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İ

nsanlık tarihi çok uzun bir yol. Bizler bu yoldan, yaşayarak, üreterek ve tüketerek
geçiyoruz. Her geçiş, tarih sayfalarında yerini alıyor ve günümüze ulaşıyor. Toplumlar,
geçmişten günümüze ulaşan bu izleri takip ederek; yöreselden ulusala, ulusaldan evrensel
değerlere ulaşmayı hedefliyor.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak güçlenen kitle iletişim araçları baş döndürücü bir
hızla dünyayı etkisi altına alıyor, küreselleşme dediğimiz olgunun gelişmesine katkı sağlayarak,
tüm toplumların kendilerine özgü kültürel değerlerini aşındıracak problemlerle karşı karşıya
kalmalarına ortam hazırlıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler; ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı
kolaylaştırırken kendi kültürel değerlerimizin aşınması gibi birtakım riskleri de beraberinde
getiriyor. Bu nedenle; bizi biz yapan özgün değerlerimizi yaşatarak, evrensel kültüre katkı
sağlamak temel sorumluluğumuz olmalıdır.
Kavramsal olarak halk kültürünü ele aldığımızda, geçmişten gelen, tarihin içine hapsolma
riski içeren kültürel ürünleri konu ediyoruz. Bugün kültür adına ortaya koyduğumuz her şey
yarın tarih içinde yerini alacak, geçmişe tanıklık ederken, geleceğe de yol gösterecektir. Eğer
bu ürünler kayıt altına alınmazsa zamanın çarklarında öğütülerek, değişen ekonomik hayat ve
gelişen teknolojinin de etkisiyle hızla yok olacaktır.
Anadolu en uzak geçmişten günümüze uzayıp gelen bir uygarlığın beşiği, binlerce kavim
geçmiş, çeşitli topluluklara yurtluk etmiş, kültürün ilk tohumları insanlık tarihinin ilk çağlarındaki
yerleşimlerle atılmış bu topraklara…
Birçok uygarlık bu tohumları yeşertmiş, göçler yoluyla zenginleştirmiş ve bu kültürel birikim
Anadolu Müslümanlığı ile nihai kıvamını bularak günümüze ulaşmıştır.
Köklü bir geçmişi olması nedeniyle; halk kültürü hiç şüphesiz Anadolu coğrafyasında önemli
bir yer tutmaktadır. Yüzyılların deneyimleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan, tarihin süzgecinden
geçerek biçimlenen, kendine has kuralları olan bir değerler bütünüdür halk kültürü. Sözlü
gelenekte yaşatılan değerler ile beslenir.
Kültürün en önemli özelliği dinamik yani değişken olmasıdır. Kendi öz kültürümüzün temel
değerlerini ortaya çıkaracak her türlü çalışma, medeniyet birikimimizi yarınlara taşıyacak ve
milli kültürümüzün korunarak gelişmesine katkı sağlayacaktır. İşte bu birikimi kavramak, yarını
kestirebilmemiz için bize sağlam ipuçları sunar. Kültürel ve sosyal hafızamızı geleceğe taşıma
görevini üzerine alan bu gibi bilimsel çalışmaların diğer yandan bilgilenmemize de yardımcı
olacağı muhakkaktır.
İlki 1975 yılında olmak üzere, günümüze kadar sekiz kez organize edilmiş olan Milletlerarası
Türk Halk Kültürü Kongresi bakanlığımız tarafından her beş yılda bir düzenlenerek, takvime
bağlanmıştır. Sonuncusu 2011 yılında İzmir’de gerçekleştirilen kongreler, Türk Halk Kültürü
konusunda yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan uzman, araştırmacı ve bilim
adamlarının bir araya gelmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarına sağlamak bakımından da
önem taşımaktadır.
Türk Halk kültürü alanında yapılan çalışmaları ve son gelişmelere ilişkin verilerin ortaya
konulmasına katkı sağlayan bilimsel toplantılar ve faaliyetleri değerli buluyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.
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YALVAÇ’TA MAHALLE FIRINLARI

1*

Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ - 2**Prof. Dr. Haşim KARPUZ

1. Giriş
Yalvaç İç Anadolu Bölgesinin tarihi
kentlerinden birisidir. Pisidia Antiochea’sı
antik kenti kazıları, şehirdeki tarihi
dokunun korunması ve tanıtım çalışmaları
Yalvaç’ın zengin kültürel mirasının gün
ışığına çıkarılmasını sağlamıştır. Yalvaç
antik kentin yanı başına kurulan nadir
Türk şehirlerindendir.
Yalvaç’ın kültürel mirasının büyük bir bölümünü sivil mimarlık eserleri
oluşturmaktadır. Ev ve yardımcı mekânları, misafir odalarının yanında mahalle
fırınları da bulunmaktadır. Araştırmamızın konusunu teşkil eden bu fırınlar kadınlar
tarafından yönetilmekte ve herkes kendi ekmeğini pişirmekte, mahalle sakinleri bu
mekânlarda bir araya gelmektedir. İlçe belediyesinin bu fırınları yaşatmak amacıyla
yaptığı çalışmalarda fırınlar kısmen yenilenmiş, misafir odaları ile birleştirilmiştir.
Yaptığımız alan araştırması ile özgün fırınlar ve yenilenenler incelenmiş; özgün
fırınların mimarisi, yönetimi, ekmek pişirme aşamaları, fırınlarda kullanılan araç
gereçler ve pişirilen ekmek türleri ele alınmaya çalışılmıştır.
1* Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü - Sanat Tarihi Bölümü- Konya
2** Alan araştırmamız sırasında yardımlarını esirgemeyen Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram’a, Belediye
Kültür Müdürlüğü elemanlarına, yüksek lisans öğrencimiz Nesil Erol’a, fırınları çalıştıran kaynak kişilerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Fetihten sonra Yalvaç ve çevresi Oğuzların Bayat, Salur, Büğdüz ve Eymür
boylarının yerleştiği bir kent olmuştur.3 Antik ticaret yollarının üzerinde bulunması
Ortaçağlarda şehrin ekonomisini canlı tutmuştur. Şehrin Selçuklu ve Osmanlı
döneminde de önem kazandığını görüyoruz. Yerleşmenin esas çekirdeğini Devlet
Han Camii (Ulu Cami) ve ulu çınar çevresindeki çarşı oluşturuyordu. Bu merkeze
belirli uzaklıktaki mahalleler ise yerleşim alanını meydana getirmektedir.
Mahallelerde evler, sokaktan yüksek kerpiç duvarlarla çevrili Hayat, (avlular) içinde
yer alıyordu. Hayatta evden ayrı olarak mutfak (tandır damı), Hariciye (misafir
odası), Çaraş ocağı veya küre ocağı gibi mekânlar vardı.4 Mahallelerin merkezinde
mescitler, meydan, çeşme yer almaktadır. Mahalle fırınları da bu merkeze yakın bir
yerde konumlandırılmış, halk mimarisinin özgün yapılardır.
Ekmek, insanın ana gıda maddesidir. Anadolu insanı yalnız ekmekle karnını
doyurabilir. Ekmeksiz bir yaşam düşünemez. Yediğimiz diğer yemeklerin katığıdır.
Anadolu’da ekmek azıktır, batıda ise katıktır. Dünyada en çok tüketilen temel besin
kaynağı herhalde ekmektir. Ekmek bütün dinlerde kutsal sayılmıştır. Yere atılmaz,
üzerine basılmaz, yere düşen ekmek kaldırılıp bir kenara konulur. Büyük bir tarım
ülkesi olan Anadolu’da Neolitik çağdan (M.Ö 80004500) beri ekmek pişirilmektedir. İlk çağlarda ekmek
pişirme tekniklerinin geliştiği ve çeşitli ekmek
üretildiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda
Hititlerin (M.Ö 1800- 750) 30 çeşide yakın ekmek
yaptıkları tespit edilmiştir.5
Türklerin Anadolu’yu fetihleri sırasında yaşama
kültürleri ile birlikte ekmek kültürlerini de yeni
vatanlarına taşıdıkları bir gerçektir. Ekmek sözü eski
Türkçede “etmek” sözünden gelmektedir. Ekmeklerin
renklerine göre kara ekmek, ak ekmek veya şekline
göre somun ve yufka ekmek gibi, pişirme tekniklerine
göre fırın, tandır, kül, sac ekmeği gibi türleri
bulunmaktadır.6
Yalvaç’ta bağımsız yapılar olan fırınlarda görevli bir fırıncı kadın vardır. Bu görevli
fırını yakar, hazırlıklarını yapar. İlk gelenden başlamak üzere istenilen tür ekmekleri
pişirmektedir. Yalvaç Belediyesi bu fırınların 20 tanesini projelendirerek, yenilemiş,
zemin katta fırın, birinci katta misafir odası, kadınlar için oturma ve okuma salonu
3 Yalvaç’ta Oğuz Boyları isimlerini taşıyan mahalle ve köy isimleri vardır. (Salur, Bayat, Büğdüz gibi)
Bkz. Behset Karaca, 1570-1571 tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları, SDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, B. Kodaman Özel
Sayısı, Isparta 2010, s.96-102.
4 H.Karpuz, “Yalvaç’ta Sivil Mimarlık Örnekleri, I. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu Bildirileri, İzmit,
1999, s.213-214.
5 G. Karauğuz, Hititlerde Ekmek, Konya, 2001, s.21.
6 Ögel Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, C.4, Ankara, 1978, s.35-53.
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gibi mekânlar yapmıştır. Yaptığımız alan araştırmasında Yalvaç merkezde ancak
birkaç adet özgün fırın bulabildik.
Türk halk mimarisi ve Yalvaç halk mimarî yapıları bakımından mahalle
fırınları7 önemli yapılardır. Ekmek pişirme fonksiyonlarının yanında zengin ekmek
kültürümüzün de toplumsal tarihimiz bakımından araştırılması gerekir.
Yalvaç mahalle fırınları üzerine bugüne kadar kapsamlı bir araştırma
yapılmamıştır; ancak Konya ve Akşehir’de bazı mahalle- köy fırınları etüt edilmiştir:
Türkiye’de ekmek ve pişirme teknikleri konusunda önemli yayınlar şunlardır:
1- Ögel, Bahaddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, C.4, Ankara, 1978.
2- Talay Mitat, Ekmek Bilimi ve Teknolojisi, İstanbul, 1997.
3- Ünsal, Artun, Nimet Geldi Ekine, Türkiye Ekmeklerinin Öyküsü, İstanbul, YKB
Yayınları, 2001.
4- Sait Tahsin Tekeli, Türkiye’de Köy Ekmekleri ve Tekniği, Ankara, 1970.
5- Karpuz, Emine, “Konya’da Geleneksel Ekmek Yapımı ve Çeşitleri”, Konya
Kitabı, C.7, Konya, s.439-460.
2. Yalvaç’ta Geleneksel Ekmek Yapımı
2.1. Hazırlık ve Pişirme
Günümüzde Yalvaç’ta
yaşayan ailelerin büyük
çoğunluğu un ihtiyaçlarını
çarşıdan karşılamaktadır.
Eskiden
umumiyetle
halk un ihtiyacını yaz
aylarından
itibaren
hazırlamaya
başlardı.
Bugün bazı aileler aynı geleneği sürdürmektedir. Eskiden
çiftçi aileler hemen harmandan sonra kendi yetiştirdiği
üründen (buğdaydan), çiftçilikle uğraşmayanlar da yaklaşık bir kişiye yetecek
buğday hesabı ile ailede kaç kişi varsa o miktarda ürün satın alarak değirmenlik
hazırlığına başlarlardı. Bazı fakir aileler ise buğdaya dörtte bir oranında arpa da
ilâve ederdi. Tedarik edilen buğday önce yıkanıp damlardaki sergilerde kurutulur ve
kalburda çalkalanarak taşları temizlenir, sonra hepsi veya bir kısmı değirmenlerde
öğütülürdü. Değirmende yapılan unlar un anbarlarına (serpinlere) doldurulur. Bazı
evlerde un, anbar yerine büyük sırsız küplerde saklandığı da olur. Hatta köylerde
çuvallarda muhafaza edildiği de görülmektedir. Anbara veya küplere konulması
ıslaktan, rutubetten ve fare gibi haşereden korumak içindir. Un yapılmayan buğday
7 Fırın kelimesi Yunanca bir kelime olup “fournos” şeklinde yazılır. İtalyancaya “Furna” olarak geçmiştir. Orta
Asya’da Türkler fırın yerine “od ornı” (ateş yeri) demektedirler. Arapça’da ise “tennûr” kelimesi kullanılmıştır.
Fırın ise İtalyanca’dan bize geçmiştir. (Artun Ünsal, Nimet Geldi Ekine, İstanbul, 2003, s.133).

15

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

da anbarlarda saklanır. Yalvaç’ın bazı köylerinde eskiden çamurdan yapılarak iç kısmı
sıvanan toprak buğday anbarlarının kullanıldığı da bilinmektedir. Buğday önceleri
su değirmenlerinde daha sonra elektrikle çalışan taş değirmenlerde öğütülürken
bugün artık çelik değirmenlerde öğütüldüğü vakidir. Bu değirmenler beyaz un
yapmakta, kepeği buğdayın özünden (endosperm) ayırmaktadır. Bunun yanında
lifsiz (kepeksiz), beyaz un çıktığı için buğdayın özelliği kayboluyor endişesiyle taş
değirmenleri tercih edip daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşünerek kepekli un
yapan aileler çoktur. Un fabrikalarında veya yeni değirmenlerde yapılan unlara “has
un” ya da “beyaz un”, taş değirmenlerinde öğütülenlere ise “kara un” denilmektedir.
Un elekle elenerek iri kepek ve içinde kalmış buğday parçacıkları varsa undan
ayrılır. Unun, ince elekte elenmesine özen gösterilir. Elenecek unun miktarı
yapılacak ekmeğe göre değişir.8
Mayalı Ekmek:
Un, su ve belirli miktarda tuz karıştırılır. İçine daha önce yumuşatılmış ekşi maya
ilave edilir. Tuz genelde su ile eritilerek katılır. Dikdörtgen ahşap hamur teknesinde
veya iç kısmı kalaylı bakır (şimdi genellikle plastik) leğenlerde elle yoğurulur. Unun
içine katılan su sert olmamalıdır. Maya olarak da Yalvaç mahalle fırınlarında kişiler
ticaret amaçlı değil, kendileri için ekmek yaptıklarından genelde geleneksel ekşi maya
kullanırlar. “Maya çoğalsın” diye bazen akşamdan bir kilo kadar unla karıştırılarak
bekletilir. Ekmeğin yumuşak olması için hamurun içine bazen haşlanmış patates
veya az miktarda nohut unu katıldığı olur. Yoğurma işlemine belli kıvama kadar
devam edilir. Yoğurulan hamur dinlenmeye yani mayalanmağa bırakılır. Hamur
yazın 1,5-2 saat kışın ise 3-3,5 saatte mayalanır. Hamurun kabarması mayalanmış
olduğunu gösterir.
Mayalanan hamurun cıvık olmamasına dikkat edilir (kulak memesi
yumuşaklığında olmalıdır), üzeri hamur bezi ile örtülüp, hamur teknesiyle omuzda
mahalle fırınına götürülür. Fırında Hanay (Haney) denilen yaklaşık yerden 80 cm
yükseklikte ağaçtan yapılmış üzeri tahta döşeli yere bırakılır. Mahalle fırınlarında
ekmek pişirme sırası fırının kapısından içeriye giriş sırasına göre düzenlenir. Fırında
hanay üzerine hamur bezi serilir. Teknedeki hamur, yapılacak ekmeğin büyüklüğüne
göre kesilir, buna “el etme” denir. Dikdörtgen veya yuvarlak senit üzerinde bu işlem
yapılır. Bunun için “eysiran” denilen uzun saplı spatulaya benzer alet kullanılır. Bu
hamur parçaları el ile yuvarlanır, buna beze denilmektedir. Daha sonra bu bezeler
elle veya merdane ile açılır, böylece yaklaşık 30-40 cm çapında 3 cm kalınlığında
daire şeklinde ekmek hamuru elde edilir. Bu hamurlar ekmek tahtasına konarak
8 Artun Ünsal, Nimet Geldi Ekine, s.126-131.
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üzeri elle ıslatılır ve tam ortasına parmakla bir delik açılır. Eğer istenirse üzerine
susam veya çörek otu serpilir.
Pişirme:
Tahta üzerindeki hamurlar fırının önüne getirilerek, fırın görevlisi tarafından
fırıncı küreği üzerine alınır. Daha önce ekmek yapacak kişi tarafından getirilen gazel
ve talaşla ateş yakılır, fırının zemini ısınınca küller süpürülür ve sönge ile silinir.
Fırıncı küreğindeki hamurlar fırına atılır. Fırının kapısı biraz kapatılıp ekmeğin
sadece alttaki taştan değil, fırının içindeki ısı ile her tarafının pişmesi ve kızarması
sağlanır. Bu sırada hamurdaki rutubet buharlaşarak fırının içinde yayılır ve ekmeğin
sertleşip kurumasını önleyerek kabarmasını sağlar. Ekmeğin pişip pişmediğini fırıncı
kontrol eder.9 Ekmek sahibi pişirmeye hiç karışmaz. Fırında müşterilerin ekmekleri
karıştırılmaz. Fırın görevlisi bir kişinin ekmeğini çıkarmadan diğerinin hamurunu
fırına sürmez. Nihayet pişen ekmekler fırından çıkarılıp hanaya serilerek soğutulur.
Eysiranla kazınıp, yıkanarak temizlenen hamur teknesine dik olarak sıralanır ve
omuzda taşınarak eve götürülür. Yalvaç’ta bu ekmeğe ev ekmeği denilmektedir.
Yalvaç’ın kendi yöresinde yetişen buğdayın taş değirmenlerde öğütülmesi ile elde
edilen kepekli undan yapılan, dış kısmı kabuklu içi yumuşak biraz esmer ve lifli
olan bu ekmekler, beyaz undan yapılan ekmeklere göre iştahla yenmekte ve insanı
daha uzun süre tok tutmaktadır.
Fırın Yönetimi:
Sayısı 20 civarında olan mahalle fırınlarının mülkiyeti belediyeye yetki ve
sorumluluğu belediye başkanına aittir. Bu fırınlar halkın yöresel ekmeğini yapmak
için kullanılır. Her fırının bir görevlisi olup, bunlar müracaat üzerine muhtar ve
ihtiyar heyetinin değerlendirmesi ve belediye başkanının oluru ile görevlendirilir.
Fırın görevlisi fırının temizlik ve düzenini sağlamakla yükümlüdür. Görevli,
fırının işleyişinde eskiden beri süre gelen örf, adet ve geleneklere uygun hareket
etmek zorundadır.
Yalvaç’ta fırın görevlisine pişirme karşılığı 15 ekmekte bir ekmek veya bir ekmek
ücreti kadar para verilmektedir. Ekmek, börek, hamursuz, baklava pişirme fiyatı
mahalle muhtarlarının toplu kararı ile belirlenir. Fırıncı, fırını ticarethaneye
dönüştüremez ve herkese eşit davranmakla yükümlüdür. Pazartesi günleri hafta
tatilidir. Fırında sağlığa zararlı maddeler yakılmaz, yakacak ekmek yapacak mahalle
sakini tarafından getirilir.
9 Fırıncı Necibe Şen ve mahalle sakini Şerife Kurucu’nun sözlü anlatımı.
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2.2. Ekmek Yapımında Kullanılan Araçlar (Resim 5,6, Çizim 1)

Anbar (ambar, serpin, zerpun, bazı yerlerde “gavran”): Umumiyetle
dikdörtgen biçiminde büyüklüğü değişen ahşaptan yapılan, kapaklı, bazen iki odalı
(gözlü) tahıl veya un doldurulan büyük sandık, depo.
Hamur Teknesi: Farklı ölçülerde olmakla birlikte genellikle 100 cm boyunda 3540 cm yüksekliğinde üst kısmı 50 cm kadar, taban kısmı ise 30-40 cm genişliğinde
ahşaptan yapılan ve hamur yoğurmak ve taşımak için kullanılan bir alettir. Bazı
yerlerde yuvarlak iç tarafı kalaylı bakır leğenler (tirki) kullanılır. Şimdilerde bunun
yerini genellikle plastik leğenler almıştır. (Çünkü taşıması ve yıkaması kolay, fiyatı
daha ucuz olduğundan)
Elek: Unu elle elemek için kullanılan elekler ahşaptan daire biçimindeki bir
kasnağın bir tarafına ince elek teli geçirilmesi ile yapılır. Ebatları farklı olmakla
birlikte genelde çapı 50-60 cm, kasnak yüksekliği ise 15 cm kadardır. Eskiden tel
yerine elek bezinin de kullanıldığı bilinmektedir. Bazı yörelerde ipek elekler de
kullanılır.10
Gözenekleri eleklere göre (iri, orta, küçük) farklı olup, has un elemek için ince
gözenekli elekler kullanılır.
Eysiran (esiran): Pas tutmaması için çelikten yapılan yaklaşık 30 cm uzunluğunda
ağız kısmı 8-9 cm genişliğinde ve 10 cm boyunda, sap kısmı ise 2 cm eninde bir
araçtır. Hamuru tekneden çıkarırken ve beze yaparken hamuru kesmede ve teknede
kalan hamuru kazımada kullanılır.
Hamurbezi: Genellikle pamuklu kumaşlardan yapılan ve kalın olması için iki
katlı yapılan büyükçe bezdir. Büyüklüğü kişinin isteğine göre değişir. Eski kumaş
parçaları birleştirilerek değişik renklerde de yapılır. Hamur teknesi üzerinin
örtülmesinde ve Hanayda yere serilerek üzerinde hamur açmada kullanılır.
10 Artun Ünsal, Nimet Geldi Ekine, s.126.
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İteği: Daha çok köyden gelerek Yalvaç’a yerleşen ailelerin kullandığı un elenirken
ve hamur açılırken alta serilen kalın örtü. Genellikle yünden sık olarak dokunmuş
büyüklüğü aileye göre değişen örtüdür.
Senit: Yuvarlak veya dikdörtgen şeklinde üzerinde oklava ile ekmek veya yufka
açmak için kullanılan ekmek tahtasıdır. Birkaç tahtanın birbirine birleştirilmesi
ve kenarlarına masif çekilmesi ile yapılmıştır. Üst kısmı ekmeği zedelememesi için
çok düzgün hale getirilmiştir. Bazıları ayaksız, bazıları da 20-25 cm ayaklar üzerine
oturtulmuştur. Ayaksız olanlar ya kasnak ya da diz üzerine konarak çalışılır, tek
kişiliktir. Tek kişilik senitlerin yanında özellikle yufka açmak için daha büyük
dikdörtgen şeklinde çift kişinin çalıştığı senitler de vardır.
Hamur Tahtası: Yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğunda, 40 cm genişliğinde hafif
ağaçlardan (kavak gibi) yapılmış yekpâre tahta olup üzerinde bezeleri ekmek haline
getirmede ve fırının önüne taşımada kullanılır.
Sönge (süngü): Ucuna bez bağlanan ve 3,5-4 metre uzunluğunda ince bir sırıktır.
Kovada ıslatılarak fırının içindeki (zemindeki) kül ve isi temizlemek için kullanılır.
Kanca: Ağaç sırık ucuna yerleştirilmiş küçük küreğe benzeyen demir alet olup,
fırındaki ateşi arada bir karıştırmak için kullanılır.
Fırın Küreği: 4-4,5 metre uzunluğunda üçte ikisi sap kısmından oluşur. Bu
kısım ince sağlam ağaçtan yapılmış, diğer kısmı sert tahtadan 30 cm kadar eninde
yapılmıştır. Fırının içine ekmeği daha kolay bırakmak ve pişen ekmeğin altına rahat
girip ekmeği çekmek için kenarları inceltilmiştir. Bir de tahta kısmı daha kısa olanı
vardır. O da fırının içinde ekmeği çevirmek için kullanılır.
Gelberi: Uzun ağaç veya demir saplı ucundaki demir kısmı doksan derece eğik
alet olup, fırının külünü çekmek için kullanılır.
Kürek: Bilinen evlerdeki kürek olup, sapı biraz uzundur. Külü dışarıya çıkarmaya
yarar.
Süpürge (çalı süpürge): Mahalle fırınlarında çalışılan kısımları ve fırının ağız
kısmını süpürmek için kullanılır.
Gazel: Yalvaç’ta mahalle fırınlarında yakacak olarak kullanılır (Sonbaharda
dökülen ağaç yaprakları toplanıp, saklanarak fırınlarda kullanılır). Tabi ki odun
ve bağ çubukları, talaş, kesmik (harmanın savrulmasında çıkan iri saplar), badem
kabukları da kullanılmaktadır. (Eskiden tezek de kullanıldığı halde şimdi belediye
yasakladığı için kullanılmamaktadır.)
Uğra Tası: Yalvaç’ta ekmek açılırken kullanılmak üzere içine un konulan kase
şeklinde tahtadan yapılmış kaptır.
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Uğra (ufra): Ekmek yapılırken veya yufka açılırken hamurun tahtaya ve oklavaya
yapışmaması için serpilen biraz kalın una denir.
Maya: Farsça öz anlamında “mâye” kelimesinden geçmedir. Hamura, salgılanan
enzimler etkisiyle kendiliğinden kabarmasını sağlayan madde, Yalvaç’ta mahalle
fırınlarında eskiden doğal maya kullanılmakta idi. Bu daha önce yoğurulmuş
hamurdan ayrılan bir beze büyüklüğündeki hamur parçasıdır (bu hamur
kullanılmadan bir gün önce suda ıslatılarak oda sıcaklığı ortamında bekletilir.
Çünkü hamur kuru ve sert haldedir. Buna ekşi maya denir). Bugün ekşi mayanın
yanında hazır fenni maya da kullanılmaktadır.
Sac: Daire şeklinde yaklaşık 80-90 cm çapında ince metaldir. Kara sac da
denilmektedir. Üst yani ekmek pişirme tarafı kabarıktır. Üzerinde yufka, mayalı
ekmek ve katmer pişirilir. Sac ocak veya tandır üzerine konulur, altında odun parçası,
bağ çubuğu ve kesmik yakılır.
Oklava (oklağa): İnce uzun ve çok düzgün silindir şeklinde yapılmış ahşap
çubuktur. Uzunluğu 90-100 cm kadardır.
Pişirgeç: Bazı yerlerde aktaraç veya şiş, çevirgeç gibi isimlerle bilinen ağaçtan
yapılan yassı ve enli 100-120 cm uzunluğunda sac üzerinde yufkayı çevirmek için
kullanılan alet.
2.3. Fırında Pişirilen Ekmek Türleri
2.3.1. Fırında Pişirilen Ekmekler
Hamursuz (Hamırsız): Yukarıda zikredilen ev ekmeğinden başka Yalvaç mahalle
fırınlarında yapılan ve hamursuz diye isimlendirilen ekmek meşhurdur. (Malzemesi;
mahalli un, su, haşlanmış patates, yarım kilo tereyağı, bir litre ayçiçeği yağı,
tahin, az miktarda tuz) Bu ekmeğe hamursuz denmesi hamur hazırlanırken içine
maya konulmadığındandır. Bazı kadınlar un getirerek hamuru fırının Hanay’ında
yoğururlar. Bezeler isteğe göre küçük ve büyük olarak kesilir, yuvarlak olarak şekil
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verilir. Hamur tablası üzerinde beze açılıp, üzerine önceden karıştırılan sıvı yağ,
tereyağı ve tahin sürülüp, uzatılıp, tekrar tekrar katlanır, yağlanıp fırında pişirilir.
Bu ekmeğin dışı kabuklu iç kısmı daha yumuşak olur. Yalvaç’ın yöresel lifli ve
kepekli unundan yapıldığı için sevilen ve çok tüketilen bir ekmektir.
Bir de daha katkılı olan hamursuz vardır. Bunun içinde un, tuz, su, tahin, sıvıyağ
ve biraz kuyrukyağı katılır ve üzerine yumurta kırılır, susam ve çörekotu serpilerek
pişirilir. Bu ekmek çarşı fırınlarında yapılıp satıldığı gibi mahalle fırınlarında
mahalle sakinleri tarafından da sıklıkla yapılır. Bu ekmek Yalvaç Hamursuz ekmeği
olarak isim yapmıştır.
Haşhaşlı Ekmek: Geniş bir leğen içine
mahalli un eklenip, üzerine su, maya ve
tuz ilâve edilerek yumuşak kıvamda olacak
şekilde yoğrulur. Mayalanması için bir
müddet dinlendirilir. Hamurun kabarması
mayalandığını gösterir. Mayalanan hamur
bezelere ayrılır ve kabarması beklenir.
Kabaran bezeler hamur tablası üzerinde elle
yuvarlak şekilde açılarak, üzerine önceden
sıvıyağla karıştırılmış haşhaş ezmesi
döşenir. İkiye katlanarak, üzerine tekrar
bir miktar daha haşhaş ezmesi serildikten
sonra tekrar katlanıp dinlenmeye bırakılır.
Sonra hamur tahtasına alınarak biraz
açılıp üzeri elle ıslatılır. Fırıncı tarafından
hamur tahtasından alınan ekmekler fırına
sürülerek iyice pişirilir.
Bu ekmeğe haşhaşlı (mahalli şive ile
haşgeşli ekmek) denir. Çok tüketilen bir
ekmek çeşididir. Hem çarşı fırınlarında ticâri olarak, hem de mahalle fırınlarında
mahalle sakinleri tarafından yapılır.
Yalvaç Pidesi (Bide): Un, su, tuz ile hazırlanan hamura maya ilâve edilerek
hamur mayalanmaya bırakılır. Mayalı hamur açılıp bir müddet dinlendirildikten
sonra isteğe uygun olarak yuvarlak veya uzun olarak hazırlanır. İsteğe göre pideler
normal pideden daha büyük olabilir. Onun için bezeler büyük kesilerek hamur
tahtası üzerinde elle yassıltılır, (boşuna dememişler “ekmeğin büyüğü hamurun
büyüğünden olur” diye) üzerine parmak uçları ile süs yapılarak elle ıslatılır ve
istenirse üzerine susam veya çörekotu serpilerek fırına sürülür. Üstü kızarınca
çıkarılır. Sade olarak yapılan bu pideler hem mahalle halkı tarafından tüketilmekte
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hem de çevrede Yalvaç pidesi olarak satılmaktadır. Bu pidelerin üstü açık, kenarları
biraz kıvrılarak patatesli ve peynirlisi de yapılmaktadır.
Lokur (Nokul): Hamur mayalandıktan sonra içine yağ ve tahin eklenerek biraz
yoğurulup elle belli uzunlukta alınarak ceviz ilave edilir. Silindir şeklinde dürülüp
yağlı tepsiye uç kısımları yukarıya gelecek şekilde döşenir. Üzerine susam serpilir.
İsteyen içine ezilmiş haşhaş da koyabilir. Fırına sürülen tepsi üst kısımlar iyice
pişinceye kadar bekletildikten sonra fırından çıkarılır. Çok lezzetli ve besin değeri
yüksek bir ekmektir. Yalvaç’ta hamursuz kadar çok yapılmaz.
2.3. 2. Evde Sacda Pişirilen Ekmekler
Yalvaç mahalle sakinleri kendi elleriyle evlerinin hayatının bir kenarındaki örtme
(mutfakta) de ocak veya tandır üzerinde sacta değişik ekmekler pişirmektedir.
Bunların başında yufka gelir ve çoğu zaman imece usulü ile mevsimlik olarak pişirilir
ve saklanır. Diğerleri bazlama, katmer, hamurlu ekmek ve kömbedir.
Yufka (yuka ekmek): Yalvaç’ta mahalle sakinlerinin yaptıkları ekmeklerden biri
de yufkadır. Yufka yapılırken un tekneye elenir, su ilave edilir ve yeterince tuz atılıp,
elle iyice yoğurulur. İstenirse hamura su ile birlikte yoğurt suyu da konur. Yufka
hamuruna maya katılmaz, hamurun üzerine nemli bir bez örtülerek bir müddet
dinlendirildikten sonra eysiran yardımı ile kesilip, çocuk yumruğu büyüklüğünde
yuvarlanarak beze yapılır. Her bir beze ekmek tahtası (senit) üzerinde oklava ile
1-1,5 mm inceliğinde 70-75 cm çapında açılır. Açılma sırasında yufkanın yapışmasını

önlemek için yufka ve ekmek tahtası üzerine arada bir uğra serpilir. Açılan yufkalar
oklavaya sarılarak ocakta veya tandır üzerinde kızdırılan sacın üzerine serilir. Bir
tarafı pişince ahşap pişirgeçle öbür yüzü çevrilir eğer kenarları iyi pişmemişse içe
katlanarak pişmesi sağlanır. Yalvaç’ta genelde evlerin bahçelerinde tandır bulunur.
(Bunlar kızgın duvarına elle yapıştırılarak ekmek yapılan tandır değildir.) Bahçede
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veya üstü kapalı kiler gibi bir yerde toprak bir miktar kazılarak 60-70 cm çapında
bir çukur açılıp, yerden yukarı kısmı 30 cm kadar ön tarafı açık şekilde taş veya
tuğla ile örülüp iç kısmı çamurla sıvanır. Üzerine sac yerleştirilir. Ön tarafından
içinde yakılan ateşe arada bir yakacak ilâve edilir. Yalvaç’ta bu tandırlarda kesmik,
talaş, tezek ve gazel yakılır. Sac üzerindeki yufka çevirgeç yardımı ile arada bir
tandırın içindeki ateşe tutulup çıkarılarak pişirilir ve havada çevrilip havalanması
sağlanır. Yufka umumiyetle yardımlaşarak yapıldığı için iki kişi yufka açarken bir
kişi de pişirmekle meşgul olur. Yufka ince ve kuru olduğu için uzun süre dayanır.
Üst üste yığılarak kuru muhafaza edilen yufkalar yeneceği zaman üstüne hafif su
serpilerek yumuşatılıp katlanarak ekmek tenceresine konur. Yemekte ekmek olarak
tüketilmektedir.
Katmer: Un, su, tuz ile hamur yoğurulur. Hamur 10-15 dakika kadar
dinlendirilerek beze yapılır. Bezeler ince açılıp, yağlanıp ikiye katlanarak tekrar yağ
sürülür ve uç kısımları kıvrılır kare veya üçgen şekline getirilerek ya sac üzerinde ya
da tavada pişirilir. Üzerine pekmez, tahin veya pudra şekeri dökülerek yenmektedir.11
Bazlama (Hamurlu Ekmek): Su, un, tuz ve ekşi maya ile kulak memesi
yumuşaklığında hamur yapılarak mayalanmaya bırakılır. Sonra bezeler oklava
yardımı ile 25 cm kadar çapında1,5 cm kalınlığında açılıp sac üzerinde pişirilir. Mayalı
olduğu için yumuşak olur. Üzeri tereyağı ile yağlanıp, tulum peyniri serpilerek üst
üste konur. Sıcakken veya daha sonra tavada ısıtılarak tüketilir.
Sac Böreği: Un, tuz, su ile hamur yoğurulur, maya konulmaz, sonra beze yapılır.
Bezeler hamur tahtasında oklava ile yufka gibi açılır. Yufkanın yarısına iç malzemesi
konur ve diğer kısmı üzerine katlanır, yarım daire şeklindeki börek hamurunun
üzeri elle hafif vurularak yapışması sağlanır. İç malzemesi (harcı) isteğe göre
peynirli, patatesli, yoğurtlu, kıymalı, ıspanaklı, rendelenmiş taze kabaklı, patlıcanlı
vb. olabilir. Harc hazırlanırken bunlardan hangisi isteniyorsa ona maydanoz, soğan
ve karabiber ilave edilir. Sonra sac üzerinde pişirilip tereyağı sürülerek yenilir.
Külür: Mısır unu geniş bir leğene elenerek içine bir su bardağı un ve bir çay
kaşığı tuz ilave edilip ılık su ile yoğurulur. Elle biraz açılıp üzerine daha önce yağla
karıştırılmış, ezilmiş haşhaş sürülerek katlanıp ekmek şekline getirilir. İki sac
arasına konarak külde pişirilir. Mısır unundan olduğu için sıcak olarak tüketilir.
Kömbe: Maya katılarak yoğurulan hamur mayalandıktan sonra içine sürtülmüş
haşhaş konulur. Korlu kül üzerine konulan sacın üzerine hamur koyulur. Hamurun
üzerine başka bir sac ters olarak yerleştirilip sacın içine külle karışık köz konarak
pişmesi beklenir. Yavaş yavaş piştiği için içini çeker ve lezzetli olur. (Hazırlanan
hamurun ıslak beze sarılarak tamamen kül içinde pişmiş olanına ise kül kömbesi
denilmektedir.
11 A. Ünsal, Nimet Geldi Ekine, s.202; Şerife Kurucu, Zekiye Şenbahçe, Ayşe Karabacak’ın anlatımı.
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Bunlardan başka diğer yörelerden farklı olmayan su böreği, gözleme, peynirli
veya kıymalı pide, pişi, sac dolama, sigara böreği, sac arası gibi börekler ve
cevizli ev baklavası, bülbül yuvası, kesmik baklavası, oklavadan çekme, haşhaşlı
pelte, kaçamak, peynir baklavası, ceviz helvası, haşhaş helvası ve samsa tatlıları
yapılmaktadır.
Keşkek: Yalvaç’ta mahalle fırınlarında pişirilen bir yemektir. Miktarı yiyecek
olan kişi sayısına göre tespit edilir. Örneğin altı kişilik bir aile için, 500 gr dövme
buğday, 200 gr nohut, 1000 gr az yağlı et, 200 gr tereyağı (veya 200 gr ayçiçeği yağı),
yeterli miktarda tuz ve bir litre su ile yapılır.
Dövme buğday ve nohut akşamdan
ıslatılır. Keşkek yapılacak çömleğin içine
bir miktar buğday ve nohut yerleştirilip
üzerine et konulur (İsteyen pastırma da
koyabilir). Etin üzerine tekrar buğday
ve nohut konarak üzerine tereyağı, su ve
tuz ilave edilip, çömlek fırına sürülür. Bir
saat kadar fırında pişirilerek, keşkeğin
suyu ve tuzu kontrol edildikten sonra,
hava almaması ve daha lezzetli olması
için çömleğin kapağı kapatılıp kenarları
hamurla sıvanır. Fırındaki külün içerisinde
5-6 saatte yavaş yavaş pişmesi sağlanır.
Piştikten sonra etin ve keşkeklik buğdayın
lezzetinin birbirine girmesi için kepçe ile karıştırılır. Sıcak olarak tabaklara konup
üzerine kızarmış tereyağı dökülerek servis edilir.12 Yalvaç’ın keşkeği meşhurdur.
Hatta halk arasında birbirlerine keşkekçi diye hitap edenlerin olduğu bilinmektedir.

12 Elif Ayaz’ın sözlü anlatımı; Yöresel Yalvaç Yemekleri, Ankara, 2011, s.173.
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2.3.3. Yalvaç Halk
Deyimlerinde Ekmek

• Açlık ile tokluğun arası yarım yufka.

Hamuru yoğur ekmek olsun,
Pamuğu eğir iplik olsun.

• Ekmek dizde, iman yüzde.

Aç insan katık istemez,
Uykusuz baş yastık istemez.

• Açın gözü ekmek teknesinde.
• Ekmeğini taştan çıkarır.
• Evinde ekmeğini yer, damında ürür.
• Kışın ekmeksiz, yazın gömleksiz yola
çıkma.

Peynir ekmek,
Hazır yemek.
Tarhana tarlaya kadar,
Bulgur öğleye kadar,
Hamur akşama kadar.

• Ekmek elden, su gölden.

Aşı pişiren yağ olur,
Gelinin yüzü ağ olur.

• Kuru ekmeğe muhtaç

Avrat var, arpa unundan aş yapar,
Avrat var, buğday unundan keş yapar.

• Öksüze acıyan çok, ekmek veren yok.

Unun çoksa çörek et,
Yağın çoksa börek et.
Ne benden sana bazlama,
Ne senden bana gözleme
Sana verem bir öğüt
Ununu gendi elinle öyüd
Unu yok bazlamaya
Yağı yok Gözlemeye
Fırın tava gelir hamur tükenir
İş tava gelir ömür tükenir

• Ekmek teknesi.
• Tıngır elek tıngır saç, eli hamur karnı
aç.
• Yüzü sıcak ekmeğe gülmez
• Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan
olur.
• Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun
hakkına göre değil.
• Ekmek çiğnemeden yutulmaz.
• Ekmeğini ayağıyla teper
• Ekmeğine yağ sürmek.
• Ununu elemiş eleğini asmış
• Fırıncının hakkını yersen öbür dünyada
seni sönge ile kovalar.
• Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut
• Açın nazarı ekmekçiyi kurutur.
Beddualar:
• Ekmeğini it, yakanı bit yesin.
• Yediği ekmek gözüne, dizine dursun.
• Düşük (düşme) ekmek gibi tandırda
yanasın.
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3. MAHALLE FIRINLARININ MİMARİSİ VE ÖRNEKLER
3.1. Mahalle Fırınlarının Mimarisi
Mahalle fırınları tek mekânlı, yalın olarak tasarlanmış yapılardır.
Bu yapılarda taş temel üzerine kerpiç yığma duvarlar kullanılmıştır. Duvarları
belirli yükseklikte hatıllarla güçlendirilmiştir. Fırınların tavanlandığı görülüyor.
Genellikle yuvarlak kirişli toprak dam üzerine çatı oturtulmuştur. Son yıllarda
fırınlar kısmen tamir edilmiş ve tavanlanmıştır.
Fırınların iç mekânları şöyle tasarlanmıştır: Kapıdan girildikten sonra bir orta
alan bulunmaktadır, bu alanın bir kenarında fırın yer alır, diğer tarafında ise hanay
denilen yüksek ve geniş bir seki yer almaktadır.

Fırın yaklaşık 2,5 metre genişliğinde ve 3,5 metre derinliğinde yarım daire plânlı
bir mekândır. Fırının iç kısmında tabana döşenmiş taban taşları veya ateş tuğlaları
vardır. Yanında ise cehennemlik denilen odunun yandığı kısım bulunur.
Fırının tabanında fırın kuyusu denilen bölüm içinde, en alt zeminde iri çakıl
taşları, üstünde ince çakıl, onun üstünde kum, kumun üstünde cam kırıkları
ve onun da üzerinde kalın tuz tabakası bulunur. Bu katmanlar fırının dengeli
ısınmasını sağlarlar.
Fırının tavanı tuğla ile kavisli kubbe şeklinde örülmüştür. Isının deveran etmesi
için ana bacadan başka arka üst bölümde bir veya iki baca daha vardır bu ana bacaya
bağlanır. Bu bacalar sayesinde alev fırının tavanına doğru çekilir ve fırının tavlanması
sağlanır.13
Orta mekânda bir köşede yakacaklar yer almaktadır (çalı, çırpı, kesmik, talaş
ve gazel). Diğer köşede bir yer lavabosu bulunur. Burada süngü adı verilen fırını
temizlemeye yarayan alet yıkanmaktadır.
Yeni tasarlanmış mahalle fırınları: Bu fırınlarda geleneksel örneklerin tasarımı
tekrar edilmiştir; ancak daha geniş ve ferah mekânlar ortaya konmuştur. Hanay
13 Artun Ünsal, Nimet Geldi Ekine, s.137.
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kısmında, zemin ve duvarlarda fayanslar kullanılmıştır. Ayrıca fırına bir lavabo ve
tuvalet ilave edilmiştir
İncelediğimiz eski örnekler yaklaşık olarak 100 yıllıktır. 20.yüzyılın başlarına
tarihlendirilebilirler. Yeni örnekler ise 1990-2000 yılları arasında Yalvaç Belediyesi
tarafından yapılmıştır.
3.2. Örnekler
3.2.1. Eski Fırınlar
Leblebiciler Mahallesi Fırını (Resim 17-18): Leblebiciler Mahallesi Çiçekli
Çeşme Sokak’ta bulunmaktadır. Geleneksel mimari özellerini koruyan mahalle
fırınlarından birisidir. Kerpiç duvarlı, kirişleme tavanlı yapının üzerine sac bir çatı
oturtulmuştur.
Fırına batı cephesinin kuzey köşesinden girilir. İçinde orta alan, hanay ve fırın
bölümleri tek çatı altındadır. Fırın kapısının kemeri, içten örtü sistemi özgündür.
19. yüzyılın sonlarına tarihleyebileceğimiz fırının eski haliyle korunup
yaşatılması gerekir.
Kaş Yukarı Mahallesi Fırını: Harman Sokak’ta bulunur. Dikdörtgen plânlı, kırma
çatılı bir fırındır.

Kerpiç duvarlı yapının üzeri kirişleme toprak
üzerine, kiremit kaplı bir çatıya sahiptir. Fırına doğu
cephesinden girilir. Ortada geniş bir alan bulunur. Fırın
güney duvara bitişiktir. Kapısı (ağzı), dikdörtgen biçimlidir. U şeklinde yüksekçe bir
hanayı vardır. Fırının önünde hamur tahtasının ve küreklerin saplarının konulması
için taş bir ayak bulunur. Fırının damı içten tavanlanmıştır.
Mimari özelliklerinden dolayı yapıyı 20. yüzyılın başlarına tarihleyebiliriz.
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3.2.2. Yenilenenler
Abacılar Mahallesi Fırını: Kare plânlı bir alana
sahiptir. Orta alan, Hanay ve Fırından meydana gelir.
Fırınla hanay arasına hela ve lavabo yerleştirilmiştir.
Yalvaç Belediyesince 1990-2000 yılları arasında eski
fırının yerine yapılmıştır. Fırının üzerine salon, oda,
mutfak, helâ ve banyodan oluşan bir kat yapılmıştır.
Görgü Cami Mahallesi Fırını: Yamuk planlı, küçük bir
mahalle fırınıdır. Fırınla birlikte, L biçimli bir Hanayı
vardır.
Yalvaç
Belediyesince
yenilenmiştir.

1990-2000

yıllarında

Kaş Mahallesi Fırını: Dikdörtgen plânlıdır. Ortasında beton bir direk bulunur.
Fırın ve Hanay kısımlarından oluşur.
Üst katında salon, oturma odası, yatak odası, mutfak,
banyo ve helâ bulunmaktadır. Bu kat mahalle odası olarak
tasarlanmıştır.
Yalvaç Belediyesince 1990-2000 yıllarında eski fırının
yerine yaptırılmıştır.
Kaş Cami Mahallesi Fırını: Eski fırının yerine inşa
edilmiştir. Yamuk planlıdır. Fırına kuzey cepheden köşeden
girilir. Fırın kapının tam karşısındadır.
Geniş Hanay batı bölümü kaplar. Hanayla fırın arasına
helâ ve lavabo yerleştirilmiştir. Ayrıca süngünün yıkandığı yer
lavabosu vardır. Üst kat mahalle odası olarak tasarlanmıştır.
Yalvaç Belediyesince 1990-1995 yıllarında inşa edilmiştir.
4. Değerlendirme - Sonuç
Yalvaç’ın kültürel mirası içerisinde bugüne kadar araştırılmamış mahalle fırınları
önemli bir yer tutmaktadır. Fırınlar sadece pişirilen ekmeklerin lezzetiyle değil
pişirme kültürü ve halk mimarisi bakımından da önemlidir. Kadınlar tarafından
yönetildiklerinden dolayı kadınların bir araya geldikleri mekânlardır.
Yalvaç’ın tarihi mahallelerinde yer alan mahalle fırınlarının büyük bir kısmı
yenilenmiştir. Ancak iki özgün yapı günümüze gelmiştir. Bunlar, Kaş Yukarı Mahallesi
fırını ile Leblebiciler Mahallesi fırınıdır. Diğer tarihi mahalle fırınları yenilenmiştir.
Ancak yenilenen fırınlar eski fırınlar gibi tasarlanmış olup, geleneksel pişirme
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teknikleri devam etmektedir. Yalvaç’lı kadınlar kendi hazırladıkları hamurlarını
istedikleri şekil ve lezzette pişirebilmektedirler. Ekmek pişirme aşamaları, fırında
yapılan çalışmalar mahalle kadınlarının birlikteliğini sağlamaktadır. Böylece
Yalvaç’ta geleneksel hayat içerisinde pişirme ve mahalle kültürü yaşatılmaktadır.
Yenilenen fırınlarda ikinci kat olarak yapılan mahalle odaları değişik amaçlarla
kullanılmaktadır. Bu mekânlar okuma salonu veya halk eğitim kursları, kadınların
toplantıları için kullanılmaktadır. Böylelikle kadınlar hem fırında ekmek pişirmekte
hem de okuma salonlarında bilgi ve görgülerini artırmaktadırlar.
Türkiye’nin çeşitli yörelerinde köy fırınları bulunmaktadır. (Resim 21) Yalvaç’ın
yakın çevresinde, Akşehir’de de kadınların kullandığı fırınlar mevcuttur. Ancak
Yalvaç fırınları daha özenli tasarlanmış ve halen eski pişirme geleneklerini
sürdürmektedir.
Yalvaç halk kültüründe mahalle fırınları yeterince araştırılmamıştır. Yalvaç
Belediyesi yenilediği 20 örnek mahalle fırınıyla bu kültürü yaşatmayı amaçlamıştır.
Bununla birlikte yakın bir gelecekte yönetimin değişmesi, ilgisizlik gibi sebeplerle
fırınların terk edilmesi söz konusudur. Yalvaç mahalle fırınlarının teknolojiye yenik
düşmemesi için korunup yaşatılmaları gerekmektedir. Ayrıca eskiden fırınları
yönetmiş, kadınlarla görüşülerek daha fazla bilgi edinilebilir. Konuyla ilgili tarihi
belge ve bilgilerin de derlenmesi gerekmektedir. Bu fırınların korunup yaşatılması,
sosyal, ekonomik ve kültür tarihimiz bakımından büyük önem taşımaktadır.
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KAYBOLMAKTA OLAN BİR KIRSAL
MADDİ KÜLTÜR ÖRNEĞİ:
SU DEĞİRMENLERİ (AĞLASUN ÖRNEĞİ)

Doç.Dr.Salih CEYLAN1

Giriş
Türk Dil Kurumu değirmeni, içinde öğütme işi yapılan yer(1); kahve, buğday,
nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet(2) olarak tanımlar(Türkçe Sözlük: TDK 2005,
484). Farsça lûgatda; tahılın, un haline getirildiği yuvarlak ve geniş iki tas olarak tarif
edilir. Eğer bu taslar su kuvvetiyle hareket ediyorsa “su değirmeni” anlamında Âsiyâ,
Âsiyâb denir. Âsiyâ, bir ev âletidir ki zahire onunla un haline getirilir. Şekil itibariyle
yuvarlak ve geniş üst üste duran iki tastan ibarettir. Üstteki tası su gücüyle hareket
ediyorsa buna “Âsiyâb” denilir. El ile döndürülüyorsa “el değirmeni” anlamında
“Destâs”; eşek veya başka bir hayvan vasıtasıyla döndürülüyorsa “eşek değirmeni”
anlamında “Harâs”; rüzgâr kuvvetiyle dönüyor ise “Âsiyâ- yı bâdî” olarak adlandırılır.
Motor gücüyle çalışan değirmenlere ise “Âsiyâ-yı dûdi” denildiği gibi “Âsiyâh” veya
“Âsiyâv” da denilmektedir(Birici,2007:98).
Kelime, edebiyatımıza İran Dili ve Edebiyatı’ndan girdiği için, doğal olarak İran
şairleri tarafından da kullanılmıştır. İran şairlerinden Nizâmi:
Gerem seng-i âsiyâ ber-ser be-gerded (Başımın üzerinde değirmen taşıdönse),
Dilem ân nîst kez dilber be-gerded (Gönlüm dilberden dönmez, vazgeçmez).
Değirmen taşının büyüklüğü, ağırlığı üzerinde durularak, başın üzerinde bu
1
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taşın dönmesinin verdiği sıkıntıya bile sevgili için katlanıldığı dile getirilmiştir.
Gönlün sevgiliden vazgeçmeyeceği söylenmiştir (Birici,2007:99).
Klasik Türk Edebiyatı bilindiği gibi eski medeniyetimizin bir mahsulüdür ve bu
edebiyat içerisinde de günümüz edebiyatında olduğu gibi bütünüyle kültürümüz
bulunmaktadır. Divan Edebiyatı yaşadığı dönemin ruhunu taşımıştır. Bu dönem
şairlerimiz de çevreleriyle ilgilenmiş ve yaşanılan hayatı bazen açıklıkla, bazen
mecaz ve teşbihlerle ifade etmişlerdir. Günlük yaşamın bir parçası olan unsurlardan
birçoğu gibi değirmen de bu edebiyat içerisinde yer almıştır (Birici,2007:100).
Türk edebiyatının önemli öykü yazarlarından olan Sabahattin Ali, Değirmen isimli
ilk öykü kitabında(diğerleri Kağnı, Ses, Yeni Dünya ve Sırça Köşk adlarında), 19271934 yılları arasında yazılmış öykülere yer verir. Sabahattin Ali’nin Değirmendeki
öyküleri, bireysel konuları ele alan, masal öğeleriyle süslü, romantik öykülerdir.
Çevre olarak da daha çok “köy ve kasaba”yı ele alır (Karaca Alâattin, Sabahattin Ali’nin
Öykülerinde Toplumsal Konular.dergiler.Ankara.edu.tr/dergiler/12/850/10758.
pdf,s.221,erişim tarihi,10.10.2011).
Türk kültürü içinde değirmenlerle ilgili pek çok deyim ve atasözünün bulunması,
değirmenlerin toplum hayatında önemi bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Bütün güçlükleri yenen ve tehlikeli durumlardan yıpranmadan çıkan güçlü insan
için “Değirmen taşının altından diri çıkma”, işi veya durumu bozulup hâlâ ayrıntılarla
uğraşan kişiyi belirtmek için “Değirmen sele gitmiş cakcaklısını (şakşaklısını)
arıyor”; kendisini ilgilendirmeyen işlere karışıp birilerine sataşmakta olan kişi
için “Değirmende unu yok, nöbet diye baş yarar”, bir işin yürütülmesi için gerekli
paranın nereden geldiğini belirtmek için “Değirmenin suyu nereden geliyor”
ifadeleri kullanılmıştır (Birici,2007:100). “Ben saçımı değirmende ağartmadım”
sözü; “çok çalıştım, çabaladım” anlamındadır. “Tanrı’nın değirmeni yavaş işler ama,
ince öğütür” sözü; ilahi adaletin eninde sonunda tecelli edeceği ve sabırlı olunması
gerektiği anlamında kullanılmıştır. Olmayacak işler, olsa bile sonuca varılamayacak,
yarım yamalak işler anlamında ise “taşıma suyla değirmen dönmez” ifadesi kullanılır.
Değirmen halk türkülerimize de ilham kaynağı olmuştur. Nitekim aşağıdaki
dizeler çok dinlenen bir halk ezgisine aittir:
Değirmenim terse döndü bu sene Bulgura mı yanam ben una mı yanam Yar orada
kanser oldu ben burda verem Ben bana mı yanam ona mı yanam
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları; beslenme, barınma, giyinme ve uyku’dur.
Beslenmenin temel maddesi olan buğdayın öğütülmesinde değirmen önemli bir yere
sahiptir. Değirmen, kullanılan enerji kaynağına göre; su değirmeni, el değirmeni, yel
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değirmeni, ayak değirmeni gibi adlar almaktadır. Biz bu çalışmada su değirmenleri
konu olarak ele aldık.
Türkiye, doğal güzellikleri, çekicilikleri eski ve günümüz uygarlık ürünleri,
tarihleri, farklı yerleşme dokuları, kırsal ve kentsel alanları, kısaca kültürleri ve
kültürel çekicilikleri ile ayrı bir öneme sahiptir (Doğanay,1992). Dünyada eşi,
benzeri olmayan zenginliklere medeniyetlere beşiklik etmiş Anadolu topraklarında
Hititler, Sümerler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Frikyalılar, İyonlar, Romalılar,
Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar, bugüne gelinceye kadar birçok iz ve kalıntı
bırakarak, ülkemizi benzersiz bir konuma ulaştırmıştır(Doğaner,2001). Ayrıca sahip
olduğumuz kültürel zenginlikler içinde; örf, adet, gastronomi, tarih, müzik ve resim,
din, mimari yapı, el sanatları, giyim tarzı da dikkate değer özellikler sunmaktadır
(Emekli, 2005:103).
Mimari yapı içerisinde özellikle kırsal mimari (halk mimarisi), ihmal edilmiş
konulardan biridir. Kırsal mimari, kırsal kesimde halen varlığını sürdürmeye çalışan
ve halkbilimi açısından büyük önem taşıyan kültürel değerlerimizden biridir. İnsan
ile doğal ortam arasında karşılık münasebetin en uygun ekonomik faydalanma
biçimi olarak ortaya çıkan kırsal mimari yapılardan biri (Ceylan,2010) de “su
değirmenleri”dir.
Kullanılan yapı malzemesi ve inşa tarzı bakımından kırsal kesimlerde çeşitli
peyzajlar yaratan bu mimari de diğerleri gibi ne yazık ki her geçen gün azalmakta,
yerine yenileri yapılmamakta ve var olanlar da zamanla yok olma riski ile karşı karşıya
kalmaktadır. Nitekim 1970’li yıllara kadar Ağlasun bölgesinde 6 adet su değirmeni
işlevsel haldeydi (Burdur İl Yıllığı,1967:39). Ancak bugün sadece Yeşilbaş köy
beldesinde bulunan su değirmeni işlevselliğini sürdürmektedir. Bugün halen yöre
insanının buğday unu, mısır unu, hayvan yemi ve bulgur ihtiyacı büyük ölçüde
buradaki su değirmeninden karşılanmaktadır.
Yeşilbaş köy değirmeni asıl fonksiyonunu sürdürmesi yanında, gelecekte
benzerlerinin durumuna düşmemesi için koruma-kullanma dengesi içerisinde
“turistik ürüne” dönüştürülmesi ve kırsal turizm bakımından değerlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Zira bu bölgeler özgün yapıları ile günümüzde daha fazla
dikkat çekmekte ve insanlar gezmek, görmek ve dinlenmek amacıyla genellikle bu
gibi yöreleri gezme eğilimi göstermektedir.
Bu bildiride, kırsal kültürel mirasımızın en önemli halk mimarisi örneklerinden
olan su değirmenlerinin kökeni ve tarihsel gelişimi ile Ağlasun örneğinde coğrafi
özellikleri irdelenmiş, mimari ve yapısal özelliklerine değinilmiş, korunması ve
gelecek nesillere taşınabilmesi konusunda nelerin yapılabileceği tartışılmıştır.
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Su Değirmenlerinin Kökeni Ve Tarihsel Gelişimi
Antik teknolojinin gizli kalmaktan kaçınmayı başaran tek unsuru belki de
su değirmenleri olsa da (Greene,1994:24), bunların kökeni ve farklı çeşitlerinin
gelişimi halen akademik alanda tartışılmaktadır. Gıda işleme ve üretimin
merkezileştirilmesinin yoğun olarak artmasında bu araçların ekonomik katkıları
büyük olmakla birlikte, farklı su değirmenlerinin coğrafi ve kronoloji dağılımları
halen tartışılmaya devam etmektedir (Wilson,1995:499).
Temelde “kentsel” olan klasik literatürde “kırsal” su değirmenlerinden pek
söz edilmez ve klasik sitelerin kazılmasında bu tür “endüstriyel” deliller genelde
göz önüne alınmamıştır. Bu durum eski dönemlerde suyoluyla değirmencilik
faaliyetleri gerçekleştirmenin sıklığı ile ilgili şüpheleri de beraberinde getirmiştir.
Hatta su değirmenlerinin ancak M.S.VI. yüzyıldan itibaren kullanılageldiği bile
düşünülmektedir. Buna istinaden su gücünün Ortaçağlardan itibaren Avrupa
sanayi devrimindeki önemi sebebiyle odak noktası daha çok Roma dönemi sonrası
görülen gelişmelerle ilgilidir (Wikander,2000:371,397). Bu tür teknolojiler ancak son
zamanlarda tekrar değerlendirilmeye başlanmıştır.
Su değirmenleri aslında kırsal ve ancak bazen kentsel bölgelerde de sık görülen
bir yapı idi. Su tedarik imkanlarına ve suyun dökülme yüksekliğine bağlı olarak
fonksiyonel olarak eşit türler de eş zamanlı olarak kullanılmıştır. Su değirmeni
keşfedildikten sonra su olukları ya da kanallarla su akışını kontrol etme olasılığı,
değirmenlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır (Wikander,2000:380).
Pek çok bilim adamı su değirmenin icadını M.Ö. II. yüzyılın sonu ya da I.
yüzyılın başları olarak değerlendirmiştir(Moritz,1958:134-5;Wikander,2000:396).
Fakat son zamanlarda Perge’li Apollonius tarafından M.Ö. III. yüzyılın ikinci
yarısında icat edilen buhar kullanan otomatik flüt çalar ve Arşimet tarafından icat
edilen su saati, su değirmeninin en erken örneklerini temsil ederler. Bu icatların
her ikisi de su değirmeninden gelen bir mekanizmaya bağlıdır. Bu mekanizma
güç sağlayan değirmenlerin hem yatay hem de dikey şekillerinde zaten mevcuttu
(Lewis,2000a:352; 2000b:644). Lewis’e göre bu değirmenler M.Ö.III. yüzyılda diğer
su kaldırma araçları ile birlikte çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır (2000b:644). Ona
göre hem dikey hem de yatay tekerlekli değirmenler ilk pratik kullanımlarını Küçük
Asya’da görmüş olmalıdır ki varlıklarına ait en eski deliller de zaten bu bölgede
bulunmuştur(Lewis,1997; 2000b: 634, 645).
Su değirmenleri ile yıldızların hareketini kıyaslayan Lucretius (Evrenin
Doğası adlı eserinde, V.515-6) ise su değirmenlerini M.Ö. I. yüzyılda da gayet iyi
bilindiklerini yazar. Anadolu’da su değirmenlerinin varlığına dair ilk delil ise
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Türkiye’nin kuzeyinde Niksar’a yakın Kaberia’daki Pontus kralı VI. Mithridates’in
sarayındaki su değirmenidir. Amasya doğumlu Strabo, Geographica isimli eserinin
Anadolu coğrafyasına ait bölümünde bu konuyu zikreder (Strabon XII.3.10, C 556).
Bu da M.Ö. 71 yılından önceye ait bir tarihtir.
M.S. 200’lü yıllarda Küçük Asya’da su değirmenleri o derece yaygınlaşmış olmalı
ki Frigya’daki Hierapolis’te (bugünkü Pamukkale-Denizli) su değirmencileri loncası
bile kurulmuştur(Pleket,1988:27-28; Wikander,2000:398).
Hierapolis’ten elde edilen epigrafik delillerle birlikte değirmenciliğin artık sadece
kırsal bir fenomen olmadığını, kent ortamlarında da giderek daha önemli hale
geldiğini göstermektedir. Aynı zamanda Roma’da değirmencilik faaliyetleri askeri
taleplerle de ilişkilendirilmiştir. Büyük arazilerde çiftçilik yapmayı beraberinde
getiren Hıristiyanlık ve özellikle manastır sistemi de su değirmenlerinin gelişimini
teşvik etmiştir (Donners ve diğer.,2002).
Su değirmenleri Roma İmparatorluğu sınırları dışına hızlı bir şekilde yayılmıştır.
M.S.
II. ve III. yüzyıllar arasında su değirmenleri Yakın Doğu’da Roma’ya ait olmayan
bölgelere kadar yayılmıştır. VI. yüzyılda Küçük Asya’yı istila eden bir Sassanid
hükümdarı birliklerine yardımcı olması amacıyla bir nehrin üstüne su değirmenleri
inşa ettirmiş ve İslami dönem öncesi İran’da bilinen teknolojiyi sergilemiştir.
VII. yüzyılın başlarında su değirmenleri İrlanda’da da tanınır olmuş ve bir yüzyıl
sonrasında da Roma imparatorluğu sınırları dışında kalan Almanya tarafından da
benimsenmişlerdir(Hill,1984:163-4;Wikander,2000:399-400).
Değirmenlerin Türk kültüründeki yeri ise Büyük Hun Devleti’ne (M.Ö. III.M.S. III. yüzyıllar) kadar uzanmaktadır. Göktürklerde, Uygurlarda, Kırgızlarda
ve Hazarlarda değirmenle ilgili unsurlara rastlanmaktadır (Ögel,1989:69-226).
Türklerde su değirmenlerinin kullanımına ilk olarak, Uygurlar döneminde
rastlanmıştır (Ögel,1989:50).
VIII. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında devletin desteklediği ya da kapitalist
kökenli büyük ölçekli değirmen kurulumları gerçekleşmeye başlamıştır. Değirmen
teması özellikle X. yüzyıldan itibaren Arap literatüründe sık kullanılan bir temadır.
Bu çeşit bir yayılma kuzey Avrupa’da da X. yüzyıl sonlarında gerçekleşmeye
başlamıştır ve XII. yüzyılda ise iyice hızlanmıştır.
Daha sonra Anadolu Selçuklularında ve Osmanlılarda su değirmenlerinin
kullanımı ile ilgili bilgiler tespit edilmiştir (Yediyıldız,1985:128). Osmanlı
İmparatorluğunda su değirmenleri kapital sağlamada önemli rol oynamıştır. İzmit
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çevresinde şehri beslemek için yeterli tahıl üretilmemesine rağmen su bolluğu
sayesinde İstanbul’da tüketilen tahılın bir bölümü Marmara denizinin öbür tarafında
kalan İzmit’te öğütülmüştür (Faroqhi,1984:78).
Osmanlı devleti zamanında su değirmenlerinin önemli bir sanayi sayıldığını ve
bu kuruluşlardan vergi alındığını tahrir defterlerindeki kayıtlardan öğrenmekteyiz
(Birici,2007:99). Su değirmenleri önceleri genellikle devlete ait olmuştur.
Korunmaları için askerlerin görevlendirildiği düşünülecek olursa değerlerinin çok
büyük olduğu anlaşılabilir. Klasik Osmanlı toprak sisteminde ilke olarak topraklar
devletin malı olarak kabul edilmekteydi. Halk düşünülecek olursa, onların sahip
olabildiği mallar genelde evler, bahçeler, üzüm bağları ve değirmenlerdi. Bunlar
vergiye tabi idi (Faroqhi, 1984: 163-4). XVI. yüzyıldan kalan oldukça detaylı Osmanlı
vergi kayıtları Ağlasun ilçesini de kapsamaktadır. Araştırma bölgesinde de su
değirmenleri ile ilgili en eski tarihi dokümanlar arasında 1500- 1501 yıllarından kalan
Osmanlı vergi kayıtları da bulunmaktadır. Nitekim Hicretin 906’ıncı yılında görülen
bir kayıtta (28 Temmuz 1500-16 Temmuz 1501) o zaman 9 köy ve Yörük topluluğundan
oluşan Ağlasun nahiyesinde (ilçesinde) her bir topluluğun 2-49 arasında vergi
mükellefi olduğu belirtilmektedir. Bu kayıtta değirmen vergisinden de söz edilmekte
olup bu kayıtlar bölgedeki su değirmenleri ile ilgili en eski delilleri oluşturmaktadır
(Bu belgeler İstanbul Başbakanlık Arşivinde Tapu ve Tahrir defterleri 30 numara,
Ağlasun Nahiyesi adı altında bulunabilir) (Donners ve diğer.,2002).
Yapılan araştırmalar Ağlasun’da 1970’li yıllara kadar 6 su değirmeni olduğunu
göstermektedir (Donners ve diğer.,2002). Bölgeye elektrik geldikten sonra sadece
Ağlasun merkezdeki üç değirmen dışında geri kalan tüm değirmenler terk edilmiştir.
Pınarbaşı değirmeni, Kızılağaç değirmeni ve Çayır değirmeni yakın zamana
kadar işlevselliğini
sürdürmüş ise de bugün bunlar da çalışmamaktadır. Günümüzde sadece
Yeşilbaşköy beldesi sınırları içerisinde ve Ağlasun-Burdur karayolu üzerinde yer
alan değirmen faaliyet göstermektedir.
Coğrafi Özellikler
Konum özellikleri: Ağlasun, Akdeniz Bölgesi’nin batısındaki Göller yöresinde
yer alır (Şekil 1). Burdur iline bağlı bir ilçe ve bu ilçenin merkezi olan Ağlasun,
Batı Torosların iç sıraları üzerinde bulunan Akdağ’ın (Baca Tepe: 2271 m.) güney
yamaçlarında ve deniz seviyesinden yaklaşık 1050 metre yükseltide kurulmuştur
(Fotoğraf 1). İki belde (Çanaklı ve Yeşilbaş köy) ve 7 köy yerleşmesinden oluşan
ilçenin yüzölçümü ise yaklaşık 308 km² kadardır (Şekil 2).
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Araştırma konumuzu oluşturan Yeşilbaş köy su değirmeni de Ağlasun ilçe
merkezi batısında ve ilçe merkezine yaklaşık 1 km mesafede yer alır (Fotoğraf 2). Su
değirmeni aynı zamanda Ağlasun-Burdur karayolu üzerinde ve Burdur’a yaklaşık 30
km uzaklıktadır.
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Su Değirmeninde Yer Seçimi
Yöre halkı başta kiraz ve alabalık yetiştiriciliği olmak üzere geçimini tarım ve
hayvancılıktan karşılamaktadır. Ancak insanın en temel besin kaynağı olan buğday
ve mısır unu, bu bitkilerin de tarımının yapılmasına neden olmaktadır. Üretilen
buğdayın bir bölümü ailenin ekmeklik un ihtiyacı için ayrılmaktadır. Bu bitkilerin
danelerinin su değirmeninde öğütülmesinden elde edilen un halen yöre insanının
damak lezzeti olarak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mısır bitkisinden elde edilen
mısır unu da yörede halen tüketilmektedir.
Su değirmenlerinin kuruluş yeri seçiminde su kaynakları daima dikkate alınsa
da suyun uzaklara kolaylıkla taşınabilmesinden dolayı bu her zaman dikkate
alınmaz. Daha önemli olan; su değirmenlerinin yerleşim yerlerine yakın olması
ve ulaşım yollarına olan konumudur. Nitekim Yeşilbaş köy su değirmeni hem
yerleşim yerine çok yakın (yaklaşık 500 metre) ve hem de beldenin Ağlasun-Burdur
karayoluna bağlandığı kavşak noktasında kurulmuştur. Bu bağlamda ulaşım ve
yerleşim yerlerine yakın konum özellikleri su değirmenlerinin yer seçiminde
daima en öncelikli olmuştur. Diğer taraftan suyun yüksekten düşüş yapması için su
değirmenlerinin yükselti farkı yaratabilen eğimli bir arazide kurulması gerekir. Bu
eğim çoğunlukla kırk beş derece civarındadır.
Değirmende öğütülen başlıca tahıllar mısır ve buğdaydan oluşmaktadır. Yöre
halkı mısır ekmeği, mısır çöreği ve başlıca ihtiyacı olan yufka ekmeğini değirmende
öğüttüğü undan sağlamaktadır. Yufka ekmeği uzun süre dayanıklı olması nedeniyle
yöre için vazgeçilmez damak lezzetleri arasındadır. Yufka ekmeği yöre halkı için
hem atalarından kalan bir gelenek hem de Yörük kültürünün bir özelliği olarak
sürdürülmektedir. Kadınlar genelde yufka açarken imece usulü ile birbirine
yardım etmektedirler. Ayrıca kız çocuklarına da küçük yaşlardan başlanarak yufka
açılması öğretilmektedir. Böylece kız çocukları evlenmeden önce yufka açmayı
öğrenmektedir.
Mimari ve Yapısal Özellikler
Yeşilbaş köy su değirmeni yaklaşık 200 yıllık olup dikdörtgen biçiminde ve
taştan inşa edilmiştir. Yapının dayanıklılığını artırmak için taş aralarına birer
metre aralıklarla hatıl adı verilen destekleyici ahşap malzeme kullanılmıştır. Su
değirmeninin çatısı kırma çatı biçiminde inşa edilmiş olup örtü malzemesi olarak
oluklu kiremit kullanılmıştır. 2011 yılında yapılan restorasyonda her ne kadar binanın
orijinal yapısına sadık kalınmış ise de çatı bölümünün çok yıpranması nedeniyle bu
bölüm yeniden inşa edilmiş, çatıda ise Marsilya kiremidi kullanılmıştır.
Değirmenin yapısı genelde üç bölümden oluşur. Üst bölümde sepet (tahılların
döküldüğü ambar), bu bölmeden danelerin döküldüğü kaşık, kaşık haznesini
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hareket ettiren (titreştiren) salınaç, danelerin düştüğü boğaz(besleme kanalı) ile
tahıl akışını kontrol eden regülatör bulunmaktadır. Bu bölümün kenarında değirmen
taşlarını temizlemek, kırılan ya da dişlenmesi gereken değirmen taşların değiştirmek
gibi işler için gerektiğinde değirmen taşlarının kaldırılması için kaldıraçlar yer alır.
Metal bir kolun ucunda bulunan düzenek, taşları kaldırmak için kullanılır.
Değirmen yapısının orta bölümünde ise değirmen taşları yer alır; üstteki taş
dönebildiği için buna dönen taş, alttaki hareketsiz taşa ise zemin görevi yapan taban
taşı denilmektedir. Dönen milin ucunda taşınan ve genelde metal olan dış yüzey,
dönen taşta mevcut bir deliğe takılarak desteklenmektedir. Değirmen taşlarının
çevresindeki çemberler hem üst taş dönerken öğütülen unun etrafa savrulmasın
önlemek ve çıkarılan unun alt tahıl ambarına aktarmak ve hem de hızla dönen
taşların kırılmasını önlemek için yapılmıştır. Alt tahıl ambarı ya da un deposunda
un toplanır, bu ambar tahta çemberlerin dışındadır.
Su değirmeni yapısının alt bölümünde su tekerleğinin dönmesini düzenleyen
farklı parçalar yer alır. En önemli parça, su akışını karşılamak için yatık şekilde
yerleştirilen ve bıçak ağzını benzeyen görünümüyle su tekerleğinin kendisidir.
Tekerlek gücünü su oluğundan ya da eğimli oluktan gelen su ile kazanır. Dingilin
durumunu belirleyen mil ya da eksen tekerleğin merkezine takılır ve hiçbir çark
mekanizması olmadan onunla beraber döner. Kaldıraç ise tekerlek yatağına bağlanır
ve öğütme sırasında istenen kalitede unu elde etmede dönen taşın ayarlanması için
kullanılır.
Değirmen Mekanının Düzenlenmesi
Tek katlı ve tek bölmeli olarak inşa edilen değirmen yapısının yaklaşık yarısı
öğütme düzeneği ile değirmenci odası olarak düzenlenmiştir. Bu bölüm, öğütme
işinin yapıldığı düzenek (Fotoğraf 3) ve değirmenci odasından oluşmaktadır. Yaklaşık
3,5 m-2,5 m boyutlarında ve 10 m² kadar bir alan bu bölüm değirmencinin dinlenmesi
ve gecelemesine yönelik yapılmıştır(Fotoğraf 4). Değirmenci, su değirmenin faal
olduğu bazen 3 ay kadar bir süre bu odada kalmaktadır. Zira değirmen genellikle kış
mevsiminde yoğun olarak çalışmaktadır. Bu nedenle de odanın bir bölümüne soba
kurulmaktadır.
Su değirmenin diğer bölümü ise, hem öğütülecek buğday ve mısır danelerinin
koyulu olduğu çuvalların ve hem de öğütülmüş un, yem ve bulgur çuvalların
koyulduğu ve yerden yaklaşık 35-40 cm yüksekliğindeki platformdan oluşur.
Değirmen yapısının kalan bölümü de değirmende kullanılan araç ve gereçler için
ayrılmıştır.
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Fotoğraf 3. Öğütme işinin yapıldığı
düzenekten bir görünüş.

Fotoğraf 4. Değirmenci odasından bir
görünüş.

Değirmene Su Sağlama ve Savak
Araştırma konumuzu oluşturan Yeşilbaş köy su değirmeni, Ağlasun ilçe merkezi
batısında ve ilçe merkezine yaklaşık 1 km mesafede yer alır. Su değirmeni aynı
zamanda Ağlasun-Burdur karayolu üzerinde yer almakta olup Burdur’a da yaklaşık
30 km uzaklıktadır.
Köyün kuzey ve batısında uzanan Akdağların güney yamaçlarından çıkan çok
sayıda su kaynağı(Gürleyik, Bey Pınarı, Gök Pınar, Susaklı, Eynazlı ve Kirazlı gibi)
tarım alanları ve alabalık tesislerinin su ihtiyacını karşıladıktan sonra Ağlasun
çayına karışır. Kış mevsiminde sadece alabalık tesislerinin su ihtiyacını karşılayan
bu kaynakların çok az bir bölümü de Yeşilbaş köydeki su değirmenini çalıştırır.
Önceleri dört adet su değirmenin çalıştıran bu su kaynakları bugün sadece bir adet
su değirmenini çalıştırmaktadır. Eynazlı kaynağının bir bölümü ise 2011 yılında
faaliyete geçen su dolum tesislerinde memba suyu olarak pazarlanmaktadır.
Doğal kaynaklarından çıkan yer altı suları kullanım amaçlarına yönelik olarak
betonarme kanallara alınmıştır. Bu doğrultuda değirmeni çalıştıracak su da beton
arklardan akmaktadır. Anadolu’da çok yerde oluk adı verilen bu arklar, suyun araziye
dağılmasını önlemede önemli bir işlev görür (Gürses ve Karababa Taşkın,2007:655).
Bu arklar vasıtasıyla değirmene gelen su, savak adı verilen düzenek ile kontrol
edilir. Suyun değirmene gitmesini önlemek veya boş araziye salmak için bu düzenek
kullanılır (Fotoğraf 5).
Savak adı verilen düzenekten değirmene yönlendirilen sular yaklaşık 20
metre mesafede cebri borulara alınır (Fotoğraf 6). Savak ile çark arasında cebri
borulara alınan sular yaklaşık 12 metre yükseltiden düşüş yapar. Anadolu’nun bazı
bölgelerinde bu düzeneğe kesecek de denilmektedir.
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Fotoğraf 5. Su arkı ve suyun kontrolünü
sağlayan savaktan bir görünüş.

Fotoğraf 6. Savak ile çark arasında yer
alan ve yaklaşık kırkbeş derece eğimle
yerleştirilmiş olan Cebri borulardan bir
görünüş.

Yaklaşık kırk beş derece bir eğimle değirmene ulaşan ve git gide daralan cebri
boru, en dar noktasına ulaştığı zaman taşıdığı suyu basınçla birlikte çarka doğru
vurdurarak çarkı hızla döndürür.
Yatay tekerlekli değirmenlerde dönen değirmen taşları vardır ve bunlar tekerleğe
bağlı oldukları gibi aynı dikey dingile de bağlıdırlar. Bu tür değirmenlerde iki tür,
özellikle az miktarda su varlığına iyi adapte olabilmiştir ve daha çok dağ bölgelerinde
bulunmaktadırlar. Bu bölgelerde özellikle Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da en
küçük akıntılar bile yükseklik diferansiyeli ve büyük bir hız sağlayabilir. Bu tür
değirmenlerde dik bir oluk ya da su oluğu suyu yatık açıyla yerleştirilen tekerlek
paletlerine yöneltir (Wikander,2000:375, 378).
Bu değirmen türünde dikeye 30 derece açı ile eğimli olan tekerlek paletlerine
dik eğimli bir şuttan dökülerek gelen sudan beslenir. Su kaynağının hemen yanında
en az 3 metrelik bir su inişi gereklidir (Landels,1978:18). Bu tür değirmenlerde
suyun ağırlığı değil ama hızı, çarpma ile tekerleği hareketlendirir ve tekerleğin
kenarlarından sıçrayan su dingil içinde saklanamayıp dışarı gittiğinden enerji kaybı
çok olur. Bunun sonucunda değirmen taşlarının dönmesi tekerlekten daha hızlı
hale gelemez ve eylem oldukça yavaş olduğundan öğütülen mısır miktarı da oldukça
azdır (White,1970:446).
Mekanik Özellikler (Taşlar, Titreştirici ve Hazne)
Su değirmenlerinin mekanik özelliklerinde ön önemli işlevi değirmen taşları
görür. Değirmen taşı Türkçe sözlükte; değirmende dönerek taneleri ezen yuvarlak
taş (1), bazen de yapılarda kullanılan çakmak taşı türünden sert bir taş olarak
tanımlanır(Türkçe Sözlük: TDK 2005, 484).
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Cebri borudan çarka düşen su çark dişlilerini çevirir. Bu da çarkın bağlı olduğu
milin diğer uzunda yer alan değirmen taşlarını çevirir. Yatay tekerlekli değirmenlerde
çark, değirmen taşlarına direk bağlıdır (Fotoğraf 7). Değirmende alt ve üst olmak
üzere iki ayrı taş vardır. Taşların ortasında 15 cm çapında bir delik bulunur. İki taşlı
ve yatay olarak yerleştirilen değirmen taşlarından alt taş 40-45 cm, üst taş ise 30 cm
kalınlığında olup çapları 120 cm kadardır(Fotoğraf 8).

Fotoğraf 7. Cebri boru ve değirmen taşlarını
çeviren çarktan bir görünüş.

Fotoğraf 8. Değirmen taşlarından bir
görünüş.

Üst taş, hareket halinde olup, diğer yörelerdeki yatay su değirmenlerinde olduğu
gibi çarkın harekete geçmesiyle birlikte ortadaki deliğe gelen tahılın un hâline
gelmesini sağlar. Taşın deliğine düşen tahıl daneleri önce küçük parçalara ayrılır,
sonra kenara doğru yayılan bu parçalar incelerek un hâline dönüşür. Değirmende
tahılın un durumuna gelmesinde zemin görevi yapan sabit taş ise alt taş olarak
adlandırılır. Taşın ortasına takılacak tahtanın etrafını çevreleyecek biçimde demir
bilezik konur. Tahta halkanın ortasına ise erkek adı verilen halka şeklinde bir parça
yerleştirilir. Bu halka değirmen taşının kırılmasını önler.
Su değirmeni 30 gün devamlı çalışır ise değirmen taşları üzerinde bulunan ve
taneleri parçalayan dişler de aşınır. Aşınan dişler kavak ağacından yapılan ve caraskal
adı verilen kaldıraç düzeneği ile kaldırılarak üçayaklı bir sehpa üzerine alınır. Burada
keski ile dişler yeniden dişleme yapılarak dişlenir. Yöredeki su değirmenlerinin taşları
önceleri Burdur İli Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy’den getirilmekteydi (Değirmene
yaklaşık 30 km). Daha sonraları ise İzmir’den getirilmiştir.
Buğday ve Mısır daneleri önce huni biçiminde inşa edilmiş ve sepet adı verilen
bölmeye dökülür. Bu bölmenin bağlı olduğu dikdörtgen biçimli ve demirden inşa
edilmiş saplama, sepetin altında yer alan ve kaşık adı verilen bölmeyi titreştirerek
danelerin boğaz adı verilen bölmeye ve oradan da değirmen taşlarının arasına
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düşmesini sağlar (Fotoğraf 9). Sabit olan alt taş ile döner vaziyette olan üst taş
arasına düşen daneler parçalanmak suretiyle eldeedilmek istenen ürüne dönüşür.
Öğütülen un, yem ve bulgur unluk adı verilen ahşap bölmede toplanır (Fotoğraf 10).

Fotoğraf 9. Sepetin altında yer alan ve kaşık
adı verilen bölme, bu bölmeyi titreştiren
metal düzenek ve boğaz bölmesinden bir
görünüş.

Fotoğraf 10. Öğütülen un, yem ve bulgurun
toplandığı unluk adı verilen ahşap
bölmeden bir görünüş.

Su değirmeninde Buğday ve Mısır’dan ekmeklik un, tarhanalık un (yörede göce
adı verilir-ekmeklik unun biraz iri boyutlusu), hayvan yemi ve bulgur üretilir. Bu
dört farklı ürün, değirmen taşlarının birbirine yaklaştırılıp uzaklaştırılmasını
sağlayan ve ayar kolu adı verilen bir eklenti ile yapılır. Üretilen ürünler en inceden
en kalına doğru un (buğday ve mısır), tarhanalık un (göce), hayvan yemi ve bulgur
olarak üretilir.
Su değirmeni yoğun olarak kış mevsiminde çalışmaktadır. Kasım ayında
çalışmaya başlayan değirmen Mayıs ayı sonları bazen Haziran ayının ortalarına
kadar çalışmaktadır. Bu Su değirmeninin çarklarını döndüren suyun sulama suyu
olarak tarım arazilerine verilmeye başlanmasına kadar devam eder.
Üretilen tüm ürünlerde öğütme sırasında bir miktar fire verilir. Ancak bu fire
bulgur gibi daha kalın olan üretimde çok az iken çok daha ince olan un üretiminde
% 20’lere ulaşmaktadır. Nitekim 1 kg buğdaydan 800 gr un elde edilir. Yaklaşık 200
gr kadarı öğütme sırasında yitirilir.
Su değirmeni yoğun olarak kış mevsiminde çalışmaktadır. Kasım ayında
çalışmaya başlayan değirmen Mayıs ayı sonları bazen Haziran ayının ortalarına
kadar çalışmaktadır. Değirmen çarklarını döndüren suyun sulama suyu olarak tarım
arazilerine verilmeye başlanmasıyla birlikte değirmenin çalışması da sona erer.
Yeşilbaş köy su değirmeni beldenin ortak malı olup, her yıl açılan ve işletme
ihalesini kazanan kimselerce işletilir. Değirmenci olarak adlandırılan bu kişi ya da
kişiler, öğüttüğü tahıl türüne göre belli oranlarda hak alır. Buna değirmenci hakkı
denir. Genelde değirmenci hakkı % 5 ila % 8 arasında değişir.
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Değirmenci hakkı, tahılın un hâline getirilmesi için değirmencinin aldığı “hak”
anlamındadır(Demir,2003:159) Bu hak yöreden yöreye değişmekle birlikte hemen
birbirine çok yakın oranlarda uygulanır. Nitekim Beypazarı yöresinde değirmenci
hakkı % 5 ya da 1/20’dir. Bazen de gelen buğdayın % 6’sı değirmenci hakkı olarak
alınır (Gürses ve Karababa Taşkın,2007:666).
Koruma ve Sürdürülebilirlik
Halen çalışır durumda olan su değirmeni, yaklaşık iki yüzyıl önce köy halkı
tarafından yaptırılmıştır. Önceleri Yeşilbaşköy tüzel kişiliğince işletilen su değirmeni
Yeşilbaşköy’ün 1977 yılında “belde” olmasıyla belediye başkanlığına devredilmiştir.
Eynazlı ve Çaygözü su kaynakları ile beslenen su değirmeni, yörede çalışır durumda
tek değirmen olması bakımından büyük bir öneme sahip olup yöre halkına hizmet
vermektedir (Fotoğraf 11).
Burdur ili Ağlasun İlçesi Yeşilbaşköy beldesi 22 pafta 2337 parselde bulunan
Su Değirmeni, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi
hakkındaki 5226 ve 3386 sayılı kanunlar ile 10 Aralık 1987 gün ve 19660 sayılı Resmi
Gazete ile 19.08.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayımlanan
“Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki
Yönetmelik” gereğince Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 30.09.2009 gün ve 3471 sayılı kurul kararıyla tescili yapılarak koruma
altına alınmıştır. Restorasyonu ise Yeşilbaşköy Belediye Başkanlığı tarafından 2011
yılında yapılmıştır (Fotoğraf 12).
Su değirmeni ihale yoluyla ve bir yıllığına kiraya verilerek işletilmektedir.
Değirmen kiraya verilmeden önce belediyece işletme ve koruma şartnamesi
hazırlanmakta ve ihaleyi alan işletmeci, şartnamede geçen işletme ve koruma ile
ilgili tüm şartları kabul etmiş olmaktadır.

Fotoğraf 11. Su değirmeninin restore
edilmeden önceki görünüşü.
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Fotoğraf 12. Su değirmeninin restore
edildikten sonraki görünüşü.
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Yeşilbaş köy su değirmeni de benzerleri ile aynı kaderi yaşamaması için asıl işlevi
dışında ve farklı işlevlere kavuşturulabilir. Bunlardan biri, su değirmeni kırsal turizm
bağlamında alternatif turizm etkinliği olarak değerlendirilebilir. Nitekim Soykan
kırsal turizmi; “doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak
amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip konaklama ve o yöreye özgü etkinlikleri izleme,
öğrenme ve katılmayla gerçekleşen bir turizm türü” olarak tanımlar (Soykan,1999).
Su değirmeni ile aynı yörede bulunan ve Ağlasun ilçe merkezine 7 km uzaklıkta
yer alan Sagalassos antik kentini yılda yaklaşık yirmi bin kişi ziyaret etmektedir.
Dolayısıyla yöreyi ziyaret eden turistlerin bir bölümü kültür turizmi bağlamında
burayı da ziyaret edebilir. Kültür Turizmi geniş anlamda ziyaretçilerin gittikleri
yerdeki tarihi ve bir ulusa ait değerleri görmesi ve tatması olayıdır (Öztürk ve
Yazıcıoğlu,2002:188). Bu tanıma göre kültürel turizmin temelinde çok çeşitli
nedenler yatmaktadır. Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların ve onlara ait kalıntıların
görülmesi amacı, araştırma, keşif ve dini amaçlı seyahatler, yerel mimari ve orijinal
özellikler, kütüphaneler, yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro ve sinema,
müzik ve dans, lisans ve edebi çalışmalar ve alt kültürleri tanıma amacı ile yapılan
seyahatler kişilerin bilgi ve görgülerini arttırmakta ve kültür turizmi içinde yer
almaktadır (Kızılırmak ve Kurtuldu,2005:102).
Böyle bir turizm faaliyeti turistlere hem kırsal kültürleri tanımak ve hem de
kır hayatını da bir bakıma yaşama olanağı sunacaktır. Nitekim bu faaliyete katılan
turist hem değirmende öğütülen buğday ve mısır bitkisinden un elde edilişini
görecek ve hem de taze undan gözleme ve yöreye özgü hamur yiyecekleri yapılmasını
öğrenebilecektir. Bu bağlamda değirmen binasının çevresinde dinlenme alanları,
oturma bölümleri ve gözleme pişirme alanlarıyla peyzaj düzenlemesi bir an önce
yapılmalıdır.
Tartışma ve Sonuç
Kırsal kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri, özellikle de ülkemizde
küçük tarım çiftçisinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, bunu da temel yaşamsal
ihtiyaçlarını gidererek sağlamak olsa gerek. Ağlasun gibi zengin doğal, kültürel ve
ekonomik potansiyele sahip yörelerde kırsal turizm bağlamında atılacak adımlar,
burada üretilen ürünlerin turizme yönelik değerlendirilmesi bakımından da fayda
sağlayacaktır (Ceylan,2010).
Halk mimarisi ürünlerinin ve özellikle geleneksel konutların hızla yok olmaya
yüz tuttuğu hatta bazı yörelerde tamamen yok edildiği bir dönemi yaşıyoruz.
Kırsal kesimden büyük kentlere yönelik göç olgusu köy ve kasabaların adeta nüfus
bakımından boşalmasına neden olmuş, tarım ve hayvancılık büyük ölçüde
gerilemiş ve geleneksel üretim tarzı ile
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yakından ilişkili olan; değirmen, ambar, samanlık, fırın gibi yapılar işlevlerini
büyük ölçüde yitirerek kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Eski konutlar ise
cazibelerini yitirerek yerlerini hiçbir doğal ve kültürel özellik taşımayan modern
malzeme ve tekniklerle inşa edilen betonarme yapılara bırakmıştır. Su değirmenleri
de böyle bir kaderi paylaşmaktadır. Halk mimarisinin Ağlasun yöresindeki tek
temsilcisi olan Yeşilbaş köy su değirmeni de Ağlasun ilçe merkezi ve köylerindeki
benzerleri gibi gelecekte aynı sonu yaşamaması için günün değişen koşullarına
uyarlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi gerekir. Bu da asıl işlevini yerine
getirirken daha başka işlevlere de sahip olmasıyla mümkün olabilir. Turizm, bu
bağlamda bir alternatif gibi gözükmektedir. Bu hem yörenin tanıtılmasına ve hem
de yerel halkların turizmden pay almasına olanak sağlaması bakımından büyük
önem taşımaktadır.
Sonuç olarak, Sagalassos merkezli ve yörenin diğer turizm potansiyelinin de
değerlendirilmesine yönelik yapılacak bir mastır plan çerçevesinde Yeşilbaş köy su
değirmenin de alternatif olarak yer alması gerekir. Bu bağlamda üretilecek projeler
ve yaratılacak parasal kaynaklar ile bu maddi halk kültürü de gelecek nesiller
kazandırılabilir. Nitekim Kırsal Mimari Mirasın Korunması ve Değerinin Arttırılması
Hakkında Tavsiye No: R(89) 6 (COE, 1989) Üye devletlerin hükümetlerine, kırsal
mirasın korunması ve değerinin artırılmasıyla ilgili politikalarının oluşturulmasını
tavsiye etmektedir. Burada yöre halkına, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine,
tur operatörlerine ve turizm acentelerine de önemli görevler düşmektedir.
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GİRESUN İLİNİN YERLEŞİM DOKUSU, MİMARİSİ VE
GELENEKSEL EVLERİNİN VE MİRASININ KORUNMASI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Salih SALBACAK1

Toplumları bir arada tutan ve farklı kılan özelliklerinin başında yaratmış
oldukları kültürleri gelmektedir. Kültür anlam itibari ile Güncel Türkçe Sözlüğe
(2011) göre; Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü
olarak tanımlanmaktadır. Gelişerek zenginleşen kültür; İnanç, gelenek görenek
ve yaşam biçimini içine alan soyut, yerleşim yerleri, bina, anıt gibi taşınmazları
kapsayan somut öğelerden oluşmaktadır. Somut kültür ürünü olan mimari, kültürel
kimliğinin önemli unsurlarından birisidir, Oluşturulan kentler ve bu kentlerdeki
mimari doku, askeri, dini ve sivil mimari örnekler topluluğun fiziksel, sosyal ve
ekonomik yapısı hakkında bilgiler vermektedir.
Kültürel miras, topluluğun ortak hafızası olup geçmişin bilgi ve deneyimlerini
geleceğe aktarılmasını sağlamaktadır. Yüzyılların kültürel birikimini barındıran
Anadolu’nun pek çok yöresinde farklı kültürlerin izlerini taşıyan tarihi eserler
ve döneminin mimari dokusunu günümüzde de yaşatan yerleşim alanları
bulunmaktadır. Somut kültürel varlıkların korunması için günümüzde çeşitli
1 Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ssalbacak@hotmail.com
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çalışmalar yapılmaktadır. 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun Paris’teki Genel
Merkezi’nde imzalanan Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi,
hiçbir ülke veya bölge ayrımı yapmaksızın, insanlığın bugüne kadar yaratmış
olduğu uygarlıkların birer göstergesi olan tarihsel yapıların, sit alanlarının ve doğal
zenginliklerin korunması amaçlanarak hazırlanmıştır. Bu sözleşmeye 16 Mart 1983
tarihinde taraf olan Türkiye’de doğal olarak sözleşmenin amaçlarını gerçekleştirmeye
çalışacağının sözünü vermiştir. (Öcal; 2007)
1. Giresun’un Tarihsel Süreç İçerisinde Gelişimi ve Mimari Dokusu
Karadeniz Bölgesinin, Doğu Bölümü’nde yer alan kentin tarihi geçmişine kısaca
baktığımızda; Kentin ilk kuruluş yerini oluşturan kalenin ne zaman kurulduğu ve
nasıl bir yerleşmeye sahne olduğu hakkımda kesin bir bilgi yoktur. Hititler döneminde
Azzi ülkesinin bu bölgeyi de içine aldığı, MÖ IV-V. yüzyıl Grek kaynaklarımda ise
Pontus denilen kesimin bir parçası olduğu belirtilir. Kerasus adlı bir yerleşme yerinin
veya kalenin, MO 670’lerde Karadeniz bölgesinde koloniler oluşturmaya başlayan
Miletoslular tarafımdan kurulduğu ileri sürülür. (Emecen: 1996) XIII. asır İtalyan
haritalarında “Chirizonda” şeklinde görülen bugünkü Giresun liman kenti, daha
sonraki Türkçe kaynaklara Kiresin, Keresun vb. şeklinde yazılmıştır. (Darkot:1997)
Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi ile Osmanlı egemenliğine giren şehir 1923’de
il olur.

