 

     
Fotoğraf 13: Gümüş pullu çingil fes

Pullu kadife fesin önüne sıra dizi şeklinde 25-30 adet çitme (bebek altını = çeyrek altın) 
dizilir. Pullu kadife fes Çal ilçesinin Akkent ve Seyve kasabalarında işlenirdi. Fesin tepesindeki 
kozasına ibik denilmektedir. Fesin üzerine ipek erbi (çeki) sarılır (fotoğraf: 14).

   
Fotoğraf 14: Pullu Kadife fes 

Fotoğraf 15: Kırmızı yazmadan leblebici çekisi

Goca garılar (yaşlı kadınlar) yaşlanıp torun sahibi olunca altını olmayan fes takarlar ya da 
alınlarına kırmızı yazmadan leblebici çekisi çekinirler (fotoğraf: 15).
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3.1.7. Baş Örtüleri
Çal yöresi kadınları gelin olduktan sonra özellikle yeni gelinler özel günlerde başlarına 

fesin üstüne dikdörtgen biçiminde tepesi güllü ipek markizet pürgü, kenarı tığ oyalı dikdörtgen 
yazma, kırmızı yeşil almalı (elmalı) yazma, dikdörtgen pullu boncuklu yan yazma, telli kırma 
başörtüsü ve telli kırmanın üzerine haneli ipek pürgüyü örterler. Ayrıca evli kadınlar dışarıya çı-
karlarken başlarına her zaman haneli pürgü örtünürler (fotoğraf: 16, 17, 18).

  
Fotoğraf 16: Tepesi güllü ipek markizet pürgü ve kenarı tığ oyalı dikdörtgen yazma

   
Fotoğraf 17: Almalı yazma ve haneli pürgü  

Fotoğraf 18: Telli kırma başörtüsü
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Çal yöresinde genellikle kızlar gelin olurken ve evlendikten sonra da düğünlere, kına ge-
celerine, bayram kutlamalarına giderken fesin üstüne ipek erbiyi (ot erbi = kendi kendine erir) ör-
terler. İpek erbinin küçüğü fesin etrafına sarılır, büyüğü fesin üstüne örtülür. Yörenin bazı yerlerin-
de de düğünde gelin giderken gelinin başına, üzerinde madeni pullarla işlenmiş motifler bulunan, 
kırmızı renkli bele kadar uzun al boyma örtü ile gelinin yüzü örtülür. Günümüzde halen köylerde 
bazı gelinlerin başına baba evinden koca evine giderken duvağın üstüne al boyma örtmektedirler 
(fotoğraf: 16, 17, 18, 19, 20).

 
Fotoğraf 19: İpek (ot) erbi ve çeki (fese sarılan) İpek Erbi

              
          Fotoğraf 20: Al boyma        Fotoğraf 21: Sarı hindi, dastar, yağlık

Aynı zamanda yörede tarımcılığın çok yaygın olması dolayısıyla güncel hayatta “ipekli 
sarı hindi” “dastar” “yağlık” adları verilen başörtüsü bağ bahçe sezonlarında birçok kişi tarafından 
hemen hemen her gün sıkça kullanılmaktadır (fotoğraf: 21).   

Gelinlerin başlarını süslemek amacıyla düz renkli parlak elişi kâğıtlarından ince ince 
kesilerek hazırlanan cığa, tahta kaşığın sapına bağlanır ve kulakların yanına gelecek şekilde 
başın her iki tarafına tutturulurdu (fotoğraf: 22).   . 

Gelin olurken yünden kare biçiminde olan, mavi- sarı, yeşil renk ve çiçek desenli kozalı 
şal guşak (goca guşak) enterinin üzerine muska biçimine getirilip üçgen ucu arkadan sarkıtılarak 
bele bağlanır. Gelin olduktan sonra da kadınlar guşak bağlamaya devam ederler. Çal yöresinde 
gelin olmayanlar guşak bağlamazlar. Bele bağlanan bu guşağın kenarları püsküllü olduğu için 
kozalı denilmektedir. (fotoğraf: 23).    
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 Fotoğraf 22: Gelin cığası    Fotoğraf 23:Kozalı şal kuşak

   
Fotoğraf 24:Kutnu kumaşından para kesesi

Gelinler kutnu (alaca) kumaşından, bir elin sığabileceği büyüklükte, kişinin zevkine göre 
dizayn edilen, el dikişi ve tığ oyası ile birleştirilen, çeşitli dikiş teknikleri ve tığ oyalarıyla süslenen 
“Para kesesi” dikerler. Para keseleri katlanarak kuşağın içinde kadınlar tarafından saklanır ve 
taşınır (fotoğraf: 24).

     
Fotoğraf 25: Yanışlı yün çorap ön ve alt görünümü 
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Çal yöresinde; gelin ayağına siyah ve parlak iskarpin mesli pabuç giyer. Bazı beldelerde 
ise ayağa siyah, kenarları kırmızı deriden mes kundura, tüm yörede pabuç içine de kirmanda 
kendilerinin eğirdikleri doğal renkli yün ipten beş şişle örülmüş çorap giyerler. Daha sonraları 
gelinler satın alınan dize kadar uzun beyaz yün çorap ve beyaz ayakkabı giymişlerdir (fotoğraf: 
25).

Kabalar köyünde düğünde geline oğlan evinin ekonomik durumu iyiyse boynuna kırmızı 
kurdeleye dizili 9 kelle altın ve 5 enli altın bilezik takılırdı. Geline düğün için 3 kat (takım) enteri 
yapılır, enteriler, ipek ( düz ya da desenli), kaşık sapı (mor çizgili), kınalı tırnak (kırmızı, mor, yeşil, 
kahverengi çizgili) çekme kumaştan ve kadife kumaştan olurdu. Nişanlıkları ise desenli pazen 
kumaştan olurdu. 

Yörenin bazı yerlerinde ise gelinin fesinin alnında erbinin ortasında iğnelik denilen (üç 
tane çeyrek altın birleştirilip) takılır, kenarlarına da 4 tane her iki yana ikişer ikişer 80’lik (80’lik = 
çeyrek altının büyüğünün büyüğü) altın takılırdı. Çal ilçesinde birde geline beşi biyerde ve ya 8 
adet sarı lirada takılırmış. Gelinin düğün günü güzel kokması için boynundan kalça hizasına ka-
dar takılan karanfil kolyenin ucuna da yarımlık altın takılır, karanfil aralarına da inciler konulurdu.  

    
Fotoğraf 26: Pullu yağlık ve damat poçusu

“Pullu yağlık” gelin kızın yavuklusuna (nişanlısına) kendi eliyle işlediği mendildir. Gelin 
Pullu yağlığı ve telli çiçeği damada verir ve damat düğün gününde göğüs cebine takar. Poçu”; 
kırmızı, sarı, yeşil, mor renkli çizgili ipek şala denilmektedir. Kına gecesi ve düğün günü damadın 
ve sağdıcının omuzlarına atılıp tutturulur (fotoğraf: 26).

4. İlgili Araştırmalar 
Artun (2005); “Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Etkisi ve Katkısı” isimli bildiride 

öncelikle kültür tanımı verilerek, kültürel etkileşimlere değinilmiştir. Ayrıca Türk kültür hayatında 
yer edinmiş ve toplumca benimsenmiş kültür öğelerinin yaşatılarak küresel dünyada yer alınması 
gerektiği vurgulanmıştır. Kültürel yabancılaşmayı önleminin yolu olarak da ulusal halk kültürüne 
sahip çıkmayı belirtmiştir. 
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Bedük, Küçükosmanoğlu ve Akıncı (2005); “Bursa Keles İlçesi Kadın Kıyafetleri” isimli 
çalışmalarında yok olmaya yüz tutmuş, maddi kültür değerlerimizden olan yöresel kadın kıyafet-
lerine yer verilmiştir. Sonuç cümlelerinde ise yapılan araştırmaların çoğalması, bilimsel araştır-
maların yaygınlaştırılması gerektiğine değinilmiştir. 

Koca, Koç ve Vural (2007); “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam” adlı bildiride giyimin 
bir kültür öğesi olduğuna değinilmiş ve küreselleşme sonucunda oluşan kültürel değişimin giyin-
me kültürü üzerindeki etkileri açıklanmıştır. 

Üstün ve Yurdakul (2007); «Türk Geleneksel Giyim Kültürünün Bir Parçası Olan Şalvarın 
Tük ve Dünya Modasına Yansımaları» çalışmasında moda dünyası içerisinde ilgi yaratan 
şalvarın genel özelliklerine ve bölgesel farklılıklarına değinilmiştir. Ayrıca dünya modasındaki 
şalvar yansımaları da fotoğraflar ile desteklenmiştir. 

Artun (2008); “Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim-Kuşam Geleneği” adlı çalış-
mada öncelikle giyim-kuşam geleneğinin tarihsel bir incelemesi yapılmış ve günümüzde ise yok 
olmak üzere olduğu belirtilmiştir. Adana ve Osmaniye giyim-kuşamını kadın-erkek olarak grup-
landığı gibi giyim gruplarına da ayırarak detaylı bilgiler verilmiştir. Fotoğraflarla çalışma destek-
lenmiştir. 

Özbağı ve Karagöz (2008); “Sivas İli Yöresel Kıyafetlerinden Örnekler” bildirisinde Sivas İli 
yöresel kıyafetlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Anadolu giyim kültürüne değinildikten sonra Ana-
dolu medeniyetleri için önemli merkezlerden biri olan Sivas İlinin yöresel kıyafetleri fotoğrafları 
verilerek açıklanmıştır. Gelecek nesillere aktarılabilmesi için tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Şenocak (2008); «Yöresel Kıyafetlerin Türkülerdeki Dili» konulu bildiride halkın bütün 
kültür varlığını, geleneklerini, yaşadığı coğrafyayı, yaşadığı yerin iklim şartlarını yansıtan 
öğelerden en önemlilerinden birisinin de giyim-kuşam olduğunu belirtmiştir. Yörelere ait türkü 
örneklerini vererek ne anlam ifade ettikleri üzerinde durmuştur. 

Karataş (2010); “Trabzon İli Geleneksel Giyim Kuşam Kültürü Üzerine Bir İnceleme” ko-
nulu yüksek lisans tez çalışmasında Trabzon İli geleneksel giyim kuşam unsurları derlenmiş ve 
sınıflandırılmıştır. Birinci bölümde, baş bölgesiyle; ikinci bölümde, bedenin üst kısmıyla; üçüncü 
bölümde, bedenin alt kısmıyla ve dördüncü bölümde, bedenin tümüyle ilgili giyim-kuşam un-
surları ele alınmıştır. Yapılan çalışma çekilen fotoğraflarla desteklenerek unutulmaya yüz tutan 
değerler hakkında bilgi verilmiştir. Yaşatılması ve kullanılması içinde önerilerde bulunulmuştur. 

Tezel ve Bilgin (2011); “Bolu-Mengen İlçesi Kıyaslar Köyü Geleneksel Kadın Kıyafetleri” 
konulu çalışmada Bolu ili, Mengen ilçesi-Kıyaslar Köyü’nde kaynak kişilerle yapılan karşılıklı gö-
rüşmeler sonucu tespit edilen geleneksel kadın kıyafetleri; renk, desen, biçim ve kullanım özellik-
leri bakımından incelenmiştir. 

Gülbeyaz ve Kaya (2013); “Tokat Yöresi Geleneksel Kadın Giyimi” konulu çalışmada To-
kat yöresi geleneksel bayan kıyafetlerinin giyinme özellikleri, kıyafetlerin yapımında kullanılan 
kumaşlar, dikim sekli, süsleme ve süslenme özelliklerine göre çeşitliliği ve yörede giyilen kıyafet-
lerindeki bölgesel giyim farklılıkları incelenmiştir. Araştırma kaynak taraması, gözlem ve görüşme 



240

Öğr. Gör. Nesrin KACAR

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

formu kullanılmıştır. Fotoğraflarla desteklenen çalışmada yöresel kıyafetlerin süsleme, kumaş vb. 
özellikleri hakkında bilgi verilmiştir (Akbay, 2014:44-55 ).

5. SONUÇ
Geleneksel kadın kıyafetlerinin yörede kına gecesinde, düğünlerde ve özel günlerde ha-

len kullanıldığı ve son yıllarda genç neslinde geleneksel giysilere verdikleri önemin arttığı kaynak 
kişiler tarafından ifade edilmiştir. Köylerde yaşayan ailelerin, sahip oldukları maddi manevi kültü-
rel değerleri özünü kaybetmeden yaşattıkları görülmektedir. 

Toplumların giyim kuşamı, gelenek görenekleri, kültürel değerleri o toplum hakkında biz-
leri bilgilendirmektedir. Buradan yola çıkılarak sahip olduğumuz kültürel değerlerimizden olan  
geleneksel kıyafetlerimizden Çal yöresi enterilerinin ele alınıp belgelenmesini sağlamak araş-
tırmanın öncelikli amacıdır. Çal yöresi giyim-kuşam konusunda araştırma yaparak sandıklarda 
saklanmış enterilerden örnekler sunulmuştur. 

Enterilerde kullanılan kumaşlar incelendiğinde en fazla mor çubuklu kutnu kumaşı, sarı, 
kırmızı, yeşil ve kahverengi renkli kutnu kumaşı ve mor renkte kadife kumaşın kullanıldığı gö-
rülmektedir. Ayrıca günlük giyilen enterilerde çiçek desenli pazen ve basma kullanıldığı görül-
müştür. Enterilerde kullanılan astar kumaşlarında ise çoğunlukla giysi renklerine uygun seçilmiş 
yumuşak patiska ve krem rengi Amerikan bezinin kullanıldığı görülmüştür. Astarlarda yoğunlukla 
gül, dal ve selvi desnleriyle süsleme dikişleri çalışılmıştır. 

Enteriler düz beden görünümümde, omuzları dikişsiz, iki ön ve bir arkadan oluşan peşli 
belden aşağıya yan dikişte açık yırtmaç ve birit ilikle kapama tekniği uygulanmıştır. Kol kesim-
lerinde takma kol ve düz kare kol, yaka çalışmaları içinde “V” ve “U” yaka uygulaması dikkat 
çekmektedir.  Ayrıca enterilerin yaka, yırtmaç ve etek uçlarında gaytan adı verilen süsleme mal-
zemesi kullanılmış, kol uçlarında ise tek ilik düğmeli gubur çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda ulaşılabilen enteri örnekleri incelendiğinde giysi kesimlerinin bir-
birlerine benzedikleri dikkat çekmiştir. Benzer özellik ve ölçüleri taşıyan bu giysiler o dönemde 
belli kişiler kişiler tarafından dikildiği düşünülmektedir. Giysilerdeki görülen benzer özelliklerden 
dönem içinde insanların birbirinden etkilendiklerini açıkça göstermektedir. Çalışmada incelenen 
Çal yöresi giysilerinin süslemelerinden, kalıp özelliklerinden, model ve dikim tekniklerinden gü-
nümüz giyim uygulamalarında yararlanılarak modernize çalışmalar yapılarak özgün kıyafetler 
tasarlanıp sergilenerek tanıtılmalıdır. Türk giyim kültürünü yaşatmak ve zenginlik kazandırmak 
hem maddi kültür değerlerimizi korumak hemde gelecek kuşaklara aktarmak değerlerimizi yaşat-
mak anlamında yararlı olacaktır. 

Sonuç olarak maddi kültür varlıklarımızdan olan geleneksel kadın kıyafetlerinin ortaya 
çıkarılması, bilinmeyen yönlerinin tanıtılması, günümüzde ulaşılabilen örneklerinin tespit ve mu-
hafaza edilmesi, gelecek kuşaklara tanıtılması açısından önem taşımaktadır. Yapılacak olan bu 
çalışmaların bir yandan geleneksel kıyafet yapımının yaşatılması diğer yandan da ülke tanıtımı 
ve kalkınması açısından faydalı olacaktır.
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�GELENEKSEL KADIN AŞÇILAR VE KENT YAŞAMINDA  

BİLGİ - DENEYİM AKTARIMI

Nihal KADIOĞLU ÇEVİK1

Geleneksel kadın aşçıların kent yaşamında bilgi - deneyim aktarımıyla sınırlanan bu 
çalışmada öncelikle -sahip olduğu birikimden hareketle- “geleneksel kadın aşçı” tanımlanmaya 
çalışılacaktır. Sonrasında geleneksel kadın aşçıların bu birikimlerini kent ortamına taşımalarında; 
bir aktarım ve eğitim süreci olarak, yaygın eğitimin rolünden söz edilecek ve düzenleme önerile-
rinde bulunulacaktır. 

Çalışmada; yemeğin toplumsal aidiyeti güçlendirici, sosyal-kültürel gruplar arasında 
uyumu destekleyici, birleştirici bir etkiye sahip olduğunu ana çerçeve olarak ele aldım. Yemek 
olgusunun önemli aktörleri olan geleneksel kadın aşçıların, kırsalda olduğu kadar kent ortamında 
da kuşaklar arası bilgi aktarımında önemli rollerinin olabileceğini düşünüyorum.

Geleneksel aşçı kimdir: Türkiye’de, kırsal yaşamda kadının sosyal olarak güçlü şekilde 
göründüğü alanlardan biri aşçılıktır. Sünnet, nişan, düğün gibi toplu-törensel yemekler çoğunlukla 
aşçı kadınlar tarafından pişirilir. Yüzlerce kişiyi bir araya getiren ritüelin odağında bulunan yemek-
lerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve sunulması beklenir. Yemeğin, törene katılanlar 
için ortak kültür kodlarından biri olarak değer kazanmasında, sürdürülmesinde bu aşçıların rolü 
büyüktür. Bu anlamda, geleneksel aşçı kadınların, ilgili topluluk için, tören yemeklerinin “yönet-
men”i olduğunu söyleyebiliriz. 

1 Halkbilimci.
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“Aşçı, yemekçi, aşganacı, keyveni” gibi adlar alan geleneksel aşçıların ortak özelliği 
«becerikli, elinin ölçüsü iyi, yaptığı yemeğin lezzeti - temizliği beğenilen” kişiler olmalarıdır. Ge-
leneksel aşçılar; törensel yemeklerle ilgili tüm işlemleri ve süreçleri yürütür veya yönetir. Bir ta-
raftan, topluluğun, tören yemeğinin lezzetli ve bol miktarda olması beklentisini karşılarken, aynı 
zamanda israfa yol açmayacak bir yemek maliyeti çıkarırlar. Tören yemeğinin ön hazırlıkları, 
pişirilmesi ve paylaştırılması; “yemek” bağlamını aşan bir “organizasyon”, “maliyet hesabı”, “ye-
meklik malzeme-ürün bilgisi”, “törene katılanların sosyal statüsü” gibi konularda bilgi ve deneyim 
sahibi olmayı gerektirir. 

Yemek-malzeme bilgisi: Geleneksel kadın aşçılar, tören yemeğini topluluğun beklediği 
geleneksel lezzeti sağlayacak şekilde pişirmek durumundadır. Bu nedenle; yemeklik malzeme 
(örneğin; pirincin su çekme miktarı, etin pişme süresi, yaz ve kış aylarına göre yemeğin alacağı 
kıvam gibi) ve kullanılacak ekipmanla ilgili geleneksel bilgi-beceri ve birikime sahip olmaları bek-
lenir. İlgili topluluk, bu birikimi sürekli denetleyen bir mekanizma gibidir.

Organizasyon bilgisi: Törenin yemek bölümünü yönetmek, bir organizasyon bilgisi ve 
yeteneği gerektirir. Aşçının, kendi kültür kalıpları içerisinde yaptığı bir işbölümü vardır. Yemeklik 
malzemenin hazırlanması, aşçının gözetiminde diğer kadınlar tarafından yapılır. Açık ateşlerde 
pişen yemekler için ateşin-ısının kontrolü aşçıya aittir. Aşçı, tören yemeğinin hazırlanacağı ve 
sunulacağı alanda mekânsal bir düzenleme yapar. Yemeğin servisi de ona aittir. Çünkü hangi 
tabağa ya da ortak kaba ne miktarda et ya da yemek suyu konulacağı gibi, bir anlamda mate-
matik gerektiren geleneksel bilgi, aşçının hafızasında kayıtlıdır. Düğün töreni, kırsalda, halen üç 
güne yayılan gelenekleri içerdiğinden, aşçı kadın neredeyse tüm törensel sürece katılır. Töre-
ne sonradan katılacaklara verilecek yemeğin hesap edilmesi gibi, öngörülmeyen durumlar için 
oluşturulan planlar da dâhil olmak üzere, yemekle ilgili tüm organizasyonun içindedir. 

Toplulukla ilgili sosyal bilgi: Topluluk tarafından büyük önem atfedilen törenin baş ak-
törlerinden olan geleneksel aşçı kadınlar; topluluğun aile akrabalık ilişkileri ve mevcut sosyal 
statüleri hakkında bilgi sahibidir. Töreni gerçekleştiren ailenin temsilcisi –bu temsilci çoğu zaman 
bir erkektir - ile aşçı kadın arasında sözlü (daha kurumsallaşmış olanlar için yazılı da olabilen) 
bir anlaşma vardır. Aşçı kadınların hafızalarında, törene katılan toplulukla (hedef kitle) ilgili yaş 
grubu, cinsiyet, etnik yapı, inanç yapısı da dâhil olmak üzere, günümüzün tanımıyla, kişisel veri 
tabanlarının kayıtlı bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kişilik özellikleri: Aşçının yalnız uygulamaya dönük teknik bilgiye ya da bireysel ye-
teneklere sahip olması yeterli görülmez. Geleneksel kadın aşçılar, mutfak kültürü konusunda 
topluluğun “onay verdiği” gelenek taşıyıcılarıdır.  Bu onay için kişilik özellikleri de devreye girer. 
Örneğin temizlik anlayışı topluluk tarafından onaylanmış olmalıdır. Örneğin ağzının sıkı olması 
gerekir. Aşçı, tören sahibinin tören için ayırdığı bütçeyle ilgili somut bilgiye sahiptir. (Pişirdiği 
yemek karşılığında nakdi bir karşılık alsa da almasa da yemeğe katılacak etin miktarı, çeşitleri 
vd. ailenin bütçesiyle ilgilidir. Bütçe kısıtlı ise aşçı kadından keşkeği daha ucuz olan tavuk etiyle 
dengelemesi istenebilir. Ya da bu durumu bilen aşçı kadın, yemeği çoğaltmak için daha ucuz olan 
ürünleri kullanabilir). Bunlar o sözlü ya da sözsüz anlaşmanın içindedir ve ketum olmayı gerektirir.

Yine kişilik özellikleri yönünden, kadın aşçılardan tatlı/sert bir disiplin uygulama becerisi 
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beklenir. Törenin beklentileri karşılayacak nitelikte, sorunsuz ve az dedikodu ile tamamlanması-
nın ya da tam aksi bir hal almasının sorumlularından biri olan aşçı; hızlı ama dikkatli, toleranslı 
ama kararlı, denetleyici ama uzlaştırıcı, telaşlı sorulara sakince cevap verebilecek kadar sabırlı, 
tören yemeğini her yönüyle yönetecek kadar yetkin olmalıdır.

Aktarım: Kendilerine sorulduğunda bu aşçılar birikimlerini öncelikle ailelerindeki yaşlı 
kadınlardan, sonrasında komşu ve akrabalar ile en çok da kendilerinden önceki aşçı kadınlardan 
görerek, uygulayarak edindiklerini söylerler. Yemek söz konusu olduğunda görmek ve deneyim-
lemek öne çıkan öğrenme biçimleridir.

Anneden kıza taşınan yemek pişirmeyle ilgili gelenekler törenle birleştiğinde ortak bir kül-
türel mekânda, kalıplar halinde bir sonraki aşçıya aktarılır. Geleneksel aşçı; sözlerle, gösterimle, 
uygulamalarla ve tekrarlarla aktardığı geleneksel bilgiyi yayma ve dönüştürme rolüne sahiptir. 
Aşçının yanındaki yardımcı kadınlar sürekli olarak usta aşçının ne yaptığını gözler, sorular 
sorarlar. Bir usta-çırak ilişkisinin hâkim olduğu bu aşamada yardımcı kadınlar, tören yemekleri-
ni pişirmenin inceliklerini kavrayarak, zamanla geliştirdikleri beceri ölçüsünde aşçı olarak kabul 
edilebilirler. Daha çok geleneksel sanatlar alanında karşılaştığımız “el verme” durumu çoğu 
zaman geleneksel aşçılık için de geçerlidir. 

Mekân: Geleneğin uygulandığı, yani törenin gerçekleştiği ortam başlı başına bir öğren-
me alanıdır. (Keşkeğin, dibine tutmaması için belirli bir ısıda ve genelde geceden sabaha kadar 
pişmesini beklemeye dayalı “keşkek nöbeti” bu bilgiyi aktarmada zaman ve mekân olarak önemli 
örneklerden biridir). Burada, ortak işbirliği esasında aktarılan bir bilgi- beceri ve deneyim vardır. 
Her ne kadar bu topluluğun lideri aşçı kadın ise de bu kültürel mekânda kadınlar ve erkekler tören 
yemeğinin farklı aşamalarını birlikte paylaşırlar. 

Geleneksel aşçı kadınların sahip oldukları birikim kentlere nasıl taşınabilir: Gelenek-
sel kadın aşçıların kırsalda (maddi olmasa da prestij anlamında) önemli bir karşılık bulan mutfak 
kültürüyle ilgili birikimlerinin kent yaşamına taşınamadığı görülmektedir. Çoğu zaman, geleneksel 
aşçıların bilgi ve deneyimleri sonraki nesillere aktarılma ortamı bulamadan, hafızalarından 
silinmektedir. Kentlerde, gecekondu bölgeleri de dâhil olmak üzere sünnet, nişan, düğün gibi top-
lu-törensel yemekleri pişirenler çoğunlukla erkek aşçılardır. Genelde kurumsal olarak planlanan 
törensel yemeklerde ise kadının kırsaldaki başat konumunu göremiyoruz. 

Köyden kente göç hareketindeki artışla birlikte, kentlere taşınan geleneksel bilgi-beceri 
ve birikimlerin kent ortamında sürdürülme imkânı bulabilmeleri, kültürel kimliklerin devamlılığında 
daha öncelikli hale gelmektedir. Kır toplumuna özgü geleneksel bilgi ve donanımın kent orta-
mındaki devamlılığı, kültürel kimliğin bir parçası olarak taşıdığı değerin yanında, sosyal- kültürel 
gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümlenmesine ya da yanlış algıların giderilmesine 
katkıda bulunabilir. Kültürel devamlılığa katkı sağlayabilmek için geleneksel bilgi ve donanımın 
ifade edilebileceği alanların ve elverişli ortamların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Çünkü kentle 
sosyal ve kültürel anlamda bir bağ kurabilmenin yolu, kırsaldan kente taşınan geleneklerin ve 
kültürel kodların bir karşılık bulması ile mümkün olabilir. Bunu kadın öncelikli olarak yapmanın 
önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, sahip oldukları birikimlerini, kent ortamında aktarmak iste-
yen geleneksel aşçı kadınlar için bir alan açabilir miyiz kentlerimizde. 
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Öneri: Geleneksel aşçı kadınların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimin, olabildiğince 
bağlamı içerisinde kalarak, kent ortamında aktarılmasına katkı sağlamak üzere yaygın eğitim2 
kurumları ve yerel idarelerin işbirliğinde geliştirilecek bir model, daha doğrusu düzenleme 
önerisinde bulunmak istiyorum. 

Bu öneriyi hazırlarken öncelikle, yaygın eğitimle ilgili çalışmaları uygulayan iki kurumun; 
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yönetmeliklerini inceledim. Her iki kurumun çoğu 
yerde ortaklaşan yaygın eğitim mevzuatında; geleneksel bilgi aktarımının ilkesel düzeyde müm-
kün olabileceği görülüyor. Tabi böyle bir yasal dayanağın mevcut olması, somut adımlar atmak 
için bir temel oluşturmaktadır. Eski adıyla “Halk Eğitim” güncel adıyla “Hayat Boyu Öğrenim” adıy-
la kurumsallaşan eğitim içeriğinde “Yiyecek- İçecek Hizmetleri” başlığını görüyoruz (bu arada bu 
bölümde yer alan Gaziantep Mutfağı modülü bunun için belirtilmesi gereken önemli bir çalışma). 
Bu içerikte bazı düzenlemeler yapılarak, özellikle kadınlar üzerinden kurgulanan bir “Geleneksel 
Aşçılık” modülünün oluşturulması mümkündür. Yaygın eğitim kapsamındaki eğitimlerin avantajlı 
yönleri; eğitimlerin ücretsiz olması, yerel imkân ve ortamların ulaşılabilir olması, ilçelere kadar 
uzanan bir ağa sahip olması, eğitim sonuçlarının daha görünür (sergiler, yerel idarelerin konuya 
ilgisi) olmasıdır. 

Yerel idareler ise -eğitim çalışmalarının lojistik aşamaları yönünden- çok daha geniş se-
çeneklere sahiptir.  Yaygın eğitim kurumları ve belediyeler arasında sıklıkla eğitim çalışmalarıyla 
ilgili işbirliği sağlanmakta ve çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Benim bu mevcut duruma eklemek 
istediğim şey; gelenek aktarımına yönelik eğitimin, geleneksel aşçı ölçütlerine uygun kişilerce ve 
olabildiği ölçüde bağlamı içinde düzenlenmesi ile sınırlıdır. 

Kurumlar arasında işbirliğini somutlaştırmak için; bu şekilde bir eğitim ya da kurs için ye-
rel idarelerin mekân sağlaması, eğitime katılacak kişilerin yol ve diğer giderlerini üstlenmeleri 
mümkündür. Bu şekilde, geleneğe dayanan ve eğitim boyutu içeren uygulamaların sürdürülebilir 
olmasında yerel yönetimlerin etkin bir rolü vardır. Bu tür bir düzenleme içinde, örneğin İŞKUR bu 
eğitime katılanlara belirli bir ücret verebilir ki bu ilgili kurum için yaygın bir uygulamadır. Milli Eği-
tim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının mevzuatlarında yer alan koşullarla ekipman konusunda 
destek sağlamaları mümkündür. Gezi ve atölye çalışmaları ile bu eğitimlerin desteklenmesi müm-
kündür ve bu konuda yerel STK’ların yer alacağı ortamlar sağlanabilir. Kurumların mevzuatında 
yapılacak küçük ama yenilikçi düzenlemelerle bu önerinin uygulanabilir olacağını düşünüyorum

Sonuç olarak: Kırsaldaki mutfak geleneklerinin önde gelen temsilci ve taşıyıcıları olan 
geleneksel aşçı kadınların, deneyim ve birikimlerini kent ortamında aktarabilmeleri için yaygın 
eğitim ve yerel idareler işbirliğinde bir eğitim-aktarım sürecinin model olarak uygulanabilir ol-
duğunu düşünüyorum. Uzun vadede bu alandaki bilgi birikimi ve deneyimin modern toplumda 
paylaşılmasının yeni yöntemlerini bulabileceğimizi,  bu yöntemlerin SOKÜM Sözleşmesi ile ta-
nımlanan “doğa ve evrenle ilgili deneyime dayalı bilginin” kent ortamında gelecek kuşaklara akta-
rılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun bir yandan da kadının kırsaldaki konumunu 
güçlendiren bir etki yaratacağına inanıyorum.

2  Özetle; örgün eğitim sisteminin dışındaki bireylere ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini 
sağlayıcı nitelikte eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümü olarak tanımlanmakta-
dır.
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GİRİŞ
İpek, medeniyet tarihinde, servetin, egemenliğin, siyasal ve sosyal prestijin sembolü, 

kıtalararası iletişim ve ticaretin konusu, sanat üsluplarının yayılışı için temel madde olmuştur 
(İnalcık, 2008;185). Tekstil malzemeleri içinde çok asil bir görüntüsü olan ipeğin, bugüne kadar 
yerleşmiş bir kanıya göre, M.Ö. 3000 yıllarında ve Çinliler tarafından bulunduğu söylenilmektedir. 
M.Ö.2000’in sonlarında Hindistan, Suriye ve Ege’deki Kos adasında kozadan çekilen ipeğin üre-
tildiği, hatta keten ve yün iplikle kombine edilerek kullanıldığı kaynaklarda yer almaktadır. (İmer, 
2005;2-9). İpek böceğinin Anadolu’ya ilk olarak M.S. 546 yılında Nesturi rahiplerinin asalarının 
kabzası içinde geldiği bilinmektedir (Kıvrım ve Elmacı 2011;717) . 

İpek dokumacılığı, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya kadar 
uzanan Çin’de üretilerek dünyaya yayılan İpek yolunun en önemli simgesi olmuştur ( Atasoy 
2010;2 ). Çin ve Orta Asya’dan başlayarak Akdeniz’e kadar ipek ticaret yolarını, bin seneden 
fazla Türk devletleri kontrolleri altında tutmuş; bu başarı onların zenginlik, kudret ve medeniyet-
lerinin adeta temel taşı olmuştur (İnalcık, 2008;185). İnalcık (2008),  “bir bakıma Göktürk, Uygur, 
Selçuk ve Osmanlı devletlerine “ipek İmparatorlukları” demek abartılı olmaz” diye belirtmektedir. 
1600’lerden itibaren Avrupa’nın artan ham ipek ihtiyacı Türkiye’de kumaş dokumacılığı yerine 
daha iyi kar getiren ham ipek üretimini (kozacılık) teşvik etmiş; pamuklu alanında olduğu gibi Tür-
kiye daha ziyade ham ipek ihracatına öncelik vermeye başlamıştır. 18. Yüzyılda Sakız adasında 
önemli bir ipek üretimi ortaya çıkmıştır. Avrupalı tüccarın artan talebi kozacılığı karlı bir hale ge-
tirmiş, dokumacılar dahi kendilerini bu işe vermeye başlamışlardır. Türkiye ham ipek üretiminde 
o kadar ilerlemiştir ki,  XIX. Yüzyıl ilk yarısında Çin ve Japonya rakip olarak ortaya çıkıncaya dek 
Türk ipeği tüm Avrupa’da en makbul ipek sayılmıştır (Faroqhı, 2003;121, İnalcık,2008;.240-241).  

Ülkemizde bu kadar önemli ve değerli konumdaki ipek üretimi ve dokumacılığı zaman 
içerisinde çeşitli nedenlerle büyük ölçüde terk edilmiştir. Günümüzde ipek böceği yetiştiriciliği ve 
dokumacılığı Bursa dışında bazı il ve ilçelerimizde yeniden yaşatılmaya çalışılmaktadır. Muğla İli 
de bunlardan birisidir. Etikan ve Çukur (2011;5-8), çalışmalarında, Muğla ili, Çomakdağ-Kızılağaç 

1 Yrd.Doç.Dr., hkahveci@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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köyünde ipek böceği üretimi ve ipekli dokumacılığının yörenin geleneksel uğraşılarından ve çok 
eski geçim kaynaklarından biri olduğundan ve bugün köyde birçok hanede ipekböceği yetişti-
rildiğinden ve ipek iplik üretildiğinden bahsetmektedirler. Muğla’nın Datça ilçesi de ipek böceği 
yetiştiriciliği ve dokumacılığının tekrar yaşatılmaya çalışıldığı ilçelerden birisidir.

Datça tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Bu ne-
denle yarımadada oldukça fazla sayıda arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
Knidos antik kentidir. İlçede ayrıca, Hızırşah Köyü’nde Selçuklulardan kalma camii ve seramik 
atölyelerinin kalıntıları bulunmaktadır. Bu kadar sanatsal ve kültürel geçmişe sahip olan ilçede hiç 
kuşkusuz el sanatları da varlık göstermiştir. Datça’da da kültürel mirasımızın bir parçası olan ipek 
böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacığı de bunlardan birisi olup zaman içerisinde değişikliklere 
uğrasa da günümüzde yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Günümüzde ipek böceği kozalarından iplik elde edilmesinden ipekli kumaş dokunması-
na kadar geçen süre ve dokuma tekniklerinde pek çok farklılık olsa da bu kültürel mirasımız 
Datça’da az sayıda da olsa kadınlar tarafında devam ettirilmeye çalışılmaktadır.  Bu çalışmada, 
datça’da ipek kozalarından iplik elde edilmesi ve ipek dokumacılığının geçmişteki ve bugünkü 
durumu ile ipek iplik elde etme yöntemleri,  kullanılan tezgâh özellikleri ve ipekli dokumaların 
kullanım alanları ele alınmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın materyalini Muğla ili Datça ilçesinde üretimi yapılan ipek böcekçiliği ve ipekli 

dokumalar oluşturmaktadır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, Datça Belediyesi Basın Ya-
yın/ Sosyal Medya/Bilgi İşlem Müdürlüğü ziyaret edilmiş, konu ile ilgili kişi ve kaynaklara ulaşılma-
ya çalışılmıştır. Değişik zaman dilimlerinde (2009, 2011, 2017)  Datça’da ipek böcekçiliği ve ipek 
dokuma yapan atölyeler ziyaret edilmiş, bu işle uğraşan kadınlarla karşılıklı görüşme yöntemi 
kullanılarak; ipek böcekçiliği, ipek iplik elde edilmesi, ipekli kumaş dokumacılığı, ürüne dönüş-
türülmesi vb. konularda bilgi edinilmiş, araştırma çekilen video ve fotoğraflarla desteklenmiştir.

Datça’da Guş Tutmak
Datça’da ipek böceği yetiştiriciliğinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir.  Son 

dönemde yerel halkla yapılan görüşmelerden ve makalelerden eskiden Datça’da ipek böceği ye-
tiştiriciliğinin hemen her evde yapıldığı tespit edilmiştir. Hatta bu işi yapmayan ayıplanır, tembel 
olduğu düşünülürmüş. O dönemlerde ipek böceği yetiştiriciliği köyün en önemli gelir kaynakları 
arasında yer almaktadır. Datça’da ipek böceğine “guş”,  ipek böceği yetiştirme işine de “guş tut-
mak”, ipek ipliğin onbeş-yirmi kat bükülmüşüne de “bürümcük” denilmektedir (fotoğraf 1). Bu ne-
denle araştırmamızda ipek böceğinin yöresel ismi olan guş ve guş tutmak terimleri kullanılmıştır. 
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Fotoğraf 1. Guşlar (Fotoğraf: Güseren Karaköse)

Eskiden Datça’da guş tutmak yaygın olarak yapılmaktaymış. Nihat Akkaraca’ya göre; yö-
rede kızların çeyizinin çoğunluğu ipekten yapıldığı için her evde guş tutmakla uğraşılmıştır. Nisan 
ayı başlarında dut ağaçları tomurcuklanmaya başladığında Bursa’dan Muğla’ya gelen ipek böce-
ği tohumları,  tohum satıcıları tarafından Datça’ya getirilerek yüksükle satılırmış. Tohumlar daha 
sonra tarım ilçe müdürlüğünden temin edilmeye başlanmıştır (Muzaffer Özgen, Osman Akın). 
Muzaffer Özgen, yapılacak ipeğin yüksük ve geleple ölçüldüğünden ve halk arasında “kaç yüksük 
tohumdan kaç ipek alındığı” konuşmalarının geçtiğinden bahsetmektedir. 

Datça’da eskiden dut ağaçları yapraklanmaya başladığında kadınlar, yüksükle aldıkları 
1 mm çapındaki oval yumurtaları sıcak tutmak için küçük bir kese içerisinde koyunlarına ko-
yarak açılmasını sağlarlarmış. Bu adet günümüzde artık uygulanmamaktadır. Yumurtalar özel 
bir saklama şekli olmadan nisan ayı sonlarında guşlar çıkıncaya kadar saklanmaktadır. Sıcak 
ortamda duran yumurtalar 10-15 gün sonra çatlamaya başladığında bir odaya bolca serilmiş dut 
yapraklarının üzerine boşaltılmaktadır.  Guşlar kav değiştirme dönemleri olan 2-3 gün içerisinde 
yapraklardan azar azar yerken sonrasında birden çok yemeğe başlarlar ki kadınlar buna “guşlar 
aladı” demektedir (Osman akın). Guşlara bundan sonra durmadan yaprak verilmektedir (Gülse-
ren Karaköse).Dut yaprağı yiyerek devamlı büyüyen guşlar 4 defa kav (deri) değiştirmektedir. 5. 
haftanın sonunda guşlar çalı aramaya başladığında etraflarına bol çalı yerleştirilmektedir. 

Zamanla guşların renkleri değişmektedir. Başı biraz ağarıp kıç tarafı hafif krem rengine 
dönmeye başladığında ve daha yavaş hareket etmeye başladıklarında “guşlar saracak” denil-
mektedir. Bu aşamada guşların büyüklükleri 8 cm.yi bulmaktadır. Guşların rahatça koza yapması 
için sargı çalısına gidilmekte, dağlardan sütleğen, sakızlık, palamut çalısı gibi bitkiler toplanarak 
guşlar üzerine konulmaktadır (Osman Akın, Durkadın Toker). Guşlar başlarını yukarı kaldırarak 
salladığında koza örmeye başlayacakları anlaşılmaktadır  (Muzaffer Özgen).  Guş alt dudağın-
dan çıkarttığı salgı ile önce kendini havada tutturarak dıştan içe doğru koza örmeye başlamakta-
dır (Gülseren Karaköse). Guş bir gün içersinde kendi etrafını örmeyi tamamlar. Ortalama 3-4 gün 
içerisinde koza oluşmaktadır (Fotoğraf 2 ve 3).



252

Yrd. Doç. Dr. Habibe KAHVECİOĞLU SARI

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

  
Fotoğraf 2. Guşun koza örmesi

Fotoğraf 3. Örülmüş kozalar

(Fotoğraflar: Gülseren Karaköse)
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 Kozalar 11. günde toplanmaktadır. Kozaların bir kısmı kelebeklerin çıkıp yumurta verme-
si için ayrılmakta diğerleri ise boğma denilen bir yöntemle içindeki tırtıllar öldürülerek iplik elde 
etmek için kullanılmaktadır. Kelebeklerden elde edilen yumurtalar belli koşullarda saklanarak ba-
harda, dut ağaçlarının yapraklanmasıyla bir kuluçka süresinin ardından tekrar tırtıl olarak yaşama 
dönmekte ve koza elde etmek için kullanılmaktadır. Kozalar oluştuktan sonra sıra guş çekmeğe 
yani ipek çekmeğe gelmektedir.

Guş Çekmek
İplik elde etmek için kullanılacak kozaların 4-5 gün içersinde sıcak suya sokularak çekil-

mesi gerekmektedir. Aksi halde guşlar kozayı delerek kelebek olup uçup gitmektedir (muzaffer 
Özgen). Bunun için eskiden köyde eş dost çağırılıp hep birlikte güle oynaya guş çekilmektedir 
(Osman Akın). Guş çekmek için gelenlere düğün yemeği gibi yemek hazırlanmaktadır (Gülseren 
Karaköse). Bu yemek en az bürümcük çekimi kadar önem taşımaktadır. Bürümcük çekme işi, her 
yılın aynı günlerinde yapıldığı için yemek çeşitleri değişmemektedir. Nihat Akkaraca buna, yılın 
menüsü gibi demektedir. Başrolde gabak dolması, gabak çiçeği dolması, üzüm yaprağı dolması, 
patates ve kabak kızartması (yoğurtlu), tabii çorba ve bulgur pilavı bulunmaktadır (Fotoğraf4). 
Bürümcük sahibinin çekilecek kozası çok fazlaysa keşkek de pişirmektedir (Muzaffer Özgen).

Fotoğraf 4.Guş çekmek için gelenlere verilen yemek (Fotoğraf: Güseren Karaköse)

Köyün meydanında çevreden toplanan odun parçaları ile ateş yakılarak kazanlar üzerine 
konulmaktadır. Kazanın üç tarafı orada bulunan topraktan elde edilen çamurla sıvanarak kapa-
tılmaktadır. Böylece hem ısı kaybı hem de dumanın çevreye rahatsızlık vermesi önlenmektedir 
(Fotoğraf 5). 
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Fotoğraf 5. Guş çekmek için kazanın hazırlanması

Guş çekmek için iki kişi gereklidir. Biri kazanın başında, diğeri ise ipliği sarmak için elinde 
gelemger2 denilen ahşap çerçeveyle kazana yakın durmaktadır. Kazanlarda kaynama derece-
sine yaklaşmış suyun içerisine kozalar atılır. Kazanın başındaki kadın kozaların uçlarından bir 
çöp yardımıyla aldığı iplikleri, elinde gelemger tutan kadına verir. Kadın bu iplikleri süratli bir şe-
kilde gelemgere sarar (Fotoğraf 6 ve 7). Bu iş hem dikkat hem de sürat gerektirmektedir. Sarma 
işindeki ritim ipliğin kalınlığını etkilemektedir. Bu yüzden gelemger tutma işi dönüşümlü olarak 
gerçekleştirilmektedir. Belli bir sıra sarıldıktan sonra gelep (çile) haline gelen iplikler gelemger-
den çıkartılarak hemen soğuk suda yıkanmaktadır. Gelepler ıslakken düzeltilerek kurumak üzere 
iplere asılmaktadır (Fotoğraf 8). 

  
Fotoğraf 6. Kozalardan ipek çekimi (Fotoğraf: Güseren Karaköse)

2  Datça’nın Sındı köyünde yaşayan Durkadın Toker (2009), ipek çekme işine kozak çıkartmak, ipeğin 
sarıldığı tahtaya da ılgıdır dediklerinden bahsetmiştir. Ayrıca ılgıdırı duvara açılan deliğe yerleştirdiklerini 
kazandan gelen iplikleri burada sardıklarını anlatmıştır.  
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Fotoğraf 7. Çekilen ipeklerin gelemgere sarılması (Fotoğraf: Güseren Karaköse)

Kazanın başında bulunan kadının deneyimi ve yeteneği çok önemlidir. Çünkü kozalardan 
ince iplikleri alırken eli sürekli sıcak suyla temas etmekte ve saatlerce kazının başında oturmak 
zorunda kalmaktadır. Suyun derecesini ayarlamak için zaman zaman kazana soğuk su ilave 
edilmektedir (Fotoğraf 9). Bunu yaparken kazandaki sıcak suyun etkisi azalsın diye suyu ellerine 
de dökmektedirler. Kazandaki su bir kepçe yardımıyla arada bir karıştırılarak bazı kötü koza ve 
sıcak suda ölmüş olan ipek böceği tırtıllarından temizlenmektedir (Muzaffer Özgen, Osman Akın, 
Gülseren Karaköse). Muzaffer Özgen (2015), günümüzde yörede bu işi yapan deneyimli ve yete-
nekli kadın sayınsın çok az olduğunu belirtmektedir.  

Fotoğraf 8. Kurutulmak için asılmış gelepler
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Fotoğraf 9. İpek çekimi ve kazana su ilave edilmesi (Fotoğraf: Muzaffer Özgen)

Muzaffer Özgen araştırmasında (2015), guş çeken Havva Görgülü’nün bu işi yaparken 
söylediği manileri tespit etmiştir. Manilerden bazıları ise şöyledir;

Ocağına koydum kazanı

İçine attım kozayı

Allah akıl versin

Parayla kafayı bozanı.

Dut yedim morsun diye

Cebine korsun diye

Okula tezgâh koydum

Herkes dokusun diye.

Dut diktim büyüsün diye

İpek fistan diktim giysin diye

Bana herkes kızıyor

Neden ipek dokudum diye.



257

Datça’da (Muğla) “Guş Dutmak” ve İpek Dokumacılığı 

Maddi Kültür

Hızırşah Köyü Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Projesi
Datça’da geçmişten günümüze kadar gelmiş ve pek çok aile için önemli bir gelir kaynağı 

olmuş ipek böceği yetiştiriciliği, yörede turizmin ön plana çıkması ile birlikte eski önemini yitirmiş-
tir. Ancak 2009 yılında Datça Kaymakamlığı, Muğla İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim merkezi 
işbirliğinde hayata geçirilen “Hızırşah Köyü3 Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme 
Projesi” ile ipek böceği yetiştiriciliği tekrar yaşatılmaya çalışılmıştır.  Proje kapsamında Hızırşah 
köyünde bulunan eski bir okul binası kaymakamlık tarafından onarılarak ipek dokuma atölyesine 
dönüştürülmüştür (Fotoğraf 10).  Proje kapsamında 6 adet, 2 ayaklı, 2 gücülü dokuma tezgâhı 
alınmıştır4. İpek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı konusunda 20 kadına eğitim verilmiştir. 
2011 yılında bu kadınların sayısı 5 iken günümüzde atölyede 3 kadın bu işi sürdürmekte ve aile 
bütçesine katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında eğitim alan kadınlardan biri ise girişimcilik ör-
neği sergileyerek bir atölye kiralamış ve bu işi kendi çabaları ile sürdürmektedir. 

Günümüzde ipek böceği yetiştiriciliği çok zahmetli ve ekip çalışması gerektirdiği için eski 
uygulamalar kısmen de olsa değişerek devam etmektedir. Günümüzde köyde üretim yapan atöl-
yeler ipek böceği yumurtalarını artık Bursa Koza birlikten temin etmektedirler. İpek böceği yumur-
ta olarak geldiği gibi kurtçuk olarak da gelmektedir. Koza birlik yörede ipek böceği yetiştiriciliğini 
ve dokumasını desteklemek amacıyla bunları tamamen ücretsiz göndermektedir. Kurtçukları 
gönderdikten sonra da desteğini sürdürmektedir. İpek böceği yetiştiricilerini kurtçukların bulun-
dukları ortam ve beslenmeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla 1 ay boyunca her hafta kontrol 
etmektedir. Kurtçuklar tozsuz, ıslanmamış ve kızışmamış (sıcakta kalmamış) kendi boylarında 
parçalara ayrılmış yapraklarla beslenmektedir. Ortam sıcaklığı gece gündüz 25 0C ve nem oranı 
%85 olacak şekilde ayarlanmaktadır.  Kozaların sarılması bir ayı bulmaktadır. Bir ayın sonunda 
kozalar Bursa Koza Birliğe gönderilerek çözülmüş iplik halinde geri gelmektedir (Özlem Görgülü). 
Bu süreçte ipek böceği yetiştiricisi bir tek çözgü çözme işlemi için ücret ödemektedir.  Bunun 
dışında koza birlik yetiştiriciden ücret talep etmemektedir. 

3  6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte büyükşehir belediyesi haline gelen Muğla’nın köyleri 
mahalle olmuştur. Günümüzde Hızırşah köyü de mahalle olarak geçmektedir.
4  Nurten Akkuş (2017), eskiden proje kapsamında kurulan tezgâhlardan farklı olarak 2 ayaklı daha basit 
düzenekli “düven” denilen tezgahlarda dokuma yaptıklarından bahsetmiştir. 
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Fotoğraf 10. İpek dokuma atölyesinden görünüm

Özlem Görgülü, İpek çekme işini bilmediklerini, bu işi çok az yaşlının bildiğini, onlarında 
yeterince yardımcı olmaya güçlerinin yetmediğini ifade etmiştir. Kozaların 24 saat içinde çekil-
mezse kelebeğe dönüştüğünü, bu yüzden de ipek çekimi için Bursa’ya göndermek zorunda kal-
dığından bahsetmiştir. 

 Çözülmüş olarak gelen ipek iplikler tezgâha aktarılmakta ve bez ayağı örgüsü kulla-
nılarak, 30 ve 60 cm eninde ipekli kumaşlar dokunmaktadır. Dokunan kumaşlar sabunlu su ile 
yıkanarak sertlikleri giderilmektedir. Kumaşlar yörede bulunan ceviz, gelincik, karadut vb. bitki-
lerle boyanmaktadır. Boyanan ipekli kumaşlar; gömlek, şal, bluz,  masa örtüsü, elbise, fular vb. 
ürünlere dönüştürülerek atölyelerde satışa sunulmaktadır (fotoğraf 11). Hızırşah’ta bulunan ipek 
dokuma atölyeleri Datça’ya gelen turistler tarafından ziyaret edilmektedir.   

   
Fotoğraf 11. İpekli kumaştan ürünler

Eskiden Datça’da dokunan ipek kumaşlarla köyün hali vakti yerinde olanları damatlık dik-
tirirlermiş. Yörede her genç kızın çeyizinde 25-30 adet bürümcükten (ipekli kumaş)  dikilmiş göm-
lek mutlaka bulunurmuş (Nurten Akkuş). Muzaffer Özgen (2015), bürümcükten dokunan göm-
leklerin çeyizin en önemli kısmını oluşturduğunu, gömleğin yanında, çeyiz olarak verilen para 
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keseleri, uşkur, peşkir, çevre, yatak çarşafları ve yatak takımlarının da bürümcükten yapıldığını 
ama bunların çeyizdeki gömlek sayısı kadar önemsenmediğinden bahsederek ipek böcekçiliğinin 
Datça kültüründe ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Hatta yazar Nihat Akkaraca’nın derle-
diği aşağıda yer alan maninin de ipek gömleğin önemini vurguladığını ifade etmektedir. 

Gereme’nin denizi

Bak solmuş gül benizi

Yirmi beş göynek çıktı

Ünlü kızın çeyizi

Ayrıca ipek kumaşlarla çarşaf, çeki, gömlek, mendil, namaz örtüsü yapılır, has ipek iplik-
lerde de çeki ve namaz örtüsünün kenarlarına iğne oyası yapılırmış (Osman akın). Günümüzde 
Datça’da hemen her kadın iğne oyası bilmekte olup halen bu el sanatını devam ettirmektedir. 
İğne oyalı ürünleri çeyiz için yaptıkları gibi yazın Datça’ya gelen turistlere satarak da aile ekono-
misine katkı sağlamaktadırlar.  

SONUÇ VE ÖNERİLER
Datça turistik bir yerleşim bölgesidir. Coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca pek çok 

önemli uygarlığın yerleşim alanı olmuştur. Yarımadada kültür ve sanatın ne denli gelişmiş olduğu 
bulunan çok sayıdaki arkeolojik kalıntılardan anlaşılmaktadır. Gelişmiş olan kültürel ve sanatsal 
etkinlikler yarımadada hala etkisini sürdürmektedir. Datça’da İpek böcekçiliği de kültürel, sanat-
sal, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olmuştur. 

Muzaffer Özgen (2015), bürümcük çekme, badem toplama, kırma, zeytin silkme, yağ çı-
karmak, tahıl işleri, asker uğurlama, Hıdrellez, düğünler, vb. birçok etkinlik, insanları bir araya 
getiren, yakınlaştıran, yardımlaşmayı, paylaşmayı geliştiren, ilişkileri kuvvetlendiren kültürel et-
kinlikler diye bahsetmektedir. Yine günümüzde bu etkinliklerin bazılarının eskisi gibi olmasa da 
güncelliğini koruduğunu diğerlerinin yaşamsal öneminin kalmamasıyla birlikte yok oluklarından 
bahsetmektedir.

 Datça yarımadasında uzun yıllardır sürdürülen İpek böcekçiliği ve ipekli kumaş doku-
macılığı da günümüzde yaşatılmaya çalışılan kültürel ve sanatsal etkinliklerden birisidir. İpek 
böcekçiliği ve dokumacılığının yaşatılması için 2009 yılında Datça Kaymakamlığı, Muğla İşkur İl 
Müdürlüğü ve Halk Eğitim merkezi işbirliğinde “Hızırşah Köyü Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma 
ve Geliştirme Projesi” hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. 

Proje kapsamında eğitim verilen 20 kursiyerden bugün yalnızca 4’ü imkânlarının el verdiği 
ölçüde bu işle uğraşmaktadır. Öncelikle Datça’da ipek böceklerinin yetişmesi için yeterli sayıda 
dut ağacı bulunmamaktadır. Eskiden önemli bir ağaç olan dut ağacı hemen her evin bahçesinde 
ve çevrede bolca bulunurken günümüzde maalesef dut ağacı yetişmemektedir. Hızırşah Muhtar-
lığı bir dönem ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla değişik yerlere dut fidanları dikmiş, ama 
bu fidanlardan yalnızca birkaç tanesi tutmuş tutanlarında bazıları maalesef kırılmıştır (Muzaffer 
Özgen14 Mart 2015).
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İpek böcekçiliği oldukça zahmetli, deneyim ve emek isteyen bir uğraş olup ekip çalışması 
gerektirmektedir. Ancak günümüzde yörede bu işi bilen çok az sayıda yaşlı kadın bulunmakta 
olup bunlarında gençlere yardım etmek için sağlıkları el vermemektedir.

 İpek böcekçiliğinin ve dokumasının yaşatılabilmesi için; öncelikle bölgede bol miktarda 
dut ağacı yetiştirilmeli, dokunan ürünlerin satışı için özellikle turizmin yoğun olduğu aylarda yerel 
yönetimlerce, Datça merkezde bir yer verilmeli, üreticiye reklam, tanıtım ve internet ortamında 
satış için gerekli destek sağlanmalıdır. 

Ancak bu sayede, yoğun emek, sabır ve deneyim isteyen önemli bir kültürel mirasımız 
olan ipek böcekçiliği ve dokumacılığı sürdürülerek gelecek kuşaklara aktarılabilir.  



261

Datça’da (Muğla) “Guş Dutmak” ve İpek Dokumacılığı 

Maddi Kültür

KAYNAKLAR

•  Atasoy Fahri, (2010), “Küreselleşme Çağında Yeniden İpek Yolu”, Bir Kültür Koridoru Olarak İpek Yolu 
Sempozyumu, 16 Ekim, Antalya. 

•  Etikan Sema ve Çukur Tayfun, (2011), “Kırsal Turizm faaliyetlerinin Çomakdağ-Kızılağaç Köyü El sanat-
ları Üzerine Etkisi” , ART-E, sayı:8, s:1-15.

•  Faroqhi Suraıya, (2003), “Osmanlı Dünyasında Üretmek, pazarlamak, Yaşamak”, Yapı Kredi Yayınları, 
Mas Matbaacılık A.Ş., İstanbul.

•  İmer Zahide, (2005), “Miladi Dönem Öncesi Orta Asya’da İpek”, Bilig Dergisi, Sayı;32.

•  İnalcık Halil, (2008), Türkiye Tekstil Tarihi üzerine Araştırmalar,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mas 
Matbaacılık A.Ş., İstanbul.

•  Karaağaç Sülün,  kadinciksanatevi.blogcu.com, erişim tarihi; 06/11/2017.

•  Kıvrım İsmail ve Elmacı Süleyman, (2011), “Osmanlı Döneminde Amasya’da İpekcilik”,Turkish Studies, 
sayı:6/4, s:715-728.

•  Özgen Muzaffer, (2015), “Datça’da İpek Böcekçiliği” (yayın tarihi;14 Mart 2015),  https://www.datca-
detay.com.

•  Özgen Muzaffer, (2015), “Bürümcük (İpek) Çekimi” (yayın tarihi;06 Temmuz 2015),  https://www.
datcadetay.com.

KAYNAK KİŞİLER

•  Durkadın Toker, 1934 doğumlu

•  Nurten Akkuş, 1942 doğumlu

•  Özlem Görgülü, 1980 doğumlu 

•  Gülseren Karaköse 1942doğumlu

•  Sibel Arıcı, 1978 doğumlu

•  Osman Akın, 1970 doğumlu





263

�Anadoluda’ki Geleneksel Süslemeli Bakır Mutfak Kapların Tasarımı

KARPUZ, Yrd. Doç. Dr. Emine

�ANADOLUDA’Kİ GELENEKSEL SÜSLEMELİ BAKIR MUTFAK 

KAPLARIN TASARIMI

Emine KARPUZ1

GİRİŞ: 
Bu araştırma ile Anadolu’da, yüzyıllar boyu kullanılan “Geleneksel bakır mutfak kapların 

süslemeleri” incelenecek ve ulaşılan örneklerden hareketle tasarım programları açıklanacaktır.