Resim 1.2. Giresun’un eski yerleşim dokusunu gösteren fotoğraflar
Karadeniz sahil şeridi boyunca denize inen eğimli arazide iskân edilen şehrin,
tarihsel süreç içerisinde gelişimine baktığımızda; Antikçağ’da Giresun, nispeten
korunaklı limanı ile Doğu Karadeniz bölgesindeki birkaç askerî üsten biri olmuştur.
Şehir, Ortaçağ’da dokuma mamulleri ve şap ihracıyla dikkati çeken bir kale-şehir
durumundaydı. Bu dönemde yerleşme, denizden 100 m. yükseklikte volkanik
kayalar üzerindeki kalenin hemen etrafına ve doğusuna doğru gelişmeye başlamıştı.
(Emecen: 1996) 1404’te şehri gören İspanyol seyyah-elçisi Clavijo’nun ifadesinden
kale dışında sahil kesiminde denize dönük evlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Giresun Osmanlı idaresinde bir liman şehri olarak önemli bir gelişme göstermiş,
1583 tahrir kayıtları Giresun un mahalle taksimatı ile bir kent konumu kazanmış
bulunduğunu gösterir bu tarihten dört yıl önce (1579 Eylül’ü) Giresun u gören
seyyah Aşık Mehmet burayı şehir olmanın en belirgin üç özelliği ile tanımlamıştır:
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Cuma kılınacak bir caminin mevcudiyeti, bir pazaryeri ve esnafın toplandığı bir
caddesinin bulunması, sursuz sivil yerleşim alanının varlığından bahseder. (Emecen:
2008) Evliya Çelebi 1611–1682 Giresun için gümrük emini, müftüsü, nakibi, camileri,
mescitleri, hanı, hamamı vardır der. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Giresun’da
ticari bir hareketlilik görülür. Bu durum şehrin fiziki görüntüsünü değiştirir.
(Emecen: 1996)
Cumhuriyet dönemi ile kentsel dokusuyla gelişmeye açılan şehirde, kale’nin
ikiye böldüğü yarımada üzerinde, doğu-batı yönünde yerleşme alanları oluşmaya
başlar, 1959’da limanın açılması ile kentin batı yönüne doğru genişlemesi, sahil
yolunun geçmesi ile de kıyı yerleşmeleri başlar. 1960’lı yıllardan sonra kentsel ve
sosyal ölçekte değişimler geçiren şehrin, doğu-batı yönünde gelişimini hızlanır.
2. Giresun Yöresi Geleneksel Evleri
Sedat Hakkı Eldem; Kuzey Anadolu’da Ordu, Giresun, Trabzon gibi yerleşimleri
ve dağ eteklerine serpilmiş kasabalarda bulunan evleri Karadeniz sahili evleri
olarak sınıflandırmıştır. (Eldem: 1987) Yöre evleri, Doğu Karadeniz mimari
geleneğinin özelliklerini taşıyıp, geleneksel Türk evinin plan tiplerinden, simetrik
orta mekânlı (iç sofalı) plan tipindedir. Yöre yüksek dağlara, eğimli araziye, yağışlı
iklime ve bunun sonucunda oluşan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bütün bu
fiziksel etkenler ile ailenin yaşam biçimi, ekonomik yapı gibi sosyal etkenler
birleşerek geleneksel mimari karakteri, plan tipini, yapım sistemlerini ve yerleşim
dokusunu oluşturmuştur. Giresun yöresindeki geleneksel evler, yerleşim özellikleri
bakımından kent, köy ve yayla evi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
2.1. Mimari Miras, Zeytinlik Mahallesi
Günümüzde yoğun bir yapılaşmanın 	
  
görüldüğü Giresun şehir merkezinde,
geçmişin mimari dokusunu yansıtan ve
kültürel miras ürünü olan geleneksel evler
Zeytinlik Mahallesinde yoğunlaşmaktadır.
4’ü
anıtsal 81’i sivil mimari özelliği
taşıyan toplam 85 adet tescilli tarihi eser
bulunduğu mahalle, belediye sınırları
içindeki toplam 149 sivil ve anıtsal
Resim 3. Zeytinlik Mahallesinin
eserin %57 sini kapsamaktadır. Çınarlar,
geçmişini gösteren bir fotoğraf.
Hacı Hüseyin ve Kale mahallelerinin bir
bölümünden oluşan mahallede; Giresun
Kalesi, çocuk kütüphanesi olarak kullanılan Katolik Kilisesi, müze olarak kullanılan
Gogora Kilisesi, Ticaret Lisesi, M. Akif Ersoy Ortaokulu ile eski Necati Bey İlkokulu
gibi kentin önemli mimari eserleri bulunmaktadır.
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Resim 4. Günümüzde, Kaleden Mahallenin görünüşü
Şekil 1. Mahallenin 2008 yılındaki Koruma Amaçlı İmar Planı.
Zeytinlik Mahallesi, şehri doğu-batı yönünde ikiye bölen kalenin doğu eteğinde
bulunmaktadır. Dar ve düzensiz sokakları denize doğru inen mahallede, Düz Sokak
ve Dik Sokak üzerinde bulunan bahçeli evler; barındırdığı tarihi ve geleneksel doku
sebebiyle 1.derece sit alanı ilan edilip koruma altına alınmıştır.

Resim 4. 5. 6. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüşler.

Resim 7. 8. 9. Zeytinlik Mahallesindeki sokaklar ve evlerden görünüşler.
Zeytinlik mahallesi evlerinin mimari özelliklerine bakıldığında; Yapılar zeminüst kat ya da bodrum+2 kat olarak yapılmış ve yapı sistemi olarak kesme taş
üstüne ahşap iskelet sistem kullanılmış, iskeletin boşlukları bağdadi veya dolgu
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taşlarla doldurulmuş ve şima denilen harçla sıvanmıştır. Her evin girişinde bir
giriş sahanlığı bulunur. Çatılarda alaturka kiremit kullanılmış olup yapıların hepsi
avluludur. Yapıların cephelerinde 3–4 pencereli cephe düzeni görülmektedir ve bu
düzende 3 farklı tasarım vardır; çıkma ve sütunlu, balkonlu, çıkmasız ve kolonsuz
düzen. Yapılarda pencereler düşey doğrultuda olup yapıya özellik kazandıran cephe
elemanları; pencere söveleri, çatı kornişleri, kapı işlemeleri ve kat aralarına gelen
şerit işlemeleridir. (Mimarlar Odası Giresun Temsilciliği Arşivi)

Resim 10. 11. Zeytinlik Mahallesinde koruma çalışmaları
yapılan evlerden görünüşler.
Günümüzde yenileme çalışmalarının yapıldığı mahallede bazı evler harap dursa
da içlerinde oldukça iyi korunmuş olanları bulunmaktadır. Dik sokak üzerinde
bulunan Gökdeniz evi kent kültürünü yansıtması, yaşamışlığı anlatması, mimarisi,
iç mekânı ve bakımlı cepheleri ile mahallenin karakterini yansıtan iyi bir örnektir.
Gökdeniz ailesine ait yapı 1882 yılında Rumlar tarafından yapılmıştır. Şu anki
sahipleri yapıyı 1939 yılında almış ve bugüne kadar çeşitli tadilatlar yapmışlardır.
Yapı taş ve ahşap karma sistemden oluşmaktadır. Yapının 1. katında kuzeydoğu ve
güneybatı cepheleri 20 cm kalınlığında ahşap bağdadi sistem, diğer tüm dış duvarları
ise 80 cm kalınlığında taş yığma, iç duvarları ise yaklaşık 20 cm kalınlığında karkas
üstüne tahta kaplama olarak tasarlanmıştır. Yapının tüm iç duvarları, döşemeleri,
merdiven, kapı ve pencere gibi yapı elemanları ahşap olarak tasarlanmıştır. Yapının
kat yüksekliği 3,65 m olup taban alanı 80 m² dir. (Yaman: 2007

Resim 12. Gökdeniz evi.

Resim 13. Gökdeniz ailesi.

Resim 14. Evin bakımlı iç mekânı.
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Şekil 2. Gökdeniz evinin giriş kat planı

Şekil 3. Gökdeniz evinin cephe görünüşü

2.2. Geleneksel Köy ve Yayla Evleri
Köyler, yerel kültürün soyut ve somut bütün özelliklerini bir arada toplayan
geleneksel yaşam ve üretimin biçimlerinin sürdürüldüğü alanlardır. Ekonominin
fındık üretimine bağlı olduğu Giresun’da kentte yaşayan önemli bir nüfus kırsal
kesimle bağlantılıdır. Yöredeki köyler, tarımsal üretimin sürdürülebildiği alanlarla
sınırlı olup köy merkezi cami, okul, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının etrafında
oluşmuştur. Köylerde her ailenin arazisi bulunup arazi sahiplerinin evlerini kendi
arazisi içinde inşa etmesi sebebiyle yerleşme dağınık halde oluşmuştur. Her evin
önünde fındık kurutmak için harmanı, tarlası ve serentisi bulunur, bu nedenle de
evler arazinin en düz ve yola yakın bölümünde konumlanmıştır.
Giresun yöresi köy evleri, geleneksel Türk evinin plan tiplerinden hayatlı (iç
sofalı) plan tipindedir. Genellikle iki katlı ve dikdörtgen formda olan evlerin
girişi genelde doğu yönünde olup giriş katı; ahır, kiler ve depodan oluşmaktadır.
Zeminden ahşap merdiven yardımıyla çıkılan üst kat dört parçaya ayrılıp mekân
organizasyonu hayat etrafında şekillenmektedir. Manzaraya hâkim olan yüksek
cephede bulunan hayat mekânlar arasındaki geçiş alanı olup oturma ve toplanma
amaçlıda kullanılmaktadır.
Geleneksel köy evlerinde ana mekân mutfaktır. Evin, eğimden kaynaklanan alçak
cephesinde bulunan mutfak, pişirme, yemek yeme, oturma gibi birçok eylemin
gerçekleştiği çok amaçlı bir mekândır. Mutfak da ocak, ocağın yanında hamamlık
(gusülhane) sabit donatı olan terek (mutfak dolabı) ve pencere önünde yer alan
sedir bulunmaktadır. Evlerde iki adet oda bulunup hayatın iki yanında simetrik
olarak konumlanmaktadır, dikdörtgen planlı odaların tek cephesinde iki adet
pencere bulunmaktadır. Büyük ölçülerdeki evlerde geleneksel aile yaşam biçimine
göre her odada ocak, yüklük ve hamamlık (gusülhane) bulunmaktadır. Daha küçük
evlerde ise ocak sadece mutfak da hamamlık ise her odada bulunmaktadır. Tuvalet
ise mekâna dışarıdan eklenip bir oda enindeki koridorla hayata bağlanır.
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Geleneksel köy evleri, taş duvar üzerine ahşap iskelet sistemde inşa edilmişlerdir.
Yapım sisteminde binanın yükü duvarlara bindirilerek ahşap kirişlerden inşa edilen
döşemeye alttan direkler yerleştirilmek suretiyle taşıyıcı sistem sağlamlaştırılır.
Yöreye özgü ahşap işçiliğin görüldüğü evlerde Üst katın cepheleri göz dolma tekniği
ile doldurulmuştur.

Resim 15.Köy dokusu

Resim 18. Geleneksel köy evi.

Resim 16. 17. Geleneksel köy evleri.

19. Geleneksel yayla evi.

20. Geleneksel yayla evleri.

Yöredeki kültürel miras niteliğinde diğer bir yapı ise evin hemen yanında,
bağımsız bir şekilde inşa edilen ve Karadeniz Bölgesine özgü bir yapı olan serentidir.
(serander) Serenti mısırı, kuru gıda ve fındığı haşere ve kemirgenlerden korumak
ve bozulmadan saklayabilmek için yerden yüksek dört ayaküstünde ahşaptan
inşa edilir. Asma merdivenle çıkılan Serentilerin açık olan alt kısmında ise odun
depolanır. serentiler gıda depolamanın yanı sıra ev kalabalık olduğu zaman yatak
yeri olarak da kullanılıp, yörede günümüzde de gündelik yaşamın bir parçası olup
pek çok mani ve şarkıya da konu olmuştur.
Yayla evleri, bölgede yer alan köy evleri gibi iki katlı olup birkaç ana mekândan
oluşmaktadır. Zemin katın duvarları taştan örülüp yarısı ahır diğer yarısı da depo
olarak kullanılmakta, 1.Kat ise yaşama alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu
kısmında duvarlar ve zemin ahşap olup, mekânın ortasında ocak bulunur, ocağın
yanında oturma ve yatma amaçlı sedir ve yatakların bulunduğu yüklük yer alır,
mutfağın bir köşesinde kap kacak koyulan raflar ile yiyecekleri saklamaya yarayan
dolap ve kuzine bulunur, tuvalet ise giriş kısmına dışarıdan eklenir. (Salbacak:
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2008) Yayla evlerinin tek katlı olanları da vardır tek katlı kullanımda ahır ile yaşama
alanın yan yanadır. Her yayla evinin önünde çitlerle çevrilmiş bir çayırı olup evin ön
kısmında lahana, patates ve sebze dikilen bir bahçesi bulunmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
İnsanoğlunun en önemli gereksinimlerinden biriside barınma ihtiyacıdır, Bu
gereksinim ile tarihsel süreç içerisinde maddi kültür alanları ve mimari karakter
oluşmaya başlamıştır. Yüzyılların kültürel birikimini barındırarak zengin bir kültüre
sahip olan Anadolu coğrafyasında; iklimsel ve topografik farklılıklarını, yörenin
yerel değerlerini ve yaşam biçimlerini yansıtan maddi kültür alanları bulunmaktadır.
Geleneksel Giresun evleri de bu alanlarından birisidir. Kentler kuruluşlarından
beri ait olduğu toplumun yerleşme kültürünün göstergesi olup sosyal ve kültürel
yapı hakkında bilgiler vermektedir. Kent kültürünü oluşturan en önemli öğelerden
biriside evlerdir. Giresun kent kültüründe de evlerin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Bu evler mimari mirasın bir parçası olmanın yanı sıra şiirlere, türkülere konu olarak
kent hafızasında geçmişin izlerini taşımaktadır.
Kent yüzey şekilleri bakımından eğimli arazi üzerinde bulunup, dağların
kıyılara yakın yamaçları fındık bahçeleriyle kaplıdır, topoğrafik özelliklerinden
kaynaklanan arazi yetersizliği ve artan konut ihtiyacı nedeni ile geleneksel konut
çevreleri yerlerini yeni konut alanlarına bırakmaya başlamıştır. Günümüzde
geleneksel mimari doku kalenin doğu eteğinde bulunan ve kentin en az bozulmuş
alanı olan Zeytinlik Mahallesindeki yoğunlaşmaktadır. Geleneksel Giresun evlerinin
bulunduğu mahalle Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 1979 yılında 1. derece sit alanı
ilan edilmiş ve bu alanda yer alan birçok yapı tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
Zeytinlik Mevkiinin içinde bulunduğu Ketsel Sit Alanı yaklaşık 13,86 hektar olup,
bu alan içinde 4’ü anıtsal 81’i sivil mimari özelliği taşıyan toplam 85 adet tescilli
tarihi eser bulunmaktadır. 1985 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Yüksek Kurulu’nun kararı ile Giresun kentsel sit alanının tamamı için bir koruma
imar planı hazırlanmış, Bu plana göre 42 adet sivil mimari örneği ve 4 adet anıtsal
yapı tescillenmiştir. (http://www.giresun.bel.tr)
Günümüzde yenileme çalışmalarının yapıldığı mahallede bazı evler harap
dursa da içlerinde oldukça iyi korunmuş mimarisi, iç mekânı ve bakımlı cepheleri
ile mahallenin karakterini yansıtan güzel örnekler bulunmaktadır. Tarihi kentler
birliğine üye olan Giresun Belediyesi, 2008 yılında yeniden hazırlanan koruma amaçlı
imar planı ile bölgenin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Giresun yöresindeki yerel dokusunun bir parçası olan geleneksel köy evleri
günümüzde; değişen yapım teknikleri, yaşam biçimleri, miras yoluyla bölünme
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(mülkiyet) gibi çeşitli nedenlerle terk edilmekte ve kaybolmaya başlamaktadır.
Kültürel birikimin ürünü, ortak mimari miras niteliğindeki bu yapılar ve çevrelerinin
sürekliliğini sağlanması için:
Akademik ve teknik çalışmalar yapılmalı, valilik, yerel yönetim, üniversite,
sivil toplum örgütleri ve köylülerin işbirliği ile koruma ve yaşatma projeleri
geliştirilmelidir.
Koruma projeleri ile özgün yapıları ortaya çıkarılan yapılar, tescillenerek
belgelenmelidir.
Elde edilen bilgiler ile bilgi ağı sistemi oluşturulmalı.
Geleneksel yapı ustalarına ulaşılarak yapım teknikleri geliştirilmeli.
Kullanılıcılar bilinçlendirilerek ortak bir koruma bilinci oluşturulmalıdır
Kurulacak vakıf ile koruma ve yaşatma önerilerine, bakanlık, yerel yönetim ve
sponsor desteği sağlanmalıdır.
Yerel yerleşimlerdeki geleneksel yaşam ve üretim biçimleri, özgün doku turizm
aktiviteleri için ilgi çekmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu şekilde turizme açılarak
yerel dokusunu ve kültürünü koruyarak yaşatan ve tanıtan başarılı örnekler
bulunmaktadır. yöre için hazırlanacak kırsal kalkınma projelerine; geçim kaynağı
olan fındık üretiminin çeşitlendirilmesi ve tanıtılması, geleneksel yaşam, el sanatları,
yemek ve köy eğlence kültürü, ekolojik tarım gibi yerel öğelerin kültür turizmine
doğru ve denenmiş bir teknikle entegre edilerek kültürel kimlik sürdürülebilir hale
getirilmelidir.
Doğal hayatın tahrip olması ve bunun sonucu oluşan çevre problemlerinden
sıkça bahsedilen günümüzde turizm çeşitlerinden olan eko turizm kavramı gittikçe
önem kazanmaktadır. Giresun yöresi iklimsel özellikler, doğal güzellikler ve kırsal
yerleşimlerdeki yerel dokusu ile eko turizme son derece elverişlidir. Yöredeki;
Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylaları, Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi
olarak ilan edilmiştir alanlardır. Yaylacılık ekonomik unsurların yanı sıra sosyal ve
kültürel yönüyle de öne çıkmaktadır. Yaylalarda yılın belirli zamanlarında biraya
gelinerek vakit geçirilmekte, şenlikler düzenlenmektedir. Alt yapı çalışmaları
hızlandırılan yaylarda gerek konaklama gerekse günübirlik ihtiyaçlara cevap
verebilen (wc, lokanta, yöresel ürün satış üniteleri, piknik alanları gibi) alanlar yöre
halkı ve turistlerden ilgi görmekte, yaz aylarında belirli günlerde kurulan pazarlarda
yöre halkına ekonomik girdi sağlanmaktadır. Yörede belirlenecek merkezlerin eko
turizme açılması için;
Yaylaların; turizm için bir araç olarak kullanılmaması için potansiyeli
araştırılmalı.
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Geleneksel mimari dokunun bulunmasına önem gösterilmeli.
Ulaşımın kolay sağlanabilmesi, diğer turizm çeşitleri ile uyumu araştırılmalı.
Yatırımcısına cazip hale getirilmeli.
Yöre halkının turizme yönelik bilinçlendirilip ekonomik girdi sağlanmalı
Son yıllardaki plansız ve çarpık yapılaşma yaylaları gittikçe betonlaştırarak
doğal doku bozulmaktadır. Yılın belirli bir zamanında kullanılan geleneksel yayla
evlerinin özgün karakterinden, yörenin geleneksel mimari biçim ve tekniklerinden
faydalanılarak, konaklama, yeme içme ve turizm faaliyetlerine cevap verebilecek
nitelikte sürdürülebilir mekânlar kazandırılmalıdır.
Bütün bu çalışmalar ile doğal hayat ile uyumlu çevreye zarar vermeden yararlanma
yöntemlerinin geliştirilmesi ve yerel kültürü yok etmeden, toplumsal mirasımızın
yaşatılarak korunması ve aktarılması hedeflenmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARINDA
MADDİ KÜLTÜRÜN YERİ

Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ1

1. Giriş
Maddi kültür aslında tuhaf bir terim olarak karşımıza çıkar. Bizler kültürü her
zaman manevi, duygusal ve sözlü olarak algılarız. Bir anlamda bizim kafamızdaki
kültür terimi maddesizdir. Bu yüzden kültür bizler için soyut ve kalıplaşmış bir
terimdir. Dolayısıyla maddi kültürün elle tutulması, hissedilebilmesi imkansızdır.
Bu yüzyılın en önemli kültür düşünürlerinden biri olan Clifford Geertz’e göre
kültür, bir metin ile eşdeğer olup yorumlanması gereken bir kavramdır (Geertz 1973:
89). Amerikalı halkbilimci Shoemaker da kültürü bir toplumun her türlü kendini
ifade ediliş tarzlarının tamamı veya hayat tarzı anlaşılmaktadır. Bu ifade edilişler
davranışlardan, alışkanlıklara, törelerden, gelenek ve göreneklere, korkulara kadar
pek çok değişik şekillere sahip olabilirler. Aynı şekilde sanat, müzik, mimari,
düşünce, edebiyat gibi şuurlu inşa yolları da kültürün içinde yer alır (Shoemaker
1990).
Çevremize baktığımızda dünyada var olan pek çok objenin, üç boyutlu olduğunu
görmekteyiz. Örneğin bir halı, bir nazar boncuğu veya bir otomobil üç boyutlu
olarak hayatımızda yer alırlar. Bu ürünler şüphesiz ki, boyut, renk, form gibi çeşitli
ve farklı fiziksel özellikler gösterirler. İnsanoğlunun yapmayı öğrendiği objeler
geleneksel olarak maddi kültür olarak tanımlanabilir (Glassie 1999:2). “Kültür
1
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entelektüel, akılcı ve soyuttur ki maddi olamaz, ancak maddi olan kültüreldir ve
“maddi kültürdür” ki maddi kültür görülebilen ve dokunulabilen objeler olarak
kişiye düşünce, yöntem ve çözüm üretmesine olanak sağlayan, insanoğlunun
hayatındaki bütün kesitleri kucaklayan” bir olgudur (Glassie 1999: 2).
Maddi kültür ürünleri insanların günlük yaşamlarında dolaylı/dolaysız olarak
kullandıkları veya karşılaştıkları ürünlerdir. Bu ürünler birer kültür ürünü olarak
“konuşabilme” özelliğine sahiptirler. Bu nedenle maddi kültür, insanoğlunun doğal
çevresi içinde, onun davranışlarını ve düşüncelerini yansıtan sosyal, ekonomik ve
kültürel olmak üzere daha pek çok işlevi ve yönü bulunan bir terimdir. Maddelerle
başlama zorunluluğuna rağmen, bitme zorunluluğu olmayan maddi kültür, insan
düşünce ve hareketlerine anlamak için nesneleri/objeleri kullanır. Bu nedenle
maddi kültür, kültürün bir ürünüdür.
Maddi kültür sosyal ve beşeri bilimler içerisinde son elli yıldır gelişme gösteren
önemli araştırma alanlarından biridir. Geçmişte daha çok müze bilimi ve arkeolojinin
çalışma alanını oluşturan maddi kültür, bugün belirli bir disiplinin çalışma alanını
oluşturmayıp, özellikle antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi ve halkbilimi
araştırmalarında önemli bir yere sahiptir.
Bu makalede, maddi kültür çalışmaları halkbilimsel bir yaklaşımla
değerlendirilecek ve çeşitli tespitler yapılacaktır. Bu nedenle maddi kültür
çalışmalarının ortaya çıkışını ve gelişimini şüphesiz ki halkbiliminin tarihsel
gelişiminde aramak gerekir. Nitekim dünya halkbilimcileri, halkbiliminin ortaya
çıkışı ve tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar pekçok görüş bildirdiler. Biz bu
çalışmamızda halkbiliminin tarihinden çok, dünyada maddi kültür çalışmalara
önemli bir ivme kazandıran yaklaşımlardan ve çalışmalardan kısaca bahsetmenin
yeterli olacağını düşünüyoruz.
Dünyada Halkbilimi Çalışmalarının Kısa Tarihçesi
1950’li yıllar Avrupa ve Amerika’da halkbilimi tanımının yeniden gözden
geçirildiği ve yeni teorilerin ortaya çıktığı bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Halkbilimi ürünlerini bitmiş, tamamlanmış ve halksız bir ürün olarak kabul eden,
daha önceki Metin Merkezli Kuramların tersine, İşlevsel, Sözlü Kompozisyon ve
Performans Teorilerinin yer aldığı Bağlam Merkezli Kuramlar, halkbilimi ürünlerini
canlı, dinamik, yeni ve şimdiye ait ürünler olarak kabul ederler. Onlar için halkbilimi
geçmişe dönük eski, kültürel unsurlar olarak değil, halkla birlikte, onları üreten ve
dinleyen/kullanan kişiler arasında “icra” edilen ve “sanatsal bir iletişimin” yer aldığı
bir süreci kapsar.
1950’li yıllardan sonra halkbiliminde ortaya çıkan bu teorilerin yanında, o
dönemlerde halkbilimi anlamına gelen folklore kelimesinin sonunda bulunan
lore-bilim esas alınarak, halkbiliminin yeniden, pek çok tanımlaması yapılmıştır.
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Özellikle 1960’lı yıllarda Avrupa’dan Amerika’ya yayılan “halk yaşantısı” anlamına
gelen folklife adı verilen çalışmalarla, sözlü yaratmaların yanında, halkın
günlük hayatında yer alan maddi ve manevi geleneksel pek çok halk kültürü de
halkbiliminin içinde yer almıştır. Böylece “halk yaşantısı” felsefi ve tarihsel bir
disiplin olarak halkbiliminden çok daha geniş bir anlam ifade etmiştir. İnsanın sosyal
organizasyonu anlamada ve araştırmada yeni ve holistic bir disiplin olarak ortaya
çıkan “halk yaşantısı” çalışmaları ile toplumların tarih ve kültürleri bütüncül bir
yaklaşımla incelenmeye başlanmıştır (Çobanoğlu 1999). Dolayısıyla maddi kültür
çalışmaları önce Avrupa ve oradan Amerika’ya yayılan “halk yaşantısı” çalışmaları
sayesinde belirli bir ivme kazanmıştır denilebilir.
2. Maddi Kültürün Özellikleri
Maddi kültürün sadece, insanın duygu ve düşüncelerini yansıttığını veya
yaşadığımız dünyada her yerde bulunduğunu kabul etmek akademik alanda yeterli
bir yaklaşım değildir. Bu nedenle bir halkbilimci olarak bu konuda daha çok holistic
bilgilere ihtiyacımız vardır. Halk bilgisi ürünlerinin bazı temel özellikleri üzerinde
çeşitli araştırmacılar görüş bildirmişlerdir. Bu araştırmacılar daha çok bu ürünlerin
“Sözlü Olma/Oral Verbal/ Özelliği; Geleneğe Bağlılık/Tradition/Özelliği; Çeşitlenme
/Variant/özelliği; Anonimlik/Anonymous/Özelliği; Kalıplaşma/Formulazation/
Özelliği” gibi başlıkları vererek bu özellikleri açıklama yoluna gitmişlerdir (Yıldırım
1998: 68-69). Kimi araştırmacılar da bu özelliklere birkaç özellik ekleyerek –sözlü,
yazılı, işitsel, görsel ve maddi olma- -bireye ve topluma ait olma, eş metinler ve
benzer metinler (varyantlar ve versiyonlar halinde olma, geleneğe bağlı olma ulusal
ve uluslar arası olma ve sözlü ürünlerde dile bağımlılık, kendi hakkında ve başkaları
hakkında (esoteric/ exoteric) olma özelliklerini ekleyerek açıklamaya çalışmışlardır
(Shoemaker 1990: 1-10, Ekici 2007: 10-14). Halkbilimi çalışmalarında maddi kültür
ürünlerinin genel özelliklerini aşağıdaki bazı temel hususlarla değerlendirmek
gerekir:
Maddi kültür sözlü ve yazılı olarak aktarılmak zorunda değildir. Gerek geçmişteki
dünya halkbilimi çalışmalarına, gerekse Türk halkbilimi çalışmalarına baktığımızda
halkbilimi türlerinin veya bu türler içerisinde yer alan ürünlerin “sözlü” ya da
“sözlü” olarak icra edildiklerini görmekteyiz. Sözlü olmanın devamı niteliğinde
olan yazılı olma özelliği ise belirli türlerin örnekleriyle beraber yazıya geçirilmesi
veya daha sonra da yazılı olarak üretilmesidir. Maddi kültür ürünleri için “sözlü” ve
“yazılı” olma kesinlikle asli unsurlar olarak düşünülmemelidir.
Maddi kültürün “görsel” olma özelliği asli unsur olarak düşünülmelidir. Maddi
kültürde görsellik“görme” duyusunun yanında “işitme”, “dokunma”, “koklama”,
“tatma” gibi duyuların kısmen ya da hepsinin dolaylı/dolaysız hesaba katılımı söz
konusudur.
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Beş duyu organının kısmen hesaba katıldığı maddi kültür ürünlerinin kimisinde
estetik kaygı ön planda iken, kimisinde işlevsellik özelliği öne çıkabilir. Bu nedenle
maddi kültür çalışmalarında “sanat” kavramı ayrıcalıklı bir yere sahip olup, mutlaka
tartışılması gereken bir kavramdır.
Maddi kültür gelenekseldir. Nitekim halkbilimciler geleneği veya gelenekselliği
halkbiliminin temel vasfı olarak ele alırlar. Gelenek eskiden beri devam edip gelen,
gayri resmi yol ve yöntemlerle kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan ve zamanın
ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli ölçüde bireysel yaratıcılığa ve değişmeye ve de
gelişmeye izin veren bilgi, hareket, materyal ürünleri üretme ve kullanma tarzıdır
(Ekici 2007: 20). Coğrafi ve tarihi gelişim gösteren bir kavram olarak geleneksellikte
vurgu “değişme” ve yaratıcılık” üzerindedir. Bu nedenle maddi kültür ürünlerinde
“yaratıcılığın” ve “değişmenin” önemli vasıflar olduğunu kabul etmek gerekir.
Maddi kültür halk sıfatına dayalı bir terimdir. Amerikalı halkbilimci Alan
Dundes’e göre “halk terimi, en az bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan
grubunu ifade eder. Bu grubu birbirine bağlayan faktörün –ortak meslek, dil veya
din olabilir- ne olduğu önemli değildir. Bu faktörden daha da önemli olan nokta
ise, herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendine ait kabul ettiği bazı
geleneklere sahip olmasıdır (Dundes 2003:10). Bu nedenle maddi kültür ürünleri
belirli bir “halk”a ait olma özelliğine sahiptirler.
Maddi kültür ürünlerinin bir başka özelliği ise bireye ve topluma ait olmalarıdır.
Bu ürünlerin kimisi anonimlik özelliği gösterirken, kimisi de “ferdi” özellik
gösterebilirler. İster yaratıcıları belli olsun, ister anonim özelliğe sahip olsunlar,
sonuçta bütün maddi kültür ürünleri üretildikleri/yaratıldıkları toplumlara aittirler.
Maddi kültür icra edilme özelliğine sahiptir. Masallar, efsaneler, fıkralar gibi
sözlü halkbilimi ürünlerinde nasıl hikâye “anlatmak” anlamına geliyorsa, maddi
kültürde ise obje “yapmak/üretmek” anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda maddi
kültürün ortaya çıkma veya yaratılma “süreci” ni içermektedir.
Bütün halkbilimi ürünleri gibi maddi kültür ürünleri de “esoteric” ve “exoteric”
özellik içerir. Bir başka ifade ile “kendimiz hakkında” ve başkaları hakkında” olma
özelliği ile gerek içinde bulundukları halk grubunun ve gerekse diğer başka halk
gruplarının bütün duygu, düşünce, dünya görüşü ve değer yargılarını yansıtırlar.
Son olarak maddi kültür ürünleri diğer bütün halkbilimi ürünleri gibi varyantlar/
versiyonlar halinde ortaya çıkarlar. Bütün maddi kültür ürünleri ister ferdi olsunlar,
ister anonim olsunlar benzerleri ile bir toplumda somut ürünler olarak yerlerini
alırlar.
Maddi kültür ürünlerinin genel özeliklerini değerlendirdikten sonra, bu ürünlerin
alan araştırmalarına, derleme yöntemlerine de kısaca değinmek istiyoruz. Maddi
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kültür ürünleri halkbiliminde kullanılan alan araştırma yöntem ve metotlarının
yanında görsel verilere vurgu yapılarak, özel kayıt âlet/cihazlarla desteklenerek kayıt
altına alınmaları gerekir. Alan araştırması sadece ürünün kim tarafından, nasıl bir
süreç sonucunda ve hangi malzeme ve teknikler kullanılarak üretilmesine yönelik
değildir. Araştırmanın mümkün olduğu kadar kapsamlı ve mantıksal sınırlamalarla
yapılması gerekir. Bölgenin yaşam tarzı, dünya görüşü, değer yargıları gibi önemli
konuların da mutlaka alan araştırmasına dâhil edilmesi gerekir.
Sonuç / Değerlendirme
Günümüzde dünya halkbilimcileri kültürü ilgilendiren pek çok konuda
çalışmalar yapmaktadırlar. Bunlar arasında maddi kültür çalışmaları son derece
önem taşımaktadır. Ancak birçoğumuz bugün küreselleşme, teknolojik gelişmeler,
şehirleşme gibi çeşitli nedenler yüzünden hayatımızda var olan pekçok nesnenin,
endüstri ve tüketime dayalı ürünler olduğunu düşünebilir. Hatta kimimiz bugün
artık hiç kimsenin el yapımı ürünler yapmadığını ve hayatımızın ev, araba ve çeşitli
elektronik âletler almak üzerine kurulmuş olduğunu düşünebilir. Ancak çok az insan
bu ürünlerin gerçekte dünyamızın sadece bir bölümünü temsil ettiğinin farkındadır.
Şüphesiz ki bugün, bütün dünyayı tehdit eden küreselleşme, maddi kültür için de
bir tehlikedir. Ancak, bizler kültürün değişen ve gelişen yönünü gözardı etmeden,
hayatlarımızı bir tek olgu üzerine anlamlandırmamalıyız. Maddi kültür ürünleri
sadece geçmişle değil, aynı zamanda “şimdi” ve “gelecek” ile alakalıdır. Bu nedenle
maddi kültür araştırmacılarına büyük görevler düşmektedir. Araştırmacılar bugün
zengin, fakir, köylü, şehirli, okur-yazar veya değil; bütün toplumların yaşayan
maddi kültür ürünlerini kaydetmek zorundadır.
İnsanoğlu her zaman sözle konuşmaz; bazen eylemleri ile bazen de ürettiği
metinlerle kendi varlığını ifade eder. Yeter ki onlar okunabilsin (Birkalan 2000: 143;
Çobanoğlu 1994:22). Maddi kültür araştırmacıları kültürel ifadelerle ve anlatımlarla,
onları yerelden, ulusala ve evrensele taşımalılar. Bu nedenle “konuşabilme”
özelliğine sahip olan maddi kültür ürünleri bizim pek çok sorumuza cevap verebilir.
Yeter ki biz onlara gereken değeri verelim.
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KIRIKKALE KARAKEÇİLİ KİLİM
DOKUMALARINDAKİ MOTİFLER

Folk. Arş. Sultan Ebru EKİCİ1

Karakeçililer Bozoklar’dan Günhan’ın dört kolundan birincisi, yani Oğuz’un
yirmi dört boyunun en büyüğü olan Kayı boyuna bağlı bir aşirettir. Kalabalık
ve büyük bir aşiret olan Karakeçililer, mensubu oldukları Kayı boyunun diğer
oymaklarıyla beraber Moğolların baskısı ve saldırıları sebebiyle, reisleri olan
Ertuğrul Bey’in idaresinde, Horasan-Azerbaycan-Ahlat güzergahını takip ederek
Anadolu’ya gelmişlerdir.2
Karakeçili adının nereden geldiği konusunda iki rivayet vardır. Birincisi;
Karacahisar’ın fethi sırasında, kara keçilerin boynuzlarına ışıldak bağlamak
ve alaycık üzerine kara keçeden örtü örtmek suretiyle yaptıkları harp hileleri
sırasında Ertuğrul Gazi’nin “haydin kara keçili Yörüklerim, haydin Alplerim” diye
bağırmasından Karakeçili adını almışlardır.
Diğer rivayette de Eskişehir’in kuşatması sırasında kara keçilerin boynuzlarına
mumlar bağlayarak gece baskını yapıldığı, büyük başarı kazanıldığı ve Karakeçili
isminin buradan geldiği belirtilir.3
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale Folklor Araştırmacısı
2 Bayram SAKALLI, “Karakeçili Aşireti ve Milli Mücadelede Karakeçililer”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde
Tarihten Günümüze Karakeçililer, Kırıkkale,2003,s.160-164.
3 M.Şakir ÜLKÜTAŞIR, “Söğüt Beyliği Üzerine Bir Araştırma”, Türk Kültürü, S.95(Eylül 1970),s.769.
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Karakeçililer Anadolu’nun birçok yerine yayılmış ve yerleşmişlerdir. Osmanlı
belgelerinde yerleştikleri yöreler şu şekilde görülmektedir: Diyarbakır, Siverek,
Mardin Kazası, Rakka Sancağı, Siird Sancağı, Urfa, Adana, Trablus-Şam Civarı,
Birecik, Ankara Sancağı, Kırşehir Sancağı, Haymana Kazası, Taşköprü Kazası
(Kastamonu),han-ı Barçınlı Kazası (Karacahisar-ı Sahip-Afyon Sancağı),Balıkesir
Kazası, Bandırma Kazası, Bursa Kazası, Alaşehir Kazası.4XV-XVI. asırlarda Karakeçili
gruplarına Sivas, Kırşehir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Bursa, Eskişehir
bölgelerinde rastlanmaktadır. Günümüzde Karakeçili Aşiretine Denizli, Çorum, İçel
ve Samsun yörelerinde de rastlanmaktadır.5
XVI. yüzyıl itibariyle başlayan yerleşik düzene geçme Tanzimat ile beraber
konargöçer aşiretler için yeni mülki teşkilat uygulanarak aşiretler için köyler
kurulmuş veya mevcut köyler iskâna açılmıştır. 6 XVI. yy. Osmanlı belgelerinde
Bölgemizdeki Karakeçililer ile ilgili bilgiler verilirken Karakeçililerin Çukurcak
Köyü’nde iskân edildiği ifade edilir. Buradaki köyün bugünkü Kırıkkale’ye bağlı
Karakeçili Kazası olduğu bellidir.7
Kırıkkale Karakeçili İlçesi de zamanla kurulan Karakeçili Yörük yerleşmelerinden
biridir. Osmanlı Döneminde Ankara Sancağı’na daha sonra Bala İlçesi’ne ve 1990
yılından sonra da Kırıkkale’ye bağlanmıştır.7900 nüfuslu İlçe, Kırıkkale’ye 35 km.
uzaklıktadır.
Bu bildiride Karakeçili Yörükleri tarafından dokunmuş olan kaynak kişilerimizin
verdiği bilgiler doğrultusunda 1980’lerden sonra gitgide azalıp 2000’li yılları
görmeyen günümüze kadar gelmiş son kilim örnekleri hakkında bilgi verilecektir.
İlçe merkezinde yapılan alan araştırmasında ev ev dolaşılarak tespit edilmiş kilim
örnekleri teknik, kullanılan malzeme, boyut, renk, motif ve kompozisyon olarak
incelenmiştir. Günümüzde az sayıda örnekleri kalan dokumaların büyük bir kısmı
tahribata uğramış durumdadır. Bu yüzden kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel son
örnekleri belgeleme zorunluluğu ile hareket edilmiştir.
İlçede dokuma yapmış olanlardan beş kaynak kişi yaşamakta olup dördünden
konu ile ilgili detaylı bilgiler alınabilmiştir. Kaynak kişilerden dokuma ile ilgili
genel bilgiler alınmış olunmasına karşın kişilerimiz motiflerle ilgili çoğu bilgiyi
hatırlamamışlardır. Alan araştırması verileri haricinde Anadolu kilimleri ve motifleri
üzerine birçok literatür taranarak Karakeçili kilimlerinde kullanılan motiflerin
isimlerinin tespiti etmek üzere çalışılmıştır. Kilimlerdeki çoğu motifin isimlerine
ulaşılmıştır.
4 Cevdet TÜRKAY, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Oymak Aşiret ve Cemaatler,İstanbul 1979.s.476
5 Abdulhaluk ÇAY, “Ertuğrul Gazi, Karakeçililer ve Söğüt Yörük Bayramı”,III. Osmanlı Sempozyumu,
Söğüt,1988,s.8.
6 Yusuf HALAÇOĞLU, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi,
Ankara 1988.s.114-115.
7 Faruk DEMİRTAŞ, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Oğuz Boyları”,DTCF Dergisi,Cilt;VII,Sayı 2(Haz.1949),
s.370.
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Karakeçili kilimlerindeki motiflerin benzerleri Anadolu’nun farklı
bölgelerindeki kilim örneklerinde hemen hemen aynı isimlerle işlendiği ve özellikle
Yörük dokumalarında kompozisyon olarak farklılık olmasına karşın benzer motif
kullanımı görülmektedir.
Kilim Dokuma
Karakeçili kilimlerinde atkı ve çözgüde kullanılan yün ip hemen hemen her evde
beslenen koyunlardan alınıp yün kırkılıp temizlenmekte ve tarakla taranmaktadır.
Yünü ip haline getirmek için kirmen ve öreke kullanılmaktadır. İpleri bükme ve
sarma işlemleri için de çıkrık vardır.
İp hazır hale geldikten sonra iplerin çözgüsü iki veya üç kişi tarafından
evlerin dışında kazık adı verilen yere sabitlenmiş çubuklar yardımıyla yapılır.
Kaynak kişilerimizin verdiği bilgilere göre çözgüde yapılan 10 çift ipten 1 çile
çıkmaktadır. Sinili veya ihramlı adı verilen motiflere sahip bir kilim için 4,5-5 çile
ip kullanılmaktadır. Bu kilimler ortalama 3x2,5 metre boyutlarında yapılmaktadır.
İpler kazanlar kurularak kök boyalarla boyanmaktadır. Dokumaların yapıldığı
son dönemlerde kök boyalar çevre ilçelerden gelmektedir. Boyamada ipler şu
renk sırasıyla kazana atılır: Sarı, yeşil, mavi, turuncu, kahverengi, kırmızı ve
siyah. Renklerin çabuk solmaması için boyama suyunun içine tuz veya sirke de
konulabilmektedir. İp boyamak için belirli bir mevsim veya ay seçilmemektedir.
İhtiyaç duyulduğu zaman ipler boyanmaktadır.
Istar veya direk adı verilen genelde çam veya iğde ağacından yapılan tezgâhlarda
dokuma yapılmıştır. Dokuma tezgâhları günümüze gelmemiştir. Birkaç yıl öncesine
kadar saklanan tezgâhlar mazı, yan ağaç, gücü ağacı, varangelen gibi parçalardan
oluşmaktadır. Tezgâhlar evin herhangi bir odasına kurulabilmekte olup genelde
tezgâh iki katlı evlerin zemin katına kurularak kullanılmıştır.
Dokumalar kirkitle dokunduğu için “kirkitli dokuma” grubuna girmektedir. Kilim
dokuma yaşı 10-12 olarak başlamakta olup akrabadan veya komşudan öğrenilerek
yapıldığı görülmektedir. Motifler ezbere dokunmuştur. Motifleri tam olarak
dokuyabilenler istenilen evlere “Istar Gündeliği”ne gitmekte ve karşılığında yevmiye
almaktadır. Sabah başlayan dokuma işi hava kararıncaya kadar devam etmektedir.
Bir tezgâhta yılda yaklaşık olarak 10 kilim dokunmaktadır. Dokumaların yapıldığı
zamanlarda kız çeyizinde mutlaka birer adet çuval ve kilim dokuma yer almaktaydı.
Karakeçili Kilimlerinin Genel Özellikleri
Kilimler tek parça veya iki parça olarak dokunmuştur. İki parça dokunanlara yörede
“çırpı” adı verilmektedir. Çırpıların her bir parçası motif ve kompozisyon olarak
birbirini tamamlayacak şekilde dokunarak sonradan dikilerek birleştirilmektedir.
Çeyiz ve ihtiyaç amacıyla dokunan tek parça kilimler yaygı olarak, iki parça olanlar
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ise hem yaygı hem de yüklük önüne veya üstüne sermek amacıyla kullanılmıştır.
Karakeçili İlçesi’nde tespit ettiğimiz kilim örneklerinin boyutlarına bakacak
olursak tek parça dokunan kilimlerin eni 100 cm. ile 140 cm. arasında, boy olarak da
300 cm. ile 400 cm. arasında iki parça dokunanların eni 120 cm. ile 200 cm. arasında
boy olarak da 300 cm. ile 400 cm. arasında olduğu görülmektedir.
Kilimlerde kompozisyonlar birden fazla motifin yinelenmesiyle oluşturulmuştur.
Kompozisyonlar dikey eksende gelişmiştir. Tüm kilimlerde zemini kuşatan motifler
farklı boyutlarda yer alır. Tespit edilen örneklerin sekizinde ana kompozisyon kenar
bordürlerle çevrelenmiştir. Kenar bordürler her kilimde farklı motiflerle yapılmış
olup farklı genişliktedir. Kompozisyonlarda geometrik ve sembolik motiflerin
varlığı görülmektedir. Kilimlerin tamamında kırmızı, beyaz, siyah ve sarı renkler
kullanılmıştır.
Kilim Örnekleri
Kilim No:1
Yeri

:Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez

Boyutu

:En:200 cm. Boy:400 cm.

*İki parça dokunmuştur,
birleştirilmiştir.

sonradan

dikilerek

Yapım Tekniği :Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü

:Yaygı

Yapım Malzemesi :Yün ipliği
Kullanılan Renkler : Siyah,
kahverengi, mavi, turuncu

beyaz,

kırmızı,

Kullanılan Motifler :
Yöresel İsim : Kıvrım
Geometrik :Altıgen, üçgen
Sembolik

:Tarak, elibelinde, küpe, deve boynu.

Kompozisyon
:İki sıra tarak motifiyle oluşturulan küpe, deve boynu
gibi motiflerin kullanıldığı iki kenar bordüründen sonra kırmızı zemin üzerine
kompozisyonun merkezinde tek elibelinde/kıvrımlı motifi kalacak şekilde, bu motif
tüm zemini dolduracak biçimde tekrarlanmasıyla ana kompozisyon oluşmuştur.
Kilimin Durumu:Kilimin en kısmında yırtıklar mevcuttur.
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Kilim No:2
Yeri: Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu: En:160 cm. Boy:335 cm. kısa olan
parçanın boyu *İki parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği: Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü
: Yaygı
Yapım Malzemesi: Yün ipliği
Kullanılan Renkler: Siyah, beyaz, kırmızı,
kahverengi, mavi, sarı, yeşil
Kullanılan Motifler:
Yöresel İsim: Geçirme kıvrım,su yolu
Geometrik
:Baklava, kare, üçgen
Sembolik
:Tarak,
iki
taraflı
tarak,kancalı kurt ağzı,aşk ve birleşim, canavar ayağı(kurt ağzı/kurt izi)
Kompozisyon		 :Beyaz zeminli kenar bordüründe su yolu görülmektedir.
İki taraflı tarak motifiyle boy kısmı çizgi motifiyle de en kısmı ana kompozisyona
bağlanmıştır. İçlerinde kancalı kurt ağzı motifi bulunan baklava motiflerin dilimleri
formu beş sıra halinde yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur. Zemininde
kırmızı renk hâkimiyeti vardır.
Kilimin Durumu
:Kilimin en kısmında yırtıklar mevcuttur. Bir parçası 20 cm.
daha uzun dokunmuştur.
Kilim No:3
Yeri:Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu:En: 140 cm. Boy:400 cm.
*İki parça dokunmuştur, sonradan dikilerek
birleştirilmiştir.
Yapım Tekniği:Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü : Yaygı
Yapım Malzemesi : Yün ipliği
Kullanılan Renkler: Siyah, kahverengi, mavi,
sarı,yeşil
Kullanılan Motifler :
Yöresel İsim : Kıvrım, ayna kapağı
Geometrik : Kesik başlı baklava, altıgen, üçgen
Sembolik: Bereket, yıldız, yılan, çengel, deve boynu, tarak.
Kompozisyon: Kilim 5 bordürden oluşmaktadır. Boylamasına dar olan bordürler
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tarak motifi ile çerçevelenmiştir. Bu bordürler siyah zeminli olup içlerinde deve
boynu motifi vardır. Ana kompozisyonun olduğu geniş bordürlerde uçları kesik
baklava motifi yılan motifi ile çerçevelenmiş, içinde yıldız ve bereket motifleri
yer almaktadır. Ana kompozisyonun zemin renklerinde sırayla kırmızı ve yeşil
kullanılmıştır.
Kilimin Durumu
:Kilimin en kısımlarında yırtıklar mevcuttur. Saçaklar
tamamen yırtılmıştır. Boy kısmında da tahribat vardır. Kilimin renginde solma
vardır.
Kilim No:4
Yeri
Merkez

:

Kırıkkale-Karakeçili

Boyutu
: En:100 cm
*Tek parça dokunmuştur.

İlçesi-

Boy:400 cm.

Yapım Tekniği

: Kirkitli dokuma/Kilim

Yapım Türü

:Yaygı

Yapım Malzemesi

:Yün ipliği

Kullanılan Renkler :
kahverengi, mavi

Turuncu,

beyaz,

kırmızı,

Kullanılan Motifler :
Yöresel İsim

: Kaşık sapı, kıvrımlı sinili, gedirge, ısran ağzı, kedi kulağı

Geometrik

: Düz çizgi, baklava, altıgen, üçgen

Sembolik

: Canavar ayağı (Kurt ağzı/kurt izi),küpe, akrep, kaşık sapı.

Kompozisyon
:Kilimin en kısmında kırmızı, mavi, sarı ve siyah renklerden
oluşan 4 sıra ince bordürün ardından kilimin enini ve boyunu kaplayan bir sıra
ısran ağzı motifi gelmekte ardından beyaz zemin üzerine kaşık sapı ile başlayan
ara bir kompozisyonda canavar ayağı (kurt ağzı/kurt izi),küpe, akrep gibi motifler
bulunmaktadır. Ortada ana kompozisyonda 6 adet altıgen içerisinde kıvrımlı
sinili motifi ve onun içerisinde de gedirge motifi ve canavar ayağı (Kurt ağzı/kurt
izi),küpe yer almaktadır. Ana kompozisyon turuncu ve kırmızı renkler kullanılarak
belirginleştirilmiştir.
Kilimin Durumu
: Kilimin en kısımlarında yırtıklar mevcuttur. Saçaklar
tamamen yırtılmıştır.
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Kilim No:5
Yeri :Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu

:En: 102 cm. Boy:410 cm. *İki parça dokunmuştur.

Yapım Tekniği: Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü: Yaygı
Yapım Malzemesi

:Yün ipliği

Kullanılan Renkler :Beyaz, açık kırmızı, koyu kırmızı, sarı, turuncu
Kullanılan Motifler:
Yöresel

: Yarım sinili, çoban iliği, salkım

Geometrik :Zikzak çizgi, düz çizgi, üçgen, kare
Sembolik
bereket.

:Küpe, çengel, dikmeli/çizgili tarak, canavar ayağı (kurt ağzı /kurt izi),

Kompozisyon: Beyaz zemin üzerine bir bordür salkım motifinden sonra
ana kompozisyonun yer aldığı kısıma dikmeli/çizgili tarak ile geçilmiştir.
Ara kompozisyonda küpe, çengel, canavar ayağı (kurt ağzı/kurt izi) motifleri
bulunmaktadır. Ana kompozisyon beşgen formunda olup ortaya bakan kenar iki
ters V şeklinde bitmektedir. Bu bölümde çengel, küpe ve canavar ayağı (kurt ağzı/
kurt izi) motifleri kullanılmıştır.
Kilimin Durumu: Kilimin boy kısmında yırtıklar mevcuttur. Saçakları vardır. Tek
parçası kayıptır.
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Kilim No:6
Yeri: Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu:En: 90 cm. Boy:400 cm.
*Tek parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği: Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü

:Yaygı

Yapım Malzemesi: Yün ipliği
Kullanılan Renkler :
Beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, siyah
Kullanılan Motifler :
Yöresel İsim: Candarmalı çatma,
kıvrımlı,çoban iliği
Geometrik :Düz çizgi, üçgen.
Sembolik :Tek taraflı tarak, parmaklı/iki taraflı tarak, canavar ayağı (kurt
ağzı/kurt izi), bıçkır, bukağı, koç boynuzu. Kompozisyon
:Kilimin
en
kısmında bir kalın üç ince şeritten oluşan bordürün ardından candarmalı çatma adı
verilen motif gelmektedir. Alt ve üst dış bordürden ana kompozisyona çizgi ile yan
bordürlerden ana kompozisyona tek taraflı tarak ardından parmaklı/iki taraflı tarak
ile geçilmektedir. Kenar bordürlerin zemini beyazdır. Ana kompozisyonda ise uçları
kesik baklava dilimlerinin ortasında bukağı ve kurtağzı motifleri olan bıçkır motifi
yer almaktadır. Bıçkırın kenarlarında koç boynuzu motifi vardır.
Kilimin Durumu
:Kilimin boy kısmının bir kenarının en dışta kalan bir
bordürü hemen hemen tamamen yırtılmıştır. En kısmının bir kenarı da yırtıktır.
Saçakları tamamen yırtılmıştır.
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Kilim No:7
Yeri: Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu: En: 100 cm.

Boy:400 cm.

*Tek parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği: Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü : Yaygı
Yapım Malzemesi: Yün ipliği
Kullanılan Renkler: Beyaz, kırmızı, sarı,
siyah, mavi, yeşil
Kullanılan Motifler :
Yöresel İsim: Isran ağzı,kıvrımlı,çoban iliği
Geometrik :Düz çizgi, üçgen, altıgen.
Sembolik
boynuzu.

:Dikmeli/çizgili tarak, canavar ayağı(kurt ağzı/kurt izi), bıçkır, koç

Kompozisyon :Kilimin en kısmında bir kalın dört ince şeritten oluşan bordürün
ardından ısran ağzı motifi gelmektedir. Alt ve üst dış bordürden ana kompozisyona
çizgi ile yan bordürlerden ana kompozisyona dikmeli/çizgili tarak ile geçilmektedir.
Kenar bordürlerin zemini beyazdır. Ana kompozisyona bakıldığında uçları kesik
baklava dilimlerinin ortasında kurtağzı motifi olan bıçkır motifi yer almaktadır.
Bıçkırın kenarlarında koç boynuzu motifi vardır. Zemin rengi siyahtır.
Kilimin Durumu : Kilimin boy kısmında yırtıklar vardır. Saçakları yoktur.
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Kilim No:8
Yeri: Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu: En: 102 cm. Boy:350 cm.
*Tek parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği :Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü :Yaygı
Yapım Malzemesi :Yün ipliği
Kullanılan Renkler :Beyaz, kırmızı, koyu sarı, açık kahverengi, açık kırmızı
Kullanılan Motifler :
Geometrik :Düz çizgi, üçgen baklava dilimi, altıgen, daire
Sembolik :İki taraflı/parmaklı tarak, canavar ayağı(kurt ağzı/kurt izi), bereket,
bukağı, küpe
Kompozisyon
:İçten dışa doğru dağılan dört dikdörtgen bordürlerden
oluşmuştur. Bordürler iki taraflı tarak ile birbirinden ayrılmıştır. Zemin renklerinde
içten dışa açık kırmızı, koyu kırmızı, açık kırmızı ve açık kahverengi kullanılmıştır.
Kilimin genelinde bereket motifleri ağırlıklı motif kullanımı görülmektedir.
Kilimin Durumu: Kilimin saçaklarında tahribat vardır.
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Kilim No:9
Yeri:Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu:En: 140 cm. Boy:380 cm.
*Tek parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği:Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü :Yaygı
Yapım Malzemesi: Yün ipliği
Kullanılan Renkler: Kırmızı, koyu mavi, açık mavi, turuncu, kahverengi
Kullanılan Motifler :
Geometrik :Düz çizgi
Sembolik

:Yedi bela

Kompozisyon: Kompozisyon farklı renklerde enine çizgilerden oluşmuştur. Kalın
çizgili zeminde yedi bela adı verilen “im” motif olarak yerleştirilmiştir.
Kilimin Durumu: Kilimin saçaklarında tahribat vardır.
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Kilim No:10
Yeri:Kırıkkale-Karakeçili İlçesi-Merkez
Boyutu: En: 100 cm.

Boy:300 cm.

*Tek parça dokunmuştur.
Yapım Tekniği: Kirkitli dokuma/Kilim
Yapım Türü :Yaygı/Don çulu (Kağnı, at arabasında
da kullanılıyor.)
Yapım Malzemesi: Yün ipliği
Kullanılan Renkler: Kırmızı, sarı, siyah, kahverengi,
beyaz
Kullanılan Motifler :
Geometrik : Düz çizgi
Kompozisyon:Kompozisyon farklı renklerde enine çizgilerden oluşmuştur. Kalın
çizgiler kahverengi yapılmış olup bu çizgilerin başlangıç ve bitişlerine beyaz ip verev
şeklinde atılarak hareket kazandırılmıştır.
Kilimin Durumu: Kilimin bazı kısımlarında tahribat olduğunda yama yapıldığı
yerleri vardır. Kilimin saçakları yoktur.
Karakeçili Kilim Motiflerinin Özellikleri
Karakeçili Kilim kompozisyonlarında geometrik ve sembolik motiflerin
kullanıldığı görülmektedir. Sembolik motifler içerdikleri anlamlara göre şöyle
tasniflenmiştir:
Doğum ve çoğalma ile ilgili motifler:
• Elibelinde: Dişiliğin simgesidir. Sadece analık ve doğurganlığı değil, uğur,
bereket, kısmet ve mutluluğu simgeler.
• Bereket
:Evlilik, çiftleşme, üreme gibi kadın-erkek ilişkilerine dair anlamlar
içermektedir. Aynı zamanda sonsuz mutluluk dileğini ifade etmek amacıyla
yapılmaktadır.
• Küpe: Anadolu kadın kültüründe önemli bir yeri vardır. Genç kızın evlilik
isteğini simgeler.
• Aşk ve birleşim: Yaşamsal döngüyü, doğum-ölüm, cennet-cehennem, gecegündüz, kadın-erkek gibi birçok zıt birleşimi simgeler.
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• Yıldız: Halk inançlarında geniş yer tutar. Her insanın bir yıldızı olduğuna
inanılır. İnsanın yaşamına ve kaderine yön vermeyi simgeler.
• Bukağı: Aileyi, kadın-erkek birliğini, bereketi simgeler.
• Koçboynuzu: Bereket, kahramanlık, güç ve erkeklik sembolüdür. Boynuz
sembolü güç, kuvvet timsali olan erkekle özdeşleştirilmiştir.
• Yaşamı simgeleyen motifler:
• Tarak: Hayatın korunması ile ilgili bir motiftir. Kötü gözden/kem gözden
korunmayı simgeler.
• Çengel: Kötü gözün etkisi yok etmeyi simgeler, evlilikle bereketle de ilişkisi
kurulur.
• Akrep: İnsanın kendini kötü yaratıklardan korumasını simgeler.
• Canavar ayağı (kurt ağzı/kurt izi):İnsanın yaşamını korumayı simgeler.
İyimserliğin ve korunmanın simgesidir.
Tüm bu motiflere baktığımızda Şanlıurfa civarında yaşayan Karakeçili
Yörüklerinin dokumaları ile Kırıkkale’de yaşayan Karakeçili Yörüklerinin dokumaları
birbirine benzemektedir. Yine Eşme Yörüklerine ait dokumalarda da benzer motif
kullanımı vardır. Kenar bordürde görülen süslemeler Karapınar (Konya) ve Yozgat
çevresinde “bıçkır” diye bilinir. Testereye bıçkır denilmektedir. Ancak, burada testere
değil, dua eden, açık el motifini sembolize etmektedir. Zeminde görülen elibelinde
motifleri ise yine, Yozgat, Kayseri, Sivrihisar ve Emirdağ(Afyon) yöresinde görülür
ve tüm adı geçen merkezlerde seleser diye tanınır. Dokunan örneğine de “seleser
kilim” denir.8
Kırıkkale Karakeçili Kilimlerinde yer alan ve Aşiretlerde görülen özel
damgalardan biri olarak kabul edilen “kedi kulağı” motifi Söğüt Yöresi Yörük
Aşiretleri dokumalarında da kullanılmaktadır.9 Balıkesir Yüncü Yörüklerine
ait kilim örneklerinde, Kütahya Karakeçili Kilim örneklerinde Konya Kilim
örneklerinde Karakeçili Kilimlerinde kullanılan sembolik motiflerden (elibelinde,
çengel, canavar ayağı, bereket, koçboynuzu) görülebilir. Yine Karakeçili kilimlerinde
kenar bordürde görülen ısran ağzı motifi Yozgat Yöresi kilimlerinde kenar suyunda
yer almakta ve “el” olarak adlandırılmaktadır.10Anadolu’da bunun gibi motif
benzerlikleriyle ilgili örnekler vermek mümkündür.
8 Bekir DENİZ, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları,Ankara 2000,s.137
9 Yusuf DURUL,Anadolu Kilimlerinden Örnekler 2,İstanbul 1987,s.46.
10 Bekir DENİZ, “Yöre Özellikleriyle Yozgat Kilimleri”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, C.V, İzmir 1990, s.57
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Sonuç
Dokumalar hammaddeleri, geleneksel üretim teknikleri, uğraşan ve yaşayan
ustaları, ülkemizde yayılma alanları, geçmişi, geleceği ve ürünleri açısından
toplumumuzu yakından ilgilendirmektedir.11
Kuşaktan kuşağa aktarılarak “geleneksel” vasfı kazanan dokumalarda kullanılan
motif, renk ve kompozisyon toplumun gelenek göreneklerini, yaşayış biçimini,
duygularını göstermektedir. Karakeçililerde kilim dokuma Yörük kültürü ile
başlamıştır. Dokuma önemli bir el sanatı ürünü olarak günümüze kadar varlığını
azalarak da olsa sürdürmüştür. Kırıkkale Yöresinde kaynak kişilerimizin verdiği
bilgiler doğrultusunda 1980’lerden sonra gitgide azalmış 2000’li yıllarda üretimi
sona ermiştir. Artık son örneklere sandıklarda veya camilere hibe edildiğinden cami
zeminlerinde görmek mümkündür.
Kilimler ve üzerindeki motiflerle ilgili yayınlar tarandığında Altaylar’dan
Tunaboyu’na Türk Dünyasında ortak motiflerin varlığı göze çarpmaktadır. Tabii
ki her boy, oymak veya cemaatin kendine özgü motifleri de vardır. Genelde motif
isimleri çok farklılık göstermemektedir. Yörük yaşamının bitmesi ve yerleşik hayata
geçme ile birlikte motif ve kompozisyon aktarımları da olduğu görülmektedir.
Kırıkkale Karakeçili Kilimleri yok olma tehlikesi içindedir. Örneklerde de
görüldüğü üzere birçok anlam içeren kilimler ile ilgili sözlü ve görsel materyaller
Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Arşivine alınmıştır.
1994 yılından itibaren Eylül ayı içerisinde yapılan Karakeçili Uluslararası Kültür
Şenliği ile Karakeçili tarihi ve kültürü konferanslarla anlatılmakta ve şenlik boyunca
Karakeçili el sanatı ürünlerinin son örnekleri toplanarak sergilenmektedir. Bu sergiler
kuşkusuz el sanatlarının yeni kuşaklara tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Yıllar geçtikçe korumaya alınmayan son örneklerde azalma görülmektedir.
Kırıkkale Karakeçili Kilimlerinin yaşatılması amacıyla “Coğrafi İşaret Tescili”
için Türk Patent Enstitüsü ‘ne başvurulmuştur. Coğrafi İşaret belirgin bir niteliği,
ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret tescilinin
temel amacı coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarını koruma altına alınmasını
sağlamaktır. Coğrafi işaret ürününü korunması, üreticinin desteklenmesi gibi
özellikler taşımaktadır. Sürdürülebilir kalite coğrafi işaret koruma sisteminin
esaslı özelliklerindendir. Bunun için denetim sistemi geliştirilmiştir. Konu ile ilgili
yazışmalar yapılmış olup sonuç beklenmektedir.
Stilize motiflerle, az renkli, hammaddesi ucuz Karakeçili Dokumaları adı
altında yıllardır yapılan çalışmalar pazarlama sorunu nedeniyle durma noktasına
11 Prof. Dr. Mustafa ARLI, Araş.Gör.Feryal ILGAZ,Türk El Sanatları Atlası Üzerine Yöntem Ve Öneriler. IV.
Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. V. Cilt Ankara 1992,s.23
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gelmiştir. Bu da geleneksel dokumalara dönüş için olumlu bir gelişmedir. Yeni ve
çağdaş tasarımlar geliştirilerek, geleneksel hammadde, araç, gereç, motif ve teknik
özelliklere bağlı kalınarak bu ürünlerinin üretilmesi ile ilgili yaklaşık on beş yıl önce
yapılan çalışmalar sonuçlanmamıştır. Bu yıl benim de içinde yer aldığım Valiliğimiz
tarafından bir konu ile ilgili çalışma başlatılmıştır. Alan araştırmamızda belgelenen
kilim örnekleri kullanılarak dokumalar üretilecektir. Konu ile ilgili eğitim ve
üretime öncelik verilecek ardından tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılacaktır.
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HALK RESMİNDE AKŞEHİR ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Emine NAS

Giriş
Halk resmi; kaynaklarını halk kültüründen alan, halkın kendi estetik anlayışı
içerisinde gelişim gösteren, ahşap, kâğıt, cam gibi farklı alanlarda uygulamaları
olan özgün karaktere sahip bir resim türüdür. Kökeni Fransızca naïf kelimesinden
dilimize geçerek naif resim olarak ta adlandırılır.
1950’lı yıllardan sonra saf ve ilkel eğilimler olarak tartışılmaya başlayan naif
resim, dünya’da ve Türkiye’de pek çok sanat çevresinde bazen bir ekol bazen de
bireysel bir eğilim ve özellik olarak ele alınmıştır (Alp, 2009: 21). Kendi kendini
yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip kişiler tarafından geliştirilmiş
üslup özellikleri sergiler. Perspektif kurallarını yadsıyışı ve çocuksu anlatımı
ile dikkat çeken halk resimleri, Anadolu insanının gözlem gücü ve yeteneği ile
bütünleşerek zengin ayrıntılar sunar ve daima kişisel karaktere sahiptir. Halkın
duygusu, inanışları ve tarzı bakımından önemli bilgiler vermektedir. Eğitim görmüş
sanatçıların yapıtlarına kıyasla, bu tür resimlerde çarpıcı renkler ve kolaylıkla fark
edilebilen abartılı biçim nitelikleri dikkat çekmektedir. Dini ve sivil mimaride;
taşbaskı resimler, duvar resimleri, camaltı resimler, kaligrafik (yazı-resim) resimler,
motorlu-motorsuz taşıtlar üzerindeki resimler başlıca türlerdir.
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Zengin bir folklor zemininden beslenen halk resimleri, anlatımcı ve süslemeci
özellikler taşır ve 19. Yüzyıla kadar anonim olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Ülkemizde 1960’lı yılların sonunda, çağdaş Türk resim sanatında da önemli bir
yer tutan halk resimlerinde ressamlar, özgün teknikler ve “masum bir gözle” algılayıp
gözlemleyerek eserlerini üretmişlerdir.
Halk ressamları bir zanaat şeklinde, kendi meraklarına bağlı olarak ve usta-çırak
ilişkileri içinde veya babadan-oğula geçen yetenek ve göreneklerle, halkın kültürü,
zevki, inancı ve eğilimlerini yansıtan resimler yaparlar. Resimlerde; haritalar,
kuşbakışı kent planları, manzaralar ve kutsal mekânlara yönelik tasvirler bulunur.
Resmedilen yerlerin, yapıların ve benzeri unsurların altında isimlerini belirten
yazılar, kısa açıklamalar ve öğretici hikâyelere de yer verilmiştir (Başaran, 2009:1).
Bu şekilde; resimlerde kullanılan halkbilimi ögeleri Cumhuriyet döneminden
günümüze, Batılılaşma süreci dâhil Türk resim sanatında da adı bilinen birçok
sanatçının yararlandığı kaynaklardan olmuştur. Türk ressamları yaşadığı çevreye,
Anadolu insanına ve doğasına, insanının yaşam tarzına, motiflere, figürlere,
imgelere eserlerinde yer vermiş, böylece halka doğru gitmiştir (Çeken, 2004: 97).
Türk sanatında halk tarafından ortaya konulmuş en önemli resim çalışmalarından
birisi hiç şüphesiz camaltı resimlerinin çoğuyla konu olarak ilişkilendirebilen
taşbaskı resimler ve bu resimlerle hazırlanmış kitaplardır.
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle beraber özellikle Selçuklular devrinde
Anadolu fethedildiğinde Anadolu’daki kültürle irtibat sonucu buradaki bazı
unsurlar da halk resmi repertuvarına girmiştir. İslamiyet’in etkisinin de yoğun olarak
hissedildiği konular birçok kitapta taş baskı olarak yer bulmuştur. Arap ve Farslarla
ilişkiler sonucunda ise bu toplumlara ait edebiyat eserlerinin Türkçeye çevrilmesi
15.-16. yüzyıllarda aşk hikâyelerine ait konular ve bunlara ait resimlerin çoğalmasını
sağlamıştır (Derman, 1988:6). Örnek olarak; Beydebâ-İbnü’l-Mukaffa tarafından
kaleme alınan ve hükümdarlar için hazırlanmış ahlak ve siyaset ile ilgili Kelile ve
Dimne gibi eserler ve resimleri halk inanışının ve edebiyatının en önemli örnekleri
arasında yer alırlar. Bununla birlikte; Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile
Şirin, Köroğlu yazı resim seklinde düzenlenmiş Ah mine’l-Aşk, Karagöz Hacivat,
Nasreddin Hoca gibi hikâyeleri olan resimler de taş baskı kitaplarda yer bulmuştur.
Çoğu resim açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. Bu açıklamalar Osmanlıca veya
Arapça olduğu gibi Türkçe de olabilmektedir (Çiçekdal, 2008: 20) (Fotoğraf 1-2).
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Fotoğraf 1. Nasreddin Hoca’dan
camide şehir havası
(Aksel, 1960: 96).

Fotoğraf 2. Ferhat köşkü nakşederken Şirin’in
kendisini şaşırıp boya çanağını ve fırçalarını
düşürdüğünün resmidir.

Dr. Muin M. Tayanç’ın taşbaskı koleksiyonundan (Aksel, 1960: 20).
Cam altı resimlerinin konuları da taş baskı resimlerde olduğu gibi halk
edebiyatından, masallardan, destanlardan, rivayetlerden ve tarikatlara özgü bazı
motif ve sembollerden izler taşımaktadır. Türk halk sanatçısı kendine özgü naifliği
ile gerek mitolojiden, gerek dinden, gerekse yaşanmış gerçekliklerden hareketle
camın altına bu konuları işlemiştir (Fotoğraf 3-4).

Fotoğraf 3. Mevlevî sikkesi konulu cam altı resim (M. Ali Katrancı
Koleksiyonundan).
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Fotoğraf 4. Şahmeran konulu cam altı resim (M. Ali Katrancı Koleksiyonundan).
Türk halk resim sanatının diğer bir türü de duvar resimleridir. Anadolu’nun
birçok yerindeki ev, konak, cami, kahvehane gibi mekânlarda bu tür resimleri
görmek mümkündür. Bu örneklerde mimari eser ve doğa tasvirleri-manzaralar başta
olmak üzere çoğu hayali olan İstanbul görünümleri halk sanatçısının basit üslubuyla
duvarlara resmedilmiştir. Çoğunu kimin yaptığı belli olmayan bu resimlerden
bazıları nitelikleri bakımından camaltı resimlerine benzerlikler göstermektedir
(Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5. Rumeli Hisarı konulu duvar resmi (Aksel, 1960: 87).
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Konu kapsamında yer alan diğer bir halk resim sanatı türü de; at arabası, römork,
kamyon gibi motorlu veya motorsuz taşıtlar üzerine boyanan halk resimleridir.
Kırsal yaşamda ulaşım ve yük taşımak için kullanılan at arabaları üzerinde sıkça
uygulama alanı bulan bu resimler şehir yaşamında da motorlu taşıtlar üzerinde
varlığını sürdürmüştür. Ülkemizde Bursa, Manisa-Akhisar, Isparta, Afyon, Konya,
Akşehir, Sivas, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul’da at arabası yapımına paralel olarak az
sayıdaki ustalarla devam eden bir zanaat kolu durumundadır.
Oldukça görsel zenginlik sunan ve halk kültürü kaynaklarından beslenen taşıtlar
üzerindeki resimler, bilimsel araştırmacılar tarafından fazla tercih edilmemekle
birlikte popüler olarak süreli yayınlarda ele alınmaya çalışılmıştır.
1992 yılında Barışta tarafından “Konya ve Çevresi Türk Halk Resmi” konulu
araştırmada Konya merkezi ve çevresindeki ilçelerde bulunan at arabası boyacı
ustaları tanıtılmıştır. Ustaların yaptıkları resimler; malzeme, teknik, kullanılan
bezeme ve üslup özellikleri bakımından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda,
farklı yörelere ilişkin hazırlanan detaylı, bilimsel bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
Çalışma; Akşehir yöresinde zengin bir geçmişi olan ve günümüzde yapımı devam
eden halk resmi örnekleri odaklıdır. Yöredeki halk resmi örnekleri; malzeme, teknik
ve üslup özellikleri olarak ele alınmıştır. 20. Yüzyıl başlarında Akşehir yöresinde
yaygın kullanım alanı bulan at arabacılığı ve boyacılığı ile ilgili karşılıklı görüşme,
yerinde inceleme ve gözlem yöntemi ile elde edilen veriler görsel malzeme ile
desteklenmiştir.
Konya İli Akşehir İlçesi’nde Halk Resmi
Akşehir İç Anadolu Bölgesi’nde, Sultan Dağları’nın kuzeydoğu eteklerinde
yer alır. İ.Ö. 3000’den bugüne kadar gelen tarihi geçmişi, gölü ve yeşil örtüsüyle
birleşen doğa güzelliği ve zengin mekansal örnekler sunan kentsel dokudaki evleri
ile 60.000 nüfuslu bir Anadolu kentidir. Geçmiş dönemlerde önemli bir yerleşim
merkezi olan Akşehir, Nasreddin Hoca ve yaren kültürü ile özdeşleşmiş toplumsal
kimliğini, günümüze ulaşan mimari eserler ve el sanatları ile güçlendirmektedir.1
1915’te Türkiye’ye göç etmeye başlayan Balkan muhacirleri beraberlerinde pek
çok el sanatı ve mesleği de getirmişlerdir (Odabaşı, 1999:2). Yoğun olarak Marmara
ve Ege bölgelerindeki illere yerleşen muhacirlerin bir kısmı da, İç Anadolu
bölgesindeki illere yerleşerek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Muhacirlerin Anadolu
insanına öğrettiği mesleklerin yaygın bir kolunu da at arabacılığı ve boyacılığı
oluşturmaktadır. İç Anadolu bölgesinde Nevşehir, Sivas, Konya, ve Akşehir gibi
1 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Konyalı, İ., H., Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik
Kılavuz, İstanbul, 1945, Tarıman, Cenikoğlu, G. Akşehir Sıra Yarenleri, İstanbul, 1998, Tarıman, Cenikoğlu,
G., Akşehir Folklorundan Bir Demet, Ankara, 2002, Samur, T., Akşehir’deki Türk Mimari Eserleri, Konya,
1996, Demiralp,Y., Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, Ankara, 1996, Özbakır, E., Nasreddin Hoca ve Her
Açıdan Akşehir, Konya, 1991, http://www.aksehirim.com/ckonum.php.
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merkezlerde at arabacılığı ve boyacılığını devam ettirerek, yöre halkının da bu
mesleklerden geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunmuşlardır.
Bu merkezlerden Akşehir’de at arabacılığı ve boyacılığı, 1940’lı yıllardan 1980’li
yıllara kadar halk tarafından oldukça benimsenen, önemli bir meslek kolu olmuştur.
1950-1965 yılları arasında, Eski Buğday Pazarı civarında (Meydan Mahallesi)
yaklaşık 55 adet at arabası yapım atölyesi ve 3-4 adet araba boyacı ustası bulunduğu
bilinmektedir. Bu atölyelerde çalışan ustaların büyük bir kısmı günümüzde hayatta
değildir. Mesleğin en popüler dönemini yaşadığı 1950-1970 yılları arasında ustaların,
alt ve üst aksanı tamamen ağaç malzemeden yapılan, dört tekerlekli yük taşımaya
yarayan iç ve dışta yer alan tüm ağaç ve demir parçaları boyalı Tatar (muhacir)
arabalarının yapımı ile uğraştıkları belirlenmiştir. 1980’li yılların başlarında Akşehir
halkı tarafından “tak-tak” denilen motorlu taşıtların çıkması ile at arabacılığında
ve dolayısı ile boyacılığında işler yavaşlamıştır. Bu durum; araba ustalarının
yeni üretimler yapmasını engellemekle beraber, büyük boy at arabası yapımının
azalmasına yol açmış eski araba tamiratı ve maket araba yapımı ve boyacılığına
yönlendirmiştir.
Akşehir merkezinde at arabaları üzerine
halk resmini devam ettiren Ferhat Doğancı
1966-Akşehir doğumludur (Fotoğraf 6). İlkokulu
tamamladıktan sonra babası Hüseyin Doğancı
yanında arabacılığı öğrenmiş ve 1988 yılında
boyacı ustası namı “boyacı Şaban” olarak bilinen
rahmetli usta Şahin Alay’ın yanına çırak olarak
girmiştir. 1980’li yıllarda at arabası boyacılığında
yoğun çalışan Ferhat Doğancı, o yıllarda az sayıda
boyacı ustası olduğu için haftada 1-2 gün Yalvaç
ve Afyon’a giderek günde 1 adet araba boyadığını
belirtmiştir.
Günümüzde yeni ve eski at arabası, dekoratif
amaçlı maket arabaların dışında arabanın ağaç ve
demir aksamlarından özellikle de tekerleklerden
üretilen avize, bank, masa, sandalye, raf v.b. gibi
eşyaları da boyadığını ifade etmiştir (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 6. Ferhat Doğancı

Ortalama 30-50 m² büyüklüğünde karanlık ve oldukça karışık bir düzene
sahip atölyesinde çalışan Ferhat Doğancı, bahar ve yaz aylarında dış mekânlarda
çalışmalarını sürdürmektedir (Fotoğraf 8).
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Fotoğraf 7. Araba parçalarından
üretilen çeşitli kullanım eşyaları.

Fotoğraf 8. Araba yapım ve boyama
atölyelerinden görünüm.

Akşehir ve Konya’da “çiçekleme”, Bursa’da “resimleme” adı verilen at arabası
boyacılığında ustanın tuvali arabanın tahtalarıdır (Yazıcı, 1993: 32-33).
Çiçeklemede ilk işlem olarak yöresel ifade ile macun çekilir. Bu işlem boyanacak
yüzeye tam bir netlik sağlanması için gereklidir. Kaba üstübeç (macun tozu) ve
beziryağı karışımından hazırlanan macun tekerlekler de dâhil olmak üzere, düz
yüzeylere spatula ince yerlere parmak yardımı ile ince bir tabaka halinde sürülür.
Ardından arabaya ilk kat astar boyası geçilir ve kuruduktan sonra yağlı boya ile
zemini boyanır. Zemin boyasına belirli miktarlarda gaz yağı eklenerek, renk tonunun
açık veya koyu olması sağlanır. Zemin boyası tamamlanan araba kuruduktan sonra,
çiçeklemeye geçilir. Bu işlemde; yağlı boya ve farklı kalınlıkta fırçalar kullanılır.
Kullanılacak renkler benzinle inceltilir ve boyalarda renk tonlaması yapmak için
belli oranlarda gazyağı ile karıştırılır.
At arabalarının kasalarında zemin rengi olarak kırmızı, sarı, mavi, yeşil gibi
canlı renkler kullanılmaktadır. Süslemelerde; yine kırmızı, mavi, sarı, yeşil, pembe
beyaz, siyah, lacivert renkleri ve bu renklerin tonlarına yer verilmiştir.
Boyama işlemindeki en önemli nokta, resmedilecek motiflerin önceden
belirlenmemesidir. Usta, öncelikle hayalinde tasarladığı ana motifleri yerleştirecek
biçimde araba kasasını ünitelere ayırmaktadır. Sonra bir renkle başlayarak
kasanın çevresini dolaşmakta ve ana motifin temel öğelerini boyamaktadır. Örnek
olarak; fırçaya alınan mavi renkle bulutlar, su, dere, göl, deniz gibi mavi renkteki
tüm birimler boyanmakta, ikinci dönüşte beyaz renk ile bulutların veya gölün
üzerindeki beyaz tonlar, ikinci bir bulut ya da köpük, dalga, ördek gibi ayrıntılar
boyanmaktadır (Barışta, 1992: 38). Üçüncü dönüşte, yeşil renkle ağaçlar, çimler
boyanmakta, dördüncüde siyah renkle ağaçlara gölge verilerek, bulutlardaki kuşlar
ve göldeki ördeklerin ayrıntıları boyanmaktadır. Bitkisel bezemede çiçeklerin
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yapımında, fırçanın yarısı bir renk diğer yarısı da o rengin bir ton açığı ya da koyusuna
batırılarak, bir vuruşta ve dairesel hareketlerle çiçekler oluşturulmaktadır.
At arabası çiçeklendikten sonra, desenlerin üzerine beyaz renkte çift yönlü
spiraller boyanarak tamamlanmaktadır. Çiçekleme bittikten sonra, arka ve yan
kasalar bazen de arabanın alt aksanında yer alan ağaç takozlar üzerine; mâniler,
iyi dilek ve temenniler, yapan ve boyayan usta ya da atölyelerin adları yazılacak
ise; kartondan hazırlanan şablonlar
yardımı ile boyanmaktadır. Arabanın
üst
kasası
boyandıktan
sonra
tekerlekler arabaya monte edilmeden
tek tek veya araba üzerinde elle
çevrilerek boyanmaktadır.
Maket arabalar; otel, restoran,
çay bahçesi gibi yerlerde dekoratif
amaçlı kullanıldığından üst kasasının
iç kısmına (taban bölümü) manzara Fotoğraf 9. Maket arabalar.
resmi boyanmaktadırlar (Fotoğraf 9).
Arabanın boya işlemi tamamlandıktan sonra 1-2 gün kurumaya bırakılır ve yüzeye
vernikleme işlemi uygulanmaz. Çiçekleme; büyük boy arabalar 2 saatte, küçük boy
ve maket arabalar ayrıntıları fazla olduğu için 2-3 saatte tamamlanmaktadır.
Arabaların alt yapısında kullanılan demir kısımlar üzerine, sıcak demir işçiliğinde
hazırlanan “S” kıvrımlar, kalp, yıldız, ay, formları, arabayı yapan atölyenin adı ile
çeşitli çiçek ve yapraklar yerleştirilmektedir.
İncelenen halk resmi örneklerinde; bitkisel, geometrik, figürlü, nesneli
bezemeler ve bunların bir arada kullanıldığı karma bezemeler yer almaktadır.
Bitkisel bezemede; top gül, lale, laleli gül, üç yapraklı ve iç kısımları çizgilerle
karelenmiş çiçekler, selvi ağacı, çam ağacı ve çimenler kullanılmaktadır.
Geometrik bezemede; daireler, üçgenler, yuvarlak, çarpı, elips, kalp şeklinde
geometrik formlar, iki adet elips formunun ters yönde birbiri üzerine boyanması
ile oluşturulan dört kollu yıldık motifi, “geçme”, “kenar suyu” denilen, eğri ve
dik kesik çizgilerin birbirini keserek ve birbiri içinden geçerek oluşturduğu
geometrik bordürler, burgu motifleri, spiraller, ard arda sıralanan “S” kıvrımlar,
zigzaglar, Konya’da “fırfır”, Akşehir’de “tosbağa” denilen yarım dairelerin ard arda
sıralanmasından oluşan bordürler bulunmaktadır.
Figürlü bezemede; kuş, kuğu, martı, ördek, kurt ve göz figürleri yer almaktadır.
Nesneli bezemede; dağ, deniz, çit, ev, köprü, yelkenli kullanılmaktadır.
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Karma bezemelerde; bitkisel, figürlü ve nesneli bezeme gruplarından oluşturulan
manzara tasvirleri yer almaktadır.
Arabalarda kullanılan bezemeler boyayı yapan ustaya göre değişiklik
göstermektedir. Resimlerde manzara tasvirleri ön plana çıkmakta, kalan boşluklar
bitkisel ve geometrik motiflerle dolgulanmaktadır. Arabaların taban tahtası ve
yan kısımları üzerine uygulanana tasvirlerin, yörede 4 ayrı biçimde resmedildiği
görülmektedir:
Birinci grup; gökyüzünde sıra halinde kuşların uçtuğu, arka planda tepelerinde
karlar bulunan dağların yer aldığı yeşil bir alanda, iki kıyısı üzerinde çitlerin
bulunduğu yeşil çimler ve çiçeklerle kaplı ve her iki kıyısında da arkasında büyük
ağaçlar bulunan birer adet büyük kırmızı çatılı çiftlik evi ve iki kıyının birbirine 3-4
kemerli taş bir köprüyle bağlandığı, üzerinde yelkenliler ile kuğuların yüzdüğü göl
ya da denize açılan ince bir dereden oluşmaktadır (Fotoğraf 10).

Fotoğraf 10. 1. Grup manzara tasviri.
İkinci grup; gökyüzünde sıra halinde kuşların uçtuğu, arka planda tepelerinde
karlar bulunan dağların yer aldığı ve üzerinde yelkenlilerin yüzdüğü göl ya da
deniz kenarında yeşil bir alan üzerine kurulu, arkasında büyük ağaçların yer aldığı,
bahçesinde çitler ve çiçekler bulunan, önünden ince patika bir yol geçen kırmızı
çatılı bir çiftlik evinden oluşmaktadır (Fotoğraf 11).
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Fotoğraf 11. 2. Grup manzara tasviri.
Üçüncü grup; diğer iki grupta olduğu gibi yine gökyüzünde sıra halinde kuşların
uçtuğu, arka planda tepelerinde karlar bulunan dağların yer aldığı yeşil bir alanda,
üzerinde yelkenlilerin yüzdüğü ve iki kıyısı yeşil çimler, çiçekler, ağaçlarla kaplı
ve bir kıyısında arkasında büyük ağaçlar bulunan kırmızı çatılı bir çiftlik evinden
oluşmaktadır (Fotoğraf 12).

Fotoğraf 12. 3. Grup manzara tasviri.
Dördüncü grup; ikinci grupla büyük benzerlikler göstermekle birlikte, tüm
gruplarda yer alan göl ya da deniz kenarında yer alan kırmızı çatılı ev motifi ağaçlarla
desteklenmiş geniş bir çim alan üzerinde resmedilmiştir (Fotoğraf 13).
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Fotoğraf 13. 4. Grup Manzara Tasviri
Manzara tasvirleri maket arabalarda taban tahtasına üzerine de uygulanmaktadır.
Tasvirlerden kalan boşluklar bitkisel ve geometrik motifli bordürler ve ince
çizgilerle dolgulanmaktadır. Taban tahtası üzerine manzara resminin yapılmadığı
bazı arabalarda, dip kısımlarından birbirine karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilen
lale motifinin ortasından geçen, yeşil yapraklarla kırmızı, mavi ve sarı renk güllerin
atlamalı olarak dizilmesinden oluşan “laleli gül” adındaki bordür yer almaktadır
(Fotoğraf 14).

Fotoğraf 14. Laleli Gül Motifi.
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Rahmetli Şahin Alay usta eskiden arabalarda manzara resimlerinin ve çiçeklerin
daha yoğun kullanıldığını, arabanın alt düzeninde genellikle fazla motife yer
verilmeden sadece çizgiler çekildiğini belirterek, zamanla motif zenginliğinin
arttığını ve arabada boş yer kalmayacak şekilde çiçekleme yapıldığını ifade etmiştir
(Fotoğraf 15) (20.08.2003 tarihinde Şahin Alay ile yapılan kişisel görüşmeden).
Eski ustalardan rahmetli Halit Özveren; 1970’li yılların sonlarında Boğaz
Köprüsü’nün konu edildiği manzaraların arabalarda sıkça boyandığını ve bu
resimlerin perspektif kurallarına uymadan ustanın hayal gücü ve yeteneğine bağlı
olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Halit Usta, Akşehir ve Konya’da uygulanan çerçeve
içine yerleştirilen çiçek motiflerinin Bursa’ya ait olduğunu, araba boyacılığında en
iyi ustalar ve işçiliğin Bursa iline ait olduğunu vurgulamıştır. Eskiden Bursa’dan
gelen üst kasası kafesli arabaları da çiçeklediklerini belirten Halit Usta, geçmiş
yıllarda arabalardaki bezemelerde karpuz, üzüm, kiraz, elma, armut, vişne, biber,
domates gibi sebze ve meyvelerin de boyandığını ve bu motiflerin genellikle manzara
resimlerinin kenar ve köşelerinde bordür ve dolgu motifi olarak kullanıldığını
ifade etmiştir (Fotoğraf 16) (20.08.2003 tarihinde Halit Özveren ile yapılan kişisel
görüşmeden).

3. Değerlendirme ve Sonuç
Akşehir halk resmi; yapım tekniği bakımından Anadolu’daki diğer merkezlerle
kıyaslandığında genel olarak teknik aşamaların aynı olduğu sadece bazı motif
isimleri ve biçimlerinde yöresel farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir.
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Çiçeklemenin arabalarda hem alt, hem de üst yapıda kullanılan bir süsleme
tekniği olduğu görülmüştür. Zemin rengi olarak genellikle kırmızı, yeşil ve
mavi, motiflerde ise, kırmızı, mavi, yeşil, sarı renklerinin açık ve koyu tonları
ile beraber beyaz ve siyah renklerinin uyum içinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Motif dağılımında bitkisel kaynaklı bezemelerin yoğun kullanılmıştır. Bursa’ya ait
olduğunu vurgulanan armut motifinin yerine yuvarlak çerçeveli üç gül ve Akşehirli
ustaların kendi geliştirdikleri motif olan laleli gül ve tek güllerin düzgün tekrarlarla
sıralandığı görülmüştür. Bitkisel ve geometrik bezemeler; arabanın alt yapısında yer
alan ağaç ve demir kısımlarda birim halinde ve bordür olarak kullanılmakla birlikte,
manzara resimlerinin çevrelerinde bordür ve köşelerine dolgu motifi olarak ta yer
almaktadır. İncelenen örneklerde yazılı bezemeye rastlanılmamıştır.
Manzara tasvirlerinde, basit renk tonlamaları ile ağaçlar ve gökyüzüne derinlik
kazandırıldığı perspektif kurallarına bağlı kalınmadığı gözlenmiştir. Çoğunun
simetri kurallarına uygun olarak resmedildiği, kullanılan tabiat öğelerinin birbirine
eşit sayıda olduğu ve renk tonlamaları ile boyama tekniğindeki işçiliğin kalitesi dikkat
çekmiştir. Bu durum, çıraklık döneminde ustadan öğrenilen teknik ve motiflerin
geliştirilip değiştirilmeden sürekli tekrar edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Empresyonist bir eğilimle halk resmi renkliliğini birleştiren usta, manzara
tasvirlerinde sevinçli, renkli ve şenlik duyguları uyandıran köklü bir geleneği
sürdürmeye çalışmaktadır. Bu resimlerde levhalardaki gibi zemin duygusu yoktur.
Geleneksel merkezi kompozisyon şeması terk edilmiştir. Metal aksamlardaki
aşırı bezeme ile teknedeki manzara tutkusu arasındaki çatışma renklerle
bütünleştirilmiştir (Koçan, 1997: 13). Demir ve ağaç aksama gizlenmiş göz motifleri
nazar inancı, kurt motifi ise milliyetçilik duygusu ile resmedilmiştir.
Ayrıca,
manzara tasvirlerinin üzerine beyaz renk kullanılarak, spiraller boyandığı ve bu
uygulamanın resimde karışıklığa yol açtığı gözlenmiştir (Fotoğraf 17).