El sanatı eserlerinin en önemli özelliklerinden biri, kendilerine estetik değer katan süsleme 
ögelerine sahip bulunmasıdır. Süsleme, bir obje ya da yüzeyin daha estetik, güzel görünmesi-
ni sağlayan, farklı teknikler uygulayarak motif ya da kompozisyonlarla zenginleştirilmesidir. Bu 
zenginleştirme sadece görünüm açısından değil, eseri anlamlı hale de getirir. Eklenen motif ve 
kompozisyon ögeleri, kabı sanatsal bir tasarım eşyasına dönüştürür. Ayrıca yapıldığı dönem, 
bulunduğu kültür ve inanç bölgesi gibi birçok unsuru da barındırır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Anadolu kaplarının genellikle yöresel form ve fonk-
siyon açısından sınıflandırmalarla incelendiği tespit edilmiş, kaplar üzerindeki süsleme ögeleri 
açısından ise yeterince araştırılmadığı görülmüştür. 

Anadolu mutfağında karşılaşılan en erken kap-kacak örnekleri ahşap, pişmiş toprak ve 
metalden yapılmıştır. Madeni kaplar arasında bakır kapların yaygın olarak kullanılmış olduğunu 
günümüze ulaşan çok sayıda eserden anlamaktayız. Yaklaşık 25 yılı kapsayan bakır kap araştır-
ma ve incelemelerimiz sonucunda söyleyebiliriz ki; bölgesel farklılık ve coğrafi uzaklığa rağmen 
neredeyse tüm Anadolu kaplarında benzer süsleme kompozisyonu ve ortak tasarım anlayışı hâ-
kimdir.

1  Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tekstil Tas. Bölümü, ekarpuz@selcuk.
edu.tr
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Bu araştırma ile kapların süsleme tasarımı bütüncül bir yaklaşımla incelenecek ve analiz 
edilmeye çalışılacaktır. Süsleme kompozisyonlarının tasarım programı, tasarım ilkelerine uygun-
luğu, bezemenin kap üzerindeki yeri, seçilen motifler, motiflerin anlamları gibi sorulara, örnekler 
üzerinden hareketle cevap bulmaya çalışılacaktır. Bu bakış açısıyla elde edilen sonuçların yeni 
tasarımcılar ve tasarımlara yön vermeyi hedeflenmektedir. 

Tasarım öge ve ilkeleri açısından eser incelemesi seramik-çini, resim, grafik gibi alanlara 
uygulanmıştır. Bu yöntem ilk defa bakır kaplara uygulanacağından araştırma orijinaldir. Bunun bir 
deneme çalışması olarak kabul edilmesini talep etmekteyiz. Bu araştırmanın bundan sonra bu tür 
araştırma yapacakları teşvik etmesi beklenmektedir.

Problem; alan araştırması, görüşme ve gözlem metotları ile çözülmeye çalışılmıştır. 
Araştırmacının madeni kapları görmek, araştırmak ve incelemek amacıyla gittiği ve kataloğa 
eserlerini dâhil ettiği merkezler şunlardır: Ankara, Konya, İstanbul, Kayseri, Sivas, Gaziantep, 
Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Afyonkarahisar,  Tokat,  Rize, Erzurum. 

Araştırma kapsamında, Anadolu genelinde geçmişte veya günümüzde bakırcılık sanatı 
açısından önem taşıyan birçok merkezdeki bakırcı ustalarla ve bakır eşya satan esnafla görüşme 
ve mülakat gerçekleştirilmiştir. İncelenen eserlere ait bütün bilgiler gözlem fişlerine aktarılmış, 
elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Tüm incelenen kaplar genel ve detay fotoğraflanmıştır. 
Araştırmanın katalog bölümünde kaplar fonksiyonlarına göre ayrılarak her grubu temsil eden 
süslemeli örneklerin genel görünüş fotoğrafları ile motiflerinin görünüş çizimlerine yer verilmiştir. 

Bu araştırmanın konusu ile ilgili yapılan literatür taramasında madeni kapların tasarımı 
konusu ile ilgili herhangi bir yayınla karşılaşılmamıştır. Ancak Anadolu Bakırcılığı ile ilgili yayınlar 
bulunmaktadır. Bu yayınların başında tarafımızca hazırlanan ve 1996 yılında tamamlanan Ana-
dolu’da Mutfak Mimarisi ve Kullanım Eşyaları(18-20. Yüzyıl) konulu doktora tezinde Anadolu’nun 
farklı birçok yöresinin mutfak mimarisine de yer verilmiş, müze ve özel koleksiyonlarda yer alan 
bakır kullanım eşyalarına ait örnekler tanıtılmıştır. 

Son yıllarda farklı üniversitelerin Yüksek Lisans düzeyinde yaptırdığı farklı süsleme sanat-
ları ya da eserlerle ilgili birkaç yayınla karşılaştık. Bunlar; 

TOSUNOĞLU, Eda Demir, 16. Yüzyıl İznik Çini Sanatında Yemek ve Servis Kaplarının 
İncelenmesi, Malatya, 2011 (İnönü Ü. S.B.E. Seramik A.B.D. Y.L. Tezi). Bu çalışma konumuz-
la doğrudan bağlantı kurulacak yayınlardandır. Biz bakır kapları incelerken bu araştırmada çini 
kaplar ele alınmıştır. 16. Yüzyıl İznik kaplarının yemek ve servis kap örneklerinin süslemeleri 
kompozisyon ilkeleri açısından incelenmiş önemli bir çalışmadır.

BÜYÜKÇANGA, Mehmet, “Karatay Medresesi Müzesi’nde Bulunan Tavus Kuşlu Figürlü 
Çininin Plastik Ögeleri Yönünden İncelenmesi”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar 
Dergisi, Sayı:4, Konya, 2007, s. 171-176. Makalede Müzede sergilenen 1090 envanter nolu çini 
nokta, çizgi, ritim, biçim, doku, renk ve leke, uyum, denge ve kompozisyon Plastik Öğeler açısın-
dan incelenmiştir.  
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BÜYÜKÇANGA(EREN), H.Hilal, Anadolu Selçuklu Seramiklerinde Figürlerin Dili ve Re-
sim Eğitimi Açısından İncelenmesi, Konya, 2006(Basılmamış S.Ü. S.B.E. Güzel Sanatlar Eğitimi, 
Resim İş Öğrt. Böl. B.D Y.L. Tezi). Araştırmada Anadolu Selçuklu çini sanatına ait bazı örnekler 
tasarım ögeleri açısından incelenmiş ve M.E.B. ilköğretim okul öğrencilerine bu çinilerden esinle-
nerek resim yapmaları istenmiş ve seçilen resimler değerlendirilmiştir.

KABAKCI, Bekir, Konya Sultan Selim-Selimiye Camisi’ndeki Kalem İşi Çalışmalarının 
Grafiksel Açıdan İncelenmesi, Konya,2011 (Basılmamış S. Ü. E. B. E. Güzel Sanatlar Eğitimi 
A.B.D,Resim-İş Eğit. Dalı Y.L.Tezi), Basılmamış tezde Konya Sultan Selim Camisi Kalemişi 
süslemeleri grafik elemanlarından; çizgi, renk, doku, biçim-şekil, ölçü ve yön çerçevesinden ele 
alınmış, grafik ilkelerinden olan; bütünlük-uygunluk, oran-orantı, ritim, görsel devamlılık, denge, 
vurgu ve zıtlık gibi yargılarla değerlendirilmiştir.  

ÖZTÜRK, Mustafa, Konya ve Çevresinde Anadolu Selçuklu Dönemi Çinilerinde Kullanılan 
Bitkisel Motiflerin Dili ve Resim Eğitimi Açısından İncelenmesi, Konya, 2008 (Basılmamış S.Ü. S.
B.E. Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı Y.L.Tezi) Eğitimi adlı çalışmada Selçuklu dönemi çini sana-
tı hakkında bilgi verilmiş ve bitkisel motiflerden nar, haşhaş, hayat ağacı, lotus, palmet, sarmaşık 
ve çiçekler ile rumi resim eğitimi açısından incelenmiştir. Son yüzyılın ressamların resimlerinde 
kullandığı bitkisel bezemelere örnekler verilmiştir.

Anadolu zengin bakır yataklarına sahiptir. Hammaddenin varlığına paralel olarak bakır-
cılık sanatı Selçuklu ve Osmanlı döneminde gelişmiş, en özgün ve zengin süslemeli örneklerini 
vermiştir. Bu örneklerin büyük çoğunluğu müzelerimizdedir. Bir kısmı da evlerimizde korunmak-
ta veya kullanılmaktadır. Bakır kabın tercih edilme sebepleri arasında doğal malzeme olması, 
sağlam olup uzun yıllar dayanması, kolay şekil verilebilmesi ve çabuk ısınıp geç soğumasından 
dolayı içinde pişen yemeği lezzetli hale getirmesi sayılabilir.

1. ANADOLU’DAKİ BAKIR KAPLARIN SÜSLEME PROGRAMI

1.1. Fonksiyonlarına Göre Kap Türleri:
 — Pişirme ve hazırlama kapları: Aşırma, cezve, çaydanlık, kazan, kepçe, kevgir, kaşık, 

kulaklı, kuşhana, leğen, saplı, kevgir, tava, tencere v.d.

 — Servis kapları: Kaşık, lenger, sahan, sini, kahve tepsisi, tas v.d. 

 — Saklama ve taşıma kapları: Bakraç, depme, sefer tası v.d.

 — Su-sıvı kapları: Güğüm, ibrik, maşrapa v.d.

Bu kap grupları içinde en zengin süslemeli grubu servis kapları oluşturmaktadır. Misafir 
önüne çıkan ve bir anlamda prestij eşyası sayılan bu grup kaplarda sini, kahve tepsisi en çok 
süslemeli kaplardandır. Bunu lenger, tas ve saklama ve taşıma kapları olarak değerlendirdiği-
miz bakraçlar takip eder. Aşure, şerbet kazanı ve güğümleri gösteriş- prestij kapları olduğun-
dan süslemelidir.  Özellikle doğrudan ateşle temas eden kaplarda hiç süsleme yapılmamışken, 
içine yemek konması dolayısıyla süslemenin görünmeyeceği düşünülen derinliği fazla olmayan 
sahanlarda da süsleme yoktur ya da çok azdır. 
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1.2. İncelenen Kaplar ve Bezemenin Kap Üzerindeki Yeri:
1.2.1. Kazan: 
Çok miktarda yiyecek pişirmek veya su ısıtmak için kullanılan kapların geneline verilen 

addır. Türklerin sosyal yaşantısında ve kültüründe ayrı bir yeri olan kazanlar genellikle bulgur, 
pekmez, aşure kaynatmak, yemek pişirmek, et kavurmak ve çamaşır suyu ısıtmak için kullanıl-
mıştır. Fonksiyonuna göre çamaşır, yemek, şerbet kazanı gibi isimler alır. Dergâhlarda aşure, 
şerbet, helva dağıtılan, pişirilen kaplar olarak kullanıldığı bilinmektedir. Silindir gövdeli, çift veya 
dört kulplu, ağız kenarı dışarı taşan kenarlı kaplardandır. Küçük, orta, büyük boyutlu kazanlar 
vardır. Form veya fonksiyonuna göre Anadolu’da farklı adlarla söylenir. Aşırma, Deşt, Hille, Bad-
ya, Parha, Katneri, Tağan, Dağan, Dığan gibi(Koşay, 1957,7-28). Orta Asya Türkçesinde “Togan” 
kazan manasına gelmektedir (Ögel, 1978,241).

Pişirme amacıyla kullanılan kazanlar süslemesizdir. Anadolu’da pişirme kazanları dışında 
tamamen prestij amacıyla kullanılan kazanlar da bulunmaktadır. Bunlar kulpsuz ve bezemelidir. 
Genellikle düztabanlı, ağza doğru daralan ve kenarsız kaplardır. Üzerleri zengin bezemelidir.  
Müzelerde gördüğümüz bu örnekler Selçuklu dönemine tarihlendirilebilir( Belli, Kayaoğlu, 1978). 
Bu kazanlar üzerinde elips ya da dairesel madalyonlar içerisinde sülüs karakteri ile yazılı beze-
me, bitkisel bezeme ve zencerek bordürlü geçmeler, rumi, palmet, yıldız motifleri vardır. 19.20 
yüzyıla tarihlendirilen kazanlarda ise lale, demet şeklinde çiçek ve meyveleri ile nar, selvi, salbekli 
şemseler görülür.  

1.2.2. Lenger: 
Daire gövdeli, yayvan, derinliği az, kenarları geniş kaplardır. İçine pilav ve üzerine et ko-

nan servis kabıdır. Bu kaplar hiçbir zaman pişirme için kullanılmazlar. Sunum-servis kabıdır. Bu 
nedenle süsleme açısından en zengin kaplardandır. Kuzu lengeri, orta ve küçük olmak üzere 
farklı boylardadır. Formu bütün Anadolu’da değişikliğe uğramayan kaplardandır. Anadolu’da len-
geri, İlenger, Mertebani şeklinde söylenir.

Lengerlerin neredeyse tamamı süslemelidir. Süsleme kompozisyonu geniş kenarlarındadır. 
Bazı örneklerde iç yüzeylerinde de süsleme görülür.  

1.2.3. Sahan:  
Derinliği fazla olmayan, daire gövdeli, kenarı yayvan, kapaklı veya kapaksız servis ka-

bıdır. Derinliği az olanlara yassı sahan, derinliği fazla olanlara çukur sahan denir. Anadolu’da 
dıvan, sağın, sahın, sehen gibi farklı söyleyişleri vardır. Bu tür kaplarda süsleme azdır. Kullanı-
mından dolayı süsleme ağız kenarlarda ve kapaklarda mevcuttur. Bazılarının kenarları dilimli(-
kertikli-kirtikli-çirtikli)dir.

1.2.4. Bakraç:
Düz ya da yuvarlak dipli, derin, üstten hareketli yarım daire biçimli kulplu kapaklı kapaksız 

taşıma kaplarıdır. Bu kaplarda süt, yoğurt, yağ, hoşaf, bal, pekmez gibi yiyecekler bulundurulur 
veya taşınır. Anadolu’da yöresel olarak farklı adlarla anılır: Çingil, cingil, aşırma, çitil-helke, si-
til-sıtıl, satıl gibi (Koşay, 1957,7-28).
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Bakraçların dış daire gövdelerin (karın kısmın) yüzeyi çepeçevre süslemelidir. Bu süsle-
melerde bazen bir motif seçilir, düzenli şekilde yerleştirilir. Bazen de bir motif grubunun tekrar 
edildiği görülür. Ağız kenarı ve boyunda ise bordür şeklinde süslemeler yer alır. Bazı örneklerde 
kapaklar da süslemelidir.   

1.2.5. Sefer Tası:
Yemek taşımak için kullanılan kaplardır. Genellikle üst üste yerleştirilen birden fazla kap, 

yanlardaki bir çubukla sabitlenmekte ve üstteki hareketli kulpla taşınmaktadır. Anadolu’da «Yol-
tası» olarak adlandırılır ve yolculuklarda, asker, işçi ve zanaatçıların yemeklerini taşımada kullan-
dıkları kaplardır. Kaplar oval veya daire gövdelidir. Her bölüm diğerinin üzerine oturur ve kapağı 
sahan vazifesi görür. Fonksiyonundan dolayı zengin süslemeli kaplardandır. Her bölüm gövdeyi 
kuşatacak şekilde ve birbirinin aynı motifle süslendiği gibi, her bölümün birbiri üzerinde yerleşti-
rildiğinde atlamalı tekrar şeklinde farklı kompozisyonlarla süslemeli örneklerle de karşılaşılmıştır.

1.2.6. Sini:
Üstüne konulan yemek sahanları ile aynı anda birçok kişinin oturarak yemek yiyebildiği, 

daire gövdeli, ince kenarlı servis-sunum kabıdır.

Düğün, toplantı gibi törenlerde kullanılan ve büyük grupların oturabildiği büyük ebatlı sini-
lere «meydan sinisi» veya divan sinisi denilmektedir. Bütün Anadolu’da çok az değişiklikle sini-
zini şeklinde aynı adla anılır. Sinilerde süsleme kompozisyonu genellikle tüm yüzeye yayılmıştır. 

Araştırmaya dâhil edilen ve incelediğimiz diğer örneklerden hareketle Anadolu sinilerinin 
kompozisyonlarını üç bölüm halinde ele almak mümkündür:

 — Göbek kısımda yoğunlaşan süsleme: Süsleme sininin merkezinde yoğunlaşmıştır. İç 
içe geçen dairesel bordürler şeklinde yer alır.

 — Göbekle kenar bordürü arasında kalan esas yüzey süslemesi: Burada bazen bir motif 
veya motif grubu alternatif olarak tekrar edilmektedir. 

 — Kenar bordürü süslemesi: Genellikle sininin kenar kısmında süsleme kuşağını nihayete 
erdiren dar bir bordür yer alır.  

1.2.7. Tas:
İçine sulu yiyeceklerin konulduğu, yuvarlak ve derin gövdeli, kaideli ya da kaidesiz 

kaplardır. İçine konulan içeceklere göre hoşaf, çorba, ayran tası olarak adlandırılır. Anadolu’da 
aynı veya değişen forma göre farklı isimlendirilir. Bunlar; Badiye (Rize, Erzincan, Erzurum), Badı-
ya( Kars, Gaziantep), Beden(Ankara), Çınık(büyük çorba tası- Kelkit- Gümüşhane), Sükre( bakır 
tas-Malatya), Usgura( çorba tası-Trabzon), Üsküre(düğün tası-Kemah- Pulur- Elazığ, Erzincan, 
Divriği-Sivas, Havza- Samsun, Şebinkarahisar- Giresun, Tekirdağ, Konya v.d.) (Koşay, 1957,7-
28)dir.  Bu kaplar zengin süslemelidir. Süslemeler tasın gövde ve ağzın dış yüzeyindedir.

1.2.8. Tepsi:
Takdim etmek için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sunulduğu kaplardır. Siniden küçük 

olup, kenarları kalkıktır. Bazılarının kenarları dilimlidir. Bazı örnekler çift tutamaklıdır. Çay, kah-
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ve, şerbet gibi içecek sunmak amacıyla yapılanlar süslemelidir. Süslemeler kabın merkezinde 
yoğunlaşmaktadır. Bazı örneklerde merkezi süsleme ile kenar kısmın süslemesinin boşluğundaki 
kısımda, seçilen motiflerin tekrarı ile oluşan bezeme kuşağı yer alır. Bazı örneklerde kenarda dar 
bir motif ile süsleme kompozisyonu tamamlanmıştır.

1.2.9. Güğüm:
Tabanı düz ya da kaideli, geniş karınlı, dar boyunlu, dar ağızlı tek veya çift kulplu, kapaklı; 

su,süt, pekmez, kahve koymaya, taşımaya veya pişirmeye yarayan  kaplardır. Yöresel olarak Ak-
tafa(Kars), Bodiç (Ankara,Seyhan), çanka (Edirne), Düğüm (Erzincan), Halastar(Trabzon), Kuk-
ma(Boyabat-Sinop, Mapavri-Rize),  Yamak (Kemaliye-Malatya) gibi adlarla anılır (Koşay, 1957,7-
28). Bu kap türünün çoğunluğu süslemesizdir. Birkaç örnekte şişman karın, boyun ve kapaklarda 
süslemelerle karşılaşılmıştır. 

1.2.10. İbrik:
Yöresel olarak farklılıklar görünen kaplardandır. Daire gövdeli, dar boyunlu, emzikli, kulp-

lu, kapaklı düz dipli ya da kaideli su taşıma ve saklama kaplarıdır. Abdest almak, el yıkamak ama-
cıyla kullanıldığından genellikle alt kısımda yer alan leğenleriyle birlikte bulunurlar.  Anadolu’da 
farklı söylenişleri vardır. Bunlar: Kuman(Bursa, Alanya-Antalya, Ilgın-Konya), udvan (Konya), ya-
mak( Divriği-Sivas), yedek (Kütahya)’tir.

İbrikler günlük kullanımının yanında misafirlerin kullanımına da sunuldukları için özenle 
süslenen kaplardandır. Karın(gövde), boyun ve kapakta süsleme yer alır. Gövde yüzeyi yatay ya 
da dikey bordürlere ayrılmış ve içerisi süslenmiştir.  

1.2.11. Maşrapa-Bardak:
Su, ayran gibi sıvı içecekleri içmek için kullanılan kaplardandır. Silindirik gövdeli, kulplu-

dur. Gövdesi, taban ve ağız kenarında süslemeler vardır. Konya’da bardak olarak adlandırılır.

1.2.12. Kepçe:
Yemek karıştırmak, almak, dağıtmak için kullanılan mutfak eşyasıdır. Uzun bir sap ve kep-

çe kısmından meydana gelmektedir. Kepçe kısmı kaşıktan derindir. Anadolu’da Saplı ( Trabzon, 
Sivas, Güdül-Ankara), Çemçe, çömçe, çomça, çömça ( Malatya, Tokat, Nevşehir, Harput-Elazığ, 
Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Ahlat-Bitlis, Manisa-Balıbeyköy), Heskoy (Siirt-ağaç kepçe), 
dulçe Erzurum), Taskepçe (Bursa) şeklinde isimlendirilir (Koşay, 1957,7-28). Kullanım amacı 
dolayısıyla süslemesizdir. Ancak bazı örneklerde sadece sapı süslenmiştir.

1.3. Bezemelerin Tasarım Düzeni
Türk mutfağında kullanılan kapların bir bölümü bezemelidir. Sini, tepsi, lenger gibi dairesel 

formlu eserlerde genellikle merkezi kompozisyonlar şeklinde düzenlemeler görülür. Bu kompo-
zisyonlarda bir merkez etrafında veya kabın görünen yüzeyi üzerinde yer alan bezeme kuşakları 
farklı genişlikteki bordürlerle sınırlandırılmıştır. Bu tür eserlerde tüm yüzeyin süslendiği örnekler 
olduğu gibi, süsleme alanına değişik aralıklarla motiflerin sıralanışı ile gerçekleştirilen kompozis-
yonlar da bulunmaktadır. Silindir gövdeli bakraç, kazan, tas, güğüm, ibrik, maşrapa gibi eserlerde 
ise seçilen motif veya kompozisyon atlamalı veya düz tekrar sistemi ile kabı kuşatır. Kepçe ve 
kevgirlerin fonksiyonları gereği sadece kulp-sap kısımları bordürler şeklinde süslenmiştir.
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Kompozisyonlar tasarım ilkeleri açısından değerlendirildiğinde;

 — Genellikle kapalı kompozisyonlar kullanılmıştır. Bazı kaplarda birlikte uygulanan açık 
ve kapalı kompozisyonlar dengeli bir uyum oluşturmuştur. 

 —  Dairesel formlu kaplarda dairesel kompozisyonlar seçilmiştir. Genellikle merkeze yer-
leştirilen dairesel bezeme, kabın genişleyen etrafına doğru büyüyerek devam etmekte-
dir. Bu da ritim duygusunu ortaya koyar. 

 — Dairesel süsleme kompozisyonlarında zemine eşit aralıklarla serpiştirilmiş motiflerle 
atlamalı düz tekrar sistemi uygulanmış, bu da ritim sağlanmıştır.

 — Biçimin yüzeyine uygulanan kompozisyonların formla uyumlu olduğu, biçim ve estetik 
açısından bütünlük gözeterek belirli bir disiplin içinde işlendiği görülür.

 —  Motiflerin ve motiflerden oluşan kompozisyonun genellikle simetrik düzende yapıldıkları 
görülür. 

 —  Motiflerin zemini kazıma tekniği ile oyulduğundan zamanla koyulaşmıştır. Bu da görü-
nürlüğü sağlamış ve açık-koyu zıtlığını ortaya çıkarmıştır.  

 — Tasarımların motif düzeni; aralıklı tekrarları, boşluk doluluk ve büyük-küçük ilişkisi ba-
kımından uygunluk ilişkisini sağlamıştır. Bu tür uygulamaların ritim, denge ve uyum 
duygusunu güçlendirdiğini söyleyebiliriz. 

 — Çok az kapta görülen figürler ya tek olarak veya bitkisel bezeme ile birlikte yer alır. 
Bitkisel bezeme ile birlikte kullanılan örneklerde dalların kıvrımlarına büyük bir uyumla 
yerleştirildiği görülür. Çok dikkatli bakıldığında ayırt etmek mümkündür. Bu da uyum 
ilkesi açısından önemlidir.

 — Geometrik kompozisyonlarda genellikle yatay veya dikey bordürlerle denge sağlan-
mıştır.

 — Kabın formu ile seçilen motiflerin biçim ve büyüklüğünde orantının kurulduğu, bunun da 
denge bütünlüğünü sağladığı şeklinde yorumlayabiliriz.

 — Seçilen motifler genellikle stilizedir. Çok az örnekte natüralist üslup görülür.

Anadolu süslemeli bakır kaplarını süsleyen sanatçılar dönemin yaygın kullanılan motifleri 
dışında yeni arayışlara yönelmiştir. Bu da kısıtlı bir alanı süsleyen sanatçının, kendine özgü motif 
repertuvarını uygulayarak tasarımı zenginleştirdiği fikrini düşündürür. Sanatçının kişisel tercihle-
rini kullanması, kendine özgü tasarım anlayışı geliştirmesi, yeni arayışlara yönelmeleri, özgüven-
leri ve kendilerini yeniledikleri şeklinde değerlendirilebilir.



270

Emine KARPUZ

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.4. Kullanılan Motifler  
 — Bitkisel Motifler: Anadolu kaplarında bitkisel bezeme olarak selvi, nar, nar dalı, hurma, 

vazoda çiçekler, hatayi üslupta çiçekler, palmiye, lale, karanfil, gül, mine çiçeği, lotus, 
palmet, dal ve yapraklar görülür. Bitkisel motiflerden nar ve lale çok az örnekte natü-
ralist üslupta görülürken genellikle stilize edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Özellikle geç 
dönemde yapılan nar motifleri yaprak veya madalyon şekline dönüşmüş, çizgi ile içleri 
taranmıştır. Lale motifleri de bazı örneklerde oldukça stilizedir.  

 — Geometrik Motifler: Kaplarda mühr-ü Süleyman, altı kollu yıldız, zencerek, eşkenar 
dörtgen, üçgen, meandır, düz çizgi, kırık çizgi(zigzag), çarkıfelek, paralel çizgiler, ters 
V’ler, salbekli ya da salbeksiz şemse(madalyon) motifleri görülür.

 — Figürler: Anadolu kaplarında en az kullanılan motif grubudur. Kaplarda kuş, güvercin, 
eşek, tavus kuşu, balık, ceylan figürleri ile karşılaşılmaktadır.

 — Nesne- Mimari Motifler: En az rastlanan motiflerdendir. Genellikle sinilerde karşımıza 
çıkar. Vazo içinde nar ve çiçek dalları, ibrik motifi ile köşk tasvirleri bu grubun motifle-
rindendir.

 — Yazılı bezeme: Anadolu kaplarında yer alan yazıların ana süsleme tasarımı içinde de-
koratif olarak kullanıldığı görülür. Genellikle şerbet kazanlarında dairesel madalyonlar 
içerisinde yazılar yer alır. Ayrıca dikdörtgen kuşak veya bordürlerde de yazı görülmek-
tedir. Bunlar Arap alfabesi ile yazılmış Osmanlıca, Arapça dini içerikli metin, beyit, kita-
be olarak tanımlanabilir. Yazılı bezemede nesih ve sülüs türler kullanılmıştır.

1.5. Motiflerin Sembolik anlamları 
Merkeze yerleştirilen çarkıfelek motifi, hayatın dönen çark misali tekrarladığını, evrensel 

dönüşü sembolize eder. Selviler insan ruhunun Tanrı’ya kavuşmasını, yaşam sonrası ölümü, 
güller, gezegenleri, «çokluk içinde birlik» ifadesi, Mühr-ü Süleyman, Hz. Süleyman’ın adının ve 
gücünün simgesi yanında bazı tarikatlar tarafından Hz. Peygamberin sembolü olarak kabul edil-
mektedir. Nar; hurma, bereket simgesi, cennet meyvesi olarak değerlendirilmekte (Öney, 1976, 
45 ve Öney, 1978, 32) dir. Nar gibi bol çekirdekli meyve motifleri işlemelerde yaygın kullanılmıştır. 
Bu motif ile kurulacak yuvanın bereketli, zengin ve bol çocuklu olacağı inancı( Berker, 1980, 33) 
dile getirilmek istenmiştir.

Süsleme sanatlarımızda görülen balık figürü bereketi, kuşlar insan ruhunu, ceylan masu-
miyetin, zerafetin (Nur, 2013, 25) simgesi olarak kaplarda yer almış olmalıdır.

Dünya nimetleri ve zevklerinin sergilendiği kaplarda yer alan motifler, hem bu dünya, hem 
de öteki dünyadaki (ahiret) güzellik ve nimetleri insana sunmayı ve hatırlatmayı,  aynı zamanda 
da şükretmeyi amaçlamış olmalıdır.



271

Anadoluda’ki Geleneksel Süslemeli Bakır Mutfak Kapların Tasarımı

Maddi Kültür

1.6. Kullanılan Teknikler
Bakır, tabiatta filiz halinde ve serbest olarak bulunan bir madendir. Neolitik çağdan itiba-

ren maden işçiliği ile karşılaşılmaktadır.

Osmanlı dönemi madenciliğinde, önemli bakırcılık merkezlerinin oluşması devlet ile birlik-
te halkın da bakır eşya kullanımına itibar etmesiyle ilgilidir. Tokat, Konya, Küre, Trabzon, Erzin-
can, Elazığ, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Sivas gibi bazı önemli mer-
kezlerde ham bakırı toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biçimlendiren atölyeler 
bulunmaktadır (FAROQHI, 1993,  211-231). 

Yapım Teknikleri: 

Dövme Tekniği: En yaygın teknik ise dövme tekniğidir. Doğal madenlerin keşfedilmesiyle 
birlikte kullanılmaya başlanan en eski yapım tekniğidir (Kayaoğlu, 1984, 219). M.Ö. 10.bine ta-
rihlenen Neolitik dönem yerleşmesi Çatalhöyük’te ele geçen madeni eşyalarda bu tekniğe rast-
lanmaktadır. Bu teknikte bakır külçeleri kalhanelerde eritilerek hazırlanan kalıplara dökülmekte 
ve ağır çekiçlerle dövülerek levha haline getirilmektedir. 20. yüzyıl başlarına kadar kullanılan bu 
yöntem, bundan sonra şahmerdan denen otomatik çekiçlerle dövülerek şekillendirilmeye baş-
lanmıştır. Dövülerek levha haline getirilen bakırın istenilen kalınlığa getirilmesi için silindirlerden 
geçirilmesi gerekmektedir. Günümüzde atölyelere bakır levhalar istenilen kalınlıkta hazır halde 
gelmekte, sanatçılar döverek biçim vermektedirler. 

Anadolu’nun neredeyse tamamında bakır kap yapımında kullanılan araç ve gereçler; mi-
yane, nallama, nari, göbeç, çekiçler ile ağaç tokmaklar, örsler, makas, diş açma pensesidir. Bun-
ların söylenişleri ve çeşitleri yörelere göre değişir.

Döküm Tekniği: Kalhanelerde eritilen madenin önceden hazırlanan kalıplara dökülerek 
dondurulması ile kap elde edilmesine döküm tekniği denmektedir. Bu teknikte aynı zamanda çok 
sayıda eşya elde etmek mümkün olmaktadır. Kalkolitik çağdan bu yana kullanılan teknik zaman 
içinde gelişmeler göstermiş, havan, mangal, buhurdan, ayna gibi eserler genellikle bu teknikle 
yapılmıştır( Erginsoy, 1978,25).

Tornada Çekme ve Perdahlama: Dökülen ya da dövülerek biçim verilen kabın güzel gö-
rünmesi ve yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi işlemidir. Bu yöntem torna tezgâhlarında ve çark-
ta gerçekleştirilmektedir. Bu teknikte önceden hazırlanan ağaç kalıplar (kütük) torna tezgâhına 
yerleştirilir ve maden levha kalıba sabitlenir. Çalıştırılan torna tezgâhı ile kalıbın hızla dönmesi 
sağlanır. Bu dönmede hazırlanan madeni levhaya bastırılır ve levhanın kalıbın şeklini alması 
sağlanır. Yüzeyi düzeltilen kabın içindeki tahta kalıp çıkarılır. Bu işlemde bir miktar maden kay-
bedileceğinden yumuşak bakır tercih edilmektedir. Perdah, tornada düzeltilen kabın yüzeyinin 
zımparalanması ve parlatılmasıdır. Bu iş için günümüzde keçe, ince zımpara taşı veya kumaş 
parçaları kullanılmaktadır. Daha çok seri imalatta kullanılan torna ve perdah, kabı alıcıya güzel 
göstermek için uygulanan bir yöntemdir.
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Birleştirme teknikleri: 

Mutfak kaplarının çok azı yekparedir. Yekpare kap yapmak ayrıca bir sanattır. Günümüz-
de kaplar birçok parçanın birleştirilmesi ile meydana gelmektedir. Birleştirmede kaynak, kenet, 
lehim, perçin gibi teknikler uygulanmaktadır. 

Süsleme Teknikleri: 

Süslemede en yaygın kullanılan teknik kazımadır. Tunç çağından itibaren kullanılmakta-
dır(Erginsoy, 1978,25). Ucu keskin çelik kalemlerle açılan yivlerdeki madenin kesilerek çıkarılma-
sı ile gerçekleştirilen süsleme tekniğidir. Sivas yöresi kaplarında kazıma tekniğinde kabın sathı 
balmumu ile sıvanır. Motifler kalemle çizilerek açılan yivlere asit dökülür. Asit dökülen kısımlar 
siyah renk alır ve desenler bu şekilde belirgin hale getirilir (Üçer, 1992, 100). 

Anadolu kaplarında karşılaşılan diğer bir teknik kabartma tekniğidir. Bu teknikte çeşitli 
çekiç ve diğer aletler kullanılarak ya zemin çökertilerek hazırlanan motifin yüksekte kalması ile 
kabartma yapılmış olur, ya da hazırlanan motiflere tersten vurarak istenilen şekilde kabartılması 
sağlanır. Genellikle yazılı süslemelerde kullanılmıştır.

Geç dönem örneklerde karşılaştığımız bir diğer süsleme tekniği baskı tekniğidir. Çelik 
kalemler üzerindeki desenlere çekiç yardımıyla vurularak, çelik kalemdeki desenin çıkması sağ-
lanır. Bu çok teknolojik bir desen geçirme sistemidir. Burada sanatçının desen hazırlamak için 
herhangi bir emeği yoktur. Var olan desenleri istenen kompozisyona göre kap üzerine aktarma 
işi gerçekleştirilir. Bu işin daha çok eski tarihli bir kaba günümüzde desen yapmada kullanıldığını 

görüyoruz. 

SONUÇ
Araştırma sonucunda incelenen kaplar, türleri açısından değerlendirilmiş, form ve fonksi-

yonları, yapım teknikleri, süsleme teknikleri açıklanmıştır. Kaplarda görülen süsleme motiflerinin 
kap üzerindeki yeri ve tasarım ilkeleri açısından özellikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Bazı motif-
lerin ikonografisi-anlam yükü,  bu konuda yazılan yayınlardan hareketle aktarılmaya çalışılmıştır. 
Bu araştırma ile sunulan verilerin; geleneksel bakırcılık sanatı örneklerinin süsleme tasarım ve 
motif repertuvarının bütünü hakkında fikir verdiğini söyleyebiliriz. 

Bakır kaplarda karşılaşılan zengin motif repertuvarının diğer el ve süsleme sanatları ile 
ortaklığı, Türk sanatlarının belli bir kaynaktan beslendiğini ortaya koyması açısından önemlidir. 
İncelenen eserlerin büyük çoğunluğu 18-20. Yüzyıllar arasına aittir.

Anadolu süslemeli bakır kapları kompozisyon açısından değerlendirildiğinde; hem motif-
lerin hem de seçilen kompozisyonun genellikle simetrik düzende yapıldıkları görülür. Serbest ya 
da tek merkezden oluşan uygulamalar seçilmiştir. Biçimin yüzeyine uygulanan kompozisyonların 
formla uyumlu olduğu, biçim ve estetik bütünlük gözeterek belirli bir disiplin içinde işlendiği görü-
lür. Seçilen motifler genellikle stilizedir. Çok az örnekte natüralist üslup görülür. Motiflerin biçim-
lendirilmesinde büyük-küçük, doluluk boşluk dengesi gözetildiği, bunun da ritim, denge ve uyum 
duygusunu güçlendirdiğini söyleyebiliriz.
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Kabın formu ile seçilen motiflerin biçim ve büyüklüğünde orantının kurulduğu, bunun 
da denge bütünlüğünü sağladığı şeklinde yorumlayabiliriz. Dönem sanatçıları dönemin yaygın 
kullanılan motifleri dışında yeni arayışlara yönelmiştir. Bu da sanatçıların özgüvenleri ve kendile-
rini yeniledikleri şeklinde değerlendirilebilir.

Bu tür araştırmalarla, günümüzdeki motif ve tasarım açısından bozulmaların önüne 
geçmek amacıyla ilgili kurum ya da kişilere fikir ve yön vermesi hedeflenmektedir. Son yıllarda 
mahalli idarelerce açılan Meslek Edindirme Kurslarına birçok kişi başvurmaktadır. Bu kurslarda 
yetişecek bireylere Türk kültürünün bir parçası olan bakır kap yapımının teknik bilgisinin yanında 
geleneksel motif ve kompozisyonların öğretilmesi ve gelecek nesillere doğru örneklerin aktarıl-
masının doğru olacağı inancındayız. 

Sonuç olarak; günümüz bakır sanatçıları ve tasarımcılarının geçmiş örnekleri ve bu ör-
neklerdeki kompozisyon kurgu mantığını bilmeleri, yeni uygulamaları buna göre şekillendirmeleri 
beklenir. Önemli olan geçmişi kopya etmek değildir. Bu tekrardır, kendini yenilemez ve geliştir-
mez. Burada amaç; geçmişi bilerek, gelişen teknoloji ve değişen beğenilerden hareketle yeni 
ve çağdaş yorumlar yapmak olmalıdır. Yoksa bu tür uygulamalarla yozlaşmaktan ve eklektik bir 
sanat olmaktan öteye gidemez. 
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FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf 1. Şerbet Kazanı (Konya Etnografya Müzesi, Env. No.: 1480)

Fotoğraf 2. Kazan (Gaziantep Müzesi, Env. No.: 1791)
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Fotoğraf 3. Kazan (Malatya Müzesi, Env. No.: 153)

Fotoğraf 4. Lenger (Afyon Müzesi, Env. No: 1667)
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Fotoğraf 5. Lenger (Konya Etnografya Müzesi, Env. No: 4339)

Fotoğraf 6. Lenger (Konya Etnografya Müzesi, Env. No: 1389)
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Fotoğraf 7. Lenger (Elazığ Müzesi, 65-F.6-1)

Fotoğraf 8. Lenger (Gaziantep Müzesi, Env. No: 1219)
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Fotoğraf 9. Lenger (Malatya Müzesi, Env. No: 564)

Fotoğraf 10. Sini (Afyon Müzesi, 1432)
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Fotoğraf 11. Sini (Konya Etnografya Müzesi, Env. No: 5050)

Fotoğraf 12. Siniden Detay (Konya Etnografya Müzesi, Env. No: 5050)
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Fotoğraf 13. Kahve Tepsisi (Rize Müzesi, Env. No: 1.29.1987)

Fotoğraf 14. Sini (Elazığ, 67-F.35-1)
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Fotoğraf 15. Bakraç (Kayseri Müzesi, 72-52-1)

Fotoğraf 16. Tepsi (Şanlıurfa Müzesi)
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Fotoğraf 17. Kahve Tepsisi (Ankara Etnografya Müzesi, Env. No: 7164)

Fotoğraf 18. Sahan (Konya Etnografya Müzesi, 4550)
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Fotoğraf 19. Kapaklı Sahan (Afyon Müzesi, Env. No: 1412)

Fotoğraf 20. Sefertası (Ankara Etnografya Müzesi, Env. No: 13011)
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Fotoğraf 21. Sefertası (Afyon Müzesi, Env. No: 1416)

Fotoğraf 22. Tas (Erzurum Müzesi, Env. No: 917)
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Fotoğraf 23. Tas (Afyon Müzesi, Env. No: 2521)

Fotoğraf 24. Tas (Afyon Müzesi, Env. No: 1185)
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Fotoğraf 25. Güğüm (Sadberk Hanım Müzesi, 402.M.69)

Fotoğraf 26. Tas (Erzurum Müzesi)
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Fotoğraf 27. İbrik (Türk İslam Eserleri Müzesi, Env. No: 4220)

Fotoğraf 28. İbrik (Afyon Müzesi, 1411)
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Fotoğraf 29. Maşrapa-Bardak (Konya Etnografya Müzesi, Env. No: 3822)

Fotoğraf 30. Kepçe (Şanlıurfa Müzesi, Env. No: 1182)
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Çizim 5

Çizim 6
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KOCA, Prof. Dr. Emine - KIRKINCIOĞLU, Dr. Öğr. Ü. Zeynep

�EGE BÖLGESİ KADIN GÖYNEKLERİNİN BİÇİMSEL VE ANLAMSAL 

AÇIDAN İNCELENMESİ1

Prof. Dr. Emine KOCA2 - Dr. Öğr. Ü. Zeynep KIRKINCIOĞLU3

GİRİŞ
Renk, süsleme ve dokuma özellikleri ile olduğu kadar katlı giyim özelliği ile de dikkat çe-

ken Türk giyim-kuşamı, her biri, kültürel ve anlamsal ifadeler taşıyan, giysi parçalarının bir araya 
gelmesiyle oluşmaktadır. İçten dışa doğru giyinme sırasına göre ele alındığında en altta yer alan 
göynek, kadın giyim-kuşamının önemli parçalarından biridir. Anadolu’nun her yöresinin kadın 
giyiminde görebileceğimiz ve genellikle iç giyim olarak ten üzerine giyilen göynek, zaman zaman 
entarinin içinden görünecek şekilde giyilerek, dış giyimin bütünleştirici unsuru olmuştur. 

Birçok bölgede gömlek olarak da bilinen göyneği, Koçu (1967:125), “Gömlek denile gelir. 
Doğrusu “Gönlek” tir. Gön deri, ten demektir. Gönlek çıplak tene giyilen şey demektir.” şeklinde 
tanımlarken,  Sezgin (1985:424), “Modelleri sade olan iç gömleği, çıplak tene giyilen, evlerde ve 

1 Makale “Ege Bölgesi Kadın Giyim Kuşamının Göstergebilimsel Yöntem İle Çözümlenmesi” konulu doktora 
tezinin küçük bir bölümünden alıntılanmıştır.
2 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü/ Ankara ko-
caemine@gmail.com 
3 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Erzurum zeynep060@
hotmail.com
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el tezgâhlarında dokunan, çamaşır bezi adı verilen bir tür pamuklu kumaştan yapılan iç giysisi”, 
Barışta (1999:211) ise, “Gerek erkek gerek kadın için yapılmış ipek, pamuklu, keten ve yanı sıra 
karışık iplikle dokunmuş yakasız uzun kollu bir tür içe giyilen çamaşır” olarak tanımlamıştır. Fark-
lı tanımlamalar ve araştırma kapsamında incelenen göyneklerin özellikleri dikkate alındığında 
göynek; ten üzerine giyilen, bol, farklı kol ve boy uzunluğunda, ipek veya pamuklu dokumadan 
yapılan iç giyim parçası olarak tanımlanabilir.

Anadolu’nun pek çok bölgesinde kullanılan göynekler, kumaş, giyim şekli, biçim, boyut, 
süsleme, cinsiyet farklılıkları gibi pek çok faktörün etkisiyle çeşitlenmiş ve farklı isimlerle adlan-
dırılmıştır (Koca ve Vural, 2013:277). Göynekler dokunduğu yöreye,  dokuma türüne, kesimine, 
yaka biçimine veya kullanım sırasına göre “iç gömlek, zıbın, yanışlı gömlek, kıvratma göynek, 
bürümcük göynek, ipekli göynek, yakasız göynek” gibi çeşitli adlarla anılmıştır.  

Göynek üretiminde genellikle ipek, ipek pamuk veya ipek keten karışımı liflerden elde 
edilen kıvratma (bürümcük) adı verilen dokumalar kullanılmaktadır. Göynek yapımında kullanılan 
dokumaların dar olan enleri göyneklerin biçimini şekillendiren dikkat çekici en önemli özellikleridir. 
Göyneklik kumaşlar genellikle el tezgâhlarında dokunduğu için kumaş genişlikleri tezgâh enlerine 
göre 25 ile 73 cm. arasında değişmektedir. 73 cm. olanlarına çok az rastlanmakla birlikte, genel-
likle 35 ile 55 cm eninde olanları daha çok kullanılmaktadır (Koca ve Vural, 2013:279). Çağdaş 
ve arkadaşları (1996: 36) el tezgâhlarında kadınlar tarafından dokunan kıvratma dokumaların 
çok bükümlü pamuklu iplikten bez ayağı dokuma tekniğiyle üretildikten sonra ıslatılarak iki avuç 
arasında ovularak kıvrımlı görünüm kazandırıldığını ve eni 54 cm. civarında olan kumaşın eni 
daralarak 24 cm. olduğunu belirtmektedir. Koç ve Koca (2012) entarilerle ilgili yapmış oldukları 
çalışmalarında, genellikle dar olan dokuma tezgâhının eni kadar dokunan iki parçadan entarilerin 
ön ve arka bedeni kesildikten sonra, ön bedene veya kol altına köşeli geometrik parçalar yerleş-
tirilerek giysinin genişlemesinin sağlandığı, yanlarda belden aşağıya doğru ve ön açıklıklara ilave 
edilen üçgen şeklindeki parçalara “peş”, modele ise “peşli kesim” adı verildiğinden bahsederek, 
Türk giyim kuşamının biçimlendirilmesinde dokuma özelliklerinin önemine vurgu yapmışlardır. 

Zengin görselliklerinin, farklı adlarının, fonksiyonel ve temel işlevlerinin yanı sıra, anlam-
sal açıdan pek çok mesaj taşıyan göynekler, gelenekli yaşamdan modern yaşama geçerken, 
teknoloji, moda ve iletişim araçlarının etkisi ile zamana yenik düşmüş, kullanım özelliğini yitirmiş 
veya değişime uğramıştır. Bu durum kültürel açıdan yozlaşma olarak karşımıza çıkmakta ve 
maddi kültür öğelerimizi tehdit etmektedir. Bu bağlamda, günümüzde kullanımına az rastlanan 
göyneklerin, orijinal özelliklerinin belgelenmesi, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ile kül-
türel değerlerin yaşatılması gerekliliği duyulmuştur. Ayrıca çalışma, kültür tarihimiz açısından 
ilgili literatüre katkıda bulunma, bu konuda bölgede araştırma yapacak kişi ve kuruluşlara kaynak 
oluşturma açısından örnek teşkil etmekte ve önem taşımaktadır. 

1. YÖNTEM  
Ege Bölgesi kadın göyneklerinin biçimsel ve anlamsal özelliklerinin incelenmesinin amaç-

landığı bu betimsel araştırmada, öncelikle konu ile ilgili literatür taranmış ve  araştırmacılar tara-
fından Ege Bölgesinde; Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla olmak üzere 6 ilde alan 
araştırması yapılmıştır. Aydın Yenipazar (1) ve Bozdoğan (1), Denizli Kızılcabölük (3), İzmir Tire 
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(4),  Kütahya Yağıllar (1), Manisa Sarıgöl (1), Muğla Kargıcak (1) ve İkiztaş (1) olmak üzere 6 il, 
8 yörede orijinal dokuma göynek örneklerine ulaşılmıştır. Örneklem seçimi ulaşılabilirlik, zaman 
ve maddi olanaklar dikkate alınarak yürütülmüştür. Ulaşılan 13 adet dokuma göynek incelenmiş, 
fotoğrafları çekilmiş ve biçimsel çizimleri yapılmıştır. Göynekler, araştırmacılar tarafından hazır-
lanan görüşme ve gözlem formu (giysi inceleme formu) kullanılarak, alanın gerektirdiği sistema-
tikle; iller bazında tablolar halinde sunulmuş ve biçim, dokuma, süsleme ve anlamsal özellikleri 
kaynak kişilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda açıklanarak, biçimsel tipolojisi yapılmıştır.  

Göyneklerin biçimlerini tanımlamada; Koca ve Vural (2013) tarafından yapılan, Türk halk 
giyim kuşamında kullanılan göyneklerin biçim/form, dokuma ve süsleme özellikleri gruplandırıl-
ması dikkate alınmıştır. Bu gruplamaya göre göynekler; 

1. Biçim/form özellikleri

 - Beden özelliklerine göre; peşli/peşsiz, kuşlu/kuşsuz, uzun boy/kısa boy

 - Kol özelliklerine göre; kısa/uzun, kuşlu/kuşsuz, peşli/peşsiz 

2. Dokuma özellikleri

3. Süsleme özellikleri

4. Anlamsal özellikleri açısından incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır.

2. BULGULAR
Ege bölgesi kadın halk giyim-kuşamında 6 il ve çevresinde yapılan alan araştırmasında, 

halk giyim-kuşamında iç giysi olarak kullanılan göyneklerin, günümüzde kırsal yörelerde günlük 
yaşamda ve nişan, kına gecesi, düğün, festival, şenlik gibi özel günlerde kullanıldığı gözlenmiş-
tir. Bölgede ulaşılan orijinal göynek örneklerinin dokuma olarak, ipek veya ipek-pamuk karışımı 
liflerden elde edilen bürümcük dokumalardan açık renkli olmaları ve iç giysi olarak, ten üzerinde 
kullanılmaları ile benzer özelliklere sahip oldukları, ancak biçim, süsleme ve anlamsal özellikleri 
açısından yöresel çeşitlilik gösterdikleri belirlenmiştir. 

Anadolu’nun geleneksel giysi kültürü, bu bölgede yaşayan Türk boylarının ve halkının 
yüzyıllardan beri yaşattıkları önemli kültürel değerlerden biridir. Her yörenin, bölgenin, şehirlerin, 
hatta köylerin ve mahallelerin bile kendine özgü bir giyim kuşam özelliği bulunmaktadır. Bu özel-
likler, bir giyim zenginliği ve çeşitliliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Salman, 2007: 25). 

İllere göre göyneklerin, biçim, dokuma, süsleme ve anlamsal özellikleri Tablo 1, 2, 3, 4, 5 
ve 6’da sunulmuştur.
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Tablo 1: Aydın ili Bozdoğan ve Yenipazar yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer

Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel  çizim

Aydın 

Bozdoğan

KK1

Düz kesimli, 

yanları peşli, 

düz-uzun kollu, 

yuvarlak yakalı,-
kare kuşlu, bol, 

süslemeli,

iç beden giysisi

Aydın 

Yenipazar

KK2

Düz kesimli, 

bütün peşli,

uzun kollu, 

V yakalı, bol, süs-
lemeli, iç beden 
giysisi

Tablo 1’de Aydın ili, Bozdoğan ve Yenipazar yöreleri kadın halk giyim-kuşamında kulla-
nılan göynekler görülmektedir. Bozdoğan yöresine ait göynek, yuvarlak yaka oyuntulu, yanları 
peşli, düz, uzun kollu, kare kuşlu, boy uzunluğu kalça hizasında sonlanan, bol iç beden giysisidir. 
İki parçadan oluşan bol kolları, bedene düz olarak takılarak yan peşlerle birleştirilmiş ve “T kol” 
biçimini almıştır. Bedenin iki yanına yerleştirilen dikdörtgen peş parçaları ile hem beden hem de 
kol rahatlığı sağlanması amaçlanmıştır. Krem renkli pamuklu dokumadan yapılmış olan göyneğin 
bol olan kol uçları sarı renkte tığ oyası ile temizlenerek süslenmiştir.

Yenipazar yöresine ait, boyu diz hizasında sonlanan göynek, sarı renkte bürümcük do-
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kumadan yapılmıştır. Göyneğin, ön ortasında göğüs altına kadar uzanan V yaka oyuntusu aynı 
zamanda yırtmaç görünümü de vermektedir.  Yaka üzerine elde makine dikişi yapılmış, yaka 
kenarı, kol uçları ve yırtmaç açıklığı iğne oyası ile temizlenerek süslenmiştir. Göyneğin, kırmızı 
renkli çizgileri ve beden ile kol altı bütün olarak dokunan peş parçaları dikkat çekici biçimsel özel-
liğidir. Koca ve Vural (2013:282) çalışmalarında; Türk giysilerinde sadece iç giyimde kullanılan, 
peş parçası kol ve bedene bir bütün olarak eklenen yekpare peşli kesimin, diğerlerine göre görsel 
olarak da farklılık gösterdiğini ve bu uygulamanın kol hareketlerine inanılmaz derecede rahatlık 
sağladığı gibi bedene de genişlik sağladığını belirtmektedirler. Bu nedenle Tablo 1’de yer alan 
Yenipazar yöresine ait göyneğin kol kesiminin “yekpare peşli” olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 2’deki göyneklerin süsleme özelliklerinden gelin gömleği oldukları anlaşılmakla 
birlikte, kaynak kişilerden edinilen bilgiler daha sonra günlük giyimin iç giysisi olarak kullanıl-
dıklarını göstermektedir. Ayrıca renklerin, biçimlerin tek başına bir anlam aktarmadıkları, ancak 
kültüre ve zamana göre anlamlı ve işlevsel konuma geldikleri bilinmektedir. Aydın ilinin sıcak iklim 
şartları düşünüldüğünde, Tablo 2’deki göyneklerin, açık renk, ince, teri emme özelliğine sahip ol-
ması, ipek ve pamuklu dokumalardan üretilmesi ve yazlık giysiler arasında kullanılması, zamana 
göre anlamlı ve işlevsel konuma geldiklerini göstermektedir.

Tablo 2 : Denizli ili Kızılcabölük yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer

Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel çizim

Denizli

Kızılcabölük

KK3

Düz kesimli, bol, 
peşli kare kuşlu, 
kısa kollu hakim 
yakalı süslemeli, iç 
beden giysisi
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Denizli

Kızılcabölük

KK4

Düz kesimli, 
bol, peşli, kare 
kuşlu,  beli kesik,  
düz-uzun kollu, 
işlemesiz, iç beden 
giysisi

Denizli

Kızılcabölük

Kent müzesi

Buldan

Env. No: 0437

Düz kesimli, bol, 
uzun, yakasız, 
üçgen, peşli, 
düz-uzun kollu, 
süslemeli, iç beden 
giysisi

Tablo 2 incelendiğinde, Denizli ili Kızılcabölük yöresine ait üç farklı biçimsel özelliği yan-
sıtan göynek örnekleri görülmektedir. Tüm göyneklerin, bedene düz olarak birleştirilen “T kol” 
formunun olması, bedenin iki yanına eklenen üçgen ve düz peşler ile hem beden hem de kola 
genişlik sağlanması ve dokuma kumaştan üretilmeleri dikkat çeken ortak biçimsel özellikleridir. 
Göynek parçalarının tümü elde makine dikişi ile birbirine tutturulmuştur.

İlk fotoğraftaki ince hâkim yakalı,  yanları peşli, boyu diz hizasında sonlanan, kısa kollu 
göyneğin, yaka ve kolları krem rengi pamuklu, bedeni ise, kıvratma bürümcük ipek dokumadan 
yapılmıştır. Bedene düz takılan kolun altına, kare kuş parçası ile hareket rahatlığı verilmiştir. Ön 
ortasında göğse kadar uzanan yaka yırtmacının kenarları, tığ oyası ile süslenmiştir. Göyneğin kol 
ve yakasında düz pamuklu dokuma kullanılmasının, bürümcük dokumaya göre teri daha kolay 
çekmesinden kaynaklandığı, giysinin fiziksel konforunun artırıldığı ve daha ucuza mal edilerek, 
ekonomiklik sağladığı düşünülmektedir. 
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İkinci fotoğraftaki krem rengi bürümcük ve pamuklu dokumadan yapılmış göynek, boyun 
çevresine göre biçimlendirilmiş, yakadan göğse kadar yırtmaçlı, uzun kollu, peşli, uzun iç giysidir. 
Bedene düz olarak birleştirilmiş bol kolların altına yerleştirilen kare kuş parçası beden ve kolun 
rahatlığını artırmıştır. Göyneğin ön-arka beden peşlerinin birleşim noktaları ve yaka oyuntusunun 
etrafına 1 cm lik kahverengi biye ile elde makine dikişi yapılarak temiz görünüm sağlanmıştır. Peş 
ve kuş parçaları birlikte kullanılarak göyneğe hem işlevsellik hem de estetik görünüm kazandır-
mıştır.  

Yörede “yakası açılmamış göynek” olarak adlandırılan üçüncü fotoğraftaki göynek ise, kol 
altından etek ucuna doğru üçgen biçiminde peşlerle genişletilmiş, uzun kollu, boyu ayak bileğine 
kadar uzun, krem rengi pamuklu dokumadan üretilmiş, bol iç giysidir.  

Göyneğin etek uçları, kırmızı ve siyah renkli yün ipliklerle stilize haç, suyolu, üçgen 
motifleri işlenerek süslenmiştir. Böylece karşıdaki kişiye anlatılmak istenenler, işlemeler, motifler, 
süsler ile sözsüz iletişim kullanılarak sembolik olarak aktarılmıştır. Erberk (2002: 12-134), Ana-
dolu motiflerinden bahsettiği çalışmasında, suyolu motifinin, insanlık tarihinde suyun önemini ve 
bereketi, haç motifinin ise; dört ayrı yönü işaretleyen şekli itibariyle, kötü bakışları dört ayrı parça-
ya bölüp, dört bir yana savurduğuna inanıldığını ve korumayı sembolize ettiğini ifade etmiştir. Er 
ve Hünerel (2012: 173) de çalışmalarında, suyolu motifinin, hayatın, yeniden doğuşun, yaşamın 
sürekliliğinin, yenilenmenin, erdemin temsili olduğunu ve suyun yaşamın kendisini ifade ettiğini 
belirterek bu görüşü desteklemektedir. Üçgen motifi ise bereket ve nazarı temsil etmektedir. 

Kızılcabölük yöresinde yapılan yüz yüze görüşmelerde, yöre sakinleri yakasız göyneğin 
yöredeki genç kızların çeyizi için hazırlandığını, göynek üzerinde yaka oyuntusu bulunmadığını, 
yaka oyuntusunun olmamasının genç kızın bekâretinin simgesi olduğunu ve genç kızın evlendiği 
günün gecesi yaka oyuntusunu açtığını belirtmiştir.  Bu durumun kullanan kişinin medeni duru-
munun belirleyicisi işlevini görmesi de kültürel kodlarla yakından ilişkilidir. Göyneğin yakasının 
açılmamış olmasının mesajı yansıtan bir iletişimsel araç olarak kullanılması da bunun en güzel 
örneği olarak görülebilir. 

Yakası açılmamış göynek, üçeteğin altında kullanıldığında gelin iç giysi olarak giyimi işlevi 
görürken, dokuma ve işlemeli kemer ile kullanıldığında gelinin gündelik hayatta kullandığı dış 
giyimine işaret eder.  Böylece kullanım ve süsleme özelliği ile iç ve dış giyimi çağrıştırır. 
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Tablo 3: İzmir ili Tire yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer

Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel çizim

İzmir -Tire 
Müzesi

1.

Bol, peşli,

yakasız,

uzun kollu,

süslemeli,

iç beden giysisi

İzmir -Tire 
Müzesi

Env.No: 1944

2.

Düz kesimli, bol, 
peşli,

yakasız,

uzun kollu,

süslemeli,

iç beden giysisi
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İzmir -Tire 
Müzesi

Env.No: 1212

3.

Düz kesimli, bol

peşli, 

yuvarlak yakalı,

uzun kollu,

süslemeli, iç 
beden giysisi

İzmir -Tire 
Müzesi

KK5

4.

Düz kesimli, 

peşli, 

uzun kollu,

hakim yakalı,

süslemeli,

iç beden giysisi

Tablo 3’te İzmir ili Tire yöresi halk giyiminde kullanılan ve Tire Müzesi’nde yer alan beş 
adet göynek örneği görülmektedir. Yörede “zıbın” olarak adlandırılan, krem rengi bürümcük do-
kumadan yapılmış göyneklerin tümünün, bol, yekpare peşli, yakasız, uzun kollu, süslemeli iç 
beden giysisi olduğu görülmektedir. Göyneklerin tümünde dokuma kenarlarındaki renkli çizgiler 
dikkat çekici görsel özelliktir. Çağdaş ve arkadaşları (1996: 36)  kadın iç göyneği için pamuğun 
doğal renginde dokunan kumaşların kenarlarında 1 - 1,5 cm. arasında değişen kalınlıklarda tek 
renk çizgi bulunduğunu belirtmektedir. Tablo 3’teki göyneklerin dokuma özellikleri bu tanımlama 
ile örtüşmektedir. Boyu kalça hizasında sonlanan göyneklerin bol olan kol uçları, renkli ipliklerle 
tığ oyası ile çevrelenerek süslenmiştir. Bürümcük dokuma dokunurken iplik bükümünün artırılma-
sından dolayı doku gözenekleri açık kalmakta, kumaşta kıvrımlı hatlar oluşmakta ve bu durum 
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kumaşın esnekliğini ve kumaş yüzeyinde kıvrımlı hatların oluşmasını sağlamaktadır (Koca ve 
Vural, 2013: 4).

Fotoğraf 1ve 2’deki göyneklerin, yakasız olmasından, çeyiz olarak hazırlanmış oldukla-
rı ve daha sonra giyecek kişiye göre yaka oyuntusunun açılacağı düşünülmektedir. Göynekler 
yaka, beden ve kol uçlarına yapılan süslemelerle gelin iç göyneği işlevini almaktadır.

Denizli (Tablo 2) ve Manisa İli'nde (Tablo 5) kullanılan yakasız göynekler ayak bileğine 
kadar uzundur. Üzerinde kullanılan üç eteğin boyu kısa tutulup, altından göyneğin işlemeleri 
gözükecek şekilde kullanılır. İzmir İli'nde kullanılan göynekler ise, sade olup, boyu kısa olduğu 
için üçeteğin altından gözükmemektedir. Göyneğin boy uzunluğu ve diğer giysi parçaları ile birlik-
te kullanım özelliği, görsel ve iletişimsel açıdan giyim şeklini etkilemektedir.

Fotoğraf 3’te, krem üzerine mavi, ince çizgili bürümcük dokumadan yapılmış göyneğin, 
boyun çevresine göre biçimlendirilmiş yakası ve yaka yırtmacı bulunmaktadır. Yırtmaç boyu kul-
lanım şekline ve isteğe göre değişebilmektedir.  Kesim özelliği ile rahat, kumaş özelliği ile konfor-
lu bir giysi olan göynek, kalçayı kapatacak boy uzunluğundadır. Mavi renk iplikle, yaka ve yırtmaç 
çevresi tığ oyası ile çevrelenerek süslenmiştir.  Dokuma kenar çizgileri ve peşle bütünleşen uzun 
kolları göyneğin dikkat çeken biçimsel özelliğidir. 

Fotoğraf 4’teki bürümcük dokumadan yapılan göyneği diğerlerinden ayıran biçimsel özel-
lik ince hâkim yakası ve yan peşlerden uzun olan beden parçasıdır. Dokuma kenarındaki siyah 
- beyaz çizgili desenler birlikte kullanılarak, farklı bir desen özelliği sağlanmıştır. Kenar desenleri-
nin birbirini tamamlayan görüntüsü, giysiye estetik bir görünüm sağlamıştır. 

Tablo 3’teki tüm göyneklerin peşle bütünleşen yekpare peşli kol formuna sahip olduğu 
görülmektedir. Kol altında oluşan kumaş kıvrımları kola hareket serbestisi sağlamaktadır. Vural 
ve arkadaşlarının (2006:346) geleneksel giysilerin kol formları sınıflamasına göre “peşle bütün-
leşen kol” adı verilen bu kol biçimi şöyle ifade edilmiştir; “Giysilerin beden formlarına rahatlık 
sağlamak amacıyla kullanılan yan peşler, kol alt dikişi boyunca kol ağzına kadar devam ederek, 
kol hareketlerinin de rahat şekilde yapılmasını sağlar. Normal duruş pozisyonunda kol altında 
toplanarak rahatlık sağlayan peş parçası, kolun uzanabileceği en üst noktada bile açılarak ha-
reketi kısıtlamaz”. Bozkurt (1995:151) ise, bu durumu, eklem hareketleri gerçekleştirirken, deri, 
hareketle gerektirdiği kadar gerilme daha sonra eski haline dönme gibi esneme yeteneğine sahip 
olduğu, bu esnada giysinin de vücuda uyum sağlaması beklendiği, bu beklentinin karşılanması 
için, insan vücuduna ait sadece statik ölçülerin değil hareketle oluşan esneme miktarlarının bilin-
mesi gerektiği görüşü ile açıklamaktadır.
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Tablo 4: Kütahya ili Yağıllar yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer

Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel çizim

Kütahya

Yağıllar

KK6

Düz kesimli, 

peşli, 

kare kuşlu, 

yuvarlak yakalı,

uzun kollu,

iç beden giysisi

Kütahya ili Yağıllar yöresi halk giyiminde kullanılan göynek, krem renkli, ipekli bürümcük 
dokumadan üretilmiş, yuvarlak yaka oyuntulu, yaka yırtmaçlı, uzun kollu ve kalça hizasında son-
lanan boy uzunluğu ile bol bir iç beden giysisidir (Tablo 4). Ön ortasında bulunan 15 cm yaka 
yırtmacı, kullanım şekline ve isteğe göre değişebilmektedir. Yörede “kız kıvrağı veya kıvratma” 
olarak adlandırılan göynek, işlemesiz sade olmasına rağmen gelin iç giyimi olarak kullanılmak-
tadır. Göynek, iki yanına eklenen peş parçaları ile genişletilmiştir. Bedene düz olarak birleştirilen 
uzun kolun altına yerleştirilmiş kare kuş parçası ile hareket bolluğu artırılmıştır. Koca ve Vural 
(2013:282) “Türk halk giyim kuşamında kullanılan göynekler” adlı çalışmalarında, göyneklerin kol 
formlarını düz kollar, kuşlu kollar ve peşli kollar olmak üzere üç grupta toplandığını belirtmiştir. 
Ayrıca kol altlarına yerleştirilen kuş ve peş parçalarının beden ile birleşiminin giysinin modelini 
oluşturduğu gibi hareket serbestîsi sağladığı ve düz kollar bedene düz olarak birleştirildiğinde, 
peş parçasına birleştirilerek uygulandığında “T kol” formu oluşturduğunu ifade etmiştir. 
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Tablo 5: Manisa ili Sarıgöl yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer

Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel çizim

Manisa

Sarıgöl

KK7

Yuvarlak ya-
kalı, düz-uzun 
kollu, 

peşli,  ayak 
bileğine kadar 
uzun, süsle-
meli,

iç beden 
giysisi

Tablo 5’te Manisa ilinde ikamet eden Fahrettn ER koleksiyonuna ait göynek örneği görül-
mektedir. Sarıgöl yöresi halk giyiminde kullanılan göynek, kol altından etek ucuna doğru genişle-
yen, üçgen biçiminde peşlerle genişletilmiş, uzun kollu, yuvarlak yakalı, boyu ayak bileğine kadar 
uzun ve işlemeli iç giysidir. Arka bedendeki parçalar diz hizasına kadar yırtmaçlıdır. Krem rengi 
pamuklu dokumadan elde makine dikişi ile üretilen göyneğin, ön etek ucu, lacivert ve kırmızı 
renkte yün ipliklerle stilize elma motifi işlenerek süslenmiştir. Göynek biçim, kesim, dokuma ve 
süsleme özellikleri açısından Tablo 2’de Denizli Kızılcabölük-Buldan yöresinde kullanılan aynı 
yapı ve biçimde, farklı işlemedeki yakasız göynek ile benzer biçimsel özellik göstermektedir. 
Manisa ve Denizli illerinin birbirine sınır komşu iller olması, kültürel etkileşimin giysilere yansıma-
sının sonucu olarak değerlendirilebilir.  

Denizli ilinde, Tablo 2 ‘de görülen uzun yakasız göynek ile Tablo 5’te aynı özellikleri ta-
şıyan göyneğin yakası oyulmuştur. Bu da bize kadının evli olduğunu göstermektedir. Çeyiz için 
hazırlanan göyneğe yaka oyulmaz. Evlenen genç kız evlendiği gece bu göyneğin yakasını oyar 
ve daha sonra üçeteğin altında bunu kullanır. Göyneğin yakalı ve yakasız olması evli kadın ve 
bekâr kız olmak üzere kişinin medeni durumunun belirleyicisi işlevini görmektedir.
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Tablo 6: Muğla ili, Kargıcak ve İkiztaş yöresi halk giyiminde kullanılan göynekler

Bulunduğu yer
Kaynak kişi

Gösterilen Göynek Biçimsel çizim

Muğla
Kargıcak

KK8

1.

Düz kesimli, 
peşli, bol,

uzun-düz kollu,
hakim yakalı,

süslemeli,
iç beden giysisi

Muğla
İkiztaş

KK9

2.

Düz kesimli, 
peşli, bol,
uzun kollu,

hakim yakalı,
süslemeli, iç 
beden giysisi

Tablo 6’da Muğla ili Kargıcak ve İkiztaş yörelerinde kullanılan göynek örnekleri 
görülmektedir. Günümüzde günlük ve özel gün giyim-kuşamında kullanımı devam eden göy-
nekler, benzer biçimsel özellik göstermektedir. Göynekler, bol, ince hâkim yakalı, yaka yırtmaçlı, 
süslemeli, yanları düz peşli, uzun düz kollu ve boyu diz altına kadar uzanan iç beden giysisidir.

 Krem rengi, ipek ve pamuklu bürümcük dokumadan üretilmiştir. Özel günlerde ve günlük 
giyimde kullanılan göynekler, yörede ipek böcekçiliği ile uğraşıldığı için el tezgâhlarında yerli 
ipek veya ipek-pamuk karışımından dokunan bürümcük dokumalardan yapılmıştır. Böylece göy-
neklerde, birden fazla dokuma türü ve parça sayısı oluşturulmuştur. Bu durumu Pamuk (2001) 
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çalışmasında, maliyeti düşürmek amacıyla göyneğin gözükmeyen bölümlerinin kullanılmış 
kumaşlardan veya daha ucuz pamuklu dokumadan dikildiğini belirterek ifade etmektedir. Ayrıca 
Wearden’in (1993:137) Osmanlı dönemi giysileri ile ilgili çalışmasında, “Entarilerin biçimleri ince-
lendiğinde küçük parçaların kullanımı terzilerin giysiyi hazırlamak için çok az malzemeye sahip 
olduklarını akla getirmektedir. Günümüzün üretim teknolojileri ile kumaşlar kolayca üretildiği için 
kumaşların ziyan edilmesi bizleri endişelendirmez. Ancak kumaşların elde dokunduğu zamanlar-
da geleneksel giysilerin kesimlerinde ekstra bir tasarruf uygulama zorunluluğunu gerektirmiştir” 
şeklindeki yorumu kumaş enlerinin giysilerin biçimini oluşturmada etkili olduğu düşüncesini des-
teklemektedir.

Göyneklerin kolları bedene düz olacak şeklinde yerleştirilmiştir. Kol iki parçadan oluşmak-
tadır. İlk parça bedenle birleşilen beyaz pamuklu kısım, ikinci parça kol ucundaki işlemeli ipekli 
kısımdır. Bu kısma “yen” denilmektedir. Kolun altına pamuklu kumaştan küçük kare bir parça 
dikilmiştir. Bu parça terleme ve sürtünmeden dolayı kol altındaki aşınma ve eskimeyi önlemek 
amacıyla kullanılmıştır. Kol uçları ve yaka kenarları boncuk ve pul oyalıdır.  Göstergeler, anlam-
landırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve süsleme olarak karşımıza çıkarken, ikinci 
boyut olan yan anlam yöre kültürünü bilen kişiler tarafından işlerlik kazanmaktadır. Göyneğin 
“ipekten dokunduğunda “bürümcek”, ipek-pamuk iplik karışımından dokunduğunda “yüzünakma” 
olarak adlandırılması yöre kültürüne özgüdür ve kültürü bilen kişiler için özel gün giyim-kuşamına 
çağrışım yapmaktadır (Kırkıncıoğlu, 2015, s. 220- Özdemir, 2012, s.347).

  Tablo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’daki bulgular doğrultusunda ve Ege Bölgesi’nde yapılan ince-
lemeler sonucunda, halk giyim-kuşamında kullanılan göynekler, görsel olarak birbirine benzer 
görünümlerine rağmen, süsleme ve özellikle kesim açısından farklılıkları olduğu görülmektedir. 
Kesim özelliklerindeki bu farklılıklar, çoğu zaman dokumanın dar özelliğinden dolayı zorunlu ola-
rak yapılan peş ve kuş parçası gibi ek uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Dokumayı ekonomik 
kullanırken, bedeni genişletmek amacıyla da geometrik biçimli kumaş parçalarını giysinin belirli 
kısımlarında işlevsellik adına kullanan Türk kadını, bu sayede göyneklerin görsel çeşitliliklerini de 
oluşturmuştur. 

Görsel çeşitliliği oluşturan bu özellikler: 

• Yaka Biçimi

• Beden ve peş parçaları biçimi

• Kol altı kuş parçası biçimi olmak üzere 3 başlık altında ve 7 grupta toplanarak göynek-
lerin biçimsel tipolojisi Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7: Ege Bölgesi kadın halk giyim-kuşamında kullanılan göyneklerin biçimsel tipolojisi

Göynekler

Yaka biçimi Beden Peş biçimi Kol altı kuş biçimi

Yuvarlak- V 
oyuntulu yaka

Hâkim 
yaka

Yakasız Düz Üçgen Kare 

Bedenle 
Bütünleşen

“yekpare”

İll
er

A
yd

ın

X X X X

D
en

iz
li

X X X X X X

İz
m

ir

X X X X

K
üt

ah
ya

X X X

M
an

is
a

X
X X

M
uğ

la

X X

Tablo 7’de, Ege Bölgesi halk giyim-kuşamında kullanılan kadın göyneklerinde, Aydın ve 
Manisa dışında diğer yörelerde göyneklerde ince hâkim yaka kullanılmasına rağmen, bu illerin 
bazılarında  (Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa) beden üzerinde oyularak şekil verilmiş yuvarlak 
veya V yaka oyuntularının da kullanıldığı görülmektedir. 

Tablo 7’deki göynekler beden peş ve kol altı kuş biçimi açısından incelendiğinde; tüm 
illerde peş ve kuş parçaları ile göyneklerin beden ve kollarına genişlik ve hareket serbestisi sağ-
lanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.  Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki göyneklerde bedende düz 
peş biçimi görülürken, Denizli, Kütahya ve Manisa illerinde ise, üçgen peş biçimi görülmüştür. 
Aydın ve İzmir yöresinde bedenle bütünleşen yekpare peş biçimiyle hem bedene hem de kola 
serbesti sağlandığı belirlenmiştir. Koca ve Vural (2013:281), peşli göyneklerin genellikle kumaş 
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genişliğiyle biçimlendirildiğini ve eni dar olan dokumalardan yapılan göyneklerin beden ve kolla-
rını genişletmek için farklı biçimlerde ek parçalar kullanıldığını belirtmektedirler. Ayrıca, ön, yan, 
kol altı ve kol üstü dikişlerine belirli uzunlukta veya dikiş boyunca genişlik sağlamak amacıyla 
geçirilen eklere “peş” kol altlarına yerleştirilen eklere ise “kuş” adı verildiğine, peşli göyneklerin 
biçimlerinin ise, kullanılan ek parçasının şekline göre “üçgen peşli”, “düz peşli”, “beli kesik peşli”, 
“bütün peşli (yekpare peşli kesim)” gibi isimlerle anıldığına dikkat çekmektedirler. Farklı boyut 
ve şekillerde yerleştirilen peşlerin bedene yerleştirme şekli giysi kullanım ve kuşanma biçimine 
göre değişiklik göstermektedir”. Koca ve Koç da (2012) çalışmalarında, İç Anadolu Bölgesi kadın 
entarilerinin çoğunluğunun bedeni genişletmek amacıyla ön ortası veya yanlarına peş parçaları 
eklenmiş entariler olduğu, ulaştıkları 23 entari örneğinin sadece ikisinin peşsiz entariler olduğunu 
belirtmişlerdir. Tablo 7’deki sonuçla, benzerlik gösteren bu tespitler bağlamında; dokuma geniş-
liği ve ekonomik kullanımdan kaynaklı nedenlerle peşli göynek biçiminin daha çok kullanıldığı 
söylenebilir.

İnsan vücudunun statik ve dinamik durumlarında rahat hareket etmesi için, bedene düz 
olarak birleşmiş kolun altına,  üçgen ve kare olmak üzere iki farklı biçimde kuş parçası ilave edilir. 
Tablo 7’deki göyneklerde üçgen kuş biçiminin olmadığı, Aydın, Denizli ve Kütahya örneğindeki 
gibi kare kuş parçasının kullanıldığı görülmektedir.  Vural ve arkadaşları (2006:345), çalışmala-
rında, kare kuş parçası hakkında şunları ifade etmiştir; giysilerin kolda darlık hissi yaratmaması 
için, kol oyuntusunu genişletmek ve kol hareketini sağlamak amacıyla, kol alt dikişi ve bedene 
kare şeklinde kuş parçaları dikilerek oluşturulur. Kuş parçası olarak kesilen kare kumaşın ölçüleri 
büyüdükçe kol oyuntusu derinliği arttığı gibi, kolun hareket alanı da genişler. Kişi normal duruş 
pozisyonundayken kol altına toplanan kuş parçası, kol yukarı kaldırıldığında kol altında körük 
gibi açılarak kolun bedeni çekmesini engeller ve iş esnasında kolun rahat hareketini sağlar. Kol 
hareketleri nedeniyle giyside olan esneme ve kişide hissedilen gerginlik hissi, kol serbestîsini 
sağlayan kuş parçası ile giderilmeye çalışılır.

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Ege Bölgesi kadın göyneklerinin biçimsel ve anlamsal özelliklerinin incelenmesinin amaç-

landığı araştırmada; bölge kadınının giyim kuşamının iç giyim unsurları arasında önemli bir yeri 
olan göyneklerin, süsleme ve kesim özelliklerindeki farklılıklarla görsel çeşitlilik oluşmasına rağ-
men, genel biçimlerin çok fazla etkilenmediği ve yöreler arası biçimsel benzerlikler olduğu görül-
müştür. 

İncelenen göyneklerin tümünün, kullanıcıların giysiden beklentileri olan işlevsellik, orijinal-
lik, ekonomiklik, estetiklik özelliklerini taşıdıkları gözlenmiştir.

Yörelerde kullanılan göyneklerin hepsi pamuk veya pamuk-ipek karışımlı bürümcük doku-
malardan, elde makine dikişi ile üretilmiştir. Göyneklerin, boy uzunluğunun, kalça hizasında veya 
ayak bileğinde sonlandığı belirlenmiştir. Üzerine yapılan süslemelerin, yöresel kullanım özellikleri 
doğrultusunda genellikle yaka çevresi, kol uçları ve etek uçlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

 Göyneklerin biçimsel özelliklerinin anlamsal işlev gördüğü ve iletişimsel bir araç olarak 
kullanıldığı görülmüştür. Göyneğin yakalı ve yakasız kullanılması ile evli kadın ve bekâr kız olmak 
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üzere kişinin medeni durumunun, üzerindeki süslemelerle özel günde kullanımının, ince ve teri 
emme özelliği ile iç giyimin belirleyiciliğini yapmış, fonksiyonel kullanım taşıdığı görülmüştür. Ay-
rıca üzerine kullanılan motiflerle nazar, korunma, yeniden doğuş vb. mesajlar ilettiği belirlenmiştir.

Göyneklerin üç başlık altında ele alınan biçimsel tipolojisinde: göyneklerin, kol al-
tından etek ucuna doğru genişleyen üçgen biçimli veya düz peş parçaları kullanılarak beden 
genişliklerinin artırıldığı, kol altına yerleştirilen kare kuş parçası veya bedenle bütünleşen peş 
parçaları ile kol genişliklerinin artırıldığı gözlenmiştir.  Aydın ve Manisa dışında boyun çevresine 
takılan ince hâkim yaka kullanılmasına rağmen, beden üzerinde oyularak şekil verilmiş yuvarlak 
veya V yaka oyuntularının da kullanıldığı belirlenmiş, İzmir, Denizli ve Manisa İlinde yakasız göy-
nek örneklerine de rastlanmıştır. Göyneklerde, çoğunlukla bedene düz olarak birleştirilen kolun 
altına, bedene ve kola rahatlık sağlamak amacıyla kare kuş parçası kullanılması dikkat çekici bir 
biçimsel özellik olarak görülmüştür.

Çalışma doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur :

• Çok zengin giyim-kuşam kültürüne sahip olan Anadolu’nun her yöresinde gittik-
çe önemini kaybederek unutulmaya, dolayısıyla yitirilmeye hızla devam eden giyim-
kuşam ürünlerinin, birer kültür mirası olduğu bilincinin oluşturulması tüm bireylerin 
sorumluluğundadır. Bu sorumluluk gereği tüm bölgelere ait giyim-kuşam parçalarının 
uzman kişilerce belgelenmesi amacıyla araştırmaların yaygınlaşması, bu tür çalışma-
ların Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler, yerel yönetim ve yöneticiler, sivil toplum 
kuruluşları vb. tarafından teşvik edilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. 

• Alan araştırması yalnızca Ege Bölgesi’nde yer alan illeri kapsamaktadır. Bu tür araş-
tırmaların bölgesel temelli olarak tüm bölgelere yaygınlaştırılması ile kültürel mirasın 
belgelenmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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�ZEYTİN AĞACI’NIN GÖLGESİNDE BURSA’DA ZEYTİN VE 

ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜ

Zedal KONDAKÇI1

Oleacea familyasının bir üyesi olan zeytinin anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesini de 
içine alan yukarı Mezopotomya ve Güney Ön Asya olarak belirlenmiştir. (Göğüş. F.2008). Olea-
europea cinsinden olan zeytinin oleaeuropea oleaster(yabani) ve oleaeurepa sativa (ehli) olmak 
üzere iki türü bulunmaktadır.

Yabani dikenli zeytin ağacı oleaster’in aşılanarak ıslah edilmesi, sativaya dönüştürülmesi 
M.Ö 4000’lerde Anadolu ve Doğu Akdeniz kıyı şeridinde Samiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Zeytinin bir kültür bitkisi olarak yetiştirilmesinden 1500-2000 yıl sonra meyvesinin sıkılıp 
yağının çıkarıldığı, Fırat ve Asi ırmakları arasındaki Palmira Bölgesi'nde gerçekleştirilen kazılarda 
gün yüzüne çıkarılan yağ presleri ve yağ saklama kaplarından anlaşılmaktadır. Suriye ve Lübnan 
kıyılarında yaşayan Fenikeliler aracılığıyla önce zeytinyağı ticareti yapılmaya başlanmış sonra 
zeytin fideleri bütün Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika’ya yayılmıştır.

1 Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı(Halk Bilimci).
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Cennette bulunan iki ağaçtan biri olan ve hayat ağacı olarak bilinen zeytin ağacının efsa-
nesi şöyledir; Havva ile cennetten yeryüzüne kovulan Âdem 930 yaşındayken öleceğini hissedin-
ce Tanrıdan kendisini ve tüm insanlığı bağışlamasını ister, oğlu Şit’i cennet bahçesine gönderir, 
bahçenin bekçiliğini yapan melek Şit’in duası üzerine iyi- kötü ağacından aldığı üç tohumu ona 
verir, babası öldükten sonra tohumları babasının ağzına koyduktan sonra babasını gömmesini 
söyler. Âdem öldükten sonra Tabor dağına yakın Hebron Vadisine gömülür, Âdem’in ağzında 
yeşeren ve kök salan üç tohumdan Akdeniz ikliminin simgesi olan zeytin, sedir, servi ağaçları 
filizlenir. (Ünsal .2016)

Nuh Tufanı Efsanesi’nde beyaz güvercinin tufan sonrası hayat belirtisi olarak,  ağzında 
zeytin dalı ile gemiye dönmesi zeytin dalının barışın ve yeniden doğuşun simgesi olma özelliği 
vermiştir.

Zeytin ve zeytinyağı kutsal kitaplarda kutsanmış; Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar 
için barış, sağlık, akıl, uzun ömür ve bereketin simgesi olmuştur. Zeytinin adı Tevrat ve İncil’de 
140 kere, Kuran-ı Kerim’de 4 surede 6 kere geçmektedir.

Kuran’da Nahl Suresi’nde; “Allah su ile size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve 
çeşitli meyveler yetiştirir.” Tin Suresi’nde; “Andolsun Tin ve Zeytuna, Sina Dağı’na”, En’am Sure-
si’nde; Allah’ın insanlığa bahşettiği çeşitli meyveler arasında zeytin de sayılır. Mü’minun, Abese 
ve Nur Surelerinde, zeytin ve zeytinyağı yeryüzünün ve gökyüzünün “nur”u olarak tanımlanmıştır. 

Zeytinyağı sözcüğü ilk olarak, Harzemşahlar döneminde yazılmış olan Arapça – Türkçe 
Miķaddimetü’l-edeb adlı sözlükte yer almıştır. (Ögel. : 2000)

Ilıman iklim özelliklerini gösteren bölgelerde yetişen zeytin ağacı ışığı seven bir ağaç ol-
duğundan güneşi bol olan alanlarda daha iyi gelişme gösterir. Marmara Bölgesi uygun iklim ko-
şulları, meyilli arazi, toprak yapısı ve yağış oranı ile Ülkemizin en çok zeytin yetiştiren bölgeleri 
arasındadır. Marmara Bölgesi’nin güneyinde bulunan Bursa’da antik çağdan Bıthynia, Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve günümüze kadar, doğada kendiliğinden yetişen zeytin ve aşılanmış 
zeytinlerden sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığı arkeolojik kazılardan ve yazılı belge-
lerden anlaşılmaktadır. Mudanya merkezde antik liman kazısında bulunan kırmak için kullanılan 
taşların günümüzde zeytin kırmak için kullanılan taşlarla benzerlik gösterdiği görülmüştür.

Tarih boyunca Anadolu’yu gezen seyyahlar,  gezdikleri bölgelerin kültürü,  yetişen meyve-
ler, yemekler, ticaret ve ekonomik yapıları konularında bilgi vermiştir. Bursa’yı birçok kez ziyaret 
eden Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İznik İlçesi’nden “Ve Sevahil Şehri olmak ile limon ve 
turunç ve nar ve zeytun, incir ve servi ve çınar ve gülnarı çoktur” diye bahsetmektedir.
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Fotoğraf 1
  

Gemlik, Mudanya ve İznik İlçelerinde 200 - 700 yaş aralığında olan zeytin ağaçlarının 
varlığı bu bölgelerde zeytin tarımının uzun yıllardır yapıldığını göstermektedir.

Ülkemizde zeytinciliğin ilk resmi temelleri 1929-1959 yıllarını kapsayan “Tarımda Tedri-
sat-ı Islah Kanunu” ile atılmıştır. Bu dönemden itibaren zeytinin kültür bitkisi olarak dikilmesi ve 
yeni zeytin alanlarının açılması, ”deli zeytin” adı verilen, doğal olarak yetişen, yabani zeytinin aşı-
lanması çalışmalarını başlatmıştır. Bursa’da yetişen zeytinlerin en büyük alıcısı ve işletmecisi 
olan Marmarabirlik, ülkedeki diğer tarım satış kooperatif ve birlikleri gibi 1935 yılında kurulmuştur. 
Bursa’da yetiştirilen zeytinlerin %45’i Marmarabirlik tarafından satın alınmaktadır. Bursa’da sof-
ralık ve yağlık olarak meyve veren zeytin ağacı sayısı Marmarabirlik 2016 - 2017 verilerine göre 
yaklaşık on milyon zeytin ağacı bulunmaktadır.

Bursa’nın Gemlik, Orhangazi, İznik, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçelerin-
de yaygın olarak yapılan zeytin ve zeytinyağı üretimi ekonomik etkilerinin yanında halk kültürü-
nün bütün alanlarında etkisini göstermektedir.
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TARLADAN SOFRAYA ZEYTİN’İN YOLCULUĞU
Bursa’nın özelikle kıyı İlçelerinde doğada kendiliğinden yetişen  “deli zeytin”, “delice(ya-

bani zeytin, çoral)” olarak bilinen zeytin dışında “Gemlik Zeytini”, “Trilye Zeytini” ve “Çelebi” adı 
verilen zeytin çeşitleri yetiştirilmektedir. Mudanya’nın Trilye Mahallesi’nden adını alan Trilye zey-
tininin, Trilye’nin kurucusu olarak bilinen üç papaz tarafından buraya getirildiği ve bütün zeytin-
liklerin bu zeytinlerden türediğine inanılmaktadır. Trilye halkının “gâvurdan kalma” dediği zeytin 
ağaçlarından elde edilen zeytinler günümüzde bölge ekonomisine önemli katkı sunmaktadır.

Bursa’da Ekim ayından itibaren başlayan zeytin hasadının bereketli olması için zeytin 
toplamaya başlamadan önce zeytinlik sahibi: 

“Bismillahirahmanirrahim, işim ileri şeytan 

benim elim değil Fatma anamızın eli olsun” 

diye dua edilir. “Zeytine gidilen”  her gün “Bismillah” ile zeytinliğe girilir ve zeytin toplanır. 
Lodos estiği zaman zeytin toplanmaz, lodos sıcak rüzgâr olduğu için zeytini yumuşatır, “lodosta 
zeytine gidilmez” tarlaya girilmez. Zeytin toplayanların yanından geçenler “bereketli olsun” der, 
selam vermeden geçilmez. Geçmişte zeytin toplayanlar genellikle aile fertleri ve komşulardan 
oluşurken, günümüzde yevmiye ile çalışan gündelik işçilerden oluşmaktadır. Zeytin toplayanlara 
gündelik çalışma ücretleri para veya zeytin olarak ödenir.  

Zeytin hasadında ilk önce yere dökülen ve “dip zeytini” adı verilen zeytinler toplanarak 
yağı çıkarılmak üzere yağhaneye gönderilir veya salamurası yapılmak üzere fıçılara doldurulur. 
“Dip Zeytini” toprakla temas ettiği için toprak kokar, yağı asitli olur, lezzetsizdir denir, yağı sabun 
yapımında kullanılır.

 Zeytin siyahlaşmadan önce “yeşil” , “alyanak” , “pembe”, “kızıl-siyah” engini alı, siyahlaş-
mamış zeytine “olmadık zeytin”, “boyasını almamış zeytin” denir. 

              
             Fotoğraf 2    Fotoğraf 3                                  Fotoğraf 4



315

Zeytin Ağacı’nın Gölgesinde Bursa’da Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü

Maddi Kültür

Zeytinler genellikle dalından toplanır, zeytin ağacının boyuna göre on iki basamaklı mer-
diven ile elle toplanan zeytin, kadınların bellerine bağladığı sepetlere veya zeytin dalına asılan 
kovalara konur. Zeytin ağacının altına bezler serilerek “sıyırma yapılır” zeytinler bezin üzerine 
dökülerek bezlerin üzerinden toplanır. 

          
                           Fotoğraf 5                 Fotoğraf 6

         
              Fotoğraf 7      Fotoğraf 8
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Eylül ayında tam olarak olgunlaşmayan ve yeşil olan zeytinler dalından toplanarak “kırma 
zeytin” yapılır. Taşla kırılan yeşil zeytinler suya atılarak her gün acı suyu değiştirilir, bir hafta son-
ra tuzlu su hazırlanarak salamurası yapılır.

   
                     Fotoğraf 9     Fotoğraf 10

   
  Fotoğraf 11          Fotoğraf 12
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Ayrıca yeşil zeytin “ilk sıkım” yağ olarak yağı çıkarılmak üzere yağhaneye gönderilir. Ol-
gunlaşmamış olan zeytinlerden yapılan ilk sıkım yağın rengi zeytinden dolayı yeşil, olgunlaşmış 
zeytinden sıkılan “geç sıkım zeytinyağı” açık sarı renkte olur.  

   
           Fotoğraf 13     Fotoğraf 14

Zeytin toplandıktan sona makinalarda iriliklerine göre beş boya ayılır ilk üç boyu sofralık 
zeytin olarak, diğer iki boy zeytinler yağlık olarak ayrılır. Yağlık olarak ayrılan zeytinler çuvallara 
doldurularak yağhaneye götürülür. Yılın sadece iki - üç aylık döneminde faaliyette olan yağhane-
ler endüstriyel makinalar ile hizmet vermektedir. Yağhane sahibi sezon başlamadan önce yağha-
nesini temizler makinalarına bakım yapar ve ilk faaliyete geçeceği gün, sezonun bereketli olması, 
kazancının bol olması dilekleriyle bereket duası okuyarak yağhanesini açar. 

Fotoğraf 15
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Fotoğraf 16

Zeytin çuvallarının üzerine sahiplerinin adı ve çuvallardaki zeytinin miktarı yazılır. Ayrı-
ca yağhaneyi işleten kişinin tuttuğu defterde zeytin getiren kişilerin isimleri, zeytin miktarı ve 
alınacak ücret yazılır, bazı yağhaneler para yerine belli bir oranda zeytinyağı ile ücretini alır. 
Zeytinini getiren kişiler yağları başka yağlarla karışmasın diye zeytinleri sıkılana kadar yağhane 
önünde beklerler.

Zeytinyağı sıkıldıktan sonra geride kalan küspesi veya prinası sabun fabrikalarına satılır, 
zeytinliklerde gübre, küspesi yakacak olarak kullanılır yani zeytinin hiçbir parçası çöp olarak atıl-
maz.

Hasadın sonunda zeytinlik sahibi kendisine yardım eden gündelikçileri ve eşi dostu ile 
helalleşmek ve hasadı kutlamak amacıyla “Kırçima” adı verilen yemekli etkinlik düzenler. Zey-
tinlik sahibi tarafından hazırlanan yemekler zeytinlikte hazırlanan sofralarda hep birlikte yenir, 
mal sahibi borcu olan gündelikçilere ve yardımcılarına paralarını verir, herkes birbiriyle helalleşir 
(Trilye/İznik).

Hasat bittikten sonra zeytinlikler zeytini olmayan ihtiyaç sahiplerine bırakılır. “Başak” adı 
verilen bu geleneksel paylaşım yönteminde “Zeytinin zekâtı verilir” ihtiyacı olan herkes zeytin 
ağaçlarının dalından ve yere düşen zeytinlerden toplar. 

Zeytin satıldıktan sonra kazanılan ilk zeytin parası ile şeker ve lokum alınır, “ağzımızın 
tadı bozulmasın” denir, yoksullar sevindirilir, çocuklara harçlık verilir, hayır yapılır.
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ZETİNYAĞLI SABUN
Zeytin’in yağı çıkarıldıktan sonra geride kalan prinasından elde edilen zeytinyağı ile sabun 

yapılır. Dip zeytinlerinden elde edilen zeytinyağının yüksek asitli olması ve toprak kokusu dolayı-
sıyla genellikle sabun yapımında kullanılmaktadır. Sabun yapımında kullanılan yağların kalitesi 
sabunun rengini ve kalitesini de belirler, ilk sıkım yağlarla yapılan sabun yeşil renkte, olgunlaşmış 
siyah zeytinden yapılan yağın sabunu beyaz renkte olur. Saç bakımı, temizlik ve cilt bakımında 
yaygın olarak kullanılan zeytinyağlı sabun, zeytincilik yapılan her evde genellikle kadınlar tarafın-
dan yapılmaktadır. Ana malzemeleri kostik, zeytinyağı, su, tuz olan sabun, pişirerek ve pişirme-
den sadece karıştırılarak yapılır. Sabun yapımı için zeytinyağı ve su anı ölçekte kullanılır,  yani 7 
litre zeytinyağı 7 litre su ve kostik ile pişirerek sabun yapımında kostik suyun içinde karıştırılarak 
tamamen eritilir, zeytinyağı ilave edilerek ateşin üzerinde yaklaşık iki saat pişirilir, sabunu suyun 
üzerine çıkar suyu altta kalır, sabunun kıvamını ayarlamak için usta kadınlar sabun karışımından 
bir paça alıp avucuna sürer üzerine tuz serpince ”balık pulu gibi olursa sabun olmuştur, sıvanır-
sa helva gibi keğel deriz ona, olmamış deriz ilacı azdır” denir tuz ilave edilerek kıvamı ayarlanan 
sabun delikli sabun kepçesi ile tahta kalıplara alınır soğumaya bırakılır, bıçak ile kalıplar halinde 
kesilir. Sabun yapımında kıvamı tutturmak için tecrübeli kadınlar tarafından yapılan sabunun kı-
vamı tutmadığı zaman eksik olan malzeme göz kararı ile karışıma ilave edilir. 

Genellikle yaz aylarında pişirmeden soğuk yöntemle sabun yapılmaktadır. Aynı yöntemle 
yapılan soğuk sabunda tahta kaşıkla karışım sürekli karıştırılır,  su altta kalır ve sabun üstte top-
lanır. Aynı şekilde bu sabun, uygun düz bir zemine dökülüp katılaşınca kesilir. Zeytinyağlı sabun 
yaparken “kılıç çiçeği” adı verilen sarı kantaron otu veya kekik toplanarak güzel koku vermesi 
hem de etkisini arttırmak için sabuna ilave edilir.

Fotoğraf 17
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HAYATIN HER AŞAMASINDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
Hayatın başlangıcı olarak kabul edilen doğum geleneklerinde hamilelikten itibaren gele-

neksel uygulamada karşımıza zeytin ve zeytinyağı çıkmaktadır.

*Hamile kalan kadın zeytin yedikten sonra elini vücudunda bir yere sürerse çocuğun aynı 
yerinde zeytin lekesi olur (Keles, Orhaneli, Harmancık).

*Hamile kadının karnı büyüdükçe, derisi çatlamasın diye karnına zeytinyağı sürülür (Gem-
lik, Mudanya, Orhaneli).

*Doğum sancısı başlayan kadının kolay doğum yapması için bacak arasına zeytinyağı 
sürülür (Mudanya, Gemlik-Umurbey).

*Bebek doğduktan sonra yıkanır ve bütün vücudu zeytinyağı ile yağlanır (Gemlik-Umur-
bey).

*Yürüme çağına gelen çocukların ayaklarının altına çabuk yürümesi için zeytinyağı sürülür 
(Mudanya-Trilye).

Evlenme çağına gelen gençlerin düğün tarihleri zeytin hasat dönemine göre belirlenir, 
genellikle yaz aylarında düğün yapılır.  “Zeytin dalda çok olunca düğün çok olur” denir, zeytinin 
bol olduğu yıllarda düğünler çok gösterişli yapılır. Genellikle düğün alışverişlerinin yapıldığı Han-
lar Bölgesi’nde  “zeytinden sonra” ödemek üzere borçlar düzenlenir. Özellikle zeytin üretiminin 
yaygın olduğu ve ekonominin zeytine dayandığı ilçelerde Eylül ayından sonra düğün yapılmaz.

Halk ekonomisinde, geleneksel alışveriş yöntemlerinde,  zeytin ve zeytinyağı kullanılır. 
Borçlanan kişiler borçlarının ödeme tarihlerini zeytin zamanına göre ayarlar veya borçlarını zeytin 
ile öder.

“Takas zeytini” adı verilen zeytinler ile başka bir ürün karşılığında alışveriş yapılır, 
özellikle dip zeytini adı verilen yağlık zeytin karşılığında başka bir ürün alınır. Gemlik’in Umurbey 
Mahallesi’nde takas zeytini karşılığında balık alındığı ve bu zeytine “balık zeytini” adı verildiği 
kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir. 

İznik Göllüce’de geçmiş dönemlerde köylerine gelen karagöz tiyatrosu ve tiyatro topluluk-
larına bilet parası karşılığında zeytin ve zeytinyağı verildiği kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir.

Çocukların zeytini tanımaları ve sevmeleri için zeytin toplayan çocuklara ödül olarak zeytin 
verilir, zeytinin elle seçildiği yıllarda zeytin seçen çocuklara hediye olarak seçtiği zeytinler sepeti 
ile hediye edilir. Çocuk zeytin sepetini bakkala götürür, karşılığında para veya istediği yiyeceği 
alır. “Çocuk zeytini” adı verilen zeytinler çocukluk çağında zeytin toplayan, günümüzde otuz yaş 
üzeri yetişkinlerin hatırasında yer almaktadır.

Kadınlar çeyiz almak ve çerçiye vermek için zeytin tuzlar, “çeyiz zeytini” adı verilen bu 
zeytinleri kadınlar çeyiz alışverişlerinde kullanır.



321

Zeytin Ağacı’nın Gölgesinde Bursa’da Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü

Maddi Kültür

Zeytinin hiçbir parçasının atılmadığı geleneksel kültür içinde, çocuklar zeytin çekirdeklerini 
yıkadıktan sonra çekirdekler ile “beştaş” adı verilen oyun oynar.

Zeytin çekirdekleri yıkandıktan sonra çekirdekler kurumadan uç kısımlarından ipe dizi-
lerek tespih yapılır. Zeytin üretimi yapan bütün evlerde zeytin çekirdeklerinden yapılan tespih 
bulunmaktadır.

Zeytin ve zeytinyağı halk hekimliğinde hastalıkları iyileştirmek ve hastalıklardan korunmak 
amacıyla günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.  Zeytinyağı sade olarak kullanıldığı gibi 
çeşitli otlarla karıştırılarak içilir veya hastalığın olduğu bölgeye sürülür. 

*Gemlik- Umurbey’de kılıç çiçeği adı verilen sarı kantaron otu çiçeklerini açtığı zaman taze 
olarak zeytinyağına konur, sarı kantaron otu rengini zeytinyağına verince ağrıların kesilmesi için 
ağrının olduğu yerlere sürülür.

*Kudret narı olgunlaşınca ezilerek zeytinyağına konur, mide ağrıları ve bağırsak rahatsız-
lıklarında sabahları aç olarak kaşık ile yenir.

*Düşme ve yaralanmalara karşı zeytin çekirdeği ile birlikte kırılarak yaralanan bölgeye 
sarılır.

*Özellikle kadınlar kemiklerinin güçlenmesi için vücutlarını zeytinyağı ile yağlayarak gü-
neşlenirler.

*Kulak ağrısına ve kulak tıkanıklığına karşı kulağa zeytinyağı damlatılır.

*Hastalıklara karşı korunmak için her sabah bir kaşık zeytinyağı içilir.

*Zeytinyağı kükürt ile karıştırılarak uyuz olan kişinin bütün vücuduna sürülür, bu işlem üç 
kere tekrarlanır.

*Sönmüş kirecin suyuna zeytinyağı dökülerek merhem yapılır yanıklara sürülür.

*Hayvanların boynuzlarına zeytinyağı sürülür.

*Sabun kazınır, soğan ezilir, patates rendelenir zeytinyağı ile karıştırılarak çıbanın üzerine 
sürülür.

*“Su görmedik” zeytin ezilmeye başladığı zaman üzerine çıkan ve “zeytin sütü” adı 
verilen ilk yağlı su karışımı bir kavanoza konulur, sivilce ve yaralanmalarda sürülür.

*Çocuklar kaşınınca halk hekimi tarafından çocuğun sırtından topuğuna kadar jiletle çizilir, 
üzerine “zeytin sütü” pamukla sürülür.

*Zeytinyağının içine göktaşı atılır göktaşı eriyince yaralara sürülür.

*Zeytin ve zeytinyağı üretimi geleneksel konut mimarisinde de etkili olmuştur, zeytinin 
işlendiği, zeytin kuyularının bulunduğu, zeytin ve zeytinyağının depolandığı evlerin giriş katı ma-
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ğaza veya mahzen olarak adlandırılmıştır. Gemlik ve Mudanya İlçelerinde yaygın olarak karşı-
mıza çıkan geleneksel konutlardan Mudanya Ilçe merkezi ve Trilye Mahallesi’nde “Rumlardan 
kalma” adı verilen evler ile 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın doğup büyüdüğü yer olan Gem-
lik Umurbey Mahallesi’nde, 1950’li yıllarda yapılan “Celal Bayar Evleri” örnek olarak gösterilecek 
geleneksel konutlardır.

Fotoğraf 18

MUTFAKTA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI 
Zeytin dalından koparıldıktan sonra hemen yenilebilen bir meyve olmadığı için, zeytinin 

ilk hali olan yeşil zeytinden itibaren çeşitli işlemlerden geçirilerek yenebilecek duruma  getirilir. 
Bursa’da zeytin hasadının başladığı Ekim ayından itibaren pazar yerlerinde satılmaya başlanan 
zeytin, satın alınarak yeşil zeytin kırma yapılır, siyah zeytin salamura veya sele zeytini yapılır. Bir 
yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak zeytin genellikle “evde yapılır”. Zeytinin işlenmesinde “kalın tuz” 
adı verilen tuz ve su kullanılarak, basması, çizmesi, kırması, salamurası ve sepetlerde sele zeyti-
ni tuzla yapılır. Yeşil, alyanak ve pembe zeytin adı verilen zeytin çeşitleri çizilerek, yeşil zeytin gibi 
suya atıldıktan sonra acı suyu çıkarılır, bir hafta süresince suyu dökülür, acı suyu çıkınca tuzlu 
suyu yapılarak salamurası yapılır. Pembe zeytinlerin kısa sürede yenebilecek hale gelmesi için 
“pirelenmeye başlayan suda” haşlandıktan sonra tuzlu suya atılır, salamurası yapılan zeytinler 
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bu şekilde 15-20 gün içinde yenmeye hazır hale gelir. Pembe zeytin sele zeytini olarak tuzlanırsa 
“devetüyü” rengini aldığı için devetüyü zeytin olarak adlandırılmaktadır.

Geleneksel zeytin işleme yöntemlerinden olan salamura ya da baskı zeytinler, zeytin ye-
tiştiren bölgelerde evlerin alt katında veya giriş katlarında bulunan “mağaza”  “mahzen” adı ve-
rilen, zeytin deposu olarak kullanılan  “zeytin kuyularında” yapılmaktadır. Mahzende hazırlanan 
zeytinler “mahzen zeytini” olarak pazara çıkmaktadır. 

“Gemlik tipi zeytin” olarak bilinen zeytin geleneksel olarak meşe ağacından yapılan fıçılar-
da salamurası yapılarak saklanıyordu. Tuzlu suyu eklendikten sonra üzerine güzel koku vermesi 
amacıyla dağlardan toplanan “eğrelti otu” ve taş konduktan sonra “salamurası”, “baskısı”  yapıl-
mış olur. Zeytinin üzerine ne kadar ağır taş konursa salamurada zeytin o kadar az tuz çekmiş 
olur. Zeytinin tuz oranını ayarlamak için yumurta testi yapılır, yumurta suyun üzerinde kalıyorsa 
zeytinin salamurası yapılır. İri taneli zeytinin tuzu çekmesi için salamuraya daha fazla tuz ilave 
edildiği kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir. Günümüzde tuz oranına getirilen standart ile 10 - 
11derece tuz oranı ölçü olarak kullanılmaktadır. 

Kasım ayından sonra havaların soğuması ile “kar ve soğuk yiyen zeytin” kıvırcık olur. Kı-
vırcık zeytin genellikle sele zeytini olarak tuzlanır, zeytinler sepet veya bez torbaya konur, üzerine 
kalın tuz serpilerek siyah acı suyunu verinceye kadar burada bekletilir.

Zeytinin yağı,  geleneksel olarak soğuk sıkım, taş sıkım (taşbaskı), topuk yağı yöntemleri 
dışında günümüzde endüstriyel makinalarda çıkarılmaktadır.  Geleneksel olarak taşla kırılarak 
torbalara doldurulduktan sonra ayakla yağı çıkarıldığı için “topuk yağı” adını alan yağ çıkartma 
yöntemi çok uzun ve zahmetli bir yöntem olduğu için günümüzde hatıralardaki yerini almıştır. Taş 
sıkım ve soğuk sıkım yöntemlerinin makinalarla gerçekleştirilmesi ve çok daha lezzetli olması gü-
nümüzde yaygın olarak kullanılan yağ çıkarma yöntemleri olarak sürdürülmektedir. Günümüzde 
genel olarak yağın kalitesini ve asit oranını tespit etmek için zeytinyağı içilir, boğazda uzun süre 
yanma hissi veren yağın asit oranı yüksek olduğu için kalitesi düşük kabul edilir. Zeytinyağının 
lezzetini test etmek için zeytinyağına yumurta kırılarak pişirilir.

Zeytinyağı yeni sıkıldıktan sonra serin bir yerde ağzı açık bırakılarak bir süre havalandırı-
lır. Serin ve güneş almayan bir yerde bekletilen zeytinyağı, uzun süre tadı ve rengi değişmeden 
ağzı kapalı olarak saklanır. Zeytinyağının içindeki tortunun altına çökmesi ve daha parlak renkli 
olması için zeytinyağı kabına bir tutam tuz atılır.
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Fotoğraf 19

Zeytinyağı Bursa mutfağında sebze yemekleri başta olmak üzere tatlılar ve hamur işlerin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabah kahvaltılarında ve çay saatlerinde zeytinin her çeşidi, 
zeytinyağı kekik ve kırmızıbiberle süslenerek “ekmek banılır”. Zeytinsiz sofra kurulmaz, günün 
her saatinde kurulan sofralarda zeytin başköşedeki yerini alır. Ramazan ayında zeytin olmadan 
sofra kurulmaz, oruçlar zeytinle açılır.

Özellikle zeytin zamanı yeni tuzlanmış lezzetli zeytinler kavanozlara doldurularak eşe dos-
ta hediye olarak verilir. Komşuluk ilişkilerinde, komşusunun tabağı boş verilmez, tabak zeytin ile 
doldurulur.

Zeytin üretimi yapılan bölgelerde hayvansal yağların yerine kek, börek, tatlılar, sebze ve 
ot yemeklerinde “daha sağlıklı, biz buna alıştık” denir, zeytinyağı kullanılır. Yemeklerde kullanı-
lan malzemeye ve pişirme yöntemine göre zeytinyağı çeşitleri de değişir,  salatalarda genellikle 
güzel kokusundan dolayı ilk sıkım yağ, kızartmalarda ve sıcak yenen yemeklerde olgunlaşmış 
zeytinden yapılan zeytinyağı kullanılır. Baklava gibi ağır hamur tatlılarında ve kızartılarak şerbete 
atılan tatlıları daha sağlıklı bir hale getirmek için zeytinyağı tercih edilmektedir. Zeytinyağı ile ha-
zırlanmış sebze yemekleri soğuk olarak tüketilmez, ocakta ısıtıldıktan sonra sıcak olarak servisi 
yapılır.
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Fotoğraf 20
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Fotoğraf 21
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Bursa’da yetişen sebzelerden enginar, kereviz, bakla, fasulye, bezelye, kabak, pırasa, 
lahana, ıspanak, biber vb sebzelerden zeytinyağlı enginar yemeği, zeytinyağlı enginar dolması, 
zeytinyağlı kereviz, zeytinyağlı kelem dolması, zeytinyağlı enginarlı baklalı pilav, mücver, ıspa-
nak borani yapılır. Ayrıca doğada kendiliğinden yetişen otlar genellikle zeytinyağı ile pişirilir veya 
salatası yapılır.

Mevsimine göre pazar yerlerinde bulunabilen otlardan; hardalotu, hindibağ, kuşkonmaz,  
rezene, yılan otu,  şevketibostan, yabani soğan, sütlü ot, labada, ebegümeci, gelincik, kuzuku-
lağı, yabani pırasa, yabani semizotu, ısırgan, balık otu, madımak ve mantar çeşitleri zeytinyağı 
ile salatası, kavurması, çöreği, böreği, omleti ve başka sebzelerle ve et ile birlikte yemeği yapıl-
maktadır.

Bursa’nın kıyı ilçelerinde yaşayan Giritli Mübadillerin, zeytin ve zeytinyağını sebze ve ot 
yemeklerinde yaygın olarak kullanmaları, Bursa mutfağında Akdeniz beslenme alışkanlıklarının 
etkisini artırmıştır.  

Sonuç olarak; tarih boyunca “hiçbir şeyi atılmaz” denilen zeytin ağacının; ağacından ya-
kacak odun, yapraklarından hayvan yiyeceği, meyvesinden sofra zeytini, yağından yemek ve 
hastalıklara şifa bulmak için ilaç, kadınlar için güzellik ürünü, çekirdeklerinden tespih, zeytin sı-
kıldıktan sonra geride kalan prinasından zeytinyağlı sabun, prinadan arta kalan küspesinden 
yakacak olarak kullanılan zeytin, hayatın bütün aşamalarında kendisine yer bulmuş, korunması 
gereken kültür mirasımızdır.
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                                   Zekeriya KURTULMUŞ1

GİRİŞ 

Kırklareli; Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında 6550 km² yer kaplayan, Istranca Dağları 
ve Ergene Ovası üzerinde, kuzeyinde Bulgaristan, kuzeydoğusunda Karadeniz, güneydoğusun-
da İstanbul, güneyinde Tekirdağ, batısında Edirne ile sınır oluşturmaktadır.

 
Son adrese dayalı nüfus sayımına göre (2016 yılı sonu) 351.684 kişilik bir nüfusa sahip 

olan Kırklareli, günümüzde merkez dışında Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivan-
köy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere 7 ilçesi ve bunlara bağlı 173 köyü, 18 beldesi ile şirin bir 
Marmara Bölgesi vilayetidir.

Kırklareli tarihinin, yörede yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre 
M.Ö.6600’lere kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 

Yörede Türk hâkimiyeti 1363 yılında Osmanlılar ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Os-
manlı hâkimiyeti Balkan Yarımadası’nın birçok bölgelerinde görülmeye başlamış, buralara Ana-

1 Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Folklor (Halk Kültürü) Araştırmacısı.
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dolu’dan gelen Türkler yerleştirilmiştir. An-
cak 19.y.y. dan itibaren Türklerin yaşadığı 
Balkan Yarımadası’nda bağımsız devletle-
rin kurulması ile başlayan, halkın “93 Har-
bi” dediği 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
ile Balkan Yarımadası’ndaki kaybedilen 
topraklardan gelen göçmenler Kırklareli ve 
köylerine de yerleşmeye başlamışlardır.

Bu göçler ve göçmenlerin Kırklareli 
ve köylerine yerleşmeleri 1912-1913 Bal-
kan Harbi sonunda, 1924’lerdeki mübadele-
de, 1935-1938 yılları arasında,1950, 1968, 
1974 ve 1989 yıllarında da devam etmiştir.

1. KIRKLARELİ ÇÖMLEKÇİLİĞİNİN KISA TARİHİ 
Bu çalışmanın konusu her ne kadar ““Kırklareli’de Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Meslek: 

Çömlekçilik”” olsa da Kırklareli’nde çömlekçiliğinin geçmişinin de bilinmesi bu çalışmanın daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, “Kırklareli’de Çömlekçiliğin Kısa Tarihi” adlı bu bölümü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve maddi katkılarıyla, 1993 yılında başlayıp halen devam 
eden Kırklareli arkeolojik kazıları Başkanı İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet ÖZDOĞAN’ın İlimizde devam ettirdiği Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazıları 
bulgularına göre hazırlamış olduğu bilgileri kendisinden derledim ve izinli olarak buraya aldım.

Kilin su ile karıştırıldığında 
plastik olma özelliğini kazandığını 
insanlar Üst Paleolitik Çağın ortala-
rından, yaklaşık olarak M.Ö. 25 bin 
yıllarından itibaren bilmekteydi. Kil o 
dönemlerde daha çok dal-örgü kulü-
be duvarlarının sıvanması, ateş yer-
lerinin yapımı, sepet gibi sazlardan 
örülen kapların geçirimsiz olması gibi 
basit işler için kullanılmaktaydı. O dö-
nemde kil, çok ender olarak da küçük 
heykelcikler ve boncuk gibi süs eşya-
sı yapımında kullanılmaktaydı.

Kilin pişirilerek, içine konan suyu dışarı sızdırmayacak şekilde sertleşmesi, yeni bir tek-
noloji olarak M.Ö. 7200-7000 yıllarında Anadolu ile Suriye’nin bazı kesimlerinde geliştirilmiş yeni 
bir teknolojidir. İlk başlarda “sulu aş” hazırlamak için kullanılan bu yeni teknoloji, hızla gelişmiş ve 
farklı amaçlara göre farklı kil hamurlarının hazırlanması ile çeşitlenmiştir. Başka bölgelere olduğu 
gibi Trakya’ya da bu yeni teknoloji Anadolu’dan göç ederek gelen ilk çiftçiler ile birlikte, yaklaşık 
olarak M.Ö. 6600-6500 yıllarında gelmiştir.
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Kırklareli bölgesinde kilin bilinen en 
eski kullanımı Kırklareli Aşağıpınar’ın en 
eski kültür katındadır. Burada yerleşmeyi ilk 
kuranlar, kilin özelliklerini, fırınlama teknolo-
jisini tam olarak bilmekteydi ve en eski kültür 
katındaki bazı bulguların üstün niteliği, yan-
larında gerçek anlamda usta çömlekçilerin 
de bulunduğunu göstermektedir. En eski ev-
rede bulunan kap kacak, gelenlerin çevreyi 
kil yatakları açısından iyi bir şekilde taradık-
larını ve birbirinden farklı özellikleri olan en 
az üç yatağı kullandıklarını göstermektedir; 

ilk belirlemeler bunlardan en az birinin ikinci dolgu kil yatağı olduğunu göstermektedir. Kırklareli 
Aşağıpınar’ın en eski kültür katındaki bütün kaplar indirgenmiş/karbonize ortamda fırınlanmıştır. 
Ancak bunların fırınları kazı sırasında bulunamadığı için, çukur ocaklar mı, yoksa yapılı fırınlar 
şeklinde mi oldukları bilinmemektedir. Kapların büyük bir kısmı 650 – 800 derecede fırınlanmıştır. 

Kırklareli Aşağıpınar Neolitiğinin 7. kültür katından itibaren indirgenmiş fırınların yanı sıra 
yükseltilmiş ortamı/oksijen kontrolü olan fırınların da kullanıldığı, parlak kırmızı renkli kapların 
yaygın olarak kullanılmasından anlaşılmaktadır. Bu kaplar da yaklaşık 800 derece civarında fı-
rınlanmışlardır. 

Balkanların ve Trakya’nın genelinde olduğu gibi kapların tümü elde “açma” yöntemi ile bi-
çimlendirilmiştir. Çok özenli, ince kenarlı kapların ayrıca kenarlarının “dövme” yöntemi ile sıkıştırı-
larak inceltildiği de anlaşılmaktadır. Kapların hamuru, işlevin gereğine göre hazırlanmıştır. Genel 
olarak pişirme kaplarında, hamura katkı olarak kum, silisli taşçık parçaları, mika, diğerlerinde ise 
kıyılmış saman ve diğer organik maddeler katılmıştır. Kapların tümü elde biçimlendirildikten sona 
yüzeyleri sürtülerek “açkılanmış” ve böylelikle parlak bir görünüm almaları sağlanmıştır. Astar, ilk 
dönemlerde çok ender olarak kullanılmıştır. Kullanılan fırınlama yöntemine göre kaplar daha çok 
siyah, koyu ya da kızıl kahverengi ile parlak kırmızıdır. Çok ender olarak kirli beyaz renkli kaplar 
da vardır.

Kırklareli Aşağıpınar 7. ve 
6. kültür katlarında, özenli olarak 
yapılmış kırmızı renkli kapların 
hemen hemen tümü boya beze-
melidir. Bezemede sulandırılmış 
toprak boya kullanılmış, bezekler 
kap yüzeyine ince fırça ile işlen-
miştir. Genellikle bunlar kırmızı 
üzerine beyaz boya bezemelidir. 
Boya bezeme geleneği 6. kültür 
katından sonra ortadan kalkmış, 
bunun yerini oluk, yiv, nokta-bas-
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kı, çentik gibi kap yüzeyinde çizerek ya da sürterek iz bırakan bezeme teknikleri ile daha ender 
olarak kabartma ve açkı bezeme almıştır. Neolitik dönemin sonlarına doğru, derin olarak kazın-
mış bezeklerin içinin beyaz renkli macun ile doldurulduğu görülür.