Fotoğraf 17. Süslemede yer alan spiraller ve kurt motifi.
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Uygulamaların hep aynı motif düzenlemeleri, renkler ve teknik ile hazırlanması
arabalar üzerindeki resimlerde belli kalıplar oluşturmuştur.
Usta çırak ilişkisiyle öğrendiği mesleğini geliştirerek çalışmalarına devam eden
Ferhat Doğancı, Akşehir yöresinde halk resmini bazen hayali, bazen de görüp
yaşadığı konuları farklı kullanım eşyalarına resmederek yaşatmaya çalışmaktadır.
Sonuç olarak arabalarda görülen resimler, çevre kültürlerinin, eğitimin, toplumsal
olayların, içtenliğin, sadeliğin, yitirilmeyen çocuksu duyarlılığın etkinliğinde, içten
gelen dürtüler ile ulaşılan otantik çıkışlı çalışmalardır. Resimlerde, her bir boşluğu
doldurmak kaygısının varlığı sezilir. Çizgi beceriksizliği, perspektif ve anatomi
yoksunluğu, yüzeye bağlılık, saf renge duyulan sevgi, ince ve titiz bir işçilik,
ayrıntıcılık, gerçeklik ve doğa ile ilişki kurma isteğine dayalı tüm bu yaratım ilkeleri
resimleri kuşatmış görünmektedir.
Bu tür halk resimleri tasvirci görünüşlerine rağmen, gerçekte bir işaret ve sembol
dilidir. Araba ressamları, boyadıkları resimlerde simgesel anlam taşıyan motiflerin
yerine kendi geleneksel yaratıcı güçlerinin ürünü olan motifleri tercih etmişlerdir
(Sürür, 1987: 339,343).
Bir halk kültürü ögesi olan araba resimleri, maket arabalar ve kullanım eşyaları
dışında ulaşım ve yük taşıma araçlarında ne yazık ki varlığını devam ettirememektedir.
Ancak, geleneği sürdürebilecek az sayıdaki araba ressamı mesleğin olumsuz
koşullarına rağmen çalışmalarına devam etmektedir.
20. yüzyılın ikinci yarısında popüler olan araba ressamlığı, günümüzde zamanın
koşullarına bağlı olarak etkisini yitirmiştir. Şehir yaşamına giren; yan tahtaları
bulunmayan, sadece düz bir tahta parçasına eski dört adet otomobil lastiği takılmış
at arabaları yaşanılan kültür-medeniyet (!) etkileşiminin bir göstergesidir (Şahin,
2005:173).
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TÜRK HALK GİYİM- KUŞAMINDA
SÜS VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Emine KOCA1- Doç. Dr. Fatma KOÇ2

Giriş
İnsanla birlikte ortaya çıkan örtünme duygusu, estetik değerlerin beraberinde
süs kavramını da ortaya çıkarmıştır. Asıl amacı vücudu korumak olan giysiler
zamanla ait olduğu toplumun kültürel değerleri, sosyoekonomik yapısı, yaşanılan
coğrafya, kullanılan malzeme, iklim, inançlar vb. etkenlerle şekillenerek, biçim,
form, kullanım ve süsleme özellikleri açısından çeşitlenmiştir.
Süsleme, bir yapıyı, bir eşyayı, kullanılış amacıyla birlikte daha güzel göstermek
için çeşitli obje ve tekniklerle yapılan estetik çalışmaların tümü şeklinde
tanımlanabilir. Süs canlıların tabiatından kaynaklanan bir olgudur. Bu durum
insanın sanata yönelmesinde en büyük etken olmuştur. Süs unsurlarının estetik
ölçüler içerisinde, asıl nesnenin güzelleşmesini destekleyecek bir uyumla yapılması
süslemeyi sanata daha çok yaklaştırmıştır (Koç,1997:149).
Süs, süslenme ve takı kullanma, ilk çağlardan beri bir inanca dayalı olarak veya
süslenme gereksinimi nedeniyle ortaya çıkmış ve gelenekselleşerek günümüze kadar
gelmiştir. Küçük topluluklar halinde yaşayan kabilelerin kendi örf, adet, görenekleri
doğrultusunda yaşadıkları coğrafi çevreden temin edebildikleri doğal malzemelerle
tasarladıkları süslemeler geleneklerle de bütünleşip, sembolik anlamlar yüklenerek
günümüze ulaşmışlardır (Artun 2009, 2).
1 Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü
2 Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü

97

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Gelenekli toplumlarda moda olgusu yoktur geleneksel öğeler kültürel yapının
gerekliliği olarak kendiliğinden gelişir ve süreklilik arz eder. Gelenekli toplum
içerisindeki kişiler giysilerini yaşlarına, cinsiyetlerine, toplum içindeki konumuna
ve işine uygun olanını seçerek kullanır. Geleneksel yaşamda kişiler kullandıklarını
kendileri yorumlarlar ancak bütünün sürekliliğini bozmazlar. Türk halk giysilerinin
genel olarak ortak özellikleri olmakla birlikte, bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği
bilinmektedir. Bu değişikliğe mahalli gelenekler, insanların birbirinden ayrı olan
zevkleri, iklim şartları, o yörenin coğrafi durumu ve tarihi sebepler etki etmektedir.
Anadolu ve çevresindeki kadının kullandığı giysilerine biçimsel özelliklerini veren,
renk, doku, tekrar, denge, ritim, vurgu, zıtlık, birlik ve uyum gibi tasarım öğelerinde
yaratıcılık ve estetik duygusunu ustalıkla kullandığını söylemek mümkündür. Söz
konusu durum giysilerde, koruma işlevleri, kişilik ve statü belirlemelerinin dışında
yaşanılan toplumun değerlerini yansıtan duygusal uyarıcı aracı veya birer sembol
olarak da kullanıldığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Giyim kültürü insanlık tarihinin gelişim belgeleri olarak karşımıza çıkar. Türkler,
geniş bir coğrafya üzerinde sürekli hareket halinde oldukları için birbirinden çok
farklı toplumlar ve kültürlerle karşılaşmışlardır. Bu kültürlerden birçok unsur
almışlar ve o kültürlere de pek çok şey hediye etmişlerdir. Kültürel etkileşim Türk
kültürüne ve geleneksel değerlerine dinamik bir yapı sağlamıştır.
Bir toplumun kültürel kimliğinin belirlenmesinde birinci sırada etkili olan
sanatsal ve kültürel mirasıdır. Anadolu ve çevresinde oldukça zengin bir çeşitlilik
gösteren kültürel değerlerden biri de, her yörede ve bölgede farklılık gösteren Türk
halk giyim- kuşam kültürü olmuştur. Bölgeler arasındaki çeşitlilikler ve renklilikler,
kendini bu yöresel kıyafetlerde de ön plana çıkarmaktadır. Böylece bölgeler ve
yöreler arasında oldukça zengin bir çeşitlilik oluşmuştur.
Türk giyim kuşamı kumaş, model, kalıp, birleştirme, astarlama gibi özelliklerinin
yanı sıra, süsleme ve işleme teknikleri ile de çeşitlilik göstermektedir ( Barışta,
1992,491). Zengin kumaş ve süsleme özellikleri ile çok sayıda parçadan oluşan Türk
halk giysileri, bedene ve ayağa giyilen giysiler ile bu giysileri tamamlayan takılar
ve süslemelerden oluşmaktadır. Takı ve süslemeleriyle bir bütün olarak bu giysiler
kültürel öğelerin estetik ile birleşiminin en güzel örnekleri olarak görülebilmektedir.
Türk giyim kuşamı ve süslemeleri ile ilgili yapılan çalışmalarda gerek giyim kuşam
gerekse süslemeler hakkında detaylı bilgiler ve farklı gruplamalar olmasına rağmen,
özellikle süsleme konusunda tanım karmaşası olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla
köklü bir geçmişe dayanan zengin süsleme detayları ile çeşitlilik kazanmış Türk halk
giysilerinin belirli dönemlerde ele alınarak incelenmesi konuyu aydınlatma açısından
önem kazanmaktadır. Bu nedenle, 19. Yüzyıldan günümüze kadar ulaşılabilen
geleneksel Türk giysi örnekleri araştırma kapsamına alınarak, sanatsal ve estetik
değerlerinin yanı sıra içerdikleri anlam ve verdikleri mesaj açısından Türk halk
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giyim kuşamında kullanılan süsleme ve özelliklerinin incelendiği bu çalışmada;
Türk halk giysilerinin ulaşılabilen gerçek örnekleri incelenerek giysilerde kullanılan
süs ve süsleme özellikleri, malzeme, çalışma tekniği ve kullanım şekilleri açısından
giyim alanının gerektirdiği bir sistematikle sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu
çalışma Türk halk giysilerinin süslemelerinde genel bir tipoloji oluşturarak konuya
farklı yorumlar getirmek açısından önemlidir.
Bir ulusun giysilerinin şekillenmesi üç ana kaynaktan beslenerek tamamlanabilir.
Birincisi; Halkın kendi yaşam tarzı ve çevre koşullarının gerektirdiği şekilde
biçimlenen halk giyim kuşamı, ikincisi; başka etnik gruplardan alınan ancak, estetik
ve günlük hayatta gerektiği şekle uyarlanarak geliştirilen giyim kuşam, üçüncüsü;
dini inançların etkisi ile şekillenen giyim kuşam olarak karşımıza çıkmaktadır.
Halk giysileri bu değerlerin biri veya birkaçı birlikte kullanılarak şekillendirilerek
çeşitlendirilmiştir ( Koç ve Koca 2011, 11).
Halk giysileri toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini
simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardır. Anadolu ve çevresinde uzun
yıllar boyunca oluşan gelenek ve görenekler, bir kısmı unutulmakla beraber
halk kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde halk giysilerinin kullanıldığı ve yaşatıldığı bölgeleri üç grupta toplamak
mümkündür;
Kırsal yörelerde kullanılan halk giyim kültürünün yaşatıldığı çevreler,
Köy ve kasabalarda modern giyim kültürüyle halk giyim kültürünün iç içe
yaşadığı çevreler,
Törenlerde yaşatılmaya çalışılan halk giyim kültürü çevreleri,
Çok zengin giyim kuşam potansiyeline sahip olan Türk Milleti’nin kültür tarihini
incelediğimizde, asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak madenlerden,
taşlardan, bitkilerden ve hayvanların ürünlerinden elde edilen hammaddeleri
değerlendirerek, günlük yaşamında kullanabileceği eşyaları yaptığı günümüze
ulaşan pek çok eser ve görsel malzemelerden anlaşılmaktadır.
Gelenekli yaşamdaki insanlar giysilerini çoğunlukla içinde bulunduğu
toplumun kolektif bir çabası sonucu olarak oluşturmuşlardır. Oldukça titiz
çalışmaların ürünleri olan giysiler büyük bir itina ile geleneklere bağlılık anlayışı
içinde hazırlanarak kullanılırlar. Türk halk giysilerinin kesiminden dikimine,
süslenmesinden kullanımına kadar geçen her bir aşama tesadüfî ve keyfi bir
uygulama olmayıp birtakım kural ve kaideleri beraberinde getirmiştir. Kullanıldığı
yörenin, toplumun etnik kimliği ile kullanıldığı dönemin dinî, ahlaki, kültürel ve
estetik düşüncelerini yansıtırlar.
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Orta Asya’dan günümüze Türk giysilerinin, ana unsurları altta çok geniş, belden
büzülerek toplanan, paçaları bazen tasmalı, bazen büzgülü bilek üzerinden
ayaküstüne dökülen şalvar, şalvarların üzerine ise bürümcük gömlekler, bu
giysilerin üzerine ise farklı şekillerde biçimlendirilmiş entariler ve bu entarilerin
üzerine giyilen üstlüklerden oluşmaktadır. Giysilerde benzer özellik gösteren basit
kesim biçimleri iki veya dört kat üst üste giyilerek kullanılmıştır (Koç ve Koca, 2011:
15)
Türklerin giyim anlayışında geometrik, yalın ve kupsuz bir form kullanılmıştır
(Tansuğ,1977, 98). Türklerin giyim kuşamlarının şekillendirilmesinde sosyal ve
topografik etkenlerin yanı sıra giysilerin renk, biçim, üzerine yerleştirilen süsleme
veya aksesuarlarının biçimlenmesinde inançlar, kültürel etkenler ve geleneksel
kurallar oldukça etkili olmuştur. Süslemeler, işleme, örgü, dokuma, dikiş teknikleri
ile yapılırken, süslenme biçimleri ise takı ve aksesuarların kullanımı ve giyinme
biçimleri ile sağlanmıştır. Giysilerin arasında gözlenen farklılıklar giyinme, kuşanma
ve takıların kullanımından kaynaklanmıştır.
Anadolu ve çevresinde uzun yıllar boyunca yörelere özgü benimsenen ve
kullanılagelen çeşitli biçimlerde ve motiflerle süslemeli Türk halk giysileri
her bölgede değişik özellikler göstermiştir. Kadın ve gelinlerin giydikleri halk
giysilerinin biçimi, renkleri, motif zenginliği ve zarafeti Anadolu insanının hayat
tarzını yansıtmıştır (Tansuğ 1997, 107). Türk halk giyim kuşamı; bedene giyilenler,
başlıklar ve aksesuarlar, ayağa giyilenler, ele kola ve boyuna takılanlar ile hem bu giysi
parçalarının üzerlerine yapılan süsler hem de bunların kullanım biçimleri ile yapılan
süslenme ve kullanım şekilleri ile görsel bir bütünlük oluşturarak çeşitlenmiştir.
Kat kat giyinme geleneği Türk giysilerinin zenginliğini ve çeşitlenmesini sağlayan
en önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Türklerin
yaşam koşulları gereği, üşüdükleri zaman kalın giysiler giymek yerine kat kat giysiler
giyerek bu ihtiyaçlarını gidermiş olabileceklerini düşündürmektedir. Önceleri
ihtiyaç olarak gelişim gösteren katlı giyinme daha sonraki dönemlerde süslenme
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Giysilerin parçaları, genellikle tek başına kullanıldıklarında bir anlam ifade
etmezken, giysi parçaları bir araya getirilerek takım oluşturulduğunda, Türk kültür
zenginliğini tüm göz alıcılığıyla ortaya koyarak, giysilerde inanılmaz bir estetik
görünüm oluşturulmuştur (Koç ve Koca, 2011:13). Türkler giysilerini oluştururken
genellikle giysilerin model ayrıntılarından daha çok süsleme ayrıntılarına önem
vermişlerdir. Diğer gelenekli sanat dallarında olduğu gibi halk giysileri üzerindeki
süslemeler genellikle cinsellik, doğurganlık, nazar, bereket, umut, özlem,
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korku, sevgi, gibi duyguların ve inançların doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Giysilerde benzer özellik gösteren basit kesim biçimleri iki veya dört kat üst üste
giyilerek kullanılmıştır. Türklerin kullandıkları katlı giyim geleneği ile giysilerin
parçalarının farklı şekillerde kullanılması süslenme biçimini ortaya koymaktadır.
Bölgesel kullanım farklılıkları, süsleme, bağlama, takma ve giyinme biçimlerinin
farklılıklarından kaynaklanarak süslenme biçimini çeşitlendirmiştir. Uygulanan
motifler, renkler, takılar, giyinme biçimleri genellikle Anadolu ve çevresindeki
insanın doğumundan ölümüne kadar her döneminde başkalarından ayrıt edilmesini
ve bölgesel farklılıkların oluşmasını sağlamıştır.
Türk halk giysilerinde özellikle entariler giysinin dış görünümünü önemli
derecede etkilemiştir. Entariler kullanan kişinin sosyal statüsünün göstergesi
ve uğraşının en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkar. Uzun eteklerinin yere
sürülmesi veya belde toplanması kadınların statülerinin belirlenmesinde kurallara
bağlı bir araç olarak kullanılmıştır. Resmi günlerde uzun olan etekler sürüklenir
diğer günlerde istenirse şal kuşağın ya da kemerin arasına sokulurdu. Ucunun bir
köşesini elinde tutup yürüyenler de vardı. Cariyeler etek sürtemezler, uçları daima
bellerine sokulu toplu olarak gezerlerdi ( Saz 1974, 217). Önceleri evin hanımı ile
cariyeleri birbirinden ayırmak için kullanılan bu kullanım biçimi daha sonraları
gelenekselleşmiş ve Anadolu ve çevresinin pek çok bölgesinde eteklerin farklı
şekillerde toplanarak kullanılması durumuna dönüşmüştür. Birbirinin içinden
çıkan kollar, yine farklı şekillerde katlanan etek uçları ve yırtmaçların içinden
görünen renkli kumaşlar, biçim olarak benzer özellikleri taşımalarına rağmen,
giysilere farklı görünüm kazandırmıştır.
Türk halk giyim-kuşamını bütünleyen süsler ve süsleme geleneği geleneksel
yaşamı sürdüren toplumlarda günümüzde hala devam etmektedir. Taş, ağaç,
kemik, kumaş, cam gibi temel maddelerin yanı sıra, artık malzemelerden de elde
edilen birçok süsleme malzemesi güçlü bir kültürel birikimin geçmişten günümüze
yansıyan örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk insanının küçük kumaş
kırpıklarını muska şeklinde katlayarak veya farklı biçimlerde şekillendirerek
yan yana iliştirmesiyle oluşturduğu kenar süslemeleri, süsleme konusundaki
yaratıcılığın ve kültürel birikimin en güzel örnekleri olarak görülebilir.
Süs ve süslenme ile ilgili bazı dizeler halk türkülerinde de yer almıştır. Söz
konusu dizeler gerek giysi parçaları gerekse bunların süsleme özellikleri hakkında
bizleri aydınlatır ve yörede kullanılan giysiler ve kullanım özellikleri ile ilgili bilgi
verirler. Konu ile ilgili örneklerde giysilerin biçimlerinden, süslemelerinden ve
takılardan şu şekilde bahsedilmektedir.
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Aydın “abalı zeybeğinde” yer alan dizelerde sırmalı cepkenden şu sözler ile
bahsedilmiştir
Abalımın cepkeni safi sırma ilikli
Abalımı vuranlar on iki de Giritli
Abalım Abalım başı aman belalım
Kütahya’nın Hisarlı Ahmet tarafından derlenen “bedestene vardım a sunam
aman” türküsünde;
Bedestene vardım Şalvar isterim
Şalvarın paçasını sırma isterim
Öpülmedik koklanmadık bir yar isterim,
Haydindi dökmeli donlum
Gerdanı püskürtme benlim
Ben sana geldim aman aman
Necati pamuk’un derlediği “al yazmalım” türküsünde;
Allamışlar pullamışlar
Seni ele yollamışlar,
Canımdan Canım almışlar
Allı gelin Telli gelin
Malatya’ya ait “al yeşil giyinmiş geline bakın” türküsünde;
Al yeşil giyinmiş anam geline bakın,
Salınıp giden o yavrum boyuna bakın,
Ak gerdan altına yavrum gülleri Takın,
Ben sarmadım saran kollar murat almasın
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Tokat Reşadiye “ala çorap örmedim” türküsünde;
Ala Çorap nakışı
Kıymet kıza yakışı,
Çoklarını öldürür
Kıymet kızın bakışı
Ankara –elmalı türküsü olan “oyalı yazma” başında türküsünde;
Oyalıda yazma başında,
Oyaları kaşında
Yeter beklettiklerin,
Çeşmelerin başında,
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli…
Türk halkının giysileri, keten, pamuk gibi bitkisel kökenli; yün, ipek ve deri gibi
hayvansal kökenli, tel, sim, metal iplik gibi madensel kökenli doğal malzemelerin
yanı sıra teknolojik gelişmelerin sonucunda zengin bir çeşitliliğe sahip olan sentetik
malzemelerle işleme, dokuma, sırıma ( kapitone), aplike, kırma, büzgü, yamama,
boyama, baskı, bağlama vb. farklı teknikler kullanılarak da süslenmiştir. Kullanılan
malzeme ve uygulanan teknik açısından çok çeşitlilik gösteren süslemeler farklı
şekilde gruplandırılabilir. Uygulama tekniği açısından Türk halk giysilerindeki
süslemeler altı grupta toplanabilir:
Dokuma teknikleri kullanılarak yapılan süslemeler
Dokumanın atkı ve çözgü iplikleri üzerinde oluşan iğneler ile ( işlemeler nakışlar) yapılan süslemeler
Örgü teknikleri kullanılarak yapılan süslemeler
Dikiş teknikleri kullanılarak yapılan süslemeler
Boya-baskı teknikleri ile renklendirilerek yapılan süslemeler
Giysi üzerine tutturularak yapılan süslemeler
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1. Dokuma Teknikleri Kullanılarak Yapılan Süslemeler
El dokumaları Türk kültürünün geniş coğrafyasında var olmuş ve farklı
kültürlerle etkileşim halinde olduğunda bile orijinalliğini bozmadan, toplumun
kültürel değerleri içerisindeki yerini tarih boyunca korumuştur. Aynı zamanda
milli varlığın bir göstergesi olan gelenekli sanat ürünlerinden dokumaların giysi ve
süslemelerinde kullanımı köklü bir geçmişe uzanmaktadır.
Dar Dokumalar (Kolan/ Çarpana Dokumalar)
Türk üreticisinin tekniği en iyi şekilde uyguladığı ve süsleme unsurlarını sınırları
zorlayarak kullandığı kolon ve çarpanalar Orta Asya’dan Anadolu’ya üretimi oldukça
azalmış olan ürünlerdir. Kültürel miras olmanın yanı sıra gerek estetik gerekse
işlevselliği ve ticari boyutuyla da önemli olan Türk soylu dokumalar içerisinde
Kırgızistan çarpana ve kolon dokumaları da önemli bir yere sahiptir (Aytaç, 2010:191)
Çarpana Anadolu ve çevresinde kolan, çarpan denilen bir teknikle yapılır
(Koswing 1970). Çarpana, ağaç karton, kalın deri, presbant vb. malzemelerden
köşelerinin sivriliği giderilmiş ve birer delik açılmış olarak, kare ya da çokgen şeklinde
hazırlanan dokuma araçları kullanılarak yapılır. Çarpana deliklerinden birer iplik
geçirilip, çarpanaların belli bir sisteme göre hareket ettirilmesiyle oluşan ağızlığa
atkı atmak suretiyle yapılan dokumaya çarpana dokuması denir (Aytaç.2006,78).
Çarpana ve kolon dokumalar gelenekli yaşamda giysilerin farklı bölümlerinde
kullanılmıştır. Genellikle önlük kuşak gibi bel üzerine yerleştirilen parçalarının
sabitleştirilmesinde tutturucu olarak bele sarılarak kullanılır. Gelenekli yaşamda
Türk kadınının, estetik beğenisi doğrultusunda çeşitli renkte püskül, ponpon,
boncuk, kumaş parçaları vb. malzemeler kullanarak kolonların uçlarına süslemeler
yapmıştır. Bele sarıldıktan sonra serbest olarak bırakılan kolonların uçları Türk halk
giysilerinde süsleme aracı olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 1. Kolan dokumaları bölgelere ait bel bağlama araçları ( Fatma KoçEmine Koca arşivi). a. İzmir Bayındır b. Kütahya –Tavşanlı –Şapçı köyü
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Düz Dokumalar
Giysilerin ana unsurunu kumaş ve dokumalar oluşturmaktadır. Anadolu ve
çevresindeki insanın ipek, yün, pamuk, keten ve madensel liflerden elde ettikleri
iplikleri dokuyarak çok zengin bir kumaş ve dokuma çeşitliliği elde etmiştir. Giysi
ve ev dekorasyonunda kullanılan dokuma ve kumaşlar desenli veya düz olarak
dokunmuştur ( Koç, 1999:398).
Anadolu ve çevresinde dokumacılık ev sanatı olarak kadınlar tarafından
yapılmıştır. Bu iş daha çok, ev halkının kumaş ihtiyacını karşılamaya yönelik
olarak yapılmıştır. Evde beslenen evcil hayvanların yapağıları, halkın yaşadığı
yöredeki pamuk ve keten, bu dokumaların malzemesini oluşturmuştur. Kullanılan
hammadde, ailenin yaşadığı çevreye göre değişkenlik göstermiştir. Hayvancılıkla
meşgul olunan yerlerde yün, pamuğun ve ketenin yetiştiği bölgelerde pamuklu
ve keten dokumalar, ipeğin üretildiği yerlerde ise ipekli dokumalar yapılmıştır.
Giysiler için dokunan el dokumalarından, yağlık, peşkir, uçkur ve çevreler,
bürümcük ve kıvratma, iç giyim bezleri çeşitli bakımdan bir sınıf oluşturacak kadar
çoktur. Erkeklerin dış giyiminde kullanılan aba, kadınların dış giyiminde kullanılan
altıparmak, balkaymak, beşparmak, ehram, kutnu vb. el dokumalarına örnek olarak
verilebilir. Söz konusu dokumalar bazen süslemenin alt zeminini oluşturmuş bazen
de süsleme malzemesi olarak giysilerin süslenmesinde kullanılmışlardır
Geçmişte el dokuması kumaşlardan üretilen giysilerin günümüzdeki
örneklerinde teknolojik ilerlemelerin sonucunda geliştirilmiş makine tezgâhlarında
üretilen dokumalar kullanılmaktadır. Dokumalar, giysilerin kullanıldığı yörelere
ve yöresel giysi özelliğine göre farklı şekillerde isimlendirilmişlerdir. Kütahya
Simav’da ve Bartın Ulus’ta “altıparmak” “morlu kumaş”, Kahramanmaraş’ta “aba”,
Şırnak’ta “şal şepik”, Sivas’ta “trablus kuşağı”, Tokat’ta “almalı” ( Koç, 1999:399),
Bayburt ve Erzurum’da “ehram”, Ankara’da “sof ”vb. bunlardan bazılarıdır.
Giysilerde kullanılan kumaşlar giysinin temel malzemesini oluşturduğu gibi
süsleme malzemesi olarak da yoğun şekilde kullanılmıştır. Örneğin, Kastamonu ve
ilçelerindeki kıyafetlerin bir bölümü yörede dokunarak kullanılmaktadır. Hemen
her ilçede bulunan el tezgahlarında önlük, ön bezi, peştamal bele dokunan kuşaklar,
içe giyilen gömlek, iç entarisi, don gibi giyecekler de dokunmaktadır (Erdoğdu,
1993:45).
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Fotoğraf 2. El dokuması ile oluşturulmuş
Balıkesir –Bigadiç-Kadı köyü halk giysisi
(Fatma Koç- Emine Koca Fotoğraf arşivi).

Fotoğraf 3. Farklı süsleme teknikleri ile
süslenmiş Kütahya- Tavşanlı- Şapçı Köyü
Kadın Giyimi (Fatma Koç- Emine Koca
fotoğraf arşivi).

Dokusuz Yüzeyler
Eğirtmeçlerde eğrilmiş kuzu yünlerinden hazırlanan, ağaç kalıplar arasında
su ile dövülerek liflerin birbirine kenetlenmesi ile oluşturulan dokusuz yüzeyli
kumaşlara genellikle keçe adı verilmektedir. Değişik renklerdeki yünlerin keçe
yapımı sırasında birbiri üstüne konarak dövülmesiyle elde edilen keçe türleri
de bulunmaktadır. Sıcak tutma ve su iticilik özelliğinden dolayı, kırsal kesimde
özellikle çobanların ağır hava koşullarından korunmaları için kullandıkları bir dış
giyim çeşidi “kepenek” keçeden yapılmaktadır. Kepenek üzerine renklendirilmiş
keçe kullanılarak yapılan motifler bu tür süslemelerin örneklerindendir.
2. Dokumanın Atkı Ve Çözgü İplikleri Üzerinde Oluşan İğneler İle
(İşlemeler - Nakışlar) Yapılan Süslemeler
İpek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve
uygulama biçimleri aracılığıyla, keçe, deri, dokuma üzerine yapılan süslemeler
işleme olarak adlandırılmaktadır (Barışta, 1995:1). Anadolu ve çevresindeki Türk
kadın ve kızları geleneklerine bağlı olarak el tezgâhlarında dokudukları kullanım
eşyalarını ve çeyizlerini işleyerek süslemişler, ince bir zevk, renk, motif ve tekniği
birleştirerek sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Türk dokuma ve işleme sanatı
Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda teknik ve sanatsal açıdan en üst düzeye
ulaşmıştır. Halk dokuma ve işlemeleri de bu kaynaktan etkilenerek yüzyıllar boyunca
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devam etmiştir. El emeği ve göz nuruna dayanan bu sanatlar, yüzyıllardır süregelen
gelenek ve görenekleri de yansıtmıştır (Yetim ve Kayabaşı, 2007:729).
Halk arasında genellikle işleme olarak bu grup süslemeler uygulama biçimlerine
göre beş grupta toplanabilir. Dokuma iplikleri üzerinde yürütülen iğneler, dokuma
iplikleri kapatılarak yapılan iğneler, dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler,
dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, dokumanın veya dokumaların
iplikleri bağlanılarak yapılan iğneler (Barışta, 1997:1). Bu grupta yer alan süsleme
özelliklerine genellikle “işleme” veya “yanış” adı verilmektedir. Gelenekli yaşamda
kadınların giysiden aksesuara, örtüden perdeye kadar çevresindeki kullanım
eşyalarının süslenmesinde veya renklendirmesinde en çok başvurduğu süsleme
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle kadın giysilerinde işlemenin çok önemli ve vazgeçilmez bir yeri olduğu
bilinmektedir. Başlık, üstlük, çarşaf, entari, yelek, cepken, hırka, gömlek, şalvar,
terlik, başörtüsü, çevre, alın çatkısı, kaşbastı (tülbent vb.), peçe, yelpaze, kuşak ve
mendil gibi giysi parçalarında işleme sanatının en güzel örnekleri kullanılmıştır
( Sürür, 1976). Yüzyıllar boyu devam eden işlemelerde deseni oluşturan motifler,
bitkisel (çiçek, yaprak, meyve ve ağaç), nesneli, figürlü (insan ve hayvan) geometrik
ve mimari formlar, yazılı motifler gibi çeşitlilikler göstermiştir (Yetim ve Kayabaşı,
2007:729). Söz konusu motiflerin kullanım yeri ve türü kullanan kişi veya kişiler
için farklı anlamlar taşımıştır.
Halk arasında Maraş işi veya mıhlama adıyla bilinen dival işi tekniği Türk
işlemelerinde her yüzyılda kullanılagelmiş ancak 19. yüzyıldan sonra daha çok
yaygınlaşmıştır. Biri kumaşın arka yüzünden yürütülen yüzden görünmeyen;
diğeri kumaşın ön yüzünden yürütülen arka yüzünden görünmeyen iki tür iplik
kullanılarak uygulanan bir süsleme çeşididir (Barışta, 1997:54). Eskiden genellikle
çarşıda işlenen işlemeler arasında yer alan dival işi, üzerine desen çizilmiş karton,
möhlüke adı verilen kesme aleti ile oyularak hazırlanır, cülde denilen tezgâhta
işlendiği gibi gergefe gerilerek de işlenebilir (Markaloğlu 1991).
Kute esvabı dümdüz belden kesiksiz, kadifeden veya atlastan yapılır. Üzeri
dival işi tekniği ile simli iplik kullanılarak işlenmiştir. Bazı modellerin aynı şekilde
işlenmiş ceketleri bulunmaktadır. Bu giysilere Anadolu ve çevresinin pek çok
yöresinde rastlanmakta ve “kutu içi elbise”, “çarşı entarisi” vb. farklı isimler ile
anılmaktadırlar. 19. Yüzyılda İstanbul da işlenip dikilerek yurdun pek çok bölgesine
dağılan bu giysiler, çoğu zaman İstanbul’a giden kişilerce satın alınmış, hediye
olarak götürülmüş ve kutu içinde satıldığı için pek çok yörede bu isimle tanınmıştır.
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Fotoğraf 4 Dival işi tekniği ile bezenmiş giysi örnekleri
a.19. Yüzyıl Kutu içi entari (Gazi Üniversitesi Ülker Muncuk Müzesi)
b. Bursa kadın cepkeni (Fatma Koç- Emine Koca Fotoğraf arşivi).

Osmanlı devletinin son yüzyılı, giysilerde büyük değişikliklerin olduğu,
geleneksel giyim tarzından uzaklaşıp, tamamen ithal edilen bambaşka bir modanın
etkisine girdiği bir dönem olmuştur. 1870’lerden sonra Şehirlerde yaşayan Osmanlı
kadını Avrupalı kadından ayırt edilemeyecek bir tarzda giyinmeye başlamıştır.
Orta Asya’dan beri kullanılan giysiler temelde benzer özellikleri ile kullanılmaya
devam etmiş, ancak kesimlerinde biçimsel değişiklikler oluşmuştur. Bol ve uzun
gömlek ve şalvarların üzerine giyilen önü açık peşli entarilerin yerini önü kapalı boy
entarileri ( kutu içi entari veya iki etek ) almıştır. Ancak bu entariler Avrupa tarzı
giysiler olarak değerlendirilmemelidir. Takma kolları, rokako tarzı ağır işlemeleri,
Avrupa’dan getirilen dantel ve sutaşları ile süslemeleri, kuyruklu etekleri, modern
tekstil ürünü kumaşları ile farklı bir giyinme biçimi geliştirilmiştir.
Günümüzde, geleneksel giysilere verilen değerin kalıntılarına kentlerde
rastlanmazken, Anadolu ve çevresinin birçok bölgesinde varlıklarını hala
sürdürdükleri bilinmektedir. Ancak günümüzde kullanılan halk giysilerinde
altınların yerini penesler, incilerin yerini boncuklar, ipekli veya kılaptanlı kumaşların
yerini geniş dallı basmalar almıştır. Bazı olanaksızlıklar nedeni ile değişikliğe uğrasa
da eski değerli malzemenin kalitesi değişmiş ancak şekil yinede bozulmamıştır (
Koç ve Koca 2010).
İşlenerek süslenen ve baş süslemesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan,
başörtüsü ve çevreler, ince keten, pamuk, ipek kumaşlar üzerine çeşitli tekniklerde
renkli ipek, pamuk ve sim-sırma tellerle işlemelidir. Dikdörtgen şeklinde olan
başörtüleri kullanım yerine göre adlandırılmakta, işlemeler iki dar kenarda
veya uzun kenarda uygulanarak başın üstüne gelecek şekilde kullanılmaktadır.
Çevrelerde ise işlemeler dörtkenar ile köşelerde ayrı bir özellik olarak yoğunluk
göstermektedir. Genellikle armağan olarak da sunulan çevreler, süs eşyası olarak
kullanılır. Mendilden büyük, başörtüsünden küçük olan işlemeli çevrelerin 19. ve
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20. yüzyıllarda boyutları büyümüş ve kullanım alanı değişmiştir. Bu yüzyıllarda
başörtüsü olarak değişik bağlama şekillerinde kullanılmıştır ( Yetim ve Kayabaşı,
2007:729).
Türk işlemelerinde geleneksel bir işleme iğnesi olarak eski dönemlerden
beri süregelen kordon tutturma tekniği, kumaşın üstünde kalın ipliğin ya da
kordonun serilerek başka bir iplikle tutturulması ile işlenir. Bazı yörelerde kordon
tutturma iğnesi makinelerde de yapılmakla birlikte elde yapılanları kadar değer
görmemektedir. Konya çarşısında “yatırma” adıyla bilinmektedir ve renkli iplikler
kullanılarak da yapılmaktadır (Barışta 1997,86-87). Türk giysilerinde hem erkek
hem de kadın giysilerinde oldukça yoğun kullanılmıştır. Tek kordon yürütülerek
uygulandığı gibi iki veya üç kordon yürütülerek uygulananları da bulunmaktadır.
Kordon tutturma tekniği ile yapılan bazı cepken uygulamaları günümüzde geçim
kaynağı olarak da yapılmaktadır. Eskişehir’in İnönü kazasında “tuğlu sarka” adı
altında yapılan cepkenler ve kordon tutturma ile yapılan giysiler ve giysi parçaları
yörenin önemli geçim kaynağıdır.

Fotoğraf 5. Kordon tutturma tekniği ile süslenmiş giysi örnekleri
Kütahya Şapçı köyü orta Fermene ( Fatma Koç- Emine Koca fotoğraf arşivi).
Eskişehir sırmalı çetayi ( Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
Makine dikişi - kordon tutturma ile süslenmiş kadın cepkeni
( Fatma Koç- Emine Koca arşivi).

Türk işlemelerinde 19. Yüzyıldan sonra yaygınlaşan sayılı iğne tekniklerinden bir
diğeri de çapraz iğne (kanaviçe) teknikleridir. Halk arasında kanaviçe olarak bilinir.
Bu iğnenin uzun çapraz iğne, goblen iğnesi ve yıldız iğne ile çift çapraz iğne çeşitleri
vardır ( Barışta, 1997: 45-46). İşlemeler içinde önemli bir yere sahip olan çapraz
iğneler (kanaviçeler), halk işlemeleri arasında Türk kadının giysilerinde yoğunlukla
uyguladığı bir işleme çeşidi olarak karşımıza çıkar.
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Teknik olarak dokumanın iplikleri üzerinde
yürütülen iğneler grubunun iplik sayılarak yapılan
alt başlığı altında incelenen, halk arasında kanaviçe
olarak bilinen çapraz iğne, Anadolu ve çevresinde;
Avrupa kaynaklı kanaviçe işlemelerinden renk, konu
ve kompozisyon özellikleri bakımından farklı olarak
uygulanmaktadır. Türk toplumunun geleneklerine,
göreneklerine, duygu ve düşüncelerine göre biçim almış
ve Türk kadının elinde, toplumun özelliklerine uygun
yeni bir kimlik kazanarak halka mal olmuştur. Her
genç kızın uygulamayı bildiği ve mutlaka çeyizinde yer
verdiği bir işleme çeşididir. Anadolu ve çevresinin her
köşesinde yoğun olarak uygulanan kanaviçenin, Türk
halk işlemeleri içinde önemli bir yeri vardır ( Altun
2004,56).
18. Yüzyıldan sonra düz olarak
Fotoğraf 6. Kütahya / Domaniç kadın giyimi
dokunan kumaşlar, top halindeki büyük
(Fatma Koç- Emine Koca fotoğraf arşivi).
kasnaklara geçirilerek renkli ipliklerle
işlenerek oluşturulmuştur. Ayrıca ipekliler üzerine farklı şekillerde bükülmüş
altın gümüş alaşımlı tel iplik, düz teller, pul ve boncuklar ile “ hüseyni” adı verilen
ağır kumaşlar hazırlanmıştır (Tezcan 2006, 230). Bu kumaşlar, sık dokunmuş ince
pamuklulardan, seraser, kadife, atlas, canfes, tafta, bürümcük gibi ipekliler ile şalaki,
lahuraki denilen yünlülere kadar her cins kumaş üzerine uygulanmıştır. “Hüseyni”
adı verilen bu işlemeli kumaşların 18. yüzyıl başlarında ortaya çıktığı, 19. yüzyılda
ise daha da zenginleşip yaygınlaştığı, hatta bu giysilerin halk tarafından da yoğun
olarak kullanıldığı eldeki giysi örneklerinden anlaşılmaktadır.
Örneğin, Kütahya’ da kullanılan “tefebaşı, “aynalı pullu” ve “süpürgeli pullu”
isimleri verilmiş entariler, kupon kumaşların halk tarafından da temin edilerek
kullanıldığının kanıtları olarak sunulabilir ( Koç 1997,45). Bu değerli kumaşlar bir
kaftanlık veya bir entarilik kupon kumaş olarak satışa sunulmuş ve temin edilmiştir.
Günümüzde kırsal kesimlerde az da olsa kullanılan üç etek entariler için üretilen
kumaşların bir kısmı da kupon olarak satılmaktadır. 19. yüzyıldan sonra kullanılan
entarilerin açık olan ön kapama, yaka açıklığı, etek ucu, etek ve kol yırtmacı
kenarları Avrupa’dan getirilen veya İstanbul’da terzilerin hazırladığı geniş harçlarla
süslenmiş ve bazı entarilerin kenarları ise kesilerek şekillendirilmiş ve oyulduktan
sonra kaytan veya kordonlar ile süslemeler yapılmıştır.
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Fotoğraf 7. Hüseyni Kumaş ile hazırlanmış
giysiler Hüseyni kumaş ile hazırlanmış
cepken (Gazi Üniversitesi Ülker Muncuk Müzesi)

Fotoğraf 8. Kenarları oyuntularla
şekillendirilmiş giysi örnekleri (Gazi
Üniversitesi Ülker Muncuk Müzesi)

Değişik renk ve biçimlerdeki kumaş parçalarının birbirine teyellenmesi veya
iğne ardı ile tutturulması şeklinde uygulanan yamama işinde önemli olan, nesne
üzerinde birimlerle kompozisyon oluşturmaktır. Halk arasında geçme işi, kırkyama
olarak ta bilinmektedir (Barışta 1997, 13).
Bu grubun içerisinde yer alan halk arasında kapama veya yama işi ismiyle anılan
bir diğer süsleme türü ise aplikelerdir. Zemin kumaşının üzerine farklı bir kumaşın
tutturulması ile istenilen desen elde edilir. İşleme teknikleri kullanılarak yapılan
diğer süslemeler olan akma, antika, balık sırtı, battaniye iğnesi, boncuk işi, buhara
atması, ciğerdeldi, Çin iğnesi, kum iğnesi, fisto nakışı vb. pek çok nakış iğnesinin
giysilerin çeşitli yerlerinde kullanıldığı geleneksel giysi örneklerinde sıklıkla
görülmektedir.

Fotoğraf 9. Aplike ile süslenmiş giysi örnekleri
Balıkesir Edremit Mehmetalan köyü geleneksel giyimi
Diyarbakır geleneksel giyiminden detay (Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
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3. Örgü Teknikleri Kullanılarak Yapılan Süslemeler
İnce Örgüler
Türk halk giyim-kuşamı içinde baş süslemelerinin vazgeçilmez unsuru olan
oyaların ayrı bir yeri vardır. Türk kadınının zevkini, yaratıcılığını ve el becerisini
yansıtan oyalar süslenmek amacının yanı sıra içerdiği motifleri ile gizli mesajları
taşıyan sessiz bir iletişim aracı olmuştur ( Onuk 1988). Anadolu ve çevresindeki
kadın mevsimlerle değişen renk ve biçim zenginliğini iğnesiyle şekillendirmiş,
işlediği oyanın renginde, seçtiği çiçek motifinin dilinde düşüncelerini ifade etmiştir.
Sümbül umudun, aşkın ve bekâretin sembolüdür. Genç kız âşık ise mor sümbüllü,
nişanlı ise pembe sümbüllü yazmayı takarak bir bakıma niyetini göstermektedir.
Beyaz sümbüllü yazma ile sevgilisine saf ve temiz duygularla bağlı olduğunu
belirtmektedir. Karanfil genç gelinlerin ve kadınların çiçeğidir. Sarı karanfil hasret,
özlem ve üzüntüyü dile getirmektedir. Gül oyası gelin başını süsleyen duvağın
üzerine taç olarak takılırken, nergiz umutsuz kadının, badem çiçeği sevdiği gençle
evlenecek genç kızın oyasıdır (Türk oyaları kataloğu,1998:9 ).
Türk el sanatlarında ince ve kalın örgülerden oluşan çok zengin bir örgü repertuarı
bulunmaktadır. Örgü işleri şiş, tığ, firkete, mekik, iğne vb. araçlar yardımıyla ipekli,
pamuklu, yünlü ve sentetik iplikler kullanılarak uygulanmaktadır ( Barışta 1988,18).
İpek, ibrişim vb. bükümlü ya da bükümsüz renkli ipliklerin, tığ, firkete, mekik,
iğne vb. araçların yardımıyla düğümlenerek örüldüğü düz veya üç boyutlu süslemeler
olarak tanımlayabileceğimiz oyaları; kullanılan araç, gereç, teknik ve kullanım
alanına göre sınıflamak mümkündür (Sürür, (1983). Anadolu’nun her yöresinde
yapılan birbirinden güzel oyalar, gelişen teknoloji ve ekonomik şartlar çerçevesinde
kullanım amaçlarının değişmesi, oyalarda kullanılan gereç, teknik, renk, motif ve
kompozisyon özelliklerinin her geçen gün bozulmasına ve kaybolmasına neden
olmaktadır ( Köklü ve diğerleri, 2008, 84).
Oyayı yapanda kullanan da kadındır. Ancak erkekler için yapılan oyalar da vardır.
Özellikle bu oyalar Aydın, Muğla, İzmir efe başlıklarının üzerine sarılan poşu, kefiye
ve yazmaların kenarlarında hala başlarını süslemektedir. Kenarları oya yapılarak
gönderilen mendiller erkeğin cebinde, kuşağının arasında, en önemlisi yüreğinde
yer almaktadır (Türk oyaları kataloğu, 1998:9).
İnce örgüler grubu kapsamında incelenen iğne oyaları (çiti), danteller
(tentene), tığ oyaları, mekik oyaları, pul boncuk oyaları, genellikle başörtülerinin
kenar süslemelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca giysilerin yaka çevresi, kol ucu
veya manşet kenarları, ön kapamaları, etek uçları gibi bölümlerinde de sıklıkla
kullanılmaktadır. Özellikle iç giysilerin yaka açıklıkları, kol kenarları, etek uçlarının
kenar temizlemelerinde ince örgü çeşitleri kullanılarak giysiye süsleme özelliği
kazandırılmıştır.
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Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren iğne oyaları, ilk bakışta dantelle
benzerlik gösterse de bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere
yapılan iki boyutlu dantelden üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması
ile ayrılmaktadır(Türk oyaları kataloğu,1998:8).

Fotoğraf 11. İnce örgülerin geleneksel giysi parçalarında kullanımı
( Fatma Koç- Emine Koca arşivi).

İnce örgülerin bir kısmında gereç olarak kullanılan ipliklerin yanı sıra
tamamlayıcı gereç olarak pul, boncuk, çeşitli bitki tohumları ile çekirdekleri,
bez parçaları ve iplik çeşitleri kullanılmıştır. Hemen hemen tüm yörelerde
kullanıldığını düşündüğümüz, farklı şekil ve boyutlarda hazırlanan dantel ve oyalar
Türk halk giysilerinin önemli bir süsleme gereci olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca, giysilerin yaka çevresi, ön açıklığı, cep kenarları, kol ağzı ve etek ucu gibi
kısımlarının süslenmesinde kullanılan ve örülerek hazırlanan kordon, makrome ve
şeritlerde ince örgü grubu içerisinde değerlendirilebilir.
Örülerek yapılan ince örgüler grubuna dâhil edebileceğimiz bir diğer
süsleme çeşidi de örgü düğmelerdir ( Koç, 1999, 399). Giysilerin yaka, kol, ve ön
kapamalarında kullanılan örgü düğmeler çeşitli kordonlar ve iplikler kullanılarak
hazırlanmıştır. Osmanlı saray giysilerinde de sıklıkla kullanılmış olan (Koç,1997,134140) örgü düğmeler Türk halk giysilerinde hem süsleme, hem de işlevsel amaçlı
olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 12. Örülerek hazırlanmış düğme ve harç- kordon – kaytan tutturma ile
süslenmiş yelek (Gazi Üniversitesi Ülker Muncuk Müzesi)
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Kalın Örgüler
Kalın örgüler grubu içerisinde incelenen şiş ve tığ örücülüğü genellikle çorap ile
patiklerde kullanılmıştır. Hemen hemen her yörede kullanıldığını belirlediğimiz
örgü çorap ve patikler Türk kadınının üstün yaratıcılık gücünü ortaya çıkartan motif
ve renk zenginliğini sergilemektedir. Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan
çorap, yalnızca bir örtünme malzemesi olmayıp, insan sağlığı açısından da son
derece önemli bir giysidir. Çorap insanın hayatı boyunca çok sayıda tükettiği ve
kullandığı giyim eşyaları arasında ömrü en kısa olanıdır.
Ayaklara yünden örülmüş çoraplar kullanılmaktadır. Genellikle beyaz yün
üzerine farklı renklerde biçimlendirilmiş tek gül motifi ile süslenen çoraplar, “güllü
çorap” olarak isimlendirilmiştir. Bu çorapların boyları kullanan kişilerin isteği
doğrultusunda değişir. Beyaz yünden ajurlarla desenlendirilmiş çoraplar ikinci
grubu oluşturmaktadır. Renkli
yünlerle çorabın tüm yüzeyinin
renklendirildiği
üçüncü
grup
çoraplar ise en çok kullanılanlarıdır.
Bu grupta yer alan çoraplar
bölgesel özellikler doğrultusunda
farklı
kompozisyon
özellikleri
ile renklendirilmiştir.
Bunların
yanı sıra konçsuz olarak örülen
ve evde terlik yerine kullanılan
“edik”ler (patik) de çok çeşitli
renk ve desenlerle süslenen giysi
Fotoğraf 12. Kalın örgüler grubu çerisinde yer alan
tamamlayıcılarıdır.
Eskişehir çorap ve patik örnekleri
(Koç ve Ayhan 2004, 192)

Ayrıca kalın örgüler grubu içerisinde yer alan örgü yelek, çorap ve patiklerde
kullanılan desen ve motifler Türk kadınının yaratıcılığının en önemli ifadesi olarak
karşımıza çıkar. Hemen hemen tüm bölgelerde kullanıldığını belirlediğimiz bu
gruptaki giysi parçalarının üzerindeki motif ve renklerin bölgesel özellikleri, adları
ve kullanım şekilleri farklılık göstermektedir.
4. Dikiş Teknikleri Kullanılarak Yapılan Süslemeler
Çeşitli dikiş teknikleri ve özellikleri kullanılarak süslenen giysilerde en çok
kapitone, (kaplama, sırıma, gözeme), pili, biye, nervür, makinede düz dikiş, makine
nakışı, fırfır (farbela, kırma), enkrüste (farklı kumaşlarla süsleme), muska, büzgü,
oyulgama, kırk yama, vb. dikiş özellikli süslemeler kullanılmaktadır. Dikiş teknikleri
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ile yapılan süslemeler genellikle cepken, önlük, üç etek, şalvar, gömlek gibi giysi
parçalarında sıklıkla kullanılmıştır.

Fotoğraf 13. Çeşitli dikiş teknikleri
kullanılarak oluşturulmuş giysi parçaları
(Fatma Koç- Emine Koca fotoğraf arşivi).

Kapitone (gözeme, sırıma, kaplama, yorganlama) genellikle motiflerin dış veya
iç çizgilerini göstermek için uygulanır ve en yaygın uygulanan türü küçük teyeller
ile yapılandır. Makine dikişi ile yapılanlarına da rastlanmaktadır. İki kumaş arasına
pamuk elyaf ve benzeri dolgu malzemesi konularak giysi için istenilen kalınlık
oluşturulur. Elde küçük teyellerle farklı şekiller oluşturularak kumaş ile dolgu
malzemesi birbirine sabitlenirken, giysiye süsleme özelliği de katan bu teknik
“yorganlama” olarak da isimlendirilir. Sıcak tutma özelliğinin yanı sıra süsleme
açısından da kışlık giysilerde daha çok tercih edilir.

Fotoğraf 14. Makine ve
elde yapılmış kapitone
(gözeme, sırıma, kaplama,
yorganlama) giysi örnekleri

Kapitone kadın cepkeni
(Gazi Üniversitesi Ülker Muncuk Müzesi)
Ederemit , Tahtakuşlar kadın hırkası
(Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
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5. Boya-Baskı Teknikleri İle Renklendirilerek Yapılan Süslemeler
El sanatlarımızın içerisinde boya, baskı ve batik ile renklendirilmiş ve bölgesel
özellikleri oldukça farklı niteliklere sahip kumaşlar bulunmaktadır. En çok bilinen
ve kullanılanları, kullanılan boya ve baskı ile renklendirilen yazmalardır. Yörenin
giyim özellikleri doğrultusunda desen ve renklendirme özelliği gösterir. Anadolu
ve çevresinde yazmacılığın yoğun olarak yapıldığı bilinen en önemli merkezler
Tokat, Kastamonu, Ankara ve dolayları, Elazığ, Malatya, Bartın, Gaziantep, Mardin
ve Hatay’dır. Yöresel özellikleri ve üzerlerindeki şekiller ile isimlendirilirler. Örn;
Elmalı, Kozanlı bez, satranç, sinekli vb.
Yazmacılık, elle çizilerek ya da ağaç kalıplarla basılarak uygulanan bir kumaş
desenleme tekniğidir ve Türk el sanatları içinde önemli bir yere sahiptir Yazmacılık
sanatında kumaşı desenlemek için 3 farklı teknik kullanılmaktadır. Bunlar;
· Kalem işi tekniği
· Kalem işi- Kalıp tekniği
· Kalıp tekniği( Tezel 2009,27)
Yöresel tezgâh dokuması bezler, yöre halkının kaput bezi olarak isimlendirdiği
Amerikan bezi (Barışta, 1988: 15), tülbent ve mermerşahi (Kayabaşı ve Söylemezoğlu,
1999: 366) yazmacılıkta kullanılan kumaş türleridir.
Ayrıca bazı yörelerde, kumaş farklı şekillerde bağlanarak boya içerisinde
bir miktar bekletilip bağları açıldıktan sonra renklendirilen batikler bazı giysi
parçalarında kullanılmaktadır.
	
  

Fotoğraf 15. Boya- Baskı İle Renklendirilmiş Giysi Örnekleri
a. Bursa Kestel Gelin Giysisi Önlük Bağlama Batik İle Renklendirilerek
Süslenmiştir ( Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
b. Bartın / Ulus Kozanlı Bez ( Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
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6. Giysi Üzerine Tutturularak Yapılan Süslemeler
Türk halk giysilerinin üzerinde uygulanan pek çok tekniğin süsleme özelliğini
artırmak, giysilere daha zengin ve renkli özellik katmak amacıyla çeşitli malzemeler
kullanarak hazırlanan ve giysilerin farklı parçalarına uygulanan süsleyici gereçler
bu grubu oluşturmaktadır. Anadolu ve çevresi kadınının giysilerini süslemek
ve renklendirmek için çevresinde bulduğu her tür malzemeyi üstün bir estetik
anlayışı ve yaratıcılığıyla değerlendirerek kullanması giysilere sanatsal bir değer
kazandırmıştır.
Harçlar, sutaşları, püsküller, ponponlar, düğmeler, kumaş parçaları, hayvan
kabukları, boncuklar, pullar, oyalar, hazır danteller, kurdeleler, kordonlar, şeritler
vb. sayılabilecek pek çok malzeme bu gereçlerin bazılarını oluşturmaktadır.
Kullanım yeri, kullanım özelliği, kullanım zamanı ve kullanan kişiler giysiler
üzerindeki kullanımını farklılaştırmaktadır. Söz konusu gereçlerin kullanımı
tek başına olabileceği gibi, genellikle birkaç tanesi bir arada daha yoğun olarak
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 16. Giysi Üzerine tutturularak oluşturulmuş giysi örnekleri
Ponpon –püskül – sutaşı ve kumaş parçaları ile süslenmiş
İç Anadolu Entarisinden detay (Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
Balıkesir Edremit Mehmetalan köyü pul boncuk ve hazır gereçlerle süslenmiş
geleneksel giyimi (Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
Çorum- Sungurlu- Fındıklı köyü gelin hayvansal ve madensel objelerin
kullanımı ile oluşturulmuş süsleme örneği (Fatma Koç- Emine Koca arşivi).
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Sonuç
Orta Asya gelenekli Türk halkının giyim kuşam kültürü Anadolu topraklarına
geldikten sonra farklı kültürlerin etkisi ile bazı değişikliklere uğramış biçim ve
formda aynılık sürdürülürken süsleme ve süslenme biçimlerinde geleneklere
bağlı kalınarak değişiklikler oluşmuş ve bölgesel kullanım farklılıkları çeşitliliği
artırmıştır. Modern yaşam koşullarının getirdiği avantajlarla gelenekli yaşam
alanlarının azalması, günün koşullarına uygun fonksiyonel kullanım alanı olan
yeni giysi çeşitlerinin kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu durum,
geleneksel giysi örneklerinin yok olmasına veya kullanımdan kalkmasına yol
açmaktadır. Bu süreç günümüz koşullarında orta yaş grubunda daha yavaş ancak
genç grup tarafından çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
Günümüzde, geleneksel giysilere verilen değerin kalıntılarına kentlerde
rastlanmazken, Anadolu ve çevresinin birçok bölgesinde varlıklarını hala
sürdürdükleri bilinmektedir. Ancak günümüzde kullanılan Türk halk giysilerinde
altınların yerini penesler, incilerin yerini boncuklar, ipekli veya kılaptanlı kumaşların
yerini geniş dallı basmalar almıştır. Bazı olanaksızlıklar nedeni ile değişikliğe uğrasa
da eski değerli malzemenin kalitesi değişmiş ancak şeklin korunmaya çalışıldığı
gözlenmiştir.
Teknolojinin gelişmesi ve beğeni unsurlarının hızlı bir şekilde değişmesi bu
giysilerin kullanımını yavaş yavaş ortadan kaldırmaktadır. Bu bağlamda oldukça
çeşitli malzeme ve teknik özellikler içeren Türk halk giysileri süsleme özelliklerinin
yok olması veya pek çok özelliğinin yozlaşması kaçınılmaz bir gerçektir. Tüketici
isteklerinin çeşitlilik kazandığı günümüzde, tasarımcıların farklılık yaratmak adına
retrospektif bir bakış açısına yönelmesi bu değerlerin moda açısından önemini
artırmakta ve bu değerlerin yok olmamaları adına çalışmaların hızlandırılmasını
gerektirmektedir. Türk halk giysilerinin süs ve süslenme özellikleri bir yandan yeni
tasarımlara ve tasarımcılara esin kaynağı oluştururken, diğer yandan maddi kültür
değerlerimizin yok olması veya yozlaşması önlenecek, gelecek kuşaklara kültürel
değerlerimiz aktarılmış olacaktır.
Güzellikler özgün olmakta gizlidir. Bir toplumu özgün kılan unsurlardan birisi
de gelenekli sanatlar içinde saklı olduğu düşünülmektedir. Günümüze kadar
toplumların kimliklerini korumaları, geleneksel sanat ve kültürel değerlerine sahip
çıkmalarıyla mümkün olmuştur. Ancak; sahip çıkmanın yanı sıra, daha da önemli
olan bu değerlerin, özünü koruyarak çağdaş boyuta taşınması gerekliliği olmalıdır.
Ayrıca bu örnekler etnoğrafik ürünler olarak maddi kültürün öğeleri olmanın
ötesinde günümüzde dekoratif amaçlı yeni kullanım alanları için üretilebilir.
Bu anlamda halkın kullandığı süsleme türleri, yeni tasarımlar için esin kaynağı
olabilecek örnekler olarak da önemlidir. Maddi kültür öğesi olan halk giyim kuşam
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öğeleri, geleneğin sürdürülmesi, kültürel değerlerin korunması açısından koruma
altına alınmalıdır. Elbette bütün bunlar yapılırken; kültürel değerlerin korunması,
yaşatılması adına, çağın çok gerisinde kalmış evrensel insan hakları ilkelerine
uymayan, bağnaz mistik değerler kastedilmemektedir. Günümüzün tekniği,
yorumuyla bütünleştirerek hayatın içerisinde devam ettirilmesini sağlamak
şeklinde olmamalı yeni ve gelecek nesiller tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
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TÜRKİYE’DEKİ CEZAEVİ
BONCUK İŞLERİNDEN ÖRNEKLER

				
Arş.Gör.Dr. Gülten KURT1

Anadolu’nun arkeolojik zenginliklerinin yanı sıra folklor ve etnografyası da
bitmeyen bir kaynaktır.(Öğüt,l973:55) Sahip olduğu el sanatlarının çeşitliliği,
yapım tekniğindeki inceliği bakımından önemli bir uygarlık merkezidir. Türk insanı
pratik zekâsıyla birlikte, zevkini, inceliğini ve iç dünyasının zenginliğini büyük bir
özenle meydana getirdiği bu el sanatları ürünlerine yansıtmaktadır. El sanatları
ürünleri, insanların kişisel yada toplumsal olarak günlük hayatta ihtiyaç duydukları
malzemelerin yanında, zamanlarını değerlendirmek ve bir iş bir meslek sahibi
olmak amacıyla basit araçlar ve el becerisiyle farklı boyutlarda yapılan ürünlerden
oluşmaktadır.
Gelişen teknolojiye ve sanayi ürünlerine rağmen farklı malzemeler ve basit el
aletleriyle birçok el sanatları ürünleri ülkemizde üretilmekte ve yeni kullanım
alanları yaratılmaktadır. Bu el sanatları ürünlerinin içinde renkli cam, taş sedef gibi
maddelerden yapılarak ipe dizilen boncuk geçmişten günümüze üretilmiş ve süs
malzemesi olarak ev eşyasından, giyim eşyasına, süs eşyasından kişisel kullanım
eşyasına kadar hayatımızın her alanında önemli kullanım alanlarına sahip olmuştur.
1 G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, kgulten@gmail.com
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Camdan çeşitli boy, biçim ve renkte yapılan bir süs gereci olarak tanımlanabilecek
boncuklar, giysiler de, sepet, heybe, örtü, yaygılar, at koşumu, semer süslemelerinde,
canlı ve cansız varlıkları korumaya yönelik olarak kültürümüzde süsleyici ve koruyucu
olduğuna inanılan nazarlıklar, v.b. gibi eşya türlerinde kullanılmaktadır(Barışta,
2005: 157). Bazı yörelerimizde çocukların sağ omuzlarına, başlıklarının bir kenarına,
mavi boncuk, altın ve kurt dişinden başka, bir deniz hayvanı kabuğundan oluşan
nazarlıklar kullanılmaktadır(Oğuz,1976:c:1:766). Göze batan renklerin cinlerin
sevmedikleri şeyler arasında olduğu inancıyla, başta mavi renkli( “gök-kök-kogo”)
boncuklardan oluşan nazarlıklar, atkuyruğuna bağlanan boncuklar olmak üzere
kanın ve toprağın ifadesi olan kırmızının süslenmenin gerisinde nazardan korunmak
için takılmışlardır. Ülkemizde pek çok insan, kendisini nazardan, kazalardan
koruyarak şans getireceğine inandığı, boncuklardan oluşan farklı tasarımlardaki süs
objelerini arabasında, evinde, eşyasında, bahçesinde kullanmaktadır.
Kişiler arasındaki farklı kültürel yaşamı yansıtan bu donanımlar, toplumsal
yaşamının kültürel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Başlangıçta
büyü tılsım gibi dinsel inançlar çerçevesinde üretilen boncuk, daha sonra bu
niteliklerini de koruyarak bir süs eşyasına dönüşmüştür. Toplumun sosyo ekonomik
katmanlarının tümü tarafından kullanılabilen boncuğun niteliği ve malzemesi
kişinin alım gücüne ve toplumsal statüsüne göre değişmektedir(Darga. Konyar.
2007 syf: 28).
“Boncuk” manasına gelen monçuk, munçak sözleri eski Türklerde gerdanlık
için kullanılan ve göğse takılan değerli taş anlamına gelmektedir. Yine aynı söz
atların boynuna takılan değerli taş, arslan tırnağı ve muskalar için söylenirken,
Uygur Türk’leri monçuk sözünü yalnızca inci ve inci dizisi için kullanmışlardır.
Harezmşahlar çağına ait Türkçe sözlüklerde ise boncuk sözü “munçak” şeklinde
görülmekte, “tizdi munçaknı ipke” “boncuklarını ipe dizdi” veya “munçak satkucı”
boncuk satan veya satıcısı gibi sözler görülmektedir(Ögel. 1991:255).
Boncuklar süs takısı olarak boyunlara, kollara takılmışlar, birbirinden güzel
yüzlerce boncuk oyasıyla” baş üstünde” taşınmışlardır. Her zaman kolay elde
edilebildikleri renk renk, şekil şekil cam boncuklar halkın en değerli mücevherleri
olmuştur. Çünkü, boncuklar kırılmadıkça tüm doğa olaylarına karşı varlığını
sürdürebilen bir malzemedir ve toprak altında, toprak üstünde, suyun içinde
bozulmayan, eskimeyen, solmayan, parlaklığını, rengini ve canlılığını daima
koruyabilen bir malzemedir.(Özdemir:2007)
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Fotoğraf:1 Boncuk ürünler

Fotoğraf:2
Dokuma tekniği ile yapılan ürünler

Boncuk işleme tarihiyle ilgili çok fazla doküman, tarihi buluntu ve materyal
olmasına rağmen bunların birçoğu henüz araştırılarak ortaya konmamıştır. Türk
kültüründe boncuğun en çok kullanıldığı el sanatları alanlarından biri de ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinde hükümlülere yaptırılan boncuk işleridir.
Hükümlü, denetim altında tutulan, önemli yoksunluklarla yaşamak durumunda
olan insan demektir. Mahkûmiyet süresince topluma karşı yaşadığı yabancılaşma
sürecini rehabilite edebilmek amacıyla bazı eğitim öğretim faaliyetleri ile boş
zamanlarını doldurmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ceza ve tevkif evlerinde
kurulu el sanatları atölyelerinde farklı hammaddelerle ve tekniklerle ahşap işleri,
metal işleri, taş işleri, dokuma, çini, seramik cam işleri ve boncuk işleri yapılmaktadır.
Ceza İnfaz kurumlarının teşhir salonlarında, özel fuarlarda görebildiğimiz el
sanatları ürünleri arasında boncuklarla yapılan hediyelik eşyalarda oldukça ilgi
çekmekte ve tercih edilmektedir.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde yapımı gelenekselleşen boncuk işlerinin,
geçmişte yapılan ürün çeşitleri ve örneklerinden de anlaşılacağı üzere yapımı
oldukça eskiye dayanmaktadır. Kaynaklara ve tespit edilen örneklere göre, Birinci
dünya savaşı yıllarında Mısır, Yunanistan, Mezopotamya ve İngiliz adalarındaki
kamplara esir düşen Türk askerlerinin ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla örücülük
işleri yaptıkları, örücülük işlerinin yanında boncuk işleriyle de uğraştıkları
belirtilmektedir. Boncuklardan yaptıkları yılan, cüzdan, çakmaklık vb hediyelik
eşyaları, kamplardaki diğer askerler aracılığıyla veya yerel dükkânlar da satışa
sunmuşlardır (Hector. 2005:10). Savaş hatırası olarak askerlerin evlerine aldıkları
hediyelik eşyalar arasında, 33cm ile 550 cm arasında değişen 1915 ile 1918 tarihli
ya da tarihsiz, İngilizce TURKISH PRISONER, yazılı, zigzag ve diagonal desenli
yılanlar en ilginçlerini oluşturmaktadır (Kimball. 2007).
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Fotoğraf:3 Birinci dünya savaşında
Türk Mahkumların yaptığı
yılan(Hectorş, 2005, 8)

Fotoğraf:4 Birinci dünya savaşında
Türk Mahkûmların yaptığı cüzdan
(Kimball, 2007)

Geçmişten günümüze, savaş kamplarında ve cezaevlerinde tutuklular tarafından
“hapishane işi” olarak yapılan boncuk çalışmalarına Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve
İnfaz kurumlarında devam edilmektedir. Ülkemiz ceza infaz kurumlarında, var olan
meslek dallarının korunup geliştirilmesi, hükümlülerin ve tutukluların zamanlarını
değerlendirerek bir meslek, sanat öğrenmelerini, ceza infaz sonrası hayatlarına,
topluma yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak amacıyla iş yurtları adı verilen
atölyelerde el sanatlarıyla ilgili alanlarda eğitimler verilmektedir.
Farklı Ceza İnfaz kurumları bünyesinde oluşturulan atölyelere çıkartılarak,
çalışan ve üreten mahkûmlar kendi aralarında bir ayrıcalığa sahip olduklarının
farkındadır. Belirli kriterlere sahip mahkûmların çalıştığı bu atölyelerde kurallara
uyma zorunluluğu bulunmakta ve en küçük bir olumsuz davranışla bu imtiyaz
ellerinden alınarak, koğuşlarına geri dönmelerine neden olmaktadır.
Her gün sabah 8.30 da cezaevi koridorlarından geçerek atölyeye ulaşıp çalışmak,
16.30 mesai bitiminde aynı koridorları geçerek koğuşuna dönmek, sanki onlara
dışarıda yaşanan günlük iş temposunu yaşatmaktadır. Dışarıyla ve hayatla bağlarını
sağlayan bu atölyeler onların geleceğe umutlarının da başlangıcı olmaktadır.

Fotoğraf:5 Tığ tekniği ile yapılan kemer
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Atölye çalışmaları içinde boncuk işleri, yapımı ve eğitimi usta çırak ilişkisi
şeklinde, bilenin bilmeyene sabırla öğrettiği, kısa süre içerisinde öğrenilebilen,
zevkli, çok olmasa da kazanç sağlayabilen bir iş olarak görülmekte ve yapılmaktadır.
Kullanılan araç ve gereçlerin ucuz ve kolaylıkla elde edilebilir olması, bu el
sanatının ceza infaz kurumları içerisinde cazip hale getirmiş ve bir boncuk işi
kültürü oluşturmuştur. Mahkûmlar ve tutuklular içinde bulundukları durumun
şartlarına bağlı olarak, maddi anlamda ihtiyaçları olduğu, atölye ortamının cezaevi
psikolojisinden farklı olduğu, bir şeyler üretebilmenin zevkini yaşadıkları, zamanın
fark etmeden geçtiği, ziyaretçileri olmadığından kimseye muhtaç olmadıkları gibi
gerekçelerle boncuk işi yapıyorlar. Tahliye olduktan sonra dışarıda bu işi yapmayı
hiç düşünmeyen olduğu gibi, bu işten zevk alan, para kazanan bu işi meslek
edinmiş insanlar da bulunmaktadır.
Farklı boncuk atölyeleri, kapasitelerine ve talebe göre farklı sayılarda mahkûmları
barındırmaktadır. İşi yapan mahkûm sayılarına, zamana ve ihtiyaç duyulan eşyalara
göre yapılan ürün çeşitliliği ve miktarları değişiklik göstermektedir. Geçmişte
kırbaçlar, muskalıklar, tespihler, yılanlar, çakmaklıklar, cüzdanlar yapılırken,
günümüzde süs eşyası ve nazarlıklar, maşallahlar, şişe kılıfı, bileklik, besmeleler,
kuşlar, anahtarlıklar, telefon kılıfı patikler, balıklar, cüzdanlar, kalemlikler, duvar
saati, çanta, çakmaklık, kolyeler sayılabilmektedir. Sadece satış reyonlarında
değil aynı zamanda cezaevi içerisinde mahkûmlar ve personel arasında da satışın
yapıldığı boncuk işlerinin, mahkûmların sevdikleri insanlara bir anı ve hatıra
amacıyla gönderdikleri tespit edilmiştir.
Atölyelere gelen mahkûmlar arasında, boncuk işi yapmayı bilenler olduğu gibi,
hiç bilmeyenlerde bulunmaktadır.
Hiç bilmeyen ve el becerileri olmayanlara, atölye şefleri ve arkadaşları birlikte,
yardımlaşarak ona gelir sağlayacak, hayatında bir şeyleri değiştirebilecek bu işi
öğretiyorlar. Kutuya dökülen çok renkli boncukların içerisinden renk seçimi yaparak
iğneye boncuk dizme işlemiyle öğrenmeye başladıkları boncuk işine, modele göre
boncuğu ipe geçirmeyi ve tığ tutmayı öğrenerek devam ediyorlar.

Fotoğraf:7 Tığ tekniği ile yapılan cüzdan

Fotoğraf:8 Dokuma tekniği ile
yapılan saat
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Atölye çalışmalarıyla yapılan bu ürünler, kişileri olumlu yönde etkileyip,
geliştirerek, onların yaşamdan kopmadan zamanı değerlendirip, üretime ve kazanca
yönelik çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca sosyal açıdan bir arada yaptıkları
bu çalışmalarla, yalnızlıktan uzaklaşarak, fikir alışverişinde bulunup, görüşlerini
paylaştıklarını, koğuşlardaki kötü davranış ve hareketlerden uzaklaştıklarını,
psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etmişlerdir. İşlerini
yaparken tamamen zamanı ve kendilerini unutarak çalıştıklarını, bir taraftan da
bu işlerin kendilerini asosyal bir insan haline dönüştürdüğünü birbirleriyle bile
konuşmadan işlerine odaklandıklarını belirtmişlerdir.
Rengârenk boncukların ve motiflerin bir arada kullanıldığı ve her birinde
farklı bir hikâyenin yer aldığı boncuk işlerinde, uygulama teknikleri de farklılık
göstermektedir. Birçok ürün çeşidinin bulunduğu boncuk ürünlerinin büyük
çoğunluğu basit tığ teknikleriyle yapılmaktadır. Model ve renk özelliğine göre kareli
kâğıtlar üzerine çizilen şemalardaki, renkli boncuklar, renk sayıları kadar, dizi
ipliğinden altı katlı (numaralı) örgü ipliğine bir boncuk iğnesi ile aktarılmaktadır.
Yanlış aktarılan boncuk sayıları arada hataya neden olabileceğinden, burada dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta ipe aktarılan boncuk sayılarının doğru olmasıdır.
İşin kalitesi ve muntazamlığı açısından yapılacak işin özelliğine göre aynı boy ve
ebatlarda bulunan boncukları kullanmak önemlidir. Bu ürünlerin yapımında
piyasada inci boncuk, taş boncuk veya sedef boncuk adıyla satılan boncukların
kullanıldığı görülmektedir.

Fotoğraf:9 Tığ tekniği anahtarlık

Fotoğraf:10 Tığ tekniği ile yapılan
çeşitli ürünler

Halk arasında sık ilmek adıyla bilinen basit ilmek tekniği, çift örgü, ilmek alınıp
ilmek içinden geçirilerek(kırbaç örgü)uygulanan her bir teknikte, ilmek içerisine bir
boncuk çekilerek örülmektedir. Tamamen şemaya göre üç boyutlu örülen boncuk
ürün çalışmalarında açık bırakılan bir noktadan, içine dolgu malzemesi olarak
pamuk yerleştirilmekte ve boyut kazandırılmaktadır.
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Fotoğraf:11 Dokuma tekniği

Fotoğraf:12 Dokuma tekniği
ile yapılmış saat

Diğer bir uygulama tekniğinde kullanılan araç boncuk tezgâhlarıdır. Düz zeminler
ve şeritler oluşturularak yapılan ürünlerde boncuk tezgâhıyla dokuma teknikleri
uygulanmaktadır. 40x60 cm ebatlarında ahşap çerçeve tezgâhlarla birlikte daha
küçük el tezgâhları da kullanılmaktadır. Boncuk işlerinin genişliği sadece tezgâh
genişliği ile sınırlıdır. Yapılacak işin özelliğine göre tezgâh üzerine iki kat( numara)
çözgü iplikleri gergin bir şekilde bağlanmaktadır. Atkı ipliği yerine ise ucunda
boncuk iğnesi bulunan örgü ipliği kullanılmaktadır. Yine önceden kareli kâğıtlara
hazırlanan dokuma şemasındaki desen özelliğine göre belirli sayılardaki renkli
boncuklar iğne üzerine dizilmektedir. İğne üzerindeki boncukların her biri bir çözgü
ipliği arasına yerleştirildikten sonra, çözgü ipi altta kalacak şekilde boncuk iğnesiyle
ipliği boncukların içinden çözgü altta kalacak şekilde geçirilmektedir. Böylece atkı
ve çözgünün arasında kalan renkli boncuklar dokuma desenini oluşturmaktadır. Bu
teknikle yapılan panolar, resim çerçeveleri, duvar saatleri gibi hediyelik eşyaların,
mukavva işlemleri de yine atölyelerde yapılarak tamamlanmaktadır.

Fotoğraf:13 İğne tekniği ile yapılan kolye

Fotoğraf:14 İğne tekniği

127

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İğne ile yapılan boncuk örücülüğü tekniği ise altı katlı (numara) iplikle kolyelerin,
bilekliklerin yapımında uygulanmaktadır. Bu çalışmalarda boncukların birbirlerine
aralarından geçirilen iplikle bağlantı kurularak yapıldığı bir yapı oluşturulmaktadır.
İplik geçişlerinin belli olmadığı bu teknikle yapılan ürünün yüzey görüntüsünü
tamamen boncukların oluşturduğu görülmektedir.
Uygulanan bütün bu teknikler ve ürünler belli bir kültür ve birikimin sonucu olarak
meydana gelmiştir. Oldukça büyük bir iş gücü potansiyeline sahip cezaevlerinde
yapılan ve yapılacak olan bütün bu çalışmaların ve atölyelerin geliştirilerek daha
çok mahkûm ve tutukluya bu imkânların verilmesi, insanların eğitimleri açısından
kaçınılmaz bir gerçektir. Yapılan bu araştırma çalışmaları ile kendilerinin ziyaret
edilmeleri, mahkûm ve tutukluların yaptıkları işin önemsenmesi kendilerinin
değerli kılındığı hissiyatı ile onlara hayata pozitif bakış açısı sağlamaktadır.
Ayrıca kurumun isminden kaynaklanan negatif bakış açılarının değiştirilerek,
buradaki insanlara ulaşılıp, yapılan çalışmalara katkı sağlanması, ürünlerin
çeşitliliği, değerlendirilmesi, kazanca dönüştürülmesi,
açısından gerekli
görülmektedir. Piyasadaki satış oranlarının oldukça düşük olduğu boncuk işlerinin
yapımına katkıyı yine biz dışarıdaki insanlar yapacaklardır. Fuarlarda görüp de
üzerinde bile durmadan geçtiğiniz ürünlere dönüp baktığınızda alacağınız bir
ürünü yapan kişiye katkılarını düşünmek gerekmektedir. Alınan bu ürünle onun
hayatla bir bağının olduğunu, yapılabilecek en küçük bir katkıyla onların hayatında
olumlu bir değişikliğe neden olduğunuzu hatırlayınız.
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GELENEKSEL KAZAK EL SANATLARINDAN BİRİ:
ŞİY (KAMIŞ) DOKUMA SANATI

Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU 1*

1. Giriş
Şiy dokuma (Kamış sarma) eski çağlardan beri Göçebe ve yarı göçebe yaşayan
Kazak, Kırgız, Türkmen, Karakalpak, Özbek gibi Orta Asya’da yaşayan Türk halkları
tarafından kullanılmaktaydı. Gündelik hayatın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
günümüzde de devam etmektedir. Kamış dokuma çadırın bazı bölümlerini
kapatmada, yalıtım amacıyla, ev içinde çeşitli amaçlarda ve aynı zamanda
çadır yapımında da kullanılmaktadır. Ayrıca çadırın ömrünü uzatmak amacıyla
çadır kurulurken altına da kamış serilirdi (K. Eralin, 2009). R. Karut’un yaptığı
araştırmalara göre Kazakların Aday boyu kamışı sepet yapımında ve tek basamaklı
raf olarak da kullanırdı ( K. Eralin, 2009).
Kamış dokuma ön hazırlıklarına güz aylarında, kamışlar büyüyüp olgunlaşmasıyla
başlanır. Kamış toplama sabah erken saatlerde yapılır. Kamışın kök suyunun
çekilmeden toplanması sağlamlığı bakımından gereklidir. Yağmur sonrası yapılan
toplama işlemi de verimli olur. Dokumaya elverişli olanlar (sağlam ve eşit kalınlıkta)
seçilir. Toplama işleminden sonra kamışın kabuğu soyulur ve gölgede kurumaya
1

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim üyesi, Antalya,
omerzaimoglu@hotmail.com
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bırakılır (M. Aydarşa, 2009) Gölgede kurutulan kamış içindeki suyu özümseyerek
kuruduğu için sağlam olur. Kamış tahıl sınıfına giren bir bitkidir. Boyu 50-250
cm. arasındadır. Genel yapısı saptan oluşmaktadır ve dışını saran ince bir kabuğu
bulunmaktadır. Baş bölgesinde ince yaprakları bulunur. Mayıs, Haziran aylarında
yetişir. Gövde bölgesi kalın olduğundan hayvanlar yiyemez. İran, Çin, Moğolistan,
Tibet, Rusya, Kazakistan’ın Semey, Jambıl, Jezkazğan, Taldıkorgan, Aktöbe, Şöleyt
bölgelerinde dağ eteklerinde kendiliğinden yetişir (K. Muratkızı, 2009).
Kamış dokumak için çatallı iki ağacı belirli uzaklıkta (bu dokunacak kamışın
enine göre) yere sabitleyip üzerine çatallara uzunlamasına bir sırık konularak
basit bir tezgâh yapılır. Bu tezgâh dokuma işlemi yapılmadığı zamanlarda
kolayca kaldırılabilir. Tezgâh dokumacının işini kolaylaştırmada önemlidir.
Tezgâhın yüksekliği oturarak veya ayakta dokuma yapılabilecek seviyede olmalıdır
(M.Aydarşa,2009). Kamış dokumada dokumacı tezgâhını kendi kurar ve tezgâh
dokuyanın işini kolaylaştırmada çeşitlendirilebilir. Tezgâh hazırlama biraz da
dokumacının yaratıcılığına bağlıdır (Foto.1-2). Sırığın üstüne konulan kamış
desene göre kalemle işaretlenir işaretlenen yerlerin rengine göre yün ip veya yün
lif sarılır, daha sonra kamışlar sıralar halinde dizilerek dokunur, bu işlem dokuma
bitene kadar tekrarlanır (Foto.3). Sarılan her bir kamış iplerle birbirine bağlanır
(Foto.4). Dokumanın baş ve uç kısımlarında çubuk kamışlar kullanılır (bu işlem
kamış dokumanın daha uzun süre dayanmasını sağlar). İç kısımlara yün sarılarak
devam edilir.

Foto.1- Kamış Dokuma Tezgâhı. Tasarım:
Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu

Foto.3- Dokumada kamışın sıralanması
Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu
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Foto.2- Kamış Dokuma Tezgâhı. Tasarım:
Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu

Foto.4- Kamışın Bağlanması Yrd. Doç.
Dr. Ömer Zaimoğlu

MADDİ KÜLTÜR

Tarihi kaynaklara göre kamış Göktürkler devrinde dokunuyordu ve Orta Asya’da
göçmen veya yerleşik hayat yaşayan halklar tarafından devam ettirilmiştir. İlk
başlarda kamışlar sadece birbirine bağlanarak günümüzdeki hasır gibi kullanılıyordu
daha sonra kamış çubuklarının her birine yün sarılarak son olarak ta değişik
renklerde boyanan ip veya yün vs. sarılarak motif oluşturularak dokunmaya devam
edilmiştir. Kamış dokumanın, taşıma bakımından elverişli olması onun konargöçer
halklar tarafından oldukça sık kullanılmasına yol açmıştır. Dokumada kullanılan
malzemenin büyük bir bölümünün doğadan elde edilmesi düşük maliyetli olmasın
sağlamıştır. Bununla birlikte dokumanın çok vakit aldığı bilinmektedir. Kamış
dokuma halk arasında Ak Kamış, Sargılı Kamış ve Çim kamış olarak üçe ayrılır. (G.
N. Kuzavbekova 2008).
Kamış, çeşitli dokumalarda, çadır yapımında, ör (peynir kurutmada kullanılan
özel bir kap) yapımında, ekin bağlamada, tencere v.b. eşyalara kapak olarak, kalpak
yapımında, paspas ve sepet yapımında kullanılır.
Kamış Dokumaya başlamadan önce:
1-Dokumada kullanılacak yün ipleri hazırlamak,
2-Dokumada kullanılacak kamışları hazırlamak,
3-Kamışa sarılacak yün lifleri hazırlamak ve boyamak
4-Kullanılacak motifi belirlemek gerekir ( Kuzavbekova G. N. 2002).
Kazak Türkleri tarihi anlayışlarına göre beş çeşit hayvanı hayatın dayanağı olarak
kabul ediyorlardı. “Koçkar Ata, Oysıl Kara, Zengi Baba, Kambar Ata, Şeksek Ata”
bunlar; koyun, deve, sığır, at ve keçinin pirleri olarak bilinirlerdi. “Koçboynuzu, Kırık
boynuz, Tek boynuz, Çift boynuz, Devetabanı, Kuşkanadı motifleri” bu düşünceyi
ortaya koymaktadır (Foto. 5-6). “Su, İrek, Taşkın ve Derya” motifleri zenginliğin bir
işareti olarak kabul edilmiş olup hâlâ günümüzde kullanılan motifler arasındadır
(Ö. Zaimoğlu 2006).

Foto.5-6- Hayvan Figürlü Şiy (Kamış
Dokuma) örnekleri (Dr. KaliollaAhmetcan)

F(Foto.7).Foto.7- Geometrik desenli
kamış dokuma (Kazakistan)
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Kamış dokumada Orta Asya’da kalıplaşmış geleneksel motifler (“Koçboynuzu,
Kırık boynuz, Tek boynuz, Çift boynuz, Devetabanı, Kuşkanadı) hakimken,
geometrik desenlerde kullanılmaktadır (Foto.7).
Kamış dokumada motifi ortaya çıkarmak
için her bir kamışın değişik renklerdeki yünlerle
desenin akışına göre sarılarak dokunması gerekir.
Bu özellik dokuyana renk seçiminde zorluk
çıkarır. Motif ve kompozisyonun uyumu bazen
renklerin karıştırılmasını gerektirir (K. Eralin,
2009).
Kamış dokumanın
Kazakistan’da eski
çağlardan beri dokunuyor olması, ülkedeki
kamış dokumacılarının tecrübeli olması kamış
dokumaların çeşitlenmesinde ve örneklerin
Foto.7- Geometrik desenli kamış
artmasında itici bir güç olmuştur. Burada dokuma (Kazakistan)
yapılan kamış dokumalar diğer ülkelerde yapılan
dokumalarla karşılaştırıldığında renk ahengi, kompozisyonu bakımından farklılıklar
göstermekle birlikte temelde benzer özellikler taşıdığı söylenebilir.
Moğolistan’da yaşayan Kazak’ların kamış dokuma sanatının eski çağlardan
bu yana temel özelliklerinin değişmediği günümüzde de hâlâ çadır içinde çeşitli
amaçlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bölgede konargöçerlik azalsa da çadır yaşamı
hâlâ devam etmektedir. Bu sebeple kamış dokuma ilk çağlarındaki amaçlarından
sapmamış hâlâ kışın soğuktan yazın sıcak ve sivrisinekten korunmak amacıyla
dokunmaya devam etmektedir. Dokunan örneklerde yaygın olarak boynuz motifi
kullanılır. Çadırın dışarıya açılan kısımları Şım Kamış ile zemin kısımları Ak Kamış
ile sarılmış kamışla kapatılır (K. Bolatbayev, 2008).
Özbekistan’da yaşayan Kazak’ların kamış dokuma sanatı da Moğolistan gibi
kendine has özellikleri olması ile birlikte temelde aynı özellikleri göstermektedir.
Kullanım alanları aynıdır. Burada dokunan kamışlarda genel olarak geometrik
motifler hâkimdir (M. Aydarşa, 2009)
2. Kamış Dokuma Çeşitleri
Şım Kamış Dokuma: Bu dokuma türü Kazak halkının geleneksel el sanatları
arasında önemli bir yere sahiptir. Kabuğu soyulan kamışa çeşitli renklerdeki yün ipi
veya yün lifi sararak motif oluşturulur. Ortaya çıkan motifli kamış dokumaya Şım
Kamış denir. Şım kamışı çadırın içine veya dışına asılır. Dışarı asılınca kışın soğuk
yazın sıcaktan ve rüzgârdan korurken içeriye asılınca da çadırın içini güzelleştirir.
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Orta Asya’da özellikle çadırın giriş kapısının görkemli olması çok önemlidir çadır
kapısı o çadırda yaşayanların karakterini ve kültürünü yansıtan özellikler taşır. Bu
sebeple kapıya asılan kamış dokumanın niteliği önemlidir (V. Y. Sarakin - 1986) Şım
Kamış dokumada kullanılan motifler ve ortaya çıkarılacak kompozisyonun önemi
büyüktür (K. Eralin, 2009). Kazak kamış dokuma sanatçıları bu konuda oldukça
ileri seviyededir. Kullandıkları motifleri türlerine göre adlandırılır. Şım kamış
dokumada kullanılan bu motiflerden tek-tek motifli ve motiflerden oluşan örnekli
dokumaya ‘’Şarşı’’ adı verilir.
Şarşı: Geometrik figürlerden (kare, dikdörtgen, üçgen, yuvarlak…) oluşur. Bu
motiflerin tekrarlanarak dokunması kompozisyonu oluşturur. Bitki ve hayvan
motifleri de kamış dokumada kullanılır (K. Eralin, 2009)
Ak Kamış: Kabuğu soyulan kamış birbirine bağlanarak hasır şeklinde örülür.
Genel olarak peynir, ekşimik (ekşimiş peynir suyu), tahıl vb. süzme işleminde
kullanılır (K. Eralin, 2009)
Orama Kamış: Kabuğu soyulan kamış sadece yün, ip veya yün lifle sarılır. Genel
olarka her süslemede kullanılır (K. Eralin, 2009).
2.1 Kamış Dokumada Kullanılan Terimler
Arşu: Kamışın dokunmadan önce kabuğunun soyulması, kamışın kabuğu
soyulduktan sonra dokumaya elverişli olup olmadığı anlaşılır.
Şarşı: Kullanılan motiflerin bir bütün oluşturması,
Şıbık: Dokunan kamışın her biri,
Ala Kanat: Dokunan kamışın taşınma esnasında dağılmaması için iki kenarındaki
30-40 cm bölümüne ak kamıştan dokunan bölümüdür.
Şabu: Kamışı dokuyup bitirdikten sonra düzeltme amacıyla yapılan kırkma
işlemidir. M. Aydarşa (2009)
3-Değerlendirme ve Sonuç
Kazak el sanatı ustaları tabiatın zenginliğinden faydalanmayı bilmiş yaşadıkları
çevrede kendiliğinden yetişen kamışı değişik amaçlarda kullanmışlardır. Bu
kamışlara yetiştirdikleri hayvanların yününü eğirip sararak bu sanatı ortaya
çıkarmışlardır. İlk olarak birbirine bağlanarak hasır şeklinde dokunmuş daha sonra
oldukça geliştirmişlerdir. Kamış dokuma günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılama
amacıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra çeşitli renklerde boyanan yün ipi, yün
lifi, ipek (varlıklı kişiler tarafından kullanılır) gibi malzemeleri kamışa sararak
ortaya değişik kompozisyonları olan kamış dokumalar çıkarmışlardır. Tabiatta
kendiliğinden yetişen kamışı dokuyup elverişli bir eşya haline getirmek yaratıcılık
olarak kabul edilir (K. Bolatbayev, 2008). Kolay bulunan malzemelerden dokunması
ve az masraflı olmaması kamış dokumanın kolay bir iş olduğu anlamına gelmez.
Kamışı vaktinde toplamak, kurutma işlemini belli kurallara göre yapmak, sarmada
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kullanılacak yün ipi veya yün lifinin renginin belirlemek, dokuma esnasında motifi
ortaya çıkarmak ve kompozisyonu dokumaya birebir aktarmak, her bir kamışın
ortaya çıkarılacak örneğe uygun çeşitli renklerdeki yün ipi veya yün lifleri ile sarmak
uzun ve zahmetli bir iştir.
Kazak halkı kamış dokumayı çok eski çağlardan beri yapmaktadır. Her ne
kadar yerleşik hayata geçtikten sonra kullanım alanları değişmiş ve azalmış olsa da
geleneksel sanatı olan bu dokuma türüne önem vermektedirler.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda kamış dokuma yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır. Kazakistan devleti son yıllarda geleneksel sanatlara sahip çıkma
ve bunları yaşatma konusunda yoğun çalışmalar başlatmıştır. Bu bağlamda
Kazakistan’da Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Yaygın Eğitim Merkezi
Müdürlüğü yaptığım dönemlerde çeşitli kurslar düzenleyerek geleneksel sanatları
yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik birçok çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra
günümüz ihtiyaçlarına göre mesleki eğitimler vererek te binlerce kazak gencini
meslek sahibi yaptık. Bu dönemde Yüksek lisans öğrencim aynı zamanda usta
öğreticim olan Mereke Aydarşa hanımdan Şiğ sanatını öğrenme imkânı buldum.
Bölgede yaptığım araştırmalar sonucunda bu dokuma çeşidinin ortaya çıkışından
günümüze kadarki tarihi süreci inceledim. Yaptığım araştırmalar sonucunda
Türkiye’de kamış dokuma Orta Asya’da ilk dokunmaya başlandığı zamanlardaki
çağlarında yani kamışların birbirine bağlanarak hasır haline getirilmiş şekli ile
kalmış olduğunu gördüm. Antalya-Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezinde El
Sanatları öğretmenlerine yönelik Şiğ dokuma çalıştayı çerçevesinde kurslar verdim.
(Foto.8-9) Geleneksel sanatlarımızdan biri olan bu sanatı artık Türkiye’de de
yaşatmak ve genç nesillere farklı bir sanat anlayışı öğretmeyi amaçlıyoruz.. Bunun
neticesinde yeni açılacak kurslarla kamış dokuma sanatı öğretilecektir. Günümüzde
kullanılan motifler ve çeşitli desenler kamış dokuma da kullanılmaktadır. Çadır
süsleme aracı olan şım kamış dokumanın evlerde de aynı amaçla kullanılabileceği
açıktır. Günümüz beğenisini karşılayacak motif ve desenlerle dokuyarak ve açılacak
kurslarla eğitimini vererek, çeşitli sergi ve etkinliklerde tanıtımını yaparak kamış
dokumayı tekrar canlandırabiliriz. Orta Asya’da yaşayan Türk halkları ile kökümüz
ve tarihimiz birbirine örülüdür. Geleneksel Sanatlar bizi biz yapan, tarihimizi,
kökümüzü birbirine bağlayan önemli bir düğümdür, sahip çıkmak ve bu sanatları
gelecek nesillere aktarmak her sanatçının vazifesidir.

Foto: 8-9- Azize Kahraman H.E.M Şiy Kamış Dokuma Kursu çalışmaları
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Foto. 10-11- Şiy (Kamış) Dokuma Örnekleri (Ö. Zaimoğlu, 2010)

Foto. 12-13- Şiy (Kamış) Dokuma Örnekleri (Ö.Zaimoğlu, 2011)

Foto. 14-15-Şiy (Kamış) Dokuma Örnekleri (Kazakistan)

135

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• Kaynakça
• M. Aydarşa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yaygın Eğitim Merkezi Usta Öğretici şifahen verdiği
bilgilere göre. Ocak 2009
• K. Bolatbayev, Kökjiyek Jane Kenistik (Kazakça), Almatı, 2008,
• K. Eralin, Kazakistan Beynelev Öneri (Kazakça), Türkistan, 2009.
• G. N. Kuzavbekova, “Şiy Dokuma”, Aksu Avdanı, Haftalık Bilim Dergisi (Kazakça), Sayı.35, s.23.
• K. Muratkızı, “ Şiy Toku (Kazakça)“, Kazakstan Gazeti, 22 Nisan 2011
• Ö. Zaimoğlu, “Kazak Halı Kilimlerinin Sanatsal Özellikleri”, Yüce Erek, Sayı.8, Yıl.8, Ağustos
2006,s.42,43
• V. Y. Sarakin, Kırgız Oymoloru (Kırgızca), Kırgızistan, 1986.

136

MADDİ KÜLTÜR

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ
KORU KÖY’DE SEPETÇİLİK

Yrd. Doç. Dr. Gülizar ÇELEBİK1*

Giriş
Bildirinin konusu “Muğla İli Milas İlçesi Koru Köy’de Sepetçilik” olarak
belirlenmiştir. Konu kapsamında Bitkisel örücülüğün önemli bir alanı olan
sepet ve sepetçiliğin tanımı, tarihi geçmişi, dünyada ve Türkiye’deki genel
durumuna değinilmiştir. Çalışmanın konusu olan Koru Köy sepetçiliği, yörenin
ve sepetçi ustalarının tanıtılması, yörede sepetçilikte kullanılan hammaddeler,
hammaddelerin temini, hasadı ve hazırlanması, sepet örücülüğünde kullanılan
araçlar ve uygulanan teknikler, üretilen sepet çeşitleri görsellerle değerlendirilerek
sonuca ulaşılmış, yörede karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesi için
önerilerde bulunulmuştur.
Literatürde; Bitkisel örücülüğün malzeme, teknik ve ürün değerlendirilmesi
ayrıca Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait geleneksel uygulamaların incelenmesi
açısından yapılan çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak, Muğla İli Milas
İlçesi Koru Köy sepetçiliği, geleneksel özellikleri ele alınmamış ve araştırma konusu
olarak seçilmemiştir. Çalışmanın amacı, bu açığın kapatılması ayrıca Koru Köy
sepetçiliğinin geleneksel özelliklerinin tanıtılmasıdır.
1*Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, galtun@selcuk.edu.
tr - glzraltun@gmail.com
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Bitkisel örücülük, el sanatlarının hammaddesi bitkisel kaynaklı ince dallar, saplar
ve ağaç şeritleri işleyen grubun altında incelenmektedir (Arlı, 1990:4). Dokuma ve
örgü sanatlarının özelliklerini de kapsayan önemli bir el sanatı alanıdır.
Çeşitli kaynaklarda bitkisel dokumacılığın ve örücülüğün paralel yaklaşımlarla
açıklandığı görülmektedir. Gürtanın; bitkisel dokumacılık ve örücülüğü, özellikle
sulak yerlerde yetişen kofa, bataklık sazı, kargı kamışı ve kültür bitkilerinden
buğday, çavdar, arpa saplarını belli bir dokuma tekniği ile yüzey oluşturmak amacıyla
değerlendirme işlemi (Gürtanın, 1961:6), Arlı; doğada kendiliğinden yetişen ya da
kültüre alınmış bitkilerin ince dal ve yapraklarını kabuklu veya soyulmuş olarak,
kalın dalları ise boyuna ince şerit ve levhalar haline getirdikten sonra çeşitli örme
teknikleri ile şekillendirilerek değerlendirilmesi olarak tanımlamaktadır (Arlı,
Ölmez, 1997:90). Bitkisel dokumacılık ve örücülük, geçmişten bugüne bitkisel
hammaddenin bol ve yaygın olarak bulunduğu durgun su kaynaklarının etrafındaki
yerleşimlerde varlığını sürdürmüştür (Bezirci Türktaş, 2007:1). İhtiyaçlara yönelik
gelişmiş olan bitkisel örücülüğün yapıldığı bölgenin özelliklerini, kişilerin el
becerilerini taşıması ve yansıtması yanı sıra yapıldıkları bölgeye ve yapan kişiye
ekonomik gelir sağlaması ile de önemlidir.
Bitkisel örücülük, ilk sepet yapımı ile başlamış, yapımında genellikle kabuk,
saz, ince dal ve sap olan hammaddeler kullanılmıştır. Tarihten önceki zamanlarda
varlığı, mezarlarda bulunan sepet parçaları ve kemik bizlerden anlaşılmaktadır
(Gürtanın, 1961:6). Ayrıca taş yontular üzerindeki resimler de bunu kanıtlamaktadır
(Atay, 1997:520). Dokumacılık ve seramik sanatı, sepet örücülüğünden ilham almış
ve gelişmiştir (Gürtanın, 1961:6).
Bitkisel örücülüğün tarihi geçmişinde; Mısırlılar ev eşyalarında ve taşıma
araçlarında ayrıca mumyaları koruma amaçlı sarma işleminde sepet örücülüğünden
yararlanmışlardır. Bununla birlikte Sümerler, Asurîler ve Romalılar gibi çeşitli
uygarlıklarda da sepet örücülüğünün varlığı söz konusudur. Örneğin; Romalılara ait
bir duvar kabartmasında da yer alan sandalyenin doku ve biçim bakımından bugün
yapılmakta olan sandalyelere benzemesi dikkat çekicidir (Atay, 1997:520).
Kızılderililerin sepet örücülüğünü binlerce yıldan bugüne sürdürdükleri, Amerika
ve Afrika’nın ilkel kabilelerinde de bitkisel örücülüğe önem verildiği bilinmektedir.
Bugün bitkisel örücülük ve sepet örücülüğü; Norveç, İsveç, Çin, Japonya, İtalya,
İngiltere, Fransa, Almanya ve Hindistan gibi dünyanın birçok ülkesinde yoğun bir
şekilde yapılmaktadır. Bu ülkelerde özel ve resmi kuruluşların desteği ile sepet
örücülüğü alanında okullar açılmış ve döviz kaynağı olarak geliştirilmiştir (Atay,
1997:521). Amerikan Yerlileri’nin ise bu el sanatı ile binlerce yıldan beri uğraştıkları,
Amerika ve Afrika’nın ilkel kabilelerinde sepetçiliğin hala önemli bir yeri olduğu da
bilinmektedir (Broudy, 1979:87).
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Dünyada ileri düzeyde endüstrileşmiş ve gelişmiş bir duruma sahip olan sepet
ve sepet örücülüğü, bugün ev-ev aksesuarı (Fotoğraf 1-2-3-4-5-6-7), giyim-giyim
aksesuarı (Fotoğraf 8-9-10) başta olmak üzere birçok alanda farklı kullanım amaçları
için üretilmekte, ayrıca kültür-materyal ilişkisi içinde çeşitli sanat dallarına esin
kaynağı niteliği taşımaktadır.

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 7

Fotoğraf 6

Fotoğraf 5

Fotoğraf 1

Fotoğraf 9

Fotoğraf 8

Fotoğraf 10

Fotoğraf 1-2-3. http://www.anagrammer.com,
Fotoğraf 4. http://www.httppinterest.com,
Fotoğraf 5. www.furniturekue.com,
Fotoğraf 6. www.americanrattan.com,
Fotoğraf 7. www.furnitureandhomedesing.com.

Fotoğraf 8. Jean Paul Gaultier, www.
style.com, Fotoğraf 9. Gucci, www.
fashion- woman.com,
Fotoğraf 10. Michael Kors. www.
theglamourouslife.com.
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Orta Asya’da yaşayan Türk Halkları ve Türk Devletleri sepet ve hasır örücüğünü
uygulamış taşıma, saklama, koruma ve yer yaygısı olarak kullanılan ürünler
yapmışlardır.
Mezar tümülüsü adı verilen kurganların tonozlarında, mezar tabutlarında hasır
ve sepet örme tekniklerinden yararlanmışlardır (Kurbanov, 2010:48). Bugün bir çok
yörede kullanılan ve oturmak amaçlı yere yayılan hasırlar, Hunlardan (Diyarbekirli,
1972:56) bugüne yapıla gelmiş Selçuklu (Ögel, 2000:191) ve özellikle Osmanlı
İmparatorluğunun 17. ve 18. yüzyıllarında yoğun olarak kullanılmıştır (Atay,
1997:521).
Tarım ülkesi olan Türkiye’de bitkisel örücülük dolayısı ile sepet örücülüğü
özel ve resmi kuruluşlar tarafından yeteri kadar desteklenmemiş ihmal edilmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim kurumlarında özellikle Kız Enstitü
programlarında bitkisel örücülük çalışmalarına yer verilmiş, üretimler genellikle
ithal şeritler ile yapılmıştır (Atay, 1997:520).
Türkiye’nin pek çok yöresinde hammaddenin ve buna bağlı olarak üretilen
ürün çeşidinin zenginliği, ustaların bireysel çabaları ile bugüne ulaşmıştır. Adana,
Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Balıkesir, Bitlis, Bolu,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan,
Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli,
Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Samsun,
Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli ve Van bitkisel örücülüğün yoğun olarak
görüldüğü yörelerdir (Gürtanın, 1961:7).
Başlangıçta özellikle tarım ürünlerinin hasadı, taşınma ve korunması amacıyla
üretilen sepet ve sepet örücülüğü, günümüzde farklı amaçlar için üretilen birçok
ürünle kullanım alanı arttırılarak genişlemiştir. Yük, yiyecek taşımak ya da yiyecek
yerleştirmek, saklamak gereksinimleri yanı sıra (Barışta, 2005:135) günümüzde sepet
örücülüğünden esinlenilerek hem otantik hem de ekonomik değer taşıyan oldukça
zengin; giyim tamamlayıcısı olan çanta, kemer, takı v.b., ev dekorasyonunda ise gerek
süsleme, gerek fonksiyonel olarak kullanılan koltuk, sandalye, sehpa, gazetelik,
abajur v.b.çeşitte ürünler üretilmektedir (Fotoğraf 11-12-13-14-15) (Arlı, Ölmez, 1997).