 

Kırklareli Aşağı Pınar en eski kültür katlarında kaplar genellikle ‘S’ kıvrımlı kenarları olan 
küçük çömlek, kupa, ya da çan biçimli dip üzerinde yükselen derin kupa biçimindedirler. Bunların 
yanı sıra tabak, çukur kâse gibi geniş ağızlı kaplar da oldukça yaygındır. Daha sonraki kültür 
katlarında dar ve uzun boyunlu, dikey kulplu testi, çömlek türü kapların sayısı artar. Genellikle 
kapların karın dönüşleri daha keskindir.

Dolayısı ile Kırklareli Aşağıpınar’da kapları, depolama kapları, yemek pişirme kapları, su 
taşıma kapları, sıvı bulundurma kapları, fermantasyon/içki hazırlama kapları, beğeni kapları gibi 
farklı gruplara ayırabiliriz.

Kırklareli Aşağıpınar’da kil, kap-kacak yapımının yanı sıra küçük heykelciklerin, kült eş-
yalarının yapımında da yoğun olarak kullanılmıştır. Kült kapları genellikle yüksek ayaklı, kutu 

biçimindedirler, çok ender olarak insan ya 
da hayvan biçimli olanları da vardır. Fark-
lı özelliklerdeki killerden bilezik, boncuk, 
kaşık, spatül gibi aletler, sapan tanesi gibi 
silah da yapılmıştır. Ancak kilin en yaygın 
kullanımı ev duvarları, tabanlarının sıvan-
ması, saz ve hasır kapların yüzeylerinin 
kaplanarak ambar özelliği kazanmaları gibi 
uygulamalar olmuştur. 

Kırklareli Aşağıpınar yerleşiminin 
sona ermesinden sonra da, Balkanların 
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genelinde olduğu gibi el yapımı çanak çömlek geleneği, bezeme ve kap biçimlerindeki bazı deği-
şiklikler ile Demir Çağı’na kadar devam etmiştir. 

Neolitik Dönem ile Demir Çağı arasındaki döneme, İlk Tunç Çağı’na, Milattan Önce 3. bin 
yıla tarihlenen Kırklareli Kanlıgeçit yerleşimi, genel olarak aynı teknolojiyi sürdürmüştür. Tunç 
Çağı kaplarında yenilik olarak ağız kısmı akıtacaklı testi-maşrapa gibi kap biçimleri ile büyük 
depo kaplarının, küplerin görülmesi sayılabilir. 

 

Her ne kadar Trakya ve Balkanlarda kapların elde açma yöntemi ile biçimlendirilmesi ge-
leneği Demir Çağı’na kadar sürmüşse de, Anadolu’da M.Ö. 2500 yıllarından itibaren kapların 
biçimlendirilmesinde çömlekçi çarkının da kullanılmaya başladığı bilinmektedir. Anadolu’da çöm-
lekçi çarkının yaygın olarak kullanımı M.Ö. 2200 yıllarından sonradır. Buna karşılık Trakya’ya 
çömlekçi çarkı M.Ö. 8. yüzyılda Yunan koloni yerleşimleri ile gelmiş ve ancak Roma döneminde 
yaygınlaşmıştır. Bunun tek istisnası Kırklareli Kanlıgeçit yerleşimidir. Kırklareli Kanlıgeçit’in, M.Ö. 
2400 yılına tarihlenen 3. kültür katında, Anadolu’dan ithal olarak geldiği anlaşılan çark yapımı ta-
baklar ve hemen ardından da, törenlerde içki kabı olarak kullanılan çift kulplu kupalar görülmeye 
başlar. Anadolu ithali olan kaplar, Trakya’nın yerli kaplarından çok farklı bir hamurdan yapılmış-
lardır. Yerel kapların yüzey renklerinin siyah olmasına karşılık, ithal kaplar devetüyü ya da kırmızı 
renkli ve genellikle astarlıdırlar.

Kırklareli Kanlıgeçit’te de kil, mimaride sıva, küçük heykelciklerin yapımı gibi amaçlar için 
de kullanılmıştır.

Genel olarak Kırklareli tarih öncesi çömlekçiliğinin Balkan geleneğini yansıttığı ve Ana-
dolu’dan oldukça farklılaştığı söylenebilir.  Şimdiye kadar Kırklareli kazılarında çömlekçi işliği ve 
fırınlarına rastlanmamış olması, bu eylemin yerleşmenin dışında bir yerde yapılmış olduğunu 
düşündürmektedir.
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2. KIRKLARELİ’DE GÜNÜMÜZ ÇÖMLEKÇİLİĞİ
Kırklareli’de 1997 yılında çömlekçilik konusun-

da derleme yaptığım 1930 Kırklareli doğumlu Mehmet 
İBRİKÇİ usta, 1960’lı yıllara kadar Kırklareli’nde 8-10 
ocakta çömlekçilik yapıldığını, 1997 yılında ise çömlekçi 
sayısının 3’e düştüğünü söyledi. 2010 ve 2017 yılların-
da yine çömlekçilik konusunda derleme yaptığım 1941 
Kırklareli doğumlu Hüseyin ÇOKAN usta, Kırklareli’nde 
(hatta Kırklareli’ne komşu Edirne ve Tekirdağ İlleri de 
dâhil) bir tek kendisinin üretim yaptığını, yaşlılık ve üret-
tiğini satamaması nedenleriyle hevesinin kalmadığını ve 
birkaç yıla kadar kendisinin de bu mesleği bırakacağını 
belirtti.  Bu arada 1997 yılında derleme yaptığım Meh-
met İBRİKÇİ ustamız 2011 yılında aramızdan ayrılmıştı. 
Ben de bugün zarzor da olsa halen üretim yapmaya ça-
lışan ve yanında çırak bulunmayan/yetişmeyen Hüseyin 
ÇOKAN ustaya “Son Çömlekçi” lakabını taktım.

   

Her iki ustamızın da atölyeleri evlerinin geniş bahçesinde bulunmakta. Hüseyin ÇOKAN 
ustanın atölyesi 4 m genişliğinde 10 m uzunluğunda tek katlı, 4 adet küçük penceresi bulunan 
ve içeriye güneş girmeyen bir yer. Atölyenin bir bölümünde çömlekçi çarkında çalışmakta, geri 
kalan bölümünde ise ürünlerini güneş görmeden duvara monte ettiği tahta raflarda kurutmakta-
dır. Kurutma bölümleri aynı zamanda fırınlamadan önce depo görevini de görmektedir. Atölyenin 
dışında ön tarafta taş ve tuğla karışımı örülmüş iki bölümlü fırını, yan tarafında ise toprağı ıslattığı 
havuzu bulunmaktadır. Mahya Baba Mevkii’nden getirdiği toprağı havuzda ıslatmadan önce bah-
çede beton zemin üzerinde güneşte kurutmaktadır. Çalışma zamanı İlkbahar, yaz ve sonbahar-
dır. Kış aylarında çalışma yapılmamaktadır. Üretilen ürünler kırmızı renktedir.
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3. ÇAMURUN HAZIRLANMASI
1997 yılında ve 2010 yılında çömlekçilik konusunda derleme yaptığım Mehmet İBRİKÇİ 

usta ve Hüseyin ÇOKAN usta birbirleriyle akraba olmayıp, her ikisinin de babaları ve dedeleri 
1920’li yıllarda Yunanistan’dan göçmen olarak gelmişlerdir. Hüseyin ÇOKAN’ın dedesi Kırkla-
reli’ne geldiği zaman burada çömlekçilik yapan Rum ustanın yanında çalışmış. Bu Rum usta 
Kırklareli’nin 3 km. güneyinde Asilbeyli Köyü yolu yanındaki Mahya Baba Mevkiinde bulunan 
tarladan, toprağın 3-4 mt altından çıkardıkları ve adına “maden” dedikleri kil ile çamur hazırlar ve 
ürünlerini bununla yaparmış. Rum ustanın Yunanistan’a gitmesiyle buradaki tarlayı satın almış ve 
mesleğini oğluyla birlikte sürdürmüştür. 1941 Kırklareli doğumlu Hüseyin ÇOKAN da babasının 
yanında bu mesleği öğrenmiş, tıpkı dedesi ve babasının çamuru temin ettiği Mahya Baba Mev-
kiindeki tarlasından temin ettiği çamur ile halen çalışmaktadır. 2011 yılında aramızdan ayrılan 
Mehmet İBRİKÇİ’ye de dedesinden babasına ve ondan da kendisine intikal eden çömlekçiliğin 
yegâne ana malzemesi olan toprağı, yine Mahya Baba Mevkiinden mallığına aldıkları tarladan 
elde ettiklerini belirtmiştir. Her iki ustamız tarafından Kırklareli’de Mahya Baba Mevkiinin dışında 
bir bölgede çömlekçiliğe uygun toprak bulunmadığı belirtilmiştir.

   

Mahya Baba Mevkiinde yüzeyin 3 – 4 m altından çıkarılan toprak, eskiden öküz ve at ara-
balarıyla atölyeye getirilirken, bugün traktör arabalarına yüklenip atölyenin bulunduğu evlerinin 
bahçesine getirilmekte ve beton üzerine kuruması için serilmektedir. Beton üzerinde güneşte ku-
ruyuncaya kadar bekletilen toprak sarımtırak bir renk almaktadır. Burada kuruyan toprak atölye-
nin yanında bulunan havuza alınarak ıslatılır ve 1 gece bekletilerek suyu emmesi sağlanır. Ertesi 
gün işlemek için ne kadar toprak gerekliyse o kadarı alınır ve silindirden geçirilir. Silindir, 30 cm 
uzunluğunda 8 cm çapında iki parçadan oluşur ve elektrikle çalışır. Silindir aralarından geçirilen 
toprağın içinde taş, çakıl vb. malzeme varsa bunların kırılarak ezilmesi sağlanır. Havuzda geri 
kalan toprak kurumaması için muhakkak naylon ile örtülür.
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4. BİÇİMLENDİRME

   

Kırklareli çömlekçiliğinde biçimlendirme ayakla döndürülen çarkta yapılmaktadır. Kaynak 
kişimiz Hüseyin ustanın halen kullandığı çark, dedesinden babasına, babasından da kendisine 
kalmıştır. Yani bu da demektir ki, 1920 yıllarından beri aynı çark ve yöntemle çömlekçilik devam 
ettirilmektedir. Kırklareli’de yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgu ve bilgilerden; Trak-
ya’ya çömlekçi çarkının M.Ö. 8. yüzyılda Yunan koloni yerleşimleri ile geldiğini ve Roma döne-
minde yaygınlaştığını öğreniyoruz.

Çark; ayakla döndürülen, tahtadan yapılmış, 80 cm çapında dairevi bir parça, bunun 
içinden geçen 1 m. yüksekliğinde silindir demir, bu demirin en altında yuvası bulunan bilye, en 
üstünde de tabla denilen ve üzerinde ürünlerin yapıldığı 20 cm çapında dairevi bir demirden 
ibarettir. 

Ayakla döndürülen çarkta merkez-
kaç kuvvetinden yararlanarak çekme ve 
bastırma yöntemiyle çamura şekil verilir. 
Yapılacak ürüne göre, tezgâhın yanında 
bulunan bir günlük çalışma çamurundan 
elle koparılan çamur tablanın üstüne bir-
kaç kez vurularak, ekmek gibi yoğrulur. 
Bu işlem, çamur içinde hem hava kabar-
cıkları kalmaması için hem de çamurun 
miktarının daha iyi belirlenmesi içindir. 
Yapılacak ürüne göre çamur fazla alın-
dıysa bir kısmı geri bırakılır, az alındıysa 
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ilave edilir.  Şekil verilirken elin kayması amacıyla zaman zaman el suya batırılıp çıkarılır. Ustanın 
sol eli ürünün içinde iken sağ eli de tarakla dıştan baskı yapar. Ustamız bu işlemi tarakla şişirme 
yapıyoruz, ürüne bombe veriyoruz diye tarif etmektedir. Bu esnada çark devamlı dönmektedir. 

Tarak; 10 cm x 10 cm ebatlarında demir veya tahta bir parçadır. İbrik ve testi gibi kulp ve 
emziği olan ürünlerde ibrik, kulp ve emzik ayrı ayrı yapıldıktan sonra 1 gün kurutmada bekletilir, 
sonra kulp ve emzik ibriğe takılır. İbrik yapıldığında kulp ve emzik takılırsa tutmaz ve düşer. Ürün 
tamamlandığında tablanın üzerinden ince bir tel ile kesilir ve güneş görmeyen atölyenin içerisinde 
bulunan tahta raflara kuruması amacıyla dizilir.  Ustamızın elleri öyle alışmıştır ki çamura şekil 
vermeye, gözlerini bile bağlasan kusursuz bir çömlek, testi, ibrik vb. ürün yapabilmektedir.

Çömlek, ibrik, testi çark üzerinde elle yapıldıktan sonra, usta uygun gördüğü yerlere (ge-
nellikle ürünün boğaz kısmına) süs olsun diye beyaz toprak sürer. Bu işlem de şöyle yapılmakta-
dır. Yaklaşık yarım litre kapasiteli, içerisinde sulandırılmış beyaz toprak bulunan ve içindeki su-
landırılmış toprağı akıtmaya yarayan ince uzun bir ağzı bulunan yuvarlak plastik bir kaptan, çark 
tablasının üzerinde hızla dönen ürünün genellikle boğaz kısmına bir-iki sıra sürülür. Bu beyaz 
toprak Kırklareli Merkeze bağlı Kadıköy’den temin edilebildiği gibi Kütahya tarafından da satın 
alındığı olmaktadır. Yine usta bazı ürünlerine elle çimdik atarak desen verebilmektedir.
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Yine çanak, çömlek, ibrik, testi gibi ürünlerin ağız kısmına parlaklık ve camsı bir özellik 
vermesi amacıyla boraks sürülür. Boraks, toz şeker gibi kristal bir görünümde olup, taşta incelti-
lerek su ile karıştırıldıktan sonra kuruyan ürünleri fırına koymadan önce ağız kısımlarına sürülür, 
kısa bir süre güneşte bekletildikten sonra ürünler fırına alınmaktadır. 

5. BİÇİMLENDİRMEDE KULLANILAN ALETLER
1997 yılında derleme yaptığım, 2011 yılında yaşamını yitirdiğinde atölyesi de kapanan 

Mehmet İBRİKÇİ usta ile 2010 yılında derleme yaptığım ve halen kendi atölyesinde üretime 
devam eden Hüseyin ÇOKAN usta biçimlendirmede hünerin elleri olduğunu söylediler. Bunun 
yanında biçimlendirmede en önemli alet ayakla çalışan çömlekçi çarkı ve bunun yanında tarak, 
tel ve ince bir çubuktur. 

Çömlekçi Çarkı; ayakla döndü-
rülen, tahtadan yapılmış, 80 cm çapın-
da dairevi bir parça, bunun içinden ge-
çen 1 m yüksekliğinde silindir demir, bu 
demirin en altında yuvası bulunan bilye, 
en üstünde de tabla denilen ve üzerinde 
ürünlerin yapıldığı 20 cm çapında dairevi 
bir demirden ibarettir. 1 m yüksekliğindeki 
silindir demir ayakla döndürülen alttaki ve 
üzerinde ürünlerin şekillendirildiği üstteki 
tablayı döndürmektedir. Böylece çömlekçi 
ustası da ayakla döndürdüğü çarkında 
merkezkaç kuvvetine göre çamura istediği 
şekli verebilmektedir. 

Tarak; 10 cm x 10 cm ebatlarında demir veya tahta bir parçadır. Çömlek, testi, ibrik gibi 
ürünlerin karın kısımlarının şekillendirilmesinde ve dış yüzeyin pürüzsüz olmasında kullanılır.
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Tel; Yaklaşık 30 cm uzunluğunda ince madeni bir teldir. Tabla üzerinde şekillendirilmesi 
tamamlanan ürünün, tabla üzerinden alınması sırasında tabla ile ürün arasından bir kez geçi-
rilerek kesilmesini ve ürünün dip kısmının tabladan düzgünce alınmasını sağlamak amacıyla 
kullanılır.

Çubuk; İnce 15-20 cm uzunluğunda ağaç çubuktur. İbrik gibi emzikli ürünlerin emziğinin 
içini delmekte kullanılır. 

6. KURUTMA
Tezgâhın bulunduğu atölyenin bir kısmı kurutma işlemi için tahta raflarla düzenlenmiştir. 

Çarkta işlemi biten ürünler bu raflara konur ve kuruması sağlanır. Bu bölümde çok küçük birkaç 
pencere bulunur. İçeri güneş girmez. Güneşte kurutma yapılmaz. Güneşte kuruyan ürün çatlar ve 
kullanılamaz. Kurutma süresi, ustanın bir fırın dolacak kadar ürün yapması için geçecek zaman 
kadardır. Bu da 20 – 25 gündür. 
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7. PİŞİRME VE FIRIN

 

•      

Fırın; bir ustanın 20-25 günlük çalışması sonucunda ürettiği ürünleri alabilecek kapasiteye 
göre düzenlenmiştir. Ortalama 500-600 adet ibrik, çömlek, testi gibi ürünlerin bir kerede pişirilebi-
leceği kapasitededir. Ortalama 3 m yüksekliğinde, 2 m genişliğindedir.

Altta ateşlik, üstte ürünlerin piştiği bölüm bulunur. Fırın taş ve tuğla malzemeden yapılmış-
tır. Pişirmede meşe odunu kullanılır. Odun, pazardan odunculardan para ile toptan alınır.  Alttaki 
ateşlik ile üst bölüm arasında bir tavan bulunur. Altta yanan ateşin alevi üstteki ürün bölümüne 
geçmesi için bu tavan kısmında 15-20 delik bulunur. Atölyenin içinde güneşsiz ortamda kuruyan 
ürünlerin büyük olanları altta kalacak şekilde dizilir. Ürünler arasında oynama olmasın diye ara-
lara da küçükleri dizilir. Ürünler arasında hiç boşluk kalmaz. Fırın akşamdan azar azar yakılır, 
zaman ilerledikçe ateş çoğaltılır. Ateşin derecesi yavaş yavaş yükseltilmezse ürünlerde çatlama, 
kırılma ve patlama olur, ürünler ziyan olur. Fırında pişirme 700-800 derecede tamamlanır. Bunun 
bir göstergesi de ürünler ateşin rengine, korun rengine geldiği zaman pişmiş demektir. Daha 
sonra ateş kesilir ve ürünlerin yavaş yavaş soğuması sağlanır.
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8. ÜRETİLEN ÜRÜNLER

   

1997 yılında kendi atölyesinde üretim yaparken derleme yaptığım ve 2010 yılında ara-
mızdan ayrılan Mehmet İBRİKÇİ ustaya atölyende ne tür ürünler yapıyorsun diye sorduğumda; 
çömlek, çanak, çorba kâsesi, testi, ibrik, saksı, vazo, fasulye tenceresi, soba borusu bileziği, baca 
üstlüğü ve küp yaptığını söylemişti. 

2010 yılında kendi atölyesinde üretim yaparken derleme yaptığım Hüseyin ÇOKAN us-
taya da ne tür ürünler yapıyorsun diye sorduğumda, naylon piyasaya çıktı ve bizim yaptığımız 
ürünlerin yerini aldı. O nedenle bugünlerde fasulye çömleği yapıyorum. Çok az da ölen kişinin 
mezarına su dökmek için küçük boyutta ibrik ve testi talebi oluyor, bir de onu yapıyorum cevabını 
aldım. 

Yani 2010-2011 yılı itibariyle can çekişen ve son çömlekçimiz Hüseyin ÇOKAN ustanın 
dışında üretim yapan başka ustamızın olmadığı Kırklareli çömlekçiliğinde, bugün fasulye çömleği 
ve az sayıda da ibrik ve testinin dışında ürün yapılmamaktadır.

9. ÇÖMLEKÇİLİĞİN KIRKLARELİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ  
Bugünkü çömlekçi ustalarından yap-

tığım sözlü derlemelere göre; 1960’lı yıllara 
kadar 8-10 ocakta üretim yapıldığı, 1997 yı-
lında 3 ve 2011 yılında da 1 ocağa düştüğü 
anlaşılmaktadır. Bu veriler, Kırklareli nüfu-
sunun artmasına karşılık çömlekçi atölyesi 
ve dolayısıyla üretiminde düşüş olduğunu 
göstermektedir. Kısacası ürettiğini sata-
mayan, para kazanamayan usta çömlekçi 
ocağını kapatmaktadır. Zaten Kırklareli’de-
ki son çömlekçi ustası Hüseyin ÇOKAN da 
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yaptığı ürünleri satamadığını, az da olsa sattıklarından para kazanamadığını belirterek yakın za-
manda ocağını kapatacağını ve bu mesleğin yok olacağını söylemektedir. Sonuç olarak Kırklareli 
çömlekçiliğinin Kırklareli ekonomisine katkısı bulunmamaktadır.

SONUÇ 
1363 yıllarına kadar Bizanslıların yaşadığı Kırklareli, bu yıllarda Osmanlılar tarafından 

alınmış Rum, Bulgar ve Türkler birlikte yaşamaya başlamıştır. Kırklareli’ne 17. yy. da Podol-
ya’dan gelen Yahudi göçü de olmuştur.  

   

Osmanlı dönemindeki Kırklareli tapu tahrir ve avarız defterlerine bakıldığında çömlekçi ve 
küpçü esnafının olduğu görülmektedir. Kırklareli esnafı ve nüfusu hakkında bilgi veren tapu tahrir 
ve avarız defterlerine göre Kırklareli’nin 16. ve 17 yy. larda nüfusu 2000-2200 civarında olup, 
3 küpçü atölyesi bulunduğu belirtilir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde 12.000-13.000 
nüfusa ulaşmış olup, bu yıllarda 5 çömlek imalâthanesine sahiptir. Bugün can çekişen Kırklareli 
çömlekçiliğinin son temsilci olan Hüseyin ÇOKAN ustanın da dedesi 1920 yılında Yunanistan’ın 
Selanik kentinin Karacaova Köyü'nden Kırklareli’e gelerek bir Rum çömlekçi ustasının yanında 
çalışmış ve bu mesleği oğlu ve torunu vasıtasıyla günümüze kadar devam ettirmiştir.   

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve maddi katkılarıyla, İstanbul Üniversitesi Prehistor-
ya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN ve ekibi tarafından Kırklareli’nde 1993 yılında 
başlayıp halen devam eden arkeolojik kazılardan anlaşıldığına göre; yaklaşık olarak M.Ö. 6600 
- 6500 yıllarında Anadolu’dan göç ederek Trakya’ya (ve Kırklareli’ne) gelen ilk çiftçiler ile birlikte 
kilden çanak-çömlek yapımı tekniğinin de geldiğini görüyoruz. Bu üretim 1960-70’li yıllara kadar 
ihtiyacı karşılamak amacıyla pek çok usta tarafından sürdürülmüştür. Ancak bu yıllardan sonra 
naylonun ortaya çıkmasıyla hammaddesi toprak olan ürünlere ihtiyaç azalmış ve ürettiğini sata-
mayan çömlekçi ustaları da bir bir bu mesleği bırakmıştır.
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KAYNAK KİŞİLER:

•  Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN: İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölüm Başkanı olup, 1993 yılında başla-
yan ve halen yaz aylarında devam Kırklareli arkeolojik kazıların başkanı. 

•  Hüseyin ÇOKAN: 1941 Kırklareli doğumlu olup, Kırklareli’nde kendi atölyesinde halen çömlekçilik yap-
maktadır.

•  Mehmet İBRİKÇİ: 1930 Kırklareli doğumlu olup, Kırklareli’nde 2000 yılına kadar kendi atölyesinde çöm-
lekçilik yapmakta iken rahatsızlığı nedeniyle atölyesini kapatmış ve 26 Ocak 2011 tarihinde aramızdan 
ayrılmıştır.
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�AZERBAYCAN’IN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN  

EL DOKUMASI - KELAĞAYI

                                                                                      Dr. Arzu MAMMADOVA1

Azerbaycan’ın gelenek ve göreneklerini günümüzde anlatan tarihi kültürel miraslarımız-
dan biri de kelağayı denilen kadın başörtüsüdür. Kelağayı malzeme olarak ipek iplikten kare 
şeklinde dokunur, başka iplik malzemesi kullanılmaz. Daha sonra ipek dokumanın üzerine metal 
veya ağaç kalıpla baskı tekniğiyle süslemeler yapılır. 

Tarihini araştırdığımızda kelağayının geleneksel kadın başörtüsü olarak çok yaygın kul-
lanıldığı görülmektedir. Önemli özelliklerinden biri hem zengin hem de maddi durumu olmayan 
kesimlerin de kullanmasıdır. Günümüzde kelağayı dokumasının daha çok Şeki ve ona yakın olan 
İsmayıllı’nın Basgal Köyün’de yapıldığı bilinmekle beraber tarihi kaynaklarda Tebriz, Şamahı, 
Nahçıvan ve Gence bölgelerinde de imal edildiği bilinmektedir. Tarihen İpek Yolunun üstünde 
yerleşen bu topraklar neftden önce ipek dokumaları ile ün kazanmıştır. 

Tarihi kaynaklardan Azerbaycan’ın birkaç bölgesinde ipekçiliğin daha çok ilerleme kay-
dettiği bilinmektedir. Bu bölgelerden biri olan Şeki, Kafkasya bölgesinde de çok önemli ipekçilik 
merkezi olmuştur. 

Bu bildiride Şeki bölgesindeki keleğayı imalatı araştırılmıştır. Bakü’ye tahminen 250 km 
mesafede otobüsle 5-6 saat gibi bir yolculuktan sonra dağların koynunda yemyeşil ormanla kaplı 
bir yer olan Şeki’ye ulaştık. İlk iş Şeki ipekcilik fabrikasını dolaşmak oldu. 1931 yılında kurulan 
fabrikada günümüzde 700’den fazla işçi çalışmaktadır. İpek kozasını açan bölmede 300 kişi ça-
lışıyor. Sovyet döneminde 3 vardiyalı iş sistemiyle çalışıyorlardı. Şimdi ise normal 9 saatlık iş 
rejimiyle çalışılmaktadır. Fabrika ipek kozalarını açmak, ipek ipliği hazırlamak, bükmek, dokuma, 
nakışla süsleme, boyama, kurutma gibi bölümlerden oluşmaktadır.

1 Bakü Mühendislik Üniversitesi, Azerbaycan (arzuyusufkizi@gmail.com, amemmedova@beu.edu.az)
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 Çoğunlukla kadınların çalıştığı bu fabrikaya ipek kozaları Şeki dâhil olmakla Azerbay-
can’ın diğer bölgelerinden getirilmektedir. Devlet desteğiyle her yıl ipek koza yetiştiriciliği art-
maktadır. Bu sene 500 ton ipek kozası yetiştirilmiştir. Fabikanın imalat sırları, kalite güvenliğinin 
korunması amacıyla içerisinde fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanılan boyalar tamamen 
doğal boyalardır. Fabrikanın yanıbaşındaki mağazasında keleğayı satışı yapılmaktadır.

2 veya 3 adet çok ince ipek ipliğin bükülerek elde edilen iplikten yapılan kelağayıların 
günlük kullanımda önemli yeri olmuştur. Bu bağlamda kelağayı dokumaları kıyafet kültürümüzde 
de önemli bir yere sahip olmuştur. Araştırmalar kelağayıların bu topraklarda yaşayan kadınla-
rın önem verdiği ve özenle kullandığı önemli başörtüsü olduğunu göstemektedir. Her ne kadar 
kadınlar kullansa da, kelağayı dokumacılığı ve üzerine baskı tekniği ile süslemeler erkekler ta-
rafından yapılmaktaydı. Bu zarif eşsiz dokuma ve baskının ortaya çıkmasında terrukh (kelağayı 
dokumacısı), boyacı (bitmiş dokumaya boyama yapan), kalıpcı (kalıpla süsleme yapan) ve ke-
lağayıcı (desen ustası) olmak üzere çeşitli meslek ustaları bir araya gelip oldukça zarif ve narin, 
hatta yüzüğün içinden geçebilecek bir ürün ortaya çıkarıyorlardı. 

İpek dokuma siyah, beyaz, soğanı, yeşil vs renklerde ve farklı ebatlarda (150x150 cm; 
160x160cm) kare şeklinde dokunur, sonra ise üzerine baskı tekniğiyle desenler yapılırdı. Yaban 
elma, safran, sumak, frenk üzümü, sarağan vs gibi bitkiler boyar madde olarak kullanılırdı. Ağır-
lığı tahminen 125 gr olan bu dokumalar son derece zarif ve yumuşacık olup,  sıcak havalarda 
serin tutar.  

Kelağayı sadece başörtüsü değil, aynı zamanda düğünlerde pahalı ve önemli bir hediye, 
vefat etmiş kişinin tabutu üzerine serilen örtü olmuş,  kavga ve ya çatışma esnasında barış gö-
revlerini de üstlenmiştir. Örneğin, çatışma esnasında bir kadın kelağayısını yere bırakırsa taraflar 
hemen savaşı durdururlardı. Kelağayının kadınlara kattığı güzellik ve zarafetten başka farklı an-
lamları da vardı.  Mesela, genç kız kelağayısını sevdiği adama verdiyse, bu ölene kadar aşkına 
sadık olacağının işaretiydi. 

 Kelağayının üzerine yapılan baskı için ceviz ağacı veya meşe ağacından ya da metal-
den hazırlanan kalıplar kullanılır. Kalıplara desenlerine göre kazayağı, boynuz, çilek, serpme vs. 
denilirdi. Önce desen yapılır daha sonra boyanırdı.  Kelağayı boyaması ve üzerine yapılan baskı 
desenleri doğal boyalarla yapılırdı. Örneğin; Şeki, Oğuz, Gebele gibi yakın bölgelerden getirilen 
sarağan ağacının kabukları kepek gibi öğütülerek keselere doldurulur sonra ise su dolu kazanda 
kaynatılıyordu. Elde edilen renkli suda boyanan keleğayı soğanı renk adlanırdı.

 Motif ve kompozisyon özellikleri açısından farklılıklar göstermektedir.  Geometrik ve 
bitkisel motiflerle süslemeler yapılır. En fazla süsleme elementi olarak  “buta” motifi kullanılır. 
Buta motifi Azerbaycan mimari ve dekoratif süslemelerinde çok yaygın kullanılmaktadır. ( Şekil 
2). Genel olarak kelağayı kompozisyonlarında kullanılan motifler ve desenler yıllardır değişmez 
olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kompozisyonlarda küçük kenar suyolu veya büyük bordürler 
yanı sıra serpme kenar süslemeleri (Şekil 4; 7; 8), ortasında ise madalyonlar formunda veya kare 
içerisinde farklı geometrik, organik formunda motifler (Şekil 3; 5; 6; 9) yer almaktadır. Kelağayılar 
renk ve kompozisyon özelliklerine göre “Heyratı”, “Soğanı”, “nohudu”, “İstiotu”, “Albuharı”, “Abi”, 
“Yeleni” vs adlarını almıştır. 
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 Yaşlı kadınlar koyu renkli ve büyük ebatlı, genç kadınlar ise beyaz ve rengli, küçük ölçü-
lerde kelağayılar kullanıyorlar. Kelağayı 2014 yılında unutulmamış geleneksel el dokumalarımız-
dan biri olarak UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Varlıkları Listesi siyahısına dâhil edilmiştir. 

  
    Şekil 1. İpek kozaları ve ipek böceğinin ipek iplik aşamaları

   
 Şekil 2. Buta motifli ipek kelağayı.         Şekil 3.  Noxudu renk ipek kelağayı.
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Şekil 4.   İpek kelağayılar. 

  
Şekil 5.   Kenarları ipek iplikten yapılmış püsküllü 

kelağayı ve detay.
Şekil 6.   Kenarları ipek iplikten yapılmış püsküllü 

kelağayı ve detay
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Şekil 7.   

    
Şekil 8.
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Şekil 9.

Fotoğraflar Arzu Mammadova tarafından Şeki Etnografya müzesinden (Şekil 1; 2; 3; 4), Şeki Dekoratif El 
Sanatları müzesinden (Şekil 5; 6; 7) ve Şeki İpekçilik fabrikasının mağazasından (Şekil 8; 9) 04 Kasım 2017 
tarihinde çekilmiştir.
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�AZERBAYCAN HALI SANATINDA ULUSAL KİMLİK VE 

TÜRKÇÜLÜK ÖĞELERİ1

Assoc. Prof. Dr. Sabina NEMATZADE2                                                                                                    

 Türk dünyasını birbirine bağlayan öğeler çoktur.  Dini, dili, kültürü, hayat tarzı, gelenek-
leri ortak olan Türk halklarını birleştiren önemli maddi elementlerin başında halı örnekleri gelmek-
tedir. Sadece günlük hayata kullanılan bir eşyadan ziyade  bir sanat eseri niteliğinde olan halılar, 
üzerindeki nakışlarla dünün ve bugünün çok geniş bir araziye yayılan Türk asıllı halklarının görsel 
ilişkilerinin bir göstergesidir. 

  Bu sanat Türk halklarının maneviyatını, zevkini, toplumsal ve felsefi düşüncesini, etik 
ve estetik değerlerini ifade ediyor.  Türk halkları bu veya diğer  sanatla kendi varoluşlarını  ve 
kadimliklerini gelecek  nesillere iletmişler. Nitekim, sanat  her bir  ulus için varlık belirtisidir.   

Halılarda tasvir edilen nakışlar,  ulusların estetik dilini oluşturmaktadır. Türk halklarının 
halı sanatındakı öğeler, dünyadaki tüm Türk asıllı halkların tek millet olduğunu göstermektedir. 

Azerbaycan halı sanatı, Türk halkları ile  birlik, dayanışma ilişkilerinin tarihi kanıtı nite-
liğindedir. Azerbaycan’ın Türk halkları ile UNESCO’ya, Avrupa Konseyi’ne takdim edilen Nev-
ruz bayramı gibi ortak değeri bulunmaktadır. Halı sanatı da bu değerli mirasa bir örnektir. Halı 
sanatında kullanılan nakışların araştırılması, Türk halkları tarihinin eski zamanlaradek uzanan 
geçmişe sahip olduğunu, Türk duygu ve fikir dünyasında çok önemli izler bıraktığını gösteriyor. 
Azerbaycan halı nakışlarında rastlanan eski Türk öğeleri, Azerbaycan ulusal kimliğinin ve kültü-
rünün oluşumunda büyük etkiye sahiptir.

XIII-XIV yüzyıl minyatür resamlığı, Azerbaycan sanatına Türk-Uygurlar tarafından geti-
rilmiş ejderha, bulut tasvirleri, Çin-Uygur mitolojisinin fantastik obrazları gibi Uzak Doğu sanatı-
nın öğelerini de yansıtır. Bu öğelerin birçoğu, sonralar Azerbaycan sanatına, aynı zamanda halı 

1 Bu araştırma Azerbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında “Elmin İnkişafı Fondu”nun mali 
yardımıyla yapılmıştır. Grant № EİF- KETPL-2-2015-1(25)-56/50/5.
2 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bilim Tarihi Enstitüsü Başkan Yardımcısı.
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sanatına dahil oluyor ve yerli gelenekler ruhunda yaratıcılıkla yeniden işlenir. Dünyanın kültürel 
mirasında kendine özgü yere sahip olan Azerbaycan halıları araştırmacıların her daim dikkatini 
çekmiştir. Bu ilgiye sebep ise halılar üzerinde örülmüş kodlar,  bir başka deyimle nakışlara dö-
nüşmüş sembollerdir. Tarihi geçmişin mitoloji düşüncesinden, hayat tarzından, aile hayatından 
kaynaklanan bu nakışlar etnografya, ulusal kimlik ve Türkçülük açısından çok değerli kaynaklar 
niteliğindedir. 

Azerbaycan halılarında çok sıkça rastlanan desenlerden biri Umay tanrıçasının tasviridir. 
Türk halklarının yerleşmiş olduğu büyük arazilerde kadınlar Umay’ı aynı şekilde tasvir ediyor-
lardı. Bu, ortak Türk mitoloji düşüncesinin bir göstergesidir. Hakikaten de, beyaz elbiseli, gü-
müş renkli saçları yerlere kadar uzanan, yaşı bilinmeyen ve Dirilik Ağacının ebedi sahibi olan  
Umay Ananın başını üç adet üçgenden ibaret sihirli taç beziyor. Bu taçın eski Türk ayinlerinde 
tanrıların ve şamanların esas farklılaşma sembolü olması ile ilgili çeşitli düşünceler mevcuttur. 
Azerbaycan halılarında bulunan üçgen de,  Umayın taçı ile ilgili olarak nazarlık gibi yorumlanma-
ya başlanmıştır. Umay ile ilgili en ilkin bilgilere Orhun yazıtlarında rastlanmaktadır. Göktürk çağı 
Bengü Daş yazıtlarında da adı geçen Umay, çocukların koruyucusu gibi tasvir ediliyordu. Halılar 
da genellikle kadınlar tarafından hazırlandığından ve kızlara çeyiz olarak verildiğinden Umay tas-
viri, veya onun sembollerinin örülmesi tesadüf olmayıp, kadınların hem kendini, hem de evladının 
gelecek evladını, üç yaşına kadar çocukları korumak duygusundan gelişmiştir.

Diğer tüm Türk halkları gibi, Azerbaycan halkının da en eski ve en güncel inançlarından 
biri,  nazara olan inançtır. Gözleri renkli olan insanların nazarının daha güçlü oduğu ile ilgili bugün 
de bazı inançlar mevcuttur. Mavi gözlü insanların gözü, baktıkları insana dokunarmış, mavi bon-
cuğun ise bu nazardan koruyacağına dair inançlar vardır. Halılar üzerinde bu inanç, daha belirgin 
şekilde kendini göstermektedir. Nitekim, Azerbaycan  halılarının çoğunda nazardan  korunmak 
için somut  bir şekilde göz tasvirlerine rastlanmaktadır. 

Azerbaycanın zengin maddi kültürünün değerli bir bölümünü oluşturan halı sanatında süs 
motifi olarak farklı şekillerde tasvir edilmiş ejder motifi de yer almaktadır. Ejder motifi eski dö-
nemlerden itibaren kullanılan sembollerden biridir. Birçok toplumların yanı sıra, Türk halkların-
da da ejder motifiyle tanışlığın çok eskiye dayandığı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. 
Azerbaycan halı örneklerinde bu motifin Moğol işgalinden sonraki dönemde sıkça uygulandığı 
düşünülmektedir. Azerbaycan halı sanatında ejder  motifinin eski Türk mitolojisinden gelen iyilik, 
su ve bolluk, bereket sembolü, hem de Ateşperestlikten gelen, kötülük¸ şer kuvvetlerinin sem-
bolü olarak işlendiği örnekler vardır. Ejder motifi, Azerbaycanla yanı sıra Orta Asya  ve Anadolu 
Türkleri tarafından sıkça kullanılan bir motif olmuştur. Bu ise, ejderin eski Türk inançlarındaki, 
mitoloji görüşlerindeki yeri ile ilgilidir. Bu görüşler bin yıllar boyunca çeşitli yapıtlara yansımıştır 
ve günümüzde ejder motifi eski sembolik anlamını kaybetmiş olsa bile, halâ daha maddi kültür 
örneklerinde  dekoratif öğe olarak kullanılmaktadır.

Türk halklarının, aynı zamanda Azerbaycan halkının mimarlık ve halı sanatında sekiz kö-
şeli yıldız tasviri de geniş yayılmış ve bu sembolün bazı yorumları onun İslam sembolizminde 
tutumunun gelişmesine ve güçlenmesine neden olmuştur. Bazı düşünürler hadislere istinat ede-
rek bu sembolü, aynı zamanda Müslümanın sekiz önemli özelliği ile ilişkilendirirler: merhametli, 
sabırlı, cömert, sadakatli, mütevazi ve dürüst olmak,  sır tutmayı, şükretmeyi bilmek. Diğer bir 
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yoruma esasen, sekiz köşeli yıldız ameli-salih Müslümanın Cennette yüzüne açılacak sekiz ka-
pıyı- Dari-celal, Dari-karar, Dari-selam, Cennetül huld, Cennetül meva, Cennetül adn, Cennetül 
firdevs, Cennetül naim’i ifade eder. 

Diğer bir öğe ise, “Zülfükar” kılıncı olarak nitelendirilen semboldür ve çeşitli coğrafi alan-
larda yaşayan Türk halklarının etnik sembolizminde, damga işaretlerinde sıkça rastlanır. Sembo-
lün aşağıya döndürülmüş şekilde tasvir edilmesi, aynı zamanda üst kısmında yatay bir çizginin 
bulunması ise tayfanın veya hanlığın   vassallığının sınırlı yetkilere sahip olduğunun gösterge-
sidir. Bunun yanı sıra, bu sembol, Göktürk Alfabesindeki “L” sessiz harfini ifade etmiştir. Eski 
dönemlere ait tarihi Gemigaya, Göyçe, Deveboynu, Sülek (Hakasiya), Sidak (Kazakistan) ka-
yaüstü resimlerinde, Bulgaristan, Krım, Deveboyu, Anadolu, İran (Gaşgaylar) mezar taşlarında, 
Derbend şehrinin kale duvarlarında, Hunların ve Hazarların, Bulgarların, Anadolu ve Azerbaycan 
Türklerinin, Krım ve Volgaboyu Tatarlarının, Kazakların ve Kırgızların, Çuvaşların ve Başkırtların, 
Nogayların, Yakutların, Uygurların, Kumıkların ve Balkarların, Krım Tatarlarının halı sanatında bu 
sembole rastgelinmektedir. Bu olgular ortak Türk semboller sisteminin bulunmasına bir kanıttır. 

En çok kullanılan nakış ürünlerinden biri de romb’dur. Geniş bir şekilde incelenmemiş 
olmasına rağmen, bilimsel literatürde bu figürle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. B.Tuncay, bu 
figürün kadın başlangıcı olarak sembolize edildiğini ve aslında “anne” olarak kullanıldığını belirtir. 
Türkiye kilimlerinde de bu figüre sıkça rastlanmaktadır. Anadolu nakışlarını inceleyen M.Erbak 
Elazığ, Sivas halıları üzerinde sıkça görülen bu motifi bereket simgesi olarak tanımlar. Azerbay-
can halılarının yanı sıra bu nakışlar Gobustan kayaüstü resimlerinde de bulunmaktadır.

Azerbaycan ve Anadolu halı sanatında “koç” ornamenti gibi tanınan, Orta Asya’da “koç-
müyüz” (koç boynuzu), Kuzey Kafkasya’da “goçgar”, Krım’da ise “öküz gözü”, Azerbaycan ve 
Anadolu’da “koç başı”, “elibelinde” ve “bereket” olarak adlandırılan Türk öğesinin en eski tasvirine 
Batı Azerbaycan kayaüstü resimlerinde, “Kül tigin” anıtlarında rastlanır. 

Karabağ halı mektebinin Cebrayıl grubuna ait edilen halıların “hersin” olarak adlandırı-
lan ornamentinin farklı türlerine Güneybatı Asya ve Orta Asya’da, Kuzey Kafkasya’da, Sibir’de, 
Krım’da ve Doğu Avrupa’da tespit edilmiş eski ve ortaçağ Türk damgaları arasında, halı, takı 
ürünlerinde sıkça rastlanmaktadır. 

Diğer bir taraftan, Azerbaycan, Orta Asya ve Kuzey Kafkasya halı ornamentleri ile ilgili 
araştımalara esasen damga sınıflandırmasında oğuz  öğeleri gibi bilinen simgelerin belirli tarihi 
dönemlerde Kıpçak tayfalarının da arasında yayılması ve aksine, Oğuz nesillerinin kendi ge-
leneksel simgelerinden vazgeçerek Kıpçak öğelerini seçmeleri etnokültürel entegrasyon veya 
askeri-siyasi durumla ilgili olabilir. Örneğin, Azerbaycan (Kafkas Albanyası) asıllı öğelerin , aynı 
zamanda “alban” veya “alpan” olarak adlandırılan damganın ilkin ortaçağdan itibaren  Kazakis-
tan’daki alpansuan (alban-suvar) tayfasının da simgesine dönüşmesi özel araştırma talep eden 
konulardandır. 

Bunların yanı sıra, Azerbaycan halılarını süsleyen esas nakış butadır. “Buta/puta”  keli-
mesinin ilkin anlamı, eski  Türk halklarının mitoloji düşüncelerinde kutsal nitelik taşıyan simgelere 
bağlı olup, insanı nazardan, hastalıklardan koruyan saf alevi ifade eden tasvirlerdir. Buta, halıla-
rın, kadın elbiseleri ve baş örtülerinin süsü, Azerbaycan etnokültürünün vizit kartıdır. 
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       Aran halısı                                         Kestane buta                    Karabağ, kestane butalı halı

         
  Karabağ, Malıbeyli halısı.           Muğan halısı
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Halı sanatında karşı-karşıya dayanan butalar karşılıklı sevginin,  aksi yönlere bakan buta 
nakışları ise ayrılık ve hasretin sembolü sayılmıştır. Eğer halı üzerindeki nakışlarda büyük bu-
tanın içerisinde daha kiçiği tasvir edilmişse (balalı buta), bu, neslin sürekli ve sağlam olmasına, 
evlat arzusuna işarettir.

Türk halı sanatının hikmet hazinesinin zineti olan butaların birçoğu, Oğuz  boylarının  adı-
nı taşıması nedeniyle tarihi gerçeklere işık tutuyor. Bu butalar, Azerbaycan ve diğer Türk halkla-
rının halılarında “Efşar buta”, “Bayandur buta”, “Gaşgay buta”, “Şahseven buta”, “Yazir buta” ve 
diğer boyların adı ile kendi izlerini saklı tutmaktadır.  Oğuz boylarını ifade eden bu buta türleri, 
Türk dünyasına geniş yayılmış ve bugün de Doğu Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar uzanan Boz-
gır halılarında kullanılmaktadır.
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Kahramanmaraş’ın Türk el sanatları tarihinde 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 sanatlarının binlerce yıllık sürekliliğini de ortaya koymaktadır. 
El sanatlarında zengin sosyal tarihin bütün kültürel etkinliklerini, ahenkli bir oluşum içerisinde, 
sağlıklı bir sentez hâlinde görmek mümkündür. Kahramanmaraş’ta el sanatları, genellikle tarım 
ve hayvancılığa dayalı bir özellik göstermektedir. 

Kahramanmaraş’ta önemli el sanatlarımızdan birisi de bakırcılıktır. Binlerce yıldır Ana-
dolu insanının becerisini ve zevkini yansıtan bakırcılık sanatı, Kahramanmaraşlı ustalarca hâlen 
sürdürülmektedir. Bakırcılık, bakırdan çeşitli âlet, avadanlık, kap vb. ürünlerin yapılması işidir; bu 
sanatla uğraşan kimselere de “Bakırcı” adı verilir. Bakır işçiliği oldukça zahmetli ve titiz işçilik is-
teyen bir meslektir. Geçmiş kültürlerin izlerini gelecek nesillere aktarmada, yazılı kaynaklar kadar 
el sanatları ürünleri de tarih boyunca, iyi bir iletişim ve etkileşim aracı olmuştur. Türk sanatının en 
eski el sanatlarından birisi olan bakırcılıkta, genellikle mutfakta kullanılan kap kacak üretilmiştir. 

Keşfedilmesi tarih öncesine uzanan bakırın, alet ve silah yapımında kullanılan ilk ma-
denlerden biri olduğu bilinmektedir. Daha sonraları bunların yapımında tunç ve demirin tercih 
edilmesi ile bakır daha çok mutfak eşyası, ev aletleri ve süs eşyası üretiminde kullanılmıştır. 
İnsanların eski çağlardan beri çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayinin temel gir-
dileri arasında yer alan bakır, geçmişten bugüne kadar dış etkilere dayanıklılığı, diğer metallerle 
alaşımlar yapabilmesi ve daha kolay işlenebilir bir maden olması nedeniyle endüstride ve günlük 
yaşamda çok geniş kullanım alanı bulmuş önemli metallerden biridir. (Erdoğan - Etikan 2002: 92).

1  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, mehmetozkarci@gmail.com
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Geçmişi çok eskilere dayanan bakırcılık sanatının tarihi, Anadolu’da M.Ö. 7.000 yıllarına 
kadar uzanmaktadır. Çayönü ve Çatalhöyük’te dövme tekniği ile yapılan iğne, biz, kanca gibi âlet-
ler ve süs eşyaları bulunmuştur (Kayaoğlu, 1984; 216). Kahramanmaraş’ta da bakırcılık sanatı-
nın geçmişi çok eski tarihlere gitmektedir. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra bakırcılık sanatını 
sürdürmüşler ve Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatının tarihi Anadolu Selçuklu dönemine kadar 
uzanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra Anadolu ve Balkanlarda bakır madeni 
yoğun olarak işlenip kullanıldı. Bu dönemde sayıları oldukça fazla olan bakır madeninin işlendiği 
atölyelerin en meşhur şehirlerinden birisi de Maraş olmuştur.

Maraş Şer’iye Sicili’nde Bakırcılar Çarşısı, “Kazgancı Çarşısı” ismiyle geçmektedir. Şehir-
de bakırcılık geçmişte olduğu gibi, günümüzde de önemli bir sanat dalıdır. İstanbul Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1784 tarihli belgede, Maraş’ta 4 adet “kalhâne” nin (bakır madenenin 
eritilerek levha haline getirildiği yer) kurulması istenilmektedir. Ayrıca 1293 H./ 1876 M. tarihli Ha-
lep Vilâyeti Salnâmesi’nde, şehirde 4 adet kalhânenin olduğu kayıtlıdır. (1293 Tarihli Halep Vilâ-
yeti Salnâmesi: 134; Belli-Kayaoğlu, 1993: 256-258; Ramazanoğlu, 1996: 50; Özkarcı I, 2007: 
407-408). Bakırcılık, bulunduğu şehrin olduğu kadar, ülke ekonomisini de yakından ilgilendiren bir 
iş ve sanat koluydu. Osmanlılar döneminde birçok Anadolu şehrinde bakırcı esnafının mesleğini 
icra ettiği ve aynı zamanda yaptığı ürünleri halka pazarladığı “Bakırcılar Çarşısı” mevcuttu. Aynı 
şekilde Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı da ülkemizin en büyük çarşılarından birisidir. Bakırcı-
lar Çarşısı, tarihî çarşı kompleksinin bünyesinde yer almakta olup, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı 
Devleti zamanında XV. yüzyılın sonu ile  XVII. yüzyılın başları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bakırdan üretilmiş mamuller kalaylanarak kullanılabildiği için genellikle bakırcıların he-
men yakınında kalaycılar bulunurdu. Bakır kaplar kalaycılar tarafından her sene bir veya iki defa 
kalaylanırdı. Kaplar her kalaylandığında da yenilenirdi. Kalaycılık bir sanat ve ticaret kolu olarak 
kurulmuştur.

Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatını 4 başlık altında inceleyeceğiz; 

1. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Âletler

2. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Teknikler 

3. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Süsleme Tekniği

4. Bakır Ürün Çeşitleri

1. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Âletler:

1.1. Örsler: 
Biçimleri yapılacak şekle göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç-

lara örs denilmektedir. Kullanım amaçlarına göre farklı biçimlerde yapılmış; “ağzı üce,  düz örs, 
tabla mısıldanı, yastiye mıhı, tas topağı, tas örsü, sahan örsü, mısıldan, kenar örsü, kuşak örsü, 
çirtik örsü, kuşak örsü, kazan nayı, mıh kalıbı örsü” gibi örs çeşitleri bulunmaktadır.
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1.2. Çekiçler:
Çivi çakmak, madenleri dövüp şekillendirmek için kullanılan sap kısmı ahşap, dövecek 

kısmı demirden yapılan âlete “çekiç” denilmektedir. Bakırcılık sanatında; “düz miyene, ayak mi-
yenesi, yuvarlak miyene, nari, kehnari, ağzı yuvarlak nari, tel çekici, tabla çekici” gibi çekiç çeşit-
lerine rastlanılmaktadır.

1.3. Tokmaklar:
Tokmaklar genellikle dut ağacından yapılmış olup ilk çukurlamada çekiçle çalışmak çok 

zaman aldığı için tokmakla işin kabası yapıldıktan sonra çekiç kullanılmaktadır. Bakırcılık sana-
tında genellikle “yuvarlak tokmak, çukur tokmağı, düz tokmak” gibi çeşitlerine yer verilmiştir.

1.4. Makaslar:
Bakırcılıkta kullanılan önemli âletlerden birisi de makastır. Bu sanatta; “düz makas, ince 

burun, yan makası, diş makası, tel makası” gibi makas çeşitlerine rastlanılmaktadır.

1.5. Çelik Kalemler:
Bakırcılıkta, uç kısımlarında kabartma motifler bulunan ve üzerine çekiçle vurulmak sure-

tiyle bu motifleri bakır eşya üzerine basan çelik çubuklara “kalem”, “nakış kalemi” denilmektedir. 
Bakırcılık sanatında bu kalemler süs yapmak amacıyla kullanılmıştır. Bu âletlerden; “keski kalem, 
kumlama kalemi, kuşgözü kalemi, nokta kalemi, papatya kalemi, se kalemi, tırnak kalemi, zımba 
kalemi” gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Ayrıca bakırcılık sanatında; “kordon makinası, pergel, kıskaç, eğe, körük, ocak, polisaj 
(cila makinası), sıvama makinası (torna) ” gibi çeşitli âletlere de yer verilmiştir.

2. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Teknikler:
Bakırın yumuşak olması ve kolay işlenebilir özellikte olması sebebiyle diğer madenlerden 

farklı bir yapıdadır. Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatında;

 1-  Dövme Tekniği

 2-  Sıvama (Tornada Çekme) Tekniği 

 3-  Presleme Tekniği  

kullanılmaktadır.

2.1. Dövme Tekniği:
Kahramanmaraş’ta büyük çoğunlukla hâlâ en eski kap yapma tekniği olan “Dövme Tekni-

ği” tercih edilmektedir. Bakırcılık sanatında Kahramanmaraş’ı diğer yerlerden ayıran özelliklerinin 
başında dövme tekniği gelir; Çünkü bu teknik Maraş ile özdeşleşmiştir. Basit el araçları yardımıy-
la dövülerek yapılan şekillendirme, diğer yöntemlere göre fazla zaman, emek ve güç istemek-
tedir. Dövme yöntemiyle yapılan bakır kaplar kalın ve dayanıklıdır. Dövme tekniğinde genellikle 
levha bakıra örs üzerinde çekiç ve tahta tokmak ile dövülüp biçim verilerek tek parçadan kap 
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yapmak daha çok tercih edilmiştir. Dövme tekniği ile yekpare elde edilecek ürünler, “Çukurlama 
(Çökertme)” ve “Toplama” usulü ile yapılmaktadır (Kayaoğlu, 1991: 32). 

Bir kabın yapımında bakır levhayı tokmak ve çekiçle dövmek suretiyle kenardan başlaya-
rak kademe-kademe çukurlayıp dibe kadar inme “çukurlama (çökertme) usulü” dür. (Kayaoğlu, 
1984: 222) Çökertmede kap ne kadar uzun süre çekiçlenirse o kadar derin ve ince olmaktadır. 
Dövülerek sertleşen bakır dağılmaması ve çatlamaması için arada bir tavlanmaktadır (Sözer, 
1998: 44). Sığ ve ağzı geniş olan tabak, sini, sahan, tas gibi kaplar genellikle içten çekiçlenerek, 
çukurlama usulü ile yapılmaktadır. 

Yekpare bakır kap yapımında çukurlama usulünün tersine dipten başlayarak ağza doğru 
çıkma ise “toplama usulü” dür (Kayaoğlu, 1984: 223). Yüksek ve derin kaplar, genellikle dıştan 
çekiçleme uygulanarak, “yükseltme usulü” ile yapılmaktadır. Yükseltme usulüyle daha köşeli, 
çökertme usulüyle daha yuvarlak bir profil elde edilmektedir. Toplama yönteminde, kabın önce 
kaidesi belirlenir ve kaideden başlayarak üst kenara doğru şekillendirme yapılır. Toplama denilen 
yöntem diğerine nazaran daha zor ve meşakkatlidir. “Oluklama” tabir edilen bir işleme başlar, 
çekiçle dövülerek oluklar “toplanır”, bir yukarıdan tekrar oluklanır, tekrar toplanır. Bu işlem sıra-
sında çekiçlenmekten sertleşen bakır sık sık ateşte tavlanarak yumuşatılır.  Dövme yöntemiyle 
elde edilen ürünler tek parçadan oluştukları gibi, özellikle çok büyük ürünler, birkaç parçadan da 
oluşabilmektedir. Parçalı olanlarda, her parça ayrı olarak dövülerek elde edildikten sonra, (per-
çinleme, lehimleme, kaynak) yapılarak birleştirilmektedir. 

Ayrıca dövme tekniğiyle yapılan bakır eşyaların sap, tutamak ve kulp kısımları daha çok 
tunç, demir ve pirinç gibi madenlerden döküm tekniğiyle yapılmaktadır.

Dövme tekniğinde bakır kap yapımı oldukça zor olduğu için günümüzde dövme bakırcı-
lıkta bir gerileme görülmektedir, üretimi daha kolay ve maliyeti daha ucuz olan makinalaşmaya 
doğru gidilmektedir. 

2.2. Sıvama Tekniği:
Kahramanmaraş’ta bakır eşya üretiminde “Sıvama Tekniği” seri üretimde kullanılmakta-

dır. Bakır eşyayı şekillendirme işleminde, “sıvama makinası (torna)” adı verilen el ve çoğunlukla 
da elektrikle çalıştırılan torna tezgâhlarından yararlanılmaktadır. Şekillendirme işleminde, yuvar-
lak şekilde hazırlanmış bakır levha, sıvama tezgâhındaki yerine yerleştirildikten sonra, âletin ça-
lıştırılmasıyla döndürülmeye başlanır. Tornada dönen bakır levha üzerine çaputla madeni yağ 
sürülerek bakırın mazgaradan zarar görmesi engellenir. Döndürülen bakır levhayı şekillendirmeyi 
yani sıvamayı yapan usta tarafından “mazgara” adı verilen bir demir el aracı yardımıyla, tekniğine 
uygun şekilde çelik kalıba sıvanır ve kap kalıbın şeklini alır. Bu işlemler devam ederken, bakırın 
uç kenarlarını düzlemek, yumulmasını önlemek için el ağacı; bakırın uç kısımlarındaki eğriliği 
düzlemek için bıçak (elmas); bakırın üzerindeki pürüzleri düzlemek için de düz mazgara denilen 
demir çubuk kullanılır.   Daha sonra kabın içerisindeki kalıp çıkarılarak aynı işlem tekrarlanır. Sı-
vama yöntemiyle şekillendirmede hammaddeyle elde edilmiş bakır levha kullanılmaktadır. Bakır 
ürünler, sıvamadan sonra perdah makinesi ile ya da eski yöntemle perdah çekiçleri ile son şekli 
verilmek üzere perdahlanmaktadır. Torna tezgâhında yapılan sıvama tekniği, 1950’li yıllardan 
sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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2.3. Presleme Tekniği:
Kahramanmaraş’ta bakır eşya üretiminde Presleme Tekniği daha çok turistik eşyalar, 

paşa tabağı,  cezve ve bazı mutfak eşyası üretiminde uygulanmaktadır. Presleme tekniği; “ek-
santirik pres” ve “hidrolik pres” şeklinde yapılmaktadır.

Eksantirik preste; yapılmak istenen ürünün kalıbı pres makinasına yerleştirilir ve baskıyla 
levha bakıra presteki kalıbın şekli verilir. Bu pres küçük işlerde kullanılır; ayak ve elle kullanılan 
iki ayrı şekli vardır.

Hidrolik pres ise, büyük işlerde kullanılır. Erkek kalıp ile dişi kalıp arasına yerleştirilen bakır 
levha pres makinasının basmasıyla istenen şekli alır.

Bakırcı ustaları fabrikalardan yarı mamul halde presli olarak aldıkları levhaları istenen ba-
kır eşya şekline dönüştürmektedirler. İnsan gücü katkısı az olan bu yöntemde, bakır levha önce-
den hazırlanmış bakır eşyalara ait kalıplarla preslenerek şekillendirilmektedir. Presleme yöntemi 
daha çok dairesel şekilli olmayan sığ eşya yapımında uygulanmaktadır. Preslemeyle elde edilen 
bakır eşyaların parçalı olanları, öteki yöntemlerde olduğu gibi kaynak veya lehim ile birleştirilmek-
tedir (Kazmaz, 2002: 11).  Kahramanmaraş bakırcılık sanatında presleme tekniği son yıllarda 
yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. Çünkü bu teknik işçilik maliyetini düşürmektedir.

Kahramanmaraş’ta bakır işçiliğinin en önemli özelliği ürünlerin tek parça halinde üretilme-
sidir. Ürün yapımında lehim ya da benzeri bir yolla birleştirme yapılmamasıdır. Bakır ürünlerin 
işlenmesinde, çakma ve çizme diye bilinen işleme yönteminin dışında; bir başka yöntemde bir 
çekiç ve bir çelik kalemle yapılan işlemedir. Turistik eşya olarak yapılan bir ürünün işlenerek ta-
mamlanması haftalarca hatta aylarca sürmektedir.

3. Bakırcılık Sanatında Kullanılan Süsleme Tekniği:
Bakır kap üzerine süsleme yapımına “Nakış İşleme” denilmektedir. Nakış işleme “Kabart-

ma” ve “Zımba Nakış” tekniklerinde yapılmaktadır. İstenilen motifin dışında kalan kısımlarının 
çökertmesiyle yapılan süslemeye “Kabartama” adı verilmektedir. Bunun için “keski kalemi” ve 
“darbe kalemi” diye iki ayrı çelik zımba kullanılır. Keski kalemiyle, çizilen motifin ilk izleri belirlenir. 
Değişik boyları olan darbe kaleminin ağzı pürüzlüdür. Motifin dışında kalan kısımlarına vurularak 
hafif çökertilmiş pürüzlü bir yüzey oluşturulur. İstenen motif  de böylece kabartma olarak meyda-
na çıkar. Bu yöntemle genellikle stilize edilmiş bitki ve hayvan motifleri veya geometrik motifler 
kullanılmaktadır. “Zımba Nakış” ise, ağızlarına çeşitli motifler işlenmiş zımbaların vurulması su-
retiyle istenen nakışın ortaya çıkartılmasıyla yapılan süsleme tarzıdır (Kayaoğlu, 1991: 33). Bu 
süsleme tekniği daha çok sinilerde uygulanmıştır. Ayrıca turistik amaçla hazırlanan bakır kaplar-
da, “boyama, kazıma, ajur” gibi süsleme tekniklerine de yer verilmiştir.

4.  Bakır Ürün Çeşitleri:
Kahramanmaraş’ta ihtişamlı ve büyük ebatta bakır eşya üretilmekte ve şekillendirme bakı-

mından diğer yörelerde yapılan bakır eşyadan ciddi farklılıklar göstermektedir. Üretilen eserlerin 
tümünde yöreye ait, bir şekillendirme mevcuttur. Ürünlerin tamamında kendine özgü köşegen ya 
da yuvarlak hatlar bulunmaktadır.
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Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatında;

 a) Geleneksel Kaplar 

 b) Turistik Kaplar 

olmak üzere iki farklı grupta üretim yapılmaktadır.

 a) Geleneksel Kaplar:

Geleneksel bakır kaplar grubuna başta mutfak eşyaları olmak üzere günlük hayatta kulla-
nılan bütün ürünler girmektedir. Bu ürünlere örnek olarak; “kazan, tencere, kuşkana kazanı (dibi 
düz tencere), satır (bakraç), leğen, teşt (büyük leğen), süzek (süzgeç), tava, tas, sahan, tabak, 
tepsi, sini, sürahi, ibrik, güğüm, kildenlik, yağdanlık, ekmeklik, çaydanlık, semaver, cezve, aşure-
lik, mangal, çomça ve kepçe” yi verebiliriz. Bu kapların kendi içerisinde şekil, boyut ve fonksiyon-
ları açısından birçok çeşidi vardır.

Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kaplara 
“kazan” denilmektedir. Kazanlar büyüklüklerine göre isimler alırlar. Taban çapı 100 cm. olan 
kazanlara “Mâsere Kazanı” denilir. Bu kazan tarhana yapımında, bulgur kaynatmada ve üzüm 
şırası işlerinde kullanılır. Taban çapı 55-80 cm. arasındaki kazanlara “Don Kazanı” denir ve ça-
maşır yıkama işlerinde kullanılır.  Don kazanından küçüklerine “Kelle Kazanı”, en küçüklerine ise 
“Çorba Kazanı” denir. Yine yemek pişirmek için kullanılan biçim ve boyutları itibariyle kazandan 
farklı olan kaplara “kuşkana kazanı” ve “tencere” isimleri verilmiştir. Tabandan ağız kısmına kavis 
yapmadan düz çıkan küçük kazanlara “kuşkana”, tabandan ağız kısmına doğru kavislendirilerek 
genişletilen kazanlara ise “tencere” adı verilmektedir. “Dondurma Kazanları” da dondurmasıyla 
ünlü Maraş’ın geleneksel kapları arasında yer alır.

Bakraçların on litre civarında alanlarına “ Don Satırı”, üç litrelik olanlarına “Batman Satırı”, 
üç litreden küçük olanlarına ise “Çitil” adı verilir. Önceden su tesisatı olmayan evlere su taşınma-
sında ve çamaşır işlerinde “don satırı” kullanılmıştır; “don” eski Türkçede “çamaşır” mânâsında 
kullanılmaktadır.

Tasların birçok çeşidi bulunmaktadır, bunlara örnek olarak; “su tası, ayran tası, inek tası, 
ayaklı tas, kulplu tas,  hamam tası, sefer tası” nı verebiliriz. 

Sahanların; kapaklı sahan, çukur sahan, paşa sahanı, düz sahan, çirtikli sahan gibi çeşit-
leri vardır.

Leğenler boyutlarına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli isimler almıştır. Bu leğenlere 
örnek olarak; “el leğeni, çorba leğeni, köfte leğeni, hamam leğeni, hamur leğeni” ni verebiliriz. Le-
ğenlerin en büyüklerine “teşt” adı verilmektedir. Teştlerin çapları 80-100 cm. arasında değişmek-
te olup derinlikleri ise ortalama 20. cm. dir. Teştlerin en büyüklerine ise “mâsere teşti” adı verilir. 

Yine tavalar da boyutları ve fonksiyonlarına göre; “yağ tavası”, “aş tavası” gibi isimler 
almıştır.
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Sini çeşitleri olarak; “ekmek sinisi, yemek sinisi, peşkir sinisi” ni zikredebiliriz; bunlar içinde 
en büyüğü “peşkir sinisi” olup çapı ortalama 120 cm. kadardır.

 b) Turistik Kaplar:

Kahramanmaraş’ta günümüzde oldukça zengin çeşitte turistik amaçlı bakır kaplar üre-
tilmektedir. Bu tarzda yapılan kaplar daha çok yurtiçi ve yurtdışına ihraç edilmektedir. Turistik 
kaplar olarak; paşa mangalı, paşa tabağı, çiçeklik, büyük boyutlarda ibrik, vazo, çeşitli tablo, 
isimlik, kabartma desenli tepsi, salep kazanı, gazetelik, şemsiyelik, şekerlik, büyük saksı, şömine 
dekorasyonu, alem ve siparişe göre istenilen her çeşit ürün yapılmaktadır. 

Sonuç:
Kahramanmaraş birçok el sanatında ülkemizin en önde gelen şehirlerindendir. Bakırcılık 

sanatında geçmişte olduğu gibi, günümüzde de önemini korumaya çalışmaktadır. Kahramanma-
raş’ta 1970’li yıllara kadar evlenecek olan kızlar için mutlaka Bakırcılar Çarşısı’na gidilerek “çeyiz-
lik mutfak eşyası” alınırdı; bütün mutfak eşyaları bakır olurdu. Daha sonra bakır kaplar kalaycıya 
gönderilerek kalaylanır ve mutfakta yerlerini alırlardı. .Hatta önceden Kahramanmaraş’ta bakır 
kaplar bir yatırım aracı olarak da kullanılırdı ve bu konuda “Kazan kazan ver bakıra, kullanmaz-
san koy ahıra” diye atasözü söylenirdi.  1970’li yıllardan itibaren mutfak eşyalarında alüminyum 
ve çelik gibi yeni madenlerin üretimi, zamanla bakırcılık sanatını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bununla beraber günümüzde de Kahramanmaraş, bakırcılık sanatı açısından ülkemizin 
ilk sıralarında yer almakta ve bakır kap üretiminin en önemli kısmını gerçekleştirmektedir. Şe-
hirde bakırcılık sanatıyla uğraşan yüzlerce esnaf bulunmakta ve üretilen bakır eşyaların önem-
li bir kısmı yurtiçi ve yurtdışına ihraç edilmektedir. Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatı önemli 
bir sektör olarak yerini korumaktadır. Günümüzde insanlar bakır mutfak eşyalarına karşı tekrar 
ilgi duymaya başlamışlardır. Özellikle kalaylı bakır kaplarda pişirilen yemeğin lezzeti daha farklı 
olduğu gibi, kalaylı bakır tastan su içmek de insanda ayrı bir haz oluşturmaktadır. Ayrıca kalaylı 
bakır kaplar, mutfaklarımızda ve sofralarımızda daha estetik bir etki göstermektedir.

Kahramanmaraş’ta bakırcılık sanatı, bu bölgenin tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal ka-
rakterlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle hem ekonomik hem de turizm açısından yararlanılan bu 
sanatın geliştirilmesi ve tanıtılması, bu işle uğraşan ve ilgilenen kişilere kaynak oluşturması açı-
sından önem taşımaktadır. Diğer el sanatlarında olduğu gibi,  bakırcılık sanatında da çok zengin 
bir ürün çeşidinin farklı tasarımlarıyla karşılaşırız.
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Fotoğraf 1: Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı.

Fotoğraf 2: Kahramanmaraş’ta Bakırcı Dükkânı.
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Fotoğraf 3: Sıvama Makinası (Torna).

Fotoğraf 4: Sıvama makinası (Torna).
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Fotoğraf 5: Polisaj Makinası.

Fotoğraf 6: Mâsere ve Don Kazanı.
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Fotoğraf 7: Teşt ve leğen çeşitleri.

Fotoğraf 8: Kazan.
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Fotoğraf 9: Tencere ve sini.

Fotoğraf 10: Yağdanlık ve sini.
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Fotoğraf 11: Don satırı.

Fotoğraf 12: Batman satırı.
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Fotoğraf 13: Tabak.

Fotoğraf 14: Paşa Tabağı.
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Fotoğraf 15: Tava.

Fotoğraf 16: Çirtikli sahan.
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Fotoğraf 17: İbrik.                                                Fotoğraf 18: Güğüm
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           Fotoğraf 19: Presleme tekniğinde yapılan şekerlik                 Fotoğraf 20: Paşa Mangalı.

Fotoğraf 21: Sini.
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Fotoğraf 22: Turistik ürünler (ibrik yapımı).

Fotoğraf 23: Turistik ürünler.
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Fotoğraf 24: Turistik ürünler.

Fotoğraf 25: Turistik ürünler.
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Fotoğraf 26:Bakırcı ustası Âdem Kafalıgönül.             Fotoğraf 27: Kalaycı ustası Zekeriya Özkarcı.
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�18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON KADINININ 

GİYİM-KUŞAMI

Temel ÖZTÜRK1

Giriş
Giyim-kuşam, insanların ihtiyaçları yönünde şekillenmiştir. Ahlaki kurallar çerçevesinde 

insanoğlu, örtünmek için giyim-kuşamına önem vermiştir. Temelde ihtiyaçla ortaya çıkan giyim, 
tarih boyu zarafet ve zevkler ölçüsünde farklı şekillerde gelişmiştir. Giyinme, zorunlu ihtiyaçlar 
dışında toplumsal, siyasî, ekonomik ve meslekî statünün de bir göstergesi olmuştur. Nitekim 
Gelibolulu Mustafa Âlî giyim-kuşamı toplumda sosyal sınıflar arası bir denge unsuru olarak belirt-
mektedir (Gelibolulu Mustafa Ali, 1997, ss. 112-113).

Toplumsal açıdan giyinme biçimi, bir milleti diğer milletlerden ayırmaktadır. Örneğin Os-
manlı toplumunda gayri Müslim kadınların sarı renkte ayakkabı giymemeleri, Müslüman bir kadı-
nın dini kuralları gereği, sokağa çıktığında gözleri dışında saçını ve vücudunu örtmesi bu ayırımı 
doğrulamaktadır (Quataert, 1997, ss. 403-425). Görüldüğü üzere ekolojik ve ekonomik koşulla-
rın, toplumsal değer yargıları ile kişisel tercihlerin biçimlendirdiği giyim-kuşam önemli bir kültür 
taşıyıcısıdır.

1 Prof. Dr. KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 61080 Kampüs/Trabzon, tozturk61@gmail.com 
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Trabzon Kadı Sicillerine (bundan sonra TŞS kısaltması ile) göre tespitini yapmaya 
çalıştığımız 1700-1750 arası kadın giyimi 52 sicil gözden geçirilerek hazırlanmıştır. Bu siciller 
incelendiğinde konuyu aydınlatacak 80’den fazla tereke kaydı olduğu görülmüştür. Bunlar arasın-
da tüm terekelerin incelenmesi yerine tereke sahipleri kadınların toplumdaki sosyal konumlarına, 
yerleşim yerlerine ve gelir miktarlarına bakarak yüzyılın ilk yarısındaki zaman mefhumunu da 
dikkate alınarak 11 tereke değerlendirilmiştir. Bunların biri zimmi (TŞS, No: 1907, s. 32), ikisi de 
aslen Trabzon dışında olup burada yerleşen Müslüman kadın terekesidir (TŞS, No: 1910, s. 21; 
TŞS, No: 1897, s. 90).

 Öte yandan terekelerde giyim eşyalarının eski oluşlarına göre köhne, yeni oluşlarına 
göre cedid, kullanılabilir durumda oluşlarına göre de müstamel terimleriyle durumları belirtilmiştir. 
Büyük olanları kebir, küçük olanları da sağir terimleriyle zikredilmişlerdir. Ayrıca çalışmada oku-
namayan bazı terimler üç nokta (…) ile belirtilmiştir. Sosyal statü açısından zengin ve fakir olan 
tereke sahiplerini göz önünde bulundurduğumuzda toplumu gelir düzeyi açısından temsil edecek 
bir istatistiki yapı ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Zira tereke kayıtlarında defin vs. mas-
rafları düşülmeden 9 kuruş 16 paralık terekesi olan olduğu gibi (TŞS, No: 1904, s. 61) 2985 kuruş 
19 akçalık terekesi olan da vardı (TŞS, No: 1907, s. 32).

Araştırma yaptığımız sicillerdeki terekeler ekonomik ve sosyal statü açısından geniş bir 
yelpazeye sahip olup zengin bir kültürel malzemeyi içermektedir. Bu malzemenin değerlendiril-
mesinde metot olarak insan bedeninin kısımları itibariyle giysinin tamamlayıcısı üzerinden konu-
yu ele almamız daha akıcı olacaktır. Ayrıca bazı terekelerde rastladığımız farklı kumaş türleri, 
öncelikle bunların açıklanmasını da gerekli kılmaktadır.

Terekelerdeki Kumaş Türleri
Terekelerde üretim maddesi olarak kumaş türleri arasında yünlü, pamuklu ve ipekli do-

kumalar bulunmaktadır. Yünlü dokumaların başında çuka gelmektedir. Çuka mevcut giysilerin 
üretim maddesi olması sebebiyle listelerde en çok adı geçen kumaş türüdür (TŞS, No: 1901, s. 
41, TŞS, No: 1903, s. 19). Çuka veya diğer ifadesiyle çuha en kaliteli yünden yapılırdı. Osmanlı 
pazarlarında, bunların yerli üretimleri olduğu gibi ithalleri de bulunabiliyordu (Tezcan, 1993, ss. 
23-25). Terekelerdeki çukalar yeşil, neftî ve sarı renkli olmak üzere daha çok renkleri üzerinden 
listelere yansımıştır (TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1893, 11; TŞS, No: 1917, s. 59). Bir başka 
yünlü kumaş olan sof, yünden ve keçi kılından dokunan kumaştır (Koçu, 1969, s. 208; Pakalın, 
I, 1993, s. 1). Terekelerde sadece bir yerde feracenin kumaşını belirtmek için zikredilmektedir 
(TŞS, No: 1901, s. 11). Sof gibi dalgalı ancak düz rengi yansıtan hare de yünlü kumaşlar içeri-
sinde listelerde yer almaktadır (Koçu, 1969, s. 128; TŞS, No: 1903, s. 19). Ayrıca iplikleri çapraz 
olarak dokunan şayak da yünlü kumaşlar arasında terekelerde belirtilmektedir (Koçu, 1969, s. 
217; TŞS, No: 1897, s. 90).

Pamuklu dokumaların başında ise keten gelmekteydi. Keten, ismiyle anılan bitkinin lifle-
rinden yapılan, kayıtlarda oldukça fazla zikredilen bir dokumadır (Sâmi, 1989, s. 1145). Listelerde 
çoğunlukla liflerden yapılan bu kumaşın çeşitleri ifade edilmektedir (TŞS, No: 1896, s. 24; TŞS, 
No: 1897, s. 90; TŞS, No: 1903, s. 19). Pamuklu dokumalardan bir başka kumaş olan bez, beyaz 
olarak ketenden dokunurdu. İpliğinin cinsi, dokunuşu, sert-yumuşak oluşuna göre çeşitleri vardı 
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(Tezcan, 1993, ss. 21-23; Koçu, 1969, s. 35). Ancak kayıtlarda sadece bir yerde Acem bezi 
olarak belirtilmektedir (TŞS, No: 1901, s. 11). Buna binaen pamuklu kumaş türü olan alacalar 
çokça tercih edilmekteydi. Listelerde Şam alacası olarak üretim yerleri de belirtilmekteydi (TŞS, 
No: 1901, s. 41). Karışık rengi ifade eden bu kumaş lacivert zemin üzerine sarı çizgili olarak 
üretiliyordu. Oldukça dayanıklı olan alacalar bilhassa Anadolu’da yaygındı (Pakalın, I, 1993, s. 
43-44). İnce pamuklu kumaştan basit bir dokuma tekniğiyle üretilen boğası ise beyaz ve renkli 
olmak üzere kalitesine göre birçok çeşide sahipti (İnalcık, 1979-1980, s. 34). Pamuklu dokumalar 
arasında son olarak çit zikredilmektedir (TŞS, No: 1901, s. 11). Bu kumaş, çiçekli ve şekilli basma 
yerine kullanılmış zamanla yerini pamuklu kumaş olan basmaya bırakmıştır.

Terekelerde ipekli kumaş olarak hatayi, bürümcek, diba ve kutni kaydedilmiştir. Türkis-
tan’dan gelme bir kumaş olan hatayi, ince ipek ve kılaptanla dokunmuş sert bir kumaştır (Tez, 
2009, s. 16). Listelerde mavi ve mor rengi yanında (TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1901, s. 41) 
üretildiği yer açısından Venedik hatayisi olarak da yer almaktadır (TŞS, No: 1901, s. 41). İpekli 
kumaşlardan bürümcek ise ham ipekten pek az miktarda keten ipliği katılarak dokunan yazlık 
bir kumaştır. Kadınlar bilhassa ince bürümceği tercih ederlerdi (Koçu, 1969, s. 48). Öte yandan 
kaliteli bir ipekli kumaş olan kutni pamuk ipliği karışık atlas taklidi bir kumaştı (Koçu, 1969, s. 
161-162). Tereke listelerindeki ipekli kumaşlar içerisinde sonuncu olan diba da ipekli ve renkli 
bir kumaş olarak Trabzonlu kadınların tercihi arasında bulunmaktaydı (Pakalın, I, 1993, s. 449). 

İç Giyim Kıyafetleri
İç giyim kıyafetlerinde donlar vazgeçilmez giysilerdendir. Bunları tamamlayanlar arasında 

iç giysi olarak değerlendirilemeyen ancak terekelerde donlarla birlikte zikredilen gömlekler yer 
almaktadır. Ayrıca listelerde terlik olarak geçen ve günümüzde atlet görevi gören farklı bir giysi 
de bulunmaktadır. Böylece terekelerde iç giysisi olarak don ve gömlekler başlığında terlikleri de 
zikredebiliriz.

Kadın donlarının paçası genelde dantelle süslüydü (TŞS, No: 1903, s. 19; Davis, 2006, s. 
207). Çoğunlukla sadece don olarak kayıtlı olan bu giysi kadınların tercihine göre mor hatayiden 
ve Şam alacasından da olabilmekteydi (TŞS, No: 1901, s. 41). Vücuda belden aşağıya giyilenler 
de olduğu gibi donlar da uçkurlarla bağlanırdı (TŞS, No: 1897, s. 90). Donlara takılan uçkurlar 
dar, şalvar veya çakşırların üzerine geçirilenler daha geniş olurdu (Koçu, 1969, s. 236).

Vücudun üst kısmını örten gömleklerden önce birkaç yerde kaydedilen terlikler de önemli 
iç giyim kıyafetidir. Terlik ayağa giyilen bir eşya olarak düşünülse de (Sâmi, 1989, s. 400) gömlek-
lerle zikredilmeleri vücudun terini almaya yarayacak bir iç giyim eşyası olduğunu akla getirmekte-
dir. Listelerde renkleri yönünde sadece beyaz renginde olmaları onların bu yönüyle tercih edilen 
bir iç giyim ürünü olduğunu da ortaya koymaktadır (TŞS, No: 1896, s. 24).

Kadın gömlekleri terlik kullanılmadığı zaman iç giyimin vazgeçilmez temel unsurlarından-
dır. Kadınların en çok önem verdiği giysi türleri arasında bunlar yer alırdı. Zira listelerde en fazla 
karşımıza çıkan giysi gurubunda gömlekleri görmekteyiz. Dönemin Trabzonlu kadınları araların-
da köhne olanları da olmakla beraber bir renk cümbüşünü andıran farklı gömlekleri tercih etmek-
teydiler. Bunlardan en çok tercih edileni melez ve bürümcek gömlekler yanında ipek kenarlı göm-
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leklerdi (TŞS, No: 1901, s. 41; TŞS, No: 1903, s. 19). Farklı bir kullanımı göstermesi bakımından 
hamam gömleklerinden başka kolanlı ve sırmalı olanları da tercih edilirdi (TŞS, No: 1874, s. 45; 
TŞS, No: 1903, s. 19; TŞS, No: 1904, s. 61).

İç Giyimin Tamamlayıcısı Olarak Beden Kıyafetleri
İç giyimin üzerine giyilen tüm eşyalar beden kıyafetlerinin tamamlayıcısıdır. Bu grupta 

entarilerden kürk ve kaftanlara kadar geniş bir eşya grubuyla karşılaşmaktayız. İnsanın giyim 
sırasını göz önünde bulundurursak önceliği entariler alır. Bunları hırka ve kebeler takip eder. 
Kürk ve kaftanlar üst eşyaları olarak evde ve sokakta giyilebilirler. Aslında bir sokak kıyafeti özel-
liği taşıyan ve sosyal konumun bir göstergesi olarak ön plana çıkan cübbe ve feraceler de tüm 
giysilerin üstüne giyilebilmektedir.

Sokakta ve evde giyilebilen entarilerden başka gece yatırken giyilenler de mevcuttu. Bu 
yönleriyle entariler dış görünümün ilk ve en önemli unsurlarındandır. Bu yönde Trabzonlu kadın-
ların çokça tercih ettiği alaca entariler kaliteli olmakla beraber farklı fiyatlara sahipti. Alacadan 
yapılan entarilerin en ucuzu 20 para değerinde iken (TŞS, No: 1897, s. 90) en pahalısı 3,5 kuruş 
ile müstamel kutni alaca entari idi (TŞS, No: 1893, s. 11). Üretildikleri kumaşlar açısından daha 
çok hatayi, acem bezi, diba kumaşlardan yapılan entariler ön plana çıkmaktaydı (TŞS, No: 1901, 
s. 11). Renk olarak çoğunlukla beyaz renkli entariler yanında al renkli kumaşlardan yapılanlar da 
tercih edilirdi (TŞS, No: 1874, s. 45). Öte yandan kadınların ev içi kıyafetleri arasında iç giyim 
veya gömleklerinin üzerine ihram giydikleri de görülmektedir. Zira listelerde eski bir ihram da ka-
yıtlıdır (TŞS, No: 1907, s. 32). Yine bunların yanında hamam elbiseleri de bu kategoride farklı bir 
kullanımı işaret etmektedir (TŞS, No: 1893, s. 11).

Üst giyiminde önemli bir yere sahip olan hırka, entarinin üzerine giyilen dize kadar veya 
daha kısa olarak pamuklu kumaştan dokunan elbisedir (Sâmi, 1989, s. 578). Terekelerde sadece 
bir yerde gömlekle birlikte zikredilmektedir (TŞS, No: 1893, s. 11). Ayrıca listelerde kebe olarak 
kayıtlı bulunan giyim eşyası da hırka türü giysilerdendir. Birkaç yerde ismi geçen kebenin (TŞS, 
No: 1896, s. 24) daha çok Yanbolu üretimi kullanılırdı (TŞS, No: 1907, s. 32). Aslında bunlardan 
daha fazla kullanıma sahip olanlar diğer üst giysilerin tamamlayıcı bir aksesuarı olan kuşaklardı. 
Kemer görevini gören kuşakların daha çok yeşil renklileri kadınlar tarafından tercih edilmekteydi 
(TŞS, No: 1874, s. 45). Hemen hemen bunların tümü gümüş ve altından oluşmaktaydı (TŞS, No: 
1896, s. 24; TŞS, No: 1901, s. 11-12). Genelde entari ve hırka gibi üst giyim eşyaları üzerine 
takılan kuşaklar feraceler üzerine de bağlanabilmekteydi (TŞS, No: 1893, s. 11). Dokuma türü 
açısından ipek ve yünden yapılan kuşaklar şal ve geremsude olarak listelerde yer almaktadır 
(TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1907, s. 32). Bu tür kumaş kuşaklar yanında çoğunlukla gümüş 
ve altın çengel kuşak tarzında metal olanlar rağbet görürdü. Üretildikleri yer açısından Keşan 
ve Uşak kuşakları daima ön plandaydı (TŞS, No: 1901, s. 41; TŞS, No: 1907, s. 32). Görüldüğü 
üzere içlerinde köhne olanların da yer aldığı kuşaklar kullanım açısından iç ve dış giyim üzerine 
usulüne uygun sarılmaktaydı.

Öte yandan kuşaklardan daha geniş ve belden aşağısının büyük bir kısmını saran peşta-
mallar da bir nevi kuşak görevi görmektedir. Peştamallar gerek entariler üzerine gerekse hırkalar 
üzerine sarılırdı. Bir tür yerel kıyafet olan bu giysinin çoğunlukla güvezi ve kırmızı olanları tercih 
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edilirdi (TŞS, No: 1874, s. 45). Ayrıca farklı bir kullanım estetiğini yansıtması açısından kırk ka-
lem peştamallar da tercih edilenler arasındaydı (TŞS, No: 1903, s. 19). Kırk kalem peştamallar 
muhtemelen üzerindeki dikey çizgileri yönünde farklı deseni vurgulamaktadır. Ancak kırk kalem 
ifadesi peştamalın alım satımına yönelik tanıtımına ilişkin bir marka ve kalite deyimini de akla 
getirmektedir.

Üst giyimin son unsurları arasında yer alan kürk ve kaftanlar bilhassa kışın soğuktan 
korunmak amacıyla giyilirdi. Kürkler hayvan postlarının ıslahı işlemlerinden sonra kumaşlarla 
kaplanması sonucu oluşturulurdu (Oğuz, 2011, s. 111). Dönem içerisinde kadınlar çok sayıda 
kürke rağbet etmektedir. Trabzon’da kadınların giydiği kürkler çuka, hatayi ve geremsude kaplıy-
dı (TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1893, s. 11; TŞS, No: 1901, s. 41). Üretim maddesi olarak en 
çok tercih edilen zerdeva kürkleri olup (TŞS, No: 1917, s. 59) bunları sincap, kakım, kedi ve kuzu 
kürkleri takip etmekteydi (TŞS, No: 1893, s. 11; TŞS, No: 1901, s. 11; TŞS, No: 1910, s. 21-22). 
Sarı ve yeşil renklerinin hâkim olduğu kürk kaplama tekniğine tek farklı örnek cebe kürktür (TŞS, 
No: 1901, s. 11). Kullanım yönünden ise Trabzon kadınları tam beden kürkleri yanında yarım 
beden kürklerini de tercih etmektedirler (TŞS, No: 1874, s. 45 TŞS, No: 1897, s. 90). Ayrıca muh-
temelen şeffaflığıyla ön plana çıması yönünde farklı bir kullanım tarzını vurgulayan zenne kürk de 
kadınların listeleri arasında yer almaktadır (TŞS, No: 1907, s. 32).

Entari veya gömlek üzerine giyilen kaftanlar dış görünüm açısından değer yargısı oluş-
turacak bir giysidir. Hatta kaftanın bu yönüyle kürkten daha ehemmiyet arz ettiği söylenebilir. 
Zira incelediğimiz terekelerde Trabzonlu kadınların en fazla bulundurdukları giysi türlerinden biri 
de kaftanlardır. Köhne de olsa hemen hemen her Trabzonlu kadının bulundurduğu kaftan çok 
çeşitli renkleri ve özellikleri içermektedir. Al, mavi ve alaca renklerinden oluşan kaftanlardan Şam 
alacası, Edirne şahisi ve Venedik hatayisi dikkat çekenlerdendir (TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, 
No: 1893, s. 11; TŞS, No: 1901, s. 41). Dönem içerisinde giyilen kaftanlar yün, pamuk ve ipek 
dokumalardan üretilirdi. En fazla tercih edileni ipekli dokumalardır. Bunlar arasında hatayi, diba 
ve kutni kaftanlar öne çıkmaktadır (TŞS, No: 1893, s. 11; TŞS, No: 1917, s. 59). Yünlülerden 
sadece hare, pamuklularda ise keten kaftan tercih edilirdi (TŞS, No: 1903, s. 19).

Terekelerini incelediğimiz Trabzon’daki kadınların üst giysilerinden sonuncusu veya en 
üst giysileri cübbe ve feracelerdir. Sosyal statü açısından tercih edilen cübbe, hare ve çuka ku-
maşı olan yünlü dokumlardan yapılırdı (TŞS, No: 1901, s. 11-12, 41). Sadece iki kayıtta yer 
alan cübbeden ziyade ferace tercih edilirdi. Aslında ferace, kadınların tercih ettiği tam bir sokak 
kıyafetidir. Arapça bir kelime olan ferace, önü açık, bedeni ve kolları bol, eteği yere kadar uzun, 
yuvarlak veya “V” yakalı ön açıklığının iki yanında yer alan dikey yırtmaç cepli bir tür cübbe şek-
lindeki elbisedir (Tezcan, 1995, s. 350). Trabzon’da kadınların giydikleri feracelerin tümü çuka, 
şayak ve sof gibi yünlü kumaşlardan üretilip çoğunlukla mavi ve nefti renkleri tercih edilirdi (TŞS, 
No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1901, 11-12).
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Baş Giysileri
Trabzon’da kadınların başlarına giydikleri eşyalar oldukça geniş bir yelpazeyi ortaya koy-

maktadır. Makrama ve yemenilerden, çember ve yaşmaklara kadar birçok baş giysisini listelerde 
görmekteyiz. Başı soğuk ve sıcaktan korumak amacıyla gündüz ve yatarken de giyilebilen baş 
giysileri zarafet ve sosyal statünün de göstergesidir. Zira nakışlı ve süslü olanları bunu teyit et-
mektedir.

Baş giysileri arasında listelerde en fazla zikredilenler makrama ve çemberlerdir. Makrama, 
kenarları işlemeli bir başörtüsüdür (Pakalın, II, 1993, s. 392-393). Kayıtlarda beyaz şeritli baş 
makramaları ve kullanılabilir durumda olan Hindi baş makraması olarak belirtilmektedir (TŞS, 
No: 1874, s. 45). Tarihi süreçte kadınların vazgeçilmez baş giysilerinden biri olan çember ise 
dönem içerisinde de Trabzonlu kadınlar için aynı fonksiyonu üstlenmiş ve listelerde en çok kaydı 
geçen giysiler arasında yer almıştır. Teri almak için boyuna da sarılan çember asıl alın kısmına 
bağlanırdı (Koçu, 1969, s. 70). Beyaz, yeşil ve bilhassa kırmızı renkli çemberlerin sırmalı ve mumi 
olanları daha çok tercih edilirdi (TŞS, No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1910, s. 21-22). İşlemeli olarak 
da kullanılan çemberler farklı bir kullanım alanı olarak hamam ve poşu çember olarak da kayıtlara 
yansımaktadır (TŞS, No: 1901, s. 41; TŞS, No: 1903, s. 19).

Başörtülerinden pamuklu dokuma olup beyaz ince tülbentten (Tezcan, 1993, s. 23) yapı-
lan yemeni, çemberler gibi çoğunlukla evde günlük giyilirdi. Kadınların tercihleri ise ipek kenarlı 
ve kenarsız olanları yönündeydi (TŞS, No: 1903, s. 19). Bunun yanında başı kapatmak için bu 
dönemde kadınlar tarafından yaşmaklar da kullanılırdı (TŞS, No: 1896, s. 24). Özellikle Lale 
Devri’nin etkisiyle renkli feracelerin tamamlayıcısı olarak şeffaf yaşmakların sıkça bağlandığı gö-
rülmektedir (Özder, 1999, s. 46; Gürtuna, 1999, s. 193). Ayrıca baş giysileri yanında yüzün belli 
kısımlarının örtülmesi için kadınlar tarafından peçe ve poşular da kullanılmıştır (TŞS, No: 1901, s. 
41). Yine kadınların başlık olarak tercih ettikleri gelişigüzel sarılmış sarık olarak anlam bulan altın 
incili bir perişaniyi (Koçu, 1969, s. 191) de listelerde görmekteyiz (TŞS, No: 1874, s. 45). Bunların 
dışında baş giysisi olarak sadece bir terekede ise fes zikredilmektedir (TŞS, No: 1901, s. 41).

Ayak Giysileri
Bu gurupta ayakkabı olarak kayıtlarda belirtilenlerden başka mest, pabuç, çizme ve nalın 

da ifade edilmektedir. Ayağa giyilenler içerisinde en çok tercih edilenler arasında ayakkabı olarak 
da kaydedilen giysi yer almaktaydı. Bunlar arasında kumaş olanlar olabildiği gibi daha çok beyaz 
renklileri tercih edilirdi (TŞS, No: 1901, s. 11-12). Aslında ayağa giyilenlerin tümünü kastetme-
si açısından genel bir ifadeyi ön plana çıkaran ayakkabı teriminin yanında Trabzonlu kadınlar 
mest, çizme ve pabuç giyimini tercih ederlerdi (TŞS, No: 1897, s. 90). Ayakkabı içine yerleştirilen 
keçeler de kadınların tercihi yönünde listelerde karşımıza çıkmaktadır (TŞS, No: 1901, s. 11-
12). Ayak giysilerine yardımcı fonksiyon olarak kullanılan keçe bilhassa ayağın sıcak tutulması 
ve terin önlenmesini sağlardı. Öte yandan tahtadan yontularak yapılan ve ayağı tutması için 
köseleden tasması bulunan zemini taş döşeli nalınları da listelerde görmekteyiz (Koçu, 1969, s. 
179). Bu yönde kadınların giydikleri nalınlar işlemeli olurdu (TŞS, No: 1903, s. 19).
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Takı, Aksesuar ve Süs Eşyaları
Gösteriş ve statünün yanında zarafetin de sembolü olan bu gruptaki eşyalar kadınlar için 

vazgeçilmezdi. Trabzonlu kadınların bu yöndeki birikimleri bunun bir teyidi olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Zira terekelerdeki bu grup eşyalardan yüzük, bilezik, küpe, hatem, düğme ve zincir-
ler dikkat çekmektedir. Altın bilezik kadınların dönem içerisindeki sosyal sınıf göstergesinin en 
dikkat çekici unsurlarındandı. Her ne kadar altın bir bilezik gayrimüslim bir kadının terekesinde 
yer alsa da zengin Müslüman kadınların mirasları arasında da bulunmaktadır (TŞS, No: 1901, s. 
41; TŞS, No: 1907, s. 32). Benzer bir fonksiyonel özelliği yüzüklerde de görebilmekteyiz. Ancak 
yüzükler veya küpeler sınırlı sayıda bir kadın grubunu değil kullanımda daha geniş bir grubu 
işaret etmektedir. Özellikle yüzükler içerisinde altın ve elmas olanlarından taşlı, broz ve fener 
gibi farklı şekilleri içerenlerine kadar birçok çeşidi Trabzonlu kadınların parmaklarında görebiliriz 
(TŞS, No: 1901, s. 11-12; TŞS, No: 1904, s. 61; TŞS, No: 1907, s. 32). Ayrıca Trabzonlu kadınlar 
daha çok parmakta işlem gören bir aksesuar olması açısından sosyal statüde ayrı bir yere sahip 
olanlarının bir tercihi olarak altın ve gümüş bir hatem de bulundurmaktadırlar (TŞS, No: 1874, s. 
45).

Öte yandan farklı şekillerde olan küpelerden tamamen altın ve inci askılı olanları tercih 
ediliyordu (TŞS, No: 1903, s. 19). Yine Trabzonlu kadınların muhtemelen boyunlarına taktıkları 
altın zincirler şekil olarak farklılık arz etmekte ve bilhassa top altın kullanımı öne çıkmaktaydı 
(TŞS, No: 1874, s. 45). Bu yönde listelerde yer alan inci ve altın boğaz dizmesi de bunun bir 
göstergesidir (TŞS, No: 1907, s. 32).

Giyim-kuşamı tamamlayan aksesuarlar içerisinde sim düğmeler yanında bilhassa başa 
takılan takıyye, sorguç ve istefan yer almaktadır. Sim düğmelerin birçok çeşidi kadınlar tarafından 
kullanılmaktaydı. Bunlar arasında yaldızlı, kafesli ve kafessiz olanlar bilhassa tercih edilirdi (TŞS, 
No: 1874, s. 45; TŞS, No: 1901, s. 41). Altın olan takıyye ve sorguç sadece Hoca Halil Mahalle-
si’ndeki Ayşe’nin terekesinde yer almaktaydı (TŞS, No: 1874, s. 45). Farklı bir kullanımı göster-
mesi bakımından yine sadece bir kadının listesinde yer alan sim saç bağı da dikkat çekmektedir 
(TŞS, No: 1907, s. 32). Öte yandan genelde Hıristiyanların nikâhta gelinin başına mücevherli taç 
olarak taktıkları istefan (Sâmi, 1989, s. 102) Müslüman bir kadının terekesinde tespit edilmiştir 
(TŞS, No: 1874, s. 45). Bu kayıtta istefanın incili olduğu da vurgulanmaktadır.

Sonuç
Folklorik izlerin tespiti açısından Trabzon’da kadın kıyafetinin detaylarını belirlememizde 

terekeler önemli veriler sağlamıştır. Böylece 18. yüzyılın ilk yarısında Trabzon’da giyim-kuşam 
kültürü temel unsurlar ölçüsünde farklı sosyal kesimden kadınların terekelerinin incelenmesi ile 
zengin bir malzemeyi ortaya koymuştur. Giyilen elbiselerde birçok kumaş türünün tercih edildiği 
görülmektedir. Bunların başında pamuklu, yünlü ve ipekli kumaşlar gelmektedir. Kumaşların farklı 
dokuma ve desenlere sahip olmaları kıyafet çeşidini de artırmıştır.

Buna göre kadınlar uçkurlarla bağlanan donlar ile günümüzde atlet görevi gören terlik ve 
bazen terlik giyinilmediği zamanlarda da gömleklerle giyime başlamaktadırlar. Bunların üzerine 
entari üstten de hırka ve yelek türünden mevsimsel giyim eşyalarını tercih etmişlerdir. Gerekirse 
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bunlar süslü kuşaklarla bel bölgesinden bağlanırdı. Bu ev içi giyimini peştamallar tamamlardı. 
Kürk ve kaftanlar, ev içinden başka sokak kıyafeti olarak hırkaların üzerine giyilirdi. Bazen bun-
ların yerini özel bir sosyal statüye sahip kişilerin tercihi olarak cübbe ve feraceler alırdı. Özellikle 
kadınların tam bir sokak kıyafeti olan feraceler kadın giysisinin en son aşamasıydı. Üstlük giysileri 
bilhassa kadınların süslü kemerleri ile bağlanmaktaydı. Böylece bel bölgesi keseler, divitler vs. 
çeşitli eşyaların taşınabileceği uygun bir yapı almaktaydı.

Trabzon’da kadınlar baş giysisi olarak makrama, çember ve yaşmak ile takıyeler kulla-
nırlardı. Ayrıca kadınlar çember ve yaşmak türü başlıklar yanında peçe de takarlardı. Ayaklara 
giyilen çoraplar yanında mest ve çizme en çok kullanılanlar arasındaydı. Ayakkabılardan nalın da 
isteğe göre tercih edilirdi. Giyimin zarafetini gösteren takı ve süs eşyaları genellikle kadınların vaz 
geçilmez tercihleriydi. Ellere takılan yüzük ve bilezikler yanında boyun için altın zincir ve küpeler 
öne çıkan unsurlardı. Kıyafetlerin tamamlayıcısı olan sim düğme ve baş takıları ise önemli bir 
aksesuar unsuru olarak giyim-kuşam ahenginin son parçasını oluşturmaktaydı.

Görüldüğü üzere 18. yüzyıl Trabzon’unda kadın kıyafeti temel unsurları bakımından fark-
lılık göstermese de din ve zenginlik bakımından bazı değişkenlikleri vurgulamaktadır. Bu durum, 
ferace ve peçelerde kesin çizgilerle kendisini göstermektedir. Öte yandan maddî statünün bir 
göstergesi olarak farklılık, elbiselerde kullanılan kumaş kalitesinden, nakış, süslemeler ve ta-
kılardan anlaşılmaktadır. Neticede denilebilir ki; tüm bu farklılıklar ve benzerliklerle Trabzonlu 
kadınların giyim-kuşamı tereke kayıtlarına net bir şekilde yansımıştır.
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EK1: TRABZON KADI SİCİLLERİNDE İNCELENEN TEREKELERİN BİLGİLERİ

Sicil No: 1874 / Varak 45
•	 Tereke Sahibinin Adı: Ayşe binti el-hac Hüseyin

•	 İkametgâhı: Trabzon, Hoca Halil Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 2740 kuruş

            Terekedeki Giysi Eşyaları Miktar Değer

1. Urma Zer kuşak 99 miskal 264 kuruş

2. Taşlı altın pul 24 adet 16 kuruş

3. İncili köstek 5 miskal 16 kuruş

4. İncili İstefan 30 kuruş

5. Altın incili perişan 20 miskal 50 kuruş

6. İncili altın zincir 4 adet/29 miskal 72 kuruş

7. Altın bilezik 1 çift/39 miskal 89 kuruş

8. Hurda top inci 20 miskal 50 kuruş

9. Altın zincir topları 3 miskal 6 kuruş

10. Taşsız altın hatem 2 kuruş

11. Sim mühr-i hatem 0,5 kuruş

12. Sim yaldızlı düğme 25 adet/9,5 dirhem 1,5 kuruş

13. Defa sim sağir düğme 308 adet/32 dirhem 8 kuruş

14. Üçayaklı altın küpe 2 çift 45 kuruş

15. Altın pul 91 adet 28 kuruş

16. Beyaz kumaş mintan 2 adet 30 kuruş

17. Al kumaş kaftan 12 kuruş

18. Altın takıyye 30 miskal 60 kuruş

19. Altın sorguç 1 çift 32 kuruş

20. Sim önlük kuşak 1 çift 10 kuruş

21. Cedit güvezi peştamal 5 kuruş

22. Sırmalı kırmızı çember 5 kuruş

23. Müstamel kırmızı peştamal 1 kuruş

24. Defa sırmalı çember kırmızı 3 kuruş

25. Sade kırmızı çember 1 zolata

26. Defa sırmalı yeşil çember 2 kuruş

27. Beyaz çember 2 kuruş

28. Beyaz şeritli makrama 1 rub
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29. Müstamel Hindi baş makraması 1,5 kuruş

30. Sırmalı gömlek şeritleri 9 aded 5 kuruş

31. Geremsud yüze kaplı sincap kürk 14 kuruş

32. Mai Hatayi kaftan 10 kuruş

33. Al kumaş entari 3 kuruş

34. Yeşil şal kuşak 2,5 kuruş

35. Nefti çuka ferace 7 kuruş

36. Mai şayak ferace 2 kuruş

37. Köhne zerdeva peçesi nim ten kürk 4 kuruş

38. Peçe 1,5 kuruş

Sicil No: 1893 / Varak 11
•	 Tereke Sahibinin Adı: Mümine binti el hac Murad

•	 İkametgâhı: Trabzon, Bab-ı Bazar Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 373.5 kuruş 5 para

            Terekedeki Giysi Eşyaları Miktar Değer

1. Müstamel alaca kutni kaftan 3 kuruş

2. Müstamel alaca kutni entari 3,5 kuruş

3. Sarı çukaya kaplı zerdeva peçesi köhne 
kürk

6 kuruş

4. Defa kara kaplı sincap ve kedi kürkleri 4 kuruş

5. Müstamel gömlek ve hırka 5.5 kuruş

6. Köhne peçe ve ferace kuşak 2,5 kuruş

7. Köhne hamam libası ve peştamal 1 kuruş

Sicil No: 1896 / Varak 24
•	 Tereke Sahibinin Adı: Fatıma binti Mehmed

•	 İkametgâhı: Trabzon, İskender Paşa Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 156 kuruş 2 para

            Terekedeki Giysi Eşyaları Miktar Değer

1. Beyaz terlik 13 para

2. Gömlek 5 5 kuruş 9 para
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3. Hatayi kürk kabı 1 3 kuruş

4. Kebe 1 51 pare

5. Kaftan 1 3 kuruş 30 para

6. Peştamal maa silecek 1 kuruş

7. Alaca entari 1 76 para

8. İhram 1 5 para

9. Bogası parça 1 16 para

10. Yaşmak 1 8 para

11. Keten parça 1 90 para

12. Kırmızı çember 1 20 para

13. Kuşak … 5 10 para

14. Sim kuşak 1 16 kuruş

Sicil No: 1897 / Varak 90
•	 Tereke Sahibinin Adı: Kazasından Saliha binti Hüseyin

•	 İkametgâhı: Trabzon, Ortahisar Cami-i Kebir Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 84 kuruş 23 para

            Terekedeki Giysi Eşyaları Miktar Değer

1. Köhne beden kürkü boğası 1 1,5 kuruş

2. Gömlek don 1/1 1,5 kuruş

3. Cedit gömlek 1 1,5 kuruş

4. Cedit peştamal 1 0,5 kuruş

5. Makrama 7 2 kuruş 5 para

6. Uçkur 3 2 kuruş

7. Alaca entari 1 70 para

8. Müstamel bürümcek gömlek 1 2 kuruş

9. Beyaz keten parçası 14 kuruş

10. Beyaz silecek makrama 1/2 30 para

11. Sim parçaları 2 kuruş

12. Köhne şayak ferace 1 2 kuruş

13. Mest ve pabuç 1 çift 20 para

14. Köhne peştamal 1 5 para

15. Ayak donu 0,5 kuruş

16. Baş makraması 1 15 para
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Sicil No: 1901 / Varak 11-12
•	 Tereke Sahibinin Adı: Şerife Emine Hatun ibnetü Seyyid Hüseyin Efendi

•	 İkametgâhı: Trabzon, Debbağhane Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 2158.5 kuruş 40 akçe

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Mai valence maa ihram 2-2 3,5 kuruş

2. Defa mai valence 2 4 kuruş

3. Zerdeva kürk 1 30 kuruş

4. Sof ferace 1 5 kuruş

5. Diba entari 1 20 kuruş

6. Kumaş ayak kabı 3 4 kuruş

7. Defa beyaz ayak kabı 3 4 kuruş

8. Beyaz üstlük 1 4 kuruş

9. Keten parça 2 10 kuruş

10. Acem bezi entari 5 kuruş

11. Gömlek maa don 2-2 4 kuruş

12. Peştamal 1 çift 4 kuruş

13. Melez gömlek maa parça 1 4 kuruş

14. Köhne gömlek maa don 3-3 3 kuruş

15. Bürümcek 2 kuruş

16. Hatayi kumaş 1 25 kuruş

17. Bürümcek şeridi 1 4 kuruş

18. Sim çengel kuşak 1 25 kuruş

19. Elmas yüzük 20 kuruş

20. Altın hatem 4 kuruş

21. Defa sim hatem 4 2 kuruş

22. Sim parçaları 19 kuruş

23. İnci ber-vech-i tahmin 2 kuruş

24. Altın kuşak Miskal 105 250 kuruş

25. İnci askı maa küpe 1 90 kuruş

26. Cebe kürk 4 kuruş

27. … kakım kürk 1 12 kuruş

28. Hare cübbe 1 3 kuruş
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29. Yemeni çember 3 3 kuruş

30. Şayak ferace 1 10 kuruş

31. Kontuş 1 5,5 kuruş

32. Çizme geniş 1 7,5 kuruş

33. Hatayi entari 1 8 kuruş

34. Defa beyaz entari 1 (silik)

35. Sim devat 1 30 kuruş

36. Hamam takımı 1 6 kuruş

37. Çit parça maa peştamal 2/2 5 kuruş

38. Köhne gömlek don  … terlik 2/2/1/1 10 kuruş

39. Mai valence maa keçe 3 2 kuruş

40. İncili çengel 1 25 kuruş

41. Sade sağir sim çengel 1 5 kuruş

42. Beyaz ….. yüzük 1 5 kuruş

43. Diba parçası 2 kuruş

44. Müstamel hatayi entari 8 kuruş

45. Peştamal maa ipek 8 kuruş
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Sicil No: 1901 / Varak 41
•	 Tereke Sahibinin Adı: Fatıma binti el hac Ali

•	 İkametgâhı: Trabzon, Çarşı Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 2136.5 kuruş

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Müstamel Keşan kuşak 1 3 kuruş

2. Alaca ve çikendez köhne sagir ve kebir 
entari 

15 15 kuruş 1 rub

3. Köhne beyaz terlik 2 1 kuruş

4. Müstamel Şam alacası Kaftan maa düğme 
sim

1 6,5 kuruş

5. İpek kenarlı keten yemeni 138,5 adet 34 kuruş

6. Hatayi ve Edirne Şahi ve alaca parçacıkları 16 kuruş

7. Köhne yaşmak ve poşu çemberi 15 adet 4,5 kuruş

8. Mumi çember 4 3,5 kuruş

9. Cedit mor hatayi donluk 1 30 kuruş

10. Sim 15.5 dirhem 3,5 kuruş

11. Sim palancı … küpe 1 çift 2,5 kuruş

12. Köhne Edirne şahi kaftan maa sim düğme 1 6 kuruş

13. Altın yüzük 3 12 kuruş

14. Köhne zerdeva peçe kürk 1 3 kuruş

15. Müstamel melez gömlek 4 6,5 kuruş

16. Sim kafesli ve kafessiz düğme 5 takım 6 kuruş

17. Mor Şam alacası donluk 1 6 kuruş

18. Venedik hatayisi kaftan maa sim düğme 1 12,5 kuruş

19. Köhne alaca bağırdak 1 adet 1.5 kuruş

20. Fes 1 1 kuruş

21. Harci sim raht kuşak 215 dirhem 35 kuruş

22. Köhne şemseli çuka cübbe 1 5 kuruş

23. Müstamel hare kaftan maa sim düğme 1 15 kuruş

24. Meksur incili küpe 1 4 kuruş

25. Cedit kırk kalem peştamal 2 6 kuruş

26. Beyaz köhne üstlük 2 4 kuruş

27. Müstamel şayak ferace 1 adet 5 kuruş

28. Köhne hatayî sincap kürk 1 3 kuruş

29. Müstamel hatayî kakım kürk 1 8 kuruş
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30. Gömlek 1 2 kuruş

31. İncili sim baş kuşak 1 5.5 kuruş

32. Meksur altın küpe 1 4,5 kuruş

33. Altın bilezik 46 dirhem 130 kuruş 3 rub

34. Altın pul 28.5 miskal 70 kuruş 2 para

35. Altın kuşak 58 miskal 175 kuruş 18 para

36. Halis inci askılı altın küpe çift 20 miskal 335 kuruş

37. Hurda inci 3.5 miskal 27 kuruş 1 rub
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Sicil No: 1903 / Varak 19
•	 Tereke Sahibinin Adı: Emine binti el-hac İsmail

•	 İkametgâhı: Trabzon, İskender Paşa Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 879 kuruş 

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Bürümcek gömlek 1 2 kuruş

2. İpek kenarlı gömlek 5 11 kuruş 12 para

3. Yaşmak 30 4 kuruş 11 para

4. İşleme çember 2 5 kuruş 34 para

5. Hatayi entari 1 6 kuruş

6. Toplu keten kaftan 1 16 kuruş

7. Keşan kuşak 1 6 kuruş

8. Defa işleme çember hamam 1 2 kuruş 37 para

9. Şayak çuka ferace 1 6.5 kuruş

10. Ayak donu 3 2 kuruş 7 para

11. İşleme uçkur 4 2 kuruş 32 para

12. Mumi çember 3 2 kuruş 15 para

13. Hamam gömleği maa havlu ve silecek 1 -2-1 5 kuruş 28 para

14. Cevzî hare kaftan 1 5 kuruş 10 para

15. Ayak kabı 3 4 kuruş

16. Güvez toplu peştamal 1 4 kuruş 21 para

17. Süfla yüzük 1 31 para

18. Cevzi hatayi kumaş 1 18 kuruş

19. İpek kenar gömlek 3 5 kuruş 18 para

20. İşleme uçkur 2 3 kuruş 7 para

21. Ayak donu 3 2 kuruş 14 para

22. İşleme nalın 1 çift 95 para

23. İşleme peşkir maa uçkur 4-1 3 kuruş 9 para

24. İpek kenarlı maa kenarsız keten yemeni 72 8 kuruş 30 para

25. Kolanlı gömlek 1 5 kuruş

26. Kırk kalem peştamal 1 41 para

27. Kumaş parça 1 2 kuruş

28. Telli yaşmak 1 3 para 3 kuruş

29. Sim raht kuşak 196 dirhem 29.5 kuruş

30. Altın küpe 1 çift 5 kuruş 8 para

31. İnci askılı küpe 1 4.5 kuruş
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Sicil No: 1904 / Varak 61
•	 Tereke Sahibinin Adı: Esman binti Mustafa

•	 İkametgâhı: Trabzon, Ortahisar Cami-i Kebir Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 9 kuruş 16 para

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Köhne şayak ferace 1 10 para

2. Çerçisiz ayak kabı 1 15 para

3. Hamam gömleği 1 10 para

4. Atik yüzük taşlı 8 para
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Sicil No: 1907 / Varak 32
•	 Tereke Sahibinin Adı: Sofya binti Tutor

•	 İkametgâhı: Trabzon, Ayor Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 2985 kuruş 19 akçe

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Müstamel Yanbolu kebesi 4 12.5 kuruş

2. Köhne ihram 1 35 kuruş

3. Köhne zenne kürk 1 4 para

4. Kumaş mazruf zincir bab cebe kürk 1 7 kuruş

5. Müstamel gömlek 5 8 kuruş

6. Müstamel kumaş kaftan 3 56.5 kuruş

7. Serdeli çember 1 24 kuruş

8. Sim Uşak kuşağı 1 2 kuruş 3 para

9. Sim saç bağı 1 3 kuruş

10. Geremsudeli sim kuşak 1 45 kuruş 10 para

11. Sim çengel kuşak 1 1.5 kuruş

12. Çift işi sim kebir çengel kuşak 1 25 kuruş

13. Defa inci 1 miskal 4.5 kuruş

14. Sim … kuşak 1 25 kuruş

15. Altın maa inci … 1 73 kuruş

16. İnci boğaz dizmesi 1 miskal 70 kuruş

17. Defa inci boğaz dizmesi 1 15 kuruş

18. Defa altın maa inci … 1 235 kuruş

19. Defa inci boğaz dizmesi 1 20 kuruş

20. Altın maa inci … 1 125.5 kuruş

21. Altın maa inci … 1 230 kuruş

22. Altın maa inci … maa küpe 100 kuruş

23. Altın bilezik 1 çift 130 kuruş

24. Altın boğaz kesmesi 1 125 kuruş

25. Altın … 1 6 kuruş

26. Altın boğaz dizmesi 2 41 kuruş

27. Altın yüzük 11 88 kuruş 31 para

28. Defa altın broz yüzük 1 25 kuruş

29. Defa altın fener yüzük 1 13 kuruş 30 para
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Sicil No: 1910 Varak 21-22
•	 Tereke Sahibinin Adı: Fatıma binti Abdullah

•	 İkametgâhı: Trabzon, Çarşı Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 537 para

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Köhne gömlek 4 150 para

2. Müstamel şayak ferace 1 24 para

3. Müstamel mumi çember 1 37 para

4. Köhne kuzu kürkü 1 22 para

5. Cedit keten paçesi 2 190 para

6. Köhne kumaş kürk kabı 1 48 para

Sicil No: 1917 / Varak 59
•	 Tereke Sahibinin Adı: Şerife Fatıma binti Es-Seyyid Murteza

•	 İkametgâhı: Trabzon, Şirin Hatun Mahallesi

•	 Terekenin Toplam Miktarı: 1613 kuruş

            Terekedeki Giysi Eşyası Miktar Değer

1. Köhne ayakkabı 2 5 kuruş

2. Köhne yaşmak 1 kuruş

3. Müstamel yeşil çukaya kaplı zerdeva kürk 1 25 kuruş

4. Gömlek maa don 5/6 15 kuruş

5. Köhne diba kaftan 1 15 kuruş

6. Köhne entari maa nebş maa şayak ferace 2/2/1 15 kuruş

7. Hamam çamaşırı maa kebe 1 takım 5 kuruş

8. Köhne mumi çember 3 3 kuruş
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EK 2: TRABZON KADI SİCİLLERİNDE İNCELENEN BAZI TEREKELERİN ORİJİNALLERİ

 
Kaynak: TŞS, No: 1874, s. 45.
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Kaynak: TŞS, No: 1917, s. 59.
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�TELEVİZYON VE YENİ MEDYADA YÖRESEL TÜRK YEMEK 

KÜLTÜRLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ

Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN1 - Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK2

 Geleneksel Türk yemek kültürü geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Göçlerin odak noktası 
ve toplanma yeri olan Anadolu bölgesi çok geniş çapta ve türlü bitkisel ve hayvansal potansiyeli 
barındırmaktadır. Bu nedenle doğu ve batının kesişme noktası olan bu bölgede çok zengin ve 
farklı yemek kültürleri oluşmuştur. Bunun nedeni Orta Asya’dan göç eden Türk topluluklarının çe-
şitlilik arz etmesi ve Anadolu’ya geldiklerinde farklı ve değişik kültürlerle karşılaşmalarıdır. Bu göç 
günümüze dek sürmüş ve bu bölgede geniş bir maddi ve maddi olmayan kültür alanı meydana 
getirmiştir. 