Fotoğraf 11
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• Fotoğraf 11. Arhavi Halk Eğitim Merkezi “Sepet ve İskemle Örücülüğü Kursu” Arhavi(http://
www.arhavipostasi.net, 27.10.2011).
• Fotoğraf 12. Arhavi Sepet ve İskemle Örücülüğü kurs ürün örnekleri (https://www.facebook.
com/group, (27.10.2011).
•

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

• Fotoğraf 13. Vahit Öztürk Giresun-Tirebolu-Yukarı Boğalı köyü (http://www.yolustukoyu.net,
27.10.2011).
• Fotoğraf 14. Niyazi Köleoğlu-Hatay (http://www.tumgazeteler.com, 27.10.2011).
• Fotoğraf 15. Sakarya-Kaynarca-Topçu köyünde sepet ustaları (http://www.haberler.com,
27.10.2011).

Çalışma, Ege Bölgesi Muğla İli’nin Milas İlçesi’ne bağlı Koru Köy ile odaklıdır.
Anadolu’nun güney-batısında yer alan Muğla ili, Fethiye Körfezinden Mandalya
Körfezine kadar olan sahilleri kapsar (Uykucu, 1983:15). Muğla ilinin
doğusunda Antalya, Burdur ve Denizli İlleri, kuzeyinde Aydın İli, batısında Ege
Denizi ve güneyinde Akdeniz uzanmaktadır. Muğla İli sınırları içinde 11 ilçe, 61
belde ve 395 köy mevcuttur (Yıldırım v.d., 2003:26).
Muğla İli’nin % 65‘i ormanlarla kaplıdır. İl sınırları içinde 4 körfez, 97 koy,
2 milli park, 1 tabiat parkı, 6 kanyon, 4 tabii göl, 3 mağara ve 3 termal kaynak
bulunmaktadır (Anonim, 2010:2). İlin fiziki coğrafyasını oluşturan; jeolojik
yapısı, yeryüzü şekilleri, dağları, ovaları, platoları (düzlükler), akarsu ve
gölleri, barajları, iklimi oluşturan; sıcaklık, yağış-nem, rüzgâr ve basınç
özellikleri tarım, orman-orman ürünleri ve bitki örtüsüne zenginleştirici
niteliktedir. Anadolu’da bitkisel örücülükte, Muğla yöresi önemli bir yere sahiptir.
İlin fiziki coğrafyası ve iklim özellikleri bitkisel örücülüğün yoğun ve yaygın olarak
uygulanmasında en önemli etken olmuştur. Bunun yanı sıra, aile ekonomisini
karşılamak ya da katkı sağlamak amaçlı yapılmakta, boş iş gücünün kullanımı, her
yaştan ve cinsten bireyin üretime katılması, hammaddenin kolay ve ucuz bulunması
üretimi olumlu yönde etkileyen sebeplerdendir.
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Bitkisel dokuma ve örücülüğün yoğun yapıldığı yöreler bu el sanatının ilk çıkış
noktasının hammaddenin kolay elde edilmesi unsurudur (Bezirci Türktaş, 2007:4).
Muğla’da el sanatlarından bitkisel örücülüğün çok uzun yıllardır yapıldığı ve bu
uygulamaların da ne zaman, nasıl başladığı tam olarak bilinmediği de bir gerçektir.
Yöreye ait sepetler genellikle ince, uzun ve koni biçiminde olup, kullanım alanına
göre çeşitli boylarda üretilmiştir. Balıkçılıkta, tarlada, bağda, bahçede, çiçekçilikte,
zeytincilikte, meyve ve sebzelerin taşınmasında kullanılmıştır. Muğla il merkezi
(Fotoğraf 16), Milas (Fotoğraf 17), Bodrum, Yatağan, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye,
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz ilçe ve köylerinde, sepet ve hasır dokumacılığı
bugüne ulaşan örnekleriyle yaşatılmakla birlikte üretimi az sayıda usta ile devam
ettirilmeye çalışılmaktadır.

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

• Fotoğraf 16. Ahmet Keskin Muğla Merkez (http://www.yeniasir.com.tr 27.10.2011).
• Fotoğraf 17. Ali Döner (Koç Ali) Muğla-Milas-Koru Köy (Ekim 2011).

Milas ilçesi, Anadolu’nun güney batısında yer alır. Milas ilk çağlardan günümüze
kadar pek çok uygarlığı yaşamış, tarihte iki kez başkentlik yapmış bir kenttir.
Sırasıyla; Karya, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı uygarlıkları
egemenliği altına girmiş, Karya ve Menteşe Beyliğinin başkentliğini yapmıştır. İlçe,
yaklaşık 3500 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir (Milas Belediyesi ve Milas Hakkında
Brifing Bilgileri, 2001:5). Milas’a bağlı Bafa, Ören, Güllük, Beçin ve Selimiye beldeleri
ve toplam 114 köy bulunmaktadır (Yıldırım v.d., 2003:26).
Koru Köy, Muğla iline 79 km., Milas ilçesine 10 km. uzaklıkta olup Milas’a bağlı
bir köydür (Harita 1) (Fotoğraf 18-19). Daha önceki yıllarda az sayıda nüfusun ikamet
ettiği Koru Köy’de, bugün Yatağan, Mumcular ve çeşitli çevre ilçeler ile Konya, Aydın
illerinden almış olduğu göçlerle çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır. Çeşitli
kültürler ve geleneklerin birbiri ile harmanlandığı Koru Köy’de Romanlar yoğun
olarak köy çıkışında yerleşik hayata geçmişlerdir. “Köyün içi” tabir edilen alandaki
insanlar geçimlerini ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktan karşılarken, geri kalan
kısımdaki vatandaşlarda hayvancılığın yanında sepetçilik, kerestecilik, nakliyatçılık
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gibi çeşitli meslek dallarıyla hayatlarını sürdürmektedirler. Önceleri bataklık
üzerine kurulu bu köy, yerleşimle birlikte işlenmiş ve bugünkü düz ova haline
gelmiştir. Toprak ve iklim şartları tarım için elverişlidir. Köy, karşılıklı cephelerde
orta büyüklükte dağlarla çevrilidir. Doğusunda Ağaçlıhöyük Köyü, güneyinde
Ekinambarı Köyü, Kuzeyinde Milas ilçesi bulunmaktadır (http//.www. wikipedia.
org, 25.10.2011).

Fotoğraf 18. Milas-Bodrum
Yolu
(Ekim 2011).

Harita 1. Milas ve Koru Köy
haritası (Muğla İl Yıllığı,
1998, Muğla Valiliği).

Fotoğraf 19. Koru Köy’de
pamuk toplayan yerli halk
Koru Köy (Ekim 2011).

Araştırma verileri, sahada yapılan karşılıklı görüşme metodu ve gözlemlere
dayalı incelemeler sonucu elde edilmiştir. Hammadde ve hammaddelerinin ürüne
dönüştürülmesine kadar olan süreç belirlenmiş ve fotoğraflarla tespit edilerek
açıklanmıştır.
Çalışma; Koru Köy sepet örücülüğü ile sınırlı olup, kullanılan hammadde
çeşitleri, hammaddelerin temini (hasat) ve hazırlık aşamaları, kullanılan araçlar,
taban-gövde-ağız kapatma-sap ve kulp yapma teknikleri, sepet çeşitleri ile ilgili
bilgileri içermektedir.
Koru Köy’de sepet örücülüğü konusunda yapılan bu araştırma, yörede konu ile
ilgili yapılan ilk çalışmadır. Bu özelliği ile sepet örücülüğünün hammadde, teknik,
ürün çeşidi konularında yapılacak yeni araştırmalara katkı sağlayacak bir çalışma
niteliğindedir.
Geçmişte yaygın kullanıma ve üretime sahip olan sepetler, günümüz şehir
hayatındaki tüketim talebine bağlı olarak giderek azalmış, Koru Köy’de bir halk
mesleği olarak etkin biçimde özgün uygulamalarla devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
Koru Köy’ünde dört hane sepet örücülüğü ile uğraşmaktadır. Sepet örücülüğü
yapan kişiler birbirleri ile akraba olduklarını, Çanakkale İli Ezine ve Bayramiç
ilçelerinden Aydın yöresine yerleştiklerini daha sonra Koru Köy’e, en fazla on beş
yıl olmak üzere farklı zaman aralıkları içinde gelerek yerleştiklerini ve aslen Girit
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muhaciri Romanlar olduklarını, belirtmişlerdir (Ali Döner/Sezgin Ateş/Ahmet
Ateş, Ekim 2011).
Koç Ali olarak bilinen Ali Döner (Muğla-Yatağan/1967), Sezgin Ateş (AydınÇine/1973), Ahmet Ateş (Çanakkale-Bayramiç/1970), Sezai Türkmen (BalıkesirAyvalık/1960) isimli sepet ustaları bugün Köyde faal durumda sepet örücülüğü ile
uğraşmaktadırlar. Ustalar, dede mesleği olan sepetçiliği eşleri, anne-baba ve kızerkek çocukları ile birlikte devam ettirmektedirler. Genellikle malzeme hazırlığı
ve taban örme işlemlerinde yardım eden aile bireylerinin üretime katılması,
aile bütçesine destek ve ustalara daha kısa zaman içinde sepet örme imkânını
sağlamaktadır (Sezgin Ateş, Ekim 2011).
Ustalar genellikle, farklı ebatlarda sepet, keletir (bağbozan/keleter/kelter)
(Fotoğraf 27), köfün (köfe-küfe) (Fotoğraf 28), balık sepeti (parakete/kıyılı)
(Fotoğraf 24) çeşitlerini yapmaktadırlar. Bu çeşitlerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve
Bodrum’dan gelen müşterilerin özel istek ve siparişleri doğrultusunda üretimler
de gerçekleştirmektedirler. Plaj şemsiyesi, farklı boyutlarda dekoratif amaçlı
sapsız veya kulpsuz yuvarlak ve yan sepet/gondol sepet adı verdikleri oval sepetler,
demir kafes ve kalıplar üzerine yaptıkları sandık, sele, sepet v.b. ürünler sayılabilir
(Fotoğraf 20-21-22-23). Yarılmamış kargıdan tellerle yer tezgâhlarında ürettikleri
kargı hasır adını verdikleri plaj ve eğlence merkezlerinde güneşten korumak veya
mekân ayırmak amaçlı yapılan gölgelikleri de ürettikleri öğrenilmektedir (Fotoğraf
25-26) (Ali Döner, Ekim 2011).

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

• Fotoğraf 20. Özel sipariş kulpsuz-sapsız sepet (Ekim 2011).
• Fotoğraf 21. Özel sipariş kulpsuz-sapsız oval sepet (Ekim 2011).
• Fotoğraf 22. Çeşitli boylarda yuvarlak ve yan/gondol sepetler (Ekim 2011).

144

MADDİ KÜLTÜR

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

• Fotoğraf 23. Demir kafes ve kalıplar üzerine yapılan sandık, sele (Ekim 2011).
• Fotoğraf 24. Balık sepeti (parakete/kıyılı) (Ekim 2011).
• Fotoğraf 25. Kargı dokuma “kargı hasır” (Ekim 2011).

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

• Fotoğraf 26. Demir kalıplar üzerine yapılan plaj şemsiyesi (Ekim 2011).
• Fotoğraf 27. Keletir (bağbozan/keleter/kelter) (Ekim 2011).
• Fotoğraf 28. Köfün (köfe/küfe) (Ekim 2011).

1. Milas İlçesi Koru Köy Sepetçiliği
1.1 Kullanılan Hammaddeler
Koru Köy sepet örücülüğünde hammadde olarak, sepetçi söğüdü, kargı kamışı
ve hayt bitkilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sepetçi söğüdü (Salix Viminalis); söğüt, söğütgiller familyasından Salix cinsini
oluşturan boylu ağaç veya bodur çalı halinde, çoğunlukla kışın yaprak döken, nadir
olarak da her mevsimde yeşil kalan odunsu bir bitki olarak tanımlanır. Yaprakları
sade, dilimsiz, gövde dalları uzun şerit halinde ve eliptik yapıdadır (Fotoğraf 29)
(http://tr.wikipedia.org, 27.10.2011).
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Koru Köy’de sepetçi söğüdü; sorgun (sorgum) çubuğu veya beyaz çubuk olarak da
adlandırılmaktadır (Sezgin Ateş, Ekim 2011).
Kargı Kamışı ( Arundo donax L.), Graminaceae familyasına dâhil, uzun ömürlü
bir bitkidir. Boyları 3-5 m.’yi bulur (Fotoğraf 30). Bataklık, dere, göl kenarlarında
kendi kendine yetişir. Düşük ısılı yörelerde ise kuru ve az nemli topraklarda kültüre
alınarak üretimi yapılır (Gürtanın, 1974:1). Ülkemizde Akdeniz ikliminin hüküm
sürdüğü bölgelerde, özellikle bataklık, dere, çay ve göl kenarları ile rutubetli
yerlerde yetişen Arundo donax L. Akdeniz’in çevresinde yer alan ülkeler ile doğuda
Suriye ve Kafkasya ya kadar uzanır (Gürtanın, 1961:64). Adana, Antalya, Aydın,
Bilecik, Balıkesir, Çorum, Isparta, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun ve Van
gibi illerimizde kargı kamışı bitkisel örücülüğün önemli bir hammaddesi olarak
kullanılmaktadır (Kayahan, 1973:45). Ağustos ayında biçilen hammadde birkaç
parçaya yarılarak veya yarılmadan zirai ürünlerin hasadında, ambalajlanmasında
ve taşınmasında kullanılan sepet ve küfe yapımında özellikle kullanılmaktadır
(Dingil, 1991:67). Ayrıca Göller Bölgesi’nde yer alan bazı yörelerde sağlam bir
hammadde olmasından dolayı balık avlama kafeslerinin yapımında da kullanıldığı
görülmektedir (Bezirci, 2007:37). Kargı, dokumacılıkta bobin ve tarak yapımında,
meyve ve sebze taşımacılığı ambalajlarında, sepet ve küfelerin yapım hammaddesi
olarak kullanılır (Atay,1997:572).
Hayt (Vitex Agnus-Castus L.) Verbenanceae familyasının Vites cinsine ait
bir ağaççıktır. 3–4 m. boylarında olan bitki, Akdeniz, Marmara ve Ege’de yol
kenarlarında, dere yataklarında bulunur (Atay,1997:576). Odunsu-otsu bir gövdesi
vardır. Haziran ve Eylül aylarında açan krem, beyaz, pembe, lila, mavi veya mor
çiçekleri bulunmaktadır (Fotoğraf 31) (http://hobibahcemiz.net, 26.10.2011).
Yarılarak veya yarılmadan sepet, küfe, arı kovanı yapımında kullanılmaktadır.

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

• Fotoğraf 29. Sepetçi söğüdü (Salix viminalis) (http://tr.wikipedia.org, 27.10.2007).
• Fotoğraf 30. Kargı Kamışı (Arundo donax L.).
• Fotoğraf 31. Hayt (Vitex Agnus-Castus L.).
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1. 2. Hammaddelerin Temini (Hasat)
Sepetçi söğüdü, kargı kamışı, hayt bitkileri durgun su kaynaklarının
etrafında ve özellikle göl kenarlarında, bataklıklarda bulunurlar ve kendiliğinden
yetişmektedirler.
Koru Köy; Güllük Muhal Gölü, Sarıçay ve kolu Hamza Bey çayının coğrafi konum
olarak yakınında yer alır. Bu konum, köyde bulunan sepet ustalarına kullandıkları
hammaddelerin zengin çeşitliliğini ve kolay ulaşılır olmasını sağlamaktadır.
Muhal Gölü halk ve avcılar arasında; Hocat veya Hacat Gölü, Cavur Evi veya
Gulak gibi isimlerle de bilinir (Tüfekçi, 2005a:167). Milas ilçe sınırları içinde yer alan
Hacat Gölü, Güllük beldesinden Ege Denizi ile birleşir, ayrıca yağışlardan derelere
akan suların oluşturduğu Sarıçay’ın ağzının kapatılması ile meydana gelmiştir. En
derin yeri 150 mt. olup, sığ bir göldür (Uykucu, 1983:24).
Bugün Milas-Bodrum Havalimanı pisti, Muhal Gölü’nün bulunduğu bölgeye
kurulmuştur. Bu bölge havalimanı yapılmadan önce sazlık, sulak alan ve bataklık
olup birçok kuş türünü, balık ve sazlık bitki çeşidini barındırmakta, yöre için zengin
bir geçim kaynağı oluşturmaktaydı.
Havalimanı yapıldıktan sonra bölgenin kültür, turizm ve ekonomik yönden
artılar kazandığı ancak ekolojik olarak olumsuz etkilendiği ve değişime uğradığı,
bu konunun birçok çevre bilimci tarafından tartışmaya sebep olduğu bilinmektedir
(Tüfekçi, 2005a:167). Göl ve çayların atıklarla kirlenmesi, sularının çekilmesi
sepet örücülüğü hammaddelerinin azalmasına dolayısı ile kalitelerinin olumsuz
yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı yörede, sepet örücülüğünde
kullanılan hammaddelerin temin etme zorluğu yaşanmaktadır. Üretilen ürünlerin
pazarlanmasında da sıkıntılar yaşayan ustalar, bu olumsuzluklara rağmen
mesleklerine sahip çıkmakla birlikte, devam ettirme çabası içindedirler.
Sepetçi söğüdü, Aydın ili Söke ilçesi Menderes Irmağı kenarında, Muğla ili
Yatağan ilçesi Dipsiz mevkiinde, Güllük sazlığı, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz
ilçelerinde bulunan sazlıklarda yetişmektedir. Kullanılacak olan sepetçi söğüdü,
ustaların belirtilen yörelerden kesip-biçme yöntemi ile (budama işi) elde edilerek
getirilmektedir (Sezgin Ateş, Ekim 2011). Kargı ve hayıt bitkileri ise Koru Köy’ün
çevresinde yer alan su kaynaklarının kenarlarından biçilerek temin edilmektedir.
Ustaların sepet örücülüğünde kullandıkları bu hammaddeler, özel mülke ait arazide
yetişenleri temizletilmek amacıyla para karşılığında satın alındığı, devlete ait
arazilerde olanları ise doğanın sunduğu zenginlik olarak kesip-biçilerek (budama
işi) elde edilmektedir (Sezgin Ateş, Ekim 2011).
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Malzeme temin etme kargı kamışı ve hayt için Ağustos ayında başlayıp, Mart ayı
sonuna kadar sekiz aylık bir süreci kapsamaktadır. Sepetçi söğüdünün hasadı ise
özellikle Mart ve Nisan aylarında yapılmaktadır (Oya Sezgin, Ekim 2011).
Hasır dokumacılığı ve sepet örücülüğü yapılan yörelerde kullanılan
hammaddelerin hepsinde ortak özellik, dokumacılıkta doğrudan gövde kısımlarının
kullanılıyor olmasıdır (Bezirci, 2007:34).
Ustalar, bitkilerin büyümeye başlamadığı, dalların kalınlaşarak sertleşmediği
dönem olan ilkbahar ve sonbahar aylarında hammadde kesimini daha yoğun
yapmaktadırlar. Bu aylarda elde edilen sepetçi söğüdü, kargı ve hayt dalları
kabuklarından daha kolay sıyrılmaktadır (Sezgin Ateş, Ekim 2011).
1.3. Hammaddelerin Hazırlığı
Sepet örücülüğünde kullanılacak bitkiler yetiştikleri alanlardan orak, tarha ve
tırpan yardımı ile hasat edilir. Sepetçi söğüdü, kargı kamışı ve hayt dalları çeşitli
işlemler uygulanarak kullanıma hazırlanır.
Mart ve Nisan aylarında hasat edilen sepetçi söğüdü dalları orak, bıçak ve kabuk
sıyırma araçları (sıygıç/sıyırgı/soyurgaç/sıyırgaç) ile dallarından kesilerek ve dış
kabuğundan soyularak temizlenir (Fotoğraf 32). Bu şekliyle güneş alan bir yerde bir
gün bekletilir. Daha sonra bir veya iki gün beton havuzlarda ıslatılarak yumuşatılır.
Hamur gibi yumuşacık olan dallar çabuk kuruma özelliğine sahip olduklarından
ıslak yün battaniyelerin arasına alınarak, kullanılmaya hazır hale getirilmiş olur (Ali
Döner, Ekim 2011). Sepet örücülüğünde, kalın ve ince dallar olarak taban, gövde,
sap ve kulp yapımında kullanılır. Sepetçi söğüdünün kalın olan dalları kullanılacak
yere göre çubuk yarma tahtası ile (yargaç/yargıç/yargeç) iki, üç veya dörde yarılarak
(yarmalama) inceltilir (Fotoğraf 33).
Ekim ve Mart ayları arasında yaklaşık altı ay süresince kamyonlarca hasat edilen
kargı kamışları; orak, bıçak ve kabuk sıyırma araçları ile dal ve budaklarından
kesilerek ve dış kabuğundan soyularak temizlenir. Kullanılmayacak olan kargı
kamışları açık alanda, yağmur ve güneşten koruma amaçlı naylon örtülerle örtülerek
depo edilir. Su, kargı kamışlarının rengini bozduğu için havuzlarda ıslatılmaz.
Çubuk yarma aracı ile dörde yarılır ancak yarılan dallar kalın ise her biri tekrar iki,
üç veya dörde bölünerek yarılır. Yarılan kargı kamışları kullanım esnasında çok
kuru ise örme sırasında ele zarar vermemesi için (elleri yememesi için) üzerlerine su
serpme işlemi yapılır ve bu şekilde yumuşatılır (Fotoğraf 34) (Ali Döner, Ekim 2011).
Sepet örücülüğünde sadece gövde örmede kullanılır.
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Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

• Fotoğraf 32. Kabuk soyma aracı (demir sıygıç) ile kargı kamışının temizlenmesi.
• Fotoğraf 33. Çubuk Yarma Tahtası (yargaç/yargıç/yargeç) ile dalların yarılması.
• Fotoğraf 34. Kargı kamışlarının üzerlerine su serpme işlemi.

Kargı kamışları gibi hayt dalları da Ekim ve Mart ayları arasında yaklaşık altı
ay süresince kamyonlarca hasat edilir. Orak ve bıçaklarla, dal ve budaklarından
kesilerek temizlenir. Kullanılmayacak olan hayt dalları açık alanda, yağmur ve
güneşten koruma amaçlı naylon örtülerle örtülerek depo edilir. Kullanılacak hayt
dalları ise bir hafta beton havuzlarda ıslatılarak yumuşatılır. Hayt dalları koyu
kahverengi (kırmızımtırak) olup içi krem renktedir. Çubuk yarma aracı ile üçe veya
dörde yarılır. Yarılan hayt dalları kullanım esnasında çok kuru ise elle su serpme
işlemi ile yumuşatılır (Ali Döner, Ekim 2011). Yarılmadan veya yarılmış hayt dalları
sepet örücülüğünde, taban, gövde, sap ve kulp yapımında kullanılır.
1.4. Kullanılan Araçlar
Orak; ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin
metal bir bıçaktır (http://www.tdksozluk.com). Sepet örücülüğünde kullanılacak
bitkilerin yetiştikleri alanlardan hasat edilmesinde kullanılır (Fotoğraf 35).
Tarha; bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçaktır (http://
www.tdksozluk.com). Sepet örücülüğünde kullanılacak bitkilerin yetiştikleri
alanlardan hasat edilmesinde kullanılır.
Tırpan; uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe
kıvrık, uzun çelik, büyük oraktır (http://www.tdksozluk.com). Ağır olması, kolu
yorması nedeni ile yörede hasatta kullanımı çok tercih edilmemektedir (Oya Ateş,
Ekim 2011) .
Bıçak; bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici bir araçtır (http://www.tdksozluk.
com). Koru Köy sepet örücülüğünde çeşitli tip ve boyda bıçaklar bitki dallarını
kesme, temizleme ve yarma işlemlerinde kullanılmaktadır.
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Kabuk Soyma Aracı (demir sıygıç); 20-25 cm. boyunda, menteşeler ile bir araya
getirilmiş dört dikdörtgen parçadan oluşan demir bir araçtır. Çeşitli çapta kargı
kamışlarının içine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amaçlı menteşesiz bırakılan bir
aralığa sahiptir. Kargı dallarının soyulmasını sağlayan uç kısım; kargıyı kavraması
amaçlı yarım daire biçimde ve keskindir. Araç üzerinde soyma sırasında elin zarar
görmemesi için daire biçimli koruyucu bir bölüm yer alır. Kargı kamışının dış
kabuklarının temizlenmesinde kullanılır (Fotoğraf 36).
Çubuk Yarma Tahtası (yargaç/yargıç/yargeç); silindir şeklinde 3 cm. çapında ve
10 cm. boyunda ardıç ağacından, ucu 2,3 veya 4’e bölünmüş bir araçtır. Koru Köy sepet
örücülüğündeki sepetçi söğüdü, kargı kamışı ve hayt dallarının eşit kalınlıklarda ve
lif boyunda 2, 3 veya 4’e yarılmasında kullanılır (Fotoğraf 37).
Makas; Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine
bakan yüzleri keskin iki çelik parçadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi
bir şeyi kesmeye yarayan araçtır (http://www.tdksozluk.com). Koru Köy sepet
örücülüğünde bahçıvan makası kullanılmaktadır. Sepet örücülüğündeki dalların
hazırlanma ve eklenmesi, örülen sepetin gövde, ağız ve sap-kulp yapımı sonrası
çıkan dallarının kesilerek temizlenmesinde kullanılır (Fotoğraf 38).
Metre; temel uzunluk ölçüsü birimidir (http://www.tdksozluk.com). Koru Köy
sepet örücülüğünde taban, gövde örme ve sap-kulp yapımında çap ve yükseklik
gibi ölçümlerin belirlenmesinde kullanılır.
Genellikle şerit metre olanları
kullanılmaktadır.
Vurma ve Sıkıştırma Aracı (tokuç/tokaç); kullanım alanına bağlı olarak
vurma, sıkıştırma ve dövme amaçlı kullanılan yassı tahta araçtır (http://www.
tdksozluk.com). Koru Köy sepet örücülüğünde gövde örme işlemi sırasında dalların
yerleştirilmesi ve sıkılaştırılması için kullanılmaktadır (Fotoğraf 39).

Fotoğraf 35. Orak.
		

Fotoğraf 36. Kabuk soyma aracı
(demir sıygıç).

		

			
Fotoğraf 37
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• Fotoğraf 37. Çubuk yarma tahtası (yargaç/yargıç/yargeç).
• Fotoğraf 38. Bahçıvan makası.
• Fotoğraf 39. Vurma ve Sıkıştırma Aracı (tokuç/tokaç).

1.5. Uygulanan Teknikler
Koru köy sepet örücülüğüne, yörede dip adı verilen tabandan başlanmaktadır.
Taban yapımı tabana başlama (dip çatmak) ve taban örme (dip çarkını
örmek) işlemlerinden oluşur (Fotoğraf 40-41). Hammaddelerin temin edilmiş,
hazırlanmış ve sepet tabanlarının önceden örülmüş olması sepet örücülüğünü
kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple aile bireyleri bu ön işlemlerin yapılmasında ustaya
yardımcı olmaktadır. Koru Köy’de örülen sepetlerin tabanında hayt bitki dalları ve
sorgun çubukları kullanılmakta, sağlam olmadığından dolayı kargı kamışı tercih
edilmemektedir (Şehriban Acar, Ekim 2011).
Sepet, keletir ve köfünler; ağız, gövde (sepet), sepet köşesi ve taban (dip)
bölümlerinden oluşmaktadır. Sepetlerde taşıma işlevi sap, keletir ve köfünlerde ise
kulplar ile sağlanmaktadır (Şekil 1-2).
Tabana başlama (dip çatmak) işleminde kullanılacak dalların sepetin kulanım
amacı, şekli ve büyüklüğüne göre genellikle sepetlerde; 4+4=8, keletir ve köfünlerde
5+5=10 adet yarılmamış hayt dalı veya kalın sepetçi söğüdü seçilir. Seçilen sayıdaki
dalların yarısı yatay ve diğer yarısı yatayların üzerine dikey olmak üzere üst üste
yerleştirilir. Örmek için yarılmış hayt veya ince sepetçi söğüdü dalları seçilir. Yatay
ve dikey gruplar öncelikle çapraz bağlama tekniği ile birbirlerine sabitlenirler. Aynı
dal, bir alt bir üst örme sistemi ile en az üç sıra olacak şekilde dalların oynamaması
için sıkıca sarılmasında kullanılır. Örmek için seçilen dal, her bir sırada alttan
sarılan dalları üstten, üstten sarılan dalları da alttan sararak ilerletilir.
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Fotoğraf 40

		

Fotoğraf 41

• Fotoğraf 40. Sepetçi söğüdü dalları ile üst üste koyarak yuvarlak tabana başlama (dip çatmak)
işlemi.
• Fotoğraf 41. Hayt dalları ile üst üste koyarak yuvarlak tabana başlama (dip çatmak) işlemi.

Tabana başlama tekniği ile merkez oluşturulduktan sonra taban örme (dip
çarkını örmek) işlemi başlar (Fotoğraf 42-43). Tabana yuvarlak şekil vermek için
grup halindeki dallar birbirinden ayrılarak araları örülmek üzere açılır. Dalları
ayırırken 90˚ lik açı ile merkezde kesişen yatay ve dikey dal gruplarının orta dalları
dikkate alınır. Bu orta dallardan hareket ederek dallar eşit açılarla ayrılır. Taban örme
yarılmış hayt veya ince sepetçi söğüdü dalları ile yapılır. Taban; tek (tek örgü/yalın
örgü) veya çift (ikili örgü) dalın bir alt bir üst ilerletilmesi ile örülür. Çift dalların
uçları aynı yönde soldan sağa ilerletilir ve bir turda iki sıra birden örülmüş olur. Tek
dalın ilerletilmesi ile yapılan örme sisteminde taban dikey dalların sayısı tek, çift
dalın ilerletilmesi ile yapılan örme sisteminde taban dikey dalların sayısı ise çift sayı
olmalıdır. Oysa başlarken kullanılan dallar merkezden açıldığında çift sayıdadır.
Tek dalın ilerletilmesi ile yapılacak örme sisteminde bir dal ilavesi ya da bir dalın
kesilmesi ile tek sayıya ulaşılmakta ve işlem uygulanmaktadır. Ustalar genellikle dal
kesme yöntemi ile tek sayıyı sağlamaktadırlar. Tabanın örülüşünde çap büyüdükçe
dalların arası genişler, ören dallar uzun atlamalar yapar, o zaman aralara yeni dallar
ilave etmek gerekir. Bu ilaveler simetrik görünüm ve estetik açıdan özenle yerleştirilir.
İlave edilecek dalların uçları, başlangıç yerlerinde fazla kalınlık yapmamaları ve
örgü arasına kolaylıkla girmeleri için bıçak veya oraklarla sivri kesilerek inceltilir. Bu
işlem büyük ebatlı keletir ve köfün sepet taban örmeleri için geçerlidir. Taban örme
işlemi; yapılacak ürünün taban çap ölçüsüne bağlı, genellikle sepetlerde 24-30 cm.,
balık sepetinde 35-37 cm., keletirlerde 36-38 cm. ve köfünlerde 38-40 cm. olacak
şekilde tamamlanır. Tabanlar, artan uç dallarından bahçıvan makası ile kesilerek
temizlenir (Fotoğraf 44-45). Yarılmış hayt dallarından yapılan tabanların bir yüzü
krem, bir yüzü koyu kahverengidir. Tabanların, sepet iç kısmının daha düzgün ve
temiz görünmesi için koyu kahverengi olan yüzü sepetin iç, krem renk olan yüzü ise
sepetin altı olan dışa gelecek şekilde kullanıldığı görülmektedir.
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Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

• Fotoğraf 42. Tek dalın ilerletilmesi ile yapılan taban örme (dip çarkını örmek) işlemi.
• Fotoğraf 43. Çeşitli ölçülerde sepet tabanları.

		

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

• Fotoğraf 44. Tabanın artan uç dallarının bahçıvan makası ile kesilerek temizlenmesi.
• Fotoğraf 45. Gövde örme için hazır hale gelmiş taban.

Gövde örme (sepet örme) hazırlanmış tabana; sepetler için 16, keletir ve köfün
için 20 adet olacak şekilde yörede dikeç adı verilen uçları kesilerek inceltilen
yarılmamış hayt veya kalın sepetçi söğüdü dallarının geçirilmesi ile başlar (Fotoğraf
46). Bu sayılar keletir ve köfünlerin daha sağlam olması amaçlı, tabana takılmamak
kaydıyla her bir dikey dal, 2 veya 3 adet olacak şekilde çoğaltılmaktadır. Dikey
olarak geçirilecek dalların uzunluğu örülecek ürünün boy ölçüsüne (derinliği)
bağlı olarak sepetlerde 30-35 cm., keletir ve köfünlerde 40-45 cm. ebatları arasında
değişir. Tabana takılan dikey dallar sepetin kenar dikmeleri (dikeç) olacak şekilde
yukarıya doğru yönlendirilerek kaldırılır. Dallar dağılmaması için bir araya getirilir
ve sentetik bir ip ile üst kısımdan bağlanır (Fotoğraf 47). Örülecek sepetin ağız çap
ölçüsüne bağlı derinliği ve biçimi buna bağlı olarak ta dikey dalların açıları belirlenir.
Gövde dikey dalları, yapılacak ürünün ağız çap ölçüsüne bağlı, genellikle sepetlerde
35-40 cm., balık sepetlerinde 50-52 cm., keletirlerde 45-50 cm. ve köfünlerde 4855 cm. olacak şekilde dışa doğru açılanır. Taban ve ağız çap ölçü oranları metre
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kullanılarak hesaplanır. Gövde örme işleminde sepetin silindir biçimini sağlayan
herhangi bir kalıp kullanılmamaktadır. Ustalar; sepet örücülüğünün tecrübe ve
beceri gerektiren en önemli aşamasının gövdenin biçimlendirilmesi ve örülmesi
olduğunu belirtmişlerdir (Ali Döner, Ekim 2011). Bu sebeple gövde dikey dal
açıklıkları sık sık metre ile ölçülerek kontrol altında tutulmaktadır.
Gövde örme işlemi iki dalın ilerletilmesi ile yapılan sistemle (ikili örgü) başlar.
Bu kısım Koru Köy’de sepetin köşesi (Fotoğraf 48) olarak adlandırılmaktadır.
Kargı kamışları ile yapılacak sepetlerin bu kısmı; görüntü güzelliği ve sağlamlık
kazandırma amaçlı hayt dalları ile yapılmaktadır. Gövdenin örülmesi ise soldan
sağa doğru üç eşit kalınlıktaki yarılmış hayt, kargı kamışı veya ince sepetçi söğüdü
dallarının ilerletilmesi ile sepetin dış yüzey çevresinden yapılır. Birinci dal iki
dikey gövde dalının üzerinden geçirilerek sıradaki dalın altından üste alınır. Her
bir dal için bu işlem sırasıyla takip eder. Dal aralarında boşluk kalmaması ve eşit
aralıklar ile yerleşmesi, ayrıca sağlamlaştırma ve yerleştirme için ustaların tokuç/
tokaç adını verdikleri araç (Ali Döner, Ekim 2011) ile ara ara gövde örgüsünü üstten
vurarak sıkıştırma işlemi yapılmaktadır. Koru Köy sepet ustaları gövde örmede
genellikle sağlam ve güzel dokulu özelliği ile üçleme (üçlü örgü) (Fotoğraf 49)
tekniğini kullanmaktadırlar. Tek örgü (tek örgü/yalın örgü) tekniği, tamamında
hayt dalları kullanılan sepet ve keletir türlerinde görülmektedir. Bu türlerin tek örgü
tekniği ile örülmesi durumunda ise kullanımını sağlamlaştırmak ve görüntüsünü
güzelleştirmek için gövde dikey dallarının her iki yanına ikiye yarılmış hayt dalının
krem renk olan tarafı dışa gelecek şekilde takılması sağlanır. Bu hayt dalına ustalar
eriş adı vermektedirler (Şehriban Acar, Ekim 2011).

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

• Fotoğraf 46. Tabana gövde dallarının geçirilmesi.
• Fotoğraf 47. Gövde dallarının yukarıya doğru yönlendirilmesi ve bağlanması.
• Fotoğraf 48. Sepet gövde örme işleminin başlanması (sepetin köşesi).
• Fotoğraf 49. Gövde örmede üç dalın (üçlü örgü) ilerletilmesi.
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Gövde örme işlemi biten sepetlere, ağız kapatma (ağız kırma) işlemi uygulanır.
Gövdeden gelen dikey dalların uçlarını temizlemek, sökülmelerini önlemek, sepete
sağlamlık ve netlik kazandırmak için uygulanır. Ağız kapatma, gövdeden çıkan dikey
dalların ve bunlara ilave olarak takılan dalların uçları ile yapılır. Sağlam ve dekoratif
bir ağız kapatma sitemi olan ikili saç örgü tekniği (Fotoğraf 50) kullanılmaktadır.
İkili saç örgü tekniğinde dallar, her biri 3 veya 4 adet daldan oluşan iki gruba ayrılır.
Gövde dikey dalları ve yeni takılan dalların birleştiğinde oluşturduğu çok sayıdaki
dalların bükülerek örülmesi; ustayı zorlayan ve güç gerektiren zahmetli bir işlemdir.
Ağız kapatma işlemi bittikten sonra, gövde ve ağız kenarında dışarıda ve içeride
kalan dal uçları bahçıvan makası ile kesilerek temizlenir (Fotoğraf 51-52).

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

• Fotoğraf 50. İkili saç örgü tekniği ile ağız kapatma işlemi.
• Fotoğraf 51. Ağız kapatma işlemi bittikten sonra dal uçlarının bahçıvan makası ile temizlenmesi.
• Fotoğraf 52. Gövde dal uçlarının bahçıvan makası ile temizlenmesi.

Sepetlerin kolay kaldırılabilme veya taşınabilmeleri sap ve kulplarla sağlanır.
Sepetlere sap, keletir ve köfünlere kulp ile tutma fonksiyonu kazandırılmaktadır.
Koru Köy’de genellikle sepetlerin sap yapımında, hayt veya söğüt dalları kullanılır.
Sepet tipi, taşıma gücü, büyüklüğü ve gövde malzemesine bağlı olarak sapta
kullanılacak dalın çeşidi, miktarı ve nereye takılacağı belirlenir. Sepetlerde ağız
kapatma örgüsünün herhangi bir yerinden ve gövde örgüsü içine en az 5-10 cm.
girecek şekilde sepeti taşıyacak 3 veya 4 adet dal, uçları inceltilerek yan yana sıkı bir
şekilde takılır. Diğer uçlar, tam karşıya gelecek şekilde, istenilen yükseklik metre
ile ölçülerek ayarlandıktan sonra uçları inceltilerek, ağız kapatma örgüsü ve gövde
örgüsü içine geçirilerek takılır. Sapların gövdeden yükseklikleri genellikle küçük
sepetlerde 12-14 cm, orta boy sepetlerde 14-16 cm., büyük sepetlerde ise 16-18 cm.
dir. Bu ölçüler, sepet saplarının kola daha kolay takılmasını ve rahat taşınmasını
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sağlar. Sepetlerin sap uzunlukları belirtilen yüksekliklere bağlı olarak 42-50 cm.
arasında değişmektedir.
Sap, gövdeye yarılmış hayt veya sepetçi söğüdü dalları ile çapraz bağlama tekniği
kullanılarak bağlanır (Fotoğraf 53-54). Grup halindeki dalların sayısı genellikle 4
veya 5 adettir. Bağlama yapan bu dallar, sap üzerinde yan yana getirilerek sıkı bir
sarma işlemi ile karşıya aktarılır burada yer alan sap bağlantısı da yapılarak işlem
tamamlanır. Sap bağlantı yerinde kalan fazla dallar, bahçıvan makası ile kesilerek
temizlenir.
Koru Köy’de keletir ve köfünlerde yay şeklinde olan (Atay, 1997:625) yarım daire
biçiminde kulp yapımı tercih edilir. Sepet sap yapımında uygulanan işlemler
kulplarda da aynıdır. Kulp uçları gövde içine takılır, çapraz bağlama ve sarma
işlemleri uygulanır (Fotoğraf 55). Saplardan farkı, başlama ve bitiş uçları sepetin
aynı kenarında 15-18 cm. aralıklarla takılmasıdır. Sepet sapından daha kısa çalışılır.
Genellikle gövde ve kulp yükseklik mesafesi 12-15 cm. dir. Rahat tutulabilecek
büyüklükte ve sağlam olmasına dikkat edilir.

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54		

Fotoğraf 55

• Fotoğraf 53. Hayt dalları ile yapılan sapın gövdeye çapraz bağlanması.
• Fotoğraf 54. Sepetçi söğüdü ile yapılan sapın gövdeye çapraz bağlanması.
• Fotoğraf 55. Hayt dalları ile yapılan kulpun gövdeye çapraz bağlanması.

1.6. Üretilen Sepet Çeşitleri
Koru Köy’de üretilen sepetler; kullanılan malzemenin türüne, kullanım
alanlarına ve uygulanan tekniklere göre çeşitlendirilmekte ve isimlendirilmektedir.
Kullanılan malzemenin türüne göre; hayt, çubuk ve karma sepetler (hayt-kargı
kamışı, sepetçi söğüdü-kargı kamışı) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Hayıt sepet adı verilen sepet çeşitlerinde; taban, gövde, ağız, sap ve kulplar da
dâhil olmak üzere tüm işlemlerde hayt dalları kullanılmaktadır. Sağlam bir yapısı
olmasına rağmen ağır olmalarından dolayı çok sık tercih edilmemektedir. Koru
Köy’de hayt sepet; yumurta, incir, üzüm, patates, soğan gibi çeşitli meyve, sebze
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ve yiyeceklerin taşınması, saklanması amaçlı kullanılan farklı ebatlarda üretilen
sepetlerde ve sepetle taşınanlara depo görevi yapan köfünlerin yapımında tercih
edilmektedir (Fotoğraf 56-57).

Fotoğraf 56

		

Fotoğraf 57

• Fotoğraf 56. Çeşitli ebatlarda hayt sepetler.
• Fotoğraf 57. Hayt sepet türü olan köfünler.

Çubuk sepet adı verilen sepet çeşitlerinde; taban, gövde, ağız, sap ve kulplar
da dâhil olmak üzere tüm işlemlerde sepetçi söğüdü dalları kullanılmaktadır.
Sağlam bir yapısı olmadığından genellikle balkon sepeti veya ekmek sepeti olarak
üretilmektedirler. Sipariş olarak üretilen oval sepetlerin (yan sepet/gondol)
yapımında genellikle sepetçi söğüdü dalları tercih edilmemektedir (Fotoğraf 58).
Turist sepeti (Fotoğraf 59)olarak isimlendirilen dekoratif amaçlı küçük ebatlarda
üretilen sepetlerde de sepetçi söğüdü dalları kullanılmaktadır.

Fotoğraf 58

Fotoğraf 59

• Fotoğraf 58. Çubuk oval sepet.
• Fotoğraf 59. Küçük ebatta turist sepeti örnekleri.
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Karma sepetler; hayt-kargı kamışı ve sepetçi söğüdü-kargı kamışı dallarının bir
arada kullanıldığı türlerdir.
Hayt-kargı kamışı dallarının bir arada kullanıldığı sepetlerin taban, gövde
alt kenar, ağız, sap ve kulp kısımlarında hayt dalı, gövde örmede ise kargı kamışı
dalları yer alır. Sağlam ve iki farklı renkte olan malzemenin verdiği estetik özelliğe
sahiptirler. Çeşitli ebatlardaki sepet (Fotoğraf 60), keletir (bağbozan/keleter/kelter)
(Fotoğraf 61), plaj şemsiyesi, balık sepeti (parakete/kıyılı) ve köfünlerde (köfe-küfe)
kullanıldığı görülmektedir.

		

Fotoğraf 60
		

Fotoğraf 61

• Fotoğraf 60. Özel sipariş için üretilen karma sepet tür örnekleri.
• Fotoğraf 61. Karma sepet türünde keletir.

Sepetçi söğüdü-kargı kamışı dallarının bir arada kullanıldığı sepetlerin taban,
gövde alt kenar, ağız, sap ve kulp kısımlarında sepetçi söğüdü, gövde örmede ise
kargı kamışı dalları yer alır. Sağlam bir yapısı olmadığından genellikle balkon
sepeti, yumurta sepeti (Fotoğraf 62), piknik sepeti veya ekmek sepeti gibi türlerin
üretiminde kullanılmaktadır.

Fotoğraf 62.
Sepetçi söğüdü-kargı kamışı dallarının bir arada kullanıldığı yumurta sepeti.
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Kullanım alanlarına göre sepetler; yumurta sepeti, üzüm sepeti, ekmek sepeti,
balkon sepeti, turist sepeti, patates-soğan sepeti v.b. gibi içinde taşınacak gıdanın
adına ya da kullanılacak yere, kullanacak kitleye ait isimlerle çeşitlendirilmektedir.
Ayrıca pamuk, zeytin, patates-soğan gibi gıdaların taşınıp, saklandığı türlerden olan
keletir, köfün, balık sepeti v.b. çeşitlerin kullanım alanına bağlı çeşitlendirildiği
görülmektedir.
Uygulanan tekniklere göre sepetler; tekli örgü “yalın örgü”, üçlü örgü
isimlerle de bilinmektedir.
Bu çeşitlerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Bodrum’dan gelen müşterilerin özel
istek ve siparişleri doğrultusunda üretimler de gerçekleştirmektedirler. Plaj
şemsiyesi, demir kafes ve kalıplar üzerine yaptıkları sandık ve seleleri, yarılmamış
kargıdan tellerle yer tezgâhlarında ürettikleri kargı hasır adını verdikleri plaj ve
eğlence merkezlerinde güneşten korumak veya mekân ayırmak amaçlı kullanılan
gölgelikleri de ürettikleri öğrenilmektedir (Ali Döner, Ekim 2011).
Değerlendirme ve Sonuç
Bitkisel örücülüğün önemli bir alanını oluşturan sepetçilik; tüm dünyada olduğu
gibi Anadolu’da da en eski el sanatlarından biridir.
Sepetlerin geçmişteki yaygın kullanımı ve üretimi günümüz şartları
ile kıyaslandığında, şehir hayatının getirdiği tüketim talebine bağlı olarak
uygulamalarının azaldığı görülmektedir. Muğla İli, Milas İlçesi’ne bağlı Koru
Köyde de bir elin parmaklarından az sayıdaki hanede, etkin biçimde özgün
uygulamalarla devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Sepet ustalarından Ali Döner,
Sezgin Ateş, Ahmet Ateş ve Sezai Türkmen bugün Köyde faal durumda sepet
örücülüğü ile uğraşmaktadırlar. Ustalar, dedelerinden öğrendikleri mesleklerini,
çocukları ile birlikte uygulamakta ve böylece sepetçiliği babadan oğula aktararak
sürdürmektedirler.
Koru Köy sepet örücülüğünde, çoğunlukla farklı ebatlarda sepetler, keletir,
köfün ve balık sepeti çeşitlerinin üretimi görülmektedir. Bu çeşitlerin yanı sıra
İstanbul, İzmir ve Bodrum’dan gelen özel siparişler doğrultusunda üretimler de
gerçekleştirilmeye çalışmaktadırlar.
Ustalar sepet örücülüğünde kullanacakları hammaddeleri temin etmede zorluk
çekmekle birlikte Köy’ün çevresinde yetişen hammaddelerin yetersizliği, ustaları
uzak mesafelerdeki hammadde kaynaklarına yöneltmekte, dolayısı ile toplama ve
taşıma işlemleri, zahmet verici ve maddi külfet getirici olmaktadır. Temizlik, soyma,
ıslatma, yarma ve inceltme gibi ön hazırlık işlemlerinden geçen bitki dallarının
kullanılmayacak olanlarının depolama işlemleri, üstleri güneş ve yağmurdan
korunarak örtülü bir şekilde genellikle açık alanlarda yapılmaktadır.
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Üretim alanı olan ev ve çevresinin yetersizliği sepet örücülüğünü olumsuz
etkilemektedir.
Satış alanlarının sınırlı olması ve ürünlere olan talebin azlığı pazarlama
sıkıntılarını da beraberinde getirmektedir. Böylece sepet örücülüğünden kazanılan
gelirin kendilerine yetmediğini ifade eden ustalar; hurdacılık, bağ ve bahçelerde
işçilik yaparak ek işlerden yan gelir sağlamaktadırlar.
Ustalar, belirtilen olumsuzluklara rağmen sepet örücülüğüne zorluklara rağmen
sahip çıkmakta ve sürdürme gayreti göstermektedirler. Ustaların sepet örücülüğüne
gösterdikleri özen, mesleklerine olan sevgi ve saygıdan kaynaklanmaktadır. “Ekmek
teknesi” olarak gördükleri sepetler ile aralarında özel bir bağın bulunduğu ve
ördükleri sepetlerin dertlerini dinleyen birer dost gibi hissettiklerini ifade etmişledir
(Şehriban Acar, Ekim 2011).
Tarım ülkesi olan Türkiye’de bitkisel örücülük dolayısı ile sepet örücülüğü özel
ve resmi kuruluşlar tarafından yeteri kadar desteklenmemiş, ihmal edilmiştir.
Usta ve ailelerinin yoksullaşmaya ve sosyal güvencesizliğe karşı kurumsal
mekanizmaların geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi adına hizmet
götürülmesi, üretim alanlarının geliştirilmesi ve yeni alanların oluşturulması
gerekmektedir.
Türkiye’de yetişen sepet örücülüğü hammaddelerinin mevcut potansiyeli,
kurumsal ve finansal boyutlardaki yetersizlikler nedeni ile tam anlamıyla
değerlendirilmemektedir. Ayrıca, hava, toprak, su ve orman eko-sistemlerinin
kontrolü, kentsel-tarımsal kirleticilerin etkilerinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin
sürdürülebilirliğinin sağlanması hammaddelerin varlığını, miktarını ve kalitesini
koruması açısından önemlidir.
Türk halk kültürü içerisinde önemli bir yeri olan sepet örücülüğü; hammaddeleri,
geleneksel üretim teknikleri, uğraşan ve yaşayan ustaları, üretim alanları, tarihi
geçmişi, geleceği ve ürünleri bilimsel araştırmalar ile incelenmelidir. Projelerle
desteklenip geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi ve üretim arasındaki bağı kuracak
olan bu araştırma ve projelerin, bölgesel kalkınma politikalarının karar süreçlerinde
etkili ve yol gösterici olmalarının gerekliliği önerilmektedir.
Turistik ve hediyelik eşya pazarında önemli bir yeri olan sepet örücülüğü ürünleri
fonksiyonel, pratik, kolay taşınabilir ve dikkat çekicidir. Ürünlerin çeşitlendirilerek
geliştirilmesi ve tanıtımı, satış birimlerinin bulunduğu alanların arttırılması ve
dolayısıyla iç ve dış pazara açılımları sağlanmalıdır.
Koru Köy, Türkiye’nin turizm beldeleri arasında önemli bir konuma sahip
olan Bodrum İlçesi karayolu üzerinde ve Milas-Bodrum Havaalanı yakınında yer
almasından dolayı çevre köylerden ayrıcalıklı konumdadır. Koru Köy sepetçiliği, bu
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kapsam içinde turizm açısından önemli bir konumda bulunmasına rağmen ne yazık
ki tam anlamıyla tanıtılamamıştır. Ustalar, mevcut potansiyeli değerlendirerek
Milas-Bodrum karayolu üzerine satış amaçlı sepetlerini sergilemektedirler. Kültür
turizmi açısından bir zenginlik arz eden bu görüntü, bölge turizmine de renk
katmaktadır.
Yerleşim birimlerinde yerel kimliğin, kültürel çeşitliliğin ve özgünlüğün
korunması ve öne çıkarılmasının turizm yolu ile daha etkin sağlandığı gerçeği Koru
Köy sepetçiliği için de önem arz etmektedir. Yörede doğaya bağlı gelişim gösteren
sepet örücülüğünde, turizm ve el sanatları arasında olumlu ilişkiler kurulması,
turizm kanalı ile el sanatlarının pazarlanması gibi kurumlaşma çabalarının
oluşturulması gerekmektedir.
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• KAYNAK KİŞİLER
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Ali Döner
: 1973 Aydın/Çine
: Okur-yazar değil.
: Sepetçilik

Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Sezgin Ateş
: 1973 Aydın/Çine
: Okur-yazar değil.
: Sepetçilik

Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Ahmet Ateş
: 1973 Aydın/Çine
: Okur-yazar değil.
: Sepetçilik

Adı Soyadı
: Adnan Tarsun
Doğum Yeri ve Yılı : 1979 Aydın/Çine
Öğrenim Durumu : Okur-yazar değil.
Mesleği
: Sepetçilik

Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Sezai Türkmen
: 1979 Çanakkale/Ezine
: Okur-yazar değil
: Sepetçilik

Adı Soyadı
: Seyhan Döner
Doğum Yeri ve Yılı : 1979 Muğla/Yatağan
Öğrenim Durumu : Okur-yazar değil
Mesleği
: Ev hanımı

Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Oya Ateş
: 1971 Çanakkale/Umurbey
: Okur-yazar değil
: Ev hanımı

Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Öğrenim Durumu
Mesleği

: Şehriban Acar
: 1973 Aydın/Çine
: Okur-yazar değil
: Ev hanımı
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‘SAIMALUU TASH’ – THE STONE
ENCYCLOPEDIA OF THE KYRGYZ

Gulnara APSAMATOVA

“A civilization is a heritage of beliefs, customs, and knowledge slowly
accumulated in the course of centuries, elements difficult at times
to justify by logic, but justifying themselves as paths when they lead
somewhere, since they open up for man his inner distance.”
Antoine de Saint-Exupery
Information concerning our ancient ancestors and civilization is scarce but
certainly not totally missing. What contemporary descendants are able to tell us
of their forefathers ranks high in value as we piece together the elements of this
complex historical equation. Kyrgyzstan is rich with invaluable cultural heritage.
Everything is ephemeral, while cultural heritage is ever lasting.
Petroglyphs are one of the historical artefacts and the language of non-verbal
communication. The petroglyphs were carved and painted onto the surface of
some-granite and granitoid boulders that have been burnt black or brown by
strong sunlight over thousands of years. The drawings were carved using metal or
stone tools. The sizes of stones vary from 0,3m to 3,0m. There are many examples
of petroglyps found throughout Kyrgyzstan and these are just some of them: AkChunkur, Aravan, Burana Tower, Suleiman Mountain, The Talas valley and others.
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But the high concentration of petroglyphs is the main attraction at Issyk-Kul Open
Air museum In Cholpon-Ata and Saimaluu Tash in Jalal-Abad oblast. Each of them
is unique in its own way and the language of petroglifs is informative and diverse.
Exploring petroglyphs we learn about different sides of life of our ancestors.

Petroglyphs of Cholpon-Ata
Issyk-Kul Open Air museum In Cholpon-Ata is the most accessible and visitable
part of North Issyk-Kul accumulation of the petroglyphs.The first information about
the petroglyphs of the Cholpon-Ata site was published in historical literature at the
end of the XIX century (Bartold V.V. and others).
That site was gigantic temple under open sky, which occupied western part
of modern Cholpon-Ata town, and where ancient people worshipped to celestial
bodies and did sacraments and mysteries. The rock paintings took an important
sacramental role in realizing rituals. They were some kind of virtual sacrifice and
prayer, printed on the stone. Alongside with the petroglyphs, there are stone circles,
perhaps ancient kin sacred sites with interesting natural phenomena - geomagnetic
propitious fields. There are some grounds for suppositions, that big stone circles
(some tens meters in diameter) used as astronomy observatories.
Issyk-Kul petroglyphs are unique in many aspects. First, because of artistic
realism of the images, many rock drawings belong to masterpieces of Saka-Scythian
animal style art. Secondly, the sizes of some petroglyphs are more than one meter
which is really rare. At third, many scenes and subjects are original, typical only
for North Issyk-Kul petroglyphs. At forth, a technique of making some paintings,
for example a relief image of deer, fulfilled with the usage as natural prominences
of the stone. The central petroglyph in low part of the museum is an embodiment
of all unique features. There is a flock of rock goats (teke or ibex). The figures of
ibexes, perhaps the biggest in Central Asia presented with unusual expression that
allows attributing this petroglyph to outstanding masterpiece Saka-Scythian animal
style of art. The figures of hunters and tame-breeding bars (snow leopards) during
penned hunt are one the background of the rock painting. This kind of driving off
hunt existed in Ancient Egypt, where hunters used cheetah in hunting of antelope.
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By the way, there is a petroglyph with images of hunting dynamic leopards in the
museum. This petroglyph has not analogies in Central Asia.

Single and double images of deer, which embody mythical image of mother-deer,
so much widespread in Altai, Semirechie, and South Siberia, are very interesting.
One of kyrgyz tribes, who worshipped Mother-deer, was called Bugu (in direct
translation -red deer). Yet one century ago Bugu tribe honored mother-deer as their
totem and ancestor.
Numerous images of Bactrian camel with riders and cameleers prove an existence
north way of Great Silk Road yet in Saka- Usun epoch (VIII century B.C. - V century
A.D.). The archaeological finds of coins from different states also confirms that
the Great Silk Road passed through Issyk-Kul. A succession of art and painting
traditions remains in Coins (shell) modern Kyrgyz folklore art. For example, many
patterns inside animals with sacramental meanings are used in modern Kyrgyz
wool carpets. North Issyk-Kul rock paintings are both important source about
Kyrgyzstan’s history and culture, and world heritage - an evidence art capability of
our ancestors.

Saimaluu Tash (or Saimaly Tash, ‘decorated stones’ in Kyrgyz) is a
petroglyph site in Jalal-Abad Province, Kyrgyzstan, south of Kazarman. It is
on the Ferghana Range at about 3,200 meters in two high valleys, separated by a low
mountain ridge. Over 10,000 carved pictures have so far been identified, making
the site a worldwide important rock-art collection. The petroglyphs are thought to
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date from 2000BC up into the middle ages. The reason for a concentration in this
place does not seem to be known. The locations of petroglyphs in Saimaluu-Tash
are high mountains. The geographies where the earth is close to the sky. Just like
the sun being the source of power and the shaman and steppe emperors taking their
power from it, the mountains are icons of power with their verticality. There were no
hordes of Turkish or Mongol origin that did not have a sacred mountain. The Kyrgyz
also used to experience the Islamic sacrifice practice in Saimaluu-Tash up until
recently. It should be stated that the Tien Shan Mountains (Mount Khan-Tengri) is
a Chinese word meaning the God and the sky.). The name survived till our present.
Nature of the Saimaluu Tash valley is totally different from the general landscape
of Tien-Shan Mountains. Like a magical aura of mystery has shrouded the landscape
of this mountain chain, filling it with an indescribable scent smells of flowers from
which the head is spinning. Once here, you find yourself, like in the thick forests of
the Amazon.
This is the description of Saimaluu-Tash given by modern scientists: “a miniature
valley with a small, almost round bog Lake. On the right, just below the lake,
shining black stones from the sun, whose surface was a canvas for ancient art. Every
stone here - history. Straight clean lines are seen clearly on the polished surface
of blue basalt. We can say that the petroglyphs Saimaluu Tash - one of the most
photogenic rock paintings in Central Asia. Perhaps it is no exaggeration to call the
petroglyphs Saimaluu-Tash one of the unique monuments of the Stone Age. Like a
book, they recount the history of antiquity, religion, spirituality and life of ancient
people who inhabited these places once. Difficult to find in the science of the Stone
Age phenomenon is more controversial, mysterious, elusive, than the Neolithic cave
paintings. Moreover, these figures seemed so sketchy that impression - they are not
so much a product of art as a kind of equivalent chronicles; they are the precursor of
writing”. So we have the right to argue that our ancestors had the writing experience
in spite of the fact that they led a nomadic way of life; not on paper but on stones.
The site was first recognized by Europeans in 1902, but was largely forgotten
until 1950 when an excavation was conducted. It is now under sporadic investigation
by the Institute of Archeology in Bishkek. The site can be reached in about a day
on foot or horseback, but only around the month of August. At other times, snow
conditions make it impractical to reach. There are estimated to be around 11,000
individual drawings scattered over two moraine slopes, three kilometers in total
length. The first contains the vast majority of the pictograms - about 9,500. In the
middle is a small pond which is considered holy, and is known to have been used as
a site for meditations by local shamans.
Some of the drawings date from at least 2000 B.C. - some sources suggest 3000
B.C. It is thought that they represent votive offerings brought by locals from the
valleys to be nearer the heavens.
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The Message Left by Our Ancestors
There are images of animals, carts, agricultural activities such as ploughing, and
traditional ritual dances, all without any background. The number of solar images
suggests that sun-worship was the common religion in the region. The Fergana
Valley reaching Mount Khan-Tengri is a region where one might frequently see sunheaded figures in petroglyphs. It seems more credible to explain these figures as
Shamanic trance journeys. It might be understood from these figures that the man
transformed into an animal body and set on to a celestial journey, to another world,
and reached the sun. And the existence of animals like the deer or the chamois
in sun-headed man figures supports the understanding of that manner. The
transformation into animal body, the state of trance and celestial journey.

This unique repository of the ancient painting is situated a little bit far from the
main routes of the Great Silk Road. Saimaluu-Tash keeps many certain discoveries
for biologist, ethnographers and even specialists in stone’s processing. There can
be met “portraits” of elephants and lions – animals that are not quite typical for
Tien-Shan Mountains. It means that ancient artists saw them somewhere, or maybe
they lived in those regions where these representatives of the fauna existed. What
is the sense and the purpose of these paintings – secret, sacral, intended for the
worshiping to the tribal totems? Or – domestic, hunting, having a hidden entreaty
about gifting luck and rescuing from claws, fangs and hooves?
In some petroglyphs modern scientists saw the ancient calendars, turning back
to the darkness of centuries of the priests and cultivators, and even star maps as
well. Who made them and what they were made for? How much stratification of
the different branches of the world culture is gathered in this deserted corner of
the mountains frothed in clouds? Not everyone is destined to see the unique stone
gallery with his own eyes. The ascent to the height of more than 3000 m is difficult
and it’s not everyone who can stand it.
Even the greatest connoisseurs of ancient fine arts are delighted by this grand
sanctuary of ancient nomadic tribes. There are both single petroglyphs and multiimage compositions in great numbers. Saimaluu-Tash, first of all, is unique in the
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richness of its style, and many different ages of paintings, the oldest of which are
from the Bronze Age (1st century B.C. to 8th century A.D.) Within the multiplicity
of Saimaluu-Tash, scholars have identified a number of essentially distinct styles,
the most ancient of these being the subtle geometric representations of animals
in linked triangles or rectangles - analogous to Middle Eastern ceramics from the
third to first millennium B.C. It is an exhibition locked in time. These petroglyphs
are geometric signposts in skeletal technique, with simple lines, static symbols and
lonely figures.

The first thing that caught the eye at once, these sinuous lines drawn on the
rocks. They remind us of snake-road. At various times, scientists have speculated that
perhaps this shows the mountain ranges or rivers.  If it shows the river, why do they
sometimes show one and sometimes three lines? And in the sanctuaries, which are
located below, this picture is missing. Examples of this are the petroglyphs of IssykKul basin. Perhaps the ancient artists, going from bottom to top, passed in these lines
their way to the sky, the sun, to the only hill, which was for them a mountain of the sun...
The greatest credit for the study of the sanctuary Saimaluu Tash belongs to the
Soviet archaeologist A.N. Bernshtam. It was he who in the fifties, described the
monument in detail, determined its value, age, and described the plots and style of
graphics, linking them with the world of farmers and pastoralists in Central Asia.
Rock paintings of Saimaluu Tash can trace the development of ancient art and ancient
religion for nearly three thousand years. During the creation of rock art extends from the
II millennium BC , the first centuries AD, spanning the Bronze Age and early Iron Age.
The solution of many problems associated with the origin and development of
ancient art in present-day Kyrgyzstan, with religious practices and beliefs of its
inhabitants to be found in rock carvings Saimaluu-Tash, which has accumulated
thousands of drawings, different in character, plot, style, and time left different
people - nomads from the north and the agricultural south.
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Judging by the abundance of rock art, neighborhood of Kugart pass, Fergana
Valley and Toguz Toro in so remote from our time have been settled as densely
as they are today. From the south-west of the pass people engaged in agriculture,
and from the northeast - cattle. As for hunting, it is from the Bronze Age, it
becomes all the more by-industry like those and others. In place of realistic art
colorful images of hunters come to the conditional, symbolic. Most likely this is
due to a radical change of outlook and attitude inhabitants of these places that
have fallen from appropriating, hunting and collecting economy to producing.
Today, these figures give us an opportunity to see the world through the eyes
of our ancestors. It is easy to see that most of the images are shapes of wild
animals. Sometimes it’s prey with clawed feet, sometimes bulls and goats, horses and
deer. However, there are real masterpieces of rock paintings. Here is a mysterious
shaman dancing around a campfire with hands lifted to heaven, flying in a strange
garment with long tails, abundant herds of goats and deer, caravans of camels,
horses and bulls, fuss people around them, hunters taking aim at long-awaited
preys. Those petroglyphs express the shamanic rituals of Turco-Mongol nomadic
communities.
All primitive life is reflected in these figures on the stone plates. The intricate
maze, calendars, meandering lines, whose meaning was lost long ago, disappeared
along with the artists. Each stone pattern flow energy of life: hunter, stalking a
game, a game itself. Plowmen cut up the land with the plow, which is pulled by a
pair of longhorn cattle.  Sun-men, oxen and goats, carrying light on their horns. And
then he bears the same mysterious horizontal long line at both ends of which - two
discs. Sometimes, it is clear that a single disc - a sun with rays, and the other - the
moon. We can assume that both show day and night or just the horizon line and
the rotation of celestial bodies. And this entire temple is lifted to the sky, the sun.
Every rock drawings, like any other work of art connected with the
personality of the artist, evolving under the influence of a particular social
environment. The view of these rock paintings reflects the magical and
religious views. While there is other reason that not all rock art in Saimaluu
Tash had a magical character, and were the fruit of imagination of the artist.
It’s no secret that the religion of primitive man was born as a result of their
powerlessness against nature. Misconceptions about the forces of nature gave
birth to the belief in the supernatural power which passed from primitive forms to
more complex ones. So there were primitive forms of belief: animism, totemism,
fetishism, the belief in magical powers, immortality of the soul, the world of
ancestors, etc. With these forms of primitive beliefs we encounter in the cave
paintings of Saimaluu-Tash.
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Judging by the rock paintings, our ancestors hunted in different ways. It is either
simply an archer, who is trying to hit an animal or a scene from a distance corral the
dogs, in some cases there are also leopards, by means of which our ancestors were
treated very often. Hunting scenes are quite frequent in the rock images SaimaluuTash. Most of them occupy a hunting scene on a goat. On the way goats are related
and religious beliefs, and the usual concerns of hunters. Along with scenes of
hunting is part of the image with pets - the same goats, dogs, horses, oxen and camels.
In addition, the rock carvings Saimaluu Tash show the stages in the
development of religious knowledge, passed by the primitive society. They
contain the social experiences of different periods of human history.

To conclude, unique monuments of our ancestors which have come from the
ages, they signal the beginning of the history of fine art. Just over a month free
of snow Kugart pass, and only during this time, people who lived in the valleys,
were able to climb to the temple of the sun, hidden by nature in the mountains in
order to have a sacred lake to leave his request, his desire, his hope .They portrayed
a slice of their lives, real or imagined, stamping on one of the stones, which are
around the lake were a great many. The creators of petroglyphs were convinced that
it is sufficient to make a drawing of animal or human, say certain verbal formulas
- and you can influence the living original image. No doubt, the original cause of
the petroglyphs was a real concern for a successful hunt, but these concerns were
gradually transferred to the mythological, the other world. In spite of the fact that
people have been studying petroglyphs for 200 years, some of them still remain
a mystery to us. These drawings, left for us on high rocks and in deep caves can
provide evidence of the way of life and the environment of times gone by when there
was no system of writing.
•
•
•
•
•
•
•
•
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SEMIOTIC INTERPRETATION OF
KYRGYZ PATTERNS AND ORNAMENTS

Dr. Aida KASIEVA1

The origin of kyrgyz ornament belongs to a most complex and not so well
investigated aspects of Kyrgyz culture and art. The study of the origins of modern
Kyrgyz ornament has a significant scientific value, and opens new perspectives to
investigate ethno cultural ties of the kyrgyzs and at the same time to reconstruct
different aspects of their spiritual life. However the fact of lack of definite unified idea
concerning the problems of Kyrgyz ethno genesis that creates definite difficulties in
the process to study the origins of Kyrgyz ornament. From scientific and academic
literature we can face the conception offered by S.V. Kiselev, according to which
the creators of Tagar culture, i.e. the dinlins and the geguns (the kyrgyzs) were the
bearers of Tashtyk culture [1].
Within the frame of the provisions of the conception, we will try to single out
the origins of modern Kyrgyz ornament, referring to Tashtyk culture that has both
culturally historic, and ethno genetic ties with the culture of the kyrgyzs from
Enisey [2]. Thus, the most significant object of the study is ornamental motifs on
different kinds of items like architectural monuments, utensils, clothes, etc.
Ornaments of Tashtyk culture in its type is geometrical and includes fifteen
different basic motifs: linear, angled, quadrangle, rhombic, direct lattice, skew
lattice, chess square and etc.
1 Kyrgyz-Turkish Manas University Kyrgyzstan
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The culture of the Enisey kyrgyzs came in VI century after Tashtyk culture, in
which just four main basic types of ornaments were noticed: geometrical, vegetative,
zoomorphic, and anthropomorphic. Among these four types the most spread in the
culture of Enisey kyrgyzs were ornamental motifs of geometrical, zoomorphic and
antropomorphic origin as Kyrgyzs were not too close to agriculture. The ornaments
of vegetative origin are noticed only in the 8th century when kyrgyzs had closer ties
with agricultural Sogda that had had a strong inluence on the development of kyrgyz
ornaments. As clear evidences of variety of ornaments belonging to that period, we
can mention several medieval architectural constructions in Kyrgyzstan: the Burana
minaret (XI –XII c.), Uzgen mauseleums and minarets (XI-XII c), Manas’s Kumbez
(XIV c.), Shah –Fazil (XIII-XIV c.).
Signs-tamgas of the kyrgyzs as its ornamental-pictorial element is a source of
prime importance to study the ethnic history and culture of the Kyrgyz people.
The term “tamga”, which is translated as a “mark” means “the definite thing, cattle,
pastures, a person or a group of people, community belonging to a definite tribe”
[3]. For instance, we can enumerate the following kinds of tribal tamgas such
as: jagalmay tamga (red-footed falcon), bugu tamga (deer tamga), Kyrgyz tamga,
adigine tamga, kypchak tamga, munduz tamga [4]. Symbols-tamgas, originated
in the process of life mode and a household, have deep roots and contain archaic
stratums of religious and mythologic beliefs of the Kyrgyz people. The tamgas or
symbols that have a form of a circle are known as “kushchu tamga”, “baaryn tamga”,
“kypchak tamga”. These very symbols that have the shape of a circle are considered
as ornaments of Tagar-Tashtyk complex and may contain beliefs of ancient kyrgyzs
about the divine power of the sun [5]. Because, as it is known the circle is one of the
universal cosmogonic symbols of ancient farmers and nomads. The symbols that
are of a horn image (bugu tamga, bagish tamga, azyk tamga and etc.) are closely
connected with totemic and cosmogonic beliefs that had existed before Scythian
period, the bearers of which were the ancestors of the Scythians – saks and the
kyrgyzs [6]. One of the most particular fact of kyrgyz ornaments is a tribal symbol
of the kyrgyzs that has the shape of a flying bird (“jagalmai tamga”- tamga falcon).
This symbol was widely spread among such kyrgyz tribes as: bugu, mungush, sary
bagysh, bargy, mongoldor, sarttar, cherik. [7]. The symbol of a bird represented
the upper zone of the universe for the kyrgyzs as it was also for skythian-saks and
personified the souls of dead ancestors [8].
Another significant ornament that is frequently noticed in Kyrgyz applied art
of a new period is the ornamental motive “umai”, that has the shape of a flying
bird too [9]. Having made analysis on this ornament Abramzon S.M. assumed that
the image of a bird might be the personification of the Kyrgyz deity Umai that
means “a fairy bird that builds its nest in the air”. Taking into consideration the

174

MADDİ KÜLTÜR

information mentioned above we can assume that Jagalmay Tamga could mean the
personification of Umai-ene – the deity of fertility, patron of children and hearth.
Thus, Kyrgyz signs-tamgas played a significant role in political and social
life of the kyrgyzs both in ancient and medieval times. Tamgas were the attributes
of state power, regulated both tribal and personal relationships of individuals in
the society. Apart from this function, tamgas in a symbolic form retained ancient
Kyrgyz cosmogonic and totemic believes. The study of Kyrgyz tamgas also revealed
some similarities concerning Kyrgyz ornamental motives that were widely spread in
ancient times, middle ages and New times period.
To the Question on Semantics of Ornamentally-Pictorial Motives of the
Kyrgyzs’ Ancestors
Along with the origin of Kyrgyz ornament, the issue of the semantics of
Kyrgyz ornamental motives has remained one of the topical and scantily explored
problems in national ethnography. In order to conduct an intense semantic
analysis of Kyrgyz ornaments, it is necessary to carry out a strict scrutiny of vast
information concerning spiritual and material culture of the kyrgyzs, which also
embraces archeological and ethnographical materials, mythology and linguistics.
Of particular complication in the reconstruction of the symbolic system is that
there is not enough information concerning cosmogonic notions of Kyrgyzs’
ancestors. However, it is possible to recreate these notions by means of comparative
study of archeological, ethnographic materials as well as mythology of nomadic and
agricultural population. This will contribute to identification of universal, religious
and local stratums in the world outlook of the Kyrgyzs.
Consequently, we will try to provide this article with ethno cultural interpretation
of some ornamental motives of Kyrgyz culture among the overwhelming geometrical
motives of which there were: circles, squares, rhombus, triangles, ovals, zigzags
and helices (spirals) with which ceramic, wooden, leather and birch items were
decorated. These motives are the ancient archetypes of universal culture that reflect
ancient cosmological notions of nomads and farmers [10].
Circle as a motive combines notions about the divine power of the Sun in
many nations as they connected it with fertility, breeding, plants reviving. By this
very motive ancient egyptians, europeans and population of Asia incarnated the
Sun. The square and rhombus motives are connected with notions about the four
directions (North, South, East and West) and personified the world in the center of
which there was a Man [11].
The motive of triangle, probably, could denote a mountain. As it is well known,
mountain was a cosmological symbol among the peoples of ancient Front Asia
(Asian Near East). Mountain was also accepted as a place, where gods lived, the
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container of welfare and good. Even the Earth itself was depicted as a mountain [12].
Cosmogonic symbols such as: circle, square, rhombus and triangle- are frequently
found on the monuments of ancient architecture.
Wavy lines and the motives of zigzags and helix (spirals) are mostly noticed in
the pictures and pictographic signs of multitude peoples of the world, according
to Antonova E.V. they conveyed the notion of water. As for helix, it was quite wide
spread in the territory of Euroasia and symbolized celestial movement: course of
the Sun that denoted the idea of the time [13]. Although we do not have a complete
information about cosmogonic notions of Kyrgyzs’ ancestors, the cult of nature
played a significant role in religious believes of the Kyrgyzs: reverence of heavens, the
Earth, water, mountains and other natural phenomena during Medieval times and in
New time [14]. In ancient times heaven was considered by Kyrgyzs as a highest deity
and they worshipped it in difficult situations, saying “Tengir”. The Moon and stars
were also considered as integral part of the heaven. Earth and water worship – the
deity Jer-Suu – was accompanied with sacrifice offering in spring and late autumn.
Mountains, along with lakes and sources, were the objects of reverence of some
Kyrgyz tribes [15]. Thus, we can conclude that nature’s cult was the consequence
of reconsideration of ancient Kyrgyzs’ notions about the world, which found their
representation in such universal motives as: circles, ovals, squares, rhombus,
triangles, zigzags and helixes.
Of a particular interest are the motives that depict the image of a dear, ram,
mountain goat, horse and birds. Also, we can find a lot of evidence about these images
in many Kyrgyz literary works. Whilst mentioning scientific studies concerning
Kyrgyz patterns and ornaments special attention deserves the work of M.V. Ryndin,
who compiled the album that includes valuable information on Kyrgyz patterns and
ornaments. Apart from all these, he tried to give significant knowledge regarding
the interpretation of those patterns and ornaments and to which he devoted almost
ten years of his life. Thus he greatly contributed to national culture of the Kyrgyzs
having left his work as an inexhaustible source of applied art of the Kyrgyz people.
In his work he did not only increase our understanding of the number of main
elements of ornaments, but also about the rules (secrets) of combination of those
ornaments that had defined the systems of those combinations along with narrative
purport of ornaments. And he was the first to perform the work in this direction.
Despite the fact that applied art of the Kyrgyzs started to develop long before
the ancient times, its study from the ethnographic point started in 1907 by the
Hungarian scientist Almasy Gyorgy [16]. According to his observations zoomorphic
ornaments originated much earlier than phytomorphic ones, and he wrote that
these were borrowed from Persians. Special attention of the scientist was paid to the
motive named “kochkor muyuz” i.e. “ram’s horn”. Consequently, he distinguished
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ornaments into two definite groups: “Hornmotiv” and “Heramotive” (Heart
motive). Along with these motives he also mentioned another borrowed motives
such as: helices (spiral) and meander motives, which were of Chinese and Greek
origin according to Almasy.
Historic events occurred in Kyrgyzstan in 1917 significantly changed the country
and gave start to scientific research in all fields of life. Special investigations devoted
to Applied Art of the Kyrgyz nation began to appear: Dundin S.M., Andreev M.,
Gavrilov M., which are considered to be the fundamental works that revealed 34
main elements of Kyrgyz motives. In-depth analysis and interpretation of Kyrgyz
national motives as it has been mentioned above, was made by Ryndin M.V. in his
album of Kyrgyz national ornaments that comprises 6 different sections:
“Samples of Kyrgyz motives”, in which he gives information on main raw materials
that are used (felt, pattern, wood, metal, etc.) and handicrafts with national motives
(ala kiyiz, shyrdak, tush kiyiz);
“Compositions of colors” that comprises realistic pictures with the effects of
painting;
“Principal elements” that embraces new samples of motives and ornaments,
artistry, realistic images of those ornaments. Together with them, he provides them
with information how they are interpreted;
“Realistic pictures”, which mostly depicts different creatures that retain “Scythian
features”. They are mainly noticed in ornaments on the fabrics and patches on the
felt;
“Evolution of Kyrgyz motives and ornaments”. The section describes two
controversial processes in ornament making. The first process concerns development
rules of the main element’s form in general, and the second one concerns changes
of hardly noticeable lines in main elements of ornaments on products made from
felt (carpets, shyrdaks).
“The system of pictures and combinations”, the section mostly concerns the
ornaments that are rich in pictorial sense and prevailed in the previous eras or that
are disappearing nowadays. i.e. the ornaments of “pictographic” function with rich
narrative ability.
Another rich source that comprises multitude information on Kyrgyz applied
art is the epic “Manas”, which is considered the “Encyclopedia” of the Kyrgyz life.
One of the episodes of the epic tells how Kanykey, the wife of Manas with tailors
sewed and decorated armours with definite ornaments that would protect Manas
and his forty warriors from enemies. Of a particular interest here is that the tailors
tried to retain the cult of magic power of signs by means of different religious ayats
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(prayers) from Koran whilst making those armours:
Кабуудан мурда тигишти
Чопкуттун алты катына,
Алтымыш ирет кайталап
Курандан айтып келмени
«Аятил» деп шыбырап. [17].
First they sewed thick clothes
To wear under a chain armour,
Whispering for sixty times
“Eyatil” from Koran… (translated by the author).
Thus, the example once again proves the cult and magic power of the ornaments
and patterns interspersed in those armours, as they carry definite interpretations
that combines productive nature of those ornaments and their aesthetic values. At
the same time these ornaments are rich in their semantic content.
Another aspect that deserves attention is the narrative ability of the ornaments
and motives. Long before Ryndin’s statements, another ethnographer Chepelev
V.N. was the first considering the semantic aspect and role of Kyrgyz motives and
ornaments as he gave them the name of “narrative motives”, i.e. the ability of the
motive to interpret the encoded information in the motives.
One of the best examples similar to the nature of Kyrgyz ornaments with
narrative opportunities are well described in the native American epic “The Song of
Hiawatha” by H. Wadsworth Longfellow:
From his pouch he took his colors,
Took his paints of different colors,
On the smooth bark of a birch-tree
Painted many shapes and figures,
Wonderful and mystic figures,
And each figure had a meaning,
Each some word or thought suggested.
Gitche Manito the Mighty,
He, the Master of Life, was painted
As an egg, with points projecting
To the four winds of the heavens.
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Алып чыкты кабынан ал,
Түркүн түстүү боёкту.
Кайыңдын челдей жука кабыгына
Белгилерди табышмактуу чийди ана,
Бир кызыктай фигуралар, белгилер бар,
Ойлорубуз, сөздөрүбүз сүрөт болуп түшкөн ага.
Алп Гитчи – Монитонун сүрөтү бар,

Жумурткадай топтомолок тартылган ал.
Жумурткага түшүрүлгөн төрт чоң чекит
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Everywhere is the Great Spirit,
Was the meaning of this symbol.

Ааламдагы төрт уюлдун белгиси ал.
Бул символдун мааниси мындай экен -

«Өмүрдүн окүмдары аалам койнун бүт ээлеген!»
Mitche Manito the Mighty,
He the dreadful Spirit of Evil,
As a serpent was depicted,
As Kenabeek, the great serpent.
Very crafty, very cunning,
Is the creeping Spirit of Evil,
Was the meaning of this symbol.

Ак тегерек белгиси экен өмүрдүн,
А карасы белгиси экен өлүмдүн.
Андан ары сүрөттөрдү карасаң
Күн, ай, жылдыз жана дагы көк асман,
Суу, токойлор, көк тиреген аскалар.
Жана да адамзаты менен бирге
Жашагандын баарысы ушул жерде.

Life and Death he drew as circles,
Life was white, but Death was darkened;
Sun and moon and stars he painted,
Man and beast, and fish and reptile,
Forests, mountains, lakes, and rivers.

Жер болсун деп ал сызды түз сызыкты,
Бул асман деп чийди үстүнө дого сызык.
Бул чыгыш деп оңго койду бир чекитти,
Бул батыш деп солго койду бир чекитти,
Чак түш болду деп төбөсүнө койду чекит
Дого астында мелмелжиген бүт аймак
Мезгил экен жарык болчу күндүзү.
Төбөдөгү жаркыраган топ жылдыз
Белгиси экен ал түндүн.
Толкун сымал агылышкан тилкелер
Белги экен булут, жаанды билгизер.
Вигвама карай кеткен жол Белгиси экен меймандостуктун,
Жана да достук үлпөттүн.
Коркунучтуу көтөрулгөн жогору,
Кан боёлгон колдор болсо Белгиси экен каар менен заардын!

     For the earth he drew a straight line,
For the sky a bow above it;
White the space between for daytime,
Filled with little stars for night-time;
On the left a point for sunrise,
On the right a point for sunset,
On the top a point for noontide,
And for rain and cloudy weather
Waving lines descending from it.
Footprints pointing towards a wigwam

Were a sign of invitation,
Were a sign of guests assembling;
Bloody hands with palms uplifted
Were a symbol of destruction,
Were a hostile sign and symbol. [18]. (Henry Wadsworth Longfellow. The Song of
Hiawatha)

Although from the words of the extract the figures in the picture seem
very simple (egg, serpent, circle, straight line, bow, waving lines, footprints,
bloody hands), the narrative implication of the phrases are very rich in epical
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content. The same can be said concerning Kyrgyz epic “Manas”. Embroiderers like
narrators of the epic “Manas” build “the epical” text of the ornaments and motives.
Thus they could make multitude different elements reach astronomic numbers. The
number of elements in Kyrgyz ornaments and motives nowadays accounts almost
3500 samples and the semantic volume of which practically is not less than 500 000
lines of the epic “Manas”, expressed in verse.
In order to make the narration on the items more picturesque, different shades
of colours make the ornaments more vivid. Among great number of colours that are
frequently used in Kyrgyz motives and ornaments are: blue, red, white, yellow, green
and black. According to symbolic nature of these colours every of them signifies
definite semantic meaning: blue- “sky”, red-“fire”, yellow- “yellow sand”, which is the
symbol of the desert spread till the south foot of the Kyrgyz Ala-Too mountains [19].
Kyrgyz motives and ornaments are usually created around and according to
the main element of the motive, and it is usually of a symmetric form within the
framework of the picture narrated in the embroidery. Therefore, further I would like
to pay your attention to the samples of main elements of Kyrgyz ornaments that are
well described in the section III in Ryndin’s album. Part of these samples consists
from elements that are able to reproduce other ornaments:
“Kochkor müyüz” (Arkar müyüz) – this element is one of the
most widely spread in kyrgyz patterns and ornaments. One of the main characteristic
features of this element is that the horn can be twisted two or more times like a
spiral. This makes it more applicable while combining it with other elements and
also in creating not only shyrdaks or other domestic utilities, but also in items of
jewelry, too.
“Kochkor başı” (Arkar başı) is not as frequently used as “Kochkor
müyüz” (Arkar müyüz) element.
“Ak bugu müyüzü” (on the left) is another element
that is known by its complex construction than “Bugu müyüzü” (on the right).
However it is frequently used in Kyrgyz ornaments, and in most compositions it is
combined with the element of “Kochkor müyüz”. The stylistic image of this element
is quite diversified and its component construction mostly comprises the images of
animals, plants or domestic utilities.
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The element called “Kochkor müyüz” (Arkar müyüz) combines
with almost all other elements besides “Calbırak”- “a leaf ”

, but while

combining with a leaf, it reproduces another element that is called “Kögüçkön” –
“pigeon”

. Another combination of “Kochkor müyüz” (Arkar müyüz) element is

noticed with the element called “Too teke”- “mountain goat”

, the components

of which are placed separately from each other.
Consequently, the pictorial world of the Kyrgyz people has developed in
compliance with the mode of life of the kygyzs, reflecting people’s mentality and
its perception of the world.
As the aim of this article is to give an overview and knowledge about Kyrgyz
traditional ornaments and patterns as one of the most vivid arguments of the
cultural values of the Kyrgyz, it is worth to draw attention to the ornaments and
motives that are of a more complex in their construction, i.e. how the combination
of different elements can create a picture referring to human’s activities. Therefore
we decided to include a list of ornaments and their interpretations which were
scientifically researched and decoded with semiotic point of view. Among ornaments
that convey human’s activities are: “Four women with thimbles sitting around”. A
thimble is a small hard pitted cup worn for protection on the finger that pushes
the needle in sewing; “Ram (arkar), pasturing in summer field”, the composition of
this pattern consists of such elements as a) leaf, b) arkar’s head; “Let the bird come
flying to your house’s seat of honour” (a wish), that consists of following elements
as “kerege köz” and “bürküt” – golden eagle; Berkut dispersing pheasants consists
from such elements as a golden eagle and pheasant; A man holding a crow on his
hand that consists of such elements as crow’s claws and five fingers; Yurtas (boz üy)
winded around with rope, consists of such elements as “kerege köz” and “arkan”;
Two villages placed along the banks of the river; People making kerege; A snake,
strangling a mountain goat; pack of dogs, etc.
Thus, we are witnessed the fact that the most efficient way of describing peoples
life is depicting people’s activities, views by means of patterns and ornaments on
mountain stones, domestic utensils, rugs, traditional handicraft, and especially
clothing. These patterns bear a deep knowledge and information about the people
that created them. The symbolic value of the patterns and ornaments prove that
they hide quite unique information that is encoded in them.
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Narrative ability of the ornaments is quite interesting as they can tell more
than they depict, and the composition of these ornaments is complex in their
construction. Fir instance, the ornament called “lucky hunting” tells how hunter
was lucky to chase a mountain goat and a ram. As you can see the ornament is
complex and consists of such elements as “horns of a goat”, “horns of a ram” and
“kerege köz”.

Another ornament refers to the group of patterns that expresses one’s wish and it
is called “Amulet that protects an infant’s life and brings happiness”, the composition
of which consists of such elements as: amulet, ascending moon and “Umay Ene”:

The ornament of particular complexity and narrativity is the symbolic reflection
of the tiger that tore two cows in the pasture. The composition consists of three
elements as: a leaf, a tiger, cow’s horns:

				

The next ornament depicts a plot how crows gether around a man, which is put
into irons. The composition consists of the elements as: five fingers, crow’s claws
and fetters.
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It is
Notable to say that the plot of narrated ornmanents can be so rich that it can
tell a whole story and the symbolic composition can consist of dozens of elements.
As an example we would like to describe the symbolic interpretation of a story
that is depicted in the embroidery. The plot of the ornament is as follows:
High in the mountains there was a summer pasture with thick grass where
wealthy man’s cattle was pastured. Some of the shepherds at that place had already
finished sowing seeds by plough down in the valley. A beam of the ascending moon is
seen from the half drown top cover (tündük) of the yurta.
At this very time shepherds straddled their best-shoed horses and rode up being
hidden by rare bushes along the winding road. They came to a villge, the inhabitants
of which also were poor shepherds like themselves. They dismounted from their
horses and made a fire with dry branches. They helped the seconds to sharpen their
hatchets (ay-balta).
When the night came and a thick darkness covered the air, the poor shepherds
sat on their horses taking their hatchets. Now they started their journey to a white
big white yurta (ak örgöö) at the upper part of the pasture. They could see nothing
but pasturing wild mountain goats, rams and deer while going up. There was silence
everywhere. Neither crows on the trees nor goats grassing nearby could hear poor
shepherds reach the yurta.
There was a sacred amulet in the yurta, which protected the wealthy man’s riches,
cattle and his property. There were even special amulets that protected his pastures,
where his cattle fed and the water from the springs. Moreover, the owner of the yurta
had a wealthy life in prosperity. Therefore he always fastened a special sacred amulet
in the waist of his decorated with line trousers made of leather. The very amulet
depicted the image of Umay ene (Protector of children) that protected him and his
children from evil eyes. And the wild goat’s head fastened to the top of the yurta was
the symbol of his richness.
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Not far from that big white yurta there were old and worn ones, in which other
poor shepherds that requested their rights from the rich bay were kept in jail and
had to eat what remained from the rich man’s table. These jailed shepherds as well
as numerous cattle of the man were used to be guarded by strong warriors with arms
and barking dogs.
The shepherds from the valley could easily capture the yurta, where guards
stopped, went around the cattle and thus approached the rich man’s yurta.
At that moment there were late guests at table in the white yurta. Guests’ best
shoed horses were outside the yurta. The owner of the yurta slaughtered a cow and a
sheep for guests. After they had finished eating the guests played the ooz-komuz. As
soon as the feast was over a horse with a decorated horse cloth on it was brought to
the doorway of the yurta and women with thimbles on their fingers sat down in circle.
They were offered kumiz. Suddenly the poor shepherds from the valley rushed to the
yurta and punished the rich man and set free other shepherds with fetters.

Likewise, we have witnessed the consequence of events of the story, i.e. the
symbols used in the embroidery made it possible to tell the whole story of the life of
the people. Every depicted sign is an element of the whole that ensures an encoded
information about the events in the embroidery. Every element that is given next to
the picture is a signifier and decoded information is a signified object and at the same
time they represent a part of a whole. Moreover, only combination of the elements
with each other in the composition makes the story available to understand.
As a conclusion of the paper, I would like to review and summerise information
concerning interpretation of Kyrgyz ornaments and patterns. Here, it is notable to
say that kyrgyz ornaments according to their origin can be distinguished into four
main groups:
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Ornaments of zoomorphic origin: “kochkor müyüz”; “arkhar müyüz”; “bugu
müyüz”; “it kuyruk”; “jylan”; “bürküt”; “ak kuu”; etc.
Ornaments, that represent plants:
Ornaments that represent geometric figures and images: circle, rhombus “kerege
köz”, etc.
Ornaments that represent cosmogonical objects: ay, kün, jyldyz, water, etc.