 Esasen bütün olağanlığı içinde beslenme-yiyecekler, kıyafetler-giyinme, ev, eşya, ba-
rınma, komşuluk, çevre, vb. envanteri çıkarılabilecek sayısız şeyler anlamları özenle incelen-
meyi gerektiren maddi ve maddi olmayan kültürün alanına ait olgulardır. Tüm sıradanlığı ya da 
olağanlığı içinde gündelik hayati ve ona ait bütün bu unsurları kavramak için nesneleri veya 
yapıtları üreten etkinliklerin incelenmesi ve çözümlenmesi gerekir. Bu bizi öncelikle üretimin, 
yeniden üretimin çözümlenmesine, üretici etkinliklerin kendilerini yeniden ürettikleri, kendilerini 
kuran ilişkilere yeniden başladıkları, bu ilişkileri yeniden ele aldıkları, ya da tam tersine kademeli 
değişiklikler veya sıçrayışlarla dönüştükleri koşulların çözümlenmesine götürür. Bu şekilde hangi 
tarihsel dönem, gündelik yaşam konu edilirse edilsin, bu incelemeler üretimin somut sorunları ve 
koşullarının yaşandığı mekânı, insanların toplumsal varoluşunun üretilme biçimini belirtir. Bu çer-

1 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı.
2 İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü.
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çeve, tarih, ekonomi-politik, sosyoloji, vb. bilim dallarının disiplinler arası ya da disiplinler buluş-
ması gibi yaklaşımlarla bu çözümlemeye katkıda bulunmasını gerektirir. Maddi hayat ve kültürün 
bir unsuru yiyecek, mutfak, beslenme-pişirme kültürü gibi toplumsal hayatın kısmî bir gerçekliği 
üzerine düşünmek, bu kısmi gerçekliğin bir şeyleri açığa çıkaracağını kabul etmek, tam da bunu 
ummaktır. Başka bir şekilde söylenirse, “her araştırma er ya da geç toplumun, “insan”ın veya 
dünyanın genel bir kavranışına bağlanır. Yöntemsel olarak aykırı biçimde, bütünden ve küresel-
den yola çıkılmasa da sonunda bir bütünlüğe varmak gerekir. Şu halde gündelik hayatın herhangi 
bir kısmi gerçeğini kavramak, çözümlemek ya da açıklamak sonunda toplumsal bütün ölçeğinde 
kavrayışları ve değerlendirmeleri gerektirir. 

Bir tarihçi için toplumsal gruplara, sınıflara, ülkelere, dönemlere göre insanların yeme pra-
tiklerini, beslenme tarzlarını, ne yediklerini, nasıl yediklerini, yiyeceklerini nasıl temin ettiklerini, 
nasıl ürettiklerini, ekonomik, sosyal, dinsel çerçeve içinde nasıl biçimlendiklerini, sofraların nasıl 
kurulduğu, kap kacakların toplumsal tabakalara göre nasıl farklılık gösterdiğini bilmek önemlidir. 
Ve en önemlisi bütün bu yeme içme kültürüne ait en küçük şeyleri dahi belirleyen bir üslup vardır. 
Bugünkü modern gündelik hayat ise bu tür bir üsluba duyulan nostalji ve inatla üslup aranması 
gibi özellikleriyle öne çıkar. Eski üslupları kullanmaya çalışma çabaları bolca izlenir. Kuşkusuz 
geçmiş toplumları anlamak için ayrı evi, mobilyayı, kıyafetleri, beslenmeyi ayrıştırmamak uygun 
olur. Ancak bugün tam da ürün ve sermaye piyasasının yaygınlık kazanmasıyla her şey bu baskın 
kültür tarafından belirlenir olmuştur (Lefebvre, 2007). Modern gündelik yaşamda, küreselleşme 
yerel kültürleri seçmeci biçimde metalaştırmış ve kültürlerin çözülmesinin ardından bakılmıştır. 

Gündelik hayat diyalektik bir etkileşimdir. 
1980’ler Türkiye’si toplumun tüketmeye doğru yol aldığı, taze bir heyecanla koştuğu yıl-

lardır. “O güne kadar üstüne dikilip biçilen modern kimliğin parçalanması sürecinde, Türkiye’nin 
Doğulu ya da taşralı yüzünü kültürel alanda yeniden keşfettiği, medyanın, reklamcılığın bir bolluk 
toplumu görüntüsü vermeyi başardığı yıllardır (Gürbilek, 1992).” Taşradan, kırdan gelip yerle-
şen için modern şehir hayatının imkanlarını kullanma fırsatları doğmuş, kendi kültürel kimliğini 
yaşama, kendi yerliliğini, köylülüğünü, taşralılığını ifade ediş sürecine doğru bir gidiş, bir fırsatlar 
alanı açılmıştır. Ancak yine de bunu yaşama çabası eklektik bir biçimde gerçekleşmiştir. Hem 
yerel mutfaktan bir şey pişirilir, hem de dışarda fastfood yemek önemli bir faaliyet ve sosyalleş-
me sayılır. Bir yandan Dallas izlenir, Sue Ellen saçı kestirilir, acılı ya da acısız arabesk dinlenir, 
köyden getirilen ürünler hem tüketilir ancak kentliliğin gözünden bakılıp bir yandan küçümsenir, 
sevinçle market ürünü benimsenir, vd.  Her toplumsal katmanda maddi ve maddi olmayan mal ve 
hizmetlerin tüketici bireyleri, böylece dünyaya açılır gibi olur. Dahası medya ve reklamlar tutkulu 
bir biçimde herkes için bolluğa işaret eder. Piyasa, yüzeyselliği, gündelik hayatı estetize eder 
bir yaklaşımla, pazarladığı yeni mallarını satmanın fırsatlarına kavuşur (Gürbilek, 1992). 80’ler 
ve 90’larda bütün dünyada ve Türkiye’de de yatırımlar hizmet, finans ve iletişim sektörlerine 
kaydırılır (Eagleton, 2006). Türkiye’de gündelik hayat bu yeni çerçevede yapılandırılmaya diğer 
bir deyişle parçalanmaya, bölümlendirilmeye başlanır. İş, özel hayat, aile hayatı, boş zaman, 
alışveriş, ticari ve kısmen planlanmış eğlence örgütlenmesi, vb. Bu kültürel çözülme sürecinde 
geleneksel kültürün önemli bir bölümünü oluşturan yemek, mutfak kültürü de bu parçalanmadan, 
çözülmeden nasibini almıştır. Tüketim seçenekleriyle bolluk vaadiyle genişleyen piyasanın sıkı 
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gözetiminde modern gündelik yaşam örgütlenmesi yemek pişirme kültürünü, pişirme becerilerini 
zayıflatmıştır.  Kuşaktan kuşağa özellikle kadınlar üzerinden aktarılan zengin yemek kültürü mad-
di ve söylemsel düzlemde gerilemiştir. Babadan oğula geçerek meslek olarak yapılan aşçılık, ya 
da işletmecilik örnekleri sürerken, küresel yemek firmalarının sunduğu hızlı yemek kültürü büyük 
bir ilgi ve açlıkla karşılanmıştır. Yerel yemek kültürlerini temsil eden geleneksel ev yapımı yemek-
lere özellikle genç tüketicilerin ilgisi azalırken, çalışma ve eğitim yaşamının sıkı örgütlenmesi de 
başlı başına bu pratikleri zayıflatmıştır.  

Ayrıca hazır yemek paketleri market raflarında hayatı kolaylaştırmak üzere, bir zaman 
sorunu yaşayan kent sakinlerine sunulurken dışarda yemek yeme kültürü sosyalleşme, eğlen-
me, gezmenin ayrılmaz unsuru olarak AVM’lerde insanları yakalaya dursun,  medya endüstrisi 
de yiyeceklere, yemek pişirmeye ilişkin ritüelleri, zengin bilgi ve tecrübeleri program malzemesi 
haline getirmekte seyirlik nesneye dönüştürürken, yitirilen becerileri, unutulan pişirme biçimlerini 
usul ve erkânlarını yeniden canlandırmaktadır. Bir bakıma bir yandan beceriksizleştirilen kadın 
ve erkeklere gündüz kuşaklarında ve digital platformdaki tematik kanallarda (beIN Gurme TV, 
vd. kanallarda…) aralıksız dünya mutfakları, yerel yemek kültürü ya da kategorik olarak ayrılan 
yemek türleri, tüm yiyecekler stüdyoda programın ana bölümlerinden biri olarak ya da başlı başı-
na program olarak seyirciye akşam ve gece saatlerinde de sunulmaktadır. Programlar akarken, 
izleyemeyenler için kanal ya da programların internet sayfalarından indirilip bilgisayar ya da diğer 
mobil cihazlardan yeniden izlenebilmektedir. 

Kuşaklar Arasında Yemek Kültürünü Aktarma Pratiklerinin Zayıflaması
Öğrenim gören, meslek edinmeye odaklanan, sonunda ücretli çalışma hayatına giren ka-

dınlar, bu rol ya da sorumluluğu üstlenmeleri olmazsa olmaz bir koşul ya da durum olmaktan 
görece çıkarken ailelerindeki önceki kuşak kadınlardan yemek kültürünü öğrenme, sürdürme ilgi 
ve becerilerinden, geleneksel gerekçelendirmelere dayandırılan zorunluluklardan uzaklaşmışlar-
dır. Böylece aile içinde özellikle kadınlar üzerinden sürdürülen yemek pişirme pratikleri kuşaktan 
kuşağa aktarılamamıştır. Yemek pişirme, mutfakta zaman geçirme, ev içi diğer pratikler, başka 
üretimlere ayrılacak zamanları tüketen, karşılığı olmayan faaliyetler olarak da gizli, açık bir kü-
çümsemeye maruz kalmıştır. Modernleşme, bireyselleşme, ilerleme yorumsamalarının bir kısmı 
da uzunca bir süre bu tür bir çerçeve sunmuştur. Kentlileşme sürecinde gündelik hayatın örgüt-
lenme biçiminin ev içi yaşam pratiklerine çok fazla zaman bırakmaması, dışarda, yeme mekân-
larının popülerleşmesi, küresel fastfood mekânlarının salgın halde ilgi çekmesi, bir değer olarak 
sunulması süreci yaşanmıştır. Bu ve benzeri yeme içme yerlerinin çalışanlar için hızlı karın do-
yurma hizmeti sunması, öte yandan evin dışında zaman geçirme, eğlenme, dinlenme mekânları 
arasında başı çekmesi de bir faktör olmuştur. ”Ev yemekleri”nin hızlı yiyecek ve yemek endüstrisi 
karşısında yerinin sarsılması, ekonomik mantıkla yönlenmiş restorant ve benzeri yemek endüst-
risini güçlendirmiştir. Temiz mekânlarda “eski ev tarzı yemekler” sloganıyla artık evde yapılma 
zamanı azalan, becerisi kaybedilen yemekler, fastfood’a karşı daha sağlıklı yemekler isteyenlere 
önerilmiştir. Yöre mutfaklarını temsil eden restorantlar da kentlerde yerini almıştır: “Osmanlı mut-
fağı, “Selçuklu mutfağı”, “Antakya mutfağı” “Kayseri Mutfağı, “Bolu-Mengen mutfağı”, vd.

Büyük bir ekonomik getirisi olan turizm sektörünün bel kemiği ulusal yemek kültürleri ve 
dünya mutfaklarıdır. Turistik işletmeler özellikle yerel yemek kültürlerini, onlara ait yiyecek, içe-
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cek kültürünü yeniden üretme görevini yerine getirmektedir. Ayrıca hemen her yörede, pek çok 
şehirde kurulan sayısız dernekler, 1980’lerden başlayarak Kültür ve Turizm bakanlığı, milli folk-
lor dairesi Türk mutfağı üzerine sempozyumlar düzenleyerek bugüne kadar yöresel mutfakların 
unutulmaması için çalışmalar yapmıştır. Bakanlık ilk defa turizm şurasında “gastronomi” başlığı 
açmıştır. Dünya gastronomi pazarından pay almak önemli bir hedef haline gelmiştir. Başlı başına 
yemek yemenin eğlence, dinlence, sosyal faaliyet, keyif, terapi gibi bir faaliyet sayılması, farklı 
tasarımlarıyla, servis yaklaşımlarıyla ayrımlanan kaliteli yemek mekânları arayışları, bizzat se-
yahat konusu olacak kadar belirleyici bir pratiğe dönüşmüş, yemek sektörünü en yaygın hizmet, 
eğlence sektörlerinden biri haline getirmiştir.  

Ülkenin tanıtımı için üretilen kitap ve filmlerde ulusal mutfağın zenginlikleri, başlı başına 
kültürel miras alanlarından biri olarak sunulur. Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, yöre mutfakları 
gibi isimlerle değerli çalışmalar yapılmış ve kitapçılarda yerini almıştır. Geçmiş yemek kültürünü 
derleyen ve kaybolmaya yüz tutmuş, ya da unutulmuş yemekleri, yapılış biçimlerini, malzemelerini, 
neye iyi geldiğini, sunuluş biçimlerini, kendi yapılıp sunulduğu dönemlerin, mekanların, yapanların 
yaşamlarını, koşullarını, ne anlama geldiğini de kısmen anlatan eserler üretilmiştir. Sivil toplum 
örgütleri çeşitli dernekler, kurum ve kuruluşlar kongreler, festivaller, yarışmalar, kurslar düzen-
leyerek, uluslararası gastronomi etkinliklerine katılarak bu topraklardaki mutfak kültürünü konu 
edinmeyi sürekli bir iş haline getirmişlerdir.

Küçümsenen beceriler, yeniden ve popülerleşerek geri döndü..
Yiyecek ve yemek pişirme endüstrisinin gelişmesi ve popülerleşmesiyle birlikte erkeklerin 

ve kadınların yemek pişirme pratikleri maddi sonuçları olan, meslek olarak icra edilen, giderek sa-
natsal bir faaliyet olarak tanımlanan, üniversitelerde, yüksekokullarda kurulu bölümleri olan,  çok 
anlamlı, takdir edilen, getirisi yüksek beceriler, meslekler arasına girmiştir. Hizmet sektörlerinde 
genç kadın ve erkeklerin çalışması süreci desteklemiştir.  Yemek yapma becerisi küçümsenir-
ken, modernleşme pratiklerine uygun bulunmazken, yukardaki genişleyen alanlara ilave olarak 
TV kanallarında, Youtube’da, mikrobloglarda kadın ve erkeklerin entelektüel, sanatsal, eğlenceli, 
çekici, yaratıcı sunuşlarla, çeşitli tarzlarda program yapması, yazı ve video sunumlarıyla binlerce 
takipçi çekmesi yaygın ve cezbedici bir durum haline gelmiştir. Yabancı kanalları, Youtuber’ları 
izleyen takipçiler çoğalmıştır.  

Geleneksel medyanın bir kültür hizmeti: Yemek kitabı ekleri. Öncelik 
dünya mutfağı.

Geleneksel mecra gazeteler yemek ve beslenme üzerine yazılar, tarifler sunmuştur. Kül-
tür hizmeti olarak bizim lezzetlerimiz başlıklı, ya da çeşitli yemek kategorilerine ilişkin kitapları, 
ekleri okurlarına kupon biriktirmeleri karşılığında yıllar boyunca dağıtmıştır. Pahalı popüler yemek 
dergileri uzun yıllar kitapçılarda yerini almış, sahaflara düşen eski sayıları bile aynı fiyatlara sa-
tılmıştır. Yöre mutfaklarından çok modern mutfak kültürünü anlatan kitaplar, dergiler üretilmiştir. 
Yeni medyanın yaygınlaşması ile birlikte internet gazetelerinin köşelerinde yazarlar mutfak ya-
zıları yazmaya yoğunlaşırken, yemek, sağlıklı beslenme, pratik tarifler gibi başlıklarla açılan pek 
çok sayfada her gün onlarca içerik sunulmaya başlanmıştır. 
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Televizyon kanallarında yemek-mutfak programları ana yayın kuşakla-
rından biri haline gelmiştir. 

1990’larda çok sayıda özel televizyon kanalının açılmasından çok sonra özellikle son on 
yılda televizyon kanallarında, yemek programları patlaması yaşanmıştır. Tiyatro sanatçısı Gülriz 
Sururi’nin sunduğu yemek ve esasen sohbet programı “A La Luna” beş yıl sürmüştür. 2008’de 
başlayan 2015’ kadar süren ve pek çok versiyonu yapılan “Yemekteyiz” yarışma programı, Ame-
rika’da Masterchef programının başarılı olması üzerine benzer programlar hemen burada da 
ulusal kanallarda başladı. Program formatı İngiltere’den ithal edilen “3-2-1 Pişir”, Serra Yılmaz, 
bugüne kadar Temel İçgüdü ve İtalyan İşi isimli iki yemek ve sohbet programı, Sedef İybar’ “Mut-
fak’ta yenilik var programı, yöreleri gezerek yapılan “Kültür Aşı”.  TRT’nin çok değerli bir çalışması 
ki uzun yıllar devam etmiş ve bir dokümanter olarak kayda geçebilecek niteliğe erişmiş “Gezelim 
Görelim” programı yörelerimizin doğasını, yöre sakinlerinin gündelik yaşamlarını, göreneklerini, 
eğlencelerini, yemeklerini ayrıntılı biçimde sunmuştur. 

Televizyon kanalları özellikle gündüz kuşağında ve sabah saatlerinde evdeki kadın izle-
yiciyi hedefleyen yemek ya da mutfak programları yapmaktadır. Şık mutfak eşyalarıyla donatılı 
- geleneksel ev yapımı ürünler kurutulanlar, reçeller, turşular, konserveler, bakliyatlar, baharatlar, 
vb. şeylerin sıcak renkleriyle sıralandığı- bir mutfakta, program sunucusu kendisi yemek yaparak 
seyirciye sunmaktadır.  Ya da stüdyonun merkezi bir yerinde kurulu tezgâhta,  çoğu zaman işi 
sadece yemekleri yapmak ya da yardım etmek olan, pek fazla söze karıştırılmayan aşçılar stüd-
yoda kurulu pişirme alanında asıl işi yapmaktadır. Sunucular, programın formatına göre, yemek 
becerilerini sunacak blog yazarlarını, kendi mutfağında yemek yapan, TV figürü olmayan çeşitli 
yaşlardaki yemek becerileri olan kadınları davet etmekte, yapılan yemekler ve verilen tarifler eş-
liğinde sohbetler edilmektedir. Böylece mutfak becerisi olan herhangi bir kadın stüdyoda sunucu 
ile ünlü bir figür gibi sohbet ederek becerilerini sunmakta. Böylece TV izleyen herhangi bir kadı-
nın, erkeğin yaşamına yer ya da alan açılarak samimi, izleyiciyi saran programlar ortaya çıkarıl-
maktadır. Hazırdaki stüdyo izleyicisi yayına gerek duyuldukça katılırken, bütün bu dinamik unsur-
larıyla ekran başındaki izleyicileri tutacak bir akış izlenmektedir. Uzun zaman dilimine yayılan bu 
programlarda sağlık, estetik, güzellik ve beslenme konularında uzman isimler davet edilmekte, 
sağlığa yararlı gıdalar, yemekler, tarifleri, pişirme biçimleri, gösterişli, haz veren yemek sunumları 
yapılmakta, bütün bunlar izleyicilerin programları izleme davranışlarını pekiştirmeyi hedeflemek-
tedir. Başka bir formatta, sadece şov dünyasının tanınmış figürleri davet edilerek, seyircisiz bir 
stüdyo mutfakta, sohbet eşliğinde yemek sunumları yapılmaktadır. Yemek programları sanatsal 
bir faaliyet gibi de tasarlanmaktadır. Servis edilişi, sunum tarzları, sunum masasının hazırlanması 
gibi unsurlar izleyicileri yetiştirmektedir. Tanınmış mutfak eşyası markalarının üreticileri dizilere, 
kadın kuşakları içindeki bu tür programlara da sponsor olmaktadır. 

Amerika’da örneğin yemek programında sağlık, mutluluk, aile, arkadaşlık,  romantizm, kilo 
kaybı, seyahat ve macera kaynağı olarak her açıdan yemeğe odaklanılmaktadır. Programlarda 
yiyecekle ilgili her şey konu edilir. Yeni gıda trendleri, gıda ve kent bahçeleri. Blogger ve yemek 
kitabı yazarları bu mikro bloglardan içerik üretip sunarken bir yandan da TV kanallarında prog-
ram sunuyor ya da yemek-mutfak programlarına konuk oluyor, becerilerini sergiliyor, bilgilerini 
paylaşıyorlar.  Hem yemek programı hem de talk-show niteliğinde programlar üretilmektedir. Çok 
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çeşitli özel konuklarla birlikte yaratıcı ve renkli setler, bunu mükemmel bir gösteri haline getirme-
ye yardımcı olur. CBS kanalında Rachel Ray Şov’da, Ray program süresince seyirciyle, öylesi-
ne etkileşime girer ki, bir kız arkadaşınızla zaman geçirdiğinizi hissettirir. İzleyicilerin sorularını 
yanıtladığı soru ve cevap bölümü, çeşitli konuklarıyla yemek hazırlamak ve sohbetin yanı sıra 
mutfak önerilerini izleyiciye en sıcak biçimde sunar. Yiyecek bilimi, evde yiyeceklerin hazırlanma-
sı ve saklanması, yakın geçmişe ait -retro-  yemek örnekleri sunulur. Yemek yapma becerilerini 
sınayan yarışma programları yapılır. Reality televizyon yarışmaları sunulur. Dünyaca ünlü şef, 
Gordon Ramsay’in Hell’s Kitchen yarışma şovu dünya çapında izlenmiştir. DVD’leri mağazalarda 
satılmaktadır. Kamu televizyonunda Test Kitchen gibi programlar, Cooking Channel’da en iyi 
restoranlar, fırınlardan gelen tatlıların konu edilmesi. Seyahat kanalı, food Paradise programıyla 
mutfak belgesel TV şovu yapmaktadır. TLC’de Cake BOSS, vd.

 Türkiye’de televizyonların en önemli kuşağı olan dizilerinde, mutfak hikâyelerin merke-
zinde değildir. Ancak yerli dizilerde zenginliğin temsil edildiği apayrı, geniş ve çok sayıda hizmet 
edenin çalıştığı bir alan olarak görünür. Ancak bu haliyle de olsa mutfak ya da zengin yemek 
masaları anlatılarda yerini alır. Televizyon reklamlarında da mutfak ve yemek pişirmeye ilişkin 
ürün ve araçların pazarlanmasını içeren metinlerde kadın ya da zaman zaman erkeklerin de 
yapabileceği beceriler olarak bu pratikler temsil edilir.  

 Amerika’da ünlü restorant işletmecisi ünlü şef Gordon Ramsay kendi sunduğu yemek 
programlarının yapımcısı olarak MasterChef (2005), Hell’s Kitchen (2010), Ramsay’s Kitchen 
Nightmares (2007-2014), the F Word,  programı başarılı olunca Türkiye’de TV kanalları benzer 
formatta programlar yapmaya başlamıştır. Aynı format tekrarlanmış MasterChef Türkiye adıyla 
sunulmuştur. Sadece yemek yarışması değil, bir şov programıdır. Yemek yapımı ve sunumu te-
levizyon kanallarında başlı başına şov programı formatında sunulan seyirlik haz nesnesi, eğlence 
kaynağıdır. 

 Medya Takip Ajansı Interpress’in yaptığı araştırmaya göre, Nursel Ergin’in sundu-
ğu “Nursel’in Mutfağı” hakkında çıkan 57 haberle geçtiğimiz ayda zirvede yer alırken, “Turgay 
Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” isimli yemek programının da Şubat ayında 30 haberle gündeme 
geldiği belirlendi. TV kanallarının yayınladığı programların yazılı basında çıkan haberlerini kap-
sayan Interpress’in araştırmasına göre, öne çıkan 14 yemek programının yazılı basında toplam 
155 haberle yer aldığı saptanırken, Şubat ayında yazılı basında çıkan haberler içinde üçüncü 
sırada “Lokman Bizim Şehirde” adlı yemek programı hakkında ise 16 haber çıktığı belirlendi. 
Haberlerde dikkat çeken diğer yemek programlarının ise sırasıyla “Bizden Lezzetler”, “Ardanın 
Mutfağı”, “Tadı Damağımda”, “Lezzet Haritası”, “Pastane”, “Sokak Lezzetleri” ve “Bizim Lezzetle-
rimiz”  olduğu tespit edildi.” 3

Yeni medya yemek becerilerine sonsuz alan açar ve hizmet eder
Yeni medya,  yemek sepeti gibi internetten hızla sipariş alıp kapıya yemek ulaştıran site-

lerin çoğaldığı bir mecra olduğu kadar yemek tarifleri, yemek kültürlerinden örnekler, sağlıklı bes-

3 http://www.magazinkolik.com/nurselin-mutfagi-en-cok-izlenen-yemek-programi-oldu-47599h.htm 
(e.t.12.3.2016 )
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lenme gibi konular üzerine kurulu yüzlerce sitenin, yanı sıra Youtube yemek kanallarının binlerce 
takipçi ve katılımcı ile izlendiği bir platform sunmaktadır. Yüzlerce video yayınlanmaktadır. Kulla-
nıcılar da kendi videolarını yollamaktadır.

Kendisini yemek bloger yazarı olarak tanımlayan çalışan ya da evde emek harcayan ka-
dınlar yeni medyaya içerik de üretirken kendi becerisini sergileme olanağı bulmaktadırlar.  Evde, 
mutfakta, aile ya da diğer topluluk buluşmalarına hazırladığı yemeklerin hazırlanışını bizzat kü-
çük bir prodüksiyona konu ederek videoya çekmekte izleyicilerine sunmaktadır. İnternette yemek 
sayfalarını oluşturanlar, sayfaları takip edenlerin kendi bilgi ve tecrübelerini sunmalarını da teşvik 
ederek sayfaları zenginleştirirken, bir yemeğin çok çeşitli tariflerini, pişirme biçimlerine ait bilgileri 
de derlemektedir. 

Yemek.com YouTube Kanalı, 450 bine yaklaşan takipçi sayısı ile haftada 5 gün 400 video 
yayınlamaktadır. İdil Tatari YouTube Kanalı,  Kevserin Mutfağı Yemek Tarifleri YouTube Kanalı. 
Spor ve yemek odaklı Fit Yemek YouTube Kanalı. 24 binden fazla abonesiyle hamile beslenmesi, 
bebek beslenmesi gibi konularda video paylaşan , İki Anne Bir Mutfak YouTube Kanalı, Ayşe 
Tolga İyi Yaşam YouTube Kanalı,  İrem Guzey YouTube Kanalı, Dilara Koçak YouTube Kana-
lı,  Ecem Eats YouTube Kanalı,  Pişirmece Youtube Kanalı, Melis’in Mutfağı YouTube Kanalı.., 
Aşk ve Tereyaği, Yemeğin Gücü Adına, Onedio Yemek. Yine tanınmış sayısız yerli yabancı ye-
mek Youtuber’ları izlenmektedir. Web sayfası, Youtube kanalı, twetter, FB, Instagram’dan takibi 
mümkün olan sayısız kanal ve site mevcuttur. 

Eski beceriler geri dönüyor. 
Kentlerin sakinleri, son yıllarda yeniden kışlık ürünler hazırlamaya, süt alıp ev yoğurdu 

yapmaya başlamıştır. TV kanallarının yayınladığı sağlık programları ve yemek programları bu 
etkiyi sağlayan unsurlar arasında gösterilebilir. Yoğurt yapmak, şehirlerin yakın köylerinde, ya 
da kente yakın kurulan mandıralarda, ya da küçük aile işletmelerinde toplanan sütlerin günlük 
olarak mahalle aralarında sıraya giren sakinlere satılmaya başlamasıyla artık marketler de bu 
işe el atmış, peynir ürünleri satan, mağaza açan firmalar, günlük süt satmaya başlamıştır. İlk 
önce AOÇ yoğurt yapmak isteyenlere günlük süt sunmuştur. Geleneksel yoğurt çalma, mayala-
ma kültürü yeniden şehirlerde yer yer canlandırılmıştır. Yüz yüze ilişkilerle, komşuluk ilişkileriyle 
teşvik edilmesi, ailelerin sağlık ve sağlıklı besin konularındaki yüksek kaygılarının durmadan tüm 
mecralardan pekiştirilmesi bu pratikleri etkilemiştir. Yine mutfak programları kadar, sağlıkla ilgili 
gıdaları ve piyasadaki zararlı ya da yararsız ürünleri konu edinen, gıda endüstrisini değerlendiren 
eleştirel bakan tıp uzmanlarının TV kanallarında kamuoyu yaratmasıyla da pekişmiştir. 

Sonuç 
 Bir ulusal mutfağı temsil eden yerel yemek kültürleri, toplumların hayat anlayışlarının, 

dünya görüşlerinin, toplumsal ilişkiler ve üretim tarzlarının ürünüdür ve toplumların gündelik ya-
şamlarının değişimini yansıtır. Son iki on yılda tek tipleşmeye, hızlı yemek endüstrilerine karşılık 
yerel, yöresel, tarihi kültürü savunmak, yeniden üretmek ve korumak, yeni çerçeveler, yakla-
şımlar içinde sunmak, büyük ölçekli maddi ve söylemsel getirilerine odaklanmak çabası örgütlü 
biçimde yaygınlaşmaktadır. 
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      Serpil SEYFİ1 

Giriş
İnsanlık tarihi boyunca formal ve informal olarak insanlar toplama ve biriktirme eylemleri 

yapma eğiliminde olmuştur. Bu birikimler zaman içerisinde toplumsal sırların aktarıldığı önemli 
arşivlere ve koleksiyonlara dönüşmüştür. Koleksiyonlar uluslar ve toplumlar için önemli bir kültür 
varlığıdır. Özelikle kültürlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kilit rol oynarlar. Bu yüzdende 
koleksiyonlar ve koleksiyonerler ile ilgili akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmak konunun 
açıklanması ve öneminin ortaya konması için oldukça önemlidir.

Ülkemizdeki koleksiyonerlere baktığımız zaman genellikle “karma” bir özellik göster-
mektedir. Her şeyi toplayan ve biriktiren bir koleksiyoner kitlesi vardır. Özellikle son dönem 
koleksiyonerler malzemelerini galerilerden veya müzayedelerden toplamaktadırlar. Bunun için 
de önemli bir ekonomik gelire sahip olmak gerekmektedir. Fakat bu yeni dönem koleksiyonerlerin 
dışında uzun yıllardır yaşadıkları bölgeler ile her türlü belge ve materyali rastlantısal olarak topla-
yan yerel koleksiyonerlerin sayısı oldukça fazladır. Bu çalışma ülkemizde yerel koleksiyonerlerle 
ilgili çalışmaların az olması ve yerel koleksiyoncuların yerel kültürün korunmasındaki rolünün 
ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Tokat bölgesine ait koleksiyonu 
bulunan Hasan Erdem’in koleksiyonu ve koleksiyonculuğu merkeze alınarak Koleksiyoncunun 
yaşamı, keloksiyonundaki eserlerin neler olduğu ve bölgeye katkıları bu çalışma kapsamında 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi
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Koleksiyonerlik
Türk Dil Kurumuna göre koleksiyon; “Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir-

araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü” olarak tanımlanmak-
tadır (TDK, 2017). Koleksiyoncululuğun uzun bir tarihsel geçmişi vardır.Tarihsel süreç içerisinde 
sadece insanların zevk amaçlı eşya toplama eğilimlerinin ötesinde tarihsel ve toplumsal konuları 
açıklamaya yönelik çabalarını da yansıtmıştır. Özellikle 17. yüzyılda entellektüellerin egzotik ve 
oryantalist merakları bu disiplinin gelişimi için önemli bir süreç olmuştur. Örneğin; 1555’te İstan-
bul’a gelen Avusturya elçisi zoolog ve botanikçi Ogier Ghiselin de Busbecq, Viyana’ya dönerken 
beraberinde Roma ve Yunan sikkelerinden oluşan bir koleksiyondan başka 264 adet Yunanca el 
yazması da götürdüğü belirtilmektedir (Irwin,2008, s. 68). Özellikle Batı Avrupa’da Rönesans ile 
birlikte eser koleksiyonculuğu çok popüler bir konuma gelmiştir. Oryantalist araştırmalara önem 
veren devletler başta yerel koleksiyonerler olmak üzere kütüphane ve benzeri bilgi kaynakların-
dan edindikleri materyalleri kendi ülkelerine götürmüşlerdir (Kapıcı, 2015:209). Batı dünyasında 
koleksiyonerliğin öneminin artması ile birlikte “koleksiyon geliştirme” çalışmalarına yoğunlaşmış-
lardır. Vignau ve Meneses’e göre koleksiyon geliştirme; kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılaya-
cak olan materyal koleksiyonun geliştirilme süreci olarak tanımlamışlardır (Vignau ve Meneses, 
2005: 35-36).  Evans ise; koleksiyon geliştirme sürecinde var olan materyallerin kategorilendi-
rilmesine ve bilgi kaynağı olarak kullanım süreçlerinin profesyonelleşmesine odaklanmaktadır 
(Evans, 2005: 12-16)

Osmanlı Devleti’nde ise Türk ve İslam eserleri haricinde eski eserlerin toplanması pek 
yaygın bir uygulama değildi. Yunan-Roma gibi eski ön Asya dönemime ait eserleri toplayanlar 
gayrimüslimlerdi. Müslüman halkı genellikle el yazma kitap, silah, ebru kâğıtlar ve dini eşyalar 
topladıkları gözlenmiştir. Osmanlı döneminde eski eserleri saklama ve toplamanın rastlantısal 
olarak yapıldığı görülmektedir. Özellikle önemli devlet adamları ve zengin kişiler tarafından ya-
pılan koleksiyonların korunabilir iken, yerel koleksiyoncuların Osmanlı döneminde kaybolmaya 
yüz tuttuğu gözlenmiştir. Yapılan her tür koleksiyon kültürel değerlerin korunması ve aktarılması 
noktasında önemli birer bilgi kaynağıdır. Örneğin Ödemişli koleksiyoner Mutahhar Başoğlu Öde-
miş Müzesini, Şakir Taner’de Tekirdağ Müzesi’nin temellerini oluşturan eserleri bağışlamışlardır 
(Özkan, 2004: 65-75).

Koruma; toplumların geçmişteki yaşam kültürünün zenginliğini ve geçmişte ulaşılan teknik 
bilgi birikiminde ulaşılan seviyeyi göstermesi açısından gerekli ve önemlidir (Madran; Özgönül, 
2005: 57). Kültür varlıkları; süreklilik, tarihsel, anı, mitolojik, artistik ve teknik değer, özgünlük, 
enderlik, teklik, grup, çokluk, homojenlik, ekonomik, işlevsel, geleneksel, eğitim ve belge değer-
leri nedeniyle de korunması gerekli unsurlardandır (Madran; Özgönül, 2005: 61-74). Koruma öl-
çütleri ise; tarihi belge, eskilik ve estetik özellikleri ile de belirlenmektedir (Kuban,1970:342-343). 
Örneğin tarihi belge ölçütleri tarihi bir olayla veya kişiyle ilişkisi, tarihi bir olay yansıtması şeklinde 
sınıflandırılmaktadır (Kuban,1970:342-343). Bu sebeple geçmişe ışık tutan her belge başka bir 
olayı aydınlatabileceğinden korumaya değer kabul edilmektedir.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırma ve-

rileri, niteliksel ölçme araçlarından derinlemesine görüşme ve katalog inceleme yöntemleri kul-
lanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme “Yarı yapılandırılmış görüşme “Araştırmacı tarafından 
önceden belirlenmiş ya da görüşme sırasında ortaya çıkan konulara göre yeni soruların da soru-
labildiği bir görüşme yöntemi olarak nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir veri toplama 
yöntemidir” (Güler ve diğerleri, 2013, ss.95-96. ). Katalog tarama yönteminde ise araştırmaya 
konu olan Hasan Erdem’in koleksiyonunda bulunan malzemeler incelenmiştir.

Araştırmanın Örneklemi: Araştırmanın Örneklemini Tokat’ta yaşayan araştırmacı Hasan 
Erdem oluşturmaktadır. 

Hasan Erdem 1970 Tokat doğumludur. 

Esasen esnaf olan Hasan Erdem’in arşivinde; 

• 1900-1985 yılları arası Tokat’a ait 12.000’e yakın fotoğraf, 

• 1500’e yakın semerci, saraç, demirci, marangoz, ahşap ve benzeri mahalli el sanatları 
üretim malzemeleri, 

• 300’e yakın eski tartı aletleri, mahalli ölçekler, 

• 8.000’e yakın Osmanlı Dönemine ait mahalli evrak, 

• 150’ye yakın eski haritalar, 5000’e yakın muhtelif Osmanlıca kitap ve dergi, Tokat’a ait 
kartvizit ve mektup, 

• 1200’e yakın yöreye özgü bakır mutfak eşyası, 

• 60 adet farklı dönemlere ait Tokat seramik objesi, Tokatlı hattatlara ait hüsnü hat levha, 

berat ve fermanlar gibi malzemeler vardır.
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Mühür Örneklerinden

    
Ferman ve Beratlardan 

   
Eski Haritalardan
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Sandık Örneklerinden

Hasan Erdem’in arşivinde bulunan 22 Şubat 1915’te Birinci Dünya Savaşı’na Tokat’tan 
gönüllü giden alayların 102 yıl önce Meydan Camii önünden törenle uğurlandıkları fotoğrafı ve 
o dönem Tanin Gazetesine konu olan bu olay ve 14 Ocak 1915’te Kanal Harekâtına katılmak 
üzere, Tokat’tan Halep’e gönüllü giden Tokat Mevlevihanesi Dervişlerini konu edinen İkdam Ga-
zetesindeki bilgileri paylaşmasıyla yeni bir olayı aydınlattığı bilinmektedir.

22 Şubat 1915 tarihli konu, 22.02.2017 tarihinde Tokat Gazetesine de konu olmuştur.
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Amasya, Tokat Mevlevileri:
Amasya ve Tokat Mevlevilerinden mürekkep gönüllü alayı Halep’te bulunan Çelebi Efendi 

hazretlerine iltihak etmek üzere bugün buradan hareket etmişlerdir. Asker, jandarma, mektep 
talebesiyle binlerce ahali gönüllüleri alkışlarla teşyi’ ve muvaffakiyetlerini temenni etmişlerdir. 
(Sayfa 4, Sütun 3) (Okuma: Hasan Erdem)

 

Tanin Gazetesi 1915
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Birinci Dünya Savaşı döneminde 14 Ocak 1915’te Kanal Harekâtına katılmak üzere, Tokat’tan Halep’e 
gönüllü giden Tokat Mevlevihanesi Dervişlerinin bilgisinin bulunduğu belgeler. (İkdam Gazetesi)
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Hasan Erdem Bey’in Tokat’ta, Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Musluğa Köşkü’nde vakfiye, ferman 
örnekleri ve kentteki vakıf eserlerinin eski ve yeni halini gösteren fotoğraf sergisinden (http://haberciniz.biz/

tarihi-koskte-sergi-acilisi-633243h.htm. Erişim Tarihi/ 12.11.2017).

Hasan Erdem Bey’in Tokat Müzesine bağışladığı üzerinde bulunan Arapça yazıda Türkçe manası ‘‘Yaşasın 
Askerler’’ ibaresi olan bu kalıpla mendil türü yazmalara baskılar yapılmaktaydı. Bunlar askere giden elleri 

kınalı askerleri uğurlamada kullanılmıştır (Demirci,2015:101).
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Bulgular 
Hasan Erdem ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen cevaplar; Koleksiyonun İçe-

riği, Koleksiyonerin Yaşamı, Kültürel Varlıkları Koruma ve Yeni Politikalar Geliştirme başlıkları 
altında kategorilendirilerek incelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler şu şekildedir; 

Koleksiyonun İçeriği:

Koleksiyonunuzu Nasıl Temin Ettiniz Ve İçeriğinde Neler Bulunmaktadır?

“Öncelikle tarihi bir şehirde doğmuş olmanın verdiği avantaj ve yanında köklü şehirli 
münevver bir ailenin bir ferdi olmak buyuk bir avantajdı. İlk başta aile yadigarı objelerin muha-
fazası ile başladım koleksiyon daha sonra genişledi.Koleksiyonumun içerğinde; 1900-1985 yılları 
arası Tokat’a ait 12.000’e yakın fotoğraf, 1500’e yakın semerci, saraç, demirci, marangoz, ahşap 
ve benzeri mahalli el sanatları üretim malzemeleri, 300’e yakın eski tartı aletleri, mahalli ölçekler, 
8.000’e yakın Osmanlı Dönemine ait mahalli evrak, 150’ye yakın eski haritalar, 5000’e yakın 
muhtelif Osmanlıca kitap ve dergi, Tokat’a ait kartvizit ve mektup, 1200’e yakın yöreye özgü bakır 
mutfak eşyası, 60 adet farklı dönemlere ait Tokat seramik objesi, Tokat’lı hattatlara ait hüsnü 
hat levha, berat ve fermanlar  gibi malzemeler vardır. Fakat tam ve net bir tasnifleme yöntemim 
bulunmamaktadır.” 

Bu Eserler sadece Tokat Bölgesine mi ait, başka bölgelere ait eserler mevcut mu?

“Ekser çoğunluğu bu bölgeye ait ve özelliklede yöresel özgün eserler toplamaya 
çalışıyorum bu anlamda Tokat birçok başka şehre göre oldukça zengin tarihi geçmişinden dolayı. 
Fakat daha ilerleyen yaşlarda ve özellikle başta imparatorluk coğrafyamızı kapsayan (Balkan 
Ülkeleri İran Kafkasya Orta Doğu vb.14 ülke) yurt dışı seyahatlerimde edindiğim eserler mevcud”

Koleksiyonunuzdaki eserler arasında tarihi bir olaya ışık tutacak eser var mı?

“Belge nitelikli her şey bir tarihi olaya ışık tutmakta bunun yanı sıra özellikle 1890’dan 
itibaren başlayan fotoğrafların her biri bir belge özelliği taşımakta ve bir çok mimari restoras-
yon projesine dayanak oluşturmaktadır. Mevlevihane, Yüksek kahve vb. birçok restorasyonda 
projesinin hazırlanmasında arşivimden önemli katkılar oldu. Ayrıca Atatürk evi Etnografya müzesi 
Latifoğlu konağı 48. Piyade Alay Müzesi İstanbul 2. Beyazıd Türk Hamam Kültürü Müzesi vb. 
birçok müzenin oluşumunda koleksiyonumdan yaptığım bağışların katkısı olmuştur. Akademik 
birçok çalışmada ve belgesel nitelikli yapımlarda koleksiyonumdan faydalanılmıştır.”

Koleksiyonerin Yaşamı

Koleksiyonculuğa ilginiz ne zaman başladı, sizi koleksiyonerliğe iten sebepler nelerdir?

“En başta çocukluk yıllarımın etkisi kısaca: 480 m² bir konakta dünyaya gelişim geleneksel 
Osmanlı yaşam tarzını devam ettiren büyük bir aile ortamı, Osmanlı münevveri bir dedenin varlığı 
ile onun etrafında şekillenen dünya algısı her şeyi ile özgünlüğünü kaybeden bir yaşam tarzı-
na inat 150 yıl önceki kültürün devam eden varlığı ve onların bıraktığı bakiyeler etkili olmuştur. 
Daha sonrasında onlara olan sahiplenme tutkumla birlikte yaşadığım şehrin henüz yok olmamış 
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geleneksel yapısı (örf adetler geleneksel zanaatlar ve zanatkarlar) bunların yok oluşuna karşın 
bir belgeleme sahiplenme tutkusu. İlerleyen yaşlarda ekonomik özgürlükle daha nitelikli obje ve 
eşyalar toplamaya eğilimim oldu.”

Sizce Anadolu’da Koleksiyonerlik bilinçli mi yapılıyor?

“Olması gerektiği gibi değil lakin son yıllarda bu konuda ümit verici gelişmeler olmakta 
özel müzelerin sayılarının çoğalması bunun yanında belediyeler bünyesinde açılan Şehir-kent 
müzeleri özgün yöresel eserlerden oluşan koleksiyonlar oluşturması adına ümit vericidir. Bakan-
lık müzecilik anlayışı şehir hafızalarının kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarmak adına 
yetersizdir.”

Sizce, bizdeki Koleksiyoncu mantığı ile dünya örnekleri arasında ne gibi farklar var?

“Özellikle sanat eseri koleksiyonculuğunda ülkemiz dünyadan yurt dışından çok geri Av-
rupa ve Amerika’da bu işi yapanlar daha bilgili ve branşlaşmış durumda ve en önemlisi de ciddi 
kaynaklar ayırmaktalar. Tüm bunlara rağmen tablo ve modern heykel dışındaki koleksiyonların 
tamamı Anadolu ve Asya kaynaklı oluşu ayrı bir çelişkidir. Örnek vermek gerekirse en nadide 
Selçuklu eserleri bunun yanında İznik seramik koleksiyonları ve bizim kültürümüze ait halı kolek-
siyonlarının yurt dışında oluşu örnek göstermek mümkündür.”

İyi bir Koleksiyoncu nasıl olunur?

“Öncelikle branşlaşmak gerek yani bir döneme ya da bir konuya yönlenmek gerek kesin-
likle bilgi sahibi olunmadan iyi bir koleksiyon oluşturmak mümkün olmaz. Bir tutku ile sürekli takip 
ve araştırma içerisinde olunması gerekiyor. Bunun dışında yapılan bir koleksiyon toplayıcılıktan 
öteye gitmeyen istifçilik hastalığının ve sahiplenme tutkusunun bir yansımasıdır. Koleksiyoner bir 
paylaşım içinde olmalı ve en nihayetinde bunun halka açık bir sergiye ya da kurumsal bir müzeye 
dönüşmesi yahut bağışlanması gerekmektedir. Kişisel deneyim öncelikle iyi bir gözlem araştırma 
ve sürekli bilgiyi donanımı geliştirme gayreti ayrıca Osmanlıca okuyabilmek şehir araştırmaları 
sanatkâr ve zanaatkârla sıkı bir bağ kurmak vb. şeyler sayılabilir.’’

Kültürel  Koruma

Elinizdeki envanterleri nasıl koruyorsunuz?

“Öncelikle güvenli bir koruma ve dış etkenlere karşı muhafazasına çaba sarf ediyorum. 
Nem, ısı, ışık gibi zarar verecek etkenlerden uzak bir ortam sağlamak çabasındayım.”

Koleksiyonculuğun yerel kültürü koruma da etkisi nedir?

“Her türlü kültürel nesne en iyi anlamını kendi özgün çevresinde bulur. O nesneyi üreten 
koşullar fiziksel çevre ve kültürel kodlar yine kendi mekanında anlam kazanıp; anlam katar.

Örneklemek gerekirse bir Kütahya ya da İznik çiniyi oluşturan etkenler ne ise; Tokat se-
ramiğini de bu topraklar meydana getirmiştir. Oysa daha 5 yıl öncesine kadar bu şehirde bu 
anlamda bir koleksiyon bulunmamakta idi. Günümüzde hem kayıtlara geçmiş olması adına müz-
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eye kazandrıılan koleksiyon çok önemlidir hem de 2 tane akademik çalışmaya ilham kaynağı 
olmuştur. Günümüz dünyasında ulaşım kolaylığı ve ekonomik zenginlikler sebebine özgün bir 
çok eser bulunduğu topraklardan ötelere taşınmaktadır. Bu konuda resmi kurumlar da gerektiği 
özeni göstermektedir; ancak bulunduğu çoğrafyadaki insanların duyarlılığı sayesinde yerinde ko-
rumak mümkün olup; anlam kazandırmaktadır. Şehir hafızası ve arşivlerinin önemi global dunya-
daki popüler kültür baskısının arttığı günlerde daha da önem kazanmaktadır.”

Yeni Politika Geliştirme

Koleksiyonerlik ile ilgili yaşanan sorunlar nelerdir?

“Özellikle belli bir aşamadan sonra muhafaza etmekteki güçlükler ve aynı zamanda maddi 
yönden koleksiyonun genişletirmesindeki imkansızlıklar.”

Kamu ve sivil toplumdan beklenti ve alınan destek nelerdir?

“Mahalli anlamda özellikle Anadolu’nun Tokat benzeri küçük şehirlerinde kolleksiyonerlik 
bir çok yere göre daha zor oluşu başta kamu yetkililerinin mevzuat  yetersizliği ve kötü niyetli kişil-
er (Tarihi eser kaçakcılğı defineciler vb.) ile aynı kefeye konup değerlendirmeye yönelik tutum-
ları tarafımca anlaşılamamaktır. Bu işi gerçek anlamda iyi niyetle yapan kişilerin kamu yararına 
hizmet etmekte oluşlarının farkında olmayışları, başta toplum hafızası oluşturmak kentlilik bilinci 
ve kent hafızası arşivi meydana getirmekte, fahriyen görev üstlenip koruyan kimselerin olması 
gerektiği şekliyle onurlandırmamak vb. Alınan destek anlamında şimdiye dek kendi adıma bir şey 
almadığını söyleyebilirim.”

Yerel Koleksiyoncuların Profesyonel Koleksiyonculardan farkı nedir?

“Büyük şehirlerde özgün ürünler dışında tüm çoğrafyaya ait ürünler bulmak mümkün bu 
da özgünlük sağlamamaktadır.  Lakin mahalli anlamda yapılan koleksiyonlar hem yöreye özgün 
ürünlerden oluşmakta hem de o eşyayı, eseri, hikayesi ile birlikte edinmeyi sağlamakta, bu eser-
ler de bulunduğu mekana, topraklara anlam katmaktadır.

Büyük şehirlerdeki koleksiyonlar daha ziyade ekonomik yatırım amaçlı yapılmakta ve ko-
rumacılığın ruhundan öte kazanç elde etmek yahut da eserden şan şöhret elde etmek maksatlı 
yapılmakatdır. Ayrıca işin maddi boyutu da var. Büyük şehirlerde yaşayanların önemli maddi 
güçleri var. Mutlaka maddi imkanlar koleksiyonculukta önemli lakin daha düşük maliyetle yapılabi-
lecek koleksiyonlarda mümkündür, kaldi ki yaşadığımız çoğrafya bu anlamda oldukça zengin ve 

yüksek meblağlara gerek kalmadan da koleksiyon oluşturmaya imkan sağlıyor.”

SONUÇ
Bu çalışmada bölgesel bir örnek bağlamında ele aldığımız koleksiyonculuk kavramının 

işlevleri, amaçları ve kültürel öğelere katkıları incelenmiştir.

Yerel Koleksiyoncuların yerel kültürün korunması ve devamlılığını sağlamaları, sanatın 
yaygınlaşması, toplumun bilgi, birikim ve duyarlılığın artması gibi önemli bir işlev sağladıkları 
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görülmektedir. Yerel kültürün nadide örneklerinin yer aldığı ülkemizin en önemli koleksiyonları 
belgeleme, koruma, sergileme yoluyla sanatseverlere ve araştırmacılara sunulmakta ve gelecek 
kuşaklara bozulmadan aktarılabilmesi için çalışmalar yapmaktadır.  Yerleşik kültürün öğeleri olan 
geleneksel sanatların yaşatılması ve devamlılığının sağlanmasıyla da yaygın bir eğitim faaliyeti 
yürüttükleri söylenebilir. Yerel koleksiyoncuların arşivlerindeki belge, fotoğraf gibi malzemeler bir 
anıtın restorasyonu esnasında anıtın geçmişine ışık tutabileceği gibi o bölgeye ait özel olayları ve 
durumları da ortaya çıkarabilmektedir.

Sonuç olarak; yerel koleksiyoncuların, yerel kültürün korunması ve aktarılmasında zaman 
içerisinde önemli birer bilgi kaynağına dönüştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca bu tip yerel koleksiyon-
cuların hem resmi hem de özel kuruluşlar tarafından desteklenerek; ellerinde bulunan malzeme-
lerin korunması ve değerlendirilmesine yönelik yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesi gerektiği 
görülmektedir.
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�Türklerde Yıldız Motifi ve Teke Yöresi Yıldızlı Zili (Burdur Müzesi) Örnekleri

SOYSALDI, Prof. Dr. Aysen

�TÜRKLERDE YILDIZ MOTİFİ VE TEKE YÖRESİ YILDIZLI ZİLİ 

(BURDUR MÜZESİ) ÖRNEKLERİ

Aysen SOYSALDI1

GİRİŞ
Yıldız motifleri birçok kurum, kuruluş ve ülkenin bayrak, flama vs. sembolleri ile mimari, 

tekstil gibi eserler üzerinde, sembolik süsleme unsuru olarak, gelenekli sanatların bütün alanla-
rında görülmektedir. Türk devlet sembolleri ve süsleme sanatlarına bakılırsa çeşitli yıldız biçimle-
rinin yaygın olarak kullanıldığına şahit olunmaktadır. 

Beş köşeli yıldız şanlı bayrağımızın bağımsızlık simgesi olan Ayyıldız’da yer almaktadır. 
Altı köşeli yıldız ise İslam dünyasında “Mühr-ü Süleyman” olarak bilinir ve yani Hz. Süleyman 
Peygamberimizin mührüdür. Bu mühür Musevilerde “Davut Yıldızı”, İsevilerde “Devit Yıldızı” ola-
rak bilinmektedir. Sekiz köşeli yıldız ise Selçuklu yıldızı olarak bilinmekle birlikte Osmanlı döne-
minde de bayrak ve sancaklarda kullanılmıştır. Azerbaycan ve Ürdün bayrağında hala kullanıl-
maktadır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 ışınlı güneş ve beş köşeli 16 yıldızın tarihteki 
Türk Devletlerinin sembolü olduğu bilinmektedir.

Altı köşeli yıldız; genellikle kilimlerde, merkezinde denge, gece-gündüz, âşık kıvrımı (Çin-
ce adıyla ying-yang) motifiyle, sekiz köşeli yıldız ise; genellikle zili ve cicim denilen, yangışlı 
kilimlerde, merkezinde göz motifiyle birlikte uygulanmaktadır. Hatta sekiz köşeli yıldızın Ayvacık, 
Yağcıbedir, Bergama, Teke (Döşemealtı) yöresi halılarının çeşitli göl-göbek ya da kenar suyu 
bezemelerinde görüldüğü bilinmektedir. 

1 Prof. Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü. 
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Yıldız motifinin Türk mitolojisinde de önemli bir yeri vardır. Bir delikanlı olan Ülker ile bir 
güzel kız olan Zühre’nin karşılaşması ve birbirlerine âşık olup bu aşkın şiddetinden kar fırtınaları 
kopardığı ifade edilir. Ayrıca “Altay Türklerinde Zühre yıldızının at sürülerinin koruyucusu olduğu-
na ve kısrakların doğumunu başlattığına inanılır” (Ögel, 1995, s.212-214). Zühre yıldızı Selçuk-
lu’da “Erte yıdızı”, Altay Türklerinde “Erte (sabah)  Solbanı-Erte Çolpanı, Tang Solbanı, tang ul-
duzu” derler. Anadolu’da sarı yıldız, Ak yıldız, Kanlı yıldız, Sabahyıldızı, Tan yıldızı, Çobanyıldızı, 
demir gazık gibi isimler verilmiştir. Türklerde Zühre yıldızı, parlak ve güzel yıldız, güzellik sembolü 
olarak kabul edilir ve kız ismi olarak da verilmektedir. Bu yıldızlar üzerine oldukça fazla efsaneler, 
masallar anlatılmış ve türküler yakılmıştır.

Altı köşeli yıldız; Hermetik geleneğin buna akrokozmos gözüyle baktığı, Kadim Hind’de 
yaratıcı Vişnu üçgeni ile yok edici Şiva üçgeninin iç içe geçmiş şekli olarak maddi âlemin yaratılışı 
ile yok oluşuna işaret ettiği ifade edilir. İslam öncesi kadim doğu kültürlerinde aynı hexagram, 
madde ile mânâ, iyi ile kötü, güzel ile çirkin, Tanrı ve kaos, kadın ve erkek vb. zıtlıklara işaret 
etmektedir (Pala, 2014, s.524). 

İslam kültüründe “Mühr’ü Süleyman” olarak bilinir. İslam’da Hz. Süleyman Peygamber’in 
yüzükle olan ilgisi onun bir imtihandan geçişi şeklinde ele alınır. Yokluğunda bir cariyesine ema-
net ettiği yüzük mührü, bir cin O’nun görünümünü alarak ele geçirir. Hz. Süleyman’ın yokluğunda 
pek çok fitne fesat hazırlar. Örneğin tahtına büyü kitapları koyar ve iftira atar. Oysa Hz. Süleyman 
yüzüğün yokluğunda kendine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl özünü bulacaktır. Kuran-ı 
Kerimde bu konuya atfen; “Süleyman’ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup 
durduklarına uydular. Hâlbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; in-
sanlara büyüyü öğretiyorlardı” (Bakara Suresi, a.102).

Hıristiyan ve Yahudiler arasında Mühr-i Süleyman’a “Davud Yıldızı” denilmektedir. Onlar 
altıgen mührün üzerindeki yıldızın her bir kolunda sıra ile İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun ve 
Davud isimlerinin yazılı olduğuna inanırlar. Bugünkü İsrail devletinin bayrağı üzerinde de hexag-
ram bulunmasının sebebi budur. 

Müslümanlar bütün peygamberlere inanır, iman eder. Mühr-i Süleyman’ın bulunduğu yere 
şeytanın giremediğine dair halk inancından dolayı, Mühr-i Süleyman Anadolu Selçuklularının, 
Artukluların ve İlhanlıların mimari eserlerinde, bilhassa kubbelerin kilit taşlarında ve sikkelerinde 
kullanılmıştır. Osmanlılarda ise; mimariyi ilgilendiren hususlarda; başta hamam kubbe delikleri 
olmak üzere mezar taşları, anıtlar ve kemer kilit taşları ile çini ve cami tezyinatlarında görülür(-
Pala, 2014, s. 526).

Türk-İslam yeme-içme kültüründe şeytanı uzaklaştırmak ve zehirlenmeye karşı tılsım ni-
yetine mutfak eşyalarından, sinilerden, sofra örtüleri, çeşme ve sebillerde de kullanılmıştır. Güç 
sembolü ve nefsi şeytana uymaktan koruyucu olarak; serpuş, tolga vb. başlıklarda, Padişah-
ların dualı (tılsımlı) gömleklerinde ve özellikle kadınların takılarından gümüş tepelik ve kemer 
tokalarında uygulanmıştır. Nitekim Barbaros Hayreddin Paşa’nın, rüzgâra hükmedebilmek 
maksadıyla sancağına Mühr-i Süleyman motifi nakşettirmesi bu geleneğin bir neticesidir. Batı 
dünyasında; bazen büyü kitaplarında, bazen noterlik işareti olarak, marka ve sonraları birçok 
akımın sembolü olmuştur(Çam, 1993, s.208).
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Sekiz köşeli yıldız; Selçuklu yıldızı olarak da bilinir, sekiz köşeli yıldız iki karenin çapraz 
şekilde üst üste gelmesinden meydana gelir. Bu kareler Tanrının yer ve gök güçlerine, yani dört 
köşe-sekiz bucağa, hâkim olmasını sembolize etmektedir. 

Çin›de gök bir kubbe, yeryüzü ise denizler içinde yüzen dört veya sekiz köşeli bir düzlük 
sanılıyordu. Dört yön ve merkezdeki dağlar göksel kubbeyi taşımaktaydı. Gök kubbe; Kutup yıldı-
zı (gök tanrısının sarayı) merkezde, dördü ana yönlerde ve diğer dördü ara yönlerde olmak üzere, 
dokuz saraya bölünmüş sayılmaktaydı. Bir Uygur metninde ise, kâinat otağ şeklinde düşünülüp, 
otağın ortasındaki ağaç sütuna benzeyen, fakat sekiz köseli oluşuyla dört ana yön ve dört ara yön 
kavramına da işaret eden, yiti crdinilig (yedi cevherli) bir sıruh’un (sırık, sütun) sular üstündeki 
yeryüzünü desteklediği ifade ediliyordu. Kâinatın ekseni sekiz köşeli sütun Hint kozmolojisinin 
eski bir düşüncesiydi(Esin, 2001, s.39-42).