Arkhar. Wild
ram. (female)

Wild ram’s
head

Ram’s horn

“Bugu” Deer

Wild ram’s white
Wild ram’s horn
head

Deer’s head

White deer’s
head

Lower jaw of
Mountain goat’s Mountain goat’d
the mountain Mountain goat
head
horn
goat

Sheep’s head

White deer’s
horn

“Serke”
Castrated goat
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Cow’s head

Horse’s head

Femoral (thihg)
bone

Horse’s heart

Star (on the
cattle’s forehead)

Yak
Овца

Camel

Dog

Dog’s tail

Lower jaw of a
snow leopard

Bat

Tiger

Tiger’s claws

Tiger’s tracks

Snake’s head

Spider

Fish

Leech

Pigeon

Pheasant

Crow’s claws

Crow’s leg

Golden eagle

Young eagle

Hunting eagle

Swan

Butterfly

Fly
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Saw’s teeth

Mouse’s prints

Water

Ascending moon

Pomegranate

Firtree

Primrose

Handle of the ladle

Star

Tulip

Heart

Broken horn

Wave (dog’s tale)

Tilip

Hen’s eye

Kyrk shak
(Name of the plant)

Goose’s neck

Komuz’s runner Kitchen item to hold sth
(“tongue”)
hot

Dream
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Plate

Ornaments at the edge of items
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TRADITIONAL TEXTILES OF
THE YURUKS IN MACEDONIA

Jasemin NAZIM1

The Yuruks from Anatolia began to settle on the territory of present day Republic
of Macedonia in the 14th century, and continued to arrive gradually, in several waves,
until the end of the 16th century.2
The Vardar group of Yuruks in Macedonia encompasses the villages spread along
the left bank of the Vardar river. According to Galaba Palikrusheva,3 the VardarYuruks,
with their dominant ethnical features, form a distinctive ethnic group, within which
several subgroups can be distinguished. The differences between these subgroups
can be traced in their physical appearance, their costumes, and in the minor
language disparities. However, these differences have not influenced neither to the
ethnic group unity of the Vardar Yuruks, nor to their relationship with the other
Turkish-speaking groups in the surrounding area, referred by them as the Çitaks,
who were not considered to be real Turks, but rather an autochthonous islamized
people. The turkification of this islamized population was in large due to the small
cores of Yuruks that settled among them in their villages. These two different,
antagonistic, Turkish speaking groups, in many ways influenced each other.
1 Museum of Macedonia- Skopje
2 Stojanovski, A. Nekolku prashanja za Yurucite vo Kustendilskiot sanjak, Etnogeneza na Yurucite i nivnoto
naseluvanje na Balkanot, MANU, Skopje, 1986, 29-30
3 Palikrusheva, G. Etnografskite osobenosti na makedonskite Juruci, Etnogeneza na Jurucite i nivnoto
naseluvanje na Balkanot, MANU, Skopje, 1986, 69-73
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The contemporary Vardar Yuruk group was created after the Anatolian Yuruks,
with their original ethnic features, had gone through a process of adaptation to
the new geographic environment, had switched from nomadic to stationary way of
life, had lost their military status and interacted with the local Çitaks. The Vardar
Yuruk group kept a number of the ethnic features typical for their place of origin,
however a number of new specific ethnic features were created as well. Above all,
the people preserved their awareness of their ethnical belonging to the Turkish
people, nurturing their ethnic history through spoken tradition. Furthermore,
they preserved their language, that differed significantly from the Rumeli, Balkan,
Turkish, and that is very similar to the language of the other Anatolian Yuruk
groups. A number of typical elements of their costumes and customs were preserved
as well. The tendency to preserve so many archaic elements was largely induced by
the isolated positioning of many of their settlements that were located far from the
main roads.
As it can be seen in the available written documents from the Ottoman period, the
basic occupation of theYuruks used to be breeding and raising of sheep and goats.
Thus, in the village of Piperevo, Radovish, a market tax of 50 akça, was registered
in 1570 for the blankets (velençes) and the woolen cloth (aba) of the Yuruks.4 In
1619, in the complain of the KajmakchalanYuruks to the Divan was said that their
existence depended on shearing of sheep and production of aba, çuha and blankets,
which has always been their basic occupation.5 Even though theYuruks continued
their tradition of sheep-raising through centuries, by the beginning of the 2000s
it had been reduced to a minimum, as agriculture gradually became their primary
occupation.6
From 16th -18th of May, 2007 and from 25th-28th of November, 2008, I joined the
field expedition of two different teams from the Folklore Institute in Ankara, that
investigated the Yuruk villages in South-East Macedonia. We visited the villages
on the Pljachkovica mountain, near the city of Shtip – Prnali, Kuchitza and the
lowland village of Radanye, as well as the Radovish mountainous village of Kojali,
the Strumitza village of Yuksek Mahale and the Valandovo villages Kizildogan,
Dedeli and Chalakli.
The focus of my research interest were textiles of the Yuruks: types of textiles,
their appearance and usage, as well as the tools and techniques for their production.
4 Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Opshirni popisni defteri od XVI vek za
Kustendilskiot sanjak, tom V, kniga 2, Skopje, 1980, 69
5 Matkovski, A. Yurucite od Makedonija vo nekoi turski dokumenti, Etnogeneza na Yurucite i nivnoto
naseluvanje na Balakanot, MANU, Skopje, 1986, 43
6 Koneska, E., Yuruci, Muzej na Makedonija, Skopje, 2004, 7
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The lifestyle, clothes and household textiles are different in the villages situated
in the mountain sides from those in the lowlands. Differences can be traced, as
well, among the villages from the different regions, namely, the Shtip, Radovish,
Valandovo and Strumitza region. As they have remained rather isolated from the
surrounding area, the people in the mountainside villages have preserved many
of the archaic elements typical for the original Yuruk culture. Parts of traditional
home-made garments, especially bridal and ceremonial clothing were still being
produced in these villages. As the advances of the contemporary industrial culture
reached these villages rather late, old types of household textiles were still being
used. Nevertheless, alongside the hand-made textiles, industrial textile products
are being used in these villages as well.
In the lowland villages, Christian Macedonians live mixed with the Yuruks. A
number of inhabitants of the mountain villages had moved down to the lower villages
in the past 20-25 years. Nowadays, the traditional textiles are slowly disappearing in
these villages. Everyday clothing is no longer being home manufactured. Influenced
by the city life, the household textiles are now adjusted to sleeping on a bed – and
consists of quilts, cotton sheets, rag rugs and kilims. The textiles of theseYuruks are
no different from the household textiles of the Macedonian Christian population of
these or the neighboring villages.
In the hillside village Prnali, in the Shtip region, women still practice the craft
of hand-weaving. It is common that the weaving takes place during winter time,
when they are no longer engaged with their work on the fields. According to 73
year old Canşa, from the neighboring village of Kuchitza, the girls used to start
weaving, dokuma, from the early age of 15-16. But nowadays, the girls rarely ever
learn how to weave or embroider. Their bridal garments are usually made by their
mothers. Textiles for clothes and for household items are still manufactured, but
with a reduced repertoire, as the men no longer wear traditional clothing, whereas
the women clothing is only partially weaved. These days, the weaving is narrowed
down to aprons - fıta, sleeveless womens` woolen coat - ırka, and cotton linen - bez,
as well as woolen sleeping mat - döşek, quilted woolen blanket - örtu, and, woolen
cover with fringes - yambollı, made by the older women in the villages.
In the Chalakli village of the Valandovo region, the middle-aged and elderly
women weave kilims, rag rugs, yambollı and cotton linens. We met 62 year old
Meyra Zürver as she was weaving cotton sheets. She is constantly weaving for others
and has a lot of work. Atuş Ahmet of Kizildogan, Valandovo region, had left the
loom 20-25 years ago. She used to weave kilims, rag rugs and yambollı.
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Home Manufacture Of Materials Used For Clothing
During the research on the MacedonianYuruks, carried out by the Macedonian
Academy for Sciences and Arts in the 1970s, the ethnologist Angelina Krsteva7
documented that the traditional clothing was still in use, particularly evident with
the groups settled on the slopes of the mountain Pljachkovica. Several types of cotton
and woolen fabrics were woven for the manufacturing of their clothing. During our
field work in 2007 and 2008, we reached the conclusion that the manufacturing
of woolen clothing has been significantly reduced in the mountain villages, and
practically completely abandoned, especially by the younger generations, in the
villages of the Valandovo and Strumitza regions. Cotton fabrics, for the purpose of
making bridal garments, are produced only in the mountain villages. In the past 1015 years, everyday clothing – colorful women`s trousers and dresses, have been made
of machine-made materials bought from Turkey.
Cotton Fabrics
In the lowland villages of the Valandovo region – Chalakli, Dedeli and Kiz’ldogan,
as well as in the Strumica village of Yuksek Mahale, the older folks remember the
times when they planted and processed the cotton themselves, later using it to
weave bez for pants and shirts, don and gömlek, and şalvar. These pants and shirts
are still kept and used in Kazandol/Kızıldoğan. In the Shtip village of Radanye, they
wear 10-15 year old trousers and coats, don and ırka on their wedding ceremonies;
whoever does not own any – borrows from the others.
In the villages on the slopes of mountain Pljachkovica – Prnali, Kuchitza and
Kojali, cotton and woolen fabrics for clothing - urva, are still weaved. Women`s and
men`s underwear, don and gömlek are made of cotton cloth – bez, that, depending
from the number of twisted threads of the yarn, katlar, can be either three-ply, üçlü,
or two-ply, ikili; multicolored – alaca, or pure white – çık beyaz. The cotton yarn –
pamuk iplik, is bought from the market.
Woolen Fabrics
The felted woolen twill cloth, şayak aba, used to be weaved for making men`s
clothing, such as black trousers and coats, kara potur and kara palto and short
sleeved coat – kasak. Red woolen sashes – alaçalı püsküllu kırmızı kuşak were also
made for men. Knee-high leg wraps from goat hair, called keçe, were made for the
shepherds. Women clothing is still weaved in the hillside villages, mostly felted
plain weave cloths for the upper women’s sleeveless garments, black or white, kara
and akça ırka, as well as variegated women’s aprons alaça fıta, in tapestry weave,
barmakle aliyorsuk, ornamented with: stars – yıldız and tooth edged rhombs –
7 Krsteva, A., Nosijata na Yurucite vo Makedonija - glavni karakteristiki, Etnogeneza na Yurucite i nivno
naseluvanje na Balkanot, MANU, Skopje, 1986, 105-111
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güller, and white striped aprons for the elderly women. Red woolen headwear –
kırmızi sargı are still worn by the brides and younger women, and white woolen
çerge –– by the older women.
In the villages of the Valandovo region, woolen chequered sashes, kadın kuşak,
şal, used to be made, and they are still worn by the older women in winter time,
as well as, woolen aprons fıta and black woolen head coverings, ifram, worn until
the 1970s. For the men, trousers, potur, were made, as well as coats from felted
coarse woolen cloth, şayak, white or black colored, in twill weave - dört gucu, dört
ayaklı, and white men`s sash bel şalı. For the shepherds, heavy thick coats – kepe,
were made. In Chalakli, trousers - potur, coat- palto, waistcoat - yelek and setre –
upper men’s garment, were made from şayak for the men. Kepe was made for the
shepherds - çoban. Nowadays, these garments are no longer made.
Household Textiles
The costumes, with their archaic beauty have attracted the attention and interest
of a number of researchers. However, the household textiles have, up until today,
not been studied, nor written of. In the mountain villages in Eastern Macedonia,
the people lived in simple, poorly furnished houses till the late 20th century. It was
common for them to sleep on the floors, putting the covers and pillows in the corner
of the room during the day time.8 They would place a rush mat, hasır, on the floor,
putting a woolen mat, döşek, on top of it. The rush mats, were bought from the city
markets, but they are no longer used today. In Prnali, they place a sponge mattress
on the floor, a döşek on top of it, and cover themselves with padded blanket, örtü,
using a cotton or wool filled pillows, yastık, under their heads. They mostly sleep
on beds, but it is still common for some people to sleep on the floor. Quilts, yorgan,
are rarely used, instead, they either buy synthetic blankets, or they use the plainweaved woolen örtü. The wool for the örtü is mixed, black and white, kır, to prevent
dirt. This blanket is made of four pieces – en, is four endeze wide (2-2.5m), and five
endeze long (around 3m). For a single covering, a 20 endeze long cloth is weaved,
and then cut in four pieces, each five endeze long. These four pieces are then sewed
by length. The covering is folded in half, along its breadth, filled with wool and
then quilted. It is used as a cover when sleeping on either the floor or the bed. The
sleeping mats, döşeks, are made from two pieces of striped – çizgi, natural white
wool, made in plain-weave. They are padded with wool and quilted – niyendeliyoruz
yapayle, and sewed along the edges. The size of the small sleeping mats – ufak
döşecikler is 1m x 1.5m.
In Kojali, the sleeping mats – döşecikler, were padded with rags, potur yaması,
if the family was poor and did not have wool or cotton. When the mats are used
8 Tomovski, K., Yuruchki kuki vo Makedonija, Etnogeneza na Yurucite i nivnoto naseluvanje na Balkanot,
MANU, Skopje, 1986, 96-97

193

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

by one person – he or she lies on it lengthwise; when it is used by a man and his
wife – they lie widthwise. The coverings, örtü, are padded with wool - yapağ and
then quilted – içini yapayla dolduruyorlar, uracayıs niyendeleri. When they used to
pad and quilt the coverings, they would invite their neighbors to help – komşuları
aykırıy, örtüleri niyendelemeye. The örtü (1.5m x 2.5m) is made of three pieces - boy.
The three pieces, each 5m long, would be sewn together and folded in half. Under
the head they put woolen weaved pillows – yastık, filled with wool and ornamented
with small multicolored rhombs, made with pick-up sticks during the weaving,
tahta kaldırıyor, on the front side, and with stripes on the backside.
In the lowland villages, the people started sleeping on beds earlier, and
consequently they began manufacturing household textiles similar to the ones
made in the cities. They gave up woolen sleeping mats, döşek, and cushions - şilte,
a long time ago, and have been using quilts -yorgan and hand-made or machinemade cotton bed linen, while woolen kilims or rag rugs are placed on the floors.
Predominantly, however, they use industrial carpets, which are now available in the
mountain villages as well, to cover the floors.
In Yuksek Mahale, in the Strumitza region, they used to spread woolen kilims çerge, alaca kırmızı, çeşit boya, on top of the rush mat, hasır. The çerge has a cotton
warp, and the weft is made of wool, yapağ iplikten. It has two sewn pieces, and is
ornamented with stripes. They would pick with their fingers the woolen yarn for
weaving the patterns, alaca - elle, or with pick up sticks – tahtaille kaldırıyorlar
düzende. They used to pray on a çerge, but nowadays they use machine-made
rugs, seccade, bought in Turkey, instead. Furthermore, in the mosques, where
they used to cover the floors with rush mats, hasır, they now use only machinemade carpets. The mattresses, made of machine-made cotton fabric, basma, that
used to be padded with old şalvar or cotton, are no longer used. Today, they either
spread sponge mattresses on the floors, or they sleep on beds. They used to make
the pillows, yastık, out of basma. They no longer make quilts, yorgan, padded with
cotton, made of cotton linen underneath and a yorgan basma on top. Today, they
buy machine-made quilts.
In Kizildogan, Valandovo region, they had stopped using rush mats - hasır, and
spread kilims on the floor instead. Their döşeks were red – kırmızı. They used to sew
cotton yorgans. Nowadays, they put the kilims on the bed, and rag rugs - çerge, on
the ground. Atuş Tahir, over 70 years old, used to weave kilims, rag rugs, blankets
with knotted fringes – seccade. She has woven, for each of her seven children two
kilims made of three pieces – üç el, üç parçe, with pick-up sticks – tahta kaldrma,
and with a shuttle – mekikle. The kilims and the rag rugs have a cotton warp.
Müzeyen Tahir, born 1928 in Chalakli, married in the Valandovo village of Dedeli,
used to spin and weave herself, but she stopped a long time ago. They used to spread
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hası’r on the ground, putting a kilim, cushions - şilte, minder and döşek on top. The
old döşeks were padded with cotton or wool. The pillows - yastık was weaved out of
wool, and cotton sewed quilts yorgan were used as sleeping covers. Sheets of ase,
a ready-made cotton cloth, were made for the quilts, and bez sheets were made for
the pillows. The bed sheet, yatak çarşaf, was made of three pieces, üç kanatlı, and
was spread on top of the cushions, made of satin. The sheet – yatak çarşaf, fitilli was
weaved 40-50 years ago from a ready-made cotton yarn ind iplik, with stripes from a
home spun cotton - fitil iplik and silk - kozak iplik. Müzeyen used to weave kilims as
well. The model, örnek, for the kilim – tahta kaldırma, weaved with pick-up sticks,
was borrowed from a Macedonian bride that had arrived in Dedeli from Berovo, in
Eastern Macedonia. She also weaved the striped kilim, made of four pieces - kanat,
with, when she was a young girl. It used to be spread on the floor, in the large
rooms. The warp - çözme, is cotton yarn – pamuk iplik. Partal çerge, the rag rugs,
were weaved up until 10 years ago, and the oldest rugs originate from a very long
time ago.
In the Valandovo village of Chalakli, they did not use to own any beds, and
instead, slept on the ground, spreading only rush mats, hasır, that they would
buy in Strumitza. They used the rush mats up until 40-50 years ago. On top of the
rush mats, they would place woolen homemade mats, döşek or mats sewn out of
machine-made material kumaş, and they would cover themselves with a cotton
quilt yorgan. They spread the kilims on the floor.
These days, the houses in Chalakli are equipped with contemporary machinemade furniture, carpets, blankets, quilts and linens. However, several women that
are actively weaving and manufacturing household textiles can still be found in
the village. One of them is Meyra Zürver. She weaves woolen blankets with wovenin fringes – püskullu yapağdan yambollu, in plain or twill weave, iki guçu, dört
guçu, then rag rugs – yamalıktan çerge, and cotton linen for bed, for the summer
days, yatak çarşaf. The cotton çarşaf consist of three pieces, çav. A nine lakıt long
cloth is weaved, cut into three pieces that are than put together, and hand sewn.
The sheet is made of a machine-made white cotton yarn. It is ornamented with
horizontal stripes - atma. Meyra makes three models of kilims, as well: düz alaca –
with multicolored stripes, gül model – with motives of roses and tatlı model – with
diamonds. The kilims are 2-3 meters long, have three pieces, a cotton warp and a
woolen weft. They are used as bedspreads.
Amide Ömer, from the same village, has woven, to serve as a bedspread, a
çarşaf yanlık, made of three pieces, çag, with a crocheted lace. The sheet is white
with stripes in orange and blue, and pick-up ornaments, tahta kaldırma. For her
daughters and daughters-in-law, she made kilims with diamond motives, and kilims
ornamented with pick-up sticks, tahta kalkma.
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Magbülle Veysel, from Chalakli, weaves çerges and çarşafs. The çerges are made
of rags, yamalık çergesı or yamalık kilim are weaved out of old clothes or leftovers
from some of the Valandovo textile factories. The cotton warp used for the rag rugs
is bought in the town. Previously, the floors were completely covered with çerges,
and in lesser extent they are still used.
Apart from the aforementioned textiles, the Yuruks weaved baby wraps and
children`s aprons. In Kojali, it used to be common to wrap the baby in belek fıtası/
potur belek for the first 40 days. The wrap (110cm x 110cm) had two sewn pieces,
made of white woolen yarn in plain-weave, yapaydan düzende dokuma. The toddlers
were dressed in aprons – bebek fıta, made of the same material they used for the örtü.
The Yuruks would also weave woolen bags, iybe/heybe and sacks- çuval. Nowadays
they use nylon and sackcloth instead. In the lowland villages, they used to use handweaved cotton towels and cloths covering the bread dough.
Wedding Kilims
Distinctive kins of kilims were used for the wedding ceremonies. In the
mountainside villages, the same kind of woolen variegated beautiful kilims – alacali
yakışık kilim, were used to wrap the babies, to cover the wollen mats and beds during
celebrations and to be placed on horses when the brides were being taken from their
homes. They would put a packseddle, semer, on the horse, and a kilim on top of it.
These kilims are made of three pieces, and are ornamented with stripes in vivid
colors dominated by red and yellow. In the Kuchitza village, when the bride would
climb down from the horse, she would not step on the ground, but on a döşek placed
there for that purpose.
The same tradition of covering the bridal horse with a kilim was nurtured in
the lowland villages as well, however the patterns of these kilims differed – they
were made with concentric tooth-edged rhombs, or some other geometric motives.
Amide Ömer, from Chalakli, owns a wollen kilim yun kilim that was given to her by
her mother-in-law in 1968; the kilim is made in tapestry weave – geçme kilim, elle,
it has four joined pieces, çağ, with rhomb motifs. It is the kind of kilim that would
be put on top of a horse. They would put chests with the dowry of the bride on both
sides of the horse, the quilts in the middle and the kilim on top. The bride would
ride along sitting on another, kilim covered horse.
Manufacture Of Textiles
The manufacturing of textile fibers, as well as the weaving was done exclusively by
the women. In Chalakli the cotton fibers were prepared at home. Firstly, they would
remove the seeds, and then fluff the cotton with wooden bow, yay, and tendon. The
wool, yapağ, was carded, yapağ attırma, with wooden cards with metal bristles tarak. But nowadays, the people are taking the wool in the city for machine carding.
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All the women used to spin, and they would do it anywhere, fitting it in their daily
schedule: at home, on the river, on the field. In Prnali, they had no distaffs, they
would place the wool on the floor, and spin it with a spindle – ig, which had a stone
whorle. In Yuksek Mahale, they spun with a spindle - iğri, and a distaff – öreke, on
which the sliver - kadela was put and then spun. In Kojali and Chalakli they spin,
eğirmek, with a spinning wheel – çıkrık. Some women use a distaff – öreke. The spun
yarn is wound on a forked stick – arşın. The spun yarn – gelep, is than removed from
the arşın, washed in warm water, dried and put on the swift – fırteşka.
The spun yarn, if needed, was then died. They would perform the dying at home
with natural or industrial dyes, or they would take it to the dyers in the neighboring
cities. In Chalakli, they would use pomegranate peels – nar kabuğ, for the darkred, green nut shells for brown – kahverengi, and quince or onion peels for greenyellow. The yarn is then wound on bobbins - masır, made of reeds – saz, using
the spinning wheel – masırlar dolarlar çekrikte. The warping is performed on the
ground, çozerler maydanda, by two to four women. Several warping pegs are stuck
on the ground, two of them, where the cross is, close to each other, and the others
much farther - iki kazık yakına, bir tane uzak. The warp is then wound to the warp
beam - krosno dolarmak.
The loom, as well as the other tools used by the Yuruks for processing and
spinning of the textile fibers, are no different than the ones that the Macedonians
use. The looms were made by the village men. The foot-operated loom is called
düzen in all the villages, except in Dedeli, where they use the term tezğah. It is
made out of a wooden frame, with a warp beam – arka krosna, krosnalara sarıydik
/iplik krosnoda dolanır, and cloth beam, ön krosna. It is interesting to note that
the Macedonian word krosna is used for this part of the loom, while for all the
remaining parts of the loom, Turkish words are used: tefe – beater, darak – reed,
eriş/gücu – heddles, çekara/çakaraşka – pulleys, ayaklık – treadles, kamşı – board
that prevents the warp from overlaping, sepe – two stick placed behind the reed to
keep the shed fixed. The women make the heddles themselves.
The warp is called çözgu /çözme, and the weft - atkı /arış/ argaç. The warp is
threaded in the heddles and the reed by two women together. For different types
of textiles, reeds of different sizes and number of dents are used. They weave both
plain and tapestry weave, iki ayaklı and the twill weave, dört ayaklı. The weft is
wound on a shuttle - mekik, used for weaving plain or striped cloths, while the
aprons and some of the kilims are tapestry woven, by fingers, elle. Some kilims,
sheets and pillows are ornamented with motifs executed with pick-up sticks. The
loom is with limited width, thus the larger pieces – kilims, sheets, rugs, sleeping
mats and coverings etc. are made of two or more pieces that are then sewn together.
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It is interesting to observe that different names are used for these sewn pieces: enPrnali, boy – Kojali, el – K’z’ldogan, kanat – Dedeli, çav/çağ – Chalakli.
The wollen cloth used for garments - aba was felted in order to become thick. In
Kojali they used to have water operating fulling mill – valaspa, but its owner moved
out to Turkey. But even nowadays they felt the woolen cloth for ırka in a very archaic
manner. In Kojali, they go to a place called Beygir bunar, where kettles with warm
water are put and the cloth is felted by pouring the hot water and pressing the cloth
on huge stones with hands, as if they were kneading a dough. This requires the hand
of 5-9 people, depending on the amount of cloth.
The process of manufacturing textile fibers, the tools, as well as the weaving
techniques that are used by the Macedonian Yuruks are no different than the ones
used by the Macedonians and other ethnic groups living in Macedonia. The only
garments that are weaved in a specific manner are the bridal aprons, where the
backside is different from the front side. On the backside, the weft threads are left
hanging, unlike in the Macedonian weavings of this kind, where they are equal in
both the front and the backside. Similar technique is applied only by some of the
Islamized Macedonians in Western Macedonia. The terminology used to describe
the weaving and the tools is predominantly of Turkish origin, with only a small
number of Macedonian words, such as: krosna, kadela, fırteşka, valaspa, şayak.
Some word and phrases of the technical terminology are very likely translated from
Macedonian, such as tahta kaldırma/ tahta kalkma, yamalık çergesi, elle, mekikle
dokuma, püskullü yambollı. On the other hand, a significant number of words
used by the Yuruks and other Macedonian Turks have been adopted in the everyday
Macedonian language: kilim, çarşaf, döşek, yorgan, jastak, futa, çekrık, pamuk etc.
These are all examples that point out the contacts made and the interaction
between the Yuruks and the Macedonians. Apart from the terminology, weaving
tools and techniques, as well as certain types of textiles, other similarities can be
traced as well. For instance, sleeping on the floor on rush mats, was also common in
the Macedonian villages. In the villages that had contacts with the Yuruks, such as
the ones in Ovche Pole, woolen chequered mattresses were used. The manufacturing
of kilims and quilts in Macedonia, particularly in the cities, was initiated after
the Turks had arrived in Macedonia. The custom of covering the horses from the
wedding processions with kilims was common for the Macedonians, as well as for
the Yuruks.
On the other hand, the contemporary Yuruks, especially the ones living in the
ethnically mixed villages and the villages located in the vicinity of cities, have
adopted a number of elements from the contemporary lifestyle and as well from
the new types of textiles adjusted to the new way of life, as are the kilims used as
bedspreads, the rag rugs, the yamboliya, etc. There are practically no differences
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between the household textiles of the Turks and the Macedonians in these villages.
The mutual influence of cultural elements between the Yuruks and the Macedonians
is not solely due to their recent contact. Namely, the two ethnic groups have been
in contact with each other ever since the Yuruks played an important role in the
processes of islamization and turkization of the local Slavic Christian population,
centuries ago. These originally Slavic people, mixed with the Turkish population,
had brought along elements of their own culture, while accepting a number of
Yuruk cultural elements, as well. The Yuruk textiles that still may be found the
villages in Macedonia are the result of this interaction.
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Photographs For Yuruk Textiles İn Macedonia
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1. Bridal dress made of hand-woven
fabrics, v. Kodjali

4. Woman’s sash, kadın kuşak, v.
Kizildogan

2. Woman’s sleeveles coat, ırka, v.
Kodjali

5. Wollen sleeping cover,
örtü, v. Prnali

3. Bridal apron, alaca fıta, v. Prnali

6. Padded sleeping mat, dösek, v.
Kuchitza
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7. Kilim, çerge, v. Yuksek Mahale

11. Meyra Zürver, weaving pamuk
carsaf on a loom, düzen, v. Chalakli

8. Kilim, v. Chalakli
9. Cotton sheet, pamuk çarşaf, v.
Chalakli

10. Wedding kilim, v. Prnali

201

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• Interviewees:
• 2007 - Prnali: Şefiye Mahmut, age 57, Rasiye Mahmut, age 26, Nadiye Mahmut, age 50;
Kuchitza: Alife Tahir, Canşa, age 73; Chalakli: Semra Akif Latif, age 29; Kojali: Yaşa Yakup,
age 59.
• 2008 - Yuksek Mahale: Hafize Destanova, age 74; Kızıldoğan: Ürmügül Keleşova, age 25,
Atuş Ahmet Tahir, age 70; Dedeli: Müzeyen Tahir, age 80; Chalakli: Meyra Zürver, age 62,
Feriye Ferhad, age 70, Magbülle Veysel, age 56, Amide Ömer, age 56.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELİNLİKLER

Yrd. Doç. Dr. Miyase ÇAĞDAŞ1_ Arş. Gör. Arzu BOR2

Giriş
Bireyi soğuktan, sıcaktan ve her türlü dış etkiden koruyan giyim; süsleme özelliği
ile insanın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hangi topluluğa bağlı olduğunu
da belirtir (Karaman, 1974: 9). Milletlerin, yaşam biçimlerine, örf ve adetlerine
göre giyindiklerini geleneksel giysileri ortaya koymaktadır. (Kurt, 1995: 1). Uzun
zaman ortak bir coğrafyayı paylaşan Türkler, giyim-kuşam konusunda gelenek ve
göreneklerine bağlı kalmışlardır (Akurgal, 2000: 8).
Türk kültürünün mirası olan kadın giysileri içinde yer alan ve düğünlerde
giyilen gelinlikler; kullanılan malzeme, renk, model-kesim, süsleme özellikleri,
aksesuarlar bakımından önemli özellikler taşımakta ve dönemlere göre farklılıklar
göstermektedir.
Yöntem
Bu araştırmada kronolojik olarak Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet
ve Cumhuriyet sonrası döneme ait gelinlikler incelenmiştir. Literatür taraması
sonucunda ulaşılan bilgiler ve görsel kaynaklarla Türk kültürüne ait gelinlikler
sunulmuştur. Sunulan bilgiler ve görsel kaynakların ışığında sonuca ulaşılmaya
çalışılmıştır.
1 Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü,
miyasecagdas@windowslive.com
2 Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, arzubor@hotmail.com
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Türklerde Gelinlikler
Köklü bir geçmişe sahip olan Türkler, dünya coğrafyası üzerinde sık sık yurt
değiştirerek geniş bir alana yayılmış, buna bağlı olarak pek çok kültür ve dinin
etkisi altında kalmıştır. Türk kültüründe gelinlikler incelendiğinde, Türklerin tarih
boyunca geçirmiş oldukları değişimlerin ve farklı toplumlarla etkileşimlerinin
izlerini görmek mümkündür.
Bunda Orta Asya’nın, İslami kültürünün ve yeni yurt Anadolu’nun kültür ve
inanç unsurlarının etkisi olduğu görülmektedir (Aslanapa, 1977: 442).
Türk kültüründe gelinliklerin günümüze ulaşan örnekleri bulunduğu gibi,
bazı dönemler ile ilgili günümüze ulaşılan örnek bulunmamaktadır. Orta Asya’da
yaşayan Türkler ve Selçuklu dönemine ait gelinlikler konusunda kaynaklarda
yer alan bilgiler ve görsel kaynaklar da oldukça sınırlıdır. Osmanlı dönemine ait
gelinliklerden günümüze ulaşan örnekler, müzelerde sergilenmektedir. Bu dönem
gelinlikleri konusunda yazılı kaynaklardan yeterli bilgi ve görsel kaynaklara ulaşmak
mümkündür. Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet sonrası dönem gelinlikleri için de
aynı durum söz konusudur.
Orta Asya’da Gelinlik
Türk giyim tarihi ile ilgili bilgileri Orta Asya’daki arkeolojik kazılardan, çiniseramiklerden, minyatürlerden, heykellerden, madeni eşyalardan, Divan-ü
Lügat’it Türk’ten, seyahatnamelerden ve müzelere ulaşan giyim örneklerinden
öğrenilmektedir (Özel ve Tan, 1992: 12 ).
Türk kültür tarihimizde çeşitli dönemlere ait kadın giyim-kuşamı ile ilgili bilgi
veren kaynaklar bulunmaktadır. Ancak kadın yaşamında önemli yeri olan gelinlikler
hakkında bilgi veren kaynağa rastlanmamıştır.
Göktürkler dönemine ait Katanda kurganında ipekli ve kürklü elbiseler ile
kürklü kaftanlar bulunmuştur. Bu kaftanlar Göktürklerin giyimleri hakkında bilgi
vermektedir. Ancak gelinliğe dair bilgiye ulaşılamamıştır (Ögel, 1991: 156).
Yukarıdaki bilgilerin ışığında; Orta Asya’da yaşayan Türk kavimlerinde gelinlik
olarak isimlendirilen özel bir giysi olmadığı, gelin giysisi olarak ipekli kumaştan ve
kürkten yapılmış, günlük giysilerden daha süslü giysilerin giyildiği söylenebilir.
Selçuklu Dönemi’nde Gelinlik
Selçuklu dönemi giyimi ve süs öğeleri konusunda Kubadabad Sarayı’nın figürlü
duvar çinilerinde görülen kadın figürleri bilgi veren kaynaklardır (Aslanapa, 1977:
59). Diğer bir kaynak ise Konya’da 13.Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı bilinen “Varka-ı
Gülşah Mesnevisi” minyatürleridir (Elveren, 2002: 32). Bu bilgiler ışığında Selçuklu
döneminde kadınların giysileri arasında ferace, kaftan, cepken, hırka, şalvar ve
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üç etek yer aldığı görülmektedir. Dede korkut destandan edinilen bilgilere göre,
kızların evlenmeden önce ak kaftan giydikleri, nişanlanan kızların ise kırmızı
kaftan giydikleri bilinmektedir (Süslü, 1989: 31). Ayrıca gelin ve güveyin (damadın)
kırmızı kaftan giymesi nedeniyle kırmızı rengin güveylik simgesi olduğu da
söylenir. Bu kaftanların beden kısmının vücuda oturduğu ve ilik düğme ile
kapanma uygulandığı, bazen de ilik düğmesiz kapanmalı modellerin tercih edildiği
bilinmektedir. Kadınların giydikleri kaftanlar çiçeklerle bezenerek süslenmektedir.
Kaftanın beline maden, deri ya da süslü kumaşlardan yapılmış kuşaklar bağlanmıştır
(Türkoğlu, 2002: 66).
Selçuklu dönemi gelinlikleri ve süslenme öğeleri, Anadolu’ da yıllarca bir
gelenek olarak sürmüştür. Her ne kadar, bölgelere göre gelinlik ve süslemelerinde
bazı farklılıklar olsa da bunlarda Selçuklu dönemi izlerini bulmak mümkündür
(Köymen, 1992: 13).
Ulaşılan görsel kaynaklar ışığında, günlük giysilerde başlık kullanıldığına göre,
gelin giysileri ile özel başlıkların kullanıldığı söylenebilir.

Varka- ı Gülşah Minyatürü.
(www.paleoberkay.cjb.net ).

		

Selçuklu Dönemi
Gelinlik Minyatürü.
(Süslü, 1989: 122).

Selçuklu Dönemi
Kadın Başlığı.

(Özder, 1999: 75).

Osmanlı Dönemi’nde Gelinlik
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, Fatih dönemine dek, Türk giyimine ilişkin
yeterli ve güvenilir bilgi edinilememiştir. Fatih döneminden sonraki Türk giyimi ise,
İstanbul’ a gelen yabancı, gezgin ve ressamların eserlerinden, Türk ressamlarının
minyatürlerinden öğrenilmektedir. Ayrıca sarayda bulunan giysiler de bu konuda
bilgi vermektedir (Özer, 2009: 337).
Osmanlı geleneği gereği kızlar, simli, pullu, işlemeli giysilerden çok, genellikle
sade elbiseler giymişlerdir. Kadınların ilk gösterişli giysileri gelinliktir. Gelini diğer
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kadınlardan farklı kılan, gelinliğin yanı sıra gelinliği tamamlayan gelin başı, duvağı
ve aksesuarları olmuştur (Memiş, 2003: 209).
Bu dönemde pahalı kumaşlardan yapılan gelinlikler, gösterişli ve süslüdür. Saray,
hanedanlık rengi olarak kırmızı rengi benimserken, halk kırmızının yanı sıra mor,
mavi, pembe gibi canlı renkleri tercih etmiştir.
Gelinin yüzünü örten duvak kırmızıdır. 1870’lerden sonra Batı etkisiyle daha açık
renkte gelinlikler giyilmeye başlanmıştır. Beyaz kumaştan gelinliği, ilk kez 1898’de
Kemalettin Paşa ile evlenen II. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan giymiştir. 20.
yüzyılda vazgeçilmez olan beyaz gelinlik il kez sarayda giyilmiştir (Akt: Bor, 2010:
25).
Osmanlı dönemi kadın giysileri ve gelinliklerini, yaşam biçimi etkilediği gibi;
saray, şehir ve kırsal kesim gibi grupların kendilerine özgü kuralları, gelenek ve
görenekleri de etkilemiştir. Giysiler değişik boyama, dokuma, işleme ve modellerle
zenginleştirilmiştir. Osmanlı döneminde günlerce süren düğünlerde, düğünün
her gününde farklı giysiler giyilmiştir. Kına gecesinde, gerdek gününde ve gerdek
sonrasında giysiler farklıdır. Gerdek sonrasında giyilen giysi ‘paçalık’ olarak
isimlendirilmiştir (Faroqhi, 2002: 123).
19. yüzyılın başlarında “üç etek” ve “dört etek” olarak isimlendirilen modeller
gözde olmuştur. Üç etek; yanları yırtmaçlı, önü açık, belden ilik düğme ile
kapanmalı, boyu yere kadar uzun entaridir (elbisedir). Üç etek, 1875’ere kadar
yaygın olarak kullanılmış ve kullanımı kırsal kesimde 20. yüzyıla kadar sürmüştür.
1867’de Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati dönüşünden sonra üç etek ve şalvarlara
gençlerin rağbeti azalmış, “iki etek” entari modası görülmeye ve Batı modasının
etkisi hissedilmeye başlanmıştır (Kültür Bakanlığı, 2002: 95).
19. yüzyılın başlarında çoğunlukla mor ve bordo kadifeden yapılan, üzerine
dival işi tekniğinde sırma ile çeşitli bitki motifleri işlenen ve “bindallı” adı verilen
elbiseler, gelinlik ve tören giysisi olarak tercih edilmiştir. Bu giysiler hazır satıldığı
için Ankara’da “Kutu içi entari” , Konya’da “mıhlama”, diğer bölgelerde “bindallı”
olarak isimlendirilmiştir (Çağdaş,1992: 35). Kırsal kesimde ise bindallı ile aynı
kumaş kullanılarak, aynı motif ve teknik uygulanarak işlenen şalvar, ceket cinsinde
giysiler giyilmiştir (Memiş, 2003: 215).
Osmanlı dönemi kadın giyiminde tek ceketler giyildiği gibi, elbise ile takım
olan ceketler de giyilmiştir. Kadın giyiminde yer alan tepebaşı entariler, iki etek
entariler, kutu içi entariler ile giyilen ceketler elbise ile aynı kumaştan yapıldığı
gibi süslemeleri de elbise ile uyum içindedir. Atlas, canfes gibi kumaşlardan üçetek
biçiminde yapılan tepebaşı entariler, geverse ve gümüş pullarla süslenmiş ya da
iğne ardı ile işlenmiştir. Bu entarilerin üstüne elbise ile aynı kumaştan yapılmış ve
aynı süsleme tekniği ile süslenmiş saltalar giyilmiştir. Genellikle kadife ve telli hare
gibi kumaşlardan yapılan omuzları dikişsiz, etek ucu yanlarda dize kadar yırtmaçlı,
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yırtmaç kenarları ince sırma kordon ile süslenmiş iki etek entarilerin süslemelerinde
dal ve yaprak motifleri kullanılmış, bu entarilerin üstüne de aynı kumaş ve süsleme
özelliğinde salta giyilmiştir(Çağdaş,1992: 35). Entarilerin (elbiselerin) “dört peşli,
dolama, topuk döven, kumru yaka, hâkim yaka, çantalı” gibi değişik adlarla anılanları
da vardır (Memiş, 2003: 215).
Geleneksel gelinlikler birkaç parçadan oluşurdu. İşlemelerde süslenmiş iç
gömleği, değerli kumaşlardan işlemeli şalvar, işlemeli entari, üç etek ya da kaftan
bulunurdu (Ana Britannica, 1994: 198). Batılılaşma başlamadan önce, desenlerde
kırmızı, mavi, yeşil, siyah gibi az ve temel renklerin birbirine zıt kullanılmasıyla
ahenk sağlanmıştır (Altınay ve Yüceer, 1992: 94). Bu entarilerin ağır işlemelileri
düğün, tören giysileri ve gelinlik olarak kullanılmıştır. Entariler kemha (brokar),
kadife, çatma (bir tür kadife), seraser (altın ve gümüş alaşımlı telle dokunmuş ipekli
kumaş), atlas, canfes, tafta, vala, çuha, sof şal ve diba gibi kumaşlardan yapılmıştır.
Genellikle oyuntulu yakalı entarilerin bele kadar yaka yırtmacı bulunmaktadır.
Yaka açıklığından, içe giyilen “helâli gömlek” görünür. Bu entari ile başa krep veya
yemeni örtülür, bele gümüş kemer takılır (Özder, 1999: 92).
II. Abdülhamit döneminden itibaren büyük şehirlerde bindallı entari, yerini batı
etkisindeki uzun etek ve ceketten oluşan takımlara bırakmıştır.
Etek-ceketler; atlas, tafta ve münakkaş gibi ipekli kumaşlardan yapılmıştır. Atlas
kumaşa bindallı tarzında yapılan ve oldukça uzun kuyruklu olan etek ve korsajlı
ceketler, ilk örnekleri oluşturmuştur. Bu gelinlikler, daha sonra yerini, tafta ve sim
dokumalı ipekli kumaşlardan yapılan uzun, kloş etekli, korsajlı, balenli, vücudu
saran, pelerinli gelinliklere bırakmıştır. Giysinin aynı rengi ve işlemesine uygun
olarak kumaş ya da deri ayakkabı ve çantalar kullanılmıştır. Giysilerdeki batılılaşma,
ayakkabı modellerine de yansımıştır (Özer,2009: 349).
Osmanlı dönemindeki genç kızların hayallerini süsleyen gelinlikler, bugünün
genç kızlarının da düşlerini zenginleştirecek niteliktedir.

Osmanlı Dönemi Gelinlikleri. (www.tesetturluabiye.wordpress.com)
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Osmanlı Dönemi Gelinlikleri.
(www.tesetturluabiye.wordpress.com)

İsmet İnönü’nün Eşi Mevhibe Hanım’ın Gelinliği
(Bilgehan, 1996: 4).
Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Gelinlik
Cumhuriyet döneminde Meşrutiyet dönemlerinden farklı olarak moda, Batılı
moda tarzının benimsenmesinden çok, devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan
medenileşme siyasetinin kadın vücudu üzerinde ispat edilmeye çalışılmasıdır
(Barbarosoğlu, 1995: 171). Batılılaşma sürecinde kamusal alan yeniden tanımlanmış
ve özel genel ayrımının toplumsal yapı içerisinde yeri belirlenmiştir. Toplumsal
değişmeye paralel olarak giyimde önemli değişimler yaşanmıştır. Sokaktaki insanın
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sosyal statüsü giyiminden anlaşılırdı. Dönemin gazete ve dergileri ise, özellikle
kadın giysileri başta olmak üzere değişimi ve son modayı topluma ulaştırmaktaydı
(Özer, 2009: 328).
Cumhuriyet dönemi batılılaşma girişimlerinde Batılılaşma politikasının
toplumsal alanda yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Kendini çağdaş dünya ülkelerine
göstermeye çalışan Cumhuriyet yönetimi, toplumsal yaşamı giyim-kuşamı uygar
ülkelerdeki seviyeye getirmeye çalışmaktadır (Meriç, 2000: 12). O yıllarda modaya
uymak, geleneksel giysileri terk etmek olarak anlaşılmakta, ancak modaya uyumda
aşırıya gidilmesinden kaçınılmaktadır (Barbarosoğlu, 1995: 174).
İlyasoğlu, Cumhuriyet kadınını; “Cumhuriyet döneminde yaşayan kadın bir
cepheli kadın değildir. İş hayatında da kendisini gösteren kadındır, fikir kadını
olduğu kadar süs kadınıdır” ifadesi ile anlatmıştır (1984: 73).
Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet dönemi sonrasında Türk kadın giyiminde
dünya modasına paralel bir gelişme olmuştur (Çapa, 1996: 24).Bu moda Türk
kadınının önemli gün giysisi olan gelinlikteki değişimi de beraberinde getirmiştir.
Bindallı, üç etek, şalvar, cepken gibi giysi cinslerinden oluşan renkli geleneksel
gelinlikler, Cumhuriyet dönemi ve sonrasında yerini elbise cinsinde beyaz gelinliğe
bırakmıştır. Ancak beyaz gelinliğe geçiş çok kolay olmamıştır. Bu nedenle Cumhuriyet
Dönemi’nde gelinliği giyen kişinin sosyo-kültürel durumuna göre renkli gelinlikler
de görülmektedir. 1990 ve sonrasında gelinliklerde büstiyer kullanılmaya başlanmış
ve büstiyer kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Bu nedenle etek ve büstiyerden
oluşan gelinlikler popüler olmuştur.

1923 Yılına Ait Gelinlik

1924 Yılına Ait Gelinlik

1925 Ait Gelinlik

(Mehmet Ektem Özel Koleksiyonu).
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Atatürk’ün Manevi Kızı Nebile
Hanım’ın Gelinliği 17 Ocak 1929
(Avcı, 2004: 126).

Atatürk’ün Manevi Kızı Rukiye
Hanım’ın Gelinliği 26 Haziran 1930
(Gülersoy, tarihsiz: 31).

Maraşel Fevzi Çakmak’ın Kızının Gelinliği
Ankara Halk Evi 14 Mayıs 1931
(Avcı, 2004: 125).

1930 Yılına Ait Gelinlik
1944 Yılına Ait Gelinlik
1961 Yılına Ait Gelinlik
(Mehmet Ektem Özel Koleksiyonu).
(Perihan Canbolat Aile Albümü).
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1982 Yılına Ait Gelinlik
(Bor, 2010: 84).

1992 Yılına Ait Gelinlik
(Miyase Çağdaş Aile Albümü).

2007 Yılına Ait Gelinlik
(Sedef Karaarslan Aile Albümü)

Sonuç
Araştırmada Türk kültür tarihi içerisinde yer alan gelinliklerdeki değişim
ve gelişim Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası olarak
sırayla ele alınarak incelenmiştir. Minyatürler, fotoğraflar Türk kültüründe yer alan
gelinlikler hakkında bilgi veren kaynaklardır.
Türk kültürünün özelliklerini yansıta gelinlikler; giysi cinsi, renk, kullanan
malzeme, model-kesim özelliği, süsleme özelliği ve tamamlayıcı aksesuarları ile
ilgili ulaşılan sonuç şöyle özetlenebilir:
Orta Asya’da giyilen gelinlikler ile ilgili kaynakların sınırlı olması ulaşılan sonucu
da sınırlı kılmaktadır. Orta Asya’da yaşayan Türklerde gelinlik olarak isimlendirilen
özel bir giysi olmadığı, gelin giysisi olarak ipekli kumaştan ve kürkten yapılmış,
günlük giysilerden daha süslü giysilerin giyildiği söylenebilir.
Selçuklu döneminde kaftanın gelinlik olarak tercih edildiği görülmektedir.
Çiçeklerle bezenen kaftanın model-kesim özelliği olarak, beden kısmının vücuda
oturduğu ve ilik düğme ile kapanma uygulandığı, bazen de ilik düğmesiz kapanmalı
modellerin tercih edildiği bilinmektedir. Selçuklular döneminde kadınlar gelinlikte
kırmızı rengi tercih etmişlerdir. Gelinliği tamamlayan aksesuarlara bakıldığında,
kaftanın beline maden, deri ya da süslü kumaşlardan yapılmış kuşaklar bağlandığı
görülmektedir.
Osmanlı döneminde “üç etek” ve “dört etek” olarak isimlendirilen giysi cinslerinin
gelinlik olarak tercih edildiği görülmektedir. Yanları yırtmaçlı, önü açık, belden ilik
düğme ile kapanmalı, boyu yere kadar uzun olan “üç etek”in, 19.yüzyılın başlarında
yerini “bindallı” ya bıraktığı ortaya çıkmaktadır. II. Abdülhamit döneminden
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itibaren “bindallı” nın yerini, Batı etkisindeki uzun etek ve ceketten oluşan takımlara
bıraktığı görülmektedir. Osmanlı döneminde kadınlar “üç etek” “dört etek” olarak
isimlendirilen gelinliklerde kırmızı, mor, mavi, pembe, yeşil, siyah gibi canlı renkleri
tercih etmişlerdir. 19. Yüzyıl başlarında giyilen bindallının mor ve bordo kadifeden
yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde gelinlikler kadife, atlas, canfes, kemha, çatma,
senaser, tafta, vala, çuha, diba gibi kumaşlardan yapılmıştır. Model-kesim özelliği
incelendiğinde Osmanlı dönemi kadınları yakaları genellikle oyuntulu, bele kadar
açık yırtmacı olan entarileri (elbiseleri) tercih etmişlerdir.
Batı etkisiyle değişen gelinliklerin ise bindallı tarzında yapılmış uzun kuyruklu,
etek ve korsajlı ceketlerden meydana geldiği görülmektedir. Bu gelinlikler yerini
kloş etekli, korsajlı, balenli, vucudu saran, pelerinli modellere bırakmıştır.
Gelinliği tamamlayan aksesuarlar arasında, duvak, gümüş kemer, ayakkabı ve çanta
bulunmaktadır. Beyaz kumaştan gelinlik ilk kez 1898 de Naime Sultan giymiştir.
Cumhuriyet ve Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türk kadın giyiminde dünya
modasına paralel bir gelişme olduğu ve bu modanın da Türk kadınının önemli
gün giysisi olan gelinlikteki değişimi de beraberinde getirdiği dikkat çekmektedir.
Bindallı, üç etek, şalvar, cepken gibi giysi cinslerinden oluşan renkli geleneksel
gelinlikler, Cumhuriyet dönemi ve sonrasında yerini elbise cinsinde beyaz gelinliğe
bırakmıştır. Ancak Cumhuriyet Dönemi’nde beyaz gelinliğe geçişte gelinliği giyen
kişinin sosyo-kültürel durumuna göre renkli gelinlikler de görülmektedir. 1990 ve
sonrasında gelinliklerde büstiyer kullanılmaya başlanmış ve büstiyer kullanımı
giderek yaygınlaşmıştır. Bu nedenle etek ve büstiyerden oluşan gelinlikler popüler
olmuştur.
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“GELİN DUVAKLARI’’ NIN DİLİ

Sabiha TANSUĞ

Türk halk kültüründe, gelin giysileri içinde duvakların özel bir yer vardır.
Asya’dan Anadolu’ya gelen yirmi dört Oğuz Boyu, getirdikleri kültür birikimlerini
Anadolu kültürleriyle birleştirip bir sentez oluşturmuşlardır ve bu kültürler
bileşkesini Osmanlı’da bir imparatorluk seviyesine ulaştırmışlardır. İşte, bu zengin
kültür mirası içinde yerini alan gelin duvakları; estetik ve sembolik özelliklerinin
yanında, ritüellere ve özel günlere de konu olmuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya ve
Rumeli’ye kadar bu gelenek izlenebilir.
Ayrıca, tüm halkların maddi kültürlerinde, giysilerin işlevsel ve simgesel çok
önemli bir yeri vardır. Örneğin, duvak gelin giyiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve
birçok kültürlerin gelin giyimlerinde rastlanır.
Duvak, evlilik töreni boyunca gelinin yüzünü veya başını örten ve süsleyen bir
aksesuardır. Araştırmalar, gelin duvağının kadim kültürlerde varlığını ve onun çeşitli
sembolik anlamlar taşıdığını göstermektedir. Günümüzde bekâretin ve saflığın
sembolü kabul edilen duvağa ait inanış; antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Roma
döneminde, gelinler saflık ve temizliklerini dile getirmek için turuncu renkli bir
duvak takarlardı. Çin’de, gelinin yüzü kırmızı ipek bir duvakla örtülürdü. Ortaçağ
Avrupa’sında, duvağının uzunluğu gelinin sosyal statüsünü ve asalet derecesini
belirtirdi. Aynı zamanda birçok kültürde, duvağın gelini kötü ruhlardan, kem
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gözlerden koruduğuna dair ortak bir inanç doğmuştur. Günümüzde, gelin duvakları
Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kültürlerinin geleneksel giyim kuşamında
önemli yerini korumaktadır. Bunların örneklerini Çin, Rus, Hint, Afgan, Türkmen,
Kazak, Kırgız, Özbek, Arap, vb. toplumlarında izleyebiliyoruz.
Duvak açma eylemi, damadın ve erkek ailesinin gelini sahiplenmesi, yeni kurulan
yuvaya katılmasını sembolize eder. Bu ritüel, Roma çağında vardı ve Hristiyan
kültüründe de sürmüştür. Kilisede yapılan bir törenle gelinin başını babası açar
ve gelini damada sunar veya damat evlilik sözü verildikten sonra gelinin başını
açarak ritüeli tamamlardı. Bir inanışta da, evlilik sözünün verilmesinden önce
damadın gelini görmesinin kötü şans getireceğine inanılırdı. Antik dönem Yahudi
kültüründe, duvak gerdeğe girmeden önce açılırdı. Gelinlerin başının ve yüzünün
duvakla donatılma geleneği, evrensel kültürün bir parçası olarak günümüzde de
devam eder. Bir bakire gelin, yüzyıllardır özellikle Hristiyan, Müslüman ve Yahudi
kültürlerinde, evlilik ritüeline duvağıyla girer ve tören tamamlanana kadar baş ve
yüz tamamen duvaklı kalır.
Gelin duvağının ve duvak kaldırma ritüelinin Anadolu’daki ilk izlerine, Hitit’lere
ait eserlerde rastlayabiliyoruz. Bu döneme ait bir Bitik Vazosunda; kutsal evlilik
sahnesi yer almaktadır. Burada, damat gelinin duvağını açıyor ve ona bir içki veya
yiyecek sunuyor (Resim-1).

Resim 1: Hititli soylu bir çiftin evliliklerini görüntüleyen Bitik Vazosu’nun “yüz
görümü” sahnesi. Burada güvey gelinin duvağını açıyor ve ona bir içki ya da yiyecek
sunuyor. M.Ö. 1600, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara.
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Türklerde, duvak sözcüğünün kökeni eski Türkçe “tuğ” kapatmaktan gelir
(tuğ+ak=tuğak). Arkeolojik bulguların verdiği bilgiler ışığında; duvağın Orta
Asya’da eski çağlardan beri var olduğunu söyleyebiliriz. Hun dönemine ait
Altaylardaki Kenton Kurganlarında bulunan bir kadın cesedinin yüzü ipek bir
kumaşla örtülüp; başı da kırmızı ipekten bir kumaşla sarılmıştır. Bu kadının bir
gelin olduğu sanılmaktadır.
Anadolu’da, yörelere, sosyal gruplara, inançlara göre değişen geleneklerde
gelinin bir gün giyeceği özel bir başlık hazırlanır. Bu başlığın üzerine çeşitli yüz
ve baş duvakları örtülür, bağlanır. Ayrıca, değişik malzeme ve şekillerle süslenir.
Genellikle, yüze bir “al duvak” örtülür. Bazı yerlerde bu pembe de olabilir.
Yüz duvağı, geline diğer duvaklarla birlikte baba evinde takılır. Koca evine
gittiğinde, yüz duvağını gelinin yüzünden güvey açar ve yüz görümlüğünü geline
sunar. Duvak açma ve yüz görümlüğü ritüeli sosyal gruplara ve yörelere göre çeşitli
şekillerde gerçekleşir. Bu, Rumeli’den Anadolu’ya kadar süregelen önemli bir
gelenektir. Yörelere göre gerdekten sonraki güne, “Duvak açma”, “duvak açmaya
gitme”, “duvak günü”, “paça günü”, “gelin yanı”, “gelin görmeye gitme”, “baş bağlama”,
“gelin süzülmesi” gibi adlar verilir. Anadolu’da taze gelinken dul kalana “duvak
düşkünü”, yeni gelin öldüğünde “duvağına doyamadı”, “teliye duvağıyla gömüldü”
derler. Ölen genç kızın tabutuna duvak örterler. Bazı yörelerde bebek doğunca,
giydirilip yüzüne bir duvak örtülür. Duvağın kenarına annesinin gelin telinden
birkaç tel iliştirilip; çocuk annesinin kucağına verilir. Baba, “yüz görümlüğü”nü
anneye verince bebeğin yüzü açılır.
Yüz duvağının yanı sıra arka duvaklar, yan duvaklar da vardır. Ege’de İzmir
Bademler Köyü, Bergama Kozak Yaylasında Kapıkaya Köyü, Demircidere Köylerinde
Türkmenlerin gelin göçürme başlıkları dört parmak eninde gümüş paralı takkenin
üzerine oturtulan bakır sahan veya küçük sepet içlerine birer somun ekmek konur.
Bir tülbentle çene altından bağlanır. Yüze önce ak duvak, üzerine de pullarla
işlemeli al duvak takkenin üzerinden örtülür. Yeşil duvak da arkaya konur. Alnın
üzerinden kırmızı çeki, bunun üzerine yeşil çeki arkada bağlanır. Yeşil çekinin
etrafına yukarı doğru mevsim çiçekleri sırayla dizilir. Alının ortasına da tavuskuşu
tüyü konur. Yanakların yanından renk renk ipek çekiler bağlanarak; baş çevresini
dolanır. Buna “Fadime Ana Kuşağı” denir. Ayrıca, Kozakta, Türkmen gelini al
çuhadan kenarları yeşil süslü bir gelin cübbesi giyer. Kozak Yaylasında Yukarıcuma,
Aşağıcuma köylerinde, Karakeçili Yörükleri, Ege›de ve Marmara’da da manav
gelinleri dört parmak yükseklikte olan incili veya boncuklu bir başlık giyer. Yüzüne
nakışlı al duvak örtülür. Alına iğne oyalı ipek krepler bağlanır. Kreplerin üzerine
küçük mücevherler de takılır.

217

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Diğer bir duvak çeşidi de “külah duvak”lardır. Yörelere göre, ince yünlü kumaş,
çiçekli yazma, pamuklu ince düz kırmızı kumaştan, yünlü kilim, cicim dokumadan da
hazırlanır. Kilimde gözlerin bulunduğu yerler açık bırakılır. Böylece gelin, çevresini
görerek gelin alayını rahatlıkla izleyebilir. 1965 yılında başlayan araştırmalarımda;
sivri ve yüksek gelin duvağının örneklerine, Sivas’ın Yıldızeli Osmancık Köyünde,
Banaz Köyünde, Sivas Ornovit Köyü Türkmenlerinde, Tokat’ın Kellit Köyü Sıraç
Türkmenlerinde, Bolu Kızık Yörük Köyünde ve Bodrum’da rastladım. Külah duvakta
genelde öne kırmızı, arkaya yeşil duvak örtülür. Bolu’ya bağlı Kızık Köyünde
rastlanan sivri külah; kırmızı kumaşla yazma karışımıydı. Bodrum’da izlenen
kırmızı sivri külahlı duvakta beş metre kırmızı ince ipek kumaş ikiye katlanıp sivri
külah gibi hazırlanır. Arkaya ayrıca yörede “eseli” adı verilen kare, üzeri simle işli
tavşankanı (bordo) renkli duvak takılır. Gerdek gecesi çıkarılan külah duvaktan,
paça günü eseli sökülüp üçgen katlanarak gelin başlığın üzerine örtülür. Kadınlar
yaşlanıncaya kadar bu örtüyü başlarında taşırlar.
Anadolu’nun bazı yörelerinde gelin başlığı olarak yüksek tören başlıkları
kullanılır. Bu başlıkların alt yapısı sepetten örülür, mukavva bükülerek oluştururlar
veya keçe külah kullanılır. Gelinin başındaki gümüş paralı takkasının üzerine
sepet veya keçe külah takılır. Sepet başlık başa geçirilir, üzerine kara, ak, kırmızı,
yeşil, turuncu, mavi, koyu mavi, sarı, mor, leylak, pembe renkte çekiler sıra sıra
dolanarak sepet başlığın arkasında düğümlenip; uçları omuzlara doğru bırakılır.
En tepe çevresine kartal, turna, kaz ve horoz tüylerinden “tozak” veya “telek” adı
verilen bir band takılır. Tüyler başlığın üzerinde yukarı doğru yükselir. Ayrıca
başın önünde gümüş takılar yer alır. Bazılarında da ortaya bir ayna konur. Gelin
evden ayrılacağı zaman yüzüne al duvak örtülüp uçları başın arkasından bağlanır.
Sivas’ın içinde ve civar köylerinde mukavvadan yüksek tören başlıkları yapılırdı.
Alacahöyük Cumalı Köyü’nde hazırlanan yüksek sepet başlık tanrıça başlıklarını
anımsatır. Alacahöyük’te gelin ata binince onu uğurlayan kadınlar hep bir ağızdan:
“Ey, güneş, ay, yıldızlar! Gelinimizi seyre çıkın !” diye seslenirler. Bu yüksek tören
başlıklarına; Aydın’ın Çine ilçesindeki dağ köylerinde, Bodrum’un geleneksel
gelin göçürmesinde, Edremit Tahtakuşlar Köyünde, Alacahöyük civar köylerinde,
Tokat›ın Kellit köyünde, Sivas Yıldızeli Osmancık Köyünde ve Sivas ilçelerine
bağlı bazı köylerde rastladım. 1982’de tarihçi Emel Esin ile birlikte Sivas’ta eczacıhalkbilimi araştırmacısı değerli dostumuz yazar Müjgan Üçler›in evine konuk
gittik. Birlikte Sivas Türkmen köylerine uğrayıp araştırı yapıyorduk. Sepetten
yapılmış yüksek bir tören başlığını bulup koleksiyonuma aldığımda; Emel Hanım
şöyle dedi. “Hayret! Orta Asya’da, Uygur levhalarında bu başlığı görüyorduk. İngiliz
araştırmacılarla neden yapıldığını, hangi maddeden yapıldığını, metal mi kumaş
mı bir türü karar verememiştik. Şimdi kendilerine sepet örgüsüyle yapıldığını
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bildireceğim.” Bu tür yüksek başlıkların benzerlerini Orta Asya’da Kırgız, Kazak,
Uygur gibi Türk topluluklarının geleneksel gelin giyimlerinde de izleyebiliyoruz.
Bu halk sanatları arasındaki benzerlikler kültür ve sanat ağacının kökleri gibidir.
Duvaklar, renk ve malzemeye göre değiştikleri için buna uygun isimler alırlar:
“Ak duvak”, “al duvak”, “pembe duvak”, “yeşil duvak”, “turuncu abani duvak”, “yazma
duvak” gibi. Bu duvakların üzerinde çeşitli inançların sembolleri izlenir. Kırmızı
renk, kanın ve soyun devamı sayılır (Dişildir). Yeşil renk, yeşeren tohumu temsil
eder (Erildir). Ak renk, yüz akını, temizliği, saflığı simgeler. Turuncu renk, toprağın,
güneşin gücünü ve koruyuculuğunu sembolize eder (Budizm’de bedenler bu renk
kumaşla sarılır). Pembe renk, pembe gülü, gençliği ve güzelliği dile getirir. Mavi
renk, göğü, koyu mavi de denizi. Bütün renkler bir arada da gökkuşağını temsil eder.
Yakın tarihe kadar, Orta Anadolu’da Alacahöyük civarında, gelin al çuhalarla, damat
yeşil çuhalarla giyinip kuşanırdı. Alın yanında yeşil, yeşilin yanında biraz da olsa al
mutlaka giyimlerin içine yerleştirilirdi. Lale, gelincik ve gülün sapı ile yaprağı yeşil,
çiçeği de kırmızı değil mi? Böylece, doğa insanın giyiminde daima ilham kaynağı
olmuştur. Türkmenlerde, bir inançla hazırlanan gelinin bir gün giyeceği yüksek
gelin başlığında tüm renkler bir arada kullanılır. Örneğin, Alacahöyük’te yüksek
gelin başlığının ilk alın çekisi kara, onun üzerine çekilen çeki aktı (ak şaman, kara
şaman gibi) ve bunun üzerinde de al, yeşil ve gökkuşağı renklerinden ipek çekiler
dolanırdı. Doğayla iç içe yaşayan topluluklarda izlenen bu renkler, Şamanizm’den
gelen, sonraları Budizm, Müslümanlık ve Alevilik inançlarının harmanlandığı bir
kültür oluşumudur.
Anadolu’da, duvaklar çeşitli malzemelerden yapılır. İpekli, pamuklu, ince yün
dokumadan, çiçekli yazmalardan, turuncu renk abanilerden ve sonraları tülden de
yapılan duvaklara rastlanır.
Bazı duvaklar üzeri çeşitli çiçek, bitki, hayvan, ay-yıldız, güneş örgeleriyle
çeşitli tekniklerle bezenir. Düz renk duvakların üzerine “kırma tel” işiyle “hesap
işi” ile “zincir işi” ile “sim işi” ile çeşitli örgelerle işlenir. Al duvakların üzerine
beyaz veya sarı pullarla güneş ve ay kursu motifleri işlemek bu günde bir gelenek
olarak sürmektedir. Pullar ay ve yıldızları temsil ederler. Ege’de rastlanan bir ak
gelin duvağı “gaz” denilen ince ipek kumaş üzerine altın simle stilize kartal ve aslan
örgeleriyle işlenmiştir. Bu stilize kartal ve aslan motiflerinin benzerlerini arkeolojik
eserler üzerinde de izleyebiliyoruz. Bu duvak motifleri beyliklerin, şehzadelerin ve
zenginliğin izlerini taşımaktadır. Duvağın etrafını bitkisel motifler çevirmektedir.
Bir başka duvak ise yeşil renklidir ve kurbağa örgeleri duvağın etrafını çevirmektedir.
Sonraları tül üzerine kırma tel işiyle duvaklar da yapılmıştır. Bunun yanında, Ege›de
Akhisar›da üç metre uzunluğunda ak duvak, beyaz ipek üzerine beyaz kırma tel
işiyle bezenip; kenarları üçgen kırma tel işiyle çevrilmiştir.
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“Gelin göçürme”de, (gelinin baba evinden koca evine gidişi), değişik şekillerde
inançlara geleneklere göre hazırlanan, süslenen gelin duvakları, başlıkları çeşitlidir.
Saraylı, kentli, kasabalı, köylü, göçebe, göçer, yörük, Türkmen, manav gibi gruplarda
duvaklar baş ve yüz süslemeleri görsel bir şölendir. Evrenselliğin dili, sesi vardır. Bu
gelinler baba evinden koca evine atla, faytonla, tahtarevanla, körüklü, süslü öküz
arabasıyla gelin alayı eşliğinde gider. Duvaklarla yüzü saklanan gelin nazardan kem
gözlerden korunduğu gibi, yüz ifadesi de çevreden görülmez. Gelin ağlıyor mu,
sevinçli mi, hüzünlü mü bilinmez. Ama gelin tüm töreni yakından gözlemler. Gelin
bu törenle yeni bir hayata adım atarak, kızlıktan kadınlığa ve ana olmaya geçecektir.
Bir kızın, baba evinden telli duvaklı gelin çıkması ve koca evine teliyle, duvağıyla
gelmesi arzu edilen önemli bir olay olduğu gibi; ailelerinin de gururudur.
Kına gecesinde gelin kızın başına al duvak örtmek bir gelenektir. Gelinin eline
kına yakılacağı zaman gelin başında al duvakla toplum içine çıkar. Gelinin elleri al
kınayla bağlanır, telle pulla işlenmiş kırmızı torbalara geçirilip bağlanır. Bu ritüel
tamamlanınca, genç kızlar oynamaya kalkar ve gelinin al duvağı kaldırılıp oyuna
davet edilir.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Banaz Köyü’nden Meryem Güler›e kendi yöresinin gelin
duvaklarını sordum.
-Kına gecesi kızın kınası yakılacağı zaman yüzüne al duvak örtülür. Genç kızlar
mumlar eşliğinde gelini topluluğun ortasına getirirler. “Baş övmesi” yapılır. Fadime
Ana’yı anarlar. Bu arada ana kız ağlarlar. Bu gözyaşları bereket sayılır.
- Gelin duvaklarını kim hazırlar?
-Bizde kız tarafı yapar. Al ve yeşil ipekli kumaş sivri bir külah gibi birlikte dikilip
hazırlanır. Gelinin gümüş paralı takkasının üzerine uzun ak pamuklu dokuma
bükülerek yüksek bir başlık hazırlanır. Üzerine duvak külah gibi geçirilir. Yeşil
duvak arkaya, al duvak öne gelir ve yüzü kapatır. “Kaz yeleği” tüyleri alınıp renk
renk boyanır. Bununla “telek” hazırlanır. Bu tüyler iki parmak eninde kırmızı
beze dikilip yukarı doğru uzanır. Ortasına yuvarlak bir ayna konur. Telek, duvağın
ve alnın üzerinden dolanarak başın arkasına bağlanır. Gelinin duvağını takarken
dualar ederler. “Peygamber efendime selavat ! sellali muhammed !” Bu söz üç kere
tekrarlanır.
- Gelin evden nasıl çıkar?
-Giydirilip hazırlanan gelini önce ocak başına götürürler ve gelin ocak başını öper.
Sonra evdeki tüm büyüklerin ellerini öper. Gelinin bir tarafında babası, bir tarafında
da erkek kardeşi dururlar. Gelin alıcılar gelirler. Bayrak sopasına dolandırılıp sarılan
süslü düğün bayrağını önde bayraktar taşır. Kapının önde dururlar. Baba şöyle der:
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Ağaçlar çiçeklendi
Umutlar gerçekleşti
Çek bayraka bayrağını
Ayrılık gerçekleşti.
Bayraktar dolanmış bayrağı açar ve gelin alıcılar içeri girer.
- Peki, gelin nasıl götürülür?
- Babası, erkek kardeşi kızı süslü gelin atına dualarla bindirler. Sağında ve
solunda “iki yan yengesi” de ata binerler. Gelin almaya gelen erkek ailesinin akraba
kadınları da atlarla onlara katılırlar. Önde bayraktar, arkada davul zurna gelin alayı
çala oynaya gelini oğlan evine götürürler. Gelin atla kapıya gelince atı ters şekilde
durdururlar. Güveyin sağdıçı, elinde içinde leblebi şeker ve bunun üzerinde kırmızı
elma1 bulunan bir tepsi taşır. Sağdıç, leblebiyi, şekeri çevreye dağıtır, elmayı da
evin damındaki güveye verir. Damat, elindeki elmayı ters duran atın üzerindeki
gelinin başının arkasındaki yeşil duvağına atar. Hedef başlığın ortasıdır. Böylece,
erkeğin becerisi sınanır. Etraftan “Gelin attan inmiyor! töresini istiyor !” diye sesler
yükselir. Orada hazır bulunan kayınbaba, davar, öküz, koyun, tarla durumuna
göre bağış yapar. Gelin memnun kalınca attan iner. Evin kapısının eşiğinden içeri
girince, yanan ateşe basar. Gelin ateş gibi olsun derler. Gelin odasına alınır, evin
ahşap orta direği önünde ayakta duvağı kapalı olarak durur. Kız evinden tepsiyle
yiyecek gelir. Buna “yastık çerezi” denir. Yan yenge, gelinin duvağının ucunu kaldırır
ve yemeğini lokma lokma yedirir. Güveyi, sağdıçları eve getirir. Dede damada dualar
okur. Dua bitince güveyi odaya bırakır. Yenge damada “Önce Allaha, sonra sana
emanet ediyorum” der ve odadan çıkar. Damat gelinin duvağını açar ve kadını
yücelten sözler söyler. Gelin de bağlılığını belirtir. Damat, başlığı çıkartıp duayla
yüksek bir yere koyar. Sabah olunca, kalburun içindeki kızlık çarşafı yan yengesine
verilir, güveyin annesine ve yakınlara gösterilir, üzerine para atılır.
- Gerdekten sonraki gün nasıl kutlanır?
- Bizde gerdek gecesinden sonraki gün “duvak açma”ya gidilir. O gün kelle paça
yemeği yenir. Bu güne yalnızca kadınlar katılır. “Kaşıklık” denilen kilim heybenin
içine su doldurup kayınvalidenin arkasına koyup beline sıkıca bağlarlar. Kayınvalide
oturan kadınlar arasında dolaşarak; kalçasını bir o yana bir bu yana çevirirken
heybedeki su kadınları ıslatır. Bir eğlence başlar, gülmeler, herkesten çıkan değişik
1 Yörede elmaya kurban denilir. Böyle denmesinin nedeni cennetten çıkma olduğu içindir. Keçi şeytan sayılır.
Kurban olmaz. Boynuzlarına elma geçirilince kurban olabilir. Alacahöyük’te de üç çıtalı düğün bayrağının üç
ucuna üç elma geçirilir. Masallarda da gökten üç elma düştü denir.
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sesler ortalığa neşe saçar. Evin kaşıklığına bir kaşık daha eklendiği için “su gibi
soyumuz aksın ve topluma da karışsın” derler.
Küçük ritüeller içinde gizemli istekler, dualar böylece dile gelir.
- Meryem Hanım, bu duvakları saklar mısınız?
- Düğünden sonra üçüncü, beşinci, yedinci gün içinde, aile arasında başlık
bozulur, duvaklar sökülür, sandıkta saklanır. Köylerde imkânı kıt olan öksüz kızlara
istendiğinde, bu duvaklar verilir. Gelin damat evine gider, başı bozulunca gelinin
duvakları geri getirilir.
Böylece, duvakla da sosyal yardımlaşmanın bir örneğini görüyoruz.
Bazı yörelerde yeni gelinler, yüz duvaklarını düğünlerde, bayramlarda,
mevlütlerde başlarına örterler ve ömür boyu sandıklarında bir uğur olarak saklarlar.
Çeyiz serme süslemesinde kullanılır. Karaburun yöresinde, tel kırmayla tepesi
güllü, dallı, karanfilli çiçek örgeleri bugün de işlenir ve gelinler bunları kullanır.
Bugün de gelinlerin yüzüne örtülür. Ayrıca, kadınların al, yeşil, pembe nakışlı ‘’gelin
duvakları’’ oğullarının sünnet düğünlerinde sünnet atını süslerler. Daha sonra
annesinin duvakları sünnet çocuğunun bindiği atı donatır. Böylece kadın, gelin
duvaklarının diliyle hayat ağaçlarının dallanıp budaklanmasını davul zurna eşliğinde
çevresine mutluluk mesajı şeklinde iletir. Ay yıldızlı pullu işlemeli al duvak, üçgen
katlanarak asker uğurlama töreninde askere giden delikanlının sırtına konup; uçları
omuzlarından öne doğru sarkıtılır. Yüzlerce yılın getirdiği yaşam içerisindeki sosyal
olaylar toplumla birlikte kutlanır. Yeme, içme, müzik, oyun ve çeşitli gösteriler
eşliğinde büyük küçük herkes eğlenir.
Duvak manilerimizde de yer alır:
Duvağı telli gelin
Gümüşten elli gelin
Buğulu gözlerinden
Sevdiğin belli gelin
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Osmanlı Sarayında kırmızı gelinlik giyilirdi ve kırmızı duvak kullanılırdı. İlk
kez beyaz gelinliği beyaz duvağıyla Naime Sultan giymişti. Sonra benzerlerini
paşa gelinleri kullandılar. Bunlar Avrupa kumaşından Avrupa tarzı gelinlikler kırık
beyaz, açık yeşil, pembe, leylak renklerinde oluyordu.
Rumeli’de, Gümülcine (Komotini) şehrinde geleneksel gelinlikler mavi, koyu
mavi, pembe, kırmızı düz renk atlastan veya çiçekli atlastan yapılıyordu. Bunlar,
kırmızı veya pembe duvaklarla kullanılıyordu. Başa da çeşitli elmas mücevherlerle
bir taç hazırlanır. Daha sonra İstanbul›dan gelen bindallı kaftanlar da gelinler
tarafından giyildi. 1930’dan sonra, şehirde beyaz gelinlik ve beyaz duvak kullanılır
oldu. Başa da mücevherlerle süslü bir taç takılır. Bu mücevherlerin bir kısmı
akrabalardan konu komşudan toplanarak oluşturulur. Tacın arkasına büzülerek
yere kadar uzanan ipek duvak takılır. Gelin giderken duvak kaldırılıp tacın üzerinden
geçerek yüzü örter ve bele kadar uzanır. Gelin süslenmiş duvaklı olarak faytona
bindirilir. Gelinin yanındaki yenge ve oğlan evinden gelen diğer kadınlar binerler.
Arkadaki faytonlara da gelin alıcı kadınlar doluşur. Davul zurnayla gelin alayı yolları
dolaşarak gider. Ayrıca, isteğe göre süslenmiş körüklü öküz arabası da kullanılır.
Gelin faytonu damat kapısına gelince, beyaz dokuma yatak çarşafları faytonun iki
yanına gerilir. Etraf görmeden gelin yengeler yardımıyla içeri girer. Güvey kapıda
durur. Damat gelinin koluna girer (koltuk töreni) ve çeyiz odasına girerler, sedirde
yan yana otururlar. Damat gelinin duvağını açar ve yüzgörümlüğünü takar. Yenge
gelip duvardaki çerçevesi altın yaldızlı nişan aynasını alır ve gelinle damada tutar.
Gelinle güvey baş başa verip birbirlerine aynadan bakarlar ve sonra onlara gülsulu
ballı şerbet sunulur, bal gibi ağız tadıyla geçinmeleri ve dilleri tatlı olsun diye.
Bu ritüel, İstanbul’da ve Marmara yöresinin köy ve kasabalarında süregelen bir
gelenektir. Damat odadan çıkar, onu delikanlı arkadaşları alıp eğlenmeye götürürler.
Gelin ayağa kalkar, uzun duvağını sağ koluna çok hoş bir şekilde dolar. Sol koluna
yenge girer. Gelin kayınvalidenin ve diğer akrabalarının elini öper. Gerdekten
sonra, sabahleyin yıkanıp giyinip süslenen gelinin beyaz tülbent ucu nakışlı
kızlık mendilini kayınvalideye verirler. Kayınvalide de geline yüzgörümlüğü takar.
Gerdekten sonraki güne “gelin görme” ve “paça günü” denir. Gelin hayata çıkarılıp
bir sandalyeye oturtulur. Sağına soluna yeni gelinler sıralanır. Gelinin, yanaklarında
elmas yüz süslemeleri vardır. Telli duvağı yere kadar uzanır. Gözleri kapalı vaziyette
kınalı ve mücevherli iki eli dizinin üstünde “gelin süzülmesi” yapar. Bahçe kapısı
açıktır ve kapının önünde bir kadın yuvarlak susamlı helvayla koz helvası satar.
Gelin görmeye gelen kadınlar gelini seyredip, çeyiz gezerler ve giderken gelinin tatlı
dilli olması için bu helvalardan alırlar.
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AVANOS’UN GELENEKSEL ÇÖMLEK USTALARI

Ayşe CANBOLAT1, Prof. Dr. Zehra ÇOBANLI2

1.1. Giriş
Geleneksel çömlek üretiminin önemli bir yer tuttuğu Anadolu’da bilinen çömlekçi
merkezlerinden biri olan Avanos “…Nevşehir’in 18 km kuzeyinde olan yerleşiminin
Antik devirdeki adı Venessa, Zuwinasa ya da Quenasa’dır. Çok sayıda çanak çömlek
atölyesi bulunan ilçede seramik yapım geleneği Hititlerden beri süregelmektedir.”
(http://tr.wikipedia.org) İç Anadolu bölgesinde; Kapadokya gibi turistik bir bölgede
yer almasının da etkisiyle Avanos yurt dışında da bilinen ve tanınan bir merkezdir.
Günümüzde saksı, kebap testisi, su testisi, duvar tabağı, kadeh, abajur gibi belli
başlı ürünlerden oluşan geleneksel üretimin yanı sıra, sanatsal ve endüstriyel
üretimde büyük ölçüde ön plana çıkmıştır. Bu yönü ile diğer geleneksel çömlek
üretim merkezlerinden yenilik ve gelişmelere açık bir çömlekçi merkezi olarak
ayrıldığı görülmektedir.

1 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı
2 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü Öğretim Üyesi
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Avanos Çömlekçiliği
Hititlerden bu yana bir aile geleneği biçiminde süregelen Avanos çömlekçiliği
günümüzde de geleneksel çömlekçilik sanatımızın önemli merkezlerinden biri
olduğu gözlenmektedir. Bugün yörede kullanılan hammaddeler, şekillendirme
yöntemleri, pişirim yöntemleri, bezeme yöntemleri ve ustalarıyla dikkatleri üzerine
çeken önemli bir merkezdir. Günümüzde yörede kullanılan killer; Kızılırmağın
eski yataklarından ve çevresinden çıkartılmaktadır. Gedik, Burabayır, Cinderesi ve
Kızılöz yörenin gereksinimini karşılayan önemli kil yataklarıdır. “Gedik de kırmızı
ve gök, Burabayır da çoğunlukla kırmızı ve gök, Kızılöz de ise; kırmızı renkli
topraklar bulunmaktadır.” (İşçen, 2011, s. 75) Bu yataklardan çıkartılan killerin
ezilerek tanecik boyutu küçültülmektedir. Küçük parçacıklara ayrılıp ardından
elenerek yabancı maddelerden ayrılan killer, belli oranlarda karıştırılmakta ve
çamur hazırlama havuzlarında suyla karıştırılarak bir süre dinlendirilmektedir.
Yörede çamurcu adı verilen kişilerce kuru toprakla harmanlanarak plastik kıvama
gelinceye dek yoğrulmaktadır. Plastik kıvama getirilen çamur bünye bir gece
dinlendirildikten sonra silindirden (Resim 1) geçirilerek, içinde kalan iri tanelerin
ezilmesi sağlanmaktadır. Silindirden geçirilen çamur bünye havasının alınması
için vakum presten (Resim 2) geçirilerek çömlekçi tornasında kullanıma hazır hale
getirilmektedir.

Resim 1: Silindir.				
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Hazırlanan bünyeden küçük parçalar alınarak önce yoğrulmakta ardından da
tornada şekillendirilmektedir. Şekillendirme günümüzden yaklaşık otuz yıl önce
Resim 3’de görülen ve “tepme tezgâh” olarak adlandırılan Avanos’a özgü geleneksel
tornalarda yapılmaktaydı. Seramik birimler kullanılarak yapılan bu ayak tornası hem
ellerin, hem de ayakların birlikte kullanımını gerektirdiği için güç gerektirmektedir.
1980’lerde yöreye elektriğin gelmesi ile elektrikle çalışan elektrikli tornalar kullanıma
girmiştir. Tepme tezgâh ise bugün yörede turistlere gösteri yapmak amacıyla
kullanılmakta olup, seri üretim elektrikli tornalarda yapılmaktadır. Elektrikli
tornaların kullanımı ile çömlek ustalarının üretim hızı büyük ölçüde artmış ve
böylece daha az güç harcayarak daha fazla ürün şekillendirme olanağı bulmuşlardır.
(Resim 4)

Resim 3: Avanos’un Geleneksel Ayak
Tornası, “Tepme Tezgâh”.

Resim 4: Bugün Avanos da Kullanılan
Elektrikli Torna.

Avanos da üretilen geleneksel ürünleri; işlevsel ve dekoratif olmak üzere iki
grupta değerlendirmek gerekmektedir. İşlevsel ürünler yaklaşık otuz yıl öncesine
kadar yöre insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayan testi, küp, yayık ve yöreye özgü
geleneksel formlardan; çocuk ağzı eğrisi, küçük ağzı eğri, üzlük, orta çömleği, kelle
çömleği, aksara çömleği, senniç ve künk gibi işlevsel ürünleri kapsamaktadır. Testi
küp gibi saklama kaplarının, künk ve baca gibi sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri
üretiminin bölgede önemli bir yeri bulunmakta idi. Endüstri alanında yaşanan
gelişmelerin bir sonucu olarak metal, plastik, emaye, cam, seramik ve porselen gibi
endüstriyel ürünlerin insan yaşamına hızla girmesi sonucu geleneksel çömlekçilerin
ürettiği işlevsel ürünler daha az tercih edilir bir hale gelmiştir. Bugün yörede üretilen
işlevsel formlar genellikle farklı biçim ve bezemeli çiçek saksıları, değişik hacimli
kebap testileri, güveçler, oyma yöntemiyle yapılan abajur gibi aydınlatma elamanları,
yöredeki şarap kültüründen dolayı farklı boylardaki kadehler, su testileri
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gibi muhafaza ve saklama kapları, su ve ayran içmek için bardaklar, yoğurtluklar,
çoçuklar için içine su ilave edilerek ses çıkaran oyuncak düdükler ve çerezlikler gibi
ürünleri kapsamaktadır.
Dekoratif ürünler grubunda ise; özellikle Kütahya çinilerini andıran beyaz,
rapido işleri denilen duvar tabakları, şişeler, Hititlere özgü halkalı form, ibrik,
amfora, minyatür formlar, duvar panoları, sayılabilmektedir. Avanos’un kırmızı
toprağından üretilen sırsız ürünlerin yanı sıra, Kütahya’dan getirilen beyaz
bünyeden üretilen, sır altı ve sır üstü bezeme yöntemlerinin uygulandığı çini
tabaklar ve çeşitli formlar da önemli bir grup oluşturmaktadır. Beyaz bünyeli bu
ürünler Avanos’un rapido bezemeli geleneksel kırmızı formlarından renk, bünye
ve bezemeleriyle ayrılmaktadır. Turistik bir bölgede yer alan Avanos da turizmin de
etkisiyle Kütahya’nın beyaz bünyeli çini ürünler yaygın bir biçimde üretilmekte ve
satılmaktadır. Avanoslu ustalar bu ürünlere kendi geliştirdikleri yeni desenleri de
uygulamaktadır.
Bugüne baktığımızda bölgenin seramik etkinlikleri bakımından çok hareketli
olduğunu izlemekteyiz. Yerli ve yabancı sanatçılar, çeşitli kurumlarca düzenlenen
etkinlikler özellikle geleneksel üretim yapan genç ustaları da etkilemektedir.
Bu nedenle günümüzde Avanos da raku ve tuz sırı gibi Anadolu geleneğinde
olmayan, Uzakdoğu ve Avrupa kültürlerinin farklı seramik pişirme yöntemleri de
uygulanmaktadır. Raku pişirimlerine örnek olarak Tayfun Küçükcan’ın ürettiği
ürünler gösterilebilmektedir. Yörede Avanos Belediyesi ve çeşitli kurumlarında
desteği ile düzenlenen ulusal veya uluslar arası uygulamalı seramik sempozyumları
ustalarında yeni bilgileri paylaşımına fırsat vermekte, farklı kültürlerden
etkilenmelerine ve esinlenmelerine de olanak sağlamaktadır.
1.1. Avanos’un Geleneksel Ustaları
Yörede çömlek üretiminde kullanılan teknolojik aletler geçmişte olmadığı için
çamur elle hazırlanmaktaydı. Çömlek üretimi yapılan bir atölyede, en az 3-4 usta
tornada günlük ortalama 200-300 adet form üretmektedir. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda hammadde ihtiyacı ve şekillendirme için ne kadar işçilik
gerektiği anlaşılmaktadır. Kullanılan bünyenin hazırlaması uzun ve yorucu bir süreç
gerektirmektedir. Teknolojik koşulların değişimi ile elektrikli tornalar kullanılmaya
başlanmış, çamur bünyenin içindeki küçük parçaları ezmede kullanılan silindir ve
havasını alarak homojen karışımını sağlayan vakum presler kullanıma girmiştir.
Bu olanaklarla çömlek üretimi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Tüm bu gelişmeler
olurken diğer bazı etkenlerden dolayı ne yazık ki geleneksel çömlek üretimi
azalmıştır. Geleneksel çömlek üretimi turizmin de etkisiyle satış kaygısı güdülen,
zaman zaman çok kiçleşen, geleneğimize yabancılaşan dekoratif amaçlı ürünlere
bırakmaya başladığı gözlemlenmiştir
Bu araştırmada günümüzde Avanos da sayıları gün geçtikçe azalan ve geleneksel
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yöntemler ile çalışan geleneksel çömlek ustaları araştırılmıştır. Belirlenen
10 çömlekçi ustasının yaşamları, atölyeleri, ürettiği form çeşitleri ve bilgiler
derlenmiştir. Avanos Çömlekçiler Derneği’nin verilerine göre; ustaların dışında
yörede yetişmekte olan altı çırak bulunmaktadır. Bu doğrultuda Avanos da çömlek
üretiminden geçimini sağlayan ustaların başında yılların ustası, duayenleri Baş
Usta olarak da bilinen Ahmet Taşkıran gelmektedir. Çömlekçilik konusunda
derin bilgisi bulunan Taşkıran; 1946 yılında çömlek üretimine başlamış ve 58 yıl
çömlekçilik alanında üretim yapmıştır. 1997 yılında yapılan bir araştırmaya göre o
dönemde Ahmet Daşkıran, Abdurrahman Berber, Hakkı Çöl, Mehmet Yaşar Uçar,
İhsan Doğan ve Ahmet Sağışman isimli ustalar ön plana çıkmaktadırlar.” (Bengütay
Hayırsever, 1997, Aktaran: Çobanlı ve Öney, 2007, s. 447) Bu ustalara ilave olarak
Ömer Taşkıran ve İbrahim Ateş bu geleneksel çömlekçi merkezinin gelişmesinde ve
bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan ustalarımızdır. Günümüzde bu ustaların
oğulları, torunları veya aileden gelen yeğenleri bu mesleği sürdürmektedir. 2011
yılında ise aileden gelen mesleği günümüzde sürdüren çömlek ustalarının en çok
dikkat çekenleri Aydın Afacan, Hakkı Çöl, Fatih Doğan, Erdem İbaş, Üstün Kafadar,
Mümtaz Körükçü, Büyük Mehmet Körükçü, Küçük Mehmet Körükçü, Mustafa
Yazıcı ve Ahmet Yeni’dir. Bu ustaların yanında günümüzde de üretime devam eden
fakat bildiri kapsamında ele alınamayan Osman Şibik, İbrahim Yorgun ve minyatür
ustası Hasan Bircan da önemli ustalarımız arasındadır.
1.1.1 Aydın AFACAN

Resim 5: Aydın Afacan.
1984 Avanos doğumlu Aydın Afacan, Avanos’un en genç çömlek ustası olarak
bilinmektedir. Ahmet Taşkıran, İbrahim Ateşli, amcası Süleyman Afacan ve Erdem
İbaş gibi ustalarla çalışmış olan Afacan, yaklaşık 15 yıldır bu alanda çalışmaktadır.
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Lise eğitimini seramik alanında Avanos Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlayan
usta, 3 milimetreden 3 metreye kadar değişen boyutlarda ürünler üretmektedir.
2006-2007 yılları arasında askerlik eğitimi süresince Ankara Genel Kurmay
Başkanlığı (T.S.K.) Bilkent Fizik Tedavi Merkezinde gazilere seramik eğitimi vermiş
ve iki kişisel sergi açmıştır. 2004-2005 Eğitim Öğretim döneminde, Hacettepe
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde Torna Dersleri vermiştir.
Ayrıca ustanın 3. Uluslar arası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda 2. lik ödülü
bulunmaktadır.
Aydın usta, Anadolu Medeniyetleri’ne özgü çeşitli formların imitasyonları
başta olmak üzere, kırmızı çamur bünyeden sırlı modern şişe formları, vazo
çeşitleri, geleneksel Avanos ürünleri, şarap kadehleri ve her türlü klasik formları
şekillendirmektedir. Avanos Güray Çömlekçilik’de Sigortalı olarak çalışan
Afacan, burada beyaz Kütahya çamur bünyeden çeşitli geleneksel formları
şekillendirmektedir. Aynı zamanda Sulu Sanayi Sitesi’nde 350 m2 kapalı, 120 m2 açık
alana sahip atölyesinde de çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim 6: Aydın Afacan’ın Ürettiği Kadeh Çeşitleri.

Resim 7: Aydın Afacan’ın Ürettiği Çeşitli İmitasyonlar.
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1.1.2.Hakan Hakkı ÇÖL

Resim 8: Hakkı Çöl.
1968 Avanos doğumlu Hakan Hakkı Çöl, ailenin üçüncü kuşak çömlek ustasıdır.
Çöl, Sulu Sanayi sitesinde 250 m2 kapalı, 120 m2 açık alana sahip atölyesinde 10
santimetreden 100 santimetreye kadar çeşitli ebatlarda su testisi, peynir çömleği,
küp, çiçek saksısı, dekoratif ürünler ve bahçe seramikleri üretmektedir. Usta tek
başına üretim yapmakta olup yanında çalışan çırak bulunmamaktadır. 2000
yılında Almanya/ Köln’de El Sanatları Fuarı’na katılmıştır. Hakkı Çöl halen çömlek
üretimine devam etmektedir.

Resim 9: Hakkı Çöl’ün Ürettiği Formlar.
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1.1.3.Fatih DOĞAN

Resim 10: Fatih Doğan.
1978 Avanos doğumlu olan Fatih Doğan, Mehmet Akif İlköğretim Okulu
mezunudur. Çömlekçilik mesleğini dedesi İhsan Doğan’dan öğrenmiştir. Sulu
Sanayi Sitesi’ndeki 360 m2 kapalı, 140 m2 açık alana sahip atölyesinde kardeşi İhsan
Doğan ile çömlek üretimi yapmaktadır. İki kardeş 15 santimetreden 50 santimetreye
kadar değişen boyutlarda kırmızı bünyeli sırsız testi, kebap testisi, çiçek saksısı ve
diğer geleneksel Avanos formlarını bugünde üretmeye devam etmektedir.

Resim 11: Fatih ve İhsan Doğan’ın
Ürettiği Testiler.
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Resim 12: Fatih ve İhsan Doğan’ın
Ürettiği Kebap Testileri.
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1.1.4. Erdem İBAŞ

Resim 13: Erdem İbaş.
1975 Avanos doğumlu Erdem İbaş, Kızılırmak İlköğretim Okulu mezunudur.
Küçük yaşta çömlek üretimine babası Ahmet İbaş’ın yanında başlamıştır. 30
santimetreden 100 santimetreye kadar çeşitli boyutlarda kırmızı bünyeli Anadolu
Medeniyetlerine özgü formlar, beyaz bünyeli ve sırlı modern şişe formları, vazo
çeşitleri, geleneksel Avanos ürünleri ibrik formu gibi ürünler üretmektedir.
2004 yılında Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Estetik Dal’da 3.lük ödülü
bulunmaktadır. Geçmişte Avanos da geleneksel olarak düzenlenen Avanos Çömlek
Festivalleri’ne katılmıştır. Usta 260 m2 kapalı alana sahip kiralık atölyesinde tek
başına çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim 14: Erdem İbaş’ın
Ürettiği İbrik Formu.

Resim 15: Erdem İbaş’ın
Ürettiği Formlar.
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1.1.5. Üstün KAFADAR

Resim 16: Üstün Kafadar.
1965 Avanos doğumlu Üstün Kafadar, Avanos Lisesi mezunudur. Dede mesleği
olan bu sanatı Faik Üvez ve abisi Soner Kafadar’dan öğrenmiştir. Sulu Sanayi Sitesi’nde
350 m2 kapalı alana sahip Kafadar kardeşler atölyesi ilk zamanlarda Soner, Üstün
ve Mustafa Kafadar olarak üretime başlamışlardır. Bir süre sonra Mustafa Kafadar
mesleği bırakmıştır. Günümüzde Üstün Kafadar, ağabeyi Soner Kafadar ve oğulları
İbrahim Kafadar, Caner Kafadar ile üretime devam etmektedir. 5 santimetreden,
100 santimetreye kadar çeşitli boyutlarda kırmızı bünyeli ve sırsız testi, bardak,
biblo, peynir çömleği, yoğurt çömleği, çiçek saksısı, turşu küpü, kebap testisi, tandır
(ekmek fırını) gibi işlevsel ürünler ve çeşitli dekoratif ürünler üretmektedirler.

Resim 17: Kafadar Kardeşlerin
Ürettiği Saksılar.
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1.1.6. Mümtaz KÖRÜKÇÜ

Resim 19: Mümtaz Körükçü.
1965 Avanos doğumlu Mümtaz Körükçü, Avanos Lisesi mezunudur. Mesleği babası
Hilmi Körükçü’den öğrenmiş ve halen devam etmektedir. İlçe merkezinde 210 m2 kapalı
alana sahip atölyesinde 5 santimetreden 60 santimetreye kadar çeşitli boyutlarda kırmızı
bünyeli ve sırsız saklama kabı, abajur, çiçek vazosu, küllük, mumluk, şişe çeşitleri,
minyatür çeşitleri, şarap kadehi, sürahi, bardak, şarap testisi, gibi ürünler üretmektedir.
Yanında çalışan çırak bulunmayan Mümtaz Körükçü’nün Metin ve Hilmi adında iki oğlu
vardır. Metin lise, Hilmi Üniversite öğrenimini sürdürmekte olup boş zamanlarında
babalarına yardım etmektedir. Metin ve Hilmi’nin çömlekçilik mesleğini sürdürüp
sürdürmeyecekleri konusunda babaları Mümtaz Körükçü endişe duymaktadır.

Resim 20: Mümtaz Körükçü’nün
Özel Tasarımı.

Resim 21: Mümtaz Körükçü’nün
Ürettiği Formlar
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1.1.7. (Büyük) Mehmet KÖRÜKÇÜ

Resim 22: (Büyük) Mehmet Körükçü.
1950 Avanos doğumlu Büyük Mehmet Körükçü; Teknisyen Okulu, Makine Bölümü
mezunudur. Çömlekçilik mesleğini babası Yusuf Körükçü ve Hacı Ömer Taşkıran’dan
öğrenmiştir. Avanos’un meşhur ustası olan Galip Körükçü’nün de abisi olan Mehmet
usta, 5 milimetreden 2 metreye kadar değişen boyutlarda kırmızı bünyeli ve sırsız
çay- kahve takımları, seramik düdükler, minyatür formlar, geleneksel Avanos formları,
çeşitli imitasyonları 200 m2 kapalı alana sahip atölyesinde sipariş üzerine üretmektedir.
Avanos da eskiden yapılan geleneksel Avanos Çömlek yarışmalarında jüri üyeliği yapmış
olan Mehmet ustanın yanında çalışan eleman bulunmamaktadır. Avanos da iki Mehmet
Körükçü olduğundan dolayı yaşça büyük olan Mehmet usta, büyük Mehmet Körükçü,
küçük olan usta ise küçük Mehmet Körükçü olarak isimlendirilmiştir.

Resim 23: (Büyük) Mehmet
Körükçü’nün Ürettiği Minyatürler.
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Resim 24: (Büyük) Mehmet
Körükçü’nün Ürettiği Düdükler.
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1.1.8. (Küçük) Mehmet KÖRÜKÇÜ

Resim 25: (Küçük) Mehmet Körükçü.
1966 Avanos doğumlu Mehmet usta Kızılırmak İlköğretim Okulu mezunudur. 1983’den
bu yana çömlek üretimi yapan Mehmet usta mesleği baş usta Ahmet Taşkıran’dan ve
Büyük Mehmet Körükçü’den öğrenmiştir. 10- 15 santimetreden istenilen her boyutta
üretim yapan usta ürettiği Udu ve çeşitli perküsyon aletleri ile tanınmaktadır. Ürettiği
diğer ürünler ise; geleneksel Avanos ürünleri, abajur, yoğurt çömleği, Hitit medeniyetine
özgü halka formu, bardak ve testiden oluşmaktadır. 210 m2 kapalı alana sahip atölyesinde
oğlu Ömer ile üretim yapmaya devam etmektedir. Diğer oğlu Oğuz lise öğrenimine
devam etmekte olup boş zamanlarında babasına yardımcı olmaktadır. Mehmet usta
2009 yılında düzenlenen VI. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu ve
Tuz Fırın Çalıştayı’na katılmıştır.

Resim 26: (Küçük) Mehmet
Körükçü’nün Atölyesinden Bir
Görünüm

Resim 27: (Küçük) Mehmet
Körükçü’nün Ürettiği Çeşitli
Perküsyon Aletleri.
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1.1.1. Mustafa YAZICI

Resim 28: Mustafa Yazıcı.
1968 Avanos doğumlu Mustafa Yazıcı, Kızılırmak İlköğretim Okulu mezunudur.
Mesleği Avanos’un baş ustası olan Ahmet Taşkıran’dan öğrenmiştir. 360 m2 si kapalı, 140
m2’si açık alana sahip olan Sulu Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde usta olarak Ahmet Yeni ve
çırak olarak Yenal Yorgun, Tahir Ekinci ve Yaşar Davarcı ile üretim yapmaktadır. Ustanın
eşi Filiz Yazıcı ve tatillerde babasına yardımcı olan oğlu Gökhan Yazıcı da üretime destek
vermektedir. Mustafa Yazıcı 5 santimetreden 150 santimetreye kadar değişen boyutlarda
kırmızı bünyeli ve sırsız testi, küp, kelle çömleği, aksara çömleği, orta çömleği, ibikli
bardak, gebece, yayık ve bardak gibi çeşitli yöresel formları üretmeye devam etmektedir.

Resim 29: Mustafa Yazıcı’nın
Ürettiği Kebap Testileri,
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Resim 30: Mustafa Yazıcı’nın
Ürettiği Formlar.
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1.1.2. Ahmet YENİ

Resim 31: Ahmet Yeni.
1953 Avanos doğumlu Ahmet Yeni, Kızılırmak İlköğretim Okulu mezunudur. Bu
mesleği Mehmet Pehlivan’dan öğrenmiş ve halen üretim yapmaya devam etmektedir.
30 santimetreden 80 santimetreye kadar çeşitli boyutlarda kırmızı bünyeli ve sırsız
testi, küp, aksara çömleği, kelle çömleği ve orta çömleği gibi geleneksel formlar
üretmektedir. Kendisine ait bir atölyesi olmayan Ahmet usta Mustafa Yazıcı’nın
yanında günlük yevmiye usulü çalışmaktadır.