Geleneksel İslam inancına göre, yedi cehenneme karşılık sekiz cennet vardır. Bir kısmı 
minyatürlü, heşt behist(sekiz cennet) isimli kitaplar da bundan ortaya çıkmıştır. Türk ve İslam 
bahçe düzenlemelerinde bahçelerin dört ya da sekiz katlı ya da bölümlü olması da cennet kavra-
mına atıfta bulunur (Çoruhlu, 2006, s.207). Oysa bu sekiz cennet insanın iyi huylar edinmesiyle 
kazanılmaktadır. Bu huyları edinenler sekiz mertebeyi kazanarak Cennet kazanmaktadır. “İslami-
yet sekiz esasa dayanır. Bunlara ‘sekiz cennet kapısı’ denir. Ayrıca divanlarda ‘sekiz uçmak’ diye 
de anılır; 1.Merhamet ve şefkat, 2.Doğruluk, 3.Sadakat, 4.Cömertlik, 5.Sabretmek, 6.Sır Tutmak, 
7. Fakru ve acizliği bilmek, 8.Rabbine şükretmek. İşte bu huylar olmadan dünya ve ahirette huzur, 
mutluluk ve cennet olmaz” (Kayhan, tarihsiz, s.179).

Mimaride Buhara, Özkent, Semerkant gibi şehirlerin anıtlarında kullanılan belirli teknik 
ve motifler özellikle Karahanlılar aracılığıyla İran’a sonra da Anadolu’ya geçmiştir. Günümüzde 
de kullanılmaktadır. Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da mimari eserlerde sekiz köşeli 
yıldız ve dört köşeli şekillerden oluşan kompozisyonlar işlenmiştir. Birkaç örnek verecek olursak; 
Ahmet Yesevi Türbesi’nde, Beyşehir Kubad Abad Sarayı çinilerinde, Konya Alâeddin (Kılıç As-
lan) Köşkü çinilerinde, Sivas’ta Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi ile Gök Medrese taç kapısının 
sağında ve solunda, sekiz köşeli yıldız ile dört köşeli motifler kullanılmıştır. Osmanlı dönemi eser-
lerinde de bu yıldızlı bezemeler taş, ahşap vb. eserlerde yer almıştır.   

Ayrıca Türk tarihindeki devletlerin sikkelerinde, ak ve al sancak-bayraklarında da daima 
hilal ve altı, sekiz ve on altı şualı-köşeli yıldızlar yer almıştır. Üçüncü Selim döneminde sekiz 
şualı-köşeli yıldız olması karara bağlanmıştır. Özellikle donanma ve beylik gemilerin sancakla-
rında üç hilal veya tek hilal ortasında sekiz şualı-köşeli yıldız yer alıyordu. Bayraklarda yıldızla-
rın beş şualı-köşeliye dönüşmesi Padişah Abdülmecid zamanına rastlar. (Kurtoğlu, 1992, s.111, 
120, 126. Şekil: 47-90, 100-101). 

Mührü Süleyman ve Selçuklu Yıldızı Türk-İslam dünyasında kökeni mitolojiye dayanan 
Tanrı’nın yer ve gök güçlerine hâkimiyeti, İslam’da Allah’ın yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin 
yaratıcısı ve hüküm sahibi olmasının sembolüdür. Bu sebeple Orta Asya’dan, Anadolu’ya, Bal-
kanlara, Kuzey Afrika’ya uzanan coğrafyanın Selçuklu ve Osmanlı İslam eserlerinde altı veya se-
kiz köşeli yıldız bezemeleri yaygın olarak gözlemek mümkündür. Bu yıldızlar Cumhuriyet dönemi 
halk sanatlarında da çok kullanılmış hâlâ da kullanılmaktadır. 
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Fotoğraf 1. Altı köşeli yıldız bezekleri, Selçuklu 
sikkesi(Parlar, 2001:152)

Fotoğraf 2. Kenar suyunda altı köşeli yıldız içinde 
aşık kıvrımı bezemeli kilim seccade detayı, Yozgat 

müzesi, (A. Soysaldı arşivi). 

Her iki yıldız da iki geometrik şeklin iç-içe geçmesiyle tamamlanmaktadır. Bu kare ve üç-
genlerden biri göğü; yani ruhu, manevi güçleri, diğeri yeri; yani maddeyi-varlığı temsil etmektedir. 
Denge(ying-yang)-âşık kıvrımı; zıtlıkların birlikteliği ile dengeyi, hayatı sembolize etmektedir. Ruh 
ve beden gibi… Ruhsuz bedende, bedensiz ruhta bir hayat emaresi yoktur. Dolayısıyla hayat 
zıtlıkların birlikteliğindedir.  Bu nedenle olsa gerek Türk kilimlerinde yıldız (mühr-ü Süleyman) 
içinde denge-âşık kıvrımı motifine İç Anadolu ve Balkanlarda sıkça karşılaşılaşılmaktadır (fo-
toğraf 5). Sekiz köşeli (Selçuklu) yıldız yangışı da Türk dünyası halı, kilim, cecim-cicim, zili vb. 
dokumalarda oldukça yaygın görülmektedir. 

Her iki yıldız motifinin anlamı özünde aynı kökene dayanmaktadır. Tek tanrılı kadim Türk 
inancında, Gök Tanrı yer ve gök güçlerini yönetmekte idi. Din; ilk insan ve ilk peygamber olan, Hz. 
Âdem’le başlamış ve son peygamber, Hz. Muhammed(SAV) ile tamamlanmıştır. İnsanlık tarihi 
boyunca bütün semavi(kitabi) dinler ve diğer inanç sistemleri bu öz’den beslenmiş, çeşitlenmiştir. 
İnanç temeli veya özü aynı olan dini yorum farkları bu sembollerle karşımıza çıkmaktadır.  

Bu kadim sanatların Tarihi, Türklerin ata yurdu Altay Dağları Pazırık Kurganlarından çı-
kan, MÖ. beşinci ile üçüncü yüzyıllara tarihlendirilen, Asya Hunlarına ait, gelişmiş tekniğe sa-
hip halı, kilim, keçe buluntuları, St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesinde sergilenmektedir (Deniz. 
2000,s.19-20). Anadolu Türkleri tarafından 1000 yıldır üretilen halı-kilim vb. dokuma sanatların-
dan, gerek müzelerde 21. Yüzyıla gelebilen örneklerde, gerekse dünya müzeleri ve Avrupalı res-
samların tablolarında yer alan Anadolu halılarına bakılırsa yıldızlı bezemeler dikkat çekicidir. Halı 
ve kilimin yanında çok sergilenmeyen ancak Türkmen Yörüklerin dokuma sanatlarında yangışlı 
kilim ve çul yaygılar öne çıkmaktadır. 

Yangışlı kilim, yük çulu, ala çul olarak da bilinen bu yaygıların bezemelerinde sekiz köşeli 
yıldız motifli zili-sili dokuma örnekleri çoğunluktadır. Bu yangışlı kilim ve zililer Mersinden başla-
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yarak Akdeniz ve Göller bölgesini kapsayan Teke yöresinde de çok yaygın dokunmaktadır.

Yöntem ve kapsam; 2013 yılında, tarafımızca Türkiye’nin Teke yöresi içinde yer alan 
Burdur ili merkezi, çevre ilçe ve köylerinde halkın dokuma (halı, kilim, zili vb.) ve örgü sanatlarını 
kapsayan bir alan araştırması yapılmıştır. Bu araştırma sırasında hem müzede, hem de çevre 
ilçe, köylerde birçok halı, kilim, zili-sili örneği tespit edilmiştir. Bu bildiri kapsamına, Burdur il sı-
nırları içindeki köylerden müzeye intikal eden, birbirinden farklı düzende yıldızlı zili-sili örnekleri 
alınmıştır. Bu örneklerden bazılarının teknik ve desen analizi yapılarak envanter bilgileri metin 
içinde verilmiştir. Aynı desen olup, renk düzeni ve boyutu farklı örnekler ise görsel malzeme 
olarak kullanılmıştır. 

1. Teke Yöresi Yıldızlı Zili Örnekleri 
Yurdumuzda Teke Türkmenlerinin yoğun yerleşimi olan Batı Akdeniz (Alanya, Antalya, 

Isparta, Burdur ve Muğla’yı kapsayan) bölgesi Teke yöresi olarak anılmaktadır. 

Bölgede Yörükler yaylak-kışlak hayat tarzını sürdürmüş, 20 yüzyılın başında yerleşime 
geçilmiştir. Yaylada karaçadırda ikamet ederek, keçi, koyun yetiştirerek, hayatlarını sürdüren, 
Yörüklerin dokuma ve keçe sanatları zengin çeşitlilik arz etmektedir. Bölge; günümüzde Döşe-
mealtı Halıları olarak bilinen Teke yöresi halılarının yanında farda kilim, yangışlı kilim, çul-zili-sili 
olarak bildiğimiz havsız dokumaların orijinal örneklerini barındırmaktadır. Istar tezgâhında halı, 
kilim, zili-sili-yangışlı çul ve kilimler dokunmaktadır. Bu dokuma sanatları nineden-anaya ve kıza 
aktarılan gelenekle, dokunarak yaygı-sergi, seccade, mendil (sofra), heybe, çuval, torba gibi ih-
tiyaçlar karşılanmaktadır. Bu ihtiyaçlar her gelin kızın çeyizi olup evini ve çadırını süslemekle 
kalmayıp, ölümlük ihtiyaç olup camileri de süslemektedir. 

Bugün oldukça azalmış olsa da dağ köylerinin camilerinde, evlerinin tabanında serili veya 
duvarında asılı kilimlerde, yayladaki çadır tabanında serili çul yaygı, yük örtüsü ve çuvallarda bu 
kültürel birikimi görmek mümkündür. Hatta çadırın başköşesinde minder üzerine bir de halı serilir 
ve ailenin büyükleri bu halı üzerinde oturur. Yaylada çadırda kullanılan keçi kılı malzemeli çul do-
kumaların nem ve rutubete dirençli olması, börtü böcek barındırmaması, Yörük hayatının konforu 
bakımından oldukça önemlidir. Üstelik zemin dokusu keçi kılı malzemeli olan bu yaygılarda, 
dayanıklı sert dokuma yüzeyi rengârenk yün ipliklerle bezenerek, yüzeyde yumuşak bir dokunun 
yanında zevkli, neşeli bir ortam meydana getirilmektedir. Yörüklerde çul dokuma yaygınlığının 
nedeni ellerinde var olan keçi kılını değerlendirme ve rahat bir yaşam ortamı sağlamasıdır. 

Zili-sili dokumalar Türk halkının katıksız, öz kültürünü yansıtan etnografik eserlerdir. Bu 
yaygılara atkı ve çözgüsü kıl olduğunda çoğunlukla çul, yün olduğunda yangışlı kilim, zili kilim 
gibi isimlendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu dokunmalar bazen de yıldızlı zili, çatkılı zili, ta-
bakalı zili, kapılı kilim gibi yüzeyi kaplayan desenle adlandırılır. Genellikle yük çulu, deve çulu, 
alaçul(renkli-desenli çul) gibi adları ise göç sırasında devenin yükü üzerine, çadır içinde yığılı 
yatakların üzerine, örtülerek düzgün ve renkli bir estetik görüntü oluşturmasından almıştır.  

Bu dokuma tekniğinde ilave bezeme atkısı geçirme şekli; yörede iki varan-gelenli, fitilli, 
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ulgamalı-tegelli2 olarak bilinmektedir. Sözkonusu yangışlı-nağaşlı kilim ya da çullarda en önemli 
bezeme unsurlarından biri sekiz köşeli3 yıldız yangışıdır. Sadece Burdur Müzesindeki zili-sili 
dokuma örnekleri içinde bu yangışın, belirlenebilen dört çeşit düzenlemesi mevcuttur. Özel ko-
leksiyonlarda birkaç farklı kompozisyona da rastlanmıştır. Sekiz köşeli yıldız bezemeleri Akdeniz 
bölgesi halı, kilim, çul-zili vb. dokumalarda ise göz motifi ile birlikte çok yaygın görülmektedir. 

Fotoğraf 3. Sarı çatkılı-yıldızlı çulun desen detayı (A. Soysaldı arşivi).

1.1. Sarı çatkılı-yıldızlı çul 
 Sarı çatkı; açıklı koyulu sarı renkli bezeme atkısı kullanılarak, birbirini kesen, bağlantı-

lı, tırnaklı ve düz çizgilerle dokuma yüzeyinin dörtgenlere bölünmesidir. Bu dörtgenler küçüklü-
büyüklü olup içinde çeşitli yangışlar yer alabilir. En yaygın örneklerinden biri sarı çatkılı-yıldızlı 
çuldur. Bu yaygının çözgü ve zemin atkısı keçi kılı, bezeme atkıları yündür.

 Yaygı zemini dikey yönde, simetrik zikzakların (tırnaklı sarı çatkılarla) birleşimi ile eşke-
nar dörtgenlere bölünmüştür. Bu bölmeler içinde simetrik “sekiz köşeli yıldız”lar ve bu yıldız-

2  Ulgama veya teğelli;  dokuyucunun bezeme atkısını çözgüler üzerinden desene göre üçlü hatlar oluş-
turacak şekilde atlamalar yaparak geçirmesi. Yani nağaş-yangış ipi (atkı) geçişi ulgama veya teğel denilen 
dikiş tekniğine benzetildiği için böyle söylenir. Hem zili hem de cicim bezeme tekniğine halk arasında verilen 
ad.  
3  Sekiz köşeli yıldız tamlaması için Kurtoğlu tarafından; sekiz şualı(ışın), şeklinde ifade kullanılmaktadır 
(1992, s.111, 120, 126).  
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lara dikey yönde bağlantılı “ok ucu”, çatkı bağlama ve yıldız göbeklerinde “göz” yangışlarından 
oluşmaktadır. Sarı çatkılardaki tırnaklı bezeme, çift taraflı, iki renkli-boncuklu ve hardal rengi düz 
çizgilerle sınırlanmıştır. Yıldızlar verev(diyagonal) yönde kırmızı ve turuncu iki renk sıralamalıdır. 
Kırmızı yıldızlara beyaz, turuncu yıldızlara mavi sınır hattı ile kontras, estetik efekt kazandırılmış, 
kendi deyişleriyle sürmelenmiştir.  Bu çatkılı çulların yıldız yerine farklı yangışlı olan örnekleri de 
bulunmaktadır. 

 Ayrıca çul eli belinde, eğri yangışlı kısa kenar ve tırnak yangışlı yan kenar suyu ile çer-
çevelenmiştir.

Fotoğraf 4. Çatkılı-yıldızlı çul, Burdur Müzesi, Env: Et 165.67.87. (A. Soysaldı arşivi)

Müzeye gelişi  : 8.12.1987, Büyükyaka-Yeşilova, Hamdi Kılıç’tan satın alma.

İnceleme Tarihi  : 24.11.2013

Yapılış Tarihi  : 19.yy.sonu.

Boyutları (En x Boy)  : 167x275cm, Kısa kenar suyu: 7+3 cm, Uzun kenar suyu: 6 cm.

Malzeme   : Atkı ve Çözgü;  Siyah Keçi kılı, Bezeme atkısı: Yün

Teknik   : Ulgama atkılı bezeme 

Yangış(motif) adları  : Zemin; sarı çatkılı, yıldız, ok ucu, Kenar suyu; eli belinde, eğri yangış, tırnak.

Kompozisyon ve Renk : Birim rapor, simetrik tekrar, verev sıralamalı renk şeması. 
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Fotoğraf 5. Sandıklı-kapılı Kilim bezeme detayı, (A. Soysaldı arşivi).

1.2. Sandıklı-Kapılı Kilim
 Burdur müzesinde çok sayıda karşılaştığımız sandıklı-kapılı kilim (yaygı) Teke Yöre-

sinin tipik yangışlı düz dokuma yaygı örneklerinden biridir. Cicim-zili tekniğiyle dokunmuş olup 
çözgü, zemin atkısı ve bezeme atkıları tamamen yündür. 19.yy.sonu-20 yy. başı örnekleri yer 
yaygısı veya seccade olarak dokunmuştur. Bu sandıklı yangışlı yaygıların çözgü ve zemin atkıları 
kökboya geleneğinden olsa gerek, genellikle kırmızı olmakla birlikte, bazen çözgüsünde doğal 
keçi kılı (kırçıllı ip) da kullanılır. Yaygıların büyüklüğü sandık-kapı (yangış) sayısına göre adlandı-
rılır, bunlar; yaygılarda sekiz kapılı, altı sandıklı kilim, seccadeler de ise bir veya iki kapılı-sandıklı 
olarak dokunmuştur.  Sandık yangışı merkezinde büyük bir “sekiz köşeli yıldız” yer alır. Yaygının 
başlama ve bitiş kısmı olan kısa kenarlarında 40-50 cm’lik kenar suları yer alır ki; bunlar birbirin-
den farklı üç ya da beş sıradır.  Bu kenar sularında “göz, çakmak-yedi bela, bıtırak, kanat ve 
ısran-el veya küpe” adı verilen yangışlar yer alır. Aynı zamanda iki ya da üç kenar suyu yaygının 
dört kenarını çerçeveler.  Eski örneklerdeki yıldız boşluklarını dolduran parıltı benekleri, son dö-
nem örneklerinde yıldız uçlarından dikey yönde çıkan ışınlara dönüşmüştür.  İç kareyi dikey “S/Z 
yönlü çengel-çakmak”, dış kareyi ise göz motifleri çerçeveler. Göz motifleri çoğunlukla çarpı 
ile dörde bölünmüştür. Dış sandık ve yaygı zemini kesişen diyagonal bölmelerle gözlü yanışla 
kaplanmıştır. Sandık zeminleri daima şaşırtmalı düzende yeşil ve mavi renkte, yaygı zemini ise 
daima koyu sarı renkli bezenmiştir.

 Türk dünyasında kare biçimli sınırlandırılmış çok merkezli, bezemelere sandık adı veri-
lir. Yörede ise özellikle cami kapı kanatlarında, ahşap oyma-kabartma tekniğinde yapılmış, kare 
levhalar içinde yıldızlı bezemeler yaygındır. Bu sandık veya kapı süslemelerine benzetilen kilim-
lere “sandıklı veya kapılı kilim” adlandırması yapılmaktadır. 
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Fotoğraf 6.  Altı kapılı kilim, Burdur Müzesi, Env; Et 49.34.83(A. Soysaldı arşivi).

Müzeye gelişi : 2.11.1983(Burdur, Ali Özseçen-Gölhisar)

İnceleme Tarihi : 24.11.2013

Yapılış Tarihi  : 20.yy. başı

Cinsi  : Yaygı,  Yöredeki Adı: sandıklı-kapılı kilim) 

Boyutları (En x Boy) : 193 x 368 cm.

Malzeme  : Atkı; bordo renkli yün, Çözgü; bordo renkli yün, Bezeme atkısı; renkli yün(bükümsüz, çift katlı)

Teknik  : Atlama atkılı bezeme( cicim), Dokuma yoğunluğu; 5 çözgü-14 atkı, saçaklar hasır örgüsü.

Yangış(motif) adları : Zemin; Kapılı-sandıklı, sekiz köşeli yıldız, S kıvrım(fırdöndü), kafes, benek. Kenar  
    Suyu; göz, eğri yangış, çeler.

Kompozisyon ve Renk: Birim(1/24) rapor simetrik tekrar, atlamalı sıralamalı renk şeması. 
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Fotoğraf 7.  İki kapılı namazlağı, Burdur Müzesi, Env:Et.80.49.83 (A. Soysaldı arşivi).

Müzeye gelişi  : 2.11.1983, (İbrahim Bozova-Gölhisar)

İnceleme Tarihi  : 24.11.2013

Yapılış Tarihi   : 20.yy. başı

Cinsi   : Seccade, Yöredeki Adı: Sandıklı-Kapılı Namazlağı) 

Boyutları (En x Boy)  : 108 x 138 cm 

Malzeme   : Atkı; yün, Çözgü; yün, Bezeme atkısı; yün(bükümsüz, çift katlı)

Teknik   : Ulgama atkılı bezeme( cicim) Dokuma yoğunluğu; 5 çözgü-10 atkı (bezeme  
     atkısı bükümsüz, çift katlı)

Yangış(motif) adları  : Zemin; Kapılı-sandıklı, sekiz köşeli yıldız, kafes, benek. Kenar Suyu; göz,  
     eğri yangış, çeler.

Kompozisyon ve Renk : 1/8 rapor simetrik tekrar, dörtgen renk şeması. 

1.3. Tabakalı (Kare Bölmeli) Yıldızlı Zili 
 Yörede beşikörtüsü olarak kullanılan yaygı 100x150cm. ebadındadır. Çözgüsü doğal 

akkoyun yünü olan yaygıda açık pembe renk 20 yy. eseri olduğunu göstermektedir. Sarı renkli ya-
tay ve dikey ara suyu yüzeyi karelere bölünerek, her kareye bir sekiz köşeli yıldız yerleştirilmiştir. 
Yıldız merkezinde eşkenar dörtgen göz yangışları kullanılmıştır. Kısa kenar suyunda dıştan içe; 
eğri su ve göz yangışlı su yer almaktadır. Bu kenar suyu Burdur çevresindeki zili yaygıların ço-
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ğunluğunda gözlenmiştir. Yaygıdaki kareli zemin kompozisyonu Pazırık halısında da görülmekte-
dir. Ayrıca Orta Asya Türkmenistan ve Türkiye’nin Batı Anadolu ve Konya halılarında sık karşıla-
şılan bir yaygı kompozisyonudur. “Batı Anadolu’da Yundağ ve çevresinde halı ve kilimlerin zemini 
karelere bölünür ve her bir kareye tabaka, bu düzende dokunan halı ve kilimlere de tabakalı halı 
veya kilim adı verildiği de bilinmektedir” (Deniz, 2000:106,260).    

Fotoğraf 8. Yıldızlı Namazlağı, Burdur Müzesi, Env; 4.11.88,

İnceleme Tarihi  : 24.11.2013

Yapılış Tarihi   : 20.yy. başı

Cinsi   : Seccade, Yöredeki Adı: Yıldızlı Namazlağı) 

Boyutları (En x Boy)  : 100 x 165 cm 

Malzeme   : Atkı; yün, Çözgü; yün, Bezeme atkısı; yün(bükümsüz, çift katlı)

Teknik   : Ulgama atkılı bezeme(Zili,cicim) Dokuma yoğunluğu; 5 çözgü-10 atkı   
     (bezeme atkısı bükümsüz, çift katlı)

Yanış(motif) adları  : Zemin; Kare, sekiz köşeli yıldız, benek. Kenar Suyu; göz, eğri yangış.

Kompozisyon ve Renk : Birim rapor, simetrik tekrar, karışık renk şeması. 
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Fotoğraf 9. Aynalı-yıldızlı namazlağı, Burdur Müzesi, Env; 87.83.80.

1.4. Aynalı Yıldızlı Zili
 Yörede zili adlandırması ulgama atkılı bezeme tekniğini ifade etmektedir.  Çözgü ve 

atkısı genellikle kıl, bezeme atkısı boyalı yün olan zili yaygılar çul olarak da adlandırılır.  Bu 
yaygılarda çözgü ve atkıda nadiren doğal kahverengi (morkoyun) yün bazen de kökboyalı bor-
do renkli yün iplik kullanılır. Burdur’un her yöresinde aynalı yıldızlı zili örneğine rastlanmıştır ve 
Göklü Haba olarak da bilinir. Genellikle mavi, kırmızı, açık yeşil ve doğal ak koyun rengi ipliğin 
kullanıldığı bezeme renkleri farklı köylerde de aynı düzende kullanılmıştır. Bu yaygılardaki mavi 
hakimiyeti ve desenin iç içe yıldızlarla bezenerek gökyüzüne benzetilmesi yaygının göklü haba4 
adıyla anılmasının da sebebi olsa gerektir. 

 Büyüklü küçüklü yıldızlar topluluğunu andıran bu desen Selçuklu geometrik süsleme-
lerindeki kozmik görüntünün optik bir yansıması gibidir. Bu desen Selçuklu mimarisinin önemli 
örneklerinden Sırçalı ve Karatay Medreselerindeki yıldızlı çini süslemelerin, sadeleşmiş optik gö-
rüntüsünün zili dokuma tekniğine uygun hale getirilmiş, bir yansıması olduğunu düşündürür. Bu 
zilideki mavi rengin yaygın kullanılması da bu çinilere benzetilmesinin sonucu olabilir mi? Bilin-
mez. Bu desen anonim Türk dokuma sanatının zili dokuma tekniğinde yıldız merkezli geometrik 
bağlantılarla ancak bu kadar estetik ve mükemmel bir desendir. 

4  Yörede kilim vb. havsız yaygılara haba denildiğine Yeşilova köylerinde rastlanmıştır.
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 Zemin; merkezi 12 köşeli göl, aralarda kare çerçeve içinde sekiz köşeli yıldız ve boş-
lukları dolduran beşli göz motiflerinin uyumlu düzeniyle meydana getirilmiştir. Yatay ve dikey 
yönde tam simetri (ayna) oluşturduğu için aynalı-yıldızlı zili adını almıştır. Kısa kenar suyunda 
kuş ayağı ve elibelinde yangışları ile dört kenarı çerçeveleyen tırnak yangışlı kenar suyu yer 
alır. Bu kenar suları yörede en yaygın uygulanan kenar suyudur.

Fotoğraf 10. Aynalı yıldızlı zili-Göklü haba, Burdur Müzesi, Env;75.79.95.

Müzeye gelişi  : 1995, Büyükyaka-Yeşilova, 

İnceleme Tarihi  : 24.11.2013

Yapılış Tarihi  : 19.yy.sonu.

Cinsi   : Yaygı, Yöredeki Adı; yıldızlı çul, göklü haba 

Boyutları (En x Boy)  : 175 x 330cm, Kısa kenar suyu: 7,5 cm, Uzun kenar suyu: 3 cm.

Kullanılan Gereçler  : Atkı ve Çözgü;  Siyah Keçi kılı, Bezeme atkısı: Yün

Uygulanan Teknik  : Zili, Ulgama atkılı bezeme 

Yöredeki Yanış(motif) adları : Zemin; Aynalı yıldızlı-göklü yangış, göz, Kenar suyu; kuş ayağı, eli belinde,  
     tırnak.

Kompozisyon ve Renk : Birim rapor, simetrik tekrar, verev sıralamalı renk şeması. 
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 Fotoğraf 11. Aynalı yıldızlı çul, yüz ve ters görünümü (A. Soysaldı arşivi).

Sonuç
 Burdur müzesinde yıldız yangışlı zili-cicim teknikli Yaygı (yangışlı kilim) ve çul örnekleri 

oldukça fazla sayıda olmasıyla dikkat çekicidir. Çözgü ve atkısı keçi kılı olanlara yangışlı çul, yün 
olanlara yangışlı kilim veya haba gibi isimler verilmektedir. 

 Bu yangışlı çul ve kilimler sarı çatkılı yıldızlı, kapılı-sandıklı yıldızlı, Tabakalı (kare 
bölmeli) yıldızlı ve aynalı yıldızlı (göklü) desenlidir. Bu dokuma yaygılar yörenin en yaygın, 
orijinal yangışlı kilim örnekleri olarak kabul edilebilir. Zili-cicim teknikli bu yaygıların desenleri ince 
matematik hesaplama ile tasarlanmış, ince su bağlantılarla geometrik bölmeler içinde göz ve se-
kiz köşeli yıldızlarla doldurulmuştur. Bu bölmeler bağlantılı eşkenar dörtgen, kare ve oniki köşeli 
çerçeveler olarak şekillendirilmiştir. 

 Bu yangışlı kilim örnekleri Teke yöresinde Selçuklu dönemi mimari eserlerde görülen 
yıldızlı geçmelerle süslenen çiniler ve yörede yaygın bir ahşap kapı süsleme üslubu olan kare 
çerçeve içinde yıldızlı oymaların etkisiyle tasarlanmış olduğu düşünülebilir. 

 Yıldız Yangışlı çullar (zili) Yörüklerin ıstar tezgâhlarından hiç eksik olmamıştır. İçel İli-
Mut, Tarsus, Silifke ilçesi, Denizli-Çal yörelerinde armutlu, satrançlı, çengerekli, garadaş, yıldızlı 
gibi (Soysaldı, 1998: s. 214, 1998: s.177-187,  2009: s. 111, Onuk ve diğerleri, 1998: s. 116-117, 
160, 192-200,312-318. 2004: s.44-76,) Dulkadir. 1992: s. 100, Seyirci, 1992: s.188), Çanakka-
le-Ayvacık’ta Goca Kilim (Deniz.1998, s. 92) gibi isimlerle birçok yayında yer almıştır. 

 Asırlarca bezeme ve renk düzeni değişmeden günümüze ulaşmış, zili-sili dokumalar 
dünyada benzersiz, özgün yaygı örnekleridir. Bu zili dokuma yaygı örneklerinin malzeme, teknik 
ve desen olarak yeniden tıpkı üretiminin yapılması ve dünya pazarlarında yerini alması sağlan-
malıdır. 
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�GELENEKSEL TEKSTİL SANATLARI ÖRNEĞİNDE GELENEKSEL 

BİLGİ VE BECERİNİN AKTARIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Yüksel ŞAHİN1

Giriş: 
Bilindiği üzere geleneksel yaşam biçimlerine bağlı üretim biçimleriyle ihtiyaçlar doğrultu-

sunda gelişen ve çoğu mesleki bir alanı oluşturan ve geleneksel öğretide bir anlamı olan üretim 
biçimleri ve ürünler el sanatları kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda geçim sağlayan, 
ekonomik getirisi olan ve aynı zamanda örf- adetler gereği gereksinim duyulan eşyaları üretmek 
amacı çerçevesinde gelişen el sanatları ile günümüz üretim biçimlerini karşılaştırmak anlamlı 
olmayacaktır. Karşılaştırmak yerine, yoğun bir biçimde üretimi devam eden ve yine bazı gereksi-
nimler doğrultusunda ortaya çıkmış olan tekstil el sanatları üzerinden el sanatlarının günümüzde-
ki durumunu ele almak mümkün olabilmektedir. 

Burada el sanatlarının tarihsel süreçte hangi bileşenlerle oluştuğu, geliştiği ve değiştiğini 
artık ifade etmemize gerek olmadığı kanaatindeyim2. Ancak geleneksel teknik ve bilgi ile üretimi 
halen devam eden tekstil el sanatları bakımından bize veriler sunan bazı örnekler olduğunu be-
lirtmek gerekmektedir. Bu bildirinin konusu, üretici insan gücünün, kırsal ve kentsel yaşam biçim-
lerinde el becerisi isteyen bazı üretim biçimlerinde geleneksel el sanatlarını kendisine referans 
aldığı noktasından hareket emektedir. Tekstil el sanatları, günümüzde çoğunlukla kadınların el 
becericileriyle diğer el sanatlarından farklı olarak çeşitlenmekte ve yeni önermelerle yaşamaya 
devam etmektedir.

1 Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, Eskişehir. yukselsahin@
anadolu.edu.tr 
2 Bkz. (Sürür. A). 1985, Geleneksel Türk Sanatlarında Desenleme ve Kompozisyon Yöntemleri, Sanat 
Üzerine, Hacettepe Ünv. GSF Yayınları, Ank. 81- 89 s. 
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Günümüz kent yaşamlarında özellikle kadınlar için bir eğitim kurumu veya yerel yönetim-
ler bünyesinde açılan uğraşı (hobi) veya meslek edindirme amaçlı kurslar, tekstil el sanatlarının 
üretimine olanak sağlamaktadır. Bu kursların yanı sıra, mevcut kadın becerisinin devam etme 
biçimlerinden birisi olarak kırsal turizm bölgelerinde gelişen tekstil el sanatları da kendi ekonomi-
lerine katkı sağlamaktadır.  

El Sanatlarının Kavramsal Kökenine Kısa Bir Bakış: 
Değişime uğrayan geleneksel tekstil el sanatları günümüzde artık turistik bir değer kazan-

mış ve çeşitli yorumlarla kültürün temsili rolü yüklenen hediyelik eşya sektörünün malzemesine 
dönüşmüştür. Kadınların el becerileriyle çeşitlenen el işi örgü, keçeden yapma çeşitli ürünler, 
giyim- kuşam parçaları gibi kimi ürünler, beceri konusunun üretim isteği ile yakın ilişkisinin devam 
ettiğini gösteren, yeni bir gelişimi işaret etmektedir. Özellikle kadın beceri ve üretim isteği ile 
şekillenen yeni ürünlerde gözlemlenen zevk, kompozisyonlardaki ve renk seçimindeki matematik 
bilgisi, estetik algı, konunun sanat, zanaat, tekhne / teknik, bilgi ve beceri bakımından değer-
lendirilebileceğini akla getirmektedir (Şahin, 2016; 4). Bu kavramları kısaca tanımlamak yerinde 
olacaktır. Cevizci, Platon’un “tekhne” kavramını, sanatsal bir nesnenin üretilmesi ya da bir amaca 
ulaşılması için gerekli olan ilkelerin bilgisine ve kullanılmak durumunda olan rasyonel yönteme 
ilişkin kavrama verilen ad olarak tanımlamaktadır. “…Amacı bir şey yaratma faaliyeti olan ve 
doğru bir plana göre yönlendirilmiş beceri olarak tanımlanan “tekhne”, doğru bir akıl yürütmeye 
dayalı olan ve insanın kendisi tarafından yaratılmış bir şeyi ortaya çıkarmasına sebep olan yete-
nek olma durumundadır” (1997: 658), (Şahin, 2016; 7). Tekhne’nin yetenek olarak tanımlanması, 
beceri konusunu da hemen sorgulamayı gerektirmektedir. Beceri; İngilizcede aynı kökten gelen  
“practice” (alıştırma, deneyim, pratik) ve “practical” (becerikli, iş bitirici, elverişli, pratik) ile ilişkilen-
dirilmektedir (Senneth, 2013: 66), (Şahin, 2016: 5). Bu durumda yetenek; bir işi yapabilme yetisi, 
beceri ise o yeteneği deneyimle kullanılır hale getirme olarak düşünülebilir.  

Yetenek ve becerinin dile geldiği kullanım alanları ise hem sanat hem de zanaat kapsa-
mında kendisini gösterebilir. Bu bağlamda zanaat; mesleklerin sınıflandırıldığı bir çatı kavram 
olarak düşünülmelidir. Bir kişinin sahip olduğu yetenek ve beceri hangi alandadır? Sorusunun ya-
nıtı, o zanaat alanını açıklar. Öte yandan geleneğimizde bir kişinin meslek sahibi olup olmadığının 
sorusu; ‘’bir zanaatı var mı?’’ olarak dilimize yerleşmiştir. Zanaat, emeğin bütün çeşitleriyle 
ilintilidir ve uygulama itibariyle zanaatın olmadığı hiçbir sanat söz konusu değildir. Ancak zanaat 
ve sanatın ayırıldığı günümüzde özgünlük önemli bir konu olarak karşımızdadır. En orijinalin 
ortaya çıkışında zanaat, teknik bilgi ile ilişkilidir. Tekniğin sanat algısı ile birleştiği ürün, özgünlük 
içerir. Günümüzde farklı ihtiyaçlara bağlı gelişen tekstil el sanatları özgünlük iddiasıyla özellikle 
geleneksel bir üretim biçimini kendilerine referans alarak yeni ürünlerde ortaya çıkmaktadır. 
Oysa özgün yaratmadan kasıt, eski biçimlerin yeniden ve bugünkü ölçülerde yorumlanması 
değil, geleneksel tekstil sanatlarımıza üstünlük sağlayan özün ne olduğunu yakalayabilmek ve 
bu konuda bilince ulaşabilmek en önemli konudur (Sürür, 1985; 81). 

Sanat ile zanaat arasındaki farkı burada derinlemesine irdelemeden, desen, kompozis-
yon, renk gibi özellikleri nedeniyle özgün tekstil el sanatı ürün için halk sanatı bağlamında bir 
yaklaşımın daha uygun olacağı kanaatindeyim.  Hançerlioğlu’nun halk sanatı konusundaki yak-
laşımı, bireysel becerilerin sanatsal kaynağının halk sanatında olduğu üzerinedir. Bu nedenle 
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sanatın yüzyıllar boyunca folklor (halk kültürü) biçiminde gelişmiş olması rastlantı değildir (2006: 
364), (Şahin, 2016, 66). 

Araştırma Verileri:
Çalışmada yer verdiğimiz Zonguldak örneğinde geleneksel ve yöreye ait işlemelerin ya-

şatılması savından hareketle replika çalışmaları yapmaktadır. Geleneğin yaşatılması amacı ile 
yapıldığı ifade edilen bu üretim biçimlerinin doğrudan geleneksel yaşam biçiminin gereksinimi 
olarak geliştiği söylenemez. Zonguldak kent merkezinde uzun soluklu bir atölye çalışması olarak 
devam eden Zonguldak Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yaşam Boyu Öğrenme Pro-
jesi kapsamında açılan Nakış Atölyesine devam eden kadınlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak bu 
kursa gelmektedir (Şahin, 2016, 66).  Burada yaşatılan, geleneksel işleme teknikleri ve işlemenin 
ürün halidir. İşlentinin kullanım alanları ve kullanım şekilleri değişmiştir. Replikalar, işleme teknik-
leri, renkler ve kompozisyon bakımından neredeyse asıl örneğin aynısı olarak üretildiğinden bir 
değer kazanmaktadır.

    
Resim 1.2.3. Zonguldak işlemelerinden örnekler, 2016, Fotoğraf: Osman Şişman.

 Eskimiş ve yok olmaya çok yaklaşmış bir işlentinin kopyası yapılarak yeni bir yaşam 
alanına kavuşturulmaktadır. Bu işlemeler, nadiren çeyiz için, çoğunlukla hatıra eşya olmak üze-
re yüksek değerden satışa sunmak amaçlı yapılmaktadırlar. İşlemeciliğin geleneksel haliyle ya-
şamasına katkı sağladığı bir diğer alan ise bez dokumacılığıdır. Batı Karadeniz bölgesindeki 
köylerden el dokuma tezgâhlardan işleme için bez alan işlemeci kadınlar, bu üretim biçiminin 
yaşamasına olanak tanımaktadırlar.
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Diğer örnek ise Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde açılan Belde evleri kurslarında 
yapılan çalışmalardır.  Belediyeye bağlı belde evleri veya Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli kurs-
lara devam eden kadınlar Eskişehir kent merkezinde bulunan Hanımeli Sokağı adı verilen alanda 
stant açmakta ve orada satış amacıyla ürettikleri ürünleri dönüşümlü günlerde sergilemektedir. 
Kadınların el becerileri ile ürettiği ürünler; örme atkı, eldiven, şapka vb. giyim parçaları, bez bebek 
yapımı, ev süsleri, hazır keçeden çanta vb., hediyelik eşya alanına hizmet eden tekstil ürünler 
olarak belirlenmiştir. Özellikle örme işlerde mevcut örme becerisinin yaşadığı, yeni ve başka el 
sanatı ürünlerin günün eğilimlerine uygun olduğu görülmektedir. 

  
Resim 4.5.: Eskişehir, Hanımeli Sokağı, el örgüsü tekstil işler, 2017, Fot. Esra Sunerli.

Kaş Kekova da tespit edilen tekstil el sanatları ise, oyalar ve oyalardan yapılan kolye, 
bileklik, şal, eşarp vb. aksesuarların yanı sıra yazlık giysilerdir. Kaş Kekova Üçağız köyünde 
köye özgü olarak belirtebileceğimiz deniz kabuğundan yapılma yazma oyaları, zamanla oya tek-
nikleri ile zenginleşmiş ve takılara dönüşmüştür.  Deniz kabukları yaşanılan coğrafyanın sunduğu 
bir malzemedir. Geleneğin bir el sanatında vücut bulma nedenlerinden birisi olarak bu durumu 
olumlu değerlendirmek yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra, boncuklar, kumaş artıkları ve renkli 
ipliklerle yapılan oyalar da sıkça görülmektedir. Oyaların kullanım alanları takı ve çeşitli örtüler 
olup çoğunlukla ‘otantik ürün’ beklentilere uygun üretilmiş ürünlerdir. 

  
Resim: 5.6. Deniz kabukları ile yapılan oyalı yazmalar ve çeşitli tığ işi takılar, 2017, Fot.: Y. Şahin.

Ancak, köyde giysi üretimi son birkaç yılda yaygınlaşmış ve artık günümüzde ekonomik 
girdi getiren bir alana dönüşmüştür. Bu yeni gelişmenin köyün sit alanı olması ile alakalı olduğu 
düşünülmektedir. Bir ekonomik girdi olarak başladığı ifade edilen bu üretim biçiminde kumaş 
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toptancılarından alınan ince dokulu, otantik desenli kumaşlardan yazlık giysiler yapılmaktadır. 
Kumaşlar top halinde alınmakta, yaz boyunca üretime olanak tanımaktadır. 

  
Res. 7.8. Kaş- Kekova Üçağız Köyü, yazlık giysi atölyesi, 2017, Fot.: Y. Şahin.

Böylece malzeme ihtiyacı mevsim gelmeden önce sağlanmış olmaktadır. Renkli dikiş ip-
likleri, oyalar için naylon iplikler, boncuklar neredeyse her evde bir depoda yer almaktadır. Ço-
cuk, kadın ve erkek için üretilen giysiler; şalvar, bol kesim pantolon, gömlek, elbise, etek, tek 
başına büyük bir şal olarak tespit edilmiştir. Bu yeni gelişim Üçağız’lı kadınların geliştirdikleri yeni 
bir üretim biçimidir. Birkaç dikiş makinesi, ütü ve kumaş rafları ile atölye haline dönüştürdükleri 
evlerinin bir bölümünde üretime devam etmektedirler. Oldukça zengin desen ve renk çeşnisi ku-
maşlarla yapılan ve döner askılarla alıcılarına doğal atölye ortamında sunulan giysilerden günün 
modasına uygun bir yaklaşım beklentisi olmamalıdır. Çünkü burada köylü kadınlar, dikimi kolay 
olan ve en fazla 3-4 farklı kesim- dikim özelliği olan giysileri üretmekte alışkanlık kazanmışlardır 
ve bunları seri biçimde üretebilmektedirler. Bu giysiler yaz tatili sırasında giyilmeğe uygun rahat, 
güneşten koruyan, hafif giysilerdir. Burada tıpkı geleneksel yaşam biçimlerinin ihtiyacında olduğu 
gibi zorunlu bir nedene bağlı gelişen üretim başlamıştır. Giysiler onların giyim alışkanlıklarından 
farklı ancak, turistlerin tatil gereksinimlerine uygun giysilerdir. Kendi stillerini yarattıklarını ifade 
edebileceğimiz kadınlar, sahip oldukları bilgi ve beceriyle bu işleri geliştirmişler ve ustalık isteyen 
becerileriyle yaptıkları işlerde hem çeşitlemeler önerecek kadar gelişmişler hem de zamanı hızla 
kullanma konusunda bir deneyim kazanmışlardır. Giysilerin kesimlerinde geleneksel giysilerin 
kesim bilgisi gözlemlenmektedir. 

Değerlendirme ve Sonuç: 
Bu üç örneğin genel değerlendirmesini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz. Her üçünde de teks-

til el sanatları gelenekteki yer aldığı halinden farklı amaçlar için üretilmektedir. Yeni ürünler gele-
neksel gereksinimler (örf, adet, gelenekler- görenekler) çerçevesinde değil,  ekonomik kaygı ile 
hediyelik eşya statüsünde üretilmektedir. Bu ürünlerin üretimi aşamasında gelenekle olan bağı 
üretim teknikleridir. Burada tekhne/ teknik bilgi ve bunları uygulayabilme yeteneği ve becerisi 
konusudur. Bu bağlamda beceri konusu önem kazanmaktadır. 

Beceri konusu Zonguldak’ta tespit edilen işlemecilik örneği ile irdelenebilir. Zonguldak 
araştırmasından elde edilen tespit; geleneksel tekniklerin, yapma- etme becerisinin, yapma- 
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etme bilgilerinin aktarımıdır. Geleneksel bilgi ve beceri ile oluşturulan geleneksel işlemeler, el 
sanatları arasında belki de estetik bakımdan en yüksek değerdeki uğraştır. Becerikli ellerde hala 
üretilmekte olan işlemeler geçmiş kültürel anlamları geleceğe taşıdığı kabul edilen bir sanat dalı 
olarak teknik bakımdan da zorluklar içermektedir. İşlemelerin teknik olarak çözümlenmesi akıl 
yürütülerek “bilgi” sayesinde olmaktadır. Teknik bilgisizlik olması durumunda işlemenin çeşitli 
iğnelerinin yapılması mümkün olamayacaktır. Bir tekniğin nasıl yapılacağını bilme durumu “bilgi” 
ile gerçekleşecektir. Burada teknik, bir anlamda “bilgi”nin karşılığı olmaktadır.   

Zonguldak işlemelerinde başvurulan teknik, bölgeye ait hesap işi işlemede kullanılan tüm 
iğne türlerini kapsamaktadır. Düz pesend, verev pesend, muşabak, ajur, tel kırma, hesap iğne, 
mürver, gözeme gibi adlar alan iğne çeşitleri gelenekte yer almış eski örneklerin replikaları üze-
rinde uygulanmaktadır. Her biri ayrı bir teknik ve dolayısıyla bilgi içeren bu iğneleri arzu edilen 
titizlikte yapabilmek “beceri” olarak adlandırılmaktadır. Eşyaları güzel yapabilme becerisi, teknik 
bilgi ve bu tekniği kullanabilme yeteneği ile birlikte kültürün konusu olarak değerlendirilmektedir 
(Senneth, 2013: 21). İşlemecilik Zonguldak ve çevresinin kültüründe olan bir el sanatıdır. Ge-
lenekte yer alan işleme bilgisinin eğitimle geliştirilen beceri ile hayata geçirilmesi olumlu bir 
gelişmedir. Bu sonuç Senneth’in insanların becerilerinin gelişebilmesi için daha fazla eğitim 
ve alıştırma yapmaları gerektiği  (Senneth, 2013: 66) tespitini haklı çıkarır.  Bu bağlamda ge-
leneksel işleme tekniklerinin farklı iğnelerinin öğrenilmiş olması nedeniyle işleme geleneğinin 
yaşatıldığından bahsedebiliyoruz. Ayrıca tekstil üretiminin çeşitli aşamalarının Zonguldak ve çev-
resi için tarihi derinliği ve gelenekte yeri bulunduğu bilinmektedir (Yağan, 1978; 66), (Barışta, 
2001: 127). Bölgede halk kültüründe işleme işi bilinen bir meşguliyettir (Ther, tarihsiz), (Şahin, 
2016b; 38), (Şahin, 2016a: 616). Ancak yeni işleme ürünlerin üretim gerekçeleri ve kullanım 
alanları farklılık göstermektedir. İşlemeler artık çeyiz için gerekli olan peşkir, el bezi, gelin başı, 
perde vb. olarak değil sadece örtü amaçlı üretilmektedir (Şahin, 2016b; 43). İşlentiler kültürün 
temsili olarak anı değerinde üretilmekte alıcılar da aynı maksatla almaktadır. İşlemelerin bu hali 
günümüz gereksinimlerine uygundur.    

Eskişehir Tepebaşı’nda görülen örneklerde, özellikle örme becerisinin yaygın haliyle 
devam etmesi ilk tespitlerimiz arasındadır. Tarihsel süreçte bölgede Ankara tiftiği yetiştiriciliği, 
yün üretimi ve sof dokumacılığının olduğu düşünüldüğünde örmeciliğin son derece doğal bir ge-
lişme olduğu ifade edilmelidir. Ancak, bu tarihsel güçlü geçmişe karşın ortaya çıkan ürünlerin ge-
leneksel ürünleri yansıttığı ifade edilememektedir. Burada örme becerisi vardır ve günlük ihtiyaca 
yönelik kışlık giyecek ve aksesuarların yaygınlığı öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra hazır tekstil 
malzemelerden yapılan yetkinleşmiş beceriye ihtiyaç göstermeyen yapıştırma ile üretilen günlük 
kullanım ve süs eşyalarının uğraşı (hobi) kategorisi altında yer alması daha uygun olacaktır. Boş 
zamanlarını değerlendiren kadınlar, modanın etkisinde her sezon bir başka biçimde ortaya çıkan 
günlük kullanım nesneleri üretmektedirler. Burada kültürün temsili rolü üstlenen bazı düzenleme-
ler vardır ancak bunlardan geleneksel kültürün kendisi olarak bahsetmemiz uygun olmayacaktır. 

Kaş Kekova da tespit edilen mevsimlik ürünler neredeyse bütün sahil şeridinde görülmeye 
başlanmıştır. Buradaki durum kadınların geleneksel becerilerini, zevklerini ve pratik zekâlarını 
göstermesi bakımından kıymetli bir gelişmedir. Kadınların dikiş bilgisini eyleme döktükleri ve bir 
çalışma alanına ihtiyaç duyulduğu ve yapılan işle ilgili bir atölye ortamı oluşturulduğu görülmekte-
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dir. Bir üretim alanı olan atölyede dikiş yapan kadınlar vardır ve o kültürde büyüyen yeni nesil bu 
becerinin içinde büyüyerek bunu öğrenmektedir. Kekova da taleplerin yoğunluğuna bakılırsa bu 
becerinin yaşaması ve gelişmesi için doğal bir ortamın oluştuğundan bahsedilebilir. Bu örnekte 
üretici kadınlar alıcı kitlenin beğenilerine göre hayal güçlerini çalıştırarak yeni önermelerde bu-
lunmaktadır. Senneth’in de belirttiği gibi becerinin gelişmesi hayal gücüyle mümkün olmaktadır 
(2013: 33). 

Geleneksel el sanatlarında becerinin korunması, sadece bu el sanatının yaşatılması an-
lamına gelmemelidir. Burada becerinin yani edinilmiş bilginin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu be-
cerilerin korunmasında ve muhafaza edilmesinde, bilgi ya da bilgisizlik önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkar (Liebl ve Roy, 2004: 53). Bir eski geleneksel el sanatının yaşatılamamasında, o 
alana ait bilginin olmaması sorundur. Bilgi ve beceriye, ihtiyaç olmaması halinde el sanatları yok 
olmaya yüz tutar. Geleneksel yaşam biçimlerinin değişerek başkalaştığı günümüzde artık gerek-
sinim duyulmayan pek çok el sanatı yok olmuştur. Ancak, bütün bu değişimleri yorumlayabilmek 
için sosyal ve ekonomik gelişmeleri birlikte düşünmek gerekmektedir. Ayrıca bir başka sorun, 
becerinin ve bilginin mirasçılarının nasıl korunması gerektiği sorunudur. Geleneksel el sanatları 
bilgi ve bilginin aktarımı için özel bir kategori olarak düşünülmelidir (Şahin, 2016b; 10).

Endüstriyel kent insanının çalışma düzenine göre planlanan yaşantısıyla ortaya çıkan 
yeni durum, özellikle yerel yönetimler için özel bir kategori olan el sanatları kültürel bellek tar-
tışmaları ışığında değerlendirilmekte ve geleneksel ile bağ kurmada el sanatlarının varlığından 
yararlanılmaktadır. 

Becerinin eğitilmiş bir pratik olma hali bu kez, çeşitli kurum ve kuruluşların çatısı altında 
açılan eğitim programları ve kurslar aracılığıyla benimsenmiş bir eğitim modeli olarak yürütülmek-
tedir. El sanatlarının yaşatılması, gelecek nesillere öğretilmesi gibi amaçlarla projeler hazırlan-
makta, emekli ve işsizlerin bu çalışmalarda yer almasına olanak sağlanmaktadır. Bu tarz proje-
lerde üretilen ürünler, çoğunlukla gelenekteki yeri ile üretilmemektedir. Artık daha farklı bir ihtiyaç 
alanı olan hediyelik eşya sektörüne hitap eden bu üretim şeklinde bu kez kültürün başkalaşması 
gibi konuların gündeme geldiği tartışılmaktadır. 

Ancak bu konuyu daha farklı bir şekilde duyumsamak gerekmektedir. Bilgi ve becerinin 
aktarılması gibi kavramlar, endüstriyel toplumların yaşadığı deneyimlerin ardından gelişen tek-
noloji çağında daha da önem kazanmaktadır. Çevresel sorunlar ve sağlık sorunlarının ürkütücü 
gerçekliği karşısında dile getirilmeye başlanan çözüm önerileri arasında el sanatları yerini ko-
rumaktadır. Son yıllarda gelişen sürdürülebilirlik kavramı bu bağlamda bu sorunların büyümesi 
neticesinde giderek önem kazanmaktadır. Bunu bir çeşit maddi kriz olarak yorumlayan Senneth, 
bu krizden çıkmak için üretilen şeyleri ve bunları kullanış şeklimizi değiştirmeye mecbur oldu-
ğumuzu ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi için çevrenin iyi zanaatkârları olmaya ihtiyaç 
duyacağımıza değinerek burada zanaatın artık bize yabancı olduğundan bahseder (2013: 25). 
İnsanın zanaata yabancı olması kendi yaratıcı edimlerine, becerilerine yabancılaşması anlamına 
gelmektedir. Bu gelişmede zaten zanaat artık değişmiştir ve antik dönemdeki halinden uzaklaş-
mış hali ile karşımıza çıkmaktadır (Senneth, 2013; 73). Şimdi geleneksel olandan yola çıkılarak 
yapılan işlerde görülen beceriden eğitilmiş bir pratik olarak bahsetmek mümkün olabilmektedir. 
(Şahin, 2016; 8). Bu bağlamda önemi yadsınamayan eğitimin çeşitli aşamaları iyi tasarlanmalıdır.   
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Yukarıda bahsettiğimiz üretim biçimleri ve ürünler çeşitlenebilir. Ancak önemli olan insa-
nın bir malzemeyi işleyebilecek bilgi ve beceri ile yetiştirilmesidir. Teknolojik gelişmelere rağmen 
yapma etme, eyleme ihtiyacı duyulan tekstil el sanatlarında geleneğin veya günümüzün yorum-
lanması iyi ve kötü örneklerle devam edecektir. Ancak özgün olanın ortaya konmasında özellikle 
eğitim kurumlarına kültürün yozlaştırılmaması adına önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda 
çeşitli adlar altında açılan kurslar da verilen eğitimlerin içerik, amaç ve sonuçlarının neler olması 
gerektiğini sorgulamamız gerekmektedir. 

KAYNAKLAR 

•  Örcün BARIŞTA; Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği, Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

•  Ahmet CEVİZCİ; Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara, 1997.

•  Orhan HANÇERLİOĞLU; Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 2006.

•  Maureen LIEBL and Tirthankar ROY; “Handmade in India: Traditioanl Craft Skills in A Changing World”, 
(Edt. by: J. Michael Finger, Philip Schuler), Poor People’s Knowledge: Promoting Intellectuel Property in 
Developing Countries, Part: 2, 2004, The World Bank.

•  Richard SENNETH; Zanaatkâr, Çev.: Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, 2013.

•  Ayten SÜRÜR, Geleneksel Türk Sanatlarında Desenleme ve Kompozisyon Yöntemleri, Sanat Üzerine, 
Hacettepe Ünv. GSF Yayınları, Ank. 81- 89 s, 1985.

•  Yüksel ŞAHİN; “Zonguldak’ta Tekstil ve Moda Tarihi Müzesi Kurulması Üzerine Bir Öneri”

•  İnsan, Mekân, Kimlik Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak,  
2016a. 

•  Yüksel ŞAHİN; Her Yönüyle Günümüz Zonguldak İşlemeleri ve Replikalar, Ürün Yayınları, Ankara, 
2016b.

•  Ulla THER; Türk İşlemeler Osmanlı Saray İşlemelerinden Çeyiz Sandıklarına, Çev. : Fatma Artunkal, 
Yeni Çiğir Kitabevi, İstanbul, tarihsiz. 

•  Şahin Yüksel YAĞAN; Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1978.   
 



449

�Tatar Geleneklerinde Havlu (Peşkir, Silgi)

TAGİROVA, Doç. Dr. Fyaridya

�TATAR GELENEKLERİNDE HAVLU (PEŞKİR, SİLGİ)

Doç. Dr. Fyaridya TAGİROVA 

Сөлге сугам, сөлге сугам, 

Сөлге сугам аклыкка, 

Кызыл башлы сөлгелəрем 

Йазсын бəхет-шатлыкка.

Peşkir dokuyorum, peşkir dokuyorum,

Peşkir dokuyorum hediyelik,

Kırmızı başlı peşkirlerim

Olsun mutluluğa. (Halk yırı)

Giriş
Tatar halkında peşkir dokuma sanatı eskiden beri çok yaygın olmuş ve XX yüzün başına 

kadar durmadan gelişmiştir ve bu sanatın en güzel örnekleri XIX-XX başı arasında icra edilmiştir. 
Bu dönemin sonunda birçok objektif sebeplerden dolayı, kentleşme, fabrik ürünlerinin tüketime 
geçmesi vb. evde dokuma çok azalmış. Buna kadar ise her evde dokuma tezgâhı varmış ve 
peşkirler bol bol dokunurmuş, çünkü Tatar halkının günlük yaşantısında ve tüm gelenek-görenek-
lerinde önemli yer almış, yani insanın doğumundan ölümüne kadar hangi olay varsa, hepsinde 
kullanılmıştır.

Peşkirin Nitelikleri
Yöresinden, döneminden vb. koşullardan bağlı olarak peşkirin özellikleri çok değişiktir. 

Mesela, kullanım alanına göre formu ve ölçüleri farklı olur. Yüz silmek için kullanılan peşkir daha 
kısa, sofrada kullanılan daha dar ve uzun, özellikle ev süsü olarak yapılanlar da daha geniş 
dokunur. Süslemeler ve renklerde de aynısını görüyoruz. Günlük kullanım için daha basit, düz 
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dokunmuş, genelde beyaz, nakışsız veya daha az bezekli yapılır, hediyelik ve süsleme için daha 
bol bezekli olur. Malzemelerde de aynı: gündelik için genelde daha kaba malzemelerden – ağar-
tılmamış kendir ve ketenden dokunurken, hediyelik ya da süsleme için pamuk ve ağartılmış keten 
alınırmış. Nakışlama için de farklı malzemelerden yararlanmışlar. En yaygını pamuk iplik sayılır, 
ama yün de rastlar. Zengin ailelerde hediyelik peşkirler ipek nakış ipliği, hatta gümüş ve altınla da 
işlenirmiş. Dolayısıyle, peşkirin hep bu özellikleri fonksiyonel gereksinimlere tabidir.

Peşkir Tatar halkının çeşitli etnik gruplarında da yaygındır. Onlarda renk, süs, desen 
kompozisyonundaki ortak özelliklere birlikte bazı alan farklılıkları gözlemlenir. Araştırmacıların 
fikrince, onların birçoğu, yerel geleneklerle, Tatar halkının komşu ve uzak halklarla çeşitli tarihi 
dönemlerde olan temaslarıyla açıklanmaktadır. Ayrıca Finn-Ugor halkların ve ve Rus halkının 
etkisi görülmektedir. Çeşitli bölgelerde yaşayan Tatarların peşkirleri arasında çizilebilecek te-
mel paralellikler, yani onları birleştiren nitelikler Türk halklarının gelenekleriyle ilgilidir [Safina F., 
1996, 200].

Kullanım Alanı 
Eskide Tatarların gündelik hayatında peşkir birçok amaçla kollanılmıştır: içecek su ko-

vasını, fırından çıkmış sıcak ekmeği, kurulmuş sofrayı örtmek, evi süslemek için, masa örtüsü, 
peçete, havlu olarak v.s. Bunun gibi faydacıl kullanım her yerde aynı olsa, peşkirin geleneklerle 
ilgili kullanımında, örneğin hediyelik, kız çeyizi, düğün, misafir ağırlama, misafirliğe gitme, yolcu-
luk vb. farklılıklar görülür. Çünkü geleneklerde de bazen büyük fark oluyor. Tatar geleneği derken 
her Tatarın aklına ilk gelen örnek Sabantuy bayramıdır. 