Resim 32: Ahmet Yeni’nin Ürettiği Küpler.
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2. Sonuç
Avanos; geleneksel Anadolu çömlekçiliğinde önemli bir yere sahiptir. Bugün
Avanos da aileden gelen bir meslek olan çömlekçilik alanında geleneksel ustalarımızın
sayılarının giderek azaldığı görülmektedir. Çömlekçi ustalarının en önemli
sorunlarından biri, günlük net gelirlerinin olmaması ve sigorta olanaklarından
yararlanamamalarıdır. Bazı ustaların atölyesi dahi olmayıp, diğer atölyelerde
yevmiye usulü çalıştıkları görülmektedir. Bu kişilere verilen ücretlerin oldukça
düşük olduğu bilinmektedir. Yörede hammaddenin elde edilmesi, hazırlanması
ve fırınlanması büyük bir maliyet gerektirmektedir. Kimi zaman ustalar sattıkları
ürünlerin bedelini de almakta güçlük çekmektedir. Bu gibi ekonomik, sosyal ve
kültürel koşullar ustaların yaşamlarını zorlaştırmakta ve genç nesillerin bu meslekten
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bildiri metninde ele alınan Aydın Afacan, Hakkı
Çöl, Fatih Doğan, Erdem İbaş, Üstün Kafadar, Mümtaz Körükçü, Büyük Mehmet
Körükçü, Küçük Mehmet Körükçü, Mustafa Yazıcı ve Ahmet Yeni gibi ustalar
zor koşullar altında üretim yapmaya devam ettikleri görülmektedir. Geleneksel
yöntemleri kullanan Avanoslu ustaların öğrenmeye açık, meraklı oldukları, yeni
biçimlendirme, fırınlama ve bezeme yöntemlerini kullanma konusunda cesur ve açık
oldukları gözlemlenmiştir. Bu gibi merkezlere gereken önemin verilmesi, ustaların
beklentileri konusunda kendilerine destek olunması yöredeki üretimin gelişmesine
ve iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ANKARA İLİ POLATLI YÖRESİ
EL ÖRGÜSÜ ÇORAPLARIN TEKNİK
VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Dr. Zeynep BALKANAL1

Süslenme ve süsleme arzusu insanların yaratılmasıyla başlar. İnsanlar süslenmek
ve süslemek isteği ile her dönemde yenilikler yapmış, giyimlerini, evlerini,
kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslenmeyi sanat haline
getirmişlerdir (Eronç, 1984:3).
El sanatları, bir milletin kültür ve kişiliğinin en canlı belgelerinden sayılır.
Anadolu’da süsleme sanatları ve el sanatlarının geleneksel kültür içinde önemli bir
yeri vardır. Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, folklorik özelliklerini
yansıttığı gibi, bireyin göz nurunu, ince zevkini, sabrını ve gönlünde yatan
düşüncelerini sanat olarak ortaya dökmektedir.
İnsanların boş zamanlarını değerlendirmek, ihtiyaçlarını gidermek, gelir
sağlamak amacıyla ya da zevk için el ve araçlar yardımıyla yaptıkları yaratıcılık
gücü isteyen, yoğun emeği olan her türlü uğraşıyı, el sanatları içinde incelemek
mümkündür (Akpınarlı, 1997: 157).
El ve ev sanatları arasında hatırı sayılır bir yeri olan örgü işlerinin milli ekonomide
kendine göre bir değeri olmakla beraber, halkın zevkinin ve duygusunun örnekleri
1 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Tekstil Dokuma Örgü Ana Bilim Dalı zbalkanal@gmail.com
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olarak taşıdıkları değer bunun çok üstündedir. Bunlar; yalnız şekil, renk ve desen
inceliği veya bu güzelliklerin çok ustalıklı olarak kaynaştırılması, ahenkleştirilmesi
bakımından değil, her birinin kendilerine göre bir mana taşıması ve ifade etmesi
yönünden de önemlidir (Arık, 1947: 10).
El örücülüğü ve kalın örgüler içinde önemli bir yeri olan, aynı zamanda toplumun
geleneksel özelliklerini yansıtan ürünlerden biri de çorap örücülüğüdür.
Kullanılan araç gerecin kolay sağlanabilmesi, uygulanan tekniğin kolaylığı
bakımından çorap örücülüğü yaygın işler arasında yer almıştır. Türk halkı söylemek
isteyip de söyleyemediği duygularını, ördüğü patik ve çoraplarda şekil ve renkler
ile ifade etmiştir. Anadolu’da geçmişten günümüze devam eden ve giyim kültürü
içerisinde yer alan el örgüsü çoraplar yüzyıllar boyu toplumun yaşayışı zevk ve sanat
anlayışı, el becerisi ile bütünleşerek önemli bir yere sahip olmuştur.
Giyilen patik ve çorabın kötülüklere karşı kendilerini koruduğuna, doğum
sırasında kolaylık sağlayacağına, bazı hastaların giydiğinde ise şifa bulacağına
inanıldığı bilinmektedir.
Örmeciliğin insanlığın örtünme ihtiyacını hissettiği zamanla başladığı; zevk ve
beğenme kabiliyetlerinin artmasıyla da geliştiği söylenebilir. Ancak değişik tarihi
belgeler ve mesleki kaynaklar zaman olarak M.Ö. 3-5 bin yıllarını başlangıç tarihi
ve Orta Asya, Çin ve Mısır’daki yaşamış toplumları da ilk örmeyi uygulayan insanlar
diye bildirmektedir. Bunun zamanla iplik, tığ, mil, şiş gibi örücü araç ve gereçlere
bağlı olarak; kullanma ihtiyaçlarına ve iplik malzemesine göre de ilerleme gösterdiği
söylenebilir (Tasmacı, 1984: 234).
Barışta (1984: 32), “Divan-ü Lugat-it Türk’de Dokuma ve Dokumanın Üzerine
Yapılan Bezemeler Çevresinde Kümelenen İfadeler” adlı bildirisinde, “M.Ö. I.
yüzyıldan kalan Hun mezarlarından çıkarılmış parçalarla başlatabilir, günümüze
değin devam ettirebileceğimiz örücük, işlemecilik ve dokumacılık örnekleri
Türklerde bu sanat dallarının yüzyıllar boyu süre gelen, geleneksel sanat dalları
olduğunu ortaya koymaktadır” açıklamasıyla örücülüğün çok eski tarihlerde
varlığına işaret etmektedir.
Londra’daki “Victoria and Albert” Müzesi, Washington’da “Textile” Müzesi,
Toronto’da “Royal Ontario” Müzesi ve “Metropolitan” Müzesi’nde bulunan örgüler
üzerinde yapılan araştırmalara göre araştırmacılar örgünün kaynağının doğu
olduğunu kabul etmişlerdir. Güney Amerika’da eski Peru halkının M. Ö. III. ve
M.S. III. Yüzyılları arası stilize edilmiş mitolojik desenler kullanarak çok renkli
çalışmalar yaptıkları ve iğne ilmeği kullandıkları görülmüştür. Washington Textile
Müzesindeki örneklerde Paracas dönemine ait alpaka yünden iğne ilmeği ile çok az
bükümlü olan ince pamuktan çalışılmış düğümsüz örümcek dokular bulunmaktadır
(Phillips, 1986:29; Akpınarlı, 1995; Atay, 1987: 34). (Fot. 1).
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En eski örgü örneklerinden biri Yale Üniversitesi’nin Suriye’de yaptığı
araştırmalarda bulunan Araplara ait konçlu bir çoraptır. İslamiyet öncesi devirlerde
“Çapraz Doğu İlmeği” denen düz çorap örme tekniği ile yapılmış bu çorap üzerindeki
teknik incelemeler sonucu, çorabın şişle örüldüğü sanılırken, son incelemelerde
iğne ilmeği ile yapılmış olabileceği görüşü ortaya konmuştur (Atay, 1987: 31).
Türklere ait ilk tarihi belgeler Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda
bulunmuştur. M.Ö. VII. – VIII. Yüzyıllar arasında Orta Asya’da yaşayan Hunlara ait
İkinci Pazırık kurganından; konç yeri koçboynuzu nakışlı çoraplar ile keçe çorap
çıkarılmıştır (Diyarbekirli, 1972: 116).
Selçuklular dönemini yansıtan Varka ve Gülşah albümünde yer alan minyatürlerde
Şam Hükümdarı ve Gülşah’ın Şam’ı terk eden Varka’yı uğurlaması (Barışta, 1986:
871) sahnesinde Varka’nın ayağına giydirilen çoraplar Türk örücülük sanatına ait bir
örnektir.
Doğuda gelişen örgüler ticaret gemileri ile Arap tacirler tarafından İspanya’ya
getirilmiş oradan da İngiltere ve İskoçya’ya yayılmıştır. Gene ticaret yoluyla İtalya’ya
oradan Avrupa’ya geçtiği biliniyor. 12. ve 15. Yüzyıl arasına yapılan Arapların çok
renkli çorap örgüsü 12.-16. Yüzyıllar arası İspanya’da ve İtalya’da büyük başarıya
ulaşmış örgünün kaynağı olmuştur (Atay, 1987: 33).
5.yüzyılda önemli bir manastır merkezi durumundaki Orta Mısır’da, Nil’in
kıyısındaki bir koloni olan Oxyrhnchus’un gömme zeminlerinde bulunan ve şu anda
Victoria and Albert Müzesinde yer alan 4 çift Roma-Mısır çoraplarının ikisi tam,
ikisi ise yıpranmış durumdadır. Geniş çorapların her biri 20-24 cm. uzunluğundadır.
Çiftlerden biri mat kırmızı rengindedir, diğerleri kahverengi ve mordur. Birde 12,5
cm. uzunluğunda kırmızı renkte ve 3 sarı şeritli çocuk çorabı bulunmaktadır (Rutt,
1989: 31). (Fot. 2)

Fotoğraf 1. Peruluların ince pamuk ipliği ile çalıştıkları
geometrik desenli düğümsüz örümcek doku (Phillips, 1986:
29; Akpınarlı, 1995; Atay, 1987: 34)

Fotoğraf 2. Oxyrhynchus’dan
5. Yüzyıla Ait Çocuk Çorabı
(Rutt, 1989: 31)
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6. yüzyıla ait, Leicester’da Jevry Wall Müzesinde yer alan çocuk çorabı; Nil’in
sağ kıyısında, Oxyrhynchus’un güneyinde eski Antinoöpolis ya da Antinöe’da,
Şeyh Abada kasabasında bir obrukta bulunmuştur. Ayak tabanı 12 cm. olan çorap
mavi, kırmızı, menekşe, sarı yeşil renklerde birbirinden farklı ölçülerde şeritlerle
düzenlenmiştir (Rutt,1989:32)(Fot. 3)
İslamiyet dönemine ait çorap ve örgü parçaları pek çok müzenin koleksiyonunda
yer almaktadır. 12-15. yüzyıl arasında tahminen 13. yüzyılda mavi-beyaz renkte pamuk
iple ve parmaklardan (burundan) yukarıya (lastik) doğru örüldüğü ve çoğunun
Mısır’dan geldiği sanılmaktadır. Bu çorapların birçoğunda üzerinde süsleme olarak
kullanılan Arap el yazısı bulunan şeritler vardır. “Kufie” olarak bilinen eski Arap yazı
şeklini andırmaktadır (Rutt, 1989: 35-36). (Fot. 4)

	
  

Fotoğraf 3. 1.Yüzyıl Çocuk Çorabı
Antinöe, Mısır. Kırmızı, mavi, yeşil,
sarı ve mor yünlü. Ayak boyu 12 cm.
(Rutt, 1989: 32)

Fotoğraf 4. 13. yüzyıl “Kufie” yazı ile “Allah”
yazılı beyaz ve mavi pamuk ipliği örgü çorap (Rutt,
1989: 35)

İlk örme araçları değişik boy kalınlıkta iğnelerdir. Anadolu’da yaşayan Friglerin
tümülüslerinden çıkan çeşitli boylarda iğneler arasında bir şiş boyunda olanlar
vardır. 5. Pazırık kurganından çıkartılan Hun halısı ve maden işleri düşünülürse
Hunların örgü aracı olarak şişi kullandıkları anlaşılır (Atay, 1987: 33).
Halkın el sanatlarının önemini kavraması ve bilinçlenmesi sonucunda, köylerde
sandıklarda duran çorapların birçoğu günümüzde ya özel günlerde
kullanılmaya başlanmış ya da müzelerde ve koleksiyoncular tarafından
sergilenir duruma gelmiştir. El sanatları konusunda yapılan bilimsel
ve sanatsal araştırmaların az sayıda olmasından dolayı yöresel
çoraplar hakkında kaynak bulmada oldukça güçlük çekilmektedir.
Çorabın Bölümleri
Çorabın bölümlerini açıklayacak olursak;
Burun: Çorap ayağa giyildiğinde parmakları saran kısımdır. Çorap
burundan veya konç ağzından (yörede lastik) örülmeye başlanır.
Yörede incelenen tüm örneklerde çoraplar burundan başlanmıştır.
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Bu başlama genellikle parmak ucundan şişe üç veya beş ilmek atılarak yapılır. Bir
sıra örüldükten sonra ilmekler şişlere eşit sayıda paylaştırılır. Şiş başında bir ilmek
örüldükten sonra şişi yanındaki ilmeğin dibinden geçirilerek şişin üzerine ip alınıp
yeni bir ilmek oluşturulur. Arttırma işlemine çorap genişliği elde edilinceye kadar
devam edilir ve burun tamamlanır.
Taban: Burundan sonraki konç kısmına kadar olan ayağın alt kısmını oluşturan
bölgedir.
Topuk: Çorabın konçla taban arasında arka yüzeyinde yer alan, giyildiğinde
topuğu saran kısmıdır.
Konç: Topukla konç ağzı (lastik) arasındaki kısımdır. İstenilen uzunlukta
örülebilir.
Konç Ağzı (Lastik): Koncun bitiminden sonra istenilen uzunlukta örülen ayağa
giyilen çorabın kaymaması ve düzgün durması için yapılan örgüdür.
Doğruol, (1995) “Ayaş’ta Çorapçılık ve Testilicilik” adlı kitabında çorapları
topuklarına göre (düz topuk, tahta topuk), boyutlarına göre (erkek, kadın, çocuk
çorabı), ipliklerine göre (tek katlı ve çift katlı), desenlerine göre (düz renk-yüz
ilmek, düz örgülü, renkli desenli, düz renk, ajurlu çoraplar), başlama şekline göre
(boğazdan başlama, burundan başlama), lastiklerine göre ve kullanış amaçlarına
göre (günlük çoraplar, çeyiz çorapları, damat çorabı, gelin çorabı, dürü çorapları,
asker çorabı ve satış amaçlı örülen çoraplar) olarak gruplandırmıştır. Özbel (1975)
ak çoraplar, kara çoraplar, alaca çoraplar, kınalı çoraplar, tüylü çoraplar, nakışlı
çoraplar olarak gruplandırmıştır. Kuzucular (1976) ökçelerine ve burunlarına göre
(gündelik çoraplar, cehiz çorapları, asker çorapları, oynaş çorapları, töre çorapları,
yol çorapları, damat çorapları, gelin çorapları, güreş çorapları, tüylü çoraplar) diye
gruplandırmıştır. Akpınarlı (1995) ise, “El Örgüsü Çorapların Teknik, Desen, Renk
ve Kullanım Özellikleri” konulu doktora çalışmasında çorapları; kullanış amacına
göre (gündelik çoraplar, töre çorapları, yol çorapları, çeyiz çorapları, gelin çorapları,
damat çorapları, oylaş çorapları, güreş çorapları, asker çorapları), kullanılan gerece
göre, (tiftik çorapları “filik” çoraplar, tüylü çoraplar, yün çoraplar, pamuk çoraplar
“tire” çoraplar, tek ipli çoraplar, çift ipli çoraplar), örgü tekniğine göre (yüz örgü
çoraplar, desenli örgü çoraplar, ajurlu çoraplar) şeklinde gruplandırmıştır.
Çorap örücülüğü boş zamanları değerlendirir. Kişiyi dinlendirir. Aynı zamanda
sayısız desenler oluşturmaya ve yaratıcılığa açık, estetik değeri fazla olan etkileyici
bir el sanatıdır. Ayrıca ülkemiz genelinde olduğu gibi Polatlı yöresinde de, çorap
örücülüğü, çeyize verilen önemden dolayı da bol miktarda yapılmaktadır.
Polatlı yöresinde bulunabilen çorapların teknik, renk, desen, kompozisyon,
malzeme, uygulama alanları ve diğer özellikleri belgelenerek bir kaynak
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oluşturulması ve çeşitli yörelerin üslupları ile karşılaştırılması açısından araştırma
önem taşımaktadır. Ayrıca, bu alana ilgi duyanlara, araştırma yapmak isteyenlere ve
bu alanla uğraşanlara kaynak olması açısından da değer taşımaktadır.
Araştırmada Polatlı yöresinde bulunan çorap örneklerinde; kullanılan malzeme,
motif, renk, teknik, kompozisyon, uygulama alanları vb. özellikleri incelenip
belgelendirilmiş, ilçe ve birkaç köyde yaşayanlarla yapılan görüşmeler ve bulunabilen
örnekler ışığında bu konudaki yöresel üsluplar ortaya konmaya çalışılmıştır.
Polatlı yöresi, Ankara’nın 75 km güneybatısında yer almaktadır. Polatlı’nın
doğusunu Haymana, kuzeyini Ayaş ve batısını da Eskişehir iline bağlı Sivrihisar
ilçesinin toprakları çevrelemektedir. İlçe Ankara-Eskişehir karayolu ve Ankaraİstanbul demiryolu hattı üzerinde önemli bir konuma sahiptir. İlçe’de küçük
dokuma tezgâhları, örgü atölyeleri ve kundura imalathaneleri küçük el sanatlarının
yaygın etkinlik alanlarıdır.
Polatlı yöresinde, yapılan araştırmada son yirmi yıllık dönemde üretilen el
örgüsü kadın çorapları incelenmiştir. Yörede hemen her evde çorapların birçok
çeşidi bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu çoraplarda bitkisel, figürlü, geometrik,
nesneli, anlam yüklü bezeme türünde oluşturulmuş çok sayıda motif, desen ve
bordür mevcuttur.
Yörede yapılan incelemelerde, küçük yaşlarda başlanarak kız çocuklarına başta
çorap olmak üzere çeşitli örgü işleri öğretilmektedir. Çoraplar, genel olarak yörede
çorap ipi adı verilen orlon ipliği ile ve 5 şiş ile örülmüştür. Bunun yanında tiftik
ile örülenlere de rastlanmıştır. Ayrıca, bazı örneklerde 5 şişin yanı sıra tığın da
kullanıldığı görülmüştür. Yörede çoraplara ilmek atarak burundan başlanmıştır.
Yanlardan ilmek arttırılarak ayak genişliği ölçüsünde çoraplar örülmüştür.
Yörede, el örgüsü çorapların tümünde yüz örgü ve yüz ve ters örgü birleşimi olan
halk dilinde lastik örgü denilen örgü tekniği görülmüştür. Renkli desenli, desenli,
delikli (ajur) örgülere de rastlanmıştır. Örgü işleminde tığ da kullanılan çoraplarda
sık ilmek (piko) teknikleri de kullanılmıştır.
Yörede çoraplar ya tek renkli ya da çok renkli olarak görülmüştür. Çok renkli
çoraplarda kullanılan renkler arasında en sık tercih edilen renk kremdir. Kullanım
sıklığına göre kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz diğer tercih edilen renklerdir. İncelenen
örneklerde, bitkisel bezeme olarak, stilize çiçek ve çilek motifleri, geometrik
bezemelerden düz çizgi, zigzag, baklava, kare, “V” şekli ve üçgen motifleri, nesneli
bezemelerden çengel motifleri ve anlam yüklü bezemelerden yöresel adlarıyla, eli
belinde, kelebek, çatı, civankaşı, sinek kanadı, öceli parmak, katip bıyığı, çam, güllü
ayna, hükümet avlusu, altmış akıl yetmiş fikir, balık kılçığı, kartal kanadı, mikke,
kesme şeker ve söğüt yaprağı motifleri kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şöyle
sıralanabilir:
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Polatlı yöresinde incelenen çoraplarda görülen motifler:

Çengel Motifi

Eli Belinde Motifi

Civankaşı ve Çengel Motifi

Kelebek Motifi

Çengel Motifi

Çiçek motifleri

Kilim motifi

Çilek Motifi
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Fotoğraf 5. Eli belinde 2002
(Hasibe Pamukçu)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 6. Kelebek 2002 (Fikriye Malkoç)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 7. Çatı 1999 (Fadime Uzman)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 8. Civan Kaşı 2003
(Hayriye Gökçe)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 9. Mineli 2002 (Cennet Akkaya)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 10. Laleli 2000 (Fatma Alacagöz)
Kısa kadın çorabı
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Fotoğraf 11. Çengel 2000 (Fatma Alacagöz)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 12. Kilim desenli 2000
(Nazife Akkaya)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 13. Çilekli 2004 (Kamile Gökçe)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 14. 2004 (Kamile Gökçe)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 15. Sinek kanadı 2004
(Kamile Gökçe)
Kısa kadın çorabı

Fotoğraf 16. Öceli parmak 2004 (Refika Atik)
Kadın çorabı
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Fotoğraf 17. Katip bıyığı 2000 (Refika Atik)
Kısa kadın çorabı
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Fotoğraf 18. Çam 2001 (Huri Gökçe)
Kadın çorabı

Fotoğraf 19. Güllü ayna 1998 (Huri Gökçe)
Kadın çorabı

Fotoğraf 20. Hükümet avlusu 1995
(Huri Gökçe)
Kadın çorabı

Fotoğraf 21. Altmış akıl yetmiş fikir 1999
(Günaydın Gökçe) Kadın çorabı

Fotoğraf 22. Balık kılçığı 1996 (Ayşe Ergül)
Kadın çorabı
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Fotoğraf 23. Kartal kanadı 1996
(Ayşe Ergül)
Kadın çorabı

Fotoğraf 24. Mikke 1995 (Emine Can)
Kadın çorabı

Fotoğraf 25. Kesme şeker 1996
(Emine Can)
Kadın çorabı

Fotoğraf 26. Söğüt yaprağı 1999
(Ebekadın Saraç)
Kadın çorabı

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde, el sanatlarımızın durumunu ortaya koyabilmek, kaynak olarak geçmişteki
durumu araştırmak, kültürel birikim olarak değerlendirilmesini yapabilmek için, bugünkü
örneklerden giderek, geçmişle olan bağları kurmak zorunluluğu doğmuştur. Bunun için de
kültür mirasımızı sandıklardan çıkarıp gözler önüne sermek gerekmektedir.
Daha çok kırsal kesimdeki kadınlarımız tarafından el örgüsü çoraplar üretilmektedir.
Ancak, her geçen gün gelişimini hızla sürdüren sanayideki değişimler ve yaşam tarzının
değişmesi bu ürünlerin giderek yok olmasına neden olmaktadır.
Giyim ve ev eşyalarının süsleme açısından bir parçasını oluşturan ve Türk el sanatları
içinde kendine özgü bir yeri olan el örgüsü çoraplar, hemen hemen her evde yapılmaktadır.
Ve bu işle uğraşanların sayısı oldukça fazladır. Ülkemizde tüm el sanatlarında olduğu gibi, el
örgüsü çorapların kaynak ve kültürel yönlerden değerlendirilmelerini yapabilmek için, tarihsel
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Sonuç ve Öneriler
Günümüzde, el sanatlarımızın durumunu ortaya koyabilmek, kaynak olarak
geçmişteki durumu araştırmak, kültürel birikim olarak değerlendirilmesini
yapabilmek için, bugünkü örneklerden giderek, geçmişle olan bağları kurmak
zorunluluğu doğmuştur. Bunun için de kültür mirasımızı sandıklardan çıkarıp
gözler önüne sermek gerekmektedir.
Daha çok kırsal kesimdeki kadınlarımız tarafından el örgüsü çoraplar
üretilmektedir. Ancak, her geçen gün gelişimini hızla sürdüren sanayideki değişimler
ve yaşam tarzının değişmesi bu ürünlerin giderek yok olmasına neden olmaktadır.
Giyim ve ev eşyalarının süsleme açısından bir parçasını oluşturan ve Türk el
sanatları içinde kendine özgü bir yeri olan el örgüsü çoraplar, hemen hemen her
evde yapılmaktadır. Ve bu işle uğraşanların sayısı oldukça fazladır. Ülkemizde tüm
el sanatlarında olduğu gibi, el örgüsü çorapların kaynak ve kültürel yönlerden
değerlendirilmelerini yapabilmek için, tarihsel gelişim, kurumsal üretim biçimi
değişikliği ve günümüzdeki durumu açılarından ele almakta yarar vardır.
Yörede, sandıklarda saklanan çoraplar gün ışığına çıkarılarak bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma, inceleme yapılarak belgelendirilmelidir.
Birçok el sanatımız gibi el örgüsü çoraplarda da günümüzde gelişen teknolojinin
sonucu olarak makineleşme giderek önem kazanmaktadır. Makineleşme, el
sanatlarında görülen yöresel özellikler ile kişisel yaratıcılık gibi yönlerin birçoğunu
yok etmektedir.
Zorunlu gereksinim veya süs eşyası olarak kullanmaya yönelik, üretenlerin desen,
renk, model gibi zevklerine hitabeden, kişisel yaratıcılık gerektiren uğraşların
bireylere öğretilmesine özen gösterilmelidir.
Çorapların özellikleri göz önünde tutularak, arşivleme için 1/1 ölçülerde çizimleri
yapılmalı, kataloglama yöntemi ile çorap motiflerinin yeniden canlanması ve
yaşatılması sağlanmalıdır.
Yörede, yeni nesli çorap örmeye teşvik için, kurslar açılmalı, kurslarda
oluşturulan ve bunların yanında halkın kendisi için ürettiği ürünlerin sergilenmeleri
sağlanmalıdır. Ayrıca, kişiler arasında çorap konulu yarışmalar düzenlenmeli, bu
şekilde ödüllendirme yoluna gidilerek çorap örücülüğünün yaygınlaştırılmasına
öncülük edilmelidir.
Yöre halkının, çorap vb. çeşitli el sanatlarının önemi hakkında bilinçlendirilmesine
önem verilmelidir. El sanatları ağırlıklı müzeler kurularak, başta çorap olmak üzere
bütün el sanatları sergilenmelidir.
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Yöre halkı, el örgüsü çorapları yaşatmaya ve üretmeye teşvik edilmeli, üretici
durumuna geldiklerinde aile ekonomisine katkıda bulunabilecekleri belirtilmelidir.
El sanatlarındaki geleneksel şekil, desen, renk, motif, yapılış tekniği vb.
durumlar aynen korunmalıdır. Ayrıca, bunlardan esinlenerek çağdaş yorumlarla
yeni tasarımlar geliştirilmeli ve uygulamalar yapılmalıdır.
Yörede belirli dönemlerde başta çorap olmak üzere el sanatları konulu bilimsel
ve kültürel toplantılar (sempozyum, kongre vb.) düzenlenmelidir.
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EDİRNE İLİ MERİÇ İLÇESİ’NDE BULUNAN
HESAP İŞİ ÜRÜNLERDEN ÖRNEKLER

Yrd. Doç. Dr. Mine CAN1*

Giriş
El sanatları, bütün sanat dalları gibi, bir milletin kültürel kişiliğinin en
canlı belgeleri olmaları ile beraber ilk insanların gereksinimlerini karşılayacak
etkinliklerle başlamıştır. Bu yolla ortaya çıkan eserler, insanların yeteneklerine,
yaşayış özelliklerine ve iklim koşullarına uygun gelişmeler göstermiştir. Başlangıçta
basit ve yalnız gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan bu işler, zamanla
kişinin ve toplumun bütün sanat yeteneklerini içine almıştır. El sanatları, milli
sanat zevkini temsil ettiği gibi bireylerin yaratıcılık fikrini de geliştirmiştir.
Bununla beraber bireylerin, ekonomik açıdan aile bütçesine katkıda bulunmalarını
da sağlamıştır (Özbel, 1945).
Türk plastik sanatları içerisinde el sanatlarının önemli bir yeri vardır. Güzel
sanatlar düzeyinde yapılan eserlerde, sanatçının amacı günlük kulanım ya da
tören eşyaları hazırlamak ve hazırlanan bu eşyaları süslemek olmuştur. Böylece el
sanatları kazanç sağlamanın yanında doğadaki güzellikleri yansıtmakta, bireylerin
iç dünyalarını aktarmakta ve bazı mesajlar vermektedir (Barışta, 1988).
1*Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü.
hotmail.com

mine_can82@
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El sanatları arasında en fazla emek ve zaman gerektirenlerin başında işleme
sanatı gelmektedir. Yüzyıllardır geleneksel Türk işleme teknikleri çeşitli eşyalar
üzerine, Türk insanının yaratıcılığını yansıtan uygulamalarla hayat bulmuştur.
Birçok yörede el sanatları ile uğraşmayan genç kızlara evlenmeye hak kazanmamış
gözüyle bakılmış ve çeyizleri içinde kendileri tarafından hazırlanabilecek olanların
başka yollarla temin edilmesi ayıp sayılmıştır. Ancak günümüzde teknolojinin hızlı
gelişmesi ve insanımızın sabır gerektiren işlere eskisi kadar ilgi göstermiyor olması,
işleme sanatımızın özgün tekniklerinin unutulmasına ve giderek yok olmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze ulaşmayı başaran ve bugün
hatıra olarak saklanan maddi kültür ürünlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar
önem arz etmektedir.
Çalışmaya destek olması için yapılan literatür taramasında, Trakya bölgesine
yönelik araştırmaların olduğu tespit edilmekle birlikte, Edirne İli Meriç İlçesi’ne ait
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Literatüre bu anlamda destek olmak için yapılan bu
çalışmanın amacı, geleneksel Türk işleme tekniklerinin nadide bir türü olan hesap
işini tanıtmak, Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan hesap işi tekniği ile işlenmiş
ürünlerin teknik ve estetik özelliklerini tespit etmek ve kültürümüze ait değerlerin
belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.
Hesap İşi Hakkında Genel Bilgi
Geleneksel bir Türk işleme tekniği olan hesap işi, dokumanın iplikleri sayılarak
yapılan, tersi ile yüzü aynı görünüşte bir işleme türüdür. Bu nedenle büyük bir
ustalıkla işlenmiş eski hesap işi örneklerinin hangi tarafının yüzü, hangi tarafının
tersi olduğunu anlamak oldukça güçtür. İlk bakışta bir fark yokmuş gibi görülen
işlemenin yüzü, uzmanlar tarafında ancak kenar temizleme işlemine bakılmak
suretiyle tespit edilmektedir.
Hesap işinin tarihçesi incelendiğinde oldukça eski olduğu görülür. 16. yüzyıla ait
Saray için hazırlanan bir grup mendil üzerinde hesap iğnesinin varlığı, bu tekniğin
16. yüzyılda uygulandığını göstermektedir (Barışta, 1999). 17. yüzyılda bir üründe
kullanılan teknik sayısının artması ile birlikte, işlemelerde hesap işi tek başına ya da
pesent veya başka iğne bileşimleriyle birlikte uygulanmıştır (Barışta, 1997). Hesap
iğnesi 18 ve 19. yüzyıllarda da yaygın biçimde uygulanan iğneler arasında olup,
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
		

Şekil.1 Düz hesap iğnesi.
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Hesap işi tekniği, Türk işlemeleri arasında dokumanın iplikleri üzerinde
yürütülen iğneler sınıfında, iplik sayılarak yapılan iğneler başlığı altında incelenir
(Barışta, 1997a). İngilizce adı Holbein stitch olan hesap işinin, düz hesap iğnesi
(Şekil 1) ve verev hesap iğnesi (Şekil 2) olmak üzere iki temel iğne tekniği
bulunmaktadır. Barışta’ya (1997a:73) göre, bu iğne düz hesap ve verev hesap işi
ismiyle uygulanır. Ancak kaynaklarda hesap işinin iğne teknikleri hakkında yapılmış
farklı sınıflandırmalar da mevcuttur.
Sain’e (1987:6) ve Köklü’ye (2002:82-83) göre, “hesap işi ve Türk işi iğne teknikleri
ortak özelliklere sahip olduğu için bir arada ele alınarak; antika (düz, gözenmiş
ve karşılaşmış), düz hesap iğnesi (gözenmiş), verev hesap iğnesi (gözenmiş,
karşılaşmış), ciğerdeldi, susma (sarma, balıksırtı, civankaşı, hasır iğne, üçgen,
dörtgen, şekilli vb.), muşabak, mürver ve pesent (düz, verev, gölgeli, tahrilli,
dönerek) şeklinde sıralanmıştır.”
Özcan (1994)’de “hesap işi iğne teknikleri; düz iğne, verev iğne, kesme ajur,
balıksırtı, civankaşı, hasır iğne ve ciğerdeldi” şeklinde verilmiştir.
Hesap işi, kumaşın iplikleri sayılarak yapılan bir işleme tekniği olması
nedeniyle uygulamada oldukça dikkat ve sabır gerektirir. İşlemenin kolay ve rahat
yapılabilmesi için hesap işinde kumaş seçimi oldukça önemlidir. Bu nedenle eski
örneklerde hesap işleri genellikle düzgün dokunuşlu keten veya pamuklu kumaşlar
üzerine uygulanmıştır. İşlemeler de genellikle ipek iplik veya muline adı verilen
bir tür pamuklu iplik kullanıldığı görülür. İşleme aralarında bol miktarda metal
tel kullanımı oldukça yaygındır. Eski örneklerde hesap işi daha çok peşkir, çevre,
uçkur, yağlık, mendil, örtü gibi eşyalar üzerine uygulanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmanın materyalini Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan hesap işi tekniği ile
işlenmiş özgün niteliklere sahip toplam 20 adet ürün oluşturmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak bilgi formu kullanılmıştır. Hesap işi ile işlenmiş ürünlerin
çeşitleri, üretim dönemleri, kullanılan gereçler, renk özellikleri, kullanılan motif
kaynakları ve kompozisyon özellikleri incelenerek bilgi formlarına kaydedilmiş
ve ürünlerin fotoğrafları çekilmiştir. Bilgi formlarından elde edilen veriler
uygun görülen konu başlıkları altında tablolaştırılarak, istatistiksel yöntemlerle
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda y = f x 100/n
formülü kullanılmıştır. Ayrıca çalışmaya kaynak oluşturması için literatür taraması
yapılmıştır.
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Bulgular ve Tartışma
Araştırma Kapsamına Alınan Ürün Çeşitleri
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerin çeşitlerine ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
Araştırma kapsamında incelenen hesap işi ürün çeşitlerinin dağılımı.
Ürün çeşitleri
Uçkur
Peşkir
Yağlık
Örtü
Pano
TOPLAM

n
8
6
3
2
1
20

%
40
30
15
10
5
100

Araştırma kapsamında incelemeye alınan hesap işi ürünlerin % 40’ının uçkur,
% 30’unun peşkir, % 15’inin yağlık, % 10’unun örtü, % 5’inin ise pano olduğu tespit
edilmiştir.
İncelemeye alınan ürünlerin yarıya yakınını uçkurlar oluşturmaktadır. Geçmiş
dönemlerde teknolojinin olmamasına rağmen, çeşitli türlerde özenle hazırlanarak
süslenmiş olan bu ürünler, kültürel değişim ile birlikte günlük işlevlerini
kaybetmiştir. Barışta’ya (1999:231) göre uçkur, eskiden giyimi süslemek ya da elbise,
şalvar vb. giysilerin belini tutmak amacıyla hazırlanmış, genellikle 25 x 135 cm.
boyutlarında iki dar kenarı işlemelerle bezenmiş, uzun dikdörtgen bağdır. Araştırma
kapsamına alınan peşkir ve yağlıkları aynı grup içerisinde incelemek mümkündür.
Çünkü Köklü’ye (2008:297) göre; destimal, yağlık (mahrama) ve havlu olarak
da adlandırılan peşkirin günümüze kadar gelen bir çok tanımı bulunmaktadır.
Yine Barışta’ya (1999:234) göre; yağlık, iki dar kenarı işlemelerle bezenmiş küçük
boyutlarda peşkirdir.

Araştırma Kapsamına Alınan Ürünlerin Üretim Dönemleri
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerin üretim dönemlerine ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2
Hesap işi ürünlerin üretim dönemlerinin dağılımı.
Ürünlerin üretim dönemleri
1900-1925
1925-1950

n
13
6

%
65
30

1975-2000
TOPLAM

1
20

5
100

Araştırma kapsamında incelemeye alınan hesap işi ürünlerin üretim dönemlerine
ilişkin veriler incelendiğinde, ürünlerin % 65’inin 1900-1925 yılları, % 30’unun
1925-1950 yılları, % 5’inin ise 1975-2000 yılları arasında işlendiği belirlenmiştir.
Elde edilen bilgilerden ürünlerin tamının 20. yüzyıla ait olduğu tespit edilmiştir.
Ürünlerin üretim dönemleri detaylı olarak incelendiğinde ise, büyük çoğunluğunun
20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendiği görülmektedir. İncelemeye alınan ürünler
arasında yakın geçmişte işlenmiş sadece bir ürünün olması, hesap işi tekniğinin
kaybolmaya yüz tutmuş olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Araştırma Kapsamına Alınan Ürünlerde Kullanılan Gereçler
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerin yapımında kullanılan gereçlere ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3
Hesap işi ürünlerde kullanılan gereçlerin dağılımı.
Ürünlerde Kullanılan Gereçler
(Atkı) Pamuk + (Çözgü) Keten
(Atkı) Keten + (Çözgü) Keten
(Atkı) İpek + (Çözgü) İpek
İpek iplik + metal tel
İpek iplik
Pamuk iplik
Floş
Belirsiz
Toplam

İşleme
n
%
10
50
8
40
1
5
1
5
20
100

Kenar temizleme
n
%
5
25
13
65
2
10
20
100

Dokuma
n
%
13
65
6
30
1
5
20
100

Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan gereçler; işlemede,
kenar temizlemede ve dokumada kullanılan gereçler olmak üzere üç grupta
incelenmiştir.
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Tablo 3 incelendiğinde Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma
kapsamına alınan hesap işi ürünlerin dokumalarında % 65 oranında atkısında
pamuk çözgüsünde keten, % 30 oranında atkısında ve çözgüsünde keten liflerinin
kullanıldığı belirlenmiştir. Sadece bir ürünün dokumasında atkı ve çözgüsünde ipek
kullanıldığı görülmüştür.
Araştırma yöresine oldukça yakın bir bölgede yapılan bir çalışmada, yöre
işlemelerinde bir çeşit pamuk ipliği ile felemenk dokumalar olarak adlandırılan ev
dokumalarının kullanıldığı belirtilmiştir. Keten veya pamuk ipliğinin bazen karışık
kullanıldığının da belirtildiği bu ev dokumalarına yağlık, peşkir, uçkur, mahrama
vb. ürünlerin işlendiği vurgulanmaktadır (Işık, 1976). Ancak el dokumaları ayrı
bir inceleme konusu olduğundan ürünlere ait dokumaların farklı bir çalışmada
incelenmesi daha doğru olacaktır.
İncelenen hesap işi ürünlerin işlemelerinde % 50’sinde ipek iplik ile metal
telin birlikte, %40’ında ipek iplik, % 5’inde pamuk iplik ve diğer % 5’inde ise floş
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu değerler işlemelerin büyük çoğunluğunda ipek iplik
kullanıldığını göstermektedir. Hesap işi ürünlerin yarısının işlemesinde metal telin
ipek iplikle birlikte kullanımı dikkat çekmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerin kenar temizlemelerinde
kullanılan gereçler incelendiğine % 65’inde pamuk iplik, % 25’inde ipek iplik
kullanıldığı anlaşılmıştır. İki ürünün ise kenar temizleme tekniği tahribat görmesi
nedeniyle tespit edilememiştir.
Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan renkler
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerin yapımında kullanılan renklere ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo
4’de verilmiştir.
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Tablo 4
Hesap işi ürünlerde kullanılan renklerin dağılımı.
Ürünlerde Kullanılan renkler
Koyu pembe
Açık pembe
Koyu bej
Açık bej
Kahverengi
Gri
Altın rengi
Bordo
Yavruağzı
Açık yaprak yeşili
Koyu yaprak yeşili
Koyu mavi
Açık mavi
Sarı
Eflatun
Siyah
Nefti yeşil
Yağ yeşili
Petrol mavisi
Kırmızı
Turuncu
Lacivert
Mor

İşleme
n
%
4
20
4
20
6
30
4
20
6
30
1
5
10
50
1
5
4
20
3
15
4
20
5
25
4
20
5
25
8
40
14
70
9
45
3
15
2
10
8
40
8
40
2
10
1
5

Kenar temizleme
n
%
1
5
15
75
4
20
3
15
2
10
-

Dokuma
n
%
4
20
16
80
-

Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan renkler; işlemede,
kenar temizlemede ve dokumada kullanılan renkler olmak üzere üç grupta
incelenmiştir.
Tablo 4 incelendiğinde Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma
kapsamına alınan hesap işi ürünlerin dokumalarında % 80 oranında açık bej
renginin, % 20 oranında ise koyu bej renginin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu
durum incelemeye alınan ürünlerin tamamının dokumasında bej renginin tercih
edildiğini göstermektedir.
İncelenen hesap işi ürünlerin işlemelerinde % 70 oranında siyah, % 50 oranında
altın rengi, % 45 oranında nefti yeşil, % 40 oranında eflatun, % 40 oranında kırmızı,
% 40 oranında turuncu, % 30 oranında koyu bej, % 30 oranında kahverengi, % 25
oranında koyu mavi, % 25 oranında sarı, % 20 oranında koyu pembe, % 20 oranında
açık pembe, % 20 oranında açık bej, % 20 oranında yavruağzı, % 20 oranında koyu
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yaprak yeşili, % 20 oranında açık mavi, % 15 oranında açık yaprak yeşili, % 15 oranında
yağ yeşili, % 10 oranında petrol mavisi, % 10 oranında lacivert, % 5 oranında gri, % 5
oranında bordo ve % 5 oranında mor kullanıldığı tespit edilmiştir.
İncelemeye alınan hesap işi ürünlerin işlemelerinin tamamında çok renkli bir
uygulamanın tercih edildiği ve tek renkli uygulamanın ise bulunmadığı anlaşılmıştır.
İşlemelerde yoğun olarak siyah rengin kullanıldığı ve bunu yakın değerlerle altın
renginin takip ettiği görülmektedir. İşlemelerde mavi, pembe, yaprak yeşili ve bej
renklerinin açık – koyu tonlamalarla kullanıldığı fark edilmektedir.
Işık (1976:23) tarafından yapılan bir araştırmada; Trakya işlemelerinde genellikle
koyu mavi, yeşil ve tonları, pembe, kırmızı ve tonları, sarı ve siyah renklerin
kullanıldığı tespit edilmiştir.
İncelenen hesap işi ürünlerin kenar temizlemelerinde % 75 oranında açık bej
renginin kullanıldığı tespit edilmiştir. Kenar temizleme işleminde renkli iplikler
ise daha az miktarlarda kullanılmakla birlikte, bu renklerin genellikle ürünün
işlemesinde kullanılan renklerden seçilerek kullanıldığı görülmüştür.
Araştırma Kapsamına Alınan Ürünlerde Kullanılan Teknikler
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerde kullanılan tekniklere ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5
Hesap işi ürünlerde kullanılan tekniklerin dağılımı.
Kullanılan teknikler
İşleme Teknikleri
Yardımcı İğne
Teknikleri

Kenar temizleme
teknikleri

Toplam

Verev hesap iğnesi
Düz hesap iğnesi
Susma
Sarma
Kumaşı kıvırarak sürfile dikişi
İğne oyası
Köşe çevirme + baskı dikişi
Baskı dikişi
Tahribata uğradığı için belirsiz
Köşe çevirme + antika

İşleme
n
%
19
95
18
90
13
65
8
40
-

Kenar temizleme
n
%

8
5
2
2
2
1
20

40
25
10
10
10
5
100

Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan teknikler; işlemede,
kenar temizlemede ve dokumada kullanılan teknikler olmak üzere üç grupta
incelenmiştir.

264

MADDİ KÜLTÜR

Tablo 5 incelendiğinde Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma
kapsamına alınan hesap işi ürünlerin % 95’inde verev hesap iğnesi, % 90’nında düz
hesap iğnesinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. İşlemelerde hesap işi iğne teknikleri
ile birlikte yardımcı iğne tekniği olarak % 65 oranında susma ve % 40 oranında ise
sarma tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İncelemeye alınan hesap işi ürünlerin kenar temizleme teknikleri incelendiğinde
% 40’ının yarıya kumaşın kenarı kıvrılarak sürfile dikişi ile, % 25’inin iğne oyası ile,
% 10’unun köşe çevrilerek baskı dikişi ile, % 10’unun baskı dikişi ile, % 10’unun
tahribata uğramış olması nedeni ile belirsiz olduğu, % 5’inin ise köşe çevrilerek
antika ile yapıldığı anlaşılmıştır.
İncelenen hesap işi ürünlerin yarıya yakınının kenar temizleme işleminin
kumaşın kenarı kıvrılarak sürfile dikişi ile yapıldığı belirlenmiştir. Bu değeri en
yakından iğne oyası takip etmekte ve diğer tekniklerin ise çok daha az kullanıldığı
görülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan motifler
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerinde kullanılan motiflere ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6
Hesap işi ürünlerde kullanılan motiflerin dağılımı.
Ürünlerde kullanılan motifler
Bitkisel ve geometrik
Bitkisel
Bitkisel ve nesneli
Bitkisel, geometrik, nesneli, mimari kaynaklı ve figürlü
Bitkisel, nesneli ve geometrik
Geometrik
TOPLAM

n
7
6
4
1
1
1
20

%
35
30
20
5
5
5
100

Tablo incelendiğinde Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına
alınan hesap işi ürünlerin % 35’inde bitkisel ve geometrik motiflerin, % 30’unda
bitkisel motiflerin, % 20’sinde bitkisel ve nesneli motiflerin, % 5’inde bitkisel,
geometrik, nesneli, mimari kaynaklı ve figürlü motiflerin, % 5’inde bitkisel,
nesneli ve geometrik motiflerin, % 5’inde ise geometrik motiflerin kullanıldığı
belirlenmiştir.
İncelenen hesap işi ürünlerin büyük çoğunluğunda bitkisel kaynaklı motiflerin
sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Bu durumu 16 ile 20. yüzyıl arası geleneksel Türk
işlemelerinde bitkisel konuların yaygın olarak uygulama geleneğinin bir sonucu
şeklinde açıklanmak mümkündür Barışta (1995).
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İşlemelerde kullanılan bitkisel kaynaklı bezemelerde; çeşitli çiçek ve yaprak
motifleri ile yoğun olarak selvi motifi ve nar, üzüm gibi meyve motifleri yer
almaktadır. Nesneli bezemeler arasında özellikle saksı, vazo ve tabak motifleri
dikkat çekmektedir. Geometrik bezemelerde ise düz, zik zak veya S kıvrımlı çizgiler,
eşkenar dörtgen, kare, üçgen motifleri kullanılmıştır. İncelemeye alınan ürünler
arasında sadece bir örnekte kuş figürüne rastlanmıştır.
Işık (1976:23) tarafından yapılan bir araştırmada; Trakya işlemelerinde bol
miktarda nar meyvesi ve nar çiçeği motiflerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İşlemelerde sümbül, lale, karanfil, selvi gibi bitkisel kaynaklı motifler; minare
veya Topkapı Sarayı’nın kuleli kapıları gibi mimari kaynaklı motifler ya da saksıda
veya çiçekler gibi nesneli bezemelerin bazı geometrik şekiller ile zenginleştirilerek
işlendiği belirtilmiştir. Bu bulguların araştırma yöresine oldukça yakın bir bölgeye ait
olması sebebiyle elde edilen sonuçları destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Araştırma Kapsamına Alınan Hesap İşi Ürünlerde Kullanılan
Kompozisyonlar
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerde kullanılan kompozisyonlara ilişkin veriler belirlenerek değerleri tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7
Hesap işi ürünlerde kullanılan kompozisyonların dağılımı.

Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş
Bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiş
Atlamalı sıralamalarla düzenlenmiş
Tek motiften oluşan düzenlemelerle

Motifler
Ana motif
Kenar suyu
n
%
n
%
7
35
6
30
5
25
14
70
5
25
2
10
-

Bir merkeze doğru yönlendirilmiş

1

5

-

-

Toplam

20

100

20

100

Kullanılan Kompozisyonlar

Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerde kullanılan kompozisyonlar; ana
motif ve kenar suyu motifi olmak üzere iki grupta incelenmiştir.
Tablo incelendiğinde Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına
alınan hesap işi ürünlerin işlemelerinde yer alan ana motiflerin % 35 oranında
düzgün sıralamalarla, % 25 oranında bağlantılı sıralamalarla, % 25 oranında atlamalı
sıralamalarla, % 10 oranında tek motiften oluşan ve % 5 oranında ise bir merkeze
doğru yönlendirilmiş kompozisyon tarzında düzenlendiği tespit edilmiştir.
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İncelemeye alınan hesap işi ürünlerin kenar sularında yer alan motiflerin
% 70 oranında bağlantılı sıralamalarla, % 30 oranında ise düzgün sıralamalarla
düzenlenmiş kompozisyon tarzında yerleştirildiği belirlenmiştir.
İncelenen hesap işi ürünlerden peşkir ve yağlıkların tamamında ana motiflerin
iki kısa kenar üzerinde ve kenara paralel olarak yerleştirildiği tespit edilmiştir. Aynı
ürün gruplarında ana motiflerin hemen altında mutlaka kenara paralel olarak bir ya
da iki sıra halinde yerleştirilmiş kenar suyu motiflerinin bulunduğu görülmüştür.
Uçkurlarda ise kenar suyu motifleri sadece kısa kenarlar üzerinde değil aynı
zamanda uzun kenarlar üzerinde de belli bir mesafeye kadar U şeklinde devam
etmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Edirne ili Meriç ilçesi’nde bulunan ve araştırma kapsamına alınan hesap işi
ürünlerin çeşitleri, üretim dönemleri, kullanılan gereçler, renk özellikleri, kullanılan
motif kaynakları ve kompozisyon özelliklerini belirlemek amacı ile yapılan bu
araştırmada; hesap işi ile işlenmiş özgün niteliklere sahip 20 adet ürün incelenmiştir.
Ürünlerin tamının 20 yüzyıla ait olduğu, dönem itibariyle ele alındığında ise büyük
çoğunluğunun bu yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendiği anlaşılmıştır. İncelemeye
alınan ürünler arasında yakın geçmişte işlenmiş sadece bir ürünün olması, hesap işi
tekniğinin kaybolmaya yüz tutmuş olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerin yarıya yakınını uçkurlar
oluşturmaktadır. İncelenen ürünlerin diğer yarısında ise sırasıyla peşkir, yağlık
ve örtüler bulunmaktadır. Bir ürünün ise işlemeli kısmının kesilip pano şekline
dönüştürülerek tahribata uğratıldığı ve orijinalinin bozulduğu görülmüştür.
Araştırma kapsamına alınan hesap işi ürünlerin dokumalarında kullanılan lif
özelliği incelenmiş ve yoğun olarak atkısında pamuk çözgüsünde keten, daha az
oranda ise atkısında ve çözgüsünde keten lifleri kullanıldığı tespit edilmiştir.
Hesap işi ürünlerin yarısının işlemesinde ipek iplik ile metal tel birlikte
kullanılmıştır. Bunu yakın değerlerle ipek iplik kullanımı takip etmektedir.
İşlemelerde kullanılan diğer iplik türleri arasında pamuk ve floş bulunmaktadır.
İncelenen ürünlerin kenar temizlemelerinde yoğun olarak pamuk iplik
kullanıldığı görülmüştür. Kenar temizleme işleminde daha az oranda kullanılan
ipek ipliğin daha çok iğne oyası ile yapılan uygulamalarda tercih edildiği
gözlenmiştir. İki ürünün ise kenar temizleme tekniği tahribat görmesi nedeniyle
tespit edilememiştir.
Araştırma kapsamında incelenen ürünlerin tamamının dokumasında bej
rengi kullanılmıştır. Ürünlerin işlemelerinde çok renkli bir uygulamanın tercih
edildiği gözlenmiş, tek renkli uygulamaya ise rastlanmamıştır. İşlemelerde yoğun
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olarak siyah rengin kullanıldığı ve bunu yakın değerlerle altın renginin takip ettiği
görülmektedir. İşlemelerde mavi, pembe, yaprak yeşili ve bej renklerinin açık – koyu
tonlamalarla kullanıldığı gözlenmiştir.
İncelenen hesap işi ürünlerin kenar temizlemelerinde yoğun olarak bej rengi
kullanılmıştır. Kenar temizleme işleminde renkli iplikler daha az kullanılmakla
birlikte, bu renklerin genellikle ürünün işlemesinde kullanılan renkler arasından
seçildiği dikkat çekmektedir.
Araştırma kapsamında incelenen ürünlerde düz ve verev hesap iğnesi yoğun
olarak kullanılmıştır. İşlemelerde hesap işi iğne teknikleri ile birlikte, yardımcı iğne
tekniği olarak susma ve sarma tekniklerinin de kullanıldığı tespit edilmiştir.
Ürünlerin yarıya yakınının kenar temizleme işlemi kumaşın kenarı kıvrılarak
sürfile dikişi ile yapılmıştır. Bu değeri en yakından iğne oyası takip etmekte ve diğer
tekniklerin ise daha az tercih edildiği görülmektedir.
Araştırma kapsamında incelenen hesap işi ürünlerde yoğun olarak bitkisel
kaynaklı motifler kullanılmıştır. Bunu geometrik ve nesneli motifler takip
etmektedir. İşlemelerde kullanılan bitkisel kaynaklı bezemelerde; çeşitli çiçek ve
yaprak motifleri ile yoğun olarak selvi motifi ve nar, üzüm gibi meyve motifleri
yer almaktadır. Nesneli bezemeler arasında özellikle saksı, vazo ve tabak motifleri
dikkat çekmektedir. Geometrik bezemelerde ise düz, zikzak veya S kıvrımlı çizgiler,
eşkenar dörtgen, kare, üçgen motifleri kullanılmıştır. İncelemeye alınan ürünler
arasında sadece bir örnekte kuş figürüne rastlanmıştır.
İncelenen ürünlerin yarıya yakınının işlemesinde kullanılan ana motifler düzgün
sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında düzenlenmiştir. Bunu yakın
değerlerle bağlantılı ve atlamalı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar takip
etmektedir. Ürünlerin kenar sularında yer alan motiflerin ise yoğun olarak bağlantılı
sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında yerleştirildiği belirlenmiştir.
İncelenen hesap işi ürünlerden peşkir ve yağlıkların tamamında ana motifler
iki kısa kenar üzerinde ve kenara paralel olarak yerleştirilmiştir. Yine peşkir ve
yağlıklarda ana motiflerin hemen altında mutlaka kenara paralel olarak bir ya da iki
sıra halinde yerleştirilmiş kenar suyu motifleri yer almaktadır. Uçkurlarda ise kenar
suyu motifleri sadece kısa kenarlar üzerinde değil aynı zamanda uzun kenarlar
üzerinde de belli bir mesafeye kadar U şeklinde devam etmektedir.
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Edirne İli Meriç İlçesi’ne ait hesap işi tekniği ile işlenmiş ürünler geleneksel Türk
işleme sanatının yöresel bir uygulamasıdır. Bugün hatıra olarak saklanan bu ürünler,
bir dönem yöre halkının gündelik hayatlarında işlemeli ürünler kullandıklarının bir
göstergesidir. Günümüzde artık üretilmeyen bu özgün eserlerin bilimsel araştırma
teknikleri ile incelenmesi ve belgelenmesi etnografik açıdan önemlidir.
Ülkemizin her yöresi birbirinden farklı zengin el işlemeleri ile doludur. El
sanatları alanında yeterli araştırma çalışması yapılmış olsa da, yaşatılması ve
günümüze uygun tasarımlarda yeniden hayat bulması için yeterli sayıda çalışma
yapılamamıştır. Türk toplumunun tarihi ve kültürel geçmişini yansıtan maddi
kültür ürünlerinin, yeni teknolojiler kullanılarak desen kataloglarının hazırlanması
bundan sonraki hedef olmalıdır. Geleneksel Türk motiflerinin çağdaş sanat
anlayışı ile yeniden yorumlanması ve kültür tarihimizin yaşatılması ancak bu yolla
sağlanabilir.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK MUTFAĞI DERS
İÇERİKLERİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Nihal KADIOĞLU ÇEVİK1*

Ülkemizde mutfak eğitimine yönelik müfredatın 1950’li yıllardan itibaren
eğitim kurumlarında yer almaya başladığı görülür. Yükseköğretimimizde bu eğitim
süreci, 1990 lı yıllara kadar daha çok ev ekonomisi perspektifi ya da aşçılık öğretimi
şeklinde sürdürülmüştür. Günümüzde ise mutfak ve yemek olgusunun, biyolojik
ve ekonomik olduğu kadar, toplumsal kimliğin bir parçası olarak taşıdığı değer
konusunda giderek artan bir farkındalık oluşmaktadır. Bu durum, mutfağın kültürel
ve estetik örgüsüyle de ele alındığı fakülte ve bölümlerin kurulmasına zemin
hazırlamıştır. Ancak gerek Türk mutfağını uygulayan aşçıların gerekse gastronomi
ve turizm alanında istihdamı amaçlanan bireylerin eğitim sürecine bakıldığında,
mutfak kültürümüzün özgün yönlerini oluşturan konuların eğitim programlarında
yeterince yer alamadığı görülmektedir.
Türk mutfağı ders programı içeriğinde eksikliği öne çıkan konular; geleneksel
mutfak terminolojisi, sofra ve ocakla ilgili gelenekler, mutfak mimarisi, yerel
pişirme-muhafaza-sunum teknikleri, ritüellerle ilişkili yemekler, yemekle ilgili
1• Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Maddi Kültür Şube Müdürü.
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kültürel imgeler ve sözlü aktarımlar gibi mutfak kültürümüzün ana dinamiklerini
oluşturan alanlardır. Bu konuların eksikliği, geniş bir alanda faaliyet gösteren
gastronomi dünyasında; geleneksel bilgi, beceri ve deneyimin gelecek kuşaklara
bir eğitim sistematiği içerisinde aktarılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle
mutfak geleneklerinden beslenen tasarım ve üretimler sınırlı ölçekte kalmakta,
kültürel arka plandan yeterince yararlanamayan uygulamalar mutfak kültürümüzü
yeterince yansıtamamaktadır.
Bu çalışma, halk kültürünün görünür alanlarından biri olan geleneksel mutfak
kültürümüzün yükseköğretim ders programlarında nasıl bir içerikle yer alabileceğine
ilişkin bir betimleme yapmayı amaçlıyor.
Önerilen ders programı içeriğinde; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ile Somut
Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin2 temel ilkeleri arasında yer alan eğitim
sürecinin ilgili maddeleri, yasal dayanak ve yaklaşım modeli olarak ele alınmıştır.
Bildirinin kapsamı, mutfak merkezli lisans ve lisansüstü eğitim veren devlet ve
vakıf üniversitelerinin ilgili konudaki ders içerikleri ve bağlantılı araştırma projeleri
üzerinden yapılan değerlendirmeler şeklinde sınırlandırılmıştır. Kapsam; Aşçılık
Yüksekokulları, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği,
Konaklama İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümleri ders programı
içeriklerinin uygulanabileceği bölümler olarak belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim,
yaygın eğitim içerisinde yürütülen faaliyetler ve özel kurumların düzenlediği eğitim
çalışmaları ise çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Sorunla ilgili mevcut durum tespit edilirken, ilgili bölümlerin mutfak alanındaki
müfredatları, ders programı içerikleri incelenmiştir. Yükseköğretimde gastronomi
sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen bölümlerde, mutfağın, bir
somut olmayan kültürel miras unsuru olarak daha kapsamlı bir yapılanmaya ihtiyaç
duyduğu düşünülmektedir.
Çalışma kapsamına alınan ilgili bölümlerin ders programlarında; Fransız
mutfağına özgü teknik, uygulama ve yaklaşımların temel alındığı görülmektedir.
Türk Mutfağı dersi başlığı altında, daha çok İstanbul mutfağı ve 19. ve 20. yüzyıl
Osmanlı saray mutfaklarına ait reçetelerin uygulamalı eğitimlerine yer verilmektedir.
Geleneksel ve yerel mutfak yapıları ile ilgili derslerin eğitimde yer aldığı görülse de
yemek çeşitlerine ve geleneklerine özgü içerik zenginliğinin ve kültürel birikimin,
bağlamı içerisinde aktarılmasını sağlayacak içeriklerin geliştirilmesinde yarar vardır.
Dünya genelinde, geleneksel-yerel mutfak kültürü unsurlarını ulusal ölçekte
envanterleyen ve uluslararası ölçekte gastronomi turizmi girdisi olarak hızla
2 Sözleşmenin, III. Ulusal Düzeyde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması başlığında, Madde 14:
Eğitim; Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi maddesinde somut olmayan kültürel miras eğitiminin altı
çizilir.
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geliştiren Fransa, Çin, İtalya, Japonya ve İspanya gibi ülkelerde, gelenekten beslenen
yemek tasarımları gastronomi eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Türkiye’de,
özellikle uygulamalı eğitim veren bölümlerde, öğrenci, bir besini; örneğin buğdayı,
standart tekniklerle ne şekilde pişireceğini dört yıllık bir eğitim sürecinde kusursuz
olarak öğrenebilmekte ancak buğdayın kültürel imge olarak taşıdığı anlama ilişkin
bir fikri olamadan eğitim sürecini tamamlamaktadır. Bu yaklaşımla pişirilen buğday,
yeterince “teknik” yeterince “lezzetli” ancak “kimliksiz” dir. Buğdayın paleolitik
dönemden günümüze uzanan süreçte, bir besin maddesi olmanın ötesinde taşıdığı
anlam ve mutfak geleneklerimiz üzerindeki güçlü izlerine ilişkin bir donanım
sağlandığı takdirde, kuşkusuz bu eğitimi alanlar “buğday”ı kültürel kimliklerinin
ayrılmaz bir unsuru olarak geleceğe aktarma gereksinimi duyacaklardır.
Önerilen ders programı içeriğinde, halk bilgisi değeri olarak kuşaktan kuşağa
aktarılan birikimin kaynaklık edeceği eğitim kazanımlarının geleneksel Türk
mutfağı adı altında;
• Somut olmayan Kültürel Miras değeri olarak mutfak kültürü
• Geleneksel mutfak terminolojisi (temel kavramlar)
• Geleneksel aşçılık ve yemek yapmada bilgi aktarımı
• Yerel-bölgesel yemek hazırlama- sunum teknikleri (uygulamalı)
• Hazırlama-pişirme-sunum-muhafaza için gerekli mekan/ekipman
• Geleneksel yemeklerde güncel yorumlar (uygulamalı)
• gibi alt başlıklarla ele alınabileceği düşünülmektedir.
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinde, “doğa ve evrenle ilgili
uygulamalar” başlığı altında yer alan mutfak kültürü; besinlerin elde edilmesi,
hazırlama- pişirme- sunum- muhafaza yöntemleri ve bu süreçlerle ilgili araç gereç,
uygulama, inanış ve sözlü aktarımları içine alan ve sürekli dönüştürülen- güncellenen
bir halk bilgisi unsuru olarak sözü edilen ders içeriklerinde yer almalıdır.
Geleneksel aşçılık ve yemek yapmada bilgi aktarımı: Çoğunluğu kadın olan
yerel-geleneksel aşçıların, törensel yemeklerin oluşturulmasında, gelenek aktarıcısı
olarak belirgin rolleri vardır. Kırsalda tören yemeklerini pişiren, organize eden bu
aşçılarla uygulamalı çalışmaların yapılması ders içeriklerinde yer alabilir.
Hazırlama-pişirme-sunum-muhafaza için gerekli mekan/ekipman: Yerel
ve bölgesel yemek hazırlama-pişirme-sunum ve muhafaza (hatta pazarlama)
tekniklerine bağlı olarak kullanılan ve çoğunluğu günümüzün sağlıklı, ekonomik
ve lezzetli yemek pişirme arayışlarına cevap verebilecek mutfak ekipmanı, bu alanın
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kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yönünü oluşturur. Örneklemek gerekirse;
suyu tadını ve ısısını koruyarak muhafaza eden ahşap ve/veya bakır, çömlek su
kapları, ısıyı eşit derecede dağıtma ve uzun süre muhafaza etme özelliğine sahip
taş (pileki) veya toprak pişirme kapları gibi gereçlerin tanınmasını, bu gereçlerin
ustalık geleneği ile ilgili farkındalık kazanılmasını sağlayan bir içerik uygulanabilir.
Geleneksel pişirme ve muhafaza tekniklerinin uygulanmasına imkan veren mekânsal
düzenlemelerle ilgili bilgilerin aktarılması sağlanabilir.
Geleneksel yemeklerde güncel yorumlar (uygulamalı): Geleneksel
yemeklerin özgün örneklerine ilişkin temel pişirme ve sunum tekniklerinin etkin
biçimde ders programı içeriklerinde yer almasının yanında gelenekten beslenen yeni
yaklaşımlar, yorumlar ve tasarımları teşvik eden bir ders içeriğinin sağlanabileceği
düşünülmektedir.
Yukarıda belirttiğim içerik başlıklarının her biri için farklı yaklaşımlardan
söz etmek ve somut önerileri çoğalmak mümkündür. Ancak bu çalışmanın
sınırları içerisinde bu alt başlıklardan ikisiyle yetinmek ve “geleneksel mutfak
terminolojisi” ve “yerel-bölgesel mutfak yapıları” alt başlıklarında örnekleme
yapmak istiyorum:
Ticari mutfakta ve daha çok turistik işletmelerde geçerli olan yemek pişirme
tekniklerinde; örneğin “bouilli (kaynatarak pişirme), pochê (kaynar dereceye ulaşan
suda pişirme), sautê (az yağ ve su ile pişirme), frite (bol yağ ile kızartma), grille
(ızgarada pişirme), etuve (kendi suyunda pişirme), roti (fırında kızartarak pişirme)
şeklindeki terminoloji hakimdir. Fransız mutfağı, yerel geleneklerden beslenen
tanımlamalarla evrensel anlamda bir gastronomi dili oluşturmuştur. Fransız
mutfağına özgü terminoloji yetkin bir şekilde eğitim sistemimizde yer almalıdır
elbette, aksi, uluslar arası standartları yakalamamak olur. Bununla birlikte, mutfak
geleneklerimize ilişkin bilgi ve deneyimin aktarımında, dile dayalı birikim çok
hızlı bir dönüşüm geçirmektedir. Bu nedenle geleneksel mutfak terminolojisinde
güncelliğini koruyan adlandırma ve dile dayalı geleneklerin, gastronomi temelli
ders içeriklerinde yer almasının öncelikli konulardan bir olduğunu düşünüyorum.
Ders içeriği olarak önerdiğim konulardan biri olan “geleneksel Türk mutfağı
terminolojisi” başlığını detaylandırarak, “suyun kaynaması” nı anlatan “terimler”
ile sınırladığım birkaç örnekle geleneksel terminolojideki kavramsal çeşitliliğe
dikkat çekmek istiyorum. Gündelik yaşamda suyun yüz derecede kaynamasına
dair tanımlamayı “su kaynadı” şeklinde yaparız. Geleneksel terminolojide ise,
suyun kaynama süreci, köklü bir gözlem ve uygulama deneyimine dayanarak
adlandırılmış ve kuşaktan kuşağa bir halk bilgisi değeri olarak aktarılmıştır.
Bu bağlamda, suyun kaynaması eylemi; (suyun) “bıngıldaması”, “ipliklenmesi”,
“ipildemesi”, “boncuklanması”, “fıkırdaması”, “kabarması”, “ortadan çatlaması”,
“bölünmesi”, “yarılması”, “göbek atması”, “devrilmesi” şeklinde özetlenebilecek yerel
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adlandırmalarla betimlenmiştir. Geleneksel mutfak alanında güncelliğini birçok
noktada sürdüren bu kavramsal zenginliğin mutfak eğitimi sürecinde temel dersler
arasında yer alması, kültürel hafızanın sürekliliği yönünden önemli bulunmaktadır.
Ders programı içerik önerisinde örneklemek istediğim ikinci başlık ise yerel ve
bölgesel mutfak yapılarıdır. Günümüzde çeşitli animasyon ya da turistik amaçlı
şovlarda; tıpkı halk oyunları, kına gecesi gibi geleneklerin “öyle imiş” gibi sunulması
sorunu mutfak geleneklerimiz için de geçerlidir. Çoğu zaman turistik işletmelerde;
“Yörük çadırı”, “gözleme evi” gibi adlandırmalarla, “tuhaf ” folklorik kıyafetli
kadınların, kalitesiz peynirleri sıvayarak pişirdikleri gözlemeler ve benzerleri,
elbette içinde bulunulan yerel-bölgesel mutfak karakterlerini yansıtmaktan uzaktır.
Gastronomi temelli (gerek aşçılık gerek otel-restoran işletmeciliği bağlamında)
yerel- bölgesel mutfak gelenekleri konusunda bir eğitime sahip olan personel ve
işletmecilerin bu uygulamalarla ilgili yaklaşımı çok daha farklı olacaktır.
Somut olmayan kültürel miras unsuru olarak yerel mutfak geleneklerinin
çeşitliliği, özgün türlerinin yanında sürekli güncellenen dinamik yapısı eğitim
süreçlerinde yer almalıdır. Yemeğin bir iletişim dili olarak belirginleştiği ritüel
yapıların; yemeğin malzemesi, araç-gereci, tekniği, sunum ve tüketimi kadar değerli
olduğu, önerilen ders programındaki öncelikli konulardan biridir. Toplu-törensel
yemeklerin bireylerde ve topluluklarda oluşturduğu (keşkek, aşure, arabaşı, hamsi
pilavı, perde pilavı, kaburga dolması, ıkbeybet örneklerinde olduğu gibi) kültürel
imgelere dönüşen mutfak unsurları, yarattıkları aidiyet duygusu ve kültürel kimliğin
ifade biçimleri anlamında eğitim sürecinde yer almalıdır.
Sonuç olarak; dünya genelinde yerel mutfaklara artan ilgiye paralel olarak
yerel-bölgesel mutfakların popüler uygulamaları dikkati çekse de –genel anlamdasistemli bir bilgilendirmenin, eğitime dayalı bir sürecin sağlayacağı birikime
henüz ulaşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, mutfak geleneklerinin yaşayan
alanlarına dayalı eğitim sürecinin temel oluşturabileceği nitelikli uygulama
modellerinin ortaya konulabilmesi gerekmektedir. Geleneksel-yerel mutfakların
özgün yapısının bir eğitim sistematiğinde ele alınması bu bakımdan acil bir durum
olarak görülmektedir. Elbette, kentlerde üretilen, günlük yaşamın bir parçası olarak
devam eden ve aktarılan mutfak geleneklerinin eğitim süreçlerine titizlikle dahil
edilmesi ve sürdürülmesi de bu düşüncenin bir parçasıdır.
Bu çalışmada betimlenen ders programı içerik önerileri üzerinden verilecek
eğitimin Türk mutfağı envanterinin oluşmasına hız kazandıracağı, daha nitelikli
ve donanımlı gençlerin sektörün güçlenmesine katkıda bulunacağı, yerel mutfak
geleneklerinin aktarımı ve tasarımlarının geliştirilmesini güçlendireceği ve dünya
genelinde Türk mutfağının tanınma ve uygulanma kapasitesinin artmasına yarar
sağlayacağı öngörülmektedir.

275

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bildirinin ele aldığı meseleye çözüm olabilmesi için izlenecek süreçte, eğitimcilerle
işbirliği yapılarak uygulanabilirliği için son düzenlemelerin yapılacağı ders içerikleri
önerisinin, eğitim öğretim tekniklerine uygun olarak değerlendirilebilmesi için;
UNESCO SOKÜM akreditasyonuna sahip bulunan Kültürel Araştırmalar Vakfı
bünyesinde hazırlanmakta olan bir rapor dâhilinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili
kurumlara sunulması hedeflenmektedir.

• Kaynakça
• https://ich.unesco.org/en/in-other-languages-00102
• Kutlu, M.Muhtar (2009) “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik ilk
Adım: Halk Kültürü Dersi”, Milli Folklor, Sayı: 82 (Yaz 2009) sf: 13-18
• http://www.osym.gov.tr/TR,8260/2010-2011-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri.html
(Erişim tarihi Mayıs 2011)
• http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat (Erişim tarihi Mayıs 2011)
•
• Güncelleme:
• Bu çalışma 2011 yılına kadar mutfak alanında eğitim veren belli başlı üniversitelerin ders
programı içerikleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Son yıllarda Güzel Sanatlar ya da Turizm
Fakültelerinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde; Türk Mutfağı Tarihi,
Türk Folklorunda Mutfak, Mitoloji gibi konuların okutulduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerin
tümü, mutfak geleneklerimizin somut olmayan kültürel miras değeri olarak anlatılması ve
tanıtılması için önemli adımlar olarak görünmektedir.
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Mətbəx, mədəniyyətin kökündə dayanan xalqın incəsənətini, musiqisini, rəqslərini,
mahnılarını, düşüncə tərzini, fiziki görünüşünü, geyimlərini, folklorunu, bayramlarını
və s. səciyyələndirən başlıca amildir. “Mətbəx, ümumiyyətlə, insan yaradıcılığının əsas
ilham mənbəyidir” - desək daha düzgun olar. Çünki insanın bütün fəaliyyəti bir başa, ya
da dolayısı yolla qidanın axtarışı, yetişdirilməsi, hazırlığı, qəbulu ilə bağlıdır. Bu mənada
insan yaradır, çalışır, yaşayır ki, yesin. Çünki yalnız yeməyi və sevgini təmin etməklə
insan biolojı fərd kimi var ola bilər.
İnsanları qida mənbələrini, yetişmə yerlərini tapmaq, qidanı yetişdirmək, toplamaq,
saxlamaq, bişirmək və yemək məqsədi birləşdirir, toplum vəziyyətinə gətirir. Mədəniyyət
yemək bişirməkdən başlandı. Bu, folklor yaradıcılığımızda da öz əksini tapır. Nağıl və
əfsanələrimizdəki mətbəxlə bağlı sujetlər (Nərbalanın atasına ovun baş-ayağından şorba
bişirməsi, Cırtdanın yağ yaxması yemədən yatmaması, Koroğlunun yeddi qazan aşı
birdən yeməsi, Məlikməmmədin gənclik alması arxasınca getməsi və s.), mahnılarımızda,
bayatılarımızda, atalar sözlərində, andlarımızda və s. mətbəxlə bağlı çoxsaylı bilgilər
mətbəxin folklorla qarşılıqlı təsirindən xəbər verir.
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Zaman keçdikcə mətbəx ləvazimatları, ərzaqlar, süfrə etikası, ocaqlar və s. dəyişir.
Məsələn, odun sobaları indi elektrik və ya qaz sobaları ilə əvəz olunur dəyişir. Gənclər,
yeni nəsillər bu günkü mətbəxi gördüklərindən, arxaik mətbəx simvollarını özündə
saxlamış folklor nümünələrimizin necə yarandıqlarını, nəylə bağlı olduqlarını anlamaqda
çətinlik çəkirlər.
Məsələn, mətbəxlə bağlı andlarımız, xüsusilə ən güclü inancımız “ocaq haqqı”, artıq
qaz, elektrik sobası ocağı müqəddəslikdən çıxardığından, gənclər tərəfindən şəhərlərdə
artıq işlədilmir.
Eyni mətbəxdən gələn qarğış “ocağın sönsün” də, gündə yüz dəfə bir toxunuşla qaz və
ya elektrik sobasını yandırıb-söndürənə qəribə gəlir. Burada “Qazın kəsilsin”, “Elektrikin
kəsilsin” daha başa düşülən olardı.
Eynilə “Anamın südü haqqı” artıq “Malış” tipli qidayla böyüyən, ana südündən
“yanıq”olan, yəni ana südü içməmiş uşaqlar üçün anlaşılmır. Analar da “Südümü sənə
haram edərəm” deyə bilmirlər.
Hələlik “çörək haqqı” anlayışını başa düşürük, duz çörəyə and içənlər hələ var. Amma
çörəyin dükandan alınması, tez xarab olmasıyla zibilliyə atılması, bədən saxlamaq üçün
çörəkdən imtina, bu andın da azalmasına, sıradan çıxmasına gətirir.
Bütün bunlara baxmayaraq, dilimizdə, folklorumuzda bir çox möhürlənmiş, daşlaşmış
ifadələr var ki, bu gün də geniş işlədirik. Bu folklor nümunələri, bu deyimlər özlərində
indi anlaşılmayan, axıra qədər başa düşülməyən məlumatları kodlaşdırıb saxlayırlar.
Bu məlumatlardan bəzilərindəki mətbəx terminləri bizə aydındır. Məsələn “Heç kəs
öz ayranına turş deməz”, “Çörək qurandan irəlidir” və s. bu kimi anlayışlardakı ayran,
çörək, turş kimi mətbəx terminlərini hamı başa düşür.
Amma elə deyimlər də var ki, oradakı terminlər anlaşılmır. “Bir çətən külfətim var”
ifadəsindəki “çətən” sözü kimi .
Bəzi ifadələrdəki ikinci məna yükü, kodlaşdırılmış məlumat tamamilə itirilib. Məsələn,
“Bağda ərik var idi, salam məlik (əleyk) var idi”.
Biz bu məqalədə mətbəximizlə bağlı əmələ gəlmiş, rastlaşdığımız bəzi folklor
nümunələrində kodlaşmış bilgiləri açmağa çalışdıq.
Düşünürük ki, yazıya alan zaman folklor nümunələrni olduğu kimi (yazar anlamasa
belə) saxlamaq lazımdır ki, onların bizə verəcəyi bilgilər də saxlanılsın.
1. El məsəli: “Qara qoyunun əti, yol qırağının otu”.
Deyimin kökündə, məntiqində bir elmi əsas var. Qara qoyunun dərisi işığı qaytarmır,
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əksinə udur. Udulan işıq qoyunun ətində, qanında bəzi fermentləri, D vitaminini və s.
piqmentləşmə ilə əmələ gələn maddələri yaradır ki, bu da qoyunu isti havaya və günəş
şüalarına qarşı daha müqavimətli edir.
Ona görə də qara qoyunun əti bizə daha xeyirli, daha dadlı gəlir. Çünki günəş
radiasiyasına qarşı bizi daha dözümlü edir.
Yol, daha çox ayaqlanan, tapdalanan, araba keçən yerdir. Burada torpaq çox
bərkidiyindən zəif, xəstə bitki torpağı deşib çıxa bilmir. Tərkibi vitaminlə, minerallarla
zəngin, sağlam, güclü ot belə bərk torpağı deşib çıxa bilir. Əlbəttə ki, belə otlar ərzaq
kimi də daha faydalıdır. Bir sıra dərdlərə dərman olan “yol otu” da adını buradan adını
alır.
2. El məsəli: “Bağda ərik var idi, salam məlik (əleyk) var idi, bağda ərik qurtardı,
salam məlik qutardı”.
Bu məsəlin kökündə keçmişdə oturaq yaşayan türklərdə, o cümlədən də azərilərdə adət
olan bağ qonaqlığı durur. Bağ qonağlığı bağda meyvə yetişən zaman başlardı. Bu zaman
dəvət olunan qonaqlar ilk öncə bağa keçərdilər. Bağda ev yiyəsi yetişdirdiyi meyvələri
qonaqlara tərif edə-edə elə ağacdan meyvə yemələrini təklif edərdi. Qonaqlar özləri
ağacdan meyvə dərib yeyərdilər, meyvələri tərif edərdilər. Sonra qonaqlar ya elə ağacların
kölgəsində, ya evin içərisində açılan süfrəyə oturardılar. Bu adət hələ də Türkiyənin bəzi
bölgələrində özünü qoruyub saxlayıb. Bu bağ qonaqlığı daha çox ərik yetişən vaxtlarda
verilirdi. Həm də məsələ ondadır ki, XV-XVII yüzilliklərdə, köhnə türkcədə ərik sözü
bir çox meyvələrə aid edilirdi. Məsələn, şaftalıya “tüylü (tüklü T.Ə) ərik”, göyəmə “qara
ərik” və s. deyilirdi. Bağ qonaqlığında hər kəs öz yetişdirdiyi meyvələrlə öyünərdi.
Qonaqlıq gah bu evdə, gah o birində olurdu, ta ki meyvə bağlardan qurtarana qədər.
Bağdan meyvə qurtaranda bağ qonaqlıqları başa çatırdı, bir də o biri ilə qədər. Buradan
da bu məsəl doğdu “Bağda ərik qurtardı salam məlik (əleyk) qutardı”. Burada ərik sözü
meyvəni ifadə edir, “məlik” (əleyk) sözü ilə həmahəng qafiyədə səsləndiyi üçün istifadə
edilib. Bu məsəl əvvəlcə hadisəni ifadə edib, sonra zarafatla işlədilib, daha sonra isə
məcazi məna kəsb edib.
3. Daha bir ifadə dilimizdə indi acıqla qarğış kimi səslənir: “Zəhər-zəkkutum ye!”.
Çox acı şeyə “elə bil zəqqutumdu” deyirik. Bəzən “bir tikə zəhrimar ver yeyim”
ifadəsini eşidirik. Bu ifadə nə zəhərlə, nə zəhərli zakkım ağacı, onun oduncağı,
yarpaqları, meyvələrilə bağlı deyil. Süfrə müqəddəs olduğundan süfrəylə bağlı belə
ifadələr yaranmır. İfadənin kökündə də bir acı məzə durur. Həmin məzənin müxtəlif
adları var: zəqqum, zəqqətum, muhammara (ilan zəhəri kimi mənasında), “acika” (acı
sözündən), “gavurdağı” (kafir dağ çəkdi yandırdı mənasında). Zəkkum hazırlamaq üçün
qoz ləpəsi döyülüb un halına salınır, xırdalanmış una döndürülmüş ədviyyatlarla və ən
əsası əzilib palçıq halına salınmış acı bibər turşusu ilə qarışdırılır. Azca sulu olur, alınmış
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kütlə çox nazik qatla çörəyə sürtülüb yeyilir. Çox acı olduğundan hər kəs onu yeməzdi.
“Muhammara” sözünün sonundakı “mar” sözü ilanı bildirdiyi üçün “zəqqum”, “zəkkum”,
“zəqqətum” sözüylə bərabər “zəhər” sözü də işlədilib. Əvvəllər bu məzə geniş yayılan
zaman iştah açmaq üçün “bir loxma zəhər ver”, “bir az zəhər-zəqqum gətir” ifadəsi
sadəcə acı-məzə gətir mənasında işlədilirdi. Hazırda Türkiyədə “zıkkım”, “gavurdağı
salatası” adıyla, bənzəri isə Gürcüstanda “acika” adıyla hazırlanmaqdadır. Türkiyənin
bəzi bölgələrində isə “Muhammara” adıyla hazırlanan zəqqum üçün uzun qırmızı bibər
qaynar suda xaşlanıb əzilir, üzərinə turşu (alça turşusu, yaxud pomidor turşusu), zeytun
yağı, limon, sarımsaq, qoz ləpəsi və qırmızı toz bibər tökülərək qarışdırılır.
Felipe Fernandez – Armestonun göstərdiyinə görə Efiopiyada “berebere” adlı bir
kəskin sousdan (xörək əlavəsindən) istifadə edilir. Müəllifin yazdığına görə bu sous
ikinci loxmada “haradasa insanın qulaqlarından qan fısqırdacaq qədər kəskin bir hala”
gətirirmiş. Bizdə də belə çox acı “zəqqumu” dadanın “tüstüsü təpəsindən çıxır”.
4. Daha bir ifadəmiz: “Ay mənim gülməşəkər balam” və ya “Atan soğan, anan
sarımsaq, sən hardan oldun gülməşəkər”.
Gülməşəkər sözü də mətbəximizlə bağlıdır. Türkcədə bu söz bu gün “gülməşəkər”
deyil “gülbəşəkər” kimi səslənir və əslində şirniyyatın adını bildirir, dilimizdə dəqiq
tərcümə etsək “gülvəşəkər” kimi səslənməlidir. Şəkər sözü hindcə “sakkara” sözündən
gəlmədir. Dilimzdə daha çox qənd sözü işlənirdi. Başqa dillərdə şirniyyatçıya verilən
kanditer adı da qənd, kand sözündən köklənmişdir. Beləliklə, “gülməşəkər”, “gulbəşəkər”,
“külvəşəkər” dilimizdə “gül” və “qənd” deməkdir ki, bu da çox əziyyətlə və uzun müddətə
hazırladığımız “gülqənd” şirniyyatımızdır. Gül mürəbbəsindən fərqli olaraq gülqəndin
hazırlanması daha çox zəhmət və zaman tələb edir. Ona görə də “gülməşəkər balam”,
“ətirli, şirin, əziyyətini çəkib yetişdirdiyim balam” mənasında yaranmışdır. Gülqəndin
adı mənbələrdə gülbəşəkər, gülbəşəkər şəmsiyyəsi (günəş altında hazırlandığı üçün)
küləngü bin (balla hazırlanan), gül-şəkər, gül şəkəri kimi yazılıb.
5. “Əşşi yemək deyil ey, məcundur, məcun” ifadəsini hansısa yeməyi çox bəyənib
tərifləmək üçün işlədirik. Bu söz haradan yaranıb və niyə belə deyirik?
Əvvəllər Şahların, Sultanların, Xanların Saray mətbəxinin ayrıca böyük bölümü
“halvaxana” adlanırdı. Əslində halva sözü bütün şirniyyatların ümumi adı olduğundan,
burada bizim indi başa düşdüyümüz kimi təkcə halva deyil, başqa bütün şiriniyyatlar
bişirilirdi. Halvaxanaya aid ayrıca bir bağça, dirrik də (dirilik, həyat sözündən) vardı ki,
burada mümkün olan ədviyyatlar, ətirli, şəfalı bitkilər becərilirdi. Bunlar da halvaxana
əmirinin ixtiyarındaydı, halvaxanın bir hissəsində “əczaxana” yerləşirdi. Əczaxanada
dərmanlar, əlaclar hazırlanırdı. Tibb sözü ərəbcə “təbiətdən gələn şəfa” mənasını
verdiyindən dərmanlar təbii minerallardan, canlıların müxtəlif üzvlərindən və hübubatdan,
yəni bitkilərdən hazırlanırdı. Zaman keçdikcə halvaxanada şirniyyatla dərman arasında bir
şey yarandı. Bu həm dərman idi, həm yemək və eyni zamanda nə dərmandı, nə yemək. Öz
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konsistensiyasına, yəni qatılığına görə bunlar saqqız halvalara daha yaxındırlar. İnsana
güc verən, qüvvətləndirən, onun fiziki-psixoloji durumunu, cinsəl gücünü artıran bu
şeyə “məcun” adı verildi. Bəzi bilgilərə görə məcun sözü ərəbcədəki “Acn” “yoğurmaq”
sözündən olub, xamır halına salınmış, yoğrulmuş deməkdir, lakin mastika-saqqız, ya da
farscadakı mast-qatı sözlərilə də əlaqəsi ola bilər.
Hər halda məcunlar yalnız çoxarvadlılıq olan mədəniyyətlərdə yaranıb inkişaf edə
bilərdi. Çünki daha çox kişilər üçün nəzərdə tutulurdu. Bəzi məcunlar 250-dən çox
tərkibə malikdirlər.
Məcunlar daha çox Sultanlar, Şahlar, Xanlar və saray əyanları üçün hazırlanırdı.
Yalnız Novruz bayramında xalqa balaca noğul kimi dağıdılıb, paylanırdı. Məcunlara çox
vaxt qüvvət, qüdrət məcunları da deyilirdi. Hazırda Şəmsəddin məcunu, Həyat məcunu,
Loğman məcunu, Misir məcunu, Sultan Məhəmmədin, Sultan Mahmudun, Sultan
Bəyazidin, Sultan İbrahimin, Muradın, Abdulhəmidin və s. qüvvət, qüdrət məcunlarının
reseptləri əlimizdədir. Məcunların əksəriyyətinin tərkibində bal olduğundan onlar ləzzət
vericidirlər. Şirin dada malikdirlər. Buna görə də yeməyə “məcundur” demək yeməyin
çox dadlı, xeyirli, sağlamlıq verən, ləzzətli olduğu mənasında idi.
6. Atalar sözü: “Özünə umac ova bilmir, özgəsinə əriştə kəsir”.
Umac və əriştə hamımıza məlum olan yayılmış məmulatlarımızdandır. Umacdan umac
aşı, umac halvası və s. hazırlanır, əriştədən əriştə istisi, əriştə plov və s. xörəklərimiz
bişirilir.
Umac hazırlamaq əriştəyə nisbətən daha asandır, üzərinə su səpilmiş un ovucda
ovulur, xırda dənəciklər şəkilinə salınır, az vaxt aparır. Əriştə kəsmək üçünsə undan
xəmir hazırlamaq, yoğurmaq, kündə qoymaq, yuxa yaymaq, əriştələri kəsmək, sonra
qurutmaq, ya qovurmaq lazım gəlir. Çox zəhmət və zaman sərf edilir.
Buna görə də umac ovmağa tənbəllik edən xanım əriştə hazırlamağa heç yaxın
getməzdi.
Məcazi mənada başqasının işinə qarışanlara qarşı olsa da, əslində bu atalar sözünün
kökündə bir mətbəx həqiqəti durur.
7. Bir ifadəmizdə də “Bir çətən külfətim var” deyilir.
Dilimizdə qalmış “böyük ailəm var” mənasında işlədilən bu ifadə də mətbəximizlə
bağlıdı. Çətən, aşsüzənin arxaik formalarındandır və bu günə qədər bəzi bölgələrimizdə
qalmaqdadır. Aşsüzəndən fərqli olaraq dəmirdən deyil, çətəndən, qarğıdan, qamışdan
hörülür. Ailənin, külfətin sayından asılı olaraq 2, 4, 7, 10 və s. nəfərlik aşı, plovu,
xəngəli, əriştəni və s. süzmək üçün hörülüb hazırlanır. Artıq ailənin çətənini görən,
ailənin böyüklüyünü bilir. Ailə sayını bildirmək üçün sadəcə çətəni göstərib, “bir çətən
külfətim var” demək kifayətdir.
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8. Atalar sözü (Naxçıvan): “Yeməyini bilməyənə lor da birdir, şor da birdir.” Şor turş
süd məhsuludur. Qatığı nehrədə çalxalayıb yağını alandan sonra nehrədə qalan mayeyə
ayran deyirlər. Ayranı son zamanlar atlamayla qarışıq salırlar. Ayran yağdan ayrılan
mənasındadır. Atlama isə qatıqla suyun atılanmış (çalınmış) qarışığıdır.
Ayranı qaynadanda kazein zülalı bərkiyib çöküntü verir. Buna kəsmik deyirik. Ayranı
duzlayıb sonra qaynadanda isə şor alınır.
Pendir hazırlayarkən pendir suyu yığılır. Pendir suyunu qaynadıb aldığımız kəsmiyə
bənzər məhsula isə nor deyilir. Atalar sözündə “nor da birdir, şor da birdir” deyilsəydi
daha yaxşı qafiyələnər, daha həmahəng olardı və atalar sözü də məcazi, yəni “qanmaz”
mənasını saxlardı. Amma xalq yaradıcılığı əgər ona toxunulmazsa, özünün informasiya,
məlumat gücünü saxlayır. Nor və şor bir-birilərinə çox yaxındırlar. Amma dad və tərtib
cəhətdən bir-birindən fərqlənən şeyləri qarışdırmaq doğrudan qanmazlıq olar.
Lor - şordan hazırlanan yeməkdir. Daha çox Qarabağda, Naxçıvanda, dağ
rayonlarımızda yayılmışdır. Lor təzə-təzə yeyilir, saxlayanda tez qıcqırır. Lor hazırlamaq
üçün təzə şora bişmiş süd qatıb, qarışdırıb duzlayırlar. Görünüşə görə nəm şora bənzəsə
də, dadı tam dəyişir, daha ləzzətli olur. Bu atalar sözünün kökündəki məlumat da bundan
ibarətdir.
9. “Naxşıvan mətbəxi” Kulinariya Mərkəzinin direktoru hörmətli Səyyarə xanım
Sadıqovanın Naxçıvanda topladığı mətbəx bayatılarından birində bir deyim də var:
		

Çadı doğradım südə
Ağlamağım gəldi
Qaşığı vurdum dibə
Oynamağım gəldi

Çad çörəyi barədə sonrakı yazılarımızda danışacağıq. Burada yalnız bir şeyə diqqət
çəkmək istərdim. Çadın məhz südlə bağlanmasına. Amma qaşığın vurulduğu “dib” nədir
ki, insanı belə şənləndirir.
Digər tərəfdən XV əsr Osmanlı mətbəxində “dible” xəmirdən bişirilən qənnadı
məmulatının adıdır. Bununçün yağ, yumurta, qatıq və undan xəmir yoğrulur, kiçik yuxalar
açılıb bürmələnir, qaynar yağda bişirilirdi. Qızarandan sonra üzərinə bal, ya şəkər məti
tökülüb verilirdi.
II Bəyazidin sarayında Naneva adlı yaşlı bir qadın tərəfindən hazırlanırdı. Amma
bu “dibbe” qaşıqla yeyilmirdi. Ona görə yerinə düşmür. “Duble” həm də şəkərli badam
əzməsinin adıydı. Amma xəmirdən hazırlanan “dible” qaşıqla yeyilmirdi, dibs isə Osmanlı
mətbəxində bəhməzə, doşaba verilən adlardan biriydi.
Burada başqa bir deyimimizi də xatırlamalıyıq: “Qazan dibi qartlayanın toyunda qar
yağar”.
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Qazanın dibi xörəyi bir az ötürəndə “qartmaq”, ya “qazmaq” bağlayır. Dibə yığışan
bu hissə, adətən çox ləzzətli olduğundan uşaqlar, böyüklər onu qartlayıb, qazıyıb
yeməyi çox xoşlayırlar. Xüsusilə də südü qaynadıb dibini yandıranda süddəki şəkər,
laktoza karamelləşib şirin qızarmış bir lay əmələ gətirir ki, bunu da uşaqlıqdan hamımız
xoşlamışıq. Şirintəhər dadı olur. Şəkərli süd qaynayıb dibi ötəndə daha şirin, ləzzətli olur.
Ümumiyyətlə, südün dibini tutdurub, ona incə yanıq bir dad vermək, südlü
şirin xörəklərdə istifadə etmək türk mətbəxlərinə xas xüsusiyyətlərdəndir. Qəsdən,
məqsədyönlü olaraq südün dibini yandırmaq türkcədə “is çaldırmak” adlanırdı.
Qazanın və ya tavanın dibinə yanıb yapışan qazandibi haqqında XVIII əsrin sonunda
Əhməd Cavid yazırdı: “Çömlek ve tencere dibine yapışan pilav ve diger yemekler lezzetli
olur. Hane sahibine kismet olmayıp hizmetçiler mideye indirirler”.
XIX əsrdə İstanbulda mühəlləbiçilər mühəlləbinin yanmış dibini sıyırıb, ağzıüstə
boşqaba qoyub qazandibi adıyla satırdılar.
Qazan dibində qızaran hissənin ləzzətini duymuş nənə-babalarımız, plovun altında
qazanın dibində plova bir əlavə qazmaq da bişirməyə başladılar. Qazmağın bir adı da
“qazandibi”, yaxud “dibdir”.
Qazmaq plovun üzərinə qızarmış tərəfi yuxarı qoyulur. Qızılı rəngdə olduğu üçün
romb şəklində doğrayıb bu qazmaqla, diblə plovu həm də bəzəyirik.
Qədimdən süd, şəkər, nişasta, ya süd-şəkər-düyü unu ilə bişirilən qazandibilər, diblər
də mədəniyyətimizdə mövcuddur. Adlarını çəkdiyimiz məhsullar qarışdırılır, qazançanın,
yaxud kiçik qabların içəridən dibləri, ətrafları yağlanır, qaba bir az şəkər tozu, kirşanı
səpilib qarışıq üzərinə tökülür. Vam odda suyu tam çəkilənə qədər bişirilir. Su çəkiləndə
atəş orta səviyyəyə qaldırılır ki, qazmaq tutsun. Sonra qabın dibi soyuq suya salınır
ki, xörək rahat qopsun. Qalınlığı 3-5 sm olur. Ağzı üstə çevrilib qızarmış tərəfi yuxarı
(qazmaqda olduğu kimi) boşqaba qoyulur. Üzərinə gül suyu səpilib yeyilir.
Türkiyədə indi də satılan bu mühəlləbi növünə toyuq köksü qazan dibi deyilir.
Boşqabda görünən tərəfi qızılı rəngdə olduğu üçün Yunanıstanda bu dibə “hrisogalo”qızıl süd (südlə bişirildiyi üçün) deyilir.
Burada maraqlı bir məqam da var. Məsələ ondadır ki, dünyanın bir sıra aşbazları
qazanın dibinə yapışmış bu dibə qarşı etinasız deyillər və bu dibi qaşıyıb, yaxud elə
qazanın içində ona su, işgənə (bulyon) və s. qatmaqla xörək əlavəsi (sous) hazırlayırlar.
Aydındır ki, qazanın dibi yalnız bizim millətimizdə yanmayıb, xaricilərdə də qazanlarda
hərdən “dib” əmələ gəlib. Amma daha maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, ingilis dilində
“DİP”-sözü elə sous deməkdir. Amma bu sous xörəyin üzərinə tökülən deyil, götürülən
tikənin batırıldığı sousa verilən addır. DİP sözünün ingiliscə mənası da, “batırmaq”
deməkdir. Götürülən tikə, beləliklə “dip”-ə bizim dillə desək sous qabının içərisində
verilmiş sousun dibinə (qabın dibinə dəyən kimi ) batırılması deməkdir.
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Bu fakt bir tərəfdən bu sözün və texnalogiyanın türklərdən əxz edildiyini, digər
tərəfdənsə bu texnologiyanın ingilislərdən daha əvvəl türk mətbəxində yarandığını
göstərir.
10. “Qazan dibi qartlayanın toyunda qar yağar” ifadəsi də 9-cu bölmədə araşdırdığımız
qazan dibiylə bağlıdır.
11. Yenə də Səyyarə xanım Sadıqovanın topladığı el deyimlərindən digəri: “Cad
yeməkdən cəvcəmiz (ağızın kənarı) cadar-cadar oldu” və bir də 9-cu bənddə göstərilən
bayatı deyimin birinci bəndi:
Cadı doğradım südə
Ağlamağım gəldi.
Cad bu gün çox az bişirilən, amma qarğıdalı ölkəmizə gəldikdən sonra uzun müddət
qarğıdalı unundan bişirilmiş bir çörəkdir. Hətta 70-ci illərdə mənim nənəm Gilas,
Tovuzun Dondarquşçu kəndində bu çörəyi hərdən bir bişirərdi. Qaynar-qaynar yavan, ya
südlə, ya yağla yeməyi çox xoşlardıq. Cad çörəyinin üstü cadar-cadar, girintili, çıxıntılı
“cod” olurdu. Ona görə də adına Cad, (Cod) demişlər. Sonralar bu çörək növü gürcülərə
də keçmiş, ona gürcülər “mçadi” adı vermişlər. İndiki texnalogiyalarla qarğıdalı
qabarıqcıqları (xlopya) hazırlanır, otellərdə səhər yeməyinə südlə bir yerdə verilir.
Nənəm onu bizə ləzzət almaq üçün yuxa salanda əlavə bir çörək kimi bişirərdi. Amma
daha əvvəllər, buğda unu qıt olanda, kasıbçılıqdan arpa və qarğıdalı unundan çörək
bişirilərdi.
Cad çörəyimizin cod olduğu üçün, xüsusilə soyuq halda yeyiləndə ağızın kənarlarını
(cəvcəmizi) cıza bilir. Ona görə onu südə doğrayardılar. Südlə dadı gözəl tutur. Amma
cadın çörək əvəzi çox yeyilməsi qıtlıq, kasıbçılıq əlaməti hesab edilirdi. Ona görə də
bu deyimdə “Ağlamağım gəldi” ifadəsi yerindədir. Hərçənd ki, indi turistlər və varlılar
bu ləzzəti almaq üçün xeyli pul xərcləməli olurlar ki, buna da artıq ağlamağım yox,
gülməyim gəlir.
12. “Qırmızı fətir, sarı plovum
Doğramazlar səni bozbaşa arpa”
deyimində adı çəkilən fətir çörəyi sacın üstündə buğda unundan bişirilən
çörəklərimizdəndir, sarı plov isə zəfəranlı plov növlərindəndir.
Bozbaş isə çoxsaylı duru xörək adlarımızdandır. (Parça bozbaş, küftə bozbaş və
s.). Burada arpa deyildikdə arpanın özü deyil (çünki arpanın özü doğranmaz), arpa
çörəyi (somun) nəzərdə tutulur ki, bu da 11-ci bənddə dediyimiz kimi, qıtlıq, kasıbçılıq
əlamətidir. XII əsrdə Xaqani, Nizami Gəncəvi də həyatlarından şikayətləndikləri zaman,
layiq olduqları dəyərləri almadıqlarını, maddi çətinliklərini ifadə etmək üçün arpa çörəyi
yediklərini yazırlar.
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13. Mənim anam Gülzar, bizə çörək adlarını öyrədəndə belə bir ifadə söylər, bizə
əzbərlətdirərdi. “Xamralı-xas, bağrına bas; fətir, bir ucdan gətir; yuxa,dürmələ tıxa;
lavaş, ye yavaş-yavaş; istərsən çörək, zəhmətini çək”. Xamralı çörəyini anam sacın yan
tərəfində qoyulmuş yastı, düzbucaqlı dəmirlərin üzərində yumru (girdə) qalın çörək
kimi bişirərdi. İndi hərdən satışda da bu çörəklərə rast gəlirik. Xamralı yuxa kimi nazik,
xəmirsiz deyil, iki barmaq qalınlığında, yumşaq, xəmir kimi çörəkdir. Ona görə də adına
xəmirli, xamralı deyilib. Bəlkə də xamr Alı sözündən Alı, Əli xəmiri mənasındadır. Xas
sözü təmiz, qarışıqsız deməkdir. Xas şəkər, xas un və s. bu kimi. Fətir, yuxa məlum milli
çörəklərimizdəndir. Dürmək, yuxanı dürmələməklə, bürmələməklə yaranan, dünyanın
ən gigiyenik milli, belə demək mümkünsə, buterbrodlarımızdır. Lavaş isə iki növ olur:
təndir lavaşı və sac lavaşı.
14. Yenə də Naxçıvan deyimlərindən:
Bulamac qazanı asıldı
Qapı bacalar basıldı;
Yandı dilim bulamac
Kəsildi kilim bulamac;
Bulamacı buladım
Buladıqca yaladım.
Bulamac “bulama” və “ac” sözlərindən əmələ gəlib. “Ac” sözü “acan üçün” “aş”,
“yemək” mənasında işlədilir. Bir çox mətbəx terminlərimizin adlarında ac sözü özünə
yer tutub, məsələn, bozlamac, tutmac, güllac və s. Bulama isə daimi qarışdırılan, bulanan
xörəklərin adıdır.
Bulamanın bir növü milli mətbəximizdə müalicə məqsədilə hazırlanır. Boğazı,
sinəsi, səsi tutulan adamlara verilir. Qaynar südə çalınmış yumurta qarışdırılır, bulanır
və bulana-bulana bal əlavə edilir. Maye halında olduğundan içilir. Bəzi türk ellərində
quymaq, bulambac, dolaz, püşürük kimi adlar verilən bir mühəlləbi növü var. Qaynar
suya un və şəkər tökülüb bulana-bulana (daim qarışdırıla-qarışdırıla ) üzərinə əridilmiş
kərə yağı gəzdirilir. Yəni xəşilin bir növü kimi hazırlanır. Qaşıqla götürülüb bəhməzə
batırılıb yeyilir. Başqa bir quymaq növümüz doğuşdan sonra qadına verilir. Quymaqda
bal, ya bəhməz birbaşa qarışığın içərisinə tökülür, ərinmiş yağ daha çox olur.
Naxçıvan bölgəmizdə, xüsusilə də Ordubadda Sucuq (bastıx) hazırlanarkən
bəhməzdən (doşabdan) un, qoz unu, nişasta və s. qarışdırmaqla bir kütlə hazırlanır.
Bu kütlə Bakı ətrafında daha da qarılaşdırılıb bərkidilir və ona riçal, irçal da deyilir.
Qışda yağla yeyilir. İpə qoz, fındıq düzülüb hazırlanır. Bu kütləyə batırılıb, çıxarılır
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və qurudulub, sucuq əldə edilir. Gürcülər sucuğa çurxçxela deyir və danışırlar ki,
“çurxçxela” əvvəllər gürcü ordusuna verilib. Amma ipə düzülmüş qoz, fındıq batırılmış
kütləyə gürcülər “tatara” yəni “tatarlarınkı” deyir. “Tatar” isə gürcücə azəri deməkdir.
Beləliklə, Gürcüstanda azərilərə məxsus tatara,bəzi Azərbaycan bölgələrində isə irçal,
riçal deyilən bu məhsula Naxçıvanda bulamac da deyirlər. Mürəbbə də bişirəndə uşaqlar
hamısı barmağını salıb dadına baxdıqları kimi, bulamacda da eyni şeyi edirlər.
Bulamacı buladım
Buladıqca yaladım Ya barmaq yalanırdı, ya qarışdıran, bulayan ağac qaşığın, balaca kürəyin ucunda
- üstündə qalan hissənin dadına baxılırdı. Qaynar kütləni bulayan ağac taxtanın ucunu
yalayanda dil də, dodaq da yanır, bəzən də qabıq qoyur.
Bulamac qazanı asılanda, qohum, qonşu uşaqları təzə bulamacın dadına baxmaq üçün
qapı-bacanı basırdılar, sanki basqına gəlirdilər. Əlbətdə ki, ağzını şirin etməmiş heç bir
qonaq yola salınmazdı.
Ehtimal ki, kilimin hənadan kəsilmə vaxtı da bulamac bişən vaxta düşüb və bu deyim
də o üzdən yaranıb.
Əvvəllər ocağın (buxarının) kənarlarında qarmaq olurdu, qazanı bu qarmaqdan
asırdılar. Çöldə ocaq qalayanda isə iki haçalı ağac basdırılır, haçaya uzununa bir ağac da
qoyulurdu ki, bu ağacdan qazanı ocağın üstünə asardılar. İndi də qazanı ocağa “qoymaq”
əvəzinə qazan “asmaq” ifadəsini işlədirik.
Osmanlı dönəmində uşaqlar üçün “qutu balı” adıyla kiçik qutularda qatılaşdırılmış
bəhməz satılırdı. Bu bəhməzə “bulama” deyirdilər. Bulama hazırlamaq üçün qatı və
açıq rəngli bəhməzə çövən kökü və ya yumurta ağı qatılır, əllə, ya ağac alətlə çalınırdı,
döyülürdü. Bu bulamaya “çalma”, “telbis” də deyilirdi. Evliyə Çələbi, Aydıncik və
Lapseki bulamasının adlarını çəkir. Zilədə hazırlanan bulamaya Zilə bəkməzi deyirlər. Bu
gün Türkiyədə çırpma, çalma dəzgahlarında hazırlanıb taxta qutulara doldurulur, adına
bulama, çalma bəkməzi, təlbis, qutu balı deyilir.
15. Yenə də Səyyarə Sadıqovanın topladığı deyimlərdən:
Salmança saldım saca
Salınca qarnım aca
Sədərəkdə Salmanca deyilən bitkiyə, Tovuzda, Culfada unnuca, Babəkdə (Nehrəmdə)
yağlıca deyirlər.
Ehtimal ki, salamanca sac içində bişirilən xörəyə salındığı üçün belə deyilir, tatarlarda
“salamata” olduğu kimi. Digər tərəfdən, unnuca (salamança) bir çox bölgələrimizdə
kətənin içərisinə vurulur. Gəncə, Tovuz, Qazaz, Gədəbəy və s. bölgələrdə kətə iri qutab
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kimi göyərtilə sacda hazırlanır. Aypara şəkilində olur. Naxçıvanda isə zərf kimi bükülür.
Ordubadda ona “xitab” deyilir. Kətə sacın üzərinə salındığı üçün bu ehtimal daha
böyükdür.
Ola bilsin ki, gicitkan kətəsi, Cincilim kətəsi kimi, unnuca kətəsinə “salmanca kətəsi”
deyilib, sonra isə qısaca salmança da deyilə bilərdi. Bu deyim də buradan qaynaqlanır.
Salmança kətəsini beləliklə Sədərək yeməklərinə aid etmək olar.
16. Daha bir bayatı qarğışı:
Açıqıcılar yarpağı
Astanalar torpağı
Hər kim balamı istəmir
Gözünə bibər yarpağı
Açıcıqıcı (acıqımı,qıjı) – xaççiçəklilər fəsiləsindəndir. Latınca adı NOSTURTİUM
OFFİCİNALE-dir.
Xalq təbabətində yeməli ot kimi də işlədilir. Kür-Araz, Samur-Dəvəçi, Lənkəran,
Abşeronda və s. yayılmışdır. Xoşagələn ətirli dadı var, biber yarpağı isə acılıq verdiyindən
bayatıda işlənir.
17. “Bəhməz aldım bal çıxdı” ifadəsini də çoxlarımız eşitmişik. Əlbətdə ki, tutdan,
qarpızdan, üzümdən və s. bitkilərdən alınan şəfalı bəhməzləri, doşabları da tanıyırıq.
Azərbaycan balı da qədimdən yemək və müalicə məqsədilə istifadə edilib.
18. “Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz” halva dedikdə qədimdən, ümumiyyətlə
bişirilən, hazırlanan bütün şirniyyatlar, halvaçatlar nəzərdə tutulurdu.
19. Bir atalar sözündə “Arvadı əri saxlar, pendiri dəri” deyilir. Burada da ta qədimlərdən
istifadə etdiyimiz “motaldan” söhbət gedir. Türkiyədə ona “tulum” deyirlər. Motalın
içərisində pendir həm yaxşı qalır, həm fermantasiya olur, keyfiyyəti və dadı yaxşılaşır.
Beləliklə bu atalar sözündə ər – motala, çöldə (bayırda) olana, “arvad” isə pendirə
içəridə olana bənzədilir. Məcazi mənada ər cismə, bədənə, qadın isə ruha bənzədilir.
Cism, bədən zəif, gücsüz olarsa, ruh onu tərk edər mənasını da vermək olar. Yəni “ruhu
yerdə saxlayan candı” mənasında.
20. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına “aş” dilimizdə xörəyə,plova verilən ad,
qaşıq isə aşı yemək üçün istifadə edilən alətdir.
21. “Harda aşdı, orda başdı”. İfadə iki mənalıdı. 1-ci mənada əvvəllər mətbəximizdə
təndirdə qızardılmış başla verilən “baş plov” növü vardı. Bəzi türk xalqlarında indi də
hazırlanır.
22. “Molla aşı gördü, quran yadınnan çıxdı”. Yalnız tənqid mənasında deyil.
Əvvəllər molla yalnız yasda deyil, toyda da iştirak edirdi.
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Bu deyim isə aşın necə ləzzətli xörək olduğunu xəbər verir. Belə düşüncə başqa türk
mətbəxlərində də var. Məsələn, türklərdəki “imam bayıldı” xörəyi. Yəni xörək o qədər
ləzzətlidir ki, imam (molla) özündən getdi. Türklərlə təmasda olmuş Bağdad ərəblərinin
və türklərinin məsəlində də: “Görən cənnətdə nə verirlər” sualına “kərəyağlı plov” cababı
da bu məsəllə səsləşir. Yəni plovu görən molla artıq cənnətdə olduğunu zənn edib, quranı
unudur.
23. “Çörəyi dizinin üstündədir” – deyimi çörək ayaqlayan, duz-çörək qədri bilməyən,
etibarsız adam mənasında işlədilir. Əvvəllər süfrə arxasında əyləşəndə diz üstə oturardılar.
Məcazi mənada çörəyi dizinin üstündə olan adam süfrəyə oturarkən dizi ilə çörəyi sanki
tapdalayırdı (məcazi mənada). İndi süfrə arxasında kətillərdə oturduğumuz üçün bu
deyimin necə əmələ gəldiyini başa düşmürük.
24. “Ağ ayranı itə tökərlər, qara kişmişi cibə”. Məcazi mənada insana xarici görünüşünə
görə deyil, məna tutumuna görə qiymət verilməlidir, mənasına gələn bu deyimdə, qara,
büzüşmüş, çirkin də olsa, qara kişmişdi, həm şirin, həm də cibdə gəzdirməyə münasib
olduğu göstərilir. Həm də ta qədimdən babalarımız pulu kisədə, qurşaqda saxlardılar.
Ciblərinə isə dəsmala bükülmüş qənd, kişmiş, fındıq qoyardılar. At belində səfərə gedəndə
elə at üstündə atışdırardılar. Həm də qarşılarına çoluq-çocuq (yəni uşaq-muşaq) gələndə
onlara da pay verər, ağızlarını şirin edərdilər. Kişmişi cibdə gəzdirmək bir növ dəbdəydi.
Deyim də buradan yaranıb.
25. “Düşmən səni daşnan, sən onu aşnan” öyüdündə də dərin məna var. Aş dilimizdə
həm yeməyə, həm plova deyilir. Süfrəmizin ən ləziz yeməyi olan aşın düşmənə təklif
edilməsi qəribə görsənsə də, süfrənin barışdırıcı, sülhdaşıyıcı funksiyasını qabardır.
Pablo Neruda, “Macarıstanın dadı” kitabında yazır: “xalqlar əllərində qılınc, dəhrə, balta,
silah ilə süfrəyə gedirlər. Əgər bütün xalqların ətrafında otura biləcəyi bir süfrə tapılsa,
o süfrənin üzərində sülh göyərçinləri ucacaq”. Heç zaman ələ keçməmiş, Demokratik
Almaniya Respublikasının kəşfiyyatının şefi Markus Volfun aşbaz olması onun işləməsi
üçün şərait yaradırdı. Almaniyanın eks kansleri Helmut Holl da aşbaz idi və danışıqlarda
bundan məharətlə istifadə edirdi. Xalqımız isə bütün bu siyasəti bir sətirlə ifadə edib.
26. Dilimizdə belə bir deyim də var: “Süddən yanıq olub”. Adətən, zəif, xəstə, fiziki
cəhətdən gözəl olmayan, bəzən bir az söz gec çatan və s. bu kimi adamlar haqqında
deyilir. Bu ifadə “Yazıq uşaq süddən yanıq oldu”, “Yazıq süddən yanıq olub”, “Ana
südündən yanıq olub” formalarında işlənir. Bütün bu deyimlərdə işlədilən “süd” ifadəsi
ana südünə aiddir. Xalqımız uşağın iki il ana südü əmməsini vacib sayıb, ana xəstə
olanda uşağa “süd anası” süd verirdi.
Ala-yarımçıq ana südündən kəsilənə “süddən yanıq” deyirdilər. Belə uşaqların açıq,
ya gizli formada qüsürlu olacağını xalqımız bilirdi. Ana südü almaması, hansısa qüsürla
uşağa bir “damğa” vuracaqdı. Damğanı isə heyvanlara qızdırılmış əşyayla vurduqlarından,
damğa vurulan yer “damğalanırdı”, “yandırılırdı”. Buna görə də uşaq südsüzlüklə

288

MADDİ KÜLTÜR

daxildən damğalanır, yandırılır, “yanıq”, yəni nişanəli (qüsurlu) olurdu. Digər tərəfdən
yanıq sözünü süddən yan keçirilmiş, süd verilməmiş kimi anlamaq olardı. Onda yanıq
sözü bu hər iki anlamın birliyindən əmələ gəlib.
Məsələn, “dolma” adı da doldurmaq (pomidor, bibər, badımcan və s.) və dolamaq
(yarpaq, kələm və s.) sözlərindən əmələ gəldiyi kimi.
27. Belə bir deyim də var: “Danlanmaqdan üzüm dan əppəyinə döndü”.
“Dan əppəyi” nədir. Əppək sözünün mənası məlumdur. Çörək mənasında işlədilir.
Öncə “dan” sözünün mənasını araşdıraq. Dan sözüylə bağlı aşağıdakı sözləri daha
çox işlədirik.
		

Dan - səhər tezdən
Dan - qab mənasında (nəməkdan, çaydan və s.)
		

Dana - inəyin buzovdan böyük balası.

		

Danə - say mənasında (bir dənə, iki dənə)

		

Danə - elmli, ağıllı (danəndə) folklorumuzda işlədilən sözdür.

		

Danə - dənə-dənə (buğda dənəsi mənasında)

Danə çörək – dənədən, taxıldan hazırlanmış çörək mənasında işlədilə bilər. Lakin
“danlamaq” felilə, müqəddəs olan çörək anlamı bir araya sığmır.
Say mənasında da çörəklə birgə danə sözünü işlətmək dilimizə yatmır.
“Danlanmaqdan çörəyim alim çörəyinə döndü” ifadəsi də qəribə səslənir. Bu indi
alimlərin kasıb yaşamalarına işarə etsə də, məsəl indi yox, qədimdə yaranıb. Əvəllər isə
kasıbçılığa görə arvadları ərlərini danlamazdılar, alimlər də pis yaşamırdılar.
Qab çörəyi ifadəsi də ağır yüklüdür.
Dana, buzov çörəyi düz anlamı vermir. Həm də belə halda elə “dana əppəyinə”,
yəni heyvan yeminə döndü ifadəsi səslənərdi.
Ehtimal ki, burada söhbət məhz “səhər çörəyindən” gedir. Amma səhər yediyimiz
anlamında deyil. Səhər-səhər “dan yeri sökülür” deyirik. “Dan” əslində “qaranlıq”
mənasında işlədilir, yəni səhərlər “dan - qaranlıq sökülür”. Çörəyə aid ediləndə
qaranlıq - dan sözü rəng mənasında işlədilib. Qaranlıq rəngində, yəni qara rəngdə. Yəni
“Danlanmaqdan üzüm qara çörəyə döndü”. Qara çörək xas undan hazırlanan çörəkdən
daha aşağı keyfiyyətliydi. Bu mənada “üzüm ağdı” sözünü işlədirik. Danlanan adama
bəzən “üzün qara olsun” deyirik. Bu zaman ağ üzlü, üzü xas ağ çörəyə bənzəyənin üzü
qaralır, qara əppəyə, dan əppəyinə dönür.
Fikrimizcə məsəlin belə yozumu daha inandırıcı və həqiqətə uyğundur.
28. “Qarın qardaşdan irəlidir” deyimini çoxları yeməklə bağladıqlarından bu deyimi
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də burada verməyi vacib bildim. Əslində bu deyimin yeməklə əlaqəsi yoxdur.Qardaş
dünyaya gəlmədən əvvəl, anada “qarın” əmələ gəlir. Boylu qadının qarnı şişir, qarından
sonra qardaş doğulur.Ona görə də “Qarın qardaşdan irəlidir”
29. “Dəyirman öz işini görür, “çax-çax” baş ağrıdır” (və ya “şax-şax” baş ağrıdır).
“Çax-çax”, ya “şax-şax” deyəndə çoxlarımız bunu “səs” kimi başa düşürük. Buna
görə də kitablarda “çax-çax” və “şax-şax” sözləri tire ilə yazılır. Əslində isə “şaxşax”,
ya “çaxçax” yazılmalıdı. Çünki şaxşax (çaxçax) at nalı formasında alətdir. Dənin yaxşı
üyüdülməsi üçün dəyirman daşının və taxtasının birləşdiyi yerə bez bağlanırdı. Buna
bağlı olan nal şəkilli alət, şaxşax isə dəyirman daşı hərləndikcə şaqqıldayırdı. Adına bəzən
“çaqqıldak” da deyirdilər. Çaxçaxın səsindən dəyirmançı dəyirmanın necə işlədiyini,
hansı keyfiyyətdə un üyütdüyünü bilərdi, dəyirmanı bu səsə görə tənzimləyirdi. İndi
elektrik dəyirmanlarında bu işi kompyuterlər gördüyündən şaxşaxa ehtiyac qalmayıb.
Amma elektrik dəyirmanları sürətlə işlədiklərindən un bir az dəyirmanda “yanır”,
“bişir”. Su dəyirmanlarının unu isə daha sağlam, daha ətirli olur. Mənim ana babam Rza
kişinin Tovuz rayonunun Dondarquşqu kəndindəki, arxın üstündəki su dəyirmanı indi də
durur. Suyun gücünü elektrikə çevirib, onu naqillərlə şəhərə daşımaq elektrik dəyirmanına
vermək nə qədər itkilərə səbəb olur. Sonra buğdanı maşınla şəhərlərə daşımaq, una
döndərib yenidən kəndə daşımaq, əlavə qurğuların və s. alınması, keyfiyyətsiz un almaq
üçün böyük məsafələr tələb edir. Amma hər kənddə bir-iki su dəyirmanı, yel dəyirmanı
qoyulsa un həm ucuz başa gələr, həm keyfiyyətli olar, həm də bəlkə də bir muzey eksponatı
kimi həm bizə , həm turistlərə”şaxşaxı” da görmək maraqlı olar.
30. “Onun ələyi ələnib, xəlbiri də göydə fırlanır” kimi bir deyimimiz var. İş işdən
keçib, sona yaxınlaşır, məsələ bitib mənasında işlədilir.
Xəlbir (xəlbir) iri deşikləri olan ələyə bənzər bir alətdir. Xırmanda buğdanı daşdan
kəsəkdən sünbül tullantılarından ayırmaq üçün işlənirdi. Xırman bitəndə, iş görüləndən
sonra xəlbiri damda, çardaqda hündür bir yerdən gələn ilə qədər asardılar. Damın çölündə
havada asılan xəlbir külək dəyəndə tərpənir, sanki fırlanırdı. Xəlbirin göydə fırlanması
buradan qaynaqlanır.
“Ələyi ələnib” isə əlbəttə ki “unu ələnib” mənasındadır. Bu hal dilimizdə mövcud olan
hadisələrdəndir. Məsələn, “su sulamaq” ; “ölü ölüb” kimi ifadələrdə olduğu kimi.
31. “Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də artıq”. Əvvəllər bəzi kəndlərlə məhəllədə, ümumi
bir təndir, ya kürə qoyulurdu. Dondarquşqu kəndində isə ğil təpədə oyulmuş ümumi bir
külfə vardı. Məhəllə camaatı növbə ilə bu ocaqlarda çörək bişirirdi. Həyətlərində də
hamının sacı, təndiri, kürəsi olsa da ümumi ocaqda çörək bişirmək daha ucuz başa gəlirdi,
çünki yanacaq daha az işlənirdi. Artıq qızdırılmış ocaqda çörək salmaq daha sərfəliydi.
Bu məhəllə ocağını tikən, ya ona baxan məsul bir adam olurdu. Ona “çörəkçi” deyirdilər.
“Çörəkçi Fatma” və bu kimi. Kim özü çörək bişirməyi çatdırmazsa kündələrini çörəkçiyə
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verib bişirməsini xahiş edərdi. Ocaqçı növbədə olan ocaqqalayanın (növbədə olan ailə
odunu, təzəyi, çırpını verərdi) yerinə ocağı da qalayardı. Çörəkçiyə çörək bişirənlər
zəhmət haqqı kimi bişirdikləri çörəkdən verərdilər. Buradan da “çörəyi ver çörəkçiyə,
birini də artıq” ifadəsi yaranmışdır.
32. İndi də bəzən eşidirik ki, “gedim çörək salım”. Keçmişdən bu günə qədər daha
çox yediyimiz çörəklər sac üstündə bişən çox nazik yuxalar, lavaşlardır ki, bunları çox
iri, nazik yuvarlaq şəkildə yayıb sacın üstünə oxlovla salırlar, sərirlər. Min illərcə davam
edən bu adətdən indi hətta qalın, salınmayan, sərilməyən çörəklər barəsində də çox vaxt
“bişirmək” yox, “salmaq” feli işlədilir. “Qazan asmaq” ifadəsində olduğu kimi.
33. “Ürəyi yuxadır” ifadəsi, qəlbi kövrək, nazik, təmiz adamlar bildirmək üçün
işlədilir.
Yuxa sözünün mənası da nazik, kövrək mənasındadır. Çörək olduğu üçün həm də
təmiz müqəddəslik rəmzidir. Bəzi kəndlərdə “yuxaya” nazik də deyilir. Norveçdə də
yuxa bişirir və ona “nazik çörək” deyirlər. İfadə də buradan yaranıb.
34. Bəzən qarşımızdakı insanı rahat etmək üçün ona “rahat ol”, “narahat olma”
əvəzinə “xatircəm ol” deyirik.
Xatircəm - üzərinə qazan, tava qoymaq üçün təndirin üzərinə qoyulan dəmir alətdir.
Qazan xatircəmin üzərində rahat oturur.
Eyni məqsədlə çaydanı qoymaq üçün samovarın üzərinə “dəmkeş” qoyuruq.
“Xətircəm ol” yəni yemək sarıdan, qazandan narahat olma, rahat ol mənasındadır.
Sonra ümumi işlədilən ifadəyə dönüb.
Bu gün qazan rahat otursun deyə qaz sobalarının üzərinə qoyulmuş metal alətə
(reşotka) də xətircəm demək olardı. Amma altı düz olmayan milli qazanlarımıza uyğun
olmadığı üçün belə qazanları onun üzərinə qoyanda o qədər də “xətircəm” ola bilmərik.
35. Boş, mənasız, bir-birinə uyuşmayan şeylər haqqında “İt otu, bağa yarpağı” deyirik.
Bağa yarpağını tanıyırıq təzə çıxan zoğları yeyilir, yarpaqları isə yara sağaltmaq
üçün istifadə edilir. Bir adı da “atəş yarpağıdır”.
İt otu isə çoxillik, bəzi növləri birillik bitkidir, ağımtıl, tüklü 20-60 sm hündürlüyündə
otdur. Qara rəng almaq üçün xalçaçılıqda istifadə edilir.
İt otu və bağa yarpağı bir-birilə uyuşmayan, bir yerdə istifadə edilməyən, ikisi
bir yerdə lazımsız olan bitkilərdir. Digər tərəfdən it və bağa da uyuşmayan fərqli növ,
cinsdən olan heyvanlardır.
Yabanı sarımsağa da bəzən it sarımsağı deyilir. Ümumiyyətlə, heyvan, quş adları
verilən bitkilərimiz çoxdur.
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İtburnu, itüzümü, köpək məməsi, ilan yasdığı, dəvə dabanı, buğatikanı, tülküquyruğu,
qazayağı, kəklikotu, eşşək turpu (xardal), quşəppəyi, quş darısı, quzuqulağı, qoyunqulağı,
danaayağı, pişikotu, sərcə dili, keçi əmliyi (keçisaqqalı), dovşankələmi və s. bu
qəbildəndir.
36. “İt kimi o qapıda, bu qapıda yallanır”, “İt kimi qapılarda yallanır” formasında bir
ifadə işlədirik. Kiminsə haqqında belə ifadənin işlənməsi həmin şəxsin hörmətsiz şəxs
olduğuna işarə edir. “Yal” sözü əslində “ye” “al” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib.
Əslində “al,ye” mənasındadır.Qapıyagələn dilənçilərə, miskinlərə, başqalarına daimi
əl açmağı özünə rəva bilənlərə yemək veriləndə “ye, al” kimi, pul veriləndə “al, ye”
yəni “özünə yemək al, ye” formasında işlədilib. Sonralar “e” hərfi düşdüyündən “ye,
al” ifadəsi “yal” formasına düşüb. Hərfin belə düşməsi hadisəsi dilimizdə var. Məsələn,
“Səni öyürəm”, yəni səni gözəl görüb tərifləyirəm, öyürəm, səninlə öyünürəm ifadəsi,
“sevirəm” formasına düşüb. Bəzi bölgələrimizdə hələ də “söyürəm” kimi işlədilir. Tərəf
müqabili isə “sevgilim” əvəzinə “söygülüm” deyilir.
Osmanlı türkcəsində də, çanaq (yəni qab) yalayan ifadəsi “tüfeyli” mənasında işlədilib.
Aşağı mənəviyyatlı adamlara verildiyi üçün itə verilən yeməyə də “yal” deyilib. Çünki
mənəviyyatsız adamlar da “murdar” itə bərabər tutulub. İt yalı isə horra kimi bir yemək
olduğundan it onu dili ilə içir, sanki yalayır, yallanır. İtə bərabər tutulan, mənəviyyatsız
adamlar haqqında yaranan bu ifadə də mətbəxlə, yeməklə bağlıdır.
37. “Yaltaq” sözü də elə “yal”, “yallanan” ifadələrilə bağlıdır. “Yala taxılan” yal
dalınca qaçan mənasındadır. Sonralar sərbəst ayrıca söz formasına düşüb. Yalan sözünün
də bununla bağlı olduğunu ehtimal edirik. Yəni yallanan “yal”taqlıqlanır, “yal”andan
tərif deyir və ya yal verənin düşməninə qara yaxır.
38. Yuxarıdakı ifadəyə bənzər bir ifadə isə “Hər yerdə qarnını otarır”, “qarın otaran”
ifadələridir. Bu ifadə əvvəlki ilə səsləşsə də, əvvəlki qədər alçaldıcı deyil. Qarınotaran
hər halda yallanana nisbətən bir az yumşaq ifadədir. Əlbəttə bu ifadə də insanı alçaldır.
“Qarnına ot arayan”, “Hər yerdə ot axtaran” yəni “heyvan” mənasında işlədilib. Amma
bu yaltaqlıqla, yalanla bağlanmır. Osmanlı türkcəsində bu ifadə əvəzinə “tüfeyli” sözü
işlənirdi. Dəvətsiz ziyafət məclislərinə gedənlərə o dövürdə “tüfeyli” deyilirdi. İndi
dilimizdə zəhmətsiz yaşayan, cəmiyyətin, başqalarının hesabına yaşayanlara dediyimiz
tüfeyli sözünün mənası da buradandır.
39. Yuxarıdakı ifadə ilə səsləşən “Yeri get qanqalını otla” kimi başqa ifadəmiz isə
qarşısındakına yumşaq formada “uzunqulaq”, yaxud “dəvə” demək mənasındadır.
“Qanqal” tikanlı yarpaqları olan bitkidir. Qida məhsulu kimi daha çox təzə zoğları
istifadə edilir. Dəvənin və uzunqulağın sevdiyi alaflardan olduğundan belə təhqiramiz
ifadə yaranıb.
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40. Yenə 20, 21,22-ci bəndlərdəki ifadələrlə səsləşən “yazıq” sözümüz də var ki,
bu “ye” və “azıq ” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. “Azıq”, “azuq” indi daha
çox “azuqə” formasında işlətdiyimiz “yemək”, “yemək ehtiyatı”, “ərzaq” mənasında
işlətdiyimiz sözdür. “Ye azıq” ifadəsində də “e” hərfi düşdüyündən “yazıq” forması
əmələ gəlib. “Yazıq” özü dilənən deyil, əlacsızlıqdan yeməksiz qalana, özünə çörək
qazana bilməyənə deyilib. Ona kömək olunub, “azuqə” verilib. Sonralar məcazi mənada
fağır adamlara da aid edilib.
41. Çox qəribə bir ifadəmiz də var. “Sümsük”, “it kimi sümsünən”, “sümsük it”,
“sümsük adam” ifadələri haradasa “yallanan” ifadəsi ilə bir assosiativ oxşarlıq təsəvvürü
yaradır və bu assosiativ fikrin özündə bir yaddaş, bir əsas var.
Axtarışlarımız göstərdi ki, sümsünmək “süm-sümə” adlı bir xörəyimizlə bağlıdır.
Sümsünmək əslində “süm-sümə yemək” mənasında işlədilib. Süm-sümə xörəyi bu günə
qədər də Qarabağ camaatımız tərəfindən hazırlanır. Xocavənd rayon Qaradağlı kənd
sakini Əliyeva Siyatel Kərim qızından aldığımız məlumata görə süm-sümə bişirmək
üçün yağda qovrulmuş una duru vəziyyətə düşənə qədər üzərinə az-az qaynar su tökməklə
mütəmadi qarışdırılıb vam odda bişirilir. Süfrəyə veriləndə üzərinə bal əlavə edilir.
Kosistensiyasına, hazırlanma qaydasın görə horrəyə və yala bənzədiyindən
yallanmaq əvəzinə sümsünmək sözü də işlədilib, sonralar məcazi mənaları da eyniləşib.
Amma sümsünmək sözündə də yaltaqlıq yoxdur. Daha çox gəzəyən, bir yerdə durmayan
mənasındadır.
42. Əvvəllər tez-tez çox arıqlamış adama “anquta dönüb” , “anqutu çıxıb”, “boğazı
anqut boğazına bənzəyir” ifadələri eşidirdik. İndi arıqlıq dəbdə olduğundan bu idioma
dilimizdən silinməkdədir.
Anqut nədir?
Sonuncu ifadədə “Boğazı anqut boğazına dönüb” deyildiyindən, anqutun boğazı
olduğu anlaşılır. Osmanlı türkcəsində “anqut” vəhşi ördəyə deyilir.
Vəhşi ördək əti 16-cı əsrdə Osmanlı sarayında bişirilib yeyilirdi. Bu vəhşi ördək
(latınca Tadoma ferruginea) cinsinin boğazı nazik olduğundan “boğazı anqut boğazına
bənzəyir” ifadəsi arıqlamış adam üçün yerinə düşür. Lakin bu ördəklər qışda yağlanmış
kökəlmiş zamanda yeyildiyindən “anquta dönüb”, “anqutu çıxıb” ifadələri yerinə düşmür.
Tədqiqatlar göstərir ki, “anqut” əslində türklərin hazırladığı nazik vərəq kimi bir
xəmir yeməyidir. Tatarlar ona “quymaq”, ruslar “blincik”, azərilər “yayma”, Türkiyə
türkləri isə “anqut” deyirlər.
Anqut o qədər nazik olur ki, o biri üzü görünür. Vəhşi ördəyin boğazının nazikliyindən
bu quşa da ehtimal ki, osmanlı türkçəsində anqut deyilib.

293

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yəqin ki, baba nənənlərimiz də “yayma” sözü ilə bərabər sinonim kimi “anqut”
sözü də işlədiblər. Yayma indi həm də boşqaba nazik təbəqə ilə yayılmış südlə, düyüylə
hazırlanmış keşkəkə (kaşkaya) deyirik ki, türklər də buna “südlüaş” deyirlər.
43. Aşıq Ələsgər
“Şirin olar bal qatarsan qaymağa ,
Onlardan da şirin olur narın üz”
yazısındakı “narın üz” ifadəsi bütün alimlərimiz tərəfindən nədənsə yanlış olaraq
“qaymaq” ya “süd qaymağı” mənasında izah edilir.
Əslində isə “narın üz” elə Baba Ələsgərin özünün yazdığına görə bal qarışdırılmış
qaymaqdan da şirindir. “Onlardan da şirin olur narın üz”
Narın üz qaymaqdırsa, qaymaq, bal qarışmış qaymaqdan necə şirin ola bilər?
Bəlkə söz ustası söz tapmadığından belə qoşub?
Aşıq Ələsgər yaradıcılığınını təhlili belə ehtimalı yersiz edir. Bəlkə Ələsgərdən sonra
yazanlar qoşmanı yazanda səhvə yol veriblər. Təhlillər bu ehtimalın da doğru olmadığını
göstərir.
Məsələni araşdırmaq üçün südün tərkibinə nəzər salaq. Süd əsasən sudan, zülaldan(
kazein), yağdan və süd şəkərindən (laktoza) ibarətdir. Qatıq hazırlanan zaman süd zülalı
kaoqulyasiya edir. Yəni qatıqlaşır və südün tərkibindəki suyu özünə çəkir.
Süd zülalı (kazein) xüsusi çəkisinə görə ən ağır fraksiya kimi qabın alt hissəsinə
yığılır. Xüsusi çəkisinə görə ən yüngül fraksiya olan yağ üst qata qalxıb qaymaq əmələ
gətirir. Xüsusi çəkisi yağdan ağır süd zülalından (kozeindən) isə yüngül olan süd şəkəri
(laktoza) isə yağ və qaymaq arasında çox nazik pərdə, narın bir qat şəklində yayılır.
Laktozanın miqdarı da çox az olduğundan o qaymaq kimi qalın təbəqə yarada bilmir.
Qaymağın altında çox nazik şirin təbəqənin olduğunu təcrübəli çobanlar bilir. Tovuz
rayon ahıllarından bəziləri də bu təbəqəni ayırd edə bilirlər. Əlbəttə ki, bal qaymaqla
qarışanda balın şirinliyi azalır, qaymağın şirinliyi artır. Həm də bal əsasən iki şəkərin
fruktoza və saxarozanın qarışıq mətindən ibarətdir.
Laktoza isə demək olar ki, qatışıqsız şəkərdir və təmiz narın bir qat əmələ gətirir. Ona
görə də bal qaymaqdan şirin olur.
Beləliklə, Baba Ələsgər öz qoşmasında tam dəqiq məlumat verir. Necə deyərlər “Aşıq
gördüyünü çağırar”. Bəlkə də əsl xalq yaradıcılığı ilə, folklorumuzun əsas qolu ilə
məşğul olan aşıqların içindən seçilənlər ona görə seçilir ki, onların yazdıqlarında təkcə
ahəng, axarlıq, gözəllik deyil həm də elmi məlumatlar, həqiqətlər gizlənir. Zənnimcə
yalnız belə şeirlər şairin, aşığın dahiliyindən xəbər verir.
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Yəqin ki, tədqiqatçılarımız bundan sonra “narın üzü” “qaymaqla” qarışdırmayacaqlar.
44. Daha bir ifadəmiz “Paxırı üzə çıxdı” ifadəsi də mətbəximizlə bağlıdır. “Gizlində
saxladığı pis əməli, pis fikri ya sözü üzə çıxdı” mənasında işlədilir. “Paxır”, “Bakır”
sözləri əvvəllər mis mənasında işlədilib. İndi də Türkiyədə misə “bakır” deyirlər. Milli
qazanlarımız əvvəllər misdən hazırlanırdı. Mis istiliyi tez ötürdüyündən az yanacaq
işlənirdi və bu üzdən sərfəliydi. Amma isti, maye və su dəydikdə mis oksidləşirdi və
zəhərli maddə əmələ gəlirdi. Həm bunun qarşısını almaq, həm də tempraturu səthdə
bərabər paylamaq məqsədiylə mis qazanlar içəridən və çöldən qalay qatı ilə örtülürdü,
qalaylanırdı. Hərdən işlənməkdən ya yuyulanda çox sürtülməkdən qazanın qalayı bəzi
yerlərində gedirdi və mis, yəni paxır üzə çıxırdı, gizlində olan, qalayla örtülmüş mis,
paxır görsənirdi.
“Paxırı üzə çıxdı” ifadəsinin kökündə də elə bu mətbəx hadisəsi dayanıb.
45. İşi asan hesab edənə “Bu sənə dım-dım halvası deyil” deyirik. Bəzi bölgələrdə
“dam-dam”, “dəm-dəm” kimi də səslənən bu ifadə çox asan hazırlanan halva növüylə
bağlıdır. İndiki təqvimlə 10 fevralda keçirilən Xıdır Nəbi bayramında bütün evlərdə qovut
unu hazırlanırdı. Bunun üçün qovrulmuş buğda əl dəyirmanında üyüdülürdü. Şirintəhər
dadı olan un alınırdı. Qovut sözü “qovur” və “ud” yəni qovur, ye sözlərindən yaranıb.
Qovut unu elə belə də yeyilirdi, ondan qovud və ya “dım-dım” halvası da hazırlanırdı.
Bunun üçün hazır una sadəcə şirə (şəkər məti, bəhməz yaxud bal, ya mürəbbə şirəsi) qatıb
yumrulanır və yeyilirdi. Qovud halvası, ya dım-dım halvası deyilən bu halva çox asan
başa gəlirdi. Bəzən qovut unu qurtaranda, tənbəllik edənlər sadəcə unu yağda qovurub
şirəylə qarışdırıb dım-dım halvası hazırlayırdılar. İfadə də buradan yaranıb.
46. Indi günümüzdə bir ifadə də yaranıb. Saxta sənətkarlara, xüsusilə də səsi olmayan
müğənnilərə “bozbaş” deyə təhqir edirlər. Fikrimizcə, bu ifadə gözəl xörəyimiz olan
bozbaşla bağlı deyil. Öz yeməyinə millət xor baxmaz.
Biz boz rəngə, əvvələr qırqovula, quşa demişik. Sərçəyə də boz sərçə deyirik. Boz
termini daha çox beləliklə “quş” mənasında işlədilib. Erməni dilində isə “boz” fahişə
deməkdir. Elə həmin mənada da ara dilimizdə “quş” sözü işlədidlir. Məncə, bu söz səsi,
vəsaiti olmadığından özünü satmaqla səhnəyə çıxanlara aid olunur. Böyrünə qoyulmuş
“baş” sözü isə bu söyüşü daha da gücləndirmək məqsədilə işlədilib.
Yeni zamanda yaranmış bu ifadənin mətbəximizlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
47. Özünü yekəxana aparan adama “dəbbə” deyirik. “Dəbbə adamdır”, “Nə
dəbbələnirsən”? kimi ifadələr işlədirik. Bu ifadələr də mətbəx mədəniyyətimizlə bağlıdır.
Dəbbə içində yağ, bal, riçal, bəhməz və s. kimi axıcı qidaları daşımaq üçün yumru, şişkin
formalı, dar ağızlı, dəridən ya misdən hazırlanmış qabdır. Uzaq yola gedəndə, köç zamanı,
yaxud ordu mətbəxinin təminatı üçün dəvələrə və qatırlara yüklənirdi. Dəbbələrin tutumu
50:100 kq-a çatırdı. Qatıra dəvəyə dəyən tərəfləri yastı hazırlandığından iri yumru qabağa
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(balqabağa) bənzəyirdilər. Ehtimal ki, adı da elə də buradan əmələ gəlib. Farsca dəbbə
- qabaq mənasında işlədilir. Sivaşda dəbbə, depme böyük un çuvalına deyilir. Kiçik
həcimli dəbbələr əsgərlər tərəfindən istifadə edilirdi.
İndi qabaqla bağlı başqa bir təhqiredici ifadə də işlədilir. Qanmaz mənasında hərdən
kiminsə barəsində yarızarafat yarıciddi “Əə balqabaq”, “balqabaqdı,-balqabaqı” ifadələri
eşidilir.
48. “Onun dəftəri bağlandı” ifadəsi də mətbəxlə bağlı bir ənənədən qalıb. Osmanlı
dövründə Ramazandan əvvəl dostlar arasında son içki məclisi olurdu. Bu son içki
toplantısına müxtəlif adlar verilmişdi “bıçaq silmə”,”seng – endaz”, “defter bozma”
və daha çox işlədilən “defter kapama” dilimizdə “dəftəri bağlandı” kimi, yəni (axırıncı
badəsini içdi) mənasında qalıb. Sonralar bu ifadə başqa məcazi mənalarda işlədilib.
49. Çalışan amma bir iş hasil edə bilməyən kəsə “Nə bir yerdə divək(dibək) döyürsən”,
“Bir yerdə dibək döyür” deyirik.
Dibək – taxıl döymək üçün iri dərin alətdir. Daşdan, kötükdən içi ovulub hazırlanır.
Bəzən misdən də hazırlanır. Bəzən tərpənməməsi üçün yerə basdırılırdı. Dibbək
(divək) daşı deyilən bu daşlarda taxıldan başqa, bəzən mədən duzu da döyülürdü. Yerə
basdırılan dibək daşları bir yerdə qaldıqları üçün də “Bir yerdə dibək döymək” ifadəsi
yaranıb.
50. Tez-tez işlətdiyimiz bir deyim “Boynuma minnət qoyma”, “Minnət qoyma” da
mətbəximizlə bağlıdır.
Böyük çörək bişirmə yerlərində, saray çörəkxanalarında kündələr bir ayrı yerdə
yetişirdi və həmin otaqdan kürələrə, fırınlara, çörək bişən yerə daşınırdı. Kündələri ocağa
daşıyıb, ocağa vermək üçün uzun ağac alətdən istifadə edilirdi. Bu uzun ağac alətin
içində dörd, ya yeddi ovulmuş yuva olurdu. Kündələr həmin yuvalara qoyulub, kürəkdə,
çiyində, boyunda götürüb ocağa daşınırdı. Bu alətə bineyt, pinəkop, sarpun, çörəkçi taxtası
deyilirdi. Bu alətin bir adı da “minnət” idi. Buradan da “minnət götürmək”, “minnət
qoymaq” ifadəsi yaranıb. Öncə “çörəyini boynuma qoyma” kimi işlənib getdikcə başqa
məcazi mənalar da əxz edib. Ehtimal ki, “Min” ( minmək, qoymaq, götürmək mənasında)
və “ətmək” (çörək) mənasında) sözlərindən əmələ gəlib. “Ət” sözünü mətbəx terminləri
arasında tez-tez eşidirik, ət, mət (şirə), lət (meyvənin qabıqla çəyirdəyi arasındakı yer),
lətif ( dadlı və yumşaq), ətmək(çörək) və s.
51. “Qadan alım” ifadəsini Gəncə, Tovuz, Qazax tərəflərdə tez-tez eşidirik. Çox qəribə
də olsa əvvəllər “qada”sözü xəstəlik, bəla mənasında işlənməyib.
Princilla Mary İşin “Osmanlı mutfak sözlüğü” kitabında “qada” sözünün izahını belə
verir. (səh 122) “Qada - sabah veya ögle (nahar T.Ə) yeməyi”. Beləliklə qada yemək
oynəsinin, səhər və nahar yeməyinin adı kimi işlənirdi. Qada ilə qida( yemək) sözlərinin
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də eyniköklü olması təsadüfi deyil. Ehtimal ki, “quda” sözü də oynələrini, qidalarını,
süfrələrini birləşdirən, bir süfrədə oturanlar mənasındadır.
“Bütün xəstəliklər insana ağzından gəlir” düşüncəsinə malik olan babalarımız ola
bilsin ki, qada – qida (yemək) və qada (xəstəlik) sözlərini yaxınlaşdırıblar. Bu düşüncə
tərzi, bu yaxınlaşma “az”(azuqə, buğda, yemək), “araz” (loxma), azirə (ziyafət) və
“azar”(xəstəlik) sözlərinin eyniköklü olmasında da özünü göstərir.
Digər tərəfdən göstərdiyimiz bölgələrdə müraciət formasında “Gaadam” ifadəsi
işlədilir. “Canım”, “həyatım” mənasında işlədilən bu ifadə ehtimal ki, “Qidam”-yəni
“mənəvi qidam” mənasında işlədilir. Bəzən kiçik uşaqlara çox şirin-yeməli baladır
deyirik. Ümumiyyətlə qida ilə bağlı terminlərin sevgi ilə bağlanması bütün dillərdə
mövcuddur. “Bal ayı”, “qaymaq dodağlı” , “dili badam içidir”, “sevgilisini gözləri ilə
yeyirdi” və s. bu qəbildəndir.
52. “Sözünü sinirə bilmədi” “Siniriləsi söz deyil” ifadələrini işlədirik. İndi çoxları
“sinirmək” sözünün mənasını bilmir. Sinirmək, sindirmək sözü “həzm etmək” deməkdir.
Dilimizdə daha çox bu sözdəki “n” hərfi “n” və “q” hərflərinin birləşməsi kimi tələffüz
edilir.
53. Bəzi bölgələrimizdə “yeməkdən ürəyi basılmaq”, başı hərlənmək, çox yeməkdən,
ya yağlı yeməkdən sanki, sərxoş kimi özünü pis hiss edənlər yeməkdən “hintiləndim”
ifadəsini işlədirlər, “hintilənmək” sözü əslində buğdanın bir adı olan “hinta” sözüylə
bağlıdır. Osmanlıda buğda ticarəti “hinatat” buğdanı satmaq isə “hinata” adlanırdı.
54. Çox qəribədir ki, “hilal” sözü də yalnız ayla bağlı deyil, həm də mətbəxlə bağlıdır.
“Hilal” sözü mətbəxdə diş çöpünə, diş təmizləyənə deyilmişdir.
Tısbağa qını, sümük, buynuz kimi maddələrdən düzəldilən diş çöplərinin bir ucu diş
təmizləmək üçün iti, digər ucu isə qulaq təmizləmək üçün çox kiçik qaşıq formasında
düzəldilirdi. Mətbəxtə giləmeyvələrin tumlarını çıxartmaq, turşuya qoyulan tərəvəzləri
deşdələmək üçün də istifadə edilirdi. Ağacdan, tikanlı bitkilərin tikanlarından da
hazırlanırdı. Diş çöplərinin qoyulduğu qab isə “hilaldan”, diş arasından təmizlənən qida
qalıqları isə “hille” adlanırdı.
55. Bəzən “Nə hoqqa çıxarırsan”, “hoqqa çıxarmaq”, “hoqqabazlıq etmək” kimi
ifadələrə rast gəlirik. Hoqqa əslində mürəbbə, gülqənd qoyulduğu kiçik yuvarlaq qab
(rozet) ya qutudur. Ağacdan, gildən, şüşədən və s hazırlanırdı.
“Hoqqa”, “hokka” əslində mətbəxdə, süfrədə işlədilən qab adıdır. Qədimdən daha çox
işlənirdi.
Altmışıncı, yetmişinci illərdə mən məktəbə gedəndə yazıları hələ mürəkkəblə
yazırdıq. Qələm ucluqlarına rus dilindən “pero” deyiridik, “camış pero” ,“adi pero”,
“düyməli pero” və s. adlı qələm ucluqlarını mürəkkəbə batırıb yazırdıq. Mürəkkəb tez-tez
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üst-başımızı, çantamızı, əllərimizi batırırdı. Mürəkkəb qablılarına da “hoqqa” deyirdik.
(Tovuz rayonu). Yəni “hoqqa” yenə qab mənasında işlənirdi.
56. “Xorəyi xurd-xəşil elədi”, “Bir-birini vurub xurd-xəşil elədilər” kimi ifadələrdəki
xəşil sözünün mənasını bilirik. Xəşil,xaşıl undan hazırlanan məşhur xörəklərimizdir. Bəs
“xurd” nədir.
Əslində xurd sözünün kökündə “xur”, “hur” sözü durur ki, bu da çiy şəkildə, bişməmiş
yeyilə bilən ərzaqlara deyilir. Indi də “xur” sözü gizlənib qalıb. Heyvana tövlədə yem
verdiyimiz yerə “axur” deyirik. Ac, yeməyi olmayan, otlamağa gedən sürüyə “naxır”,
yəni yeməksiz deyirik. Türkcədə oğru mənasında işlədilən “xırsız” sözü də ehtimal ki,
bu kökdəndir. Ac, ac göz acından özünü təhlükəyə atan mənasındadır. Biz də “ac qılınca
çapar”, yəni özünü təhlükəyə atar deyirik.
Hurd, xurd sözü isə ərzaq mənasında işlədilir. Plova əlavə kimi verdiyimiz “xuruş”un
adı da elə buradadır. Osmanlı türkcəsində “huriş”- yemək mənasında işlədilirdi. “hurde”sözü həm də qırıntı mənasında işlədilirdi “hurde-erz”-qırıq düyüyə deyilirdi. “Xurd-xəşil
elədi” yəni “əzdi”, “xəşil yeməyi kimi elədi” mənasındadır.
57. Dilimizdə “qıymaq” felini tez-tez işlədirik. Məsələn “10 manat nədi ki, onu bizə
qıymadı”, “evini atasına qıymadı” və s.
Qıymaq felinin əsl mənası xırdalamaq, doğramaq mənasındadır. Mətbəxdə işlətdiyimiz
“qiymə ət”, “əti qıymalamaq” kimi ifadələr bu felin məna kökündə dayanır.
İmaməddin Nəsimi də qıymaq felini doğramaq mənasında işlədir.
“Bunca namərdi görün
Bir ər qıyarlar ağlamaz”
Sonralar bu mənada qıymaq feli “öldürmək” feli ilə eyni mənaya gətirilib, asmaqla
ya güllə ilə öldürülənlərə də aid edilib. Məsələn, “Belə bir igidə necə qıydın? ” kimi
işlədilib.
58. Tez-tez “məni camaatla üz-göz” eləmə “Sənə görə dostlarımla üz-göz oldum”
ifadələrini işlədirik.
“Üz-göz” Naxçıvanda plovun üzərinə qoyulmuş xuruşa, qazmağa deyirlər. Ola bilsin
ki, plovun ağ üzündə göz kimi ya qara (yaxud yanar qırmızı) köz kimi görsəndiyindən
xuruşa, qazmağa üz-göz deyilib. Yaxud plovun üzərinə qoyulduğu üçün bele adlandırılıb.
Üzdə açıqda olduğu üçün “Üz-göz oldum” yəni aram açıldı; hər şey üzə çıxdı mənasında
işlədilib.
59. Belə bir ifadə də işlədirik “Hay-hayı gedib vay-vayı qalıb”. “Hay-hay” Naxçıvanda
bişirilən xörəkdir. Ət qovurulmasının üzərinə üzüm doşabı töküb şorba kimi bişirir,
içərisinə lavaş doğrayıb yeyirlər. Ehtimal ki, ətli hissə yeyilib qurtarandan sonra xorəyin
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qalanına “hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb” deyilib. Yaxud kimsə hay-hay hazırlayıb,
başqası isə yeyib, bişirənə qalmayıb. Ya bişirən qışqırıb ki, “xorək qalmayıb”, ya yeyənlə
dalaşıb, yeyənin səsi çıxıb. Soruşanda onlara nə olub “Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb”
deyiblər.
60. Dilimizə kef çəkmə, ləzzət alma ilə bağlı bir sıra ifadələr var; məsələn “eyş işrət”
məclisi “məzələnmək” “mazaqlaşmaq” və s bu kimi ifadələrdəki işrət sözü türk dillərində
“içki içmək” və “alkoqollu içki” mənalarında işlənilir. Məzələnmək sözü isə məzə yemək
sözündəndir. Məzə sözü isə türk dillərində dörd mənada işlədilir; “xoş ləzzət”, “içki
yanında verilən yeməli”(meyvə, qəlyanaltı və s)”, “Şəkərləmə (noğul; qırmabadam və
s)” və qarışıq qəlyanaltılar (salatlar)” Yəni söz əslində zarafatlaşmaqla deyil mətbəxlə
bağlıdır. “Mazaq” “Məzak” sözü isə türkcədə “dad alma” və “damaq” mənalarında
işlədilir.
61. Tez-tez “əsilli, nəsilli adamdır” “Əsil-nəsil” “əsl” kimi ifadələr sözlər işlədilir.
Türk dillərində Əsil, əsl-bala, nəsil isə süzülmüş bala deyilir, “nəsilə” sözü də bal
mənasında işlədilir.
Bal şirinliyin, təmizliyin, saflığın simvolu olduğundan əsil sözü bu mənalarda da
işlədilib. Nəsil də balın təmizlənmişi, süzülmüşü, şirini kimi nəvəyə, nəticəyə, sonra isə
nəsilə şamil edilib.
62. Dilimizdə belə bir qarğış ifadəsi var. “Tifaqın dağılsın”. Əslində “Tifaq” sözünün
mənası qədəhdir. Tifaqın, yəni qədəhin dağılması süfrə arxasında xoşagəlməz hadisədir.
Sonra digər məcazi mənalara keçib. Hər hansı bir müqaviləni, birliyi qeyd etmək üçün
tifaq(badə) qaldırılıb sağlıq deyilirdi və “İki tifaq (badə)” toqquşdurulub, “İki tifaq”
yaranırdı. Bu söz birləşməsindən həriflər düşüb “İtifaq”, “ittifaq” yaranırdı, qarğış da
əslində ittifaqı dağıtmaq arzusunu göstərir. İttifaqın dağıdılması üçün iki tifaqın arasına
kimsə girib onları pozmalı, aralarına “Nifaq” salmalıydı. Məsələ ondadır ki, “nifaq” da
“qədəh” və içkidir. Bəzən elə iki tifaqdan o qədər içirdilər ki, məclisin əvvəlində tifaqdan
içənlərin qədəhləri (badələri) artıq “nifaqa” (qədəhə) dönüb onları düşmən edirdi. Bütün
bunları tifaqlara ərz eləmək (izah etmək) üçün də yenə qədəhdən istifadə edilirdi ki, bu
qədəhin də bir adi bir adı da “ərz”dir.
63. Dilimizdə “Keçi can hayında, qəssab piy axtarır” zərb məsəli var. Keçiyə
əvvəllər “Büz” deyilirdi. Bu söz buzov (əslində ov keçisi mənasındadır, sonralar inəyin
balasına deyilib) sözündə də eşidilir. “ Büziçə” isə oğlağa deyilirdi. Büziçə həm də
qəssab çəngəlinin də adıdır. Kəsilmiş qoyunu və ya keçini büziçədən asırdılar. Qəssab
çəngəlinin adının da oğlaqla, keçi ilə bağlılığı zərb məsəlində “Qoyun can hayında,
qəssab piy axtarır” deyil, “Keçi can hayında, qəssab piy axtarır” kimi formalaşmasına
səbəb olub.
64. Bəzən “əşşi bezdim daha” deyirik. Məsələ ondadır ki, “bezim” hələ XVIII əsrlərdə
içki, əyləncə, söhbət, ziyafət məclisinə deyilən, tez-tez işlədilən ifadə idi. Bu məclisə və
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məclis keçirilən yerə “bezmgah” deyilirdi. Yorulanlar, təkliyə çəkilmək, ikilikdə oturmaq
istəyənlər, içkidən, səs-küydən, çoxluqdan bezənlər isə məclisin bir köşəsinə, ayrılmış
hissəsinə, “bezmə” deyilən yerə keçirdi, buradan da “bezmək” feli əmələ gəlib.
65. Əlibaba nağılını danışanda “Sim-sim açıl” ifadəsini işlədirik. Yenə də Əhməd
Cavidə görə “Sim-sim - küncütdür”, dəyişdirilərək susam, şirugan və sözün pozulması
ilə şirlugan, şimşək, genced, gencu adlarla tanınır. Əslində gərək “küncüd açıl” deyilsin,
amma görünür Əlibaba nağılı küncüdə Sim-sim deyilən bölgədə yaranıb. Hətta rus dilinə
tərcümədə də elə Sim-sim kimi qalıb.
66. Sən demə “ay qız sevin elçin gəlir” muştuluğunun da kökündə mətbəx dururmuş.
Hələ XVIII əsrdə “sevin” qab-qacaq, səhəng, tac, bardaq və s. mənasında işlədilirdi. Bu
əşyalar isə qızın o zaman əsas cehiz idi, var-dövlət hesab edilirdi. Beləliklə, qızlarımıza
verdiyimiz Sevinc adı çoxlu qab-qacaq verdiyimiz cehizlə bağlıdır. Sevin, yəni qabqacaq, cehiz nə qədər çox olsa, qız bir o qədər çox fərəhlənər. “Həm də sevin elçin gəlir”
muştuluğunu “qab-qacağını (cehizini) hazırla elçin gəlir” mənasında işlədilib. Yəni
hazırlaş ərə gedirsən.
67. Xoş xəbər gətirənə “Ay səni şad olasan” deyirik. “Şad” sözü isə köhnə dilimizdə
içki və şərab mənasındadır. Yəni xəbər gətirənə içki, şərab verilərdi. “Şad - hürrəm” ifadəsi
də “şərabla – azad” mənasındadır. “Şad günə” isə döşəyə, yastığa, şadice isə yorğana
deyərdilər. Beləliklə, xoş xəbər gətirənə içki, azadlıq, yataq, yəni kef arzulayırdılar.
“Şəni” də dilimizdə yemək sinisi, qabı kimi işlənilib, sonra sini şəklinə düşüb. Şənlənmək
ifadəsi də şəni - “sini” sözündəndir.
68. Dilimizdə fərəhlənmək, tumarlanmaq, Türkiyə türkcəsində şimarlanmaq sözü
var, yəni tumar olmaq, şimar olmaq. Şimar isə köhnə dildə razyana toxumudur. Görünür
ədviyya kimi o qədər ləzzətli (ləziz ətli) hesab edilib ki, kef, fərəh verən mənasında
işlədilib.
69. Tez-tez “bu qanundur, qanunidir” sözlərini işlədirik. Qanun əslində dilimizdə
ocağa deyilirdi, ulu, yeməyi qaldıran, dəyişdirən hər şeyi yoluna qoyan mənasından
əmələ gəlib və mətbəxlə bağlı anlamdır. Həm də arxaik qərarlar ocaq başında verilirdi və
ailə üzvləri üçün bu qərarlar qanuni, mütləq, yəni ocaqdan gəlmə idi.
70. Əziyyət verənə biz “kür” deyirik. Bəlkə də çox əziyyətlə yetişdiyindən və ilkində
yumru (kürə) şəkilli olduğundan babalarımız düyüyə “kür” deyiblər.
71. İndi dilimizdə həyasız, qadına söyüşə yaxın bir “Ləçər” sözü işlədilir. Əslində
əvvəllər bu söz çox özünü şirin salan qadınlara deyilib. Çünki “leyçar” sözü riçal, yəni
bəhməzlə bişirilən mürəbbədir. Xalq arasında “Leçel” də deyilib. Beləliklə, əslində
mürəbbə bişirən yaxud mürəbbə kimi şirin qadınlara deyilən söz sonra söyüşə dönüb.
72. Deyirik ki, filankəsin “malikanəsi” var. Malikanə əsasən böyük tikililəri ərazisi
olan varlı mülklərə deyilir. Varlıların evində həmişə şirniyyat mlnla olurdu. Əhməd
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Cavidin yazdığına görə “malikanə” Gilanda halvaya deyilir, qatı və quru olur, badam,
ceviz, fısdıq, fındıq, qaysı, şaftalı kimi 7 içlə bişirildiyindən adına “yeddi iç” də deyirlər.
Hər iki bayramda Padşah halvaxanasında bişirilirmiş. Bəlkə də hər iki söz xanın malik
olduğu mənasındadır. Hər halda əlaqə göz qabağındadır. “Malikanə” halvası yeyilən yer
də malikanə adlana ola bilərdi.
73. Bəzən “bunun matahı nədir”, “Bu da bizə matah (matək) olub”, “Matah (mahtaq)
qalmışıq” kimi ifadələr işlədilir. Əslində bunlar Mətək-ağacqovunu, narınc, turunca, yəni
sitrus meyvələrinə verilmiş addır. Bahalı və az olduğundan bu ifadələrin əmələ gəlməsinə
səbəb olub.
74. Dilimizdə masa sözünün sinonimi kimi “miz” sözünü də işlədirik. Miz üzərinə
nə isə qoyulan əşyaya və ziyafətə deyilib. Əsasən üzərinə yemək sinisi, məzə qoyulan
altlığa deyilib.
75. Əvvəllər qızlar uzun hörüklərlə gəzəndə “Saçların qulac-qulac” deyə oxuyardılar.
Qulac əslində ərəblərdə günəfə, türklərdə isə kadaif deyilən şirniyyatdır. Bizdə isə nani
qulac, türkiyə türkcəsində isə bəzən qullac paxlavasına da deyərdilər. Düşünürük ki, saç
hörükləri formasınada hörülmüş bulkaya bənzəyən şirniyyat qənnadı məmulatına da
“qulac” deyilə bilərdi və “saçların qulac-qulac” ifadəsi də buradan yaranıb.
76. Tez-tez mahnılarımızda danışığımızda “həmdəm” sözünü işlədirik. Bir
mahnımızda “Olasan mənə həmdəm” deyə oxuyuruq. Əslində söz həm-dəm kimi defislə
yazılırdı və şərab qədəhinin bir adıydı. “Yəni bir qədəhdən, ya birgə şərab içənlərə yenə
“həm-dəm” olublar”, qədəhə giriblər mənasında deyilib.
77. Bəzi rayonlarda yerində rahat oturmamaq , nə isə yerində tərpənmək mənasında
“hıncıxmaq” feli işlədilir. Əslində “hincimək” otunun yeməyini bişirmək (ispanaq kimi)
mənasında işlədilib.
78. Tez partlayan, alışan, artıq partlamağa hazır əsəbi vəziyyətə gəlmiş adama “bir
himə bənddi” deyirik. “Him-cim eləmək” ifadəsini işlədirik. Him odun mənasında
işlədilirdi. Ərəblər isə mətbəxə (od yanan yerə) him deyirlər. Digər tərəfdən “him”
həmdə şorba adıydı. Yəni əsəbi adama bir himə, yəni “quru oduna bənddi ki, yansın”
ifadəsi zaman-zaman müxtəlif mənalar kəsb edib. “Himayə etmək” isə ocağa götürmək,
yemək, şorba, yəni him vermək mənasındadır.
79. Dilimizdə nədənsə utandığımız həmişə yerinə “Uşaqların anası”, “Evin xanımı”
və s. kimi ifadələr işlətdiyimiz “arvad” sözü. Bu sözü də mətbəximizdən izah etməyə
çalışaq. Dilimizdə “urva” sözü var. Bişirəcəyimiz şeyləri, məsələn balığı urvalayıb
bişiririk. Urva bişmə zamanı ərzağın üst qatına birdən düşən yüksək istiliyi götürüb balıq
ətiylə yağ arasında istilik tarazlaşdırıcısı rolunu oynayır. Süfrə- surfa sözündə də urfa,
urva sözünü eşidirik. Bu da salınan, sərilən urva, mizi qaynar qab-qacaqdan qoruyan
istiliyə tarazlıq vermək mənasında gəlir. Digər tərəfdən tərəzinin tarazlığı pozulanda
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və ya çəkdiyimiz şey nəyəsə bükülübsə hansısa qabda çəkilirsə həmin qabın ağırlığında
tarazlaşdırıcı daşdan istifadə edirik. Bu daşa “arva”, “qabın arvası” yəni tarazlaşdırıcı
deyirik. Arvad sözünün kökündə də bu söz dayanıb. Arvad əslində həyat tərəzisində kişini
tarazlayır. Kişini tarazlamaq, həyatı, ailəni tarazlamaq üçün yaranıb, ərinin arvasıdır.
Dilimizdə qadın, kişi cinsləri yoxdur. Bu təfəkkür tərzimizdəki qadın kişi bərabərliyindən
irəli gəlir. Arvad sözünün də mənşəyi təfəkkürümüzdəki bu tarazlıq duyğusundan xəbər
verir. Ola bilsin ki, evin, damın arvası mənasında “Arva” və “dam” sözlərindən bəlkə
də “Arva adam” sözündən əmələ gəlib. Əgər ilk kişinin adının Adəm, Adam olduğunu
nəzərə alsaq bu söz “Arva Adam” “Adəmin tarazı” mənasını kəsb edir. Bu belə olan halda
qadın (xatun), xanım, banu kimi sözlərə nisbətən “arvad” sözünün daha arxaik, daha
qədim olduğunu görürük.
80. Belə bir ifadə işlədirik “xaraba yer”. Dilimizdə bir qarğış var “xaraba qalsın”.
Öncə xar sözünü araşdırsaq görərik ki, “bal xarlayıb”, “xarlamış qarpız” kimi ifadələr
işlədirik. Təzəliyini, tərliyini itirmiş mənasında “xar” sözünü işlədirik. “Xarçıldamaq”
feli də buradandır. Çünki xarlamış bal da, qarpız da ağzımızda xarçıldayır, xırçıldayır.
Əslində “qar” da “xar” sözündəndir. Xarlamış ab, xarlamış sudur. Bəzi bölgələrimizdə
indi də təzə qarın üzərinə bəhməz tökülüb yeyilməsi həm dondurmanın arxaik, həm
də müasir formasıdır (məsələn, dondurulmuş şirələr). Bu həm də “qarın” sözü “qarın”
mətbəxlə, yeməklə bağlılığını göstərir. Əvvəllər qarın içərisində ərzaq saxlanıldığını
da nəzərə alsaq bu ehtimal daha da güclənir. Digər tərəfdən ağ rəngli olduğunu nəzərə
alsaq, “qar” sözünün “ahar”, “aqar”la bağlı olduğu diqqətimizi cəlb edəcək. Əvvəllər izah
etdiyimiz kimi “ar”, “ir” içki mənasını verir. Qar da əslində ağ donmuş içki xarlanmış
sudur.
Zaman keçdikcə qar da, xar da formasını dəyişir, çürüyür, əsasən mayeyə və torpaq
maddələrinə çevrilir, xar donub daha çox su, ab olur, yəni xar və ab – xarab olur.
“El içində xar olmaq” da bunlarla bağlıdır. Hamının yaxşı qarpız ya bal bildiyinin iç
üzü açılanda onun xarlamış, dağılmaq üzrə olduğu görünür. Xarab olan şey dağılır. Buna
görə də dağılmış yerlərə xaraba deyirik.
81. Dilimizdə “torba” sözü işlədirik. “Ba” dilimizdə sulu yemək (çorba- duzlu maye)
yemək mənasında işlədilir. Torba əslində sulu yeməyi, yeməyi tutan, saxlayan məişət
əşyasıdır. Yeməyi torbaya salır, çox vaxt suyunu çıxarır, süzür, əsas hissəsini saxlayırlar,
tuturlar, məsələn süzmədə olduğu kimi. Dəryanın suyundan balığı ayıran kimi, qatığın,
ayranın suyundan əsas bərk hissəni tora salıb tuturlar.
“Ba”nı, yəni sulu yeməyi sudan ayırmaq üçünsə banın torundan “torbadan” istifadə
edilib.
82. Dədə-babadan əksəriyyətimiz əkinçi, heyvana baxan olmuşuq. Daha çox
bəslədiyimiz, sevdiyimiz heyvan qoyun olub. Qoyuna qoyduğumuz heykəllər ölkəmizin
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hər yerindən tapılır. Qoyunu qurban vermişik. Məlikməmmədi ağ və qara qoçların
üzərinə mindirmişik. “Altı bulaq içərlər, üstü zəmi biçərlər” kimi tapmacalar düzəltmişik.
Folklorumuzda tez-tez çobana, sürülərə, qoyuna, tütəyə üz tuturuq. Bəs qoyun sözü
dilimizdə haradandır? Əlbəttə ki, qoyunun mətbəximizlə bağlı olduğuna heç kim şübhə
etmir. Amma yenə də bu sözün açılışının faydalı olacağını düşünürük.
Qoyun sözü iki hecadan ibarətdir. “Qo” və “yun”. Yun sözünü başa düşürük qoyunun
bir funksiyası yun verməkdir. Bəs “Qo” hecasının mənası nədir, necə əmələ gəlib?
Folklorumuza müraciət edək. “Simurq quşu Məlikməmmədi işıqlı dünyaya çıxarmaq
üçün ona iki tuluq verib söyləyir. Bir tuluqda su o biri tuluqda ət var. Mən Qa deyəndə
mənə su Qo(qu) deyəndə ət verərsən. Deməli, folklor nağıl dilimizdə Qa, qo(qu) yemək
içməklə bağlıdır. Və Qo ətdir. Əslində elə bu təfəkkür tərzində qoyun Qa (süd), qo(ət) və
yun, yəni süd və ət yun mənbəyidir. Amma daha çox ət və yun mənbəyidir. Dil hərşeyin
həcmini alıb, sadələşdirib “qoyun” formasına salıb.
Biz “qo” sözünü “qovur”, “qovurma”, “qovurca”, “qovud” və s. mətbəx terminlərində,
sözlərində aydın eşidirik. “Qovun” sözü də Qo, av(ab-su) və un sözlərindən ibarətdir,
yəni Qodan(ətli,lətli hissədən) sudan və suyu özünə çəkən una bənzər hissəni bildirən
sözlərdən ibarətdir. Köhnə slavyan dilində işlədilən “qovet” yəni yemək yemək, aclığı
dəf etmək sözü də ehtimal ki, dilimizdən keçmiş əslində qovrulmuş ət(et) “qovət”
formasından götürülmüşdür.
83. Kiminsə haqqında “od-alovdu”deyirik, “od olsa özünü yandırar” və s.
Əslində “alov” ovu alan, onu bişirəndir. Ovçu ovu ocağa verir “bu ovu al bişir” deyir.
Ovu alıb bişirənə “alov deyir”. Alovun digər adı isə “atəş”dir, daha doğrusu “ət aşdır”.
“Atəş” ət, aş bişirən deməkdir. Od sözü də əslində ud, udmaq sözündəndir. Bunu süd (sağ
və ud) sözündən də görürük.
Odun sözü də odun yemi, odun yediyi undur, yəni əslində “udun”dur ki, dilimizdə
odun kimi formalaşıb. Digər tərəfdən odun sözünü məxsusluğu bildirən “un” şəkilçisinin
artırılmasıyla udana, uda, oda məxsus olduğu mənasını alması ehtimalı da doğru ola
bilər. Beləliklə, kiməsə “odlu alovludur” demək əslində bu adama “bişirib düşürəndir”,
demək kiməsə “atəşli salamlar” deməyimiz isə qonaqlıq təklifidir ki, sonradan məna
çalarlarını dəyişiblər.
Belə bir uşaq oyunu var.
Əl əl əpənək
Əldən uçdu kəpənək
Əpənəyin yarısı
Yumurtanın sarısı
Əmi hara gedirsən?
Ala dağa gedirəm.
Ala dağda nəyin var?
Çaqqır-çuqqur bir oğluş bir qızım var.
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Uşaqlıqda düşünürdüm ki, görəsən əpənən nədir? Soruşanda da izahını verən olmurdu.
İndi bu sözləri anlayıram və bölüşmək fikrindəyəm.
Çaqqır-çuqqur-at nalının çıxardığı səsləri ifadə edir. Sözlərdən göründüyü kimi əmi
Ala dağa qızının, oğlunun yanına gedir. Adətimiz üzrə özü ilə yola yemək götürür. Bu
konteksdə əpənək, əppək(çörək) və mək sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Dilimizdə
“qo” sözü kimi “nək” sözü də yemək, azuqəylə bağlı olub, digər sözlərin içərisində
gizlənib “nək”, “nak”, “naq”, “yeməyi, içməyi tutan qab, saxlayan” mənalarında qalıb.
İndi isə daha çox söz əmələ gətirən şəkilçi kimi işlənir. Məsələn, kəpənək, yəni kəpək
tutan, kəpəkli kəpəyin qanadlarının üzəri zərli kəpəklə örtüldüyü üçün, sənək (səhəng)su tutan, qonaq- yemək içmək yeyən, tutan mənasında naqqa balığı yemək tutan (naqtutan, qa, qo- yemək), inək – içki(süd) tutan və s. Əpənək – yəni yemək-içmək, duzçörək, əpənəyin yarısı, yəni çörəyin yarısı. Yumurtanın sarısı çörəyin yarısının arasına
qoyulub yola götürülür. Yəni söhbət klassik dürməkdən, onun bürmələnmiş (yuxayla,
lavaşla)ya cibli dürmək (xamralı ya təndir cörəyini yarı bölüb arasını açıb nəsə qoymaqla
yaranan) formalarından gedir.
Əldən uçdu kəpənək isə təfəkkürdə səyahətə getməklə bağlıdı. Bu da bu oxumanın
sözlərilə məna çalarını uyğunlaşdırır. Yeri gəlmişkən kəpənək sözündə də kəpək və nək
sözlərini eşidirik kəpənəyin qanadları kəpəklidir. Əl vuranda əlimizdə də qalır. Kəpək
isə unun daha kobud hissəsidir, ələkdə qalır. Dəyirmanda qalana isə ard unu deyilir.
Çox ləzzətli sac altı kömbəsi olur. Ana babam dəyirmançı Rza kişinin (Tovuz rayonu
Dondorquşçu kəndi) ard unundan bişirdiyi kömbələrin dadı, ətri indi də yadımdadır.
84. Bir ifadəmiz də var “Yuxudan kal durmaq”. Kal bir tərəfdən yetişməmiş meyvəyə
deyirik. Yuxudan ala yarımçıq doymamış, yetişməmiş durmaq mənasına gəlir. Digər
tərəfdən isə “kal”- xoruza deyildiyindən “Yuxudan kal durmaq” tezdən xoruz banıyla
durmaq mənasını da verirdi. Başqa bir tərəfdən kəndçi sübh tezdən kəllərlə qoşqu
heyvanları ilə birlikdə yuxudan durub ya əkinə, ya örüşə getməli idi. Zənnimizcə hər üç
versiyanın yaşamaq hüquqi var.
85. “Narazı” sözü də mətbəxdən gəlmədir. “Razı” əslində ruzidir, “na” isə inkar
şəkilçisidir. Naruzi- narazı, yəni ruzisiz, yeməksiz, ac qalan adam yəqin ki, “Ac qılınca
çapar” ifadəsi də elə bu təfəkkür tərzinin məhsuludur. Uzun müddət ac qalan adam hər
şeydən narazı olacaq.
86. Jarqon dilində gənclər öz aralarında gənc xanımlara “maska” deyirlər. Əgər
Vladimir Dalın lüğətinə baxsaq görərik ki, “maska” qoyun deməkdir. Əslində xanımların
ahu balasına, ceyrana, marala, quzuya, dişi dəvəyə (mənim yarım ağca maya mahnımız
da və yaxud Vaqif “bir maya bud gərək” harada maya- dişi dəvə deməkdir) quzuya, ağca
qoyuna bənzədilməsi təbiidir. Qoyunçuluqla məşğul olan, qoyuna heykəllər qoyan xalqın
təfəkküründə bu gözəl simvolu olsa da hazırda maska sözündə mənfi çalarları da eşidirik.
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87. Bir qəribə ifadəmiz də var - “Bir qab ayranı(suyu, ayranı və s.) bir nəfəsə başına
çəkdi”. Əslində indi anladığımız dildə içdi deməliydik. Bu iki anlamın dəyişməsi Türkiyə
türkcəsində də məlumdur. Onlar “siqaret çəkir” əvəzinə “siqara içir” deyirlər.
Çəkmək bir tərəfdən sürtmək mənasında, təəccüblənmək (içini çəkdi), ağrımaq,
incimək mənasında (canını çəkdi), digər tərəfdən isə içinə çəkmək(siqareti, tüstünü,
suyu və s.) udmaq, sümürmək mənasında işlədilir. Biz üzümdən şirə, tutdan araq çəkirik.
Gördüyümüz kimi daha çox mayeyə aid olunur. Əslində çəkmə içki, qədəh deməkdir.
S.Sadıqova da çəkmənin, yəni ayaq qədəh olduğunu göstərir. Ayaq isə qədəh, içki kimi
Xətainin şerlərində işlədilib. “İçki başına yox, ayağına vurdu” ifadəsi də ayağın – içki,
qədəh anlamından yaranıb. Digər tərəfdən ay işığı soyuq olduğu, ayağını isti saxla, başını
sərin deyimini nəzərə alsaq ayağın ay və ağ sözlərindən irəli gəldiyini, məhz soyuq
içkilər üçün nəzərdə tutulduğunu görürük. Çəkmə isə ayaqqabıdan fərqli olaraq dartılıb,
çəkilib geyinilən olduğu üçün ona çəkmə deyilib. Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış
gil çəkmələrin məhz qədəh rolunu oynadığını da S. Sadıqova tərəfindən yazılmışdır.
Çəkmə paltar elementi kimi çəkilib yuxarısı sapla bağlandığı, boğulduğu üçün sapboqrus dilində sapoq kimi saxlanılıb.
88. Belə bir ifadə var: “Gedim bazardan ayın-öyün alım”. Bir dəfə Azərbaycan
televiziyalarının birində “ayın-öyün” sözünün ərəbcədən “iki göz” anlamını verdiyi,
ifadənin də “gedim, gözün görənləri alım” mənasında işləndiyi kimi izah edildi. Lakin
babalarımız bazara gözləri görəni almağa deyil, evdəki, ailədəki ehtiyaclarını təmin
etmək məqsədilə gedirdilər. Həm də əhalimizə israfçılıq yad idi. Yalnız kənddə böyüyən
adamlar dilir ki, kəndçi qazandığı hər qəpiyi səmərəli istifadə edirdi, aldığı hər əşyanı
qıoruyur, uzun müddət ondan yararlanırdı. Çünki qazanılan hər qəpik halal zəhmətin,
zamanın, alın tərinin ekvivalenti idi. Ona görə “gedim, gözümə görünəni alım” düşüncəsi
milli təfəkkürümüzə ziddir.
Bu cəhətdən “ayın-öyün” deyiminin başqa mənası olmalıdır. Bu deyim tovuz-Qazax
bölgəsində bu gün də elə “ayın-öyün” kimi də işlədilir. Kənddə bazara hər gün getməzdilər.
Ayda bir - iki dəfə bazara gedib evin ehtiyaclarını, əsasən taxıl, un, duz, şəkər və bu kimi
ehtiyaclar bir aylıq alınardı. Əksər hallarda ət, süd məhsulları, göyərti, tərəvəz, meyvə
ilə kəndçi öz təsərrüfatından özünü təmin edirdi, artığını da şəhər bazarlarına çıxarırdı.
Bazardan alınan məhsullar ailə üçün bir aylıq, bəzən iki-üç aylıq, nadire hallarda isə
yarım aylıq alınırdı. Yəni “ayın” ehtiyacı, məsələn, ailənin bir ayının ehtiyacı alınırdı.
Beləliklə, “ayın-öyün” əslində evin bir aylıq ehtiyacı, təminatı mənasındandır.
Digər tərəfdən zaman kəsiyində aldığımız yeməyə, yeməyin miqdarına öynə deyirik.
“Səhər öynəsi”, “günorta öynəsi”, “axşam öynəsi” dediyimiz kimi “həftənin öynəsi”,
“ayın öynəsi” anladığımız ifadələrdir. Buradan da “ayın-öyün” həm də “ayın öynəsini
almağa gedirəm” formasından əmələ gələ bilərdi.
Ehtimal ki, bu ifadə “ayın-öyün” və “ayın-öynə almağa gedirəm” deyimlərinin
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birləşməsindən əmələ gəlib. Bu hal dilimizde var. Məsələn, “dolma” sözünün dolma
(bibər, badımcan və s. dolmalar) və dolama (yarpaq dolmaları) sözlərinin birləşməsindən
əmələ gəldiyi kimi.
Dilimizdə bir sıra sözlər var ki, onlar öz başlanğıcını Nahar sözündən, daha doğrusu
“ahar” sözündən götürüblər. Qeyd etmək lazımdır ki, nahar əslində günorta yeməyinin adı
deyildi, əslində səhər yeməyinə, daha doğrusu səhər yeməyini yeməmiş adama deyilirdi.
Meri Prisçilla da Osmanlı Mutfaq sözlüyündə ahar sözünü - qəhvəaltı kimi verir.
XV əsrin birinci yarısında yazılmış (İranlı şair Mövlanə Əbu İshaq Halacı Şirazinin
“Kənzül İştiha” (İştah xəzinəsi), “Dastan-i Muzafər və Buğra” (Zəfəranlə plov və xəngəl
dastanı), “Risale-i _Наб naме” , “Esrari Çengel” və s. əsərlərinin toplandığı “Ferheng-i
Divan-i Etime” divanının XVIII əsrdə izahlı lüğətini verən Ahmed Cavid “Tərcüme-i
Kenzül-İştiha” əsərində göstərir ki, “nahar-kereste mənasındadır və kahvealtı etməmiş
adama derler. Nahar sözü Na ilə ahardan oluşmuşdur. Na olumsuzluq (yoxluq, inkar)
edatıdır. Ve ahar yeməkdir”. Fikrimizcə heyvana yem verilən yerə “axur” deyilməsi
köhnə dilimizdə inəyə sağır, sığır yəni süd ahar (axar) və ya sağılan ahar, axar, axur
deyilməsi də bunu təsdiqləyir.
Beləliklə, Nahar sözü əslində “Na ahar” formasından bir a hərfinin düşməsilə Nahar
formasına düşüb. Bir, və ya bir neçə hərfin düşməsilə sözün həcminin azaldılması dilimizdə
mövcud olan hadisələrdəndir. Məsələn, “Səni öyürəm” ifadəsi üç hərfi itirməklə bəzi
bölgələrdə “Söyürəm” ədəbi dilimizdə isə “Sevirəm” formasına düşüb. Texnikanın sürətli
inkişafı, urbanizasiya gündəlik qidamızda səhər yeməyinin miqdarını azaldıb, günorta
yeməyinin miqdarını artırdı. Əsrlər boyu insanlar səhər tezdən sübh namazından (saat
4-5 radələrində) sonra möhkəm, əsaslı yemək yeyirdilər. Səhər yeməyi mütləq şorbadan
başlayırdı. Yumurta, ət yeməkləri və s. yeyilirdi, sonra insanlar tarlaya çıxıb gün qızana
qədər işləyir, əkin-biçinə gedir, ağır zəhmətlə məşğul olurdular. İndiyə qədər səhər tezdən
yeyilən ağır yeməklərimiz xaş, həlimaşı, səməni halvası, özbəklərdə toyplovu və s. həmin
keçmiş zamanlardan xəbər verir.
Gün orta yerinə gələndə sərinliyə çəkilər, yüngülcə öynə (öylə) yeməyini yeyib, günorta
istisi keçənə qədər dincələrdilər. “Öynə” sözü əslində “öylə”-“əylə”, yəni “işi əylə”,
dayandır, dayan-dur mənasındadır. Bu da əslində “əylənmək”- istirahət etmək, dincəlmək
ifadəsinin yaranmasına səbəb olub. Əslində sübhün adına “səhər” deyilməsi də “Sübh
ahar” kəlməsindən üç hərfin düşməsi ilə əmələ gəlib, “Sahar”, “Səhər” olub. Əslində
mübarək Ramazan ayında səhər tezdən gün doğmazdan əvvəl yeyilən və adına Sahur
dediyimiz yemək öynəsi elə sübh aharı sübh yeməyi deməkdir. Urbanizasiya ilə bağlı sübh
yeməyinin ağırlığı günortaya keçəndə “ac adam”, ac adamı doyurmaq ifadəsi təfəkkürdə
günortaya keçib. Nahar yeməyi, ac adamın yeməyi, günorta yeməyi kimi anlam alıb,
yeni məna kəsb edib, əslində urbanizasiyanın nəticəsində Nahar kimi, şorba da süfrədə II
plana keçib. Bu köklərdən gələn digər sözlərin və ifadələrin izahına keçməmişdən, “ahar”
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sözünün mənasına baxaq. “Kitabi-Dədə Qorqud” da işlədilən və əvvəlki yazılarımızda
izah etdiyimiz kimi “sağraq” sözünün bir yozumu sağılan rakı, arağ mənasındadır ki,
distillə, damıtma, sağıma yolu ilə alınan ağ içkidir. Araq sözü ar (arınmış, təmiz içki)
və ağ (təmiz, işıqlı, alovlu) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Ahar sözündə h-xq-ğ səs keçidini nəzərə alsaq, ağar arağ sözündəki hecaların yer dəyişdiyini görürük,
buradan araq sözünü iştahaçan kimi də tərcümə etmək olar. Araqların həm də spirtsiz efir
yağları ilə doymuş maye olduqlarını nəzərə alsaq (çal arağ, nanə arağı, gülab və s.) araq
sözünün ətirli, iştahaçan ağ içki mənalarının olduğunu görürük. Dilimizdə ədviyyatla
qarışdırılmış ətirli, rəngli duza dahar, yəni “duz ahar” deyirik. Məsələn nanədaharı kimi
aharın ağar formasından “ağartı” sözünün əmələ gəlməsini görürük. Ahar-səhər yeməyi,
əsas və başlanğıc yemək olduğu kimi də süd, qatıq, pendir, şor və s. “ağartı” yeməkləri
də əcdadlarımızın qida rasyonunda əsas, başlıca yemək olduğundan ona ahartı, ağartı
deyiblər. Digər tərəfdən “ağartı” sözü həm də inəkdən artan, əmələ gələn “ağ artıq”
olduğundan ağar, ahar sözünün də əmələ gəlməsində əksinə öz rolunu oynaya bilərdi.
İlin ilk fəslinə biz “Bahar” deyirik. Türkiyə türkcəsində İlk Bahar (yaz) və Son Bahar
(yay) ifadələri işlənir. Ərzaq bazasının əmələ gəlməsi, yetişməsi, illik yeməyin əmələ
gəlməsi Bahardan başlayır və “Bağışlayan ahar” (yemək bağışlayan, verən fəsil) ehtimal
ki, hərflərin düşməsindən “Bahar” və yaxud “Başlanğıc ahar” mənasından yenə “Bahar”
sözü əmələ gəlib. Ola bilsin ki, Novruz sözü də təkcə “Yeni gün” deyil, həm də “Yeni
Ruzi” mənasındadır. Bu ehtimalları dilimizdə Baharın sinonimi olan “Yaz” sözünün “Yeni
azuqə” mənasına gəlməsi daha da gücləndirir. Bu fikri davam etdirsək “Ayaz” (soyuq)
ifadəsini də “Azaldan yeni azuqəni”- yəni yeni azuqəni azaldan kimi oxumaq olar. Ayaz
adətən yazda olur. Bu soyuq həm evdə qalıb ehtiyatı yeməyə məcbur etməklə, həm də
bitkilərə, heyvanlara zərər verməklə azuqəni azaldır. Qışda isə “Sazaq” (bərk soyuq) olur
ki, bu da “Saxlayan azuqəni (azaq)”,“Soyudan azuqəni”,“Sonlandıran azuqəni”,“Saldıran
azuqəni” ifadələrinin birləşməsindən hərflərin düşməsilə əmələ gələ bilərdi. Doğrudan da
sazaqda ərzaq donurdu, uzun müddət saxlanırdı, həm də soyuyurdu, sonlanırdı (daha çox
azalırdı), azuqəyə saldırırdı, yəni daha çox yedizdirməklə məhv edilirdi (insanları çox
acdırdığına görə). Ola bilsin ki, “Nağara” sözü də “Nahar” sözüylə bağlı olsun. Ritmin,
nağaranın ilk variantı mətbəxlə bağlıdır. Xörək bişirəndə daş, ağac çömçənin ilk daş
qazanın dibinə, qıraqlarına dəyməsindən yaranıb. Sonralar çömçəni qazanın alt tərəfinə
döyəcləməklə səslər, ritm ərsəyə gətirilib. Tam-tamlar belə yaranıb. Əslində musiqi aləti
kimi çömçə-qazandan istifadə günümüzə qədər gəlib çıxıb. Fevralın 10-da Xıdır Nəbi
bayramında qodu gəzdirənlər qazanın altını, ya qazan qapağını çömçəylə döyəcləyədöyəcləyə ritmik bir mahnı oxuyurlar:
		
		

Evdəkilər evdəmi?
Çöldəkilər çöldəmi? və s.
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Ola bilsin ki, qazanın qapağı da, qazandan çıxan ətri, buxarı, daşan xörəyi dəf edib
geri qaytardığı üçün ona əvvəlcə “dəfedən” deyiblər, sonra o da “dəfə” musiqi alətinə
dönüb.
Bu fikri xalq Molla Nəsrəddinin bir lətifəsində də yaşadır. Soruşanda ki, “ay Molla
ən yaxşı musiqi çalğı hansıdır?” Nəsrəddin cavab verir ki, “Çömçənin qazanda çalmağı”.
İndi də toy qurtarandan sonra acmışam deyən ev adamına, toydan sonra gəlib çıxan
qonağa “Toydan sonra nağara” yəni əslində “Toydan sonra nahara” deyirik. Qazanların
dibində qalmış yeməkləri çıxaran çömçə də səs-küy çıxarır.
İçi boş qazan ac adama, qarnı boş adama bənzədiyi üçün ona “Nahar adam”, yəni “ac
adam” deyiblər sonra “Nahara”, “Nağara” formasına düşüb.
Dilimizdəki a-ə keçidini nəzərə alsaq, Bəhər sözünü “Bitki əhəri”, “Bitki ahar” kimi
dəyərləndirmək olar. Hansısa yer haqqında nə “Axarlı-Baxarlı” yerdi, yəni nə çörəkli,
“Yeməkli-Bəhərli yerdi” deyirik. “Aharlı-Bəhərli” yəni “Yeməkli-Bəhrəli” olsun deyə
alqış edirik.
Bəhər mənasında işlətdiyimiz, “Bar” sözü də daha çox yeməklə bağlıdır.
“Bar”,“Bəhər”,”Bahar” sözlərinin bir əsasdan silsilədən olduğunu görürük.
Zəhər sözündə “Ziyanlı əhər” (ahar), “Zərərli əhər” olduğunu, “Qəhər” sözündə
“Qəhət əhər” (qıtlıq mənasında) eşidirik, ərzaq yoxa çıxanda aclıqdan çəkdiyimiz əzab
(balaca uşaqların aclıqdan əziyyət çəkdiklərini görən əlacsız ananın əzabını ifadə edir)
mənasına gəlib çıxıb “Qəhər” sözü. Dilimizdəki şəkər sözünün sanskritdən “sakkara”
sözündən gəlməsi dilçilikdə artıq qəbul edilsə də cürət edib bir fərziyyəni də ortaya
qoymaq istərdim. Əgər ahar, aqar, axar, akar (h- q - x- k) keçidi formalarını nəzərə alsaq,
Şakar, Şəkər sözünün “ şirin akar”, “şirin əkər” fərziyyəsinin də yaşamağa haqqı var.
Əgər hələ atəşpərəstlikdən əvvəl Türk- Hindistan, İran- Hindistan əlaqələri, bağlılıqları
haqqında elmi məlumatları ortaya qoysaq, onda sakkara- şəkər keçidindən başqa şəkərsakkara keçidindən də danışmaq olar və hər iki keçidin mümkünlüyü şübhə doğurmur.
“Ahar” sözünün “əkər” forması əkilmək, becərməklə məşğul olmaq mənasına gəlir
ki, bu da yeməyin əldə edilməsi yoludur. “Harın” sözünü də “aharı” yeməyi çox düşmüş
adama deyirlər və ahar sözündən əmələ gəlib. Düşünmək olar ki, kökdə əslində “ar”, ya
“har” sözü olub. Ədəbi dilimizdə “araba” kimi işlətdiyimiz söz bölgələrimizdə haraba,
harava kimi işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, sözün ilk forması aharaba, aharava, aharapa
formasında olub öncə əvvəldəki a hərfi düşüb İrəvən, Uruset sözlərindəki kimi, indi
isə “h” hərfinin itməsi prosesi gedir və söz həcmini kiçiltməklə araba formasına düşür.
Aharın yemək olduğunu bilirik “ba”, “vo” isə fars dilindən dilimizə keçmiş və sulu
yemək, ya yemək mənasındadır və ab-su sözündə hərflərin yerinin dəyişdirilməsindən
əmələ gəlmişdir.
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Onda “haraba” “aharaba” “ahar, ab və aparan” sözlərinin birləşməsindən əmələ
gəlib. “Yemək-içmək” daşıyan” mənasındadır. Digər tərəfdən söz ilk versiyasında “ahar
aparan” – “aharapa” – olub. Hər iki halda araba sözünün mətbəxdən çıxdığını düşünməyə
əsasımız olur. Beləliklə, dilimizdəki səhər, əylənmək, bahar, yaz, novruz, ayaz, sazaq,
nağara, vəhər, axar, zəhər, qəhər, şəkər, əkər, harın, açar, araba sözlərinin də nahar, öynə,
ağartı, dahar kimi mətbəxdən ahar-yemək sözündən əmələ gəldiyini gördük.
İndiyə qədər niyə xaşı, məhz səhər tezdən yediyimizi anladıq.
Qəribədir ki, giriş, başlanğıc yeməyi ilə ahardan, sübh yeməyindən başqa Əhməd
Cavid bir ifadənin də açılışını verir. “Açar-mutlaka turşu, reçel, tarator və salatadır, gərək
( istər T.A ) meyvədən və gərək ( istər T.A ) səbzədən olsun”. Beləliklə, söhbət yeməyi
açan, indi start yeməyi (rusca-zakuska) deyilən, iştah açmaq məqsədilə başlanğıcda
verilən yeməyə “açar” deyilib. Bu kəlmə bir tərəfdən restoran biznesində çeşninin
(menyunun) yazılışında yerinə düşən ən gözəl termin kimi işlədilə bilər, digər tərəfdən
isə bəzi sözlərimizi də aça bilər. Məsələn, “naçar” qalmış adam, müşkülə düşmüş, yəni
açarsız, yeməksiz adam mənasına gəlir. Bu mənada Na ahar (nahar) və Na açar (naçar)
sözləri eyni təfəkkür tərzinin məhsullarıdır.
Meri Priscilla açar sözünü belə açıqlayır: “Açar”- başda turşu olmaqla iştah açıcı
şeylər Mütərcim Asim Efendi, açar olaraq turşudan başqa reçel, tarator və salatı hesab
edir. İranda teyaçar- şərabla bir yerdə yeyilən məzəyə deyilirdi. Bu türkcə kəlmə 15-ci
əsrdən əvvəl farscaya, oradan da Hindistanda danışılan dillərdən biri olan Portekizcəyə,
sonra İngiliscəyə girdi. XIX əsrdə bu kəlmə ingiliscədə özünə yer tutandan sonra Crosse
and Blackwell qida şirkəti istehsal etdiyi turşuları “achar” adıyla bazara çıxartmışdı. h-c
keçidini nəzərə alsaq ahar və açarın eyni mənada başlanğıc yemək mənasında olduğunu
da görürük.
Biz hesab edirik ki, belə ifadələrimiz, sözlərimiz çoxdur və onlar öz açılışını gözəyir.
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KIRGIZ TÜRKLERİNİN MUTFAK KÜLTÜRÜ VE
SOFRA ADABINDA ÖNE ÇIKAN UNSURLARIN
SOSYO-KÜLTÜREL VE DİLBİLİMSEL
BAKIMDAN İNCELENMESİ