Sabantuy
Sabantuyda peşkir en önemli unsurlardan biridir, hatta onun simgesi denilebilir. Bayramın 

her olayında da peşkir var. Birkaç örneği ele alalım. İlk önce Sabantuy olacak meydanın orta 
yerinde yüksek bir direğin ucuna peşkir kaldırılır. Onu köyün saygıdeğer adamlarından biri bağ-
lar. Bu bayramın başlandığını anlatır.

Bayrama atlarla gidilirse atın koşumu, arabası da peşkirlerle süslenir.

Bayrama birkaç gün kala yapılan сөлге җыю ‘peşkir toplama’ olayı gençlerin toplu halde, 
müzik çalarak, şarkı söyleyerek, oynayarak köyün her evine uğrayıp bayram için armağanlar 
toplamasından ibarettir. Armağan toplayıcıların çoğu 13-18 yaştaki delikanlılar olur. Bayram için 
peşkirleri genelde genç kızlar ve yine evlenmiş gelinler hazırlarmış ve kendileri çıkarır ve genç-
lerin birisinin taşıdığı uzun sırığa bağlar. Genelde bu peşkir olur, bazen başörtüsü ya da masa 
örtüsü de olabilir. Sabantuy bayramı için armağan hazırlama şereflive aynı zamanda sorumlu da 
sayılırmış. Peşkir yıl boyu hazırlanır, özel olarak dokunur ve nakışlanır, her kız kendi marifetini 
göstermeye çalışırmış. Armağan olarak verildiğinde iyi dilekle, isteyerek, içten verilmesi gerekir-
miş, çünkü uğurlu olmasına inanılırmış. 

Peşkirler toplandıktan sonra bazı yörelerde, mesela Çistay’da сөлге котлату ‘peşkir 
kutlulatma’ geleneği vardır. Sabantuy için toplanmış tüm armağanları herkese göstererek gençler 
yine köyü dolaşıyor. Bu sefer köylüler ve armağanları görüyor ve gençlerin kendilerine para, yi-
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yecek ve ya ufak hediyelik veriyor. Ahşam güzel bir yerde, mesela orman ya da nehir kenarında 
gençler oyuna toplanıyor, müzik çalıyor, şarkı söylüyor, dans ediyor, yarışıyorlar. 

Toplanmış armağanlar köyün yaşlılarına teslim edilir, onlar tarafından değerlendirilir ve 
nelerin kimlere hediye edileceğine göre ayarlanır. En güzel şekilde dokunmuş ve nakışlanmış 
peşkir başpehlivana tayin edilir. Çünkü birden, güreş Sabantuy’ın en önemli kısmı sayılır, ikinci-
den, Tatar güreşinde peşkirler kullanılır. Başpehlivana verilen koça da, onunla birlikte verilen Sa-
bantuy peşkirine de aynı değer veriliyor. İkinci peşkir atlar yarışında kazanan atın boynuna sarılır. 

Kimin hangi yılda başpehlivan kaldığı, kimin peşkiri en iyi olarak seçildiği, kime verildiği 
köyde çok konuşulur ve uzun süre herkesin hatırında saklanır. Zaten, bu tip gelenekler Tatar hal-
kı için özgüdür ve onun milli mentalesinin bir unsuruna dönüşmüştür. Yani Sabantuy bayramını 
sadece eğlence anlamında algılama yanlış olduğu gibi peşkiri de sadece somut nesne, el işleri-
nin bir ürünü olarak değerlendirme de yalnıştır. Folklor ve edebiyat eserlerine bakılırsa peşkirin 
Tatarların hayatında oynadığı rolünü anlamak kolay. Mesela Sölge çigem ‘Peşkir nakışlıyorum’ 
şarkısı (şiir: H.Celalov, beste: F.Ahmetov). 

Сөлге чигəм асыл җеплəр белəн,

Йөрəк хисен салып бу җырга. 

Насыйп булса иде бу бүлəгем 

Мəйданнарда җиңгəн батырга. 

Ефəк җеплəр белəн сөлге чиктем, 

Уртасында чəчəк-гөл генə. 

Җиңеп алсаң, егет, бу бүлəкне, 

Вəгъдə бирəм сиңа мəңгегə.

Kalbimdeki sevdayı dökerek şarkıma.

‘Silgi işliyorum asil ipliklerle,

Kısmet olsaydı şu armağan

Meydanda yenmiş pehlivana.

İpek ipliklerle peşkir işledim,

Ortasında hep gül ve çiçekler.

Kazanıp alsan, yigit, şu armağanı,

Senin olacağım, söz veriyorum.’

Sabantuyın dışında başka bayramlarda da peşkir yer alıyor.

Düğün geleneklerinde de peşkir önemli rol oynamaktadır. Bunun örneklerini çeşitli yöre-
lerde görebiliriz. Mesela, M.S.Gluhov ‘Nagaybekler Yanında’ eserinde Rusya’nın Çelyabinsk ilin-
de yaşayan Kreşen (Ortodoks) Tatarların geleneklerini tasvir ediyor. Bu kaynakta peşkirin düğün 
ritüellerinde önemli yer tuttuğunu gösteren birkaç örnek buluyoruz. Mesela, gelin-damadı karşı 
almaya çıkan damat akrabaları arasından bir oğlan geline yaklaşıyor ve onun önünde üç kez at 
başlığını sallıyor. Her salladığında gelin at başlığını tutmalı ve oğlana hediye olarak peşkir ver-
melidir. Daha doğrusu yüz havlusu olan peşkir. Biraz sonra damat evinin kapısından girer girmez 
gelin duvara peşkir takıyor, bu sefer özellikle ev süsü olarak dokunmuş uzun peşkir. Bununla 
kendisi için bu evde mutluluk istiyor sayılır. Daha sonra, kızın çeyizi damat evine getirildiğinde, 
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damadın yengesi ya da ablası çeyizde olan başka peşkirleri de duvara, genellikle bu iki pencere 
arasında kalan boşluğa süs olarak yerleştiriyorlar. [Gluhov M., 1974].

Çistay yöresinde çeyizle gelen peşkirlerle süsleme işini gelinin kız arkadaşları yapıyor. 
Onlar düyün olaylarında grup olarak katılıyor ve onlara erçi (ertsi) kızları deniliyor. Zaten, du-
varları peşkirle süsleme geleneği her bölgede yaygın olmuş, özellikle daha uzun ve geniş olarak 
dokunmuş ve yöresine göre чөй сөлгесе ‘kama peşkiri’, тәрәзә арасы ‘pencere arası’ gibi 
adları da olmuş. Ve ayrıca şunu söylemek gerektir, ev uğurlu, huzurlu olması için peşkirlerle bol-
bol süslenmiş olması lazım, ne kadar çok olsa o kadar iyi olur, melekler peşkire konar’ gibi inanç 
yaşamış.

Birçok yörede сөлге ‘peşkir’ kelimesi düyün hazırlıkların büyük bir kısmının adı yerine bile 
geçmiş. Örneğin, Nokrat, Glazov, Kasım yörelerinde delikanlının akrabaları nişan hakkında an-
laşmak için kız evine gelme olayına сөлге алмага килү ‘peşkir almaya gelmek’ denir. Geleneğin 
anlamı şundan ibarettir ki, kız biriyle evlenmeye razı olduğu zaman delikanlı tarafına işlemeli peş-
kir hediye eder. Besirmenlerde de aynı gelenek kaydedilmiştir. [Bayazitova, F., 2006, ]. Bununla 
ilgili türlü olayları adlandırmak için de aynı şekilde peşkir kelimesi kullanılır: ‘peşkir gönderme’ 
‘peşkir verme’, ‘peşkir alma’, ‘peşkir alışma’,‘peşkirle dönme’ v.b. Kazan ötesi, Buguruslan, Kar-
galı, Çistay v.b. bazı yörelerde bu hediyeye ak (beyaz) denilir, çünkü genelde beyaz peşkir ya 
da masa örtüsü olur. Bu hediye verildikten sonra kız vaad etmiş sayılır ve kararını değiştiremez. 
Evlenmeden vazgeçirse ya da başkası ile evlenirse verdiği hediye kütü niyetle, mesela büyü için 
kullanılıp, kıza zarar verir inançı da varmış.

Kız çeyizinin önemli kısmını da peşkirler teşkil etmiş. Bazı varlıklı ailelerde kızın çeyizinde 
40-50 peşkir olurmuş. Çeyizi bakma gibi gelenek hala devam etmektedir. Yöresine göre düyünün 
farklı gününde olabilir. Çistay yöresi ortodoks Tatarlarda olan cөлге котлау ‘peşkir kutlama’ 
geleneği de bunun bir kısmı olarak gösterilebilir. Aynı olay ак чыгару ‘beyaz çıkarma’ olarak ta 
geçiyor. Düyüne toplanmış konuklara gelinin kendisi dokuduğu ya da işlediği peşkiri ya da masa 
örtüsünü gösteriyorlar. Bazen özel metin de söylenir:

Агы килə, агы килə, 

Ак артыннан тагы килə.

Алтмыш агасы, 

Җитмеш җиңгəсе, 

Тулмаганын тутырыгыз, 

‘Beyazı geliyor, beyazı geliyor,

Beyazı arkasında yine geliyor.

Altmış ağası, 

yetmiş yengesi,

Dolmayanı doldurunuz,

Җитмəгəнен җиткерегез, 

Шалтыратып салыгыз, 

Йалтыратып алыгыз...

Yetmeyeni yetiriniz,

Şangır-şangır dökünüz,

Pırıl-pırıl parlatınız...’
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Konuklar gelinin işini beğenir, över, kutlar, iyi dileklerde bulunur. ‘Beyazı kutluyoruz, gelin 
mutlu olsun, eşit ömür olsun’ gibi dileklerle getirdiği hediyelerini tepsiye koyarlar. 

Селгегә кадау ‘peşkire dikme’ ise tersine konukların düyüne getirdiği armağanlarını gös-
terilmedir.

Düyünde kız binecek araba ya da kızak ve ona koşulan at peşkirlerle süslenirmiş. Bizim 
araştırmalara göre Kuznetsk, Melekes, Karsun yörelerinde 60-70 li yıllara kadar böyle devam 
etmiş. Rusya’nın Ulyanovsk ili Melekes ilçesine ait Atnagıl köyünde bazı informantlar kendi düyü-
nünden beri sakladıkları peşkir, işlevli kızak örtüsü, çanlarını bize gösterdiler.

Daha seyrek rastlanan kullanım örnekleri de var. Bazı yörelerde, mesela, Udmurtya’nın 
Gürye-Kala köyünde Yıl başıyle ilgili geleneklerde kılık değiştirip dolaşıcılar kuşak olarak kullanır. 
[Bayazitova, F., 2006, 124]. Bazı yörelerde nişanda, düyünde v.s. damad, onun arkadaşları bir 
omuzunun üstünden geçirip bağlar. Ortodoks Tatarlar kilisede evlendiğinde gelin ve damad yeni 
peşkir üzerinde duruyorlar. Tüm kreşenlerde ikon örtüsü olarak ta kullanılır.

Peşkirin rolü Tatar halkının geleneksel yaşantı tarzı ile sınırlı kalmadı. Peşkirin önemi 
sadece onun dokumacılık sanatının en geniş kollanım alanı kazanan ürünü olmasından ibaret 
değildir. Uzun tarihi boyunca peşkir Tatar halkının milli özelliğini, ruhunu yansıtan bir unsur olarak 
şekillendi ve onun tüm kültürünü etkiledi. Tatar dilinde konu ile ilgili terim sistemi oluştu. Tatar 
frazeolojisinde ve atasözlerinde bu kavram halkın etik ve estetik değerlerini yansıtmak için kul-
lanıldı. (Dil açısından konu başka bir çalışmamızda ele alındı). Tarihi boyunca peşkir belli tran-
formasyon geçirip tüm sanat türlerinde yer aldı. ‘Kazan silgisi’ halk türküsü, klasik yazar Kerim 
Tinçurin’ın aynı adlı piyesi ve tiyatro oyunu ilk örnekler olarak gösterilebilir. Ş.Mannur’un ‘Çikken 
Sölge’ (İşlevli Peşkir) adlı şiirler kitabı, R.Haris’ın ‘Ak Sölge’ (Beyaz Peşkir) adlı şiirler kitabı, 
R.Zeydulla’nın ‘Sabantuy Sölgese’ (Sabantuy peşkiri) eseri ve başka eserlerin adları olarak Tatar 
ruhunu yansıtan peşkir alınmış.

Çağımızda da peşkir kültürün tüm alanlarına yaşamaya devam ediyor. Popüler kültürde, 
reklamda, tüketim malları üretiminde, binalar interyeri ve eksteryerini stilize etmede, süslemede 
v.b. peşkir desenleri kullanılıyor. Bunun dışında ‘Kazan peşkiri’ folklor festivali, sanatçılar yarış-
ması gibi faaliyetlerin adı olarak ta geçmektedir. Müzelerde birçok malzemeler bulunuyor. Ama 
tüm bunlara rağmen, çağımızda Tatar peşkiri, peşkir dokuma sanatı maalesef kaybolmak üzere. 
Bunun sebebi fikrimizce onun gündelik hayatta kullanımı olmamasındadır. Bildiğimiz kadarıyle 
birkaç otölyenin dışında tezgâhta peşkir dokumanın otantik usullerini bilen uzmanlar yok ve bu 
açıdan bu sanatın korunması ve kalkınması için topluluğun ve devletin yardımında ihtiyac var. 
Mühtelif açılardan konuyu incelemenin, Tatar kültüründe peşkirin oynadığı rolünü göstermede ve 
korunmasında önemli olduğu düşünülmektedir.
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1. Rusya’nın Ulyan ili, Melekes ilçesi, Moiseyevka köyü, kültür merkezi müzesi. 

   

2. Ulyan ili, Kulatka ilçesi, Orta Tereşka 
köyü,  okul müzesi.

3. Ulyan ili, Kulatka ilçesi, Eski Mostyak köyü,  okul 
müzesi.



456

Doç. Dr. Fyaridya TAGİROVA 

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

4. Ulyan ili, Kulatka ilçesi, Eski Zelyonoe köyü, kültür merkezi müzesi.
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Maddi Kültür

5. Kazan. Tataristan Milli Müzesi. Ortodoks Tatarlara ait

6. Ulyan ili, Kulatka ilçesi, Yugarı Tereşka köyü, kültür merkezi müzesi.
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�“Urfa Bölgesi Taş İşçiliği Ve Urfa Taşçılığındaki Dil ve Terminolojinin Saptanması”

YÜZGÜL, Seydi

�“URFA BÖLGESİ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE URFA TAŞÇILIĞINDAKİ DİL VE 

TERMİNOLOJİNİN SAPTANMASI”

        Seydi YÜZGÜL

1. GÖBEKLİTEPE
Şanlıurfa merkezi Örencik Köyü sınırları içinde yer alan 1995 yılından beri sürdürülen 

arkeolojik kazılarda Neolitik Çağına tarihlendirilen (M.Ö 9000) dünyanın en eski tapınak kalıntıla-
rının bulunduğu alandır. (KÜRKÇÜOĞLU A.C) 

“T” Şeklindeki dikili taş üzerinde kabartma, oyma, işleme şeklinde figür ve tasvirler yapıl-
mıştır. Yaklaşık 12 bin yıl önce, avcılıkla uğraşan insanlar, bu taşların üzerine yılan, tilki, yaban 
domuzu, turna, boğa, örümcek, aslan gibi hayvan figürlerinin yanı sıra insan ve insana ait sem-
boller kullanıyorlar. Bu anlatımlarla insanlar yaşadıkları çevrelerini, inanışlarını, değerlerini taşa 
işlemişlerdir. 

Göbeklitepe (Mayıs, 2010)
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Kabartma aslan heykeli ve dikili taş (Fotoğraf: Gap İdaresi Kartpostalı)

Kuş motifleri (İbrahim GÖĞER, Amen, Afsad Yayını 2014)
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Tilki motifleri  (İbrahim GÖĞER, Amen, Afsad Yayını 2014)
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Dikili taş üzerinde yer alan tilki motifi (İbrahim GÖĞER, Amen, Afsad Yayını 2014)

2. URFA KALE ETEĞİ KAYA MEZARLARI MOZAİK VE FRESKLERİ
Nekropol, İslam öncesi döneme ait arkeolojik alanlardaki mezarlıkların ve toplu mezar 

yerlerinin bulunduğu bölgelere verilen isimdir. Roma ve Bizans Dönemlerinin ölü gömme gelene-
ği incelendiğinde, ölülerin genellikle kayaların içerisi oyularak yapılan oda mezarlara gömüldüğü 
görülmektedir. Böylece şehirlerde dağlık ve kayalık alanlarda nekropoller oluşmuştur.

Yakubiye bölgesinde bulunan kaya mezarları daha çok bu bölgeye özgü mezarlar tipinde 
yapılmıştır. 

Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerine ait olan bu tip mezarlar, Urfa’nın güney nekropolün-
de tepe yamaçlarında yer almaktadır. 

Urfa’da, Edessa krallığından itibaren başlayan nekropol (mezarlık, ölüler şehri de denir) 
geleneği eldeki verilerden yola çıkarak M.Ö. V. yüzyıla kadar sürdüğü tahmin edilmektedir.
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2013 Yılında başlatılan proje ile alanda bulunan yaklaşık 70 adet kaya mezarı tesbit edil-
miş ve bunların rölöveleri alınarak projelendirmeleri de yapılmıştır. Yakın zamanda ise çevre 
düzenleme ve restorasyon uygulaması bitirilmiştir.

Urfa Kalesi ve Batısında yer alan nekropol alanı (2011)

Urfa Kalesi ve Batısında yer alan nekropol alanı (2017) Uygulamanın bitmiş hali
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27 Nolu Kaya Mezarı Plan Kesit ve Görünüşü
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Kale eteği 30 Nolu kaya mezarı ve duvarda yer alan freskler (Foto: Ali İLASLAN)

67 Nolu kaya mezarı içerisinde yer alan taban mozaiği (Foto: Ali İLASLAN)
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69 Nolu kaya mezarı içerisinde yer alan taban mozaiği (Foto: İbrahim SARISU)

  ܕܒܐܝܪܥܙ

ܐܝܡܣ ܪܒ

[Samyo oğlu Zcaryabad]

ܬܬܢܐ ܐܝܡܐ

ܐܪܦܣ ܐܢܪܓ

[Gernasepra’nın eşi Amia]

ܐܝܢܘܬܦܐ

ܐܢܪܓ ܪܒ

[Gerna oğlu Eftunia]

ܠܕܓܡ

ܬܬܢܐ 

ܐܝܢܘܬܦܐ

[Eftunia’nın eşi Magdal]
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Mezardaki taşın üzerinde bulunan yazıt: Türkçe Tercümesi: Bu kabir, Yuhanun oğlu Şe-
mas Kawba ve Yavsef oğlu Eliya’nındır.  (Yazı karakteri ve etimoloji; Sanat Tarihçi İbrahim Halil 
SARISU – Çeviri; Arkeoloğ Sami DİK)

3. GELENEKSEL URFA EVLERİ ÖZELLİKLERİ ve HACI BEKİR PABUÇCU EVİ

            Geleneksel Urfa Evleri Özellikleri

Yığma sistemle inşa edilen Urfa evlerinde taşıyıcı duvarlar, her iki yüzde 25 cm. kalın-
lıkta kesme taş “nahit” ve aralarında 20–40 cm.lik boşluk moloz taş ”hampara” ile doldurularak 
oluşturulmaktadır. Duvar kalınlıkları 70–100 cm arasında değişmektedir. Taşların her bir sırasına 
“kor” denilmektedir. Taşların birbirine değen yüzlerinde oluk açılmakta ve bu oluktan şerbet ve-
rilmektedir. Taşlar arasındaki derzlerde ise bağlayıcı harç olarak, küfeki taşı tozu, kireç ve su ka-
rışımından elde edilen “kül kireç” kullanılmaktadır. Duvarların üzeri sıvasızdır.  Sadece odaların 
içi ve tavanı kendir sıvalıdır.  Bu sıva, kendir lifi, kireç, kül ve su karışımından elde edilmektedir 
(Akkoyunlu, Z. (1989). Süslemeli, korkuluklar, kuş takaları, konsollar yapılmış, duvar yüzeylerin-
de bezemeler, hayvan ve bitki motifleri işlenmiştir. Geleneksel Urfa yapılarında;  Taş süslemeler, 
taş malzemenin işleme kolaylığı sayesinde, geleneksel Urfa evlerinde yaygın olarak görülmekte 
ve ev sahibinin gelir seviyesine göre zenginleşmektedir. Taş süsleme olarak, kornişler, rozetler, 
rozaslar, kabaralar, madalyon ya da daire çerçeveli bitki motifleri, çerçeveli ve çerçevesiz bitki 
motifleri görülmektedir. (Akkoyunlu, Z. (1989). Urfa sokaklarının dar olmasına rağmen, açılan bir 
kapıdan girilen Urfa evlerinin genişliği ve avlunun yarattığı ferahlık ile dar sokak-geniş ev tezatı 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, evlerin sokak cephelerinin genellikle sağır olmasına karşın avlu 
cephelerinin hareketliliği yine ayrı bir tezat oluşturmaktadır. Bu enteresanlık, hayret duygusunu 
oluşturmakta ve merak edilmeyi arttırmaktadır. Bu durum, Urfa Evlerinin köklü ve başarılı bir mi-
mariye sahip olduğunun da göstergesidir. Urfa Evleri, Güneydoğu Anadolu’nun bezeme açısında 
en zengin örnekleridir. Ağır, birkaç kat profilli konsollar, küçük kemer sıralarından oluşan korniş-
ler, camsız, değişik biçimlerdeki kafa pencerelerinin (taka) bezemesel taş oyma kafesleri, pence-
reler üzerindeki kuş evleri (kuş takası), gezenek korkulukları, pencere kemerleri, sağır duvarları 
süsleyen madalyonlar, demir parmaklıklar ve korkuluklar, kapı tokmakları, yapı içinde kapıların 
ahşap oymaları ve ahşap pencere kepenkleri, zengin bir geleneğin ürünleridir (Kuban, D. (2007).

3.1. Hacı Bekir Pabuççu Evi
Yapı, Şanlıurfa İli merkezinde, Camii Kebir Mahallesi, Ada 294 ve Parsel 9’da Demokrasi 

(eski 12 Eylül) Caddesi’nde yer almaktadır. Kare şeklindeki bir avlu etrafında yer alan yığma 
yapım tekniğinde taş malzeme ile inşa edilen yapı iki katlıdır. Selamlık bölümü yol genişletme ça-
lışmaları sırasında yıkılmıştır. Süslemeleri ve hemen hemen her mimari ögede yer alan süsleme, 
detay, estetik çözümleri ile en önemli Geleneksel Urfa Evlerinden biridir. 

Yapının selamlık kısmı yıkılmadan önce selamlık bölümünün kapısındaki kitabesine göre 
H.1312/M.1894 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. Selamlık kısmının yıkılmadan önceki fotoğraf-
lardan oldukça süslemeli olduğunu görmekteyiz. Selamlık kısmının girişi üstte kaş kemerli alınlık 
altta ise oldukça yüksek tutulmuş basık kemerli açıklıklıdır. Kapının üst kısmında ise ortada vakıf 
gülü şeklinde rozet kabartma içinde Hicri 1312 tarihli kitabe yer almaktadır. Kitabenin iki yanında 
geometrik desenli rozetler yer almaktadır. Ancak 1979-1982 yılları arasındaki 12 Eylül caddesinin 
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(Bugünkü Demokrasi Caddesi) imar uygulamaları esnasında evin selamlık bölümünün tamamı 
ve fotoğrafta görülen kapısı yıktırılmıştır. 

Hacı Bekir Pabuççu Evi avludan eyvanın görünümü

Eyvanda yer alan niş, badgirler, ve süslemeler
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Eyvan süslemesinin görünümü

Eyvanın kemerinde oyma tekniğiyle yapılmış kilit taşı
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 Kemerin üst köşelerinde ise ay-yıldız motifi işlenmiştir. Kemerin en dışında iki sıra mukar-
nas dizisi yer almaktadır. Eyvanın güney cephesinde ortada daha büyük, yanlarda ise küçük üç 
tane dikdörtgen niş yer almaktadır. Ortadaki büyük niş en dışta iki sıra mukarnas ve bitkisel süs-
leme dizisiyle sivriltilmiş kaş kemer ve bunun hemen altıda ise dilimli kemerli niş yandaki duvara 
oturtulmuştur. Bu mukarnaslı ve bitkisel süslemeli dizi diğer batı ve doğu cephesini de dolaşmak-
tadır. Büyük nişin iki yanındaki nişler ise birbirinin simetriği şeklinde; dışta basık kemerli alınlık, 
içte ise dilimli kemer olarak yapılmıştır.  Bu iki nişe  hava cereyanını sağlayan  ve yazın serinlik 
veren, damla bağlantılı, baca şeklinde hava kanalı açılmış; bu kanal  dam üzerinde mihrap taşını 
andıran nişli badgir ile (rüzgârlık) son bulmuştur. Kuzey veya kuzeybatıya yönlendirilmiş olan bu 
taşlara çarpan rüzgârın hava kanalından eyvana inerek serinlik vermesi sağlanmıştır. Bu rüzgâr 
taşları, yaz aylarında gece namazları için mihrap görevini de görmektedir. Eyvanın doğu ve batı 
cephelerinde birbirinin simetriği şeklinde yandaki odaların eyvana açılan basık kemerli üçer tane 
pencereleri yer almaktadır. Pencerelerin hemen üst kısmında ortadakiler oval, yandakiler ise 
eşkenar dörtgen şeklinde kuş takaları yer almaktadır. Bu kuş takalarının etrafı oldukça zengin 
süslemelerle tezyin edilmiştir. Eyvanın üst örtüsü içten ahşap geometrik şekillerle süslenmiştir. 
Dıştan ise çatı ile kapatılmıştır.

Köşk kapısı üzerinde yer alan kitabe



471

“Urfa Bölgesi Taş İşçiliği Ve Urfa Taşçılığındaki Dil ve Terminolojinin Saptanması”

Maddi Kültür

Tercümesi; Ey ev sana hüzünle girilmesin. Ne güzel evdir ki, bütün misafirler gelebilir. Bu 
akdi sana sahib olanlar asla bozmasın. Misafirler hiçbir zaman darlık çekmesin. (Tercüme Ahmet 
Baki)

“Mimari yerleşme açısından Urfa evleri bitişik bazen de iç içe girmiş karmaşık düzende bir 
yerleşme görülmektedir. Urfa sivil mimarisinde çoğunlukla açık avlulu, eyvanlı, zerzembeli gibi 
ortak özellikler görmek mümkündür. Bu evde de yine bahsedildiği gibi iki katlı, avlulu, eyvanlı 
ve havuzlu olarak geleneksel Urfa evlerinin plan ve mimari özelliklerini yansıtmaktadır.” (M.Ali 
DOĞAN Sanat Tarihi Raporu)

Dışarıdan bakıldığında cepheleri son derece sade görünen bu evin avlusuna girilince ya-
pının görkemi, süslemelerinde ki ince dokunuşlar ve sanatkârlık fark edilmektedir. Bu özellikte 
yine Geleneksel Urfa Evlerinin genel özelliklerindendir. Geleneksel Urfa Evlerinde, planlama içe 
dönüktür. İçe dönük olan yapıların cepheleri sade tutulup, avlu cepheleri oldukça süslü ve beze-
melidir. 

“Avlunun güneyinde yer alan ve Selçuklu medreseleri eyvanlarını hatırlatan abidevi ey-
van, avlunun kuzeyindeki odalar üzerinde bulunan tutya çatılı, avluya taşan konsollara oturtulmuş 
zarif köşk,  avluya bakan cephelerdeki zengin taş süslemeleriyle ve odalarındaki ahşap işleriyle 
adeta küçük bir sarayı andırmaktadır.” (M.Ali DOĞAN Sanat Tarihi Raporu)

4. URFA TAŞÇILIĞINDAKİ DİL VE TERMİNOLOJİNİN SAPTANMASI
Yukarıda mimari olarak farklı işlev ve niteliklere sahip ve tarihi olarak da birbirlerinden 

farklı dönemlerde farklı tekniklerle yapılmış üç eser incelendi. 

1-Göbeklitepe, M.Ö 12 bin yıl öncesi ait tapınak olduğu düşünülen “T” şeklindeki mimari 
öğeler ve bu öğeler üzerinde kabartma hayvan figürleri. 

2-Urfa Kale Eteğinde kayalık zemine oyularak oluşturulan kaya mezarları ve bu mezarlar 
içerisinde yer alan mozaik ve freskler.

3- Geleneksel Urfa Evleri ve Hacı Bekir Pabuççu Evi.

Bu eserlere dikkat edildiğinde hepsi özellikle kendi dönemleri için oldukça kıymetli 
eserlerdir. Bu eserler iyi bir mimari anlayış ve kurgu ile birlikte oldukça titiz bir işçilik ve sanatkâr-
lıkla taşların işlenmesi ile ortaya konulmuşlardır. Günümüzde yine bu taş işçiliği bölgede devam 
etmektedir. Göbeklitepe veya kaya mezarı mozaiği yapılmasının anlamı ve gereği yoktur ancak 
taş işçiliği ve taşın işlenmesi özellikle tarihi yapıların restorasyonları, (Hacı Bekir Pabuççu Evi’nin 
restorasyonu gibi) sayesinde devam etmektedir. Bu işleri yapan ustalar yine geçmişten gelen ve 
bölgede kullanılan kendi aralarında anlaştıkları teknik bir dil kullanmaktadırlar. Bu çalışma ile söz 
konusu bu dile ait terimler ortaya çıkarılmıştır. Bu dil somut olmayan bir miras olduğundan ve 
gelecek nesillere iletilebilmesinin önemi açısından araştırılmaya değer görülmüştür. Çeşitli taş 
ustaları/işçileri ile görüşülerek bu terimler saptanmaya çalışılmıştır. Urfa bölgesinde yer alan taş 
ustaları ile görüşülmüş ve terimler saptanmıştır. Kullanılan dil ve kelimeler genellikle Arapça’dır. 
Halep bölgesinden yakın zamanda Şanlıurfa’ya gelen taş işçilerinin de bu terimleri kullandığı ve 
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bu yolla Şanlıurfa’daki işçi ve ustalarla anlaşabildikleri görülmüştür. 

Taş yonuşunda kullanılan aletler: Tarak, külünk, testere, gönye, düz keski, kavisli keski, 
törpüler, zımparalar.

Tek: Kapı, pencere üstlerinde yer alan lentoya verilen isim.

Zeviye veya müsafat: İki yüzü de görünen taş duvar.

Nahit: Tek tarafı açıkta kalan kesme taş.

Atebe: Yuvarlak, işlemeli veya düz kapı-pencere lentosu.

Kelp: Taş duvarda kapı veya pencere takılacak kısımdaki dişe verilen isim.

Külünk, yonacak, tarak: Taş yonmak, taş yüzünü düzeltmek vb. amaçlarla kullanılan çekiç 
benzeri alet.

Yaprak: Ocaktaki taşları kesmek, birbirinden ayırmak için kullanılan metal parçalar.

Kehil: Derz, iki taş arasındaki ara.

Raspa: Yüzeyi tarakla temizleme.

Rek: Duvarın doldurulan arka bölümü.

Destur: İki pencere arasındaki düz taş kısım, “T” yi oluşturan kısmın tamamına denir.

Kantarma: Tonozlarda yük taşıyıcı kemer.

Kantara: Kemer.

Şed: Taşta açık açılı köşe kenarı.

Hal: Taşta kapalı açılı köşe kenarı.

Mülevves: Taşın yüzeyinin bozuk olması, kullanılamaz oluşu.

Kab: Tonoz.
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Kapı ve pencere üstlerinde açıklığı geçmek için kullanılmış olan “tek”ler (Mehmet Diş Evi 2014)

   

Destur: T şeklindeki kısmın tamamı  (Mehmet Diş 
Evi 2014)

Kelp (pencere takılması için bırakılan diş(Mehmet 
Diş Evi 2014)
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Taşın arkasında kalan kısma “rek” denir. Taşın 
içeriye doğru açılı kesilmesine “şed” denir. Alttaki 

taşlarda şed belirgindir (Çetingil Evi 2017).

Atebe; kapı pencere üstündeki tek veya daha fazla 
taştan oluşan lento (Mehmet Diş Evi 2014).

       

Tarak, yonacak; duvar yüzeyini 
raspalamaya (temizlemeye) 

yarar. 

Külünk, taş yüzlerini temizlemeye, 
taşları ayırmaya, derz açmaya yarar.

Yaprak, taşları kesmeye, 
ayırmaya, patlatmaya 

yarar. 

(Fotoğraflar Ahmet OT)
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5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Satır satır, kalem kalem ve tek tek işlenen taşlar devasa yapıları, anıtsal eserleri ortaya çı-

karmıştır. Bu eserleri ortaya çıkaran topluluklar kendi bölgeleri ve zamanları için çeşitli teknik dil-
leri ve terminolojileri kullanmışlardır. Bu eserler ve süslemeler somut olan geleneksel mirasımız 
olmuştur. Ancak bu eserlerin meydana getirilmesinde, taş işleyenlerin kendi aralarında kullanmış 
oldukları dil ve terminoloji ise somut olmayan bir kültürel mirastır. 

Şu an için bilinen en eski tapınak olan yaklaşık 12 bin yıllık Göbeklitepe’den tutun günümüze 
kadar çeşitli yapılar kronolojiyi de belgeleyecek şekilde Urfa bölgesinde yer almaktadır. Soğmatar 
Antik Kenti, Nevali Çöri, Bazda Mağaraları, Sin Mabedi, Deyr Yakup Manastırı, Harran Ulu Cami 
vb. yapılar bu tarihsel süreci anlatmaktadırlar. Son derece önemli ve eşsiz bu eserlerin oluşturul-
masında hiç kuşkusuz çok köklü ve derin bir bilgi, kültür ve teknik birikim vardır. Bu birikimi oluş-
turan özgün ve teknik dil önemlidir, araştırılmaya ve somut hale getirilmeli ve gelecek kuşaklara 
da aktarılmalıdır.
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GELENEĞİ

   Dr. Yerlan ZHIYENBAYEV1 - Arş.  Gör. Gulbanu KOSHENOVA2

 

Türklerde Mezar Geleneği
Eski çağlardan beri ölümün, insanın hayatının sonu olmadığını, sadece dünya hayatından 

sonsuz dünyaya geçiş olduğu düşüncesini özümsemiş ve ruhun huzur bulabilmesi için bununla 
ilgili bir süre dinsel ve geleneksel merasimler yapmışlardır. Türk Topluluklarındaki inançlara göre, 
ölen kişiyi defin etme âdeti ve mezarını inşa etme geleneği önemli bir yer tutmaktadır. Eski Türk 
inançlarında, insan öldüğünde kurgan şeklindeki mezarın üzerine büyük bir taş “bengü taş” (ebe-
dî taş) dikildiğini ve etrafına, bu kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar “Balbal” dikildiğini Orhun 
yazıtlarından öğrenmekteyiz3.Bu cenaze törenleri, ölen kişinin kendisinin veya geride kalanlar 
için huzurlu bir ortamın veya ömrün sağlanması amaçlı düzenlendiği anlaşılmaktadır4. Eski Türk 
toplulukları olarak kabul edilen Altay Türklerinde değişik türdeki cenaze törenlerin gerçekleş-
tirdiği bilinmektedir. Bu topluluklardan bazıları ölen kişinin cesedini yakmışlar, bazıları cesedi 
mumyalamışlar, bazıları da cesedi çürümesi için ağaca asmışlardır. Anlaşıldığı üzere genelde 
üç temel yöntemlerle cenaze törenlerini yapmışlardır5.  Ancak, eski Türk kavimlerin çoğu ölen 

1 Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türk Filoloji Bölümü Türkistan/Kazakistan (yerlan.zhiyenba-
yev@ayu.edu.kz)
2 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk/Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara/Türkiye (kgulba-
nu@gmail.com)
3 Y.Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı,  İstanbul, 2007,Kabalcı Yayınevi, s. 161;173; J-P.Roux, Altay Türk-
lerinde Ölüm, İstanbul, 1999, Kabalcı Yayınevi, s.303-306.
4 J-P. Roux, Altay Türklerinde Ölüm,(Çev. Aykut Kazancıgil), İstanbul, 1999, Kabalcı Yaınevi,  s. 188-
189..
5  Roux, Altay Türklerinde Ölüm,(Çev. Aykut Kazancıgil)  , İstanbul, 1999, Kabalcı Yaınevi,  s. 217-221
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kişinin cesedini toprak altında gömme geleneği daha yaygın olarak kullanılıyordu. Günümüzde 
arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmış küçük ve büyük mezar yapılarından öğrenmekteyiz. 
Daha önce belirttiğimiz gibi, ölen kişinin sonsuz hayatında tekrar yaşamını sürdürecek düşünce-
siyle yapılan mezar odalarından oluşan yapıyı kurgan olarak adlandırmaktadır. Kurgan kelimesi 
Türkçe bir isim olduğunu ve kaynaklara Rus Araştırmacılar tarafından geçmiş olabileceği ifade 
edilmektedir. Bununla birlikte Kurgan6 kelimesinin etimolojik anlamına gelirsek, mezar üzerine 
yapılan höyük veya mezarın üzerine inşa edilen taş ev olarak ifade edilmektedir7. “Kurgan” veya 
Kazakça ifadeyle “Korğan” kelimesine baktığımızda korumak, korunaklı yer veya etrafı çevre-
lenmiş bir yer anlamını vermektedir. Belki de Türklerin eski Şamanizm inancından atalara saygı 
düşünceleriyle mezarı bir sur şeklinde korunaklı yaparak inşa ettikleri için “Korğan” diye adlandır-
mış olabilir (Fotoğraf: 1-2). 

Görüldüğü gibi Kurganlar ölen kişinin mezar odası maddi durumuna bağlı hazırlanırdı. 
Örneğin Kral Kurganı diye bilinen mezar yapılarının 24 odalı büyük bir alanda inşa edildiğini 
belirtmektedir8. Yerin altında ahşaptan odalar hazırlanır ve bir ahşap kütük tabut içerisine cesedi 
koyarak gömüyorlardı. Gömdükten sonra üzerlerini taşlardan dairesel şekilde korunak veya kü-
çük piramitler şekline benzer düzenlemelerle inşa ediyorlardı. Veya mezarlarının üzerine balbal 
taşlar dikerek etrafını taşlarla çevreliyorlardı9.   Orta Asya’da İslam öncesi Eski Türk Topluluk-
larında görülen kurgan yapma ve balbal taş dikme geleneğini İslamiyet kabulünden sonra da 
değişik şekillerle devam ettiğini söylemek mümkündür.

 
Fotoğraf 1. Türk Balbal Taşı, Çadır Bölgesi, Rus-Al-

tay, G.V. Kubareva’dan
Fotoğraf 2. Sayan-Altay Bölgesi. Arjan Bölgesinde 

bulunan kurgan. K.V. Çugunov’dan

6  J. A. Kastane, Nadgrobnıya Soorujenıya Kirgizskih Stepey, /Les Monuments Funeraires de la steppe des 
Kirghizes, Orenburg, 1911.s. 5; 34. Eserinde İslam öncesi dönemlerde Kırgız veya Kazakların Kurgan yapıla-
rının Oba veya Uba olarak isimlendirdiklerini ve dış görünüşüne bakarak Taşoba, Karaoba, Kızıloba, Sarıoba, 
Kosoba veya Kişkeneoba diye adlandırdıklarını belirtmektedir. İslam sonrasında ise mezarını gömüyorlar 
ve üzerine balbal taşlarına benzer mezar taşını dikiyorlar. Mezar taşının üzerine de Arap harfleriyle yazı 
ve hangi kavime ait ise o kavimin damgasının kazıyorlar.   
7   Kurganlar hakkında geniş bilgi için bknz: Y. Çoruhlu Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar,  İstanbul 
2016, s. 22-32.
8  J-P. Roux, Altay Türklerinde Ölüm,( Çev. Aykut Kazancıgil)  , İstanbul, 1999, Kabalcı Yaınevi,  s.297.
9  J-P. Roux, Altay Türklerinde Ölüm,(Çev. Aykut Kazancıgil)  , İstanbul, 1999, Kabalcı Yaınevi,  s. 303-311.
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Türklerde anıt-mezar yapmak düşüncesi İslami inançlara örtüşmemesine rağmen, İran 
Samarra’da 862 tarihlerinde El- Muntasır adına annesi tarafından inşa edilmiş olan Kübbetü’s-Sü-
leybiye yapısının inşa edildiği bilinmektedir. Bu yapı Türk-İslam Mimarisinde ilk türbe olarak kabul 
görülmektedir10. Orta Asya’da ise 10.yy’dan itibaren mezar yapıları inşa etmeye başlandığını gör-
mekteyiz. Günümüzde bilinen ilk örnek olarak kabul görülen İsmail Samani Türbesinin 10. yy so-
nunda inşa edildiği düşünülmektedir11 (Fotoğraf: 3). Bu yapıyı takriben Tim Arap Ata Türbesi(10.
yy) ve Orta Asya’da ilk İslamiyet’i resmi din olarak kabul eden Karahanlılar dönemine ait ve 11.yy 
sonu -12.yy tarihlendirilen Ayşe Bibi(Fotoğraf:4), Babacı Hatun ve Özgend gibi Türbelerdir12. 

Fotoğraf 3. Buhara, İsmaiil Samani Türbesi (10. yy) Fotoğraf 4. Kazakistan, Ayşe Bibi Türbesi (11-12.
yy)

10  Önkal, H. Anadolu Selçuklu Türbeleri, 1.Baskı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi,  1996. s. 3-4.
11  Orta Asya coğrafyasında ilk türbe mimarisi örneği olarak kabul edilen İsmail Samani türbesinin inşa tari-
hini Türkiye yayınlarının genelinde 10.y.y. başları veya 907 gibi tarihler geçmektedir. Son dönemlerde yayın-
lanmış Ş. Kamoliddin, “İsmoil İbn Ahmad as- Somonii”, Özbek Davlatçiligi Tarihidan (IX-X Asrlar), Taşkent, 
2017, s. 46-56: Adlı eserinde yazar Buharalı Tarihçi M. Saidjanova’nin bilgilerine istinaden H.976M/ 1568-
1569 tarihli, Farsça yazılmış “İsmail Samani Vakıfnamesi”nin ikinci nüshasında, İsmail Samani H.254/M. 
868 tarihinde babası Emir Ahmad İbn Asad’ın kabri üzerine türbe yaptırdığı hakkında bilgi geçmektedir. 
İsmail Samani’nin babası H.250/M. 864-865 tarihinde vefat ettiğini belirtmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak 
1927’de türbede yapılan kazı sonucunda iki adet ağaç sanduka bulunmuş ve doğu cephesindeki sandukanın 
İsmail Samani’ye ait olabileceği tahmin edilmektedir; M.S. Bulatov, Geometriçeskaya Garmonizatsiya V Arhi-
tektüre Sredney Azii IX-XV vv. İzdatelstvo Nauka, Moskva 1988, s.97-104. 
12  M.S. Bulatov, Geometriçeskaya Garmonizatsiya V Arhitektüre Sredney Azii IX-XV vv.İzdatelstvo Nauka, 
Moskva 1988, s.105-112; İ.Çeşmeli, Orta Asya ve Karahanlı Dönemi Mimarisi, İstanbul 2007, Arkeoloji 
ve Sanat Yayınları, s.130-136; M. Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Birinci Baskı, 
İstanbul 1977, s.107-138. 
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Kızılorda Bölgesinde Mezar ve Türbe Geleneği
Kazakistan’ın Kızılorda İli Şiyeli İlçesine bağlı Baygekum Köyünde yer alan Okşı Ata Me-

zarlığı’ndaki mezar yapıları üzerinde mimari şekil ve gelenekleriyle anlatmaya çalışacağız. Söz 
konusu mezarlıkta 11.yy’dan başlayıp günümüze kadar hala mezarlık olarak kullanılan ve çevre 
köy halkı ölen yakınlarını bu mezarlıkta defnediyorlar. Mezarlıktaki en erken tarihli Okşı Ata ve 
Asan Ata türbelerini bazı araştırmacılar 11.-12.yy’a tarihlendirmişlerdir13.  Adı geçen yapılardan 
sonra Esabız Türbesinin de 19.yy’da inşa edilmiş olabileceğini belirtmişlerdir. Erken Ortaçağ 
veya Moğol İstilası öncesi inşa edilmiş olduğu düşünülen bu yapılır, kare planlı ve üzeri kubbe ör-
tülüdür. Türbelerin üçü de tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Bu türbelerde kullanılan plan tipi çok 
bilinen ve Kazakça ile “Kesene” ismiyle anılan yapı türüdür. Kesene Türkçedeki türbe anlamında 
kullanılmaktadır. Ancak kesene dışında daha bir mezarla ilgili kullanılmakta olan kelimeler vardır. 
Büyük ihtimalle bu isimler mezarın şekline ve dış görünüme göre isimlendirilmiştir. Kazaklar eğer 
bir mezar yapısına Kesene diyorlarsa o yapının üzeri kesin kubbe ile örtülüdür. Bazen de halk 
arasında türbe kelimesinin karşılığı yerine kümbez de deniliyor. Kümbez aslında kubbe demektir. 
Ancak yapının üzeri kubbeli ise yerli halk kümbez ifadesini daha çok tercih ediyorlar.   

Diğer örneklerimizde verilen mezar yapılarına gelirsek sağana, sağatam, törtkulak ve 
mazar tabirleri de günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ifadelerdir. Sağana demek mezarın 
üzerinde korunaklı bir şekilde üzerinde düz bir çatıyla veya ahşapla örtülü ve etrafı değişik 
malzemelerle alçak seviyede çevrelenmiş olan mezar yapısına denilmektedir. Eğer bir mezar 
için sağanatam ifadesi kullanılıyorsa, etrafı duvarla kerpiç veya tuğla çevrili olan mezarın yerini 
belirgin etmek amaçlı kerpiçten veya tuğladan sandukaya benzer bir şekilde yapılıyordur.  Söz 
konusu çalışmamızda ele aldığımız Okşı Ata Mezarlığı’nda bulunan mezarlar ve türbeleri şekil 
açısından farklılıklar göstermektedir. Mezarlıktaki mezar ve türbe örneklerini incelediğimizde dört 
ayrı tip mezar ve türbe örneği ile karşılaşıyoruz. 

Kazaklarda ölüm anından başlayıp,  ölüyle ilgili yapılan tüm geleneklerin her aşamasında, 
bozkır hayatında bilinen eski Türk inanç ve yaşam tarzının İslam inancıyla bütünleşmiş unsurlar 
görülmektedir. 14 

OKŞI ATA MEZARLIĞI’NDAKİ MEZAR ÖRNEKLERİ

1. Kare ve Poligonal Gövdeli Mezarlar

 Okşı Ata Mezarlığı’nda 11.-12.yy örneklerinden Okşı Ata ve Asan Ata Türbeleri, kare plan-
lı ve kubbe ile örtülüdür. Daha sonraki dönemlere ait türbeler poligonal planlı yine üzeri kubbe ile 
örtülü türbe örnekleridir. Ardından dört ayak üzerine oturtulmuş baldaken15 tarzında iç içe geçmiş 

13  Okşı Ata Türbesinin tescil belgesi; T.Konıratbayev, Ertedegi Eskertkişter: Sır Boyının tarihı men made-
nieti, Almatı, 1996, Öner, s.121; E.M. Baytenov, Memorial’noe Zodçestvo Kazahstana: Evolyusiya İ Problemı 
Formoobrazovaniya, Nİİ Teorii Arhitekturı İ Gradostroitelstva, Rossiiskaya Akademiya Arhitekturı İ Stroitel’nıh 
Nauk, Moskva, 2004,( Yayınlanmamış Doktora Tezi) s. 126, 131
14   Kazakların 19.yy kadar ki cenaze merasimleri hakkında geniş bilgi için bknz: F. Ünal, Kazaklarda Defin 
Merasimi ve Aş Verme Geleneği, Bilig dergisi, Bahar 2008, Sayı 45,s. 103-130. 
15  Ali, Kılcı, Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir (XIV-XV.yy) Baldaken Tarzı Türbeler,  Ankara 2007, s. 
19. Adı geçen eserde, yazar, Baldaken teriminin  M.Oluş Arık’ın doktora tez çalışmasında Anadolu’daki  yan-
ları açık türbeleri için kullandığını belirterek, bundan sonraki çalışmalarda daha yaygın bir şekilde bu terimin 
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türbe örnekleri de vardır. Bu şekil çok nadir görülen örneklerdendir. Son dönemde yapılmış bu 
tür türbelerin yanında çevrilmiş olan yerler aynı aileden ilerdeki tarihlerde yapılacak mezar anıta 
aittir. Örneğin kızı ile annesinin genç yaşlarda vefat etmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu tipteki me-
zar yapılarının veya türbelerin boyutları değişiktir. Boyutları değişmesine rağmen hemen hemen 
bütün türbe örneklerinin üst örtüsü kubbedir. Genelde kubbeli mezar yapıları inşasında en kaliteli 
malzemeler tercih ediliyor.  Bu tipteki örneklerimiz hepsi tuğladan inşa edilmiştir.  Bu tipteki ör-
neklerdeki geç dönem yapılarında beyaz ve kırmızı renkli tuğlalar kullanılmıştır (Fotoğraf: 5-12).

 

 
Fotoğraf 5. Okşı Ata Mezarlığı, Okşı Ata Türbesi (11-12. yy) Fotoğraf 6. Okşı Ata Mezarlığı. Günümüz türbe örneği

 
Fotoğraf 7. Okşı Ata Mezarlığı, Asan Ata Türbesi (11-12. 

yy)
Fotoğraf 8. Okşı Ata Mezarlığı. Günümüz türbe örneği

kullanılmaya başladığını ifade etmiştir. Bununla birlikte yazar, Baldaken tarzı türbeler, kareden çokgene 
kadar çeşitli planları yansıtan, üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, yan cepheleri açık türbelerdir demiş-
tir. Ve Baldaken tarzı türbelerin yapılışında dışa açık olarak düşünülmüş olması ilk özelliklerindendir. 
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Fotoğraf 9. Okşı Ata Mezarlığı, Esabız Türbesi (19. yy)
 

Fotoğraf 10. Okşı Ata Mezarlığı. Günümüz türbe örneği

Fotoğraf 11. Okşı Ata Mezarlığı. Günümüz türbe örneği Fotoğraf 12. Okşı Ata Mezarlığı’nda günümüz 
Baldaken tarzı türbe örneği

2. Etrafı Çevrili Mezarlar 

Törtkulak veya Sağana olarak isimlendirilen çevresini tuğla veya kerpiçle yapılmış dik-
dörtgen şeklinde, ortasında mezarı bulunan ve dört köşesinde ağırlık kulelerine benzer küçük 
düzenlemeli mezar yapılarıdır. Bazı mezarlarda ise tuğla yerine demir veya ahşap malzeme kul-
lanabiliyor. Mezarı inşa eden kişiye göre mezar taşının yerel tabirle kök taşının (yeşil mermer) bu 
çerçeve içinde veya dışında başucuna konulabiliyor (Fotoğraf: 13-14). 
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Fotoğraf 13. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz mezar 
örneği.

 
Fotoğraf 14. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz mezar 

örneği.

3. Başucunda Mezar Taşı Olan Mezarlar 

Mezarın başucunda sadece mezar taşı bulunmaktadır. Bölgenin çöllük arazi olması sebe-
bi ile mezar taşları taştan değil genelde mermer çeşitlerinden üçgen şekline benzer biçimde yapı-
lıyor. En kaliteli mermer yeşil renkli olandır. Bu mermerin bölgede bulunmadığı için yurt dışından 
getiriliyor ve maliyeti diğerlerine göre daha yüksektir (Fotoğraf: 15-16).     

Fotoğraf 15. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz mezar 
örneği.

Fotoğraf 16. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz mezar 
örneği.

4. Anıt Mezarlar 

Anıt mezar şeklinde inşa edilen bu mezar yapılarının bazıları heykelli, bazıları ise Kule 
şeklinde inşa ediliyor. Genelde bu tipte inşa edilen örnekler daha çok devlet yönetiminde çalı-
şan, bölgede ve ülke genelinde tanınan meşhur kişiler için yapılan türbe örnekleridir. Bu tür anıt 
mezarlarda bir tipolojiden bahsetmek mümkün değildir. Hepsinde kendine has farklı uygulamalar 
vardır (Fotoğraf: 17-18).  
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Fotoğraf 17. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz  me-
zar örneği.

Fotoğraf 18. Okşı Ata Mezarlığı, günümüz mezar 
örneği.

Kazak Türbe mimarisindeki yapılar genelde 3 tipte mezar yapıları inşa edilmiştir. Bunlar 
kubbeli yapılar (kümbez, teöle-tam, şoşak- beyit gibi), Kuleli yapılar (munara yapılar) ve etrafı 
korkuluklarla çevrili mezarlar (törtkulak, sağanatam) olarak üç başlık altına toplamak mümkündür 
16. Bu üç gruptaki türbe örneklerini Kızılorda bölgesinde de görebiliriz. Ancak son dönemdeki 
mezar örneklerini anıt mezarlar başlığı altında ele aldık. 

Bununla birlikte Okşı Ata Mezarlığı’nda bulunan mezarlara defnedilen kişilerin, defin ta-
rihinden itibaren her ölüm yıl dönümünde yapılacak törenler için “Jıl Ası” denilen yıllık aş verme 
âdeti vardır. Bu yemek verme geleneğini gerçekleştirmek için aş evi, ibadet etmek için mes-
cit veya cami, dışarıdan gelenler içinde misafirhane gibi külliye yapıları bulunmaktadır (Fotoğ-
raf:19-23). Ancak bu törenler, sadece mezarlıkta değil vefat eden kişinin evinde de yapılabili-
yor. Bu külliye yapıları, hayırsever veya bu mezarlıkta yakınlarının kabri bulunan kişilerin maddi 
destekleriyle inşa ettirilerek, giderleri karşılanmakta ve herkesin kullanımına açıktır. Mezarlıktaki 
kabir ziyaretleri genelde Perşembe günleri tercih ediliyor. 

Kurban kesip aş verecek aile, akrabalarını ve çevre halkını davet ederek Kuran okutup ye-
mek bağışında bulunuyorlar. Bu yemekle beraber yağda kızartılmış bauyrsak (pişi) ve “7” şelpek 
diye adlandırılmış ekmek çeşidi bolca hazırlanır. “7” Şelpekler komşulara veya gelen misafirlere 
dağıtılır. Çünkü pişilerin pişirilmesi ve kurban etinden hazırlanan yemekleri “ata- baba ruhuna 
yediğimiz içtiğimiz sevap olarak değsin” cümlesiyle misafirlere ikram ediliyor. Genelde kur-
banlık etinin hepsini büyük kazanlarda geleneksel “beşbarmak” yemeğini hazırlanıyor. Herkes 
yemeğini yiyip bitince, külliyedeki mescit veya cami imamı Kuran okuyarak dualar ediliyor. Daha 
sonra kurban bağışında bulunan aile mezarın başına giderek imama tekrar Kuran okutuyorlar ve 

16  E.M. Baytenov, Memorial’noe Zodçestvo Kazahstana: Evolyusiya İ Problemı Formoobrazovaniya, Nİİ 
Teorii Arhitekturı İ Gradostroitelstva, Rossiiskaya Akademiya Arhitekturı İ Stroitel’nıh Nauk, Moskva, 2004,( 
Yayınlanmamış Doktora Tezi) s.49.
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imama para bağışında bulunuyorlar. Bu “Aş verme” geleneği mezarlıkta kabri bulunan herkesin 
akrabaları ve yakınları tarafından ölen kişinin doğduğu gün veya vefat ettiği günlerde düzenle-
niyor. Hayatını kaybeden kişinin ilk ölüm yıl dönümünde türbesini veya mezar taşını yaptırmış 
olması gerekmektedir. Bu işlemden sonra aş bağışında ve Kuran okutularak bağışta bulunuluyor. 
Daha sonraki senelerde ise mezarının bakım ve tamirini yapmak için aynı şekilde bir aş veriyor-
lar. Ancak bu sefer daha az sayıda misafir davet edilebiliyor. Eğer yukarıda saydığımız hususları 
gerçekleştirmeyen insanlar toplumda olumsuz bir algı oluşturarak dışlanıyorlar. Çünkü mezarını 
veya mezar taşını yaptırmayan evlatları ise hayırsız bir kişi olarak algılanır. Maddi durumları 
elverişli olmasa bile borç alarak bu merasim ve mezarının yaptırmak mecburiyeti vardır. Bizim 
fikrimize göre de bu yanlış algı sebebiyle, insanlar günümüzde mezar yapımı yarışına girmiş 
vaziyettedir. 

Bilindiği üzere İslam Dünyasında en güzel türbe örneklerinin bulunduğu Semerkant’taki 
Şahı Zinde mezar topluluğudur. Maddi durumu çok iyi olan kişiler Semerkant’ın en iyi ustalarını 
getirterek kendi yakınlarının mezarını en kaliteli malzemeden özellikle siyah ve yeşil mermerden 
inşa ettiriyorlar. İslam’da kabirleri üzerine abidevi mezar yapılması uygun görülmese de, kabir-
lerin temiz bakımını yaparak daha çok ziyaretlerde bulunmak teşvik edilmektedir17. Günümüzde 
mevcut bölgedeki özellikle güney bölgeye ilerledikçe daha ihtişamlı ve modern mimari tarzında 
inşa edilmiş türbelerle karşılaşabiliyoruz. Ancak ustaların farklı bölgelerden olmasına rağmen, 
türbe mimarisinin en güzel örneklerini kare planlı ve kubbe örtülü türbe örnekleri daha yaygın bir 
şekilde tercih edildiğini söyleyebiliriz. Okşı Ata Mezarlığı’ndaki yeni yapılan türbe örnekleri, Erken 
Ortaçağ Dönemi eserlerinden olan Okşı Ata ve Asan Ata Türbelerini örnek aldığını düşünmekte-
yiz.  Bu husus sadece Okşı Ata Mezarlığı’nda veya Kazakistan’la sınırlı değil, Orta Asya’da Türk-
lerin bulunduğu her yerde görülmektedir. Çünkü Türkler, İslam dinini kabul etse de, eski ataları 
ruhuna saygı gösterme geleneklerinden vazgeçememişlerdir. Sadece İslam anlayışına uygun bir 
şekilde devam ettiriyorlar. 

Fotoğraf 19. Okşı Ata Mezarlığı Camii
 

Fotoğraf 20. Ziyaretçilerin kaldığı misafirhane

17  Ali, Kılcı, Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir (XIV-XV.yy) Baldaken Tarzlı Türbeler,  Ankara 2007, s.11.
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Fotoğraf 21. Okşı Ata Mezarlığı Camiinin içi Fotoğraf 22. Ziyaretçiler Misafirhanesi

   
Fotoğraf 23. Kurbanlıkların kesilip yemeklerin hazırlandığı aşevi

Sonuç olarak, Türk kavimlerinin yayıldığı tüm bölgelerde ölümle ilgili inanç ve gelenekler 
değişik şekilleriyle günümüze kadar devam etmektedir. Eski Türklerdeki ölümle ilgili İnanç ve 
gelenekler İslam inancıyla bütünleşerek halen özellikle Kazakistan’ın Kızılorda ve Güney bölge-
lerinde uygulanmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, Güney Kazakistan’daki Türkistan (Yesi) gibi şehir ve kasa-
balardaki mezar ve türbe yapıları Kızılorda bölgesindekilere göre daha gösterişlidir. Buradaki 
yapıların çoğunda değişik inşa malzemeleri kullanılmıştır. Okşı Ata Mezarlığı’nda günümüzde 
eski geleneğe bağlı kalınarak ölen kişilerin ölüm yıl dönümlerinde yapılan kurban, adak ve mevlit 
merasimi gerçekleştiriliyor.  Her yıl bu merasim sırasında ölen kişinin yakınları mezar veya türbe 
yapılarının tamirlerini de yapmaktadırlar.
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	5-2-Maddi Kültür