Fatih ÇELİK1

Giriş
Bir toplumun kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan birisi de mutfak kültürüdür.
Mutfak kültürünün içine yenilen yemekler, yemeklerde kullanılan malzemeler,
yemeklerin hazırlanışı, sunumu, yemek yeme adabı vb. unsurlar girer. Bunların tümü o
toplumun kültürel yaşamını, kişiliğini yansıtır. Yediği yemekten ve yemek adabından o
kişinin dini inancı, yaşam şekli, göçebe veya yerleşik yaşam sürüp sürmediği, aile yapısı,
yaşadığı bölgenin coğrafi şartları, ekonomik durumları vb. birçok şey anlaşılabilir. Bu
çalışmada Kırgız kültüründeki yemeklerden yola çıkarak, bu toplumun kültürel yapısına
ve diğer Türk topluluklarıyla olan bağına değinilecek.
Kültürel görecelilik kuralına göre davranış biçimleri bir toplumdan diğerine
değişmektedir. İnsanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir
biyokimyasal olay iken, bu açlığını ne şekilde, ne zaman ve hangi yemeği seçerek
gidereceği antropolojik ve dolayısıyla kültürel bir olgudur. Bunların yanı sıra yenilen ve
içilen şeylerden haz alma, etkilenmeler konusunda yine her kültürün farklı bir yaklaşım
tarzı bulunabilmektedir. Bir toplumda tiksindirici sayılan bir gıda maddesi bir başka
toplumda en önemli ağız tadı örneği olabilir. Bu kültürel ayırt edicilik ve görecelilik
doğal olarak Türkler için de geçerlidir. Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren
beslenmeye önem vermişlerdir. Beslenme, sosyal hayatlarında önemli rol üstlenmiş
hususlardan biri olarak öne çıkmıştır. Bu husus, o kadar önemli olmuştur ki, Türk
1 Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Türkçe Okutmanı, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Doktora Öğrencisi
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idarecileri, öncelikle milletini aç ve çıplak bırakmamayı ana ilke edinerek ülke yönetimini
üstlenebilmişlerdir.(Talas, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,273:275)
Dünya üzerinde Türkler çok geniş bir alana dağıldılar ve gittikleri yerlere kendi
kültürlerini de götürdüler ayrıca gittikleri yerlerin kültürleriyle de kendi kültürlerini
harmanladılar. Bu harmanlanmış kültürün temelini ise Türkistan topraklarındaki kültür
oluşturur. Orta Asya Türkleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Yemeklerde en çok
buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur işleri daha ön plana çıkmıştır. Darıdan
yapılan boza, Orta Asya Türklerinin ilk gıdaları arasında yer almaktadır. Orta Asya
Türklerinde, “av hayvanları” önemli bir yer teşkil etmektedir. At önemli bir beslenme
kaynağı ve ulaşım aracıdır. Eski Türklerin temel yiyeceği, koyun ve süt ürünleridir. Koyunu
sırasıyla, keçi ve sığır izlemektedir. Bu hayvanlar süt üretimi için kullanılmaktadır. Türk
sofrasında süt tek başına tüketildiği gibi, tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, çökelek gibi
süt ürünleri ile sütlü yoğurtlu yemek ve tatlılar olarak oldukça çeşitlilik göstermektedir.
Mayalanmış kısrak sütünden elde edilmiş kımız, eski Türklerin en önemli içkileri arasında
yer almaktadır. Yoğurt, kurutularak kışın tüketilmek üzere saklanmaktadır. Kurutulmuş
yoğurt “Kurut“ olarak adlandırılırken, Anadolu’da bazı yörelerde hala görülmektedir.
Yoğurda ılık suyun katılıp, hayvan derilerinden elde edilen tulumlarda çalkalanıp tereyağı
çıkartılması, yağı alındıktan sonra tuz konularak kaynatılması ve süzülmesi ile çökelek,
keş gibi peynir türlerinin yapılması geleneği hala devam etmektedir. Hububatlar da, Türk
Mutfak kültüründe önemli bir yer tutmaktadır.(GÜLER, 2010: 25)
Türk milletlerinin yemek kültürleri aralarında faklılıklar olmakla beraber birbirine
benzer yanları çok fazladır. Örneğin, Orta Asya Türklerinin hepsinde ‘etli pilav’ görülür
fakat bunların ismi bölgeye göre değişir. Özbekistan’da; Özbek polov, Kazakistan’da;
palav, Kırgızistan’da; aş, şirin paloo vb. Mantı yine aynı şekilde ortak Türk
yemeklerinden birisidir. Türkiye de dâhil olmak üzere birçok Türk topluluğunun önemli
yemeklerindendir. Türkiye’de çok küçük parçalar şeklinde yapılan mantı Orta Asya’da
büyük hamur parçalarından yapılır ve özel tencerelerde su buharı ile pişirilir.
Bu çalışmanın konusunu oluşturan Kırgız mutfağı da oldukça geniş öğeleri içerisinde
barındırır. Yemek çeşidi olarak bulunduğu coğrafi şartlar, tarihten bugüne ilişki içinde
bulunduğu kültürler dikkate alınırsa elbette ki Türkiye’ye göre sayısı azdır. Fakat Kırgız
mutfak kültürü etnolojik bakımdan dejenere olmamış, bünyesinde çok geniş ve çeşitli
kültürel öğeleri barındırmaktadır. Kırgız kültüründe misafire çok değer verilmektedir.
Atasözlerinde de bu görülmektedir; . Конок койдон жоош, май берсен жейт, суу
берсен ичет (Konok koydon cooş, may bersen ceyt, su bersen içet) “Misafir koyundan
yumuşak huyludur, yağ versen yer, su versen içer”. Yani misafir önüne ne konulursa
içip yemeli, itiraz etmemeli. Конок айтып келбейт, өлүм сурап келбейт (Konok aytıp
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kelbeyt, ölüm surap kelbeyt)“Misafir haberli gelmez, ölüm izin isteyip gelmez”. Bu
atasözünde de misafir kabul etmeye hazır olmak gerektiği belirtiliyor. Конокко аш кой
эки колун бош кой ( Konukko aş koy eki kolun boş koy) “Misafirin önüne pilav koy,
iki elini boş bırak”. Misafirin rahat yemek yemesi için elinden geleni yapmak gerektiği
ifade edilmektedir.
(http://ky.wikiquote.org/wiki/Кыргыз_макал-лакаптар)
Kırgız sofrasında baklagiller, bulgur az kullanılır, sebze tüketimi de oldukça azdır.
İkliminden dolayı da yeşillikler fazla yetişmez, tatlı çeşidi fazla yoktur. Ekmek Türk
topluluklarının genelinde olduğu gibi Kırgızlar arasında da önemli bir besin maddesidir
ayrıca saygı duyulan bir nimettir. Birçok ekmek çeşidi vardır ama özellikle tandır ekmeği
çok sevilir ve çok tüketilir. Hamur işi ve etli yemekler ağırlıklı olarak çok tüketilir.
Hemen hemen bütün yemeklerinde et kullanırlar.
Kırgızcada geçen yemek isimlerinin içinden Türkçe kökenlilerinin yanı sıra,
Farsçadan, Arapçadan, Çinceden ve Rusça vasıtalı olarak başka dillerden geçmiş isimler
bulunmaktadır. Türkçe kökenli isimlerin birçok Türk dilinde de ortak olarak kullanıldığı
görülmektedir. Örneğin; aş, kesme, beşbarmak bunlardan bazılarıdır. Çalışmanın
devamında bu ortaklıklar da ortaya konulacaktır. İlk bölümde Kırgız mutfağından
seçilmiş örnek yemeklerin kısaca tarifleri verilip, isimleri üzerinde durularak, yemeğin
diğer bazı Türk toplulukları ile ortak/ayrı olan özellikleri belirtilecek. Bu bölümde
çalışmanın sınırlandırılması gerektiğinden dolayı bütün Kırgız yemekleri alınamamış
olup, içlerinden bazıları seçilmiştir. Bu seçilen yemeklerin Kırgızistan genelinde sevilen,
önemli günlerde hazırlanan, Kırgızları yaşam şekillerini yansıtan türde olmasına dikkat
edilmiştir. Yemeklerin tarifleri de birçok kaynaktan ve şahıslardan yapılan derlemelerden
alınmış ve kaynakça kısmında gösterilmiştir. Çalışmanın devamında ise Kırgızların
sosyolojik bakımdan mutfak kültürüne bağlı olarak davranışları ortaya konulacak.
Kırgız Yemekleri
Kırgız mutfak kültüründe etin çok önemli bir yeri vardır. Hemen hemen yemeklerin
çoğunda mutlaka et kullanılır, hiç yenilmezse günlük öğünlerin en az birinde içinde
et olan bir yemek yenilmelidir. Tüketilen etler arsında Türkiye’den farklı olarak at
eti tüketilmekte ve oldukça da çok sevilmektedir. Tabi ki bunlar, yapılan yemeklerde
kullanılan malzemelere, gözlemlere ve halkın genel görüşlerine dayanılarak varılmış
bir kanıdır. Ama yine de ülkenin coğrafi ve iklim şartları dikkate alınırsa tarımın az,
hayvancılığın çok yapıldığı da göz önünde bulundurulursa et tüketiminin fazla olması
normaldir. Yemeklerde etten sonra hamurun da çok tüketildiği pişirilen yemeklere
bakılınca anlaşılmaktadır. Yeşillik ise sofralarda fazla yer bulamamakla beraber
günümüzde yavaş yavaş türleri öğrenilmekte ve tüketilmeye başlanmaktadır.
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Kırgız sofralarının en önemli unsurlarından biri de ekmektir. Birçok Türk toplumunda
olduğu gibi Kırgızlarda da ekmek tüketimi fazladır. Ekmeğin halk arasında Türkiye’de de
olduğu gibi saygın bir yeri vardır. Pide şeklinde yapılan ekmekleri sofrada ters kapatmak
nimete yapılmış büyük saygısızlık olarak düşünülür ve hatta uğursuzluk olduğuna
inanılır. Eski Türk eserlerinde, Yağma, Oğuz, Kıpçak Türklerin dillerinde ekmeğin otmak
şeklinde kullanıldığı belirtilmekte. Bu söz günümüzde, Başkır, Tatar dillerinde ikmek,
Türkçe ekmek, Hakasça ipek, Nogayca otpek, Altayca etpek şeklinde kullanılmaktadır.
Orta Asya Türklerinde nan şeklinde kullanımı ise Farsçadan aktarılmıştır. Kırgızlarda
kazan nan, kömöç nan, şıbara nan, zagıra nan, kalama, kömöç, tandır nan, patir nan,
burama patir, çañgeri, külçö, çırman nan, seydene nan, sümölök nan (ÇAPANOV,
2003: 29,30,31) isimleri altında birçok ekmek çeşidi bulunmaktadır.
1.1. Beşbarmak
Bu yemek Orta Asya Türk topluluklarından Kazaklarda, Özbeklerde de yapılmaktadır.
Özbeklerde beşbarmak diye geçer; et, kuyruk yağı ve hamur eklenerek hazırlanır. Kazaklar
da ise besbarmak olarak isimlendirilmiştir. Milli yemeklerden birisidir.(DAĞISTAN,
2010: 83 ). Kazaklarda bu yemeğin hazırlanışı Kırgızlara göre daha değişiktir. Kazaklarda
hamur avuç içi büyüklüğünde parçalar halinde kesilir ve etin suyunda haşlanır bir tepsiye
sıralanır ve üzerine de etler konur. İsmini yemeğin beş parmak ile yenmesinden almıştır.
İsim Türkçe kökenlidir.
Hazırlanışı: Koyun eti ince olarak doğranır su da haşlanır ve et süzülerek ayrı bir kaba
konur. Daha sonra kesme kesilerek et suyunda pişirilir. Pişirilen kesme ile doğranmış et
bir tabakta karıştırılır. Kalan suya ince doğranmış soğan ve baharat koyularak kaynatılır
ve beşbarmağın üzerine dökülür bu karışıma çık denir. Bu yemek yenilebilen her türlü
etten (koyun, keçi, inek, at, geyik) hazırlanabilinir.
Beşbarmak Kırgızlarda önemli yeri olan yemeklerden biridir. Ağır bir misafir geldiği
zaman mutlaka beşbarmak pişirilir.
1.2. Bıcı
Kırgız milli yemeklerinden birisidir. Bir tür sucuk da denilebilinir. İsminin çıkışı
etimolojik bakımdan belli değil, bazı kaynaklara göre yansıma sesten türemiştir. Anlamını
pişerken bıj bıj diye ses çıkarmasından almaktadır diyerekten görüşler bulunmakta.
(CAPANOV, 2003 :49) Bu yemeğin ismine Bağırsak dolması desek de olur, bu yemek
Türk halklarının birçoğunda görülmektedir. Kaşgarlı’nın eserinde Türkler işkembe ve
çiğerleri kıyıp bunları bağırsak içine doldurarak yemek yapıyorlardı ve buna “yörgemeç”
diyorlardı. Bugün pirinç ve baharatın bağırsağa doldurulması ile elde edilen mumbar
dolması da bu yemeğin bir devamıdır.(ŞAHİN, KÜMBET, 2010: 60)
Hazırlanışı: Yeni kesilmiş koyunun veya keçinin iç kanı bir kaba akıtılır. Bıcının
içine doldurulacak olan pirinç yıkanıp, içine tuz atılmış suda biraz kaynatılıp suyu
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dökülür. Dinlenmiş olan kana kıyma makinesinden geçirilmiş et, ciğer, iç yağ, pirinç,
küçük küçük doğranmış olan sarımsak, yeşillik, baharat eklenir ve iyice karıştırılır. Daha
sonra kalın bağırsağın içine doldurulur ve sağlam bir ip ile pirinçler piştikleri zaman
şişme payı da göz önüne alınarak biraz genişçe bağlanır ve iyi pişmesi ve de yarılmaması
için iğneyle birçok yerinden delinir. Soğuk suyun içine konularak normal ateşte 50-60
dakika pişirildikten sonra servise hazırdır.
1.3. Kesme
Türkçe kökenli bir kelimedir. Kes- fiiline -me fiilden isim yapma ekinin eklenmesi
ile oluşmuştur. İsmini de yemeğin hazırlanışından almıştır. Türkiye Türkçesinde ve diğer
Türk dillerinde de kesme olarak geçer.
Hazırlanışı: Isıtılmış yağa küçük parçalar halinde doğranmış olan et atılır. 3-5 dakika
kavrulduktan sonra, havuç ve soğan da eklenerek 2-3 dakika daha kavrulur. Sonra salça
ve dört parçaya bölünmüş olan biber de eklenerek 1-2 dakika daha kavrulur, üzerine
kaynar su eklenerek doğranmış patatesler de suya atılır. Baharatı da eklendikten sonra
kısık ateşte pişirilir. Patatesler de piştikten sonra kesmeler de tencereye eklenerek 2-3
dakika daha kaynatılır. Daha sonra servis yapılabilinir.
Kesmenin Hazırlanışı: Hamur yoğrulur ve iyi açılması için 20-30 dakika dinlendirilir,
sonra üstüne un serpilerek 1- 1,5 mm kalınlığında açılır. Açılan hamur rulet şeklinde
sarılarak ince olarak kesilir. Türkiye kesmesinden farkı boylarının daha uzun olmasıdır.
Hamurun içine giren malzemeye göre değişik türleri vardır. Kıyma kesme, süt kesme,
tavuk kesme, kavurma kesme vb. çeşitleri var.
1.4. Kuurdak (Kavurma)
Bu söz “kuur” fiiline “dak” fiilden isim yapan ek gelmesiyle oluşmuştur.(Seyidakmatov,
1988: 164) Kuurdak Kırgızlarda çok eskilerden beri tüketilmektedir. Kırgız, Kazak, Özbek,
Nogay, Uygur dillerinde “kuurdak, kovurdak, kordak, kauırdak” Karaçay, Balkar
dillerinde “kuurdak” Kırım, Tatar “kaurdak” Karaim “kuvurdak”Çuvaş “kovardar”
Moğolcada, “huurga” şeklinde kullanılmaktadır.(Capanov:50) Geriye kalan bütün Türk
topluluklarında kavurma bilinmektedir ve tüketilmektedir. Önceleri sadece buğday
kavutu için söylenen bu kelime (kavut; buğday ve tahıl kavurması) zamanla batı Türkleri
arasında et için de söylenmeye başlamıştır. Etler doğranarak yağ iyice eriyinceye kadar
tencere veya sac üzerinde kavrulurdu. Bir kısmı kışlık yiyecek olarak saklanırdı. Kavurma
yemeklere konduğu gibi dürüm yapılarak da yenirdi. Sac kavurmalarına ise; çeşitli sebze
ve baharatlar eklenerek yapılırdı.(ŞAHİN, 2010: 60)
Kırgızlarda kuurdağın birçok çeşidi var. Bunlar; toñdurma kuurdak, sarıktırma
kuurdak, kuurulgan, töö kuurdak, kiyik kuurdak, kara kuurdak. (BÖRÜBAYEV, 1984:
83)

315

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1.5. Mantı
Türk topluluklarının ortak yemeklerinden birisidir. Sevartyan’ın etimoloji sözlüğünde
mantı, mantu, manta, manto, menti , mande, mant, mantuy, mançı şeklinde Doğu
Türkistan, Orta Asya, Batı Türklerinde, Güney Sibirya Türklerinde birbirine yakın
bu benzer şekillerinin kullanıldığını belirtilmekte. Ayrıca Sevartyan bu ismin L. Z.
Budagov’a göre Çinceden Uygur Türkçesi vasıtasıyla tüm Türk dillerine yayıldığını
yazmakta. (SEVORTYAN, 2003: 30) K. Karasayev’ e göre de bu kelime Dungan dilinden
alınmıştır ve buharda pişen anlamına gelmektedir.(KARASAYEV,1986: 188) Ayrıca
Caponov’ göre de bu kelime Dungan dilinden Uygurcaya geçmiş ve oradan da tüm Türk
Dillerine yayılmıştır.(CAPANOV, 2003: 56)
Hazırlanışı: Yoğrulmuş ve dinlendirilmiş olan hamur yuvarlak ya da kare şeklinde
avuç içi genişliğinde kesilir ve içine küçük parçacıklar halinde doğranmış et ve soğan
karıştırılarak konulur ve hamurun ağzı büzülür. Ardından özel mantı tenceresinde
buhar ile pişmek üzere ocağa konulur. Yaklaşık 40-45 dakika sonra ocaktan indirilip
servise hazırlanır. Sade şekilde ya da üzerine kaymak dökülerek de servis yapılabilinir.
İçerisindeki malzemeye göre değişik türleri vardır. Örneğin, kabaklı mantı, patatesli
mantı, havuçlu mantı gibi. Yanın da yeşil çay ikram edilirse sindirimi kolaylaşır.
1.6. Mastova / Mastoba
İlk olarak güney Kırgızistan’da yaygın bir şekilde tüketilen bu yemek günümüzde
bütün Kırgızistan’a yayılmış durumdadır. Bu isim Farsçadan girmiştir. Kamus Name’de
mastava; “et doğranmış pirinç çorba, ona süt, ayran eklenerek içilir.” diye geçiyor.
Mastaba Tacikçede: “mast”ekşi süt, “ob” su, “a” isim yapım eki olarak geçiyor. Karaçay
dilinde “mıst” ayrana ekşi tat vermek için kullanılır. (CAPANOV, 2003: 54)
Hazırlanışı: Et ince ince doğranır, yağda biraz kızartıldıktan sonra içerisine pirinç,
yeşillik, baharat konur ve su eklenerek pişirilir. Soğuduktan sonra servis yapılır. Servis
sırasında içerisine ekşi süt ya da ayran eklenebilinir.
1.7. Oromo
“Oro” fiil köküne “mo” fiilden isim yapma eki eklenerek isim yapılmıştır. Moğolca
“oroh” dolamak, dokumak anlamlarına gelmekte, Tuvaca “orar”, Hakasça “orirça”
Altayca “oroor”, Kırgızca “oro”, Kazakça “orau” Uygurca “oriman”, Özbekçe
“uromok”, Türkmence “oromak” Türkçe “dola” anlamına geliyor. Bu yemek isminin
Orta Asya’da oromo, orama, urama şeklinde değişik varyantları kullanılmaktadır.
(CAPANOV, 2003: 57)
Hazırlanışı: Hamur yuvarlak şekilde 1-1,5 mm kalınlığında açılır. Üzerine erimiş
yağ sürülür ve ortadan ikiye bölünür. Daha sonra iki bölüğün üzerine de süt ile ezilmiş
çökelek, doğranmış yeşil soğan hamurun üzerine yayılır. Hamurun iki kısmı da ayrı ayrı
rulet şeklinde sarılarak yağlanmış mantı tenceresinde buhar ile 25-30 dakika pişirilir ve
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ardından dilimlenerek servis yapılır. Oromonun içindeki kullanılan malzemeye göre
çeşitleri vardır. Bunlar; kamır oromo, sürtmö oromo, balık oromo, kapusta oromo,
karın may oromo diye isimlendirilir.
1.8. Paloo
Orta Asya halkları arasında çok yaygın olan bir yemek türüdür. Önemli günlerde;
düğünlerde, çeşitli kutlama toylarında, cenaze törenlerinde misafirlere ikram edilen
en birinci yemeklerden birisidir. Hazırlanışı bakımında halklar arasında bazı küçük
ayrılıklar arz eder. Temelde ise yapımı aynıdır. Karaseyev ‘Özdöştürülgön Sözdör’ isimli
sözlüğünde bu kelimenin Farsçadan girdiğini söylemekte. (KARASAYEV, 1986: 222).
Yuudahin de eserinde bu kelimenin Farsçadan geçtiğini belirtmekte.(Yudahin,1985:106)
Bu kelime Kırgızcanın edebi dilinde paloo,palov şekilinde kullanırken, güneyde aş
olarak kullanılmaktadır. Paloo sözü eski zamanlardan bu yana aktif olarak kullanıldığını
Kaşkarlı Mahmut’un sözlüğüne bakınca anlıyoruz. (CAPANOV, 2003:YIL: 53)
Hazırlanışı: Kızdırılan yağa önceden doğranmış olan soğan ve havuç atılır ve
pembeleşinceye kadar kavrulur daha sonra tencereye kaynamış su konur ve içine de tuzlu
suda yıkanmış olan pilav eklenir, baharatları atılır. Sonra su gidinceye kadar kaynatılır.
Ardından kuş üzümü ve önceden ayrı bir tavada pişirilip parçalanmış olan et eklenerek
tencerenin kapağı kapatılır ve kısık ateşte demlenmeye bırakılır. 15-20 demlendikten
sonra servise hazır hale gelir.
1.9. Taş Kordo ( Kül Çöreği)
Karaseyev’e göre bu isim Kırgızcaya, Farsçadan girmiştir.(KARASEYEV, 1986: 259)
Küle gömülerek pişirilen bir yiyecektir. Türkiye’de yapılan kül çöreği de buna benzer
fakat Türkiye’de yapılan kül çöreği hamurdan yapılmaktadır, bu ise etten yapılıyor.
Hazırlanışı: Genç bir koyun veya keçi kesilir, işkembesi güzel bir şekilde temizlenir
ve içerisine ciğer, kalp, boyun eti doldurulur ve baharat atılır daha sonra ağzı bağlanıp
külün içerisine gömülür. Beş, altı saat içerisinde hazır olur.
2.Kırgızlarda Sofra Adabı
Türk Mutfak kültürünün zenginleşmesinde, geleneksel Türk misafirperverliğinin
önemli bir yeri vardır. Dünyanın her yerinde arkadaşlara, akrabalara, dostlara ikram
olarak yiyecek ve içecek verilmesi geleneksel bir hal almıştır. Yiyecek ikramları,
konukseverliğin bir ölçütüdür. Türklerde misafirler önemli kişilerdir. “Misafire ikramda
kusur edilmez” sözü Türklerin konukseverliğini açıklayan en önemli sözler arasında yer
almaktadır. Misafirlere, mutlaka yemek ikram edilir. Çayın yanında muhakkak pasta,
börek, kurabiye verilmesi geleneği kentlerde bile hala devam etmektedir. (GÜLER, 2010:
28) Türk toplumlarının genelinde görülen konukseverlik, Kırgızlarda da çok önemli bir
yer tutmaktadır. Kırgızlar eskiden beri konukseverdirler, zengin sofralarıyla ister davetli
olsun, ister davetsiz misafir olsun elinden geldiği kadar ağırlamaya çalışır, hayvanına
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da yemini eksik etmez. Yatağının en güzelini konuğuna serer, eğer kendinin malı, eti
olmazsa da başkasından borç alır ama misafirini iyi şekilde ağırlar. Gelen kişi gireceği
yeri bilmezse ev sahiplerinden birisi misafiri ağırlanacağı odaya kadar götürür. Kısacası
konaktan hiçbir şey sakınılmaz, o sebeple ki halk arasında; Коноктуу үйдө кут бар,
Колоңсолуу кишиде жыт бар (Konoktuu üydö kut bar, Koloñsoluu kişide cıt bar)
“Konuk olan evde mutluluk, zenginlik olur, koltukaltı terleyen kişide koku olur”. Үйгө
киргенче конок уялат, үйгө кирген соң үй ээси уялат (;Üygö kirgençe konok uyalat,
üygö kirgen coñ üy eesi uyalat)“Eve girinceye kadar konak utanır, eve girdikten sonra ev
sahibi utanır” şeklinde misafirin önemini anlatan atasözleri bulunmaktadır.
Kırgızlarda misafir çok değerlidir. Eve bereket getirir. Eve ilk defa gelen bir kişi
evden ayrılırken o kişiye hediye verilir ve evden boş çıkarmaz. Hediye olarak da gömlek,
eşarp, kalpak vb. verilir. Кутуу үйдөн кур чыкарба (Kutuu üydön kur çıkarba) “Bahtlı,
mutlu evden boş çıkarma” şeklinde söylenir ve hediyesi verilir. Aynı şekilde gelen misafir
de eve ilk gelişinde boş gelmez ve küçük de olsa bir hediye alıp gelir. Bu hediyeleşme
insanların birbirine değer verdiklerini gösterir ve aralarındaki bağı güçlendirir. Anadolu
Türklerinde de bir yerin ekmeğini yemek hatta birisiyle aynı sofrada yemek yemek çok
önemli bir dostluğun, kardeşliğin simgesi olarak görülür. Anadolu’da olduğu gibi Kırgızlar
da misafirliğe giderken önceden haber vermeden giderler ama tabi ki bu küreselleşmiş bir
kültüre sahip olan şehir hayatını kapsamamaktadır.
Kırgızlarda eve gelen misafire ‘aç mısın?’ diye sormak çok ayıptır. Сyрап бергенче
уруп бер! (Surap bergençe urup ber) “Sorup da ikram edeceğine döv daha iyi!” anlamına
gelen söz vardır. Тамак ичебиз (Tamak içebiz) “yemek yiyelim” sözü yerine чай ичебиз
(çay içebiz) “çay içelim” diyerek misafir yemek yemeye davet edilir. Çay burada genel
manada yemek yeme anlamında kullanılır. Yani Kırgız birine çay içelim diye davet
edilirse bilinmeli ki o kişi yemeğe davet edildiğini sanacak ama bu daveti yapan eğer
Türkiye’den birisiyse, onun anlatmak istediği ise sadece çay ya da çayla beraber pasta
tarzında şeyler olacak.
Kırgızlarda eve gelen misafire mutlaka bir şeyler ikram edilmeli. Bu gelen kişi yakın
bir akraba dahi olsa gelen kişi bir şey sormaya ya da bir şey almaya gelmiş olsa dahi eve
davet edilir ve “içeri gir, çay içelim” denir. Karşıdaki kişi de eğer vakti varsa mutlaka
girmelidir, eğer vakti olup da girmezse çok büyük saygısızlık etmiş olur. Ama vakti
yoksa da ooз тий (ooz tiy) yani bir lokma ye, tadına bak gibi anlamlara gelen sözü
söylerler. Bu da önemli bir kültürdür ve Kırgızlar için çok önemlidir. Gelen kişi kapıdan
dahi dönecek olsa kapıya bir bütün ekmek ve yanında reçel gibi bir şey alınıp getirilir
ve o kişi de bir parça ekmekten alır, Allah evinize bereket, mutluluk versin diye dua
eder. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle hayatlarında bazı değişiklikler olmaya başlamıştır.
Bu değişiklikler sofralarına da yansımıştır ama yenilen yiyecekler konusunda çok
fazla bir değişiklik olmamıştır. Örneğin İslamiyet ile birlikte yasaklanan domuz etini
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Türkler eskiden beri tüketmemektedir. Hunların koyun, ev ve av hayvanlarının etleri
ile beslendikleri, at etini nadir olarak yedikleri, en fazla da koyun eti yedikleri çeşitli
kaynaklardan anlaşılmaktadır. (Talas, 273:227) Kırgızların da bu bağlamda İslamiyet’ten
önce tüketmiş oldukları besinlerden İslamiyet’e ters düşen bir et veya benzeri bir şey
yoktur. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden hububat ekimi yaparlardı. Onları
şimdi bilinmeyen bir tür ayak değirmeni ile öğütürlerdi. Memleketlerinde taze meyve
ve sebze bulunmazdı. Yemekle ekşimiş içkiler içerlerdi. Atları çok büyük ve kuvvetliydi.
At eti de yerlerdi. Bunun yanı sıra, Kırgızlarda, av hayvancılığı da çok yaygındı. Çin’e
konserve et ihraç ederlerdi.(ÖGEL,1991: 208, 210) Kırgız bir eve misafir olarak gittiği
zaman eve girer girmez ve evden çıkarken; ev halkının sağlığı, bereketi, mutluluğu için
dua eder. Orada bulunan herkes de bu duaya âmin diyerek katılırlar.
Kırgızların zenginliği sofralarının bolluğu ve büyüklüğü ile ölçülür. Sofra olarak ya
muşamba ya da bezden hazırlanmış sofra altılıkları kullanılır ve yemekler de yerde yenir.
Misafirin önüne evde ne varsa hemen hemen hepsi konur. Sofrada kuru veya mevsimine
göre yaş meyve, kuru yemiş, bisküvi, boorsok isimli hamurdan yapılmış küçük pişiler,
reçel, bal, ekmek, meyve suları vb. her şey bulunur. Ama bunlar aslında ana yemek olarak
değil, yemekten önce hafif atıştırmak için konmuştur.
Konuk yemek yenilecek odaya girdiği zaman töre (oda kapısının ters, karşı tarafı)
oturtulur. Daha sonra bir çocuk elinde küçük su ırbığı ile içeri girer ve misafirin eline su
döker elinin altına da dökülen suyun dolması için bir kap koyar. Misafir elini önceden
yıkamış olsa bile tekrar yıkamak zorundadır ben önce yıkadım demesi çok ayıp karşılanır.
Bu işlem konak evin içine girmeden dışarıda da yapılabilinir. Ardından eve gelen konak
sofradaki ekmekten bir parça koparır ve ona orda bulunan en küçük kişi bir piyala (çay
içmek için kullanılan küçük kâse) çay ikram eder. Çay tercihe göre yeşil veya siyah çay
olabilir. Sofrada bulunan yiyeceklerden hemen ve hızlı hızlı yemesi saygısızlık olarak
karşılanır. Çayını da yavaş yavaş yudumlamalıdır.
Kırgızlar arasında çay en sevilen içeceklerden birisidir. Çok eski zamanlardan
beri Kırgızlar çayı bilmek ve tüketmektedirler. Komşu ülkelerden ya da daha başka
yerlerden satın alıp içmişledir. Ayrıca dağlarda yetişen yeşil çayları da sağlık ve keyif
için kullanmasını bilmişlerdir. Kırgızlar da tüm halklar gibi çayları kendi kültür, örf,
sofrasına, yaşam şartlarına göre değiştirip, işleyip tüketmişlerdir. Kırgızlarda çok çeşitli
çay türleri varıdır. Onlar; kuurma çaylar, kara çaylar, kök çaylar, mömö çaylar diyerek
bölünür. Örnek olarak Kuurma Çay; çaydan çok yemeğe yakındır. Koyu çaya, sarı yağ ile
kavrulmuş un, süt veya kaymak, bal ya da şeker, biraz tuz, karabiber eklenerek hazırlanır.
Bunlardan yapılan kuurma çaylar halk hekimliğinde soğuk almış kişilere tedavi niyetine
kullanılır. (BÖRÜBAYEV, 1984: 83) Diğer çaylar da normal şekilde demlenirler ama
tatlandırmak amacıyla içerisine giren kaymak, bal, biber, tuz gibi maddelere göre isim
alırlar. Güney tarafta çay piyalaya çok az ve açık konur eğer çok doldurulursa çaya doy
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da başka isteme demek anlamına gelir diye düşünülür ve hoş karşılanmaz. Kuzeyde ise
piyalaya tam doldurulur, az konulması sakınmak gibi bir anlama geliyor diye düşünüldüğü
için ayıp karşılanır. Çayın ardından sohbete başlanır ve bu arada sofradaki yiyeceklerden
az azdan yenmeye başlanır. Ortalama yarım saat geçtikten sonra ana yemekler gelmeye
başlar. İlk olarak çorba gelir. Çorba olarak tavuk suyundan hazırlanmış tavuk çorbası
veya et haşlamasında kullanılan et suyundan hazırlanmış koy şorpa gelir. Çorbanın
ardından bıcı veya başka bir yemek gelir. En son olarak da beşbarmak gelir. Sofra misafir
gidinceye kadar yerden kaldırılmaz, hatta yatarken dahi bazı yiyecekler sofrada bulunur
misafir ola ki gece acıkıp yemek isterse yesin diye.
Kırgızlar da misafire sunulan ikramlardan en değerlilerinden biri ettir. En değerli et
olarak da tay eti veya iri bir kuzu görülür. Ondan sonra koyun gelir eğer koyun bulunmazsa
da keçi gelir. Deve ne kadar çok olsa da misafire kesilmez. “Deven çok olsa da misafire
kesme” diye bir söz vardır. Bu kesilen hayvanlar eğer zayıf ya da ihtiyar olursa çok ayıp
karşılanır.(Komisyon,Kaada-Salttar Ak batalar, 2003: 117) Ayrıca çocukluk döneminden
çıkmış, belli bir yaşa ulaşmış kişilerden mal kesemeyen, et doğrayamayan, yanında bıçağı
ve kamçı olmayan erkeler de hoş karşılanmaz. Kırgızlarda etin misafire ikram edilişi de
belli kural ve kaideler içinde olur. Kırgızlar eti misafirlerine rastgele ikram etmezler.
Hepsini ciliktere (parçalara) ayırarak aksakallara, kadınlara, gençlere vd. ayrı ayrı ikram
ederler. Bu yönüyle bütün Kırgızlar birbirine benzerler ama baş ile kuyruğun ikram edilişi
birbirine benzemez. Kakşalda (Issık Göl tarafları) kuyruk hayvanın bütün bölümlerinden
daha yukarı mertebededir. Birçok yerde ise baş daha önemlidir. Kuyruğun, başa göre
bazı yerlerde daha önemli olması koyuna bağlı olarak karşılaştıracak olunursa, baş sert,
yağsız ama kuyruk yağlı, yumuşak olur. Kırgızlarda bir atasözü var; мансап улуу эмес,
жаш улуу” “Büyüklükte makama değil yaşa bakılır”. Onun için aksakal (ihtiyar, sayı
değer) kişilere hürmet gösterilir ve buna bağlı olarak ihtiyar kişilerin yiyebileceği türden
olan kuyruk birinci sırayı almış olması gerek. Cilikler şu şekilde isimlendirilmektedir:
Koyunun parçaları: Kuyruk, cambaş, karçıga, baş, kaşka cilik, coto cilik (bazı
yerlerde çükölüü cilik de denir), dalı, kar cilik
Keçinin parçaları: Keçinde kuyruk yağı olmadığı için, aksakallar cambaştan başlar.
Kalanları kuyunun parçalarıyla aynı şekilde isimlendirilir.
İnek ve türlerinin parçaları: Uça (ata göre), karçıga, canbaş geriye kalan parçalar
koyununkiyle aynıdır. (Komisyon, Kaada-Salttar Ak batalar, 2003: 117-118)
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Aşağıda şemada koyunun hangi parçasına hangi isim verildiği gösterilmektedir.

1 - жото жилик;(coto cilik) 2 - кашка жилик;(kaşka cilik) 3 - жамбаш;(canbaş)
4 - куймулчак;(Kuymulçak) 5 - бел аркалар (bel arkalar); 6 - карчыга;(karçıga) 7 –
төш;(töş) 8 - кар жилик;(kar cilik) 9 - күң жилик;(kün cilik) 10 - далы;(dalı) 11 –
кара кабыргалар;(kara kabırgalar) 12 - моюн омурткалары;(moyun omurtkaları) 13
- жетим омурткалар;(cetim omurkaları) 14 - баш;(baş) 15 – шыйрактар(şıyraktar).
(ESTEBESOV, 1992: 14)
Eti bu parçaları da rastgele ikram edilmez. Örneğin; hangi hayvanın olursa olsun küng
cilik (hayvanın ön ayağının dirsekten sonra gövdeyle birleşen kısmı) moyun (boyun)
misafire ikram edilmez. Burada misafire verilmeyen boyunun kemiğidir. Küng cilik evden
hizmet eden gelin vd. ikram edilir. Erkeklerle kadınlar birlikte oturduklarında kuyruğu
kadınlar alır, sadece kadınlar oturduğunda ise sofraya baş konmaz. .(Komisyon, KaadaSalttar Ak batalar, 2003: 117-118) Issık Köl, Narın’da kar cilik kızlara verilmez, yerlerse
çabuk yaşlanacakları inancı vardır.
Türklerde herkesin çağrıldığı yemekler çok eskilere dayanmaktadır. Bunlar
düğünlerde, çocuk doğduğu zaman, asker yemekleri, ölü yemekleri vb. birçok yemekli
davetler vardır. Eski Türklerde defin törenleriyle ve ölüler kültüyle ilgili en eski tören
ölü aşı denilen törendir. Türkler ölülerine aş vermeyi en önemli vazife saymışlardır.
İlkçağlarda aş doğrudan doğruya ölüye verilir; yani mezarına koyulur veya dökülürmüş.
Kültürlerin gelişmesiyle bu töre ölünün ruhuna kurban sunma şeklini almıştır. Eski
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Türklerin defin törenleriyle ilgili gelenekleri kamların defin törenlerinde korunmuştur:
Ölüyü defnettikten sonra eve dönüp yemeğe, içmeye başlarlar. Sonra mezarın sağ tarafına
ateş yakıp ölü için kesilen hayvanların kemiklerini yakarlar. Ateşe rakı serperler, yemek
atarlar. Ateş tanrısının bu rakı ve yemekleri ölüye ulaştıracağına inanılır. Ölü aşına
katılanlar mezarın etrafını üç defa dolaşırlar. Eve döndükten sonra yine yeme içme olur.
Yemeğe başlamadan önce Umay anaya, evin hamisi olan ruhlara saçı saçılır (İNAN,
1995: 186). Kaşgarlı Mahmut; ölüyü gömdükten sonra üç veya yedi güne kadar verilen
bu yemeğe “yoğ” adı verilir, der (http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/
erman_artun_inanc_sistemleri.pdf) Kırgızlarda da buna benzer çok çeşitli yemek
davetleri vardır. Hepsi onlar için önemlidir ama içlerinden ölü aşı/ kara aş diye isimler
verilen yemek daveti en önemlisidir. Kara aş;ölünün ardından kara aşı, konuk aş denilip
hayvanlar kesilir,birçok yemek hazırlanır.Ağlayarak gelenlere kibarca, onları üzmeden
yemek ikram edilir.Bir sürü kişi ölü evine gelir ve o gelenlere et ikram edilir. Sabah
tan atar vaktinde ölen kişinin akrabaları ölü evinde toplanım sesli bir şekilde ağlarlar.
Bu ağlamaya tangkı ökürük ismi verilir. Ölü yemeğinden ölen kişinin ev halkından
kimse yemez. Ölen kişinin eşleri, kızları her gün sabah, öğle, akşam sesli bir şekilde
ağlarlar. Ayrıca cuu urmantu diye bir âdet var; ölen kişinin yakınları, akraba ve dostları
ölüm olayından belli var vakit geçtikten sonra ölü evine gelip ev halkına hayvan kesip
yemek verir. (Komisyon, Kaada-Salt Ak Batalar, 2003:159) Ayrıca ölümün üzerinden bir
bayram geçtiğinde bayram arifesinde de bir hayvan kesilip ev halkı tarafından yemek
verilir. Kırgızlarda bu ölü yemekleri çok önemlidir ve eğer mümkünse bu yemeklerde at
kesilmelidir. Hatta bu at kesecek para bulamazlarsa bile başkasından borç alıp keserler.
Daha sonra da borcu ödemek için bir yerlere (bilhassa Rusya’ya) gidip borç aldıkları
parayı kazanıncaya kadar çalışırlar. Bu sıkıntıya girerek at veya başka bir hayvan kesme
âdeti İslamiyet’ten öncesine dayanmaktadır. İslamiyet’in kabulüyle dinin içine de
konularak halk arasında bu yemeği vermemek toplumsal manada hem çok ayıp, hem de
çok günah olarak değerlendirilmektedir. Son zamanlar da bu kadar sıkıntıya girerek yemek
vermenin İslamiyet’le bağdaşmadığını ve dinde böyle şeyin olmadığını anlatmak için
Kırgız Diyanet Başkanlığı müftülükler aracılıyla bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.
İslamiyet bilindiği üzere misafir ağırlamayı teşvik etmiş hatta bereket sebebi olarak
saymıştır. Fakat Türklerin konuk severliğini sadece İslamiyet’e bağlamak doğru olmaz,
çünkü Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce de sosyal yaşamlarında konuk ağırlamak
çok önemliydi. İslamiyet’le birlikte bu olgu daha da gelişip güçlendi. Misafir Kırgız
Türklerinde çok değerli ve saygı sunulması gereken kişidir.
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Sonuç
Toplumun aynası kültürdür. Kültürler insanla doğar yaşar ve ölür. Türk kültürü
içerisindeki barındırdığı bütün unsurlarıyla çok eskiye dayanmakta ve oldukça sağlam
bir yapıya sahiptir. Bin yıllar geçse de aslında eski şeklinde çok fazla bir değişiklik
olmamıştır. Elbette başka toplumlarla etkileşim, çağın getirdiği yeniliklere bağlı olarak
gelişim vb. olmuştur. Fakat özünden bir şey kaybetmemiştir. Dünyanın bir ucundaki
Kırgızlar Türkleri ile onlardan yedi bin km uzaklıktaki Türkiye Türkleri arasında belki
yemeklerinde bazı farklılıklar vardır ama gelen misafire sunulan izzet-i ikram hemen
hemen birbirine çok benzer. Bu sadece bizde değil eğer bütün Türk toplulukları araştırılsa
aynı hürmet ve saygı görülür. Bir milletin dini, dili, yaşadığı yer, giysileri değişse
de içerisindeki barındırdığı, o milleti millet yapan, yani Türkü Türk yapan unsurlar
değişime direnmektedir. Belki eskiden Türkiye’de misafirin iyi bir şekilde ağırlanması
biraz daha çok önemliydi, günümüzde bu durum biraz dejenere olmuş olabilir, fakat yine
de özünde o eski kimliğini saklamaktadır. Bizler de kültürümüzün direncine yardımcı
olup ona sahip çıkmalıyız. Onu gelecek nesillere ‘geçmişte bu şekilde oluyormuş’
şeklinde değil de günümüzde de ‘Türk topluluklarının yaşam kültürü bu şekilde’ diye
ifade edebilmeliyiz. Kırgızlar da zamanın getirdiklerine bağlı olarak belli bir oranda
kültür erozyonu yaşamaktadırlar. Fakat bunca yıllık Rusların asimilasyon çalışmalarına
göre halen kültürlerine sıkı bir şekilde sarılmaktalar ve onu korumaktadırlar. Çalışmada,
Kırgızların çok eski zamanlardaki kültürlerinden ziyade günümüzde güncel olarak
yaşamakta olan örf ve âdetleri ele alınmıştır yani yukarıda geçen unsurlar günümüzde de
Kırgızlar arasında da yaşamaktadır. Görüldüğü gibi kültür unsurları her türlü asimilasyona
karşı sağlam bir şekilde durabilmektedir. Bu çalışmalar daha detaylı olarak bütün Türk
toplulukları arsında yapılırsa gelecek kuşaklara da aktarımı daha da kolay olacak ve
yaşayacaktır.
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KARAGÖZ OYUN METİNLERİNDE
GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZ

Folk. Arş. Zedal KONDAKÇI1*

XVI. yüzyılda Anadolu’ya geldiği düşünülen gölge oyunu Zill-i Hayal(Hayalin
gölgesi) ya da Hayal-i zıll isimleri ile anılmış, XVII. yüzyıldan sonra Karagöz ile
özdeşleştirilerek geleneksel kültürümüz içindeki yerini almıştır. Geleneksel Türk
Tiyatromuzun önemli unsurlarından olan gölge oyunu ve bu oyunun kahramanı
Karagöz, yüzyıllar boyunca yaşatıldığı topraklardan konusunu almış, kendini
geliştirmiş ve yenilemiştir.
Karagöz oyunları; Kar-i Kadim klasik eski Karagöz oyunları ve Nev-icad modern
yeni zamana uydurulmuş oyunlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oyunlarda yer
alan tiplemeler Anadolu da yaşayan farklı sınıfları, etnik yapıları, meslekleri, efsane
kahramanlarını temsil etmektedir.
Oyunlarda Karagöz ve Hacivat dışında yer alan tiplemeler; bütün kadınları
temsil eden Zenne, İstanbul Türkçesi ile konuşan Çelebi, keyif verici maddelere
düşkünlüğü ile bilinen Tiryaki, her an herkesle dövüşmeye hazır Matiz, Kabadayı
Külhanbeyi, Kayserili, Türk, Kastamonulu, Karadenizli, Rumelili, Kürt, Acem,
Arap, Arnavut, Frenk-Rum, Ermeni, Yahudi, şımarık ve küstah İstanbullu
çocuk Beberuhi ve eğlendirici kişiler olarak bilinen Zenne, Köçek, Hokkabaz ve
1* Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı
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Cambazlar, Cazular, Cinler yer alır. Karagöz oyunları Hayali ustaları tarafından
“ayna” ismi verilen perdelerde oynatılır, bu oyunlarda onlara yardakları yardım eder.
Oyunlar konularını halk hikâyelerinden, tarihi olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
Örneğin Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun gibi hikâye ya da efsane
karakterleri farklı şekilde yorumlanarak perdeye yansıtılır. Oyunlarda oyuncuların
kıyafetleri, konuşmaları, meslekleri, oyun içinde yer alan müzik ve şiirler, yemek ve
meyve isimleri dönemin sosyal ve ekonomik yapısını göstermektedir.
Oyunlar giriş, muhavere, ara muhaveresi, gelgeç muhaveresi, fasıl ve bitiş
bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde genellikle arapça, farsça söylenen
sözcükleri anlamayan ya da anlamaz görünerek çeşitli nükteler yapan Karagöz’ün,
söylenenleri yemeklerle bağdaştırır. Yemek ve yiyecek isimleri dışında yiyeceklerin
hazırlandıkları mekânlar ve geleneksel lezzetlerin yürütücüsünü olan aşçı,
bozacı, şerbetçi, kahveci tiplemelerini perdeye yansıtır. Ayrıca oyunların yazıldığı
dönemlerde pişirilen yemekler ve kullanılan malzemeler dışında, İstanbul’un ünlü
fırınları, lokmacılar, simitçiler, işkembeciler, muhallebicilerin isimleri de oyunlarda
belirtilmektedir.
Bu çalışmada Cevdet KUDRET tarafından bir araya getirilen üç cilt’lik Karagöz
kitabında yer alan Kar-ı Kadim ve Nev-icad oyunlardan oluşan 39 oyun ve 17 muhavere
incelenerek, Karagöz oyun metinlerinde adı geçen yemekler, yemeklerde kullanılan
malzemeler, içecekler, meyveler, İstanbul da yemek yenen yerler, özel günlerde,
düğünlerde pişirilen yemekler ile yemek, yiyecek isimlerinin geçtiği tekerlemeler,
şiirler, bilmeceler, atasözleri, deyimler, mutfak çevresinde oluşan meslekler ele
alınmıştır.
Oyun Metinlerinde Adı Geçen Mekânlar
Oyunlarda o dönem İstanbul’da bulunan ünlü işkembeciler, lokantaları ile
ünlü semtler, sebze - meyve satılan pazarlar, ünlü lokmacılar, simitçilerin isimleri
kullanılmıştır. Oyunlarda adı geçen bu mekânların bugün İstanbul’da varlığını
sürdürüp sürdürmediği başka bir araştırma konusu olabilir.
Abdal Bekçi oyunu fasılda Sarhoş, Karagöz ile Galata da işkembe çorbası içmek
ister, Karagöz köprü parasını da düşünerek Sarhoş ile Galataya Çorba içmeye gitmez.
Birçok oyunda Karagöz Galata işkembecisinden bahseder.
Hain Kahya Oyunu muhaveresinde …. Hacivat-Efendim ma-hasal, merhum
peder hal-i tizalinde beni nezdine çağırıp kuudümu emretti. Karagöz- Galataya mı
gitti? Mutlaka işkembe çorbası yemeğe gitmiştir.. Galiba o da senin gibi boğazına
meraklıymış. Hacivatın söylediklerini yanlış anlayan Karagöz konuyu Galata semtine
ve Galata işkembecilerine götürür.
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Kırgınlar Oyunu fasıl kısmında oyunların beyefendi tiplemesi Çelebi,
Hacivat’tan Atlı Karınca ve Donanma Gelini Oyunları ile Orta oyunu düzenlemesini
ister. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekâr Kumkapı’da gazinoya gider, bir şişe sakızlı
rakı mastika ile meze olarak balık ızgarası isterler. Orta Oyununda adı geçen
Kumkapı semti günümüzde meyhanelerin, eğlence yerlerinin bulunduğu bir yer
olarak varlığını sürdürmektedir.
Bahçe oyunu muhaveresinde Ramazanda orucunu açmak için Sirkeciye giden
Karagöz oradaki bir lokantada iftar topu patlayınca çorba ile on paralık pide ve tas
kebabı eşliğinde iftarını açar.
Bakkallık oyunu fasıl kısmında Karagöz Kayserili bakkalın yanında çalışır.
Kayserili dükkânına mal almak için gıda toptancılarının bulunduğu İstanbul
Eminönü Asmaaltı semtine gider. Oradan hamallarla küplere doldurulmuş
zeytinyağı, çuvallarla makarna, kaşar peyniri, mum, mercimek, fasulye, pirinç,
kasaplık hayvanların yağlarından eritilerek elde edilen civriz yağı, zeytinyağına
katmak için pamuk yağı gönderir.
Kanlı Kavak oyunu muhaveresinde Karagöz -…Buraya düştüm mü peynir
tulumu çekiştiren Yağkapanı köpeği gibi gırtlak gırtlağa bir rezalet… dediği
Yağkapanı, İstanbul’un Haliç semtinde eski dönemlerde süt ve sütten yapılmış
ürünlerin depolandığı ve satıldığı “Yağ Hali” anlamına gelen Yağkapanı İskelesini
benzetme olarak kullanmıştır.
Meyhane oyunu muhaveresinde Hacivat Karagöze “kazanyağlısı” adı verilen
ramazan ve kandillerde yapılan simidi anlatır. Hacivat- Bayılırım kazanyağlısına.
Karagöz- Bende tencerenin ballısına bayılırım. Hacivat-Tencerenin ballısı olur mu?
Karagöz- Kazanyağlısı olur da ballısı olmaz mı? Hacivat- Benim söylediğim bir
nevi simit. Karagöz-Nasıl simit? Hacivat-Nasıl simit olacak? Adeta simit, adına
“kazanyağlısı” derler, Çakmakçılarınki meşhurdur.” İstanbul’un Fatih semtinde
bulunan Çakmakçılar yokuşunda, simidi ile ünlü fırının oyunlarda adı geçmektedir.
İftar oyunu muhaveresinde Hacivat Karagözü iftar yemeğine çağırır ama ortada
sofra yoktur, yemekler varmış gibi davranırlar. Karagöz- Hani ya çorba? Hacivat- İşte
efendim önünüzde duruyor dumanı tütüyor. Karagöz- Hasanpaşa’nındır efendim,
mis kokulu!.. Hasanpaşa fırını İstanbul da Laleli yokuşunda kandil çöreği yapmakla
ünlü bir fırın olarak bilinmektedir.
Çeşme oyunu fasıl kısmında Karagöz karısını denemek için İnegöl’e gideceğini
söyler, tavan arasına saklanır, Karısı eve I. Çelebiyi alır. Karagözün Karısı-Efendim
içkilerden rakı, şarap, konyak, amer, viski, apsent, kakao var. Karagöz- Ulan Küplü
bizim evde şube açmış da haberim yok beyfendiye bir kakao verin. Karagöz evini o
dönem Galata da ünlü olan Küplü isimli meyhaneye benzetir.
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Atasözleri ve Deyimler
Oyunlarda kullanılan deyimler ve atasözlerinin büyük bir çoğunluğu yemek ve
yiyecek isimlerinden oluşmaktadır. ”Manav dükkânında Heveng Üzümü gibi asılı
kalmak”(Karagözün ağalığı, Cazular )”Sütçü beygiri gibi ayakta uyumak”(Aşçılık
Oyunu) “Lahana biber turşusu haniya bunun ekşisi” (bahçe oyunu)” İşkembe
kazanından atlas çıkmaz”(Cincilik oyunu) Mercimeği fırına vermek, Ekmek yediğim
yere ihanet etmem, Bir fincan kahvenin kırk yıl hakkı var (Hain Kâhya oyunu)
“Peynir tulumunu çekiştiren Yağkapanı köpeği gibi” (Kanlı Kavak) “Kediye peynir
tulumunu emanet etmek. (Abdal Bekçi) Senin anladığın kantar, Bursa da kestane
tartar (Kanlı Kavak), Kırk yıl kaynasak etimiz ayrı kemiğimiz ayrı düşer (Şairlik
Oyunu) Aşçının aşını yedim, başçının başını yedim senin neni yedim?(Kanlı Kavak
Oyunu) Komşuda pişen bize düşer(Yalova Sefası) Karagöz- Kocakarılar teknede
hamur yoğurur, gör ki analar ne doğurur.”Kimse kimsenin kısmetini yemez(Kanlı
Nigar) Kendi yağımla kavrulmak(Kayık Oyunu) ,” Dimyata pirince giderken eldeki
bulgurdan olmak”(Leyla İle Mecnun) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, Lakırdıyla yağ
pişe derya kadar yağ benden. (Pehlivanlık) Tencerede pişir kapağında ye.(Meyhane )

Karagöz Bozacı
Yemek ve Yiyecek İsimleri
Oyunlarda geçen olaylar sırasında aklı hep yemek içmekte olan Karagöz oyunların
büyük bir kısmında kendisine her söyleneni yemek ismi olarak anlar ya da anlamaz
gibi görünerek eş sesli kelimeler kullanır.
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Abdal Bekçi oyunu muhaveresinde Hacivat;
Hoş geldin safa geldin şikest olmuş çanak,
Gel bu akşam neş’e- yab ol bir iki tek bade çak,
Sen çakarken gelsin ala taze dolma bir tabak,
Ellerini bağlasınlar ben yiyeyim sen de bak (Kudret 2004.49)
Hacivat Karagözü kızdırmak için şiirinde kafiye olarak “taze dolma tabak”
sözcüğünü kullanır. Oyunun devamında Karagözün karısı Hacivat’ın karısı ile
hamama gider, hamamda göbek taşında turşu yiyen Karagözün karısından emzikli
(hamile) olduğunu söyleyen bir kadın çok imrenir turşu ister, turşusunu paylaşmak
istemeyen Karagözün karısı turşuyu elleriyle yer. Hamamda aşeren hamile
kadınlarla turşusunu paylaşmayan Karagözün karısı bu davranışından dolayı
oyunda eleştirilir. Sosyal alanlar olan hamamlarda kadınlar tarafından özel olarak
hazırlanan yemekler ve dönemin hamam kültürü konusunda bilgi vermektedir.
Bekçi oyununda, Karagöz bekçiliği ile dalga geçer -Ah canım bekçi etli, peynirli,
sade bekçi…(Kudret 2004.57) Zenne Çelebiyi evine almak için ona “Bursa Şeftalisi”
parolasını öğretir, bekçi Karagöz bu sırada sadece “Şeftali “ kısmını duyar, parolayı
tam söyleyemediği için Zennenin evine alınmaz, başka bir parola da “mürdüm
eriği”, Karagöz sadece erik kısmını duyar, Zennenin evinin önünde “Türbe eriği, Dut
Eriği, Bardak eriği, çakal eriği, kayısı eriği ”(Kudret 2004:63) bütün erik çeşitlerini
sayar ama içeri alınmaz, sonunda Zennenin evine girmeyi başaran Karagöz içki
sofrasında rakı, konyak, apsant, iksir, venso, kakao, bermut, oltom, aski, şampanya,
bordo, bismark, room, meze olarak balık tavası, midye dolması, lüfer ızgarası, sığır
dili, havyar ezmesi, turşu balığı (salamura balık),meyvelerden elma, armut, kavun,
karpuz, incir, bulur. Rakı içen Karagöz, mezelerin tadına bakar, ama sarhoş olur,
bu arada Karagözü bekçi yapan Sarhoş, Karagözü Zennenin evinde görünce “kediye
peynir tulumunu emanet ettik” (Kudret 2004.67) der.
Karagöz’ün Ağalığı Oyunu muhaveresinde Hacivatın ayağına ip dolaşır baş
aşağı asılı kalır, “Manav dükkanında asılan Hevenk Üzümü gibi asıldım kaldım
“(Kudret 2004.74) diyerek kendisini üzüm salkımına benzetir. Fasılda Karagöz
Acem ile karşılaşır Acem’in konuşmalarını anlamayan karagöz onun söylediği her
sözcüğü yemek ismi olarak anlar. Diyar-ı Tahran- Tarhana, Diyar-ı İran - ayran.
Acem- İran’da Hace Serfiraz’in oğli Baba Nukud deyelle. Karagöz – Hoş geldin Baba
Yoğurt! Kova ile mi teşrif buyurdunuz yoksa torba ile mi? (Kudret 2004:78) Hacivatİşte Karagözüm, o Acem’in pederi İran’dan Tahrana gelirken vefat etmiş. KaragözPazardan tarhana getirirken Vefaya mı gitmiş, Hacivat- Kalb-i gamnakini ferahnak
edecek olursan çok dinarlar verecek, Karagöz- Acem’in karnıbaharını kebap edersem
bana enginar mı verecek? (Kudret 2004:81) Hacivat, Karagözü Acemi eğlendirmesi
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için ikna eder. Acemin evine giden Karagöze, Acem- Pes ki biyo, der Karagöz –Bu
herifin evden çıkarken karnını doyurmak yok mu? Hacivat - Neden? Karagöz- Neden
olacak? Herif vurur vurmaz pestil pilav pestil pilav diye bağırmaya başladı. (Kudret
2004:82) Hacivat, Karagözü Acem’in yanına göndermek için ona “…Hacivatın tarif
ettiği Karagöz benim” cümlesini öğretmeye çalışır, Karagöz Aceme ”Baksana Acem
baba Hacivat Çelebi’nin tahin yediği çanağı verin”, der, (Kudret 2004:82) Hacivat- …
Hacivatın gönderdiği sade Karagöz benim de. Karagöz-Hacivatın gönderdiği sade
Karagöz benim! Etli peynirli isterseniz fırından daha çıkmamış. Diyerek börek
çeşitlerini sayar. Acemi eğlendirmeyi başaran Karagözü Acem para ile ödüllendirir,
Karagöz ağa olur ve konağa taşınır. Karagöz konağına alacağı aşçıya hangi yemekleri
bildiğini sorar, Türk- Baston yirmüsüsün? Karagöz- baston yiyemem şemsiye yerim.
Türk Sizun bilduğunuz gibi değil franculadan olur dilber dudağı yermisün?,… Keşküllü
fukara… hanum parmağı… hanum göbeği,… Tuzlulardan gadınbudu, mafiş. (Kudret
2004:94) günümüz geleneksel mutfağımızda yabancı olmayan yemekleri saydıktan
sonra, oyunun bitiş kısmında Karagöz Hacivat’a vurur, Hacivat-Yiyecek ekmek
bulma” Karagöz- Devlet millet sayesinde has francala yer yine vururum (Kudret
2004:100)diyerek oyunu bitirirler.
Aşçılık oyunu giriş kısmında Karagöz ile Hacivat kavga ederken Karagöz
yere düşer –Öf öldüm bayıldım muşmula gibi yerlere yayıldım (Kudret 2004:104)
diyerek bulunduğu durumu ekşi tadı ile muşmulaya benzetir. Oyunun muhavere
kısmında Karagöz kendi adını pırasa koyar, Hacivat sorar, Pederin ismi? “İri başlı
lahana” hem de dolmalık, Hacivat - Validenin ismi, Karagöz- Gümüşsuyu’nun tatlı
şalgamı. Senede bir defa olsun yapmalı veya tarlasından geçmeli, Hacivat- Amcanın
dayının? Karagöz -Amcam Ispanak, dayım fasulye, Hacivat-Teyzene ne derler?
Karagöz – teyzem kereviz hanım, Hacivat- Halanın ismi nedir? Karagöz- O yellidir çok
yemeye gelmez basur yapar, yerelması. Hacivat- Çoluk çocuk? Maydanoz, tereotu,
nane, tazesoğan filan filan. Hacivat-Nerede bulunursunuz? Karagöz –Eminönünde
sebzevatçı dükkânında, Hacivat-Altınızda pamuk mu var yoksa pamuk şilte mi
döşeli? Karagöz- Kabaca zift döşeli. Hacivat-Sebebi? Bayatlamasın diye sabaha karşı
çok su dökerler de onun için. (Kudret 2004:106) Fasıl birinci perdeye Bolulu Aşçı
Memiş Usta türkü ile gelir;
Armut dalda sıra sıra
Yar giderse mısıra
Ben giderim peşisıra
Yavrum bize Bolulu dirler
Bal ile kaymağı yirler(Kudret 2004:107)
Aşçı dükkânında çırak olarak işe başlayan Karagöz patronu dükkânda
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yokken – Gelen giden yok yemek tencereleri boynunu bükmüş ateşin üzerinde
duruyor. Bari ben bera-yi istifsar-i hatır, etten başlayarak pilava kadar cümlesinin
hatır-ına-şadını istifsar edeyim. (hepsinin kederli hatrını sorayım)der ve bütün
yemeklerin tadına bakar. (Kudret 2004:112) Tiryaki Aşçı dükkanı’nın önünde uyur,
Karagöz- Vay köpoğlu Sütçü beygiri gibi ayakta uyuyor. (Kudret 2004:115)
Tiryaki uyandıktan sonra Karagöze- “Luhumunuz ganem mi yoksa bakar
mı? Diye sorar Karagöz- Ocağa sokulursa yakar. Tiryaki- Behey cahil! Demek
isterim ki kullandığınız et koyun mu yoksa sığır mı? Karagöz- Biz öyle koyun
öküz eti kullanmaya tenezzül etmeyiz. Ustam sabahları kale kapısında viraneleri
dolaşır ölmüş beygir eşek bulursa yüzer getirir… Tiryaki-Her neyse şimdi pişmiş
ne yemekler var? Mesela hindi derisinden terbiyeli işkembe çorbası, beyin
tavası, dil haşlaması,… Tatlılardan keşkülü fukara, dilber dudağı, tavukgöğsü…
Tiryaki dönemin lokantalarında pişen yemekleri sayar. Karagöz’de dükkânda
bulunan yemekleri sayar-… bizde bundan bir hafta evvel pişmiş kaynaya kaynaya
simsiyah olmuş bol bulut yağınla kuru fasulye, bulaşık suyu ile rüzgar çorbası,
mantar yahnisi, bu gibi nadide yenmekler. (Kudret 2004:115) lokantaya oyunun
kadın karakteri hanım gelir- ….”karnım acıktı iyi bir lokantaya tesadüf etsem
de çöplensem “(Kudret 2004:117)Hanım-…aşçı beyefendi! Yemeklerde sizin gibi
tatlı ve latif olacak değil mi? Bil-farz (söz gelimi) yemeklerden rozbif, omlet,
rozbin pane, marizonlu levrek, kotlek gibi şeyler bulunur mu? (Kudret 2004:118)
Hanım, evlerinde yapacakları düğün için Karagözden tatlı yapmasını ister. Yemek
yapmak konusunda becerisi olmayan Karagöz parayı alıp kaçmayı düşünür,
fakat Hanım tatlıyı dükkânda değil kendi evlerinde, malzemesi ve masraflarını
kendisi karşılamak şartıyla yapmasını ister. Kadınla erkeğin birlikte yürümesi hoş
karşılanmadığı bu dönemlerde Karagöz’ün kadın kıyafeti giyerek Hanımın evine
gitmesi gerekmektedir. Dördüncü perdede Karagöz kadın kıyafetiyle Hanımın
evine giderken yolda Hanımın abisi Bekri ile karşılaşırlar, Bekri Karagöze hangi
yemekleri bildiğini sorar, Karagöz - Ala tabana kuvvet kaçamak çorbası, yolunu
bulursan savuşmak helvası, kaçamazsan dövüşmek yahnisi. (Kudret 2004:120)
dedikten sonra Bekri Karagözün yüzünü açar oyun bu şekilde biter.
Bahçe oyunu muhaveresinde Karagöz ramazanda iftara yakın bir saatte
İstanbul’un Sirkeci semtinde bir lokantaya gider, iftar topu patlayınca çorba, on
paralık pide ve tas kebabı yer, üzerine de kahve içer. Fasıl bölümünde Çelebi
bahçesini Hacivat’a teslim eder, Karagöz Hacivat’ın bahçesinden on paralık tereotu,
yirmi paralık maydanoz ister. Hacivat-Burası sebze bahçesi değil Şukufe bahçesi,
Karagöz -O küfeden de kopar on paralık. (Kudret 2004:135) Karagöz bahçeye girmek
ister her seferinde bahçeyi koruyan köpek tarafından ısırılır, karısı ile birlikte
bahçeye girmeye çalışırken ikisi de köpek tarafından ısırılır, korku ile Karagöz küpün
içine, karısı badyanın (geniş ağızlı kap) içine düşer. Acem ile Hacivat karşılaşırlar.
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Acem-Hoş bulmuşam sefa bulmuşam meydan bülbülü canım baba. Karagöz- Hoşafı
kim içti diyor öteki de- ben içmedim diyor. (Kudret 2004:137) Acem Hacivat ile
konuşurken Karagöz söylenen her sözcüğü yanlış anlar Hacivat-Ne tarafları gezdiniz
ne tarafları dolaştınız? Acem- Diyarİ Tahran. Karagöz Diyar-i Tarhana. AcemDiyar-i Şiraz. Karagöz-Diyar-i Kiraz. Acem-Diyar-i İran. Karagöz-Diyar-i Ayran.
Hacivat-İranda ne isismle yad olursunuz? Acem-İranda Hace Serfiraz’ın Nökeri Baba
nukut deyele.Karagöz- Hoş geldin baba yoğurt! Kova ile mi teşrif ettiniz, yoksa torba
ile mi? (Kudret 2004:138) Oyunun devamında Hacivatın işleri iyi gider bahçeden
para kazanmaya başlar Karagöz-Aman, aman, aman. Karagözün Karısı-Herif gene
ne oldu. Karagöz- Hacivat Acem geldi. Karagözün Karısı- Hacivat bir incir mi yedi.
Karagöz-Hayır! bir küfe üzüm yedi- Bizim karı da hiç lakırdı anlamaz. (Kudret
2004:140) Karagöz eşeğini alır bahçeye doğru giden Acemin peşine takılır. Karagöz–
Deh! deh! Tarator havanı, canım saat yelkovanı. (Kudret 2004:142) Hacivatın
bahçe kapısını açması için Karagöz Ağa, Puser ve Nöker’in peşine takılır. KaragözBahçıvan kerata Bahçıvan kerata! Pilav zerde aşure hey!.kapı açılır Ağa, Puser ve
Nöker bahçeden içeri girer, Karagözün eşeği yürümez Karagöz –Nöbet bizim –
Ekşili ayran, muhabbetli hayvan filan filan. (Kudret 2004:142) Hacivat bahçeye giren
Karagözü tanır onu bahçeye almaz, eşeğini ne arkasından atar, eşek ölür. Karagöz
ölü eşeğini ne yapacağını düşünür. Karagöz-Ben bunu ne yapayım? Şimdi iyi aklıma
geldi. Kışın üstüne bir yorgan tandır olur. Yemek yediğimiz vakit üstüne siniyi koy,
iskemlelik eder.-Bunu eve götüreyim pastırma yaparız kışın yeriz. (Kudret 2004:144)
Karagöz bahçeye gelen kadınlarla birlikte içeri girmek için kadın kılığına girer,
kızlar mani söyler, Karagöz oyunun oynandığı dönemlerde Kantocu Küçük Virjin’in
söylediği ünlü Turşucu Kantosu’nun nakarat kısmını
söyler - …..Lahana biber turşusu Haniya bunun ekşisi.
(Kudret 2004:147). Kadın kılığına girmiş Karagözü tanıyan
Hacivat onu bahçeden atar. Bahçeye girmek için inatlaşan
Karagöz karısının yaptığı sübek (çocukların bacak aralarına
yerleştirilen sidik şişesi)i düdük gibi kullanarak çalar, sübek
çalarak bahçeye kabul edilir. Bahçede kurulan sofrada içki ile
meze olarak şeftali, balık, yer, sarhoş olur. Oyunun sonunda
bahçede çıkan kargaşada ezilen Karagözün yanına Hacivat
gelir, Hacivat- Alacağın vereceğin var mı? Karagöz-Bu sene
Yenikapıda karpuz yedim di kabukları orada kaldı onları al.
(Kudret 2004:154) Hacivat- Başka alacağın var mı? KaragözGalata da işkembe çorbası yedimdi yumurta kırdırdım içine
koymak için onların kabukları orada kaldı onları al. HacivatBorcun var mı? Karagöz-Bakkala binbeşyüz, kasaba beşyüz,
zerzevatçıya altıyüz, ekmekçiye bin. (Kudret 2004:155)
Karagöz Bakkal
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Bakkallık oyunu Muhavere kısmında Hacivat -… Aman Karagözüm bendeniz
şuraya gelirken güzel güzel gazel okuyaraktan geldim, sen bana vuruyorsun. KaragözBende öyle yaptım. Hacivat-Sen ne yaptın? Karagöz- Bende tencereyi okuttum geldim.
Hacivat - A birader tencere okur mu? Karagöz-Kazan okur da tencere okumaz mı?
(Kudret 2004:164) Gazel sözcüğünü ses benzerliği nedeniyle kazan olarak anlar.
Hacivat – Karagözüm öyle değil Yani bendeniz şuraya gelirken güzel güzel semai
okuyaraktan geldim. Karagöz- İşte bende öyle yaptım. Hacivat – Ne yaptın? KaragözBende çaydanlığa okuttum geldim. Hacivat- A birader çaydanlık okur mu? Karagöz
– Semaver okurda çaydanlık okumaz mı? (Kudret 2004:164) Karagöz semai sözünü
semaver olarak anlar. Hacivat Karagöze bir bilmece sorar Hacivat – “Sokakta aldım
bir tane evde oldu bin tane” Nedir o bil. Karagöz bilmecenin yanıtını bilemez HacivatBenim söylediğim bilmece “nar” Hacivat – yer altında kırmızı minare. (Kudret
2004:165) Karagöz bilmece’nin yanıtını bilemez Hacivat- Efendim “Havuç” Hacivat
bir bilmece daha sorar ”Bir ufacık fıçıcık, içi dolu turşucuk” Karagöz cevaplarını
sıralar ”Turşu fıçısı” “ lahana turşusu” “pırasa turşusu” “ turşuların turşusu” ”adam
turşusu” (Kudret 2004:166) Hacivat Karagöze bilmecenin cevabını hatırlatmak için
açıklamalar yapar Misafirliğe gittikleri zaman, Hacivat - Sofranın üstüne dört ayaklı
ne korlar? Karagöz – Komşunun köpeğini korlar- İşkembe korlar. Hacivat- Hayır
efendim sini korlar sini. Karagöz- tepelerim vallahi seni korlar. Hacivat- Karagözüm
yani tepsi korlar..- onun etrafına efendime söyleyim - kaşıklar-efendime söyleyimekmekler ve havlular dizilir. Karagöz-Dizilir. Hacivat - Misafirlerde etrafına oturur.
Karagöz-Oturur. Hacivat-Evvel be – evvel ortaya sıcacık, suluca bir şey korlar. Ne
korlar bakayım. Karagöz Sıcacık suluca… sıcacık suluca… Bildim, Hacivat! HacivatNe korlar.Karagöz- Aksaray Hamamı….Hacivat- Değil efendim önce çorba korlar.
Karagöz- Haa, çorba korlar. Hacivat- Çorbanın içine ne sıkarlar. Karagöz.-Sıkarlar
sıkarlar.. Kaşık sıkarlar. Hacivat- Hayır canın kaşık dizilir. Karagöz – sıkarlar
sıkarlar.. tuz sıkarlar.Hacivat- Birader tuz ekilir.Karagöz- Sıkarlar ..sıkarlar..ekmek
sıkarlar.Hacivat- Canım ekmek doğranır. Karagöz-Sıkarlar sıkarlar… Biber sıkarlar.
Hacivat- Hayır biber ekilir(Kudret 2004:168). Karagöz – Sıkarlar sıkarlar.. misafirler
dişlerini sıkarlar. Hacivat- Canım neden. Karagöz- Birisi başlasın da biz de başlayalım
diyerekten… Karagöz – Tabanca sıkarlar. Hacivat- Birader ne işi var. Karagöz-Tabii.
Şehriyelerle pirinçler kavga ediyorlarsa ayrılsınlar diyerekten. Hacivat- Karagözüm
limon sıkarlar. Benimde sana söylemiş olduğum “bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk”
limon değil mi? Karagöz bilmece sorar. Karagöz- El üstünde kaydırmaca. HacivatMalum. Karagöz ne o? Sabun. Karagöz – Peki dil üstünde kaydırmaca. Hacivat- Evet
efendim dondurma. (Kudret 2004:169) Fasıl bölümünde 1. Çelebi dükkânı ile evini
kiraya vermesi için Hacivat’tan yardım ister. Bu yardımı karşılığında Hacivat’a bir
kahve parası verir. Perdeye Kayserili türkü söyleyerek gelir;
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Gökte yıldız sayılır mı
Çiğ yumurta soyulur mu
Güzele de doyulur mu
Yavrum bize Kayserili dirler
Balı kaymağı ile yirler. (Kudret 2004:173)
Karagöz, Kayserili Bakkalın yanında çalışmaya başlar Kayserili Karagöze dükkanda
bulunan ürünleri tanıtır. Zeytinyağı küpleri, Pekmez küpleri, balina yağı ile yapılan
istermacet mumları, güp güp makarnası (düdük makarnası) Kaşkerekaşera peyniri
(kaşar peyniri). Kayserili dükkanına mal almak için toptancıların bulunduğu
İstanbul Eminönü Asmaaltı semtine gider. Buradan dükkana hamallarla, küplerle
zeytinyağı, çuvallarla makarna, kaşar peyniri, mum, makarna, mercimek, fasulye,
pirinç, kasaplık hayvanların yağlarının eritilerek elde dilen cirviz yağı, zeytin
yağına katmak için pamuk yağı gönderir. Kayserili Karagöze zeytine tartı sırasında
ağır gelmesi için su ve tuz katmasını söyler. Oyunun oynandığı dönemlerde bakkal
dükkânlarında satılan yiyecekler ve bu yiyeceklerin satışa sunulması, esnafın malını
satmak için kullandığı satış yöntemleri anlatılmaktadır.
Bakkal dükkânının karşısındaki eve taşınan Cemalifer Karagözü yanına çağırarak
bakkaldan alacaklarını sayar. Cemalifer - Şetarek Kalfayı göndereyim, efendim, bir
okka tereyağı, bir okkada zeytinyağı, bir okka kaşar peyniri, bir okka makarna, bir
okka fasulye, bir okka mercimek, bir okka da –efendime söyleyim- şeker gönderiveriniz.
(Kudret 2004:182) Aldıklarının parasını vermez, veresiye yazdırır. Veresiye alışveriş
yapma geleneğinin eski Osmanlı döneminde de uygulanan bir alışveriş yöntemi
olduğunu görüyoruz. Karagöz bakkaldan sardalya balığı da alan, Cemalifer’e binlik
rakı gönderir. Cemalifer’in evine giden Karagöz Çelebi için hazırlanan sofraya
oturur, sofradaki mezelerden yer rakı içer, sarhoş olan Karagöz mangalın üzerine
düşerek yangın çıkartır.
Balık /Balıkçılık oyunu Gel- Geç muhaveresinde Hacivat- Denize bir ağ attım
tutuldu iki lüfer bir ıstakoz. (Kudret 2004:202) Muhaverede Hacivat Karagöze Istakoz
sözcüğünü öğretmeye çalışır. Hacivat- Is- ta- kozzz. Karagöz- Kuru kaymaklı varr.
Hacivat- O ne. Karagöz- Deminden beri boğazım kurudu. Canım kaymaklı dondurma
çekti. (Kudret 2004:204) Fasılda Çelebi nişanlısına ve kardeşine bolca balık
tutacağının sözünü verdiği için Hacivattan yardım ister. Tuttuğu balıklarla Hamsi
buğlaması, uskumru tavası, sardalya tuzlaması yapmayı düşünür. Hacivat- Amman
evladım ağzımın suyu aktı, Palamudun pilakisini pek severim hiç çene oynatmaz.
(Kudret 2004:206) Hacivat ile Çelebi Karagöze balıkların isimlerini öğretmeye
çalışır…Çelebi- Söyle bakalım lüferin büyüğüne ne ad verilir.Karagöz- Lüferin babası
denir.Hacivat- Canım saçmalama Kofanayı bilmez misin?Karagöz- Kokanayı kim
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bilmez be. Çelebi- Kalkanı kılıcı tanır mısın Karagöz- İkisini de kuşanırım ama
dövüşte on günlük yola kaçarım…(Kudret 2004:206)
Mercan balığına attım oltayı
Kefalı görünce geriye kaçtı
Palamut ağzından ateşler saçtı
Bu sene balıkçılık pek yaman kaçtı. (Kudret 2004:207)
Döneme ait balık çeşitleri konusunda bilgi veren Balıkçılık oyunu
muhaveresinde Karagöz çamaşır teknesi ile balığa çıkar, avlanırken oltasına,
denizkızı, ayı balığı, yengeç, kılıç balığı gelir, bunlardan korktuğu veya acıdığı için
onları denize bırakır. Denizde canavar balığı ile karşılaşır, kaçmak için tuttuğu
balıkları ona atar.
Bursalı Leyla oyunu muhaveresinde Hacivat Karagöze mal varlığı ile
ilgili sorular sorar. Hacivatın kullandığı farsça sözcükleri yemek ismi olarak
anlar. Hacivat- … benim sana söylediğim musafkafata dair şeyler. Karagöz- Evet
musakkaya dair şeyler; patlıcan, domates, soğan, yağ, kıyma da bol soğan olursa
musakka güzel olur. (Kudret 2004:217) Hacivat- Bostanda ne var? Karagöz- Fasulye,
kabak, ıspanak,Hacivat bunak. (Kudret 2004:218) Ermeni ile karşılaşan Karagöz
Ermeni’nin söylediği sözcükleri sebze ismi olarak anlar. Karagöz Ermeniye şiir okur,
Karagöz- Dinle:
Ferah verir dorgusu, içtikçe ayran beni,
Zeytin ile soğan içtikçe eylemez viryan beni
Yağda pişmiş karnıyarık börek olsa yerim
Dibimi tutmaz eyler kıymalı şalgam beni
Bakkal dükkânından peynir aşırmağı fikr ettimse
Hıp diye enseledi ensemden dikran beni (Kudret 2004:224)
Fasılda Bursa’dan İstanbul’a taşınan Leylanın belalısı
Bursalı sarı Efe Karagözden yardım ister. Karagöz-Ben
Pişiricilikten çıktım şimdi hamurkârım, (Kudret 2004:230)
diyerek Bursalı Sarı Efeden kaçar. Fırınlarda meslek
olarak ekmeği fırına atarak pişiren kişilere pişirici, hamur
yoğuran kişiye hamurkâr burada arabulucu çöpçatan
anlamında kullanılmıştır.
Büyük Evlenme Oyununda Karagöz minareye çıkar
arkasından da Tımarhaneden kaçan delilerden biri çıkar,
deli Karagözü minareden atmak ister. Hacivat- Aman
Karagöz ne yapacaksın? Karagöz- Yapacağı yok “- Aman
baba sen iyi bir adama benziyorsun gel seni şuradan atayım
Çeyiz Taşıyıcısı Sürahi Takımı
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dedi.”- Aman oğlum, şöyle olur böyle olur…” diye bir tükenmeze girdik. HacivatTükenmez şerbeti mi? Karagöz- Hayır ecel şerbeti. (Kudret 2004:242) Tükenmez
sonuca bağlanamayan bir tartışma olarak burada kullanılmışsa da Hacivat
tarafından tükenmez şerbeti olarak anlaşılır. Tükenmez şerbeti; Çeşitli meyveler
bir küpe yerleştirilerek üzerine su ilave edilir ekşidikten sonra içilir, içilen miktar
kadar üzerine su ilave edildiği için bitmeyen ev içkisi olarak günümüzde geleneksel
mutfağımızda sürdürülen lezzetler arasındadır. Fasılda Karagözün karısı evden
gider, Karagöz evlenmeye karar verir Hacivatın aracılığı ile kızı istemeye giderler
Kaynana Karagözü tanımaya çalışır. Kaynana-Onun arif zarif olduğunu bileyim
ki bir peynir şekerini kırk defa ısırıp kırk birincide bir arüsek peştahtanın üstüne
komalı. (Kudret 2004:249) Kaynana Karagözün inceliğini ve mesleğini öğrenmek
için ağızda kolayca dağılan bir çeşit şeker olan peynir şekerini örnek olarak kullanır.
Kaynana Karagözün fiziksel görünümünü merak eder.Karagöz kendini tanımlar,
Karagöz-Evvela tokmak gibi baş, sülük gibi kaş, pirohi gibi kulaklarım, kazma
dişlerim,…..- (Kudret 2004:251) kulaklarının büyüklüğünü piruhi adı verilen büyük
parçalı mantıya benzetiyor. Düğün için hazırlıkları konuşurlar; çorba, et yemeği,
pilav, zerde’den oluşan düğün yemeği için Kaynana –Şimdi evvela bir çorba, sonra
bir et yemeği, sonra pilav, zerde, çorba için un kırk çuval olsa elverir. - Koyun
beşyüz kıvırcık koyun, üçyüz karaman, ikiyüz tane dağlıç, yüzeli tane de malıç
koyunu, (Kudret 2004:251),Kaynana- Pilav zerde için pirinç: yüz gazevi Mısır pirinci,
ikiyüz gazevi de Dimyat pirinci ister. (Kudret 2004:252) Pirinçlerin miktarını saz
hasırından yapılmış pirinç ve hurma kabı olan gazevi ile belirlemişlerdir. KaynanaZerde için beşyüz okka şeker, elvermezse yüz kıyye bal, zerde için yüz kıyye (okka)
zafran. (Kudret 2004:252) Hacivat Kaynananın isteklerini Karagöze iletir. HacivatEvvela çorba, sonra et, pilav zerde diyor. Karagöz- Peki. Hacivat- Kaba yemek ince
yemek değil.”Çorba için kırk çuval un”.Karagöz- Fırın mı açıyoruz? Hacivat-“- Pilav
zerde için pirinç; yüz gazevi Mısır pirinci, İkiyüz gazevi de Dimyat Pirinci” Karagöz
– Bunlar imarethaneleri mi taksim olacak? Hacivat- “- Zerde için şeker; yüz okka;
eğer elvermezse yüz okka da bal…. Hacivat- Zerde için yüz okka zafran. KaragözAkdeniz’le Karadenizi sarıya mı boyayacağız? Daha başka istedikleri var mı anlayım!
Kaynana- Paça için ikibin ayak;- yüz lenger kaymak. (Kudret 2004:252) Düğün
yemeği masraflarını kabul eden Karagözü gelin, baldız, Kaynana görmek için
Karagözün kahvesine gider, Karagözle düğüne karar verirler Karagöz- Kocakarılar
teknede hamur yoğurur, gör ki analar ne doğurur. (Kudret 2004:255) Karagöz’ün
çiçek takımları, sahan ve yemek takımları, koyunlar, keçiler, develer, inekler,
domuzlar, eşekler, atlar, ayıları vs.’den oluşan çeyizi gelin evine götürülür. Büyük
Evlenme oyunu, oyunun oynandığı dönemde yapılan, düğün yemekleri ve düğün
hazırlıkları, yemeklerde kullanılan malzemeleri, ağırlık ölçü birimleri, kullanılan
kap kacak konusunda bilgi vermektedir.

336

MADDİ KÜLTÜR

Cazular oyunu muhaveresinde Karagöz cazular tarafından eşeğe dönüştürülür.
Hacivat onu eski haline getirmek için; Hacivat-Ah ela cinli mela cinli kebap kestane
mestane, eşunlınun meşunlusu. (Kudret 2004:300) sözcüğünü tekrar eder, Karagöz
de ona katılır. Cazular Hacivatı yakalar, havada asılı bırakırlar. Karagöz- Hacivat
uğurlar olsun Üzüm hevengi gibi asıldın…(Kudret 2004:301) Hacivat Cazular
tarafından keçiye dönüştürür. İkisi birlikte “Ela cinli mela cinli kebap kestane kel
cinli” sözlerini tekrar ederek cazular tarafından eski hallerine getirilirler.
Cincilik oyununun Muhavere ve Fasıl kısmında Karagöz Hacivat’ın sözlerini
yanlış anlar. Hacivat-Efendim latifeyi bırakın da biraz görüşelim. Karagöz- Ulan
kadayıfı kim görmüş kim almış ki…(Kudret 2004:312)” Hacivat, Karagözün önerdiği
işe çok kızar –“Senin gibi Çingene’nin ağzından bu yolda lakırdıdan başka ne beklenir?
İşkembe kazanından atlas çıkmaz ya! Çıkacağı işkembedir….(Kudret 2004:313)
Çeşme oyununun fasıl kısmında Karagöz karısının kötü yola düştüğünü öğrenir,
mahalle komşularına sormak için önce Tiryakinin evine gider, kapısını çalar. TiryakiKimdir o gece yarısı dakk-i bab eden? Karagöz-“Kimdir o gece yarısı fındık kebabı yiyen
?”diyor. Hay kerata hay- Babacığım aç aç…(Kudret 2004:330) Karagöz - … Kuzum
baba canım baba! Şu benim müşkülümü hallet! Tiryaki- “Müşküle üzümünü berbat
et” diyor. Hiç müşküle üzümü berbat olur mu? (Kudret 2004:333) Tiryakiden bilgi
alamayan Karagöz Arab’ın kapısını çalar; Arap-Tarif-ül Arabi Karagöz- “Tahinci yedi
parayı “diyor. Galiba Arap kaçık. (Kudret 2004:334) Arap ile anlaşamayan Karagöz
Sarhoşun kapısını çalar sarhoş çok kızar. Sarhoş- Ayaklarından paça, başından
söğüş, gırtlağından tatlılı yahni, kaburgandan kaburga dolması, işkembenden
işkembe çorbası. (Kudret 2004:341) Çeşme oyunu fasıl kısmında Karagöz karısını
denemek için İnegöl’e gideceğini söyler, tavan arasına saklanır, Karısı eve I. Çelebiyi
alır. Karagözün Karısı-Efendim içkilerden rakı, şarap, konyak, amer, viski, apsent,
kakao var. Karagöz- Ulan Küplü bizim evde şube açmış da haberim yok beyfendiye
bir kakao verin. (Kudret 2004:344) Karagöz evini o dönem Galata da ünlü olan Küplü
isimli meyhaneye benzetiyor. Karagöz tavan arasından inerek kapıyı çalar Çelebi
su küpünün içine saklanır. Karagöz - Çabuk geldiğimin nedeni: Kasaba tembih
ettim,”Eve et ver.” Diye; sebzevatçıya tembih ettim, “eve sebzevat ver” diye; bakkala
tembih ettim,”- evden ne isterlerse ver” diye; Sakaya unuttum söylemeye. Sen şu küpü
ver de çeşmeden doldurayım. (Kudret 2004:344)
Eczahane oyununun muhaveresinde Karagöz Hacivat’a babasının öldüğünü
söyler Hacivat her sözünü yanlış anlar. Hacivat -Zannedersem gene yanlış anlattın.
A birader açık söylesene! Karagöz- Ulan bundan açık baklava hamuru bile olmaz…
(Kudret 2004:357) Fasılda Hacivat-“..ne faide ki ömrün beyhuda geçiyor.KaragözÖmer ağa bal şerbeti mi içiyor? Afiyet olsun bana ne! (Kudret 2004:360) Hacivat -…
ilim-i tıbba aşinayım. Hem efendim fenn-i meskurun güzel sohbeti olur. Karagözİrmik helvasına ben de aşinayım. Elbette üç beş kişi bir aryaya gelirse güzel de sohbeti
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olur, doğrusu pek de güzel yemesi olur. ille sütlü olursa.Hacivat- Aferin Karagöz
Fransızcayı pratik ettin. Karagöz- Öyle ya Fransa ya plaki yemeye gittim. (Kudret
2004:361) Hacivat-Dar-üt-tahsilde bulunduğun müddetçe rih-i tayyar hiç hasta
geldi mi? Karagöz- Revanici Haydar hiç gelmedi. Hacivat- Şayet tesadüf ederse rih-i
tayyara ne verirsin? Karagöz- Revanici Haydara bol yumurtayla irmik vermeli, değil
mi ya! Hacivat- Karagöz o taraflarda veca-i dendan olur mu hiç? Karagöz- Fasulyeyi
çok yersem bazen bende de olur. Derun- batnımda sabahlara –kadar dadadan bum
dadada bum dan…El hasıl karnımın içi Çingene düğününe döner. (Kudret 2004:363)
Hacivat eczanenin içindeki ilaçları Karagöze tanıtmaya çalışır Hacivat- Bak şurada
asid fenik olacaktı. Karagöz- Aşureci Tevfik mi olacaktı? O burada değil galiba
kapının önünde. (Kudret 2004:368) Zenne ile Çelebi Karagözün sahte doktorluğu
ile eğlenmek isterler, Karagöze hastalıklarını söyleyerek Karagözü konuştururlar.
Çelebi- Efendim geçenlerde bizim hanıma birisi baktı,” maladdi kör” dedi. KaragözBalattaki kör maramaz ile kurabiye mi ye, dedi? Halt etmiş! Malum, bu gibi hastalıklar
ilel-i keyfiye-i şehvaniyyeden ileri gelir. Başlıca perhiz ister. Mesela, patlıcan vakti bol
zeytinyağınlan dolmasını yemeli mevsime göre, lahana turşusunun biberli suyunu
içmeli; sardalya balığı, Kayseri pastırması, sucuk gibi şeyleri sıkça yemeli. Öyle sade
suya pirinç çorbası, et haşlaması gibi şeylere ağzını sürmemeli…(Kudret 2004:372)
Zenne-Korkuyorum doktor efendi. Geceleri sancıdan uyuyamıyorum. Geçen gün beyin
doktoruna gösterdim… Bakayım ne dedi… “Kalkül biliyer”(Safra taşı) dedi. KaragözSizin için kalkan balığı mı yer dedi? İşte o doktor hakikaten mizacınızı iyi anlamış.
Lakin bana kalsa gümüşbalığı yerseniz daha iyi olur, çünkü hazmı kolay….(Kudret
2004:373) Karagöz- ..Siz küçük hanım yazın sıcak havada sardalye balığı yerseniz
mutlaka o gün çok su içersiniz değil mi?... Karagöz- Elbette!siz küçük hanım, fasulye
ez cümle kuru fasulye yiyip üzerine su içtiğimiz zaman karnınızda bir gurultu olur
m?.. Olacak efendim olacak…Hatta şarkısı bile olacak: “Akşam yedim fasulye karnım
eder gur gur” diye türkü söylemişler. (Kudret 2004:375) Oyunun üçüncü perdesinde
deli, bakkal dükkânına girerek etrafı dağıtır, Denyo bağlantısı olmayan cümleler
kurar. Denyo- Bırakın beni tutmayın!... Kır at pastırmasının bana küfür etmeye ne
hakkı var?... Trabzon fasulyesine beni fasl edersin….Sen geri dur zeytinyağı tulumu!...
Karagöz - Birisi zeytinyağı tulumuna… ediyor, iş bir türlü anlaşılamadı. (Kudret
2004:376) Matiz ile Denyo Karagöz’ün dükkânını çorbacı sanarak dükkâna girerler
Matiz- Yirmiparalık bana yumurtalı, bol sirkeli çorba yap- Sen ne istersin deli oğlan.
Denyo- Ben öyle tuzlama vızlama İstemem, eşek perdesinden bir zırlama isterim
anladın mı aşure kâsesi? Karagöz- Hay aşure kasesi beyninde parçalansın!... (Kudret
2004:377) Karagöz onlara hekim olduğunu anlatır Matiz de Denyoyu muayene
etmesini ister. Denyo- Hayır bol yumurtalı yassı kadayifinden sonra lahana dolması
olacak. Karagöz- Pekâlâ kızartmaylan terbiyeli çorbaya ne diyeceksin? Düğün ne
zaman olacak?... (Kudret 2004:378) Denyo- Turşu lapası kömür arabasına binecek
diye doğrusu kızılcık hoşafına tavuk sallayamam… Denyo- Evet Anadolu kavağındaki
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yediğimiz dolma…Dolma ama geçen sene dolmanın içindeki soğan tarlasına hiç
yağmur yağmadı da , küllem oldu….(Kudret 2004:379). Geçen sene kar helvasına
kömür tozu ekseydim bu sene Çakmakçılar yokuşunda mani çağırırdım. Her neyse
üçü bir kuruşa palamuta bakalım!... (Kudret 2004:380) Oyunu beşinci perdesinde
İhtiyar Karagöze muayene olmak için gelir. İhtiyar-Neme lazım! Nerde olursa
olsun! Benim aradığım, Şeyh Küşteri meydanındaki Doktor Domatestir. O zat da
sizsiniz değil mi?Lakin ne gibi hastalıklara bakarsınız.? (Kudret 2004:385) Karagöz….Doktor domatesin bakacağı hastalıklar elbette sebzevat gürühundan olur. Mesela
fasulyenin çürüğüne, asmakabağının beresine, sakız kabağının yarasına, bal
kabağının cilasına terbiyeli kerevizin sümüklüböcek yemiş yapraklarına, karnabit,
ve karalahananın kaba taraflarına nane, dereotu, tere mere, böyle şeylere bakarım.
Yanlız havuca bakmak mutadım değildir. Karagöz- gördün mü haddinden fazla arpa
yiyen böyle olur. İhtiyar- Evet arpa çorbasını çok severim zararı var mı? KaragözArpa çorbası insan içindir sana yaramaz. (Kudret 2004:386)
Hain Kâhya oyunu muhaveresinde Hacivat Karagöze nasihat verir. Nasihatın
yararlarını anlatır. Hacivat- Amman efendim ne diyorsun! Eğer bir adam hakkıyla
kabul etse her biri birer cevher Karagöz. Her biri birer mücverse, bir pisboğazı alel
hesap adamakılı bir kere doyurmaz. Sen üç mücverlen elli sene nasıl geçindin be?
Hacivat- Karagöz mücver köfte değil nasıl anlatayım. Yani her birigiran-baha dürr-i
kıymetdar…. Hacivat-Efendim ma-hasal, merhum peder hal-i tizalinde beni nezdine
çağırıp kuudümu emretti. Karagöz- Galata’ya mı gitti? Mutlaka işkembe çorbası
yemeğe gitmiştir.. Galiba o da senin gibi boğazına meraklıymış(Kudret 2004:438).
Karagöz Hacivat’tan nasihatlerini dinlemek için sabırsızlanır, zamanın geçtiğini;
un ve yağın tencerede kısık ateşte kavrulması ile elde edilen meyane sosu ile anlatır.
Karagöz- Hadi bakalım işin artık meyanesi geçti, hatta tencereye sarmaya başladı.
(Kudret 2004:441) Fasıl da Bey Karagözü azarlamak için onu yanına çağırtır. BeyOoo gel bakalım pişirici. Karagöz- Hamurkarlan kavga edeli pişiriciliği terk ettim. Bey
– Pişiriciliği ter ettim diyorsun ama mercimeği fırına vermişsin. (Kudret 2004:445)
Bey, kızı ile Haydar’ın görüşmelerini sağladığını düşünerek Karagözü azarlar Bey’in
karşısında Haydar kendini savunur. Haydar- Telaş etmeyin ateşe düşmüş olan
zincir-i aşkın bir ucu da kızınızın kalbinde merbuttur. (Kudret 2004:448) KaragözBeyefendi bana kalırsa küçük hanımı buraya çağırmayın zira alevlenmiş incir gelecek
olursa mutlak bir sakatlık çıkar, alevlenmiş incir hanım aman yanıma bek sokulma.
Nazife- Ne o Karagöz incir filan diyorsun efendibabam incir mi almış. KaragözEvet bir küfe incir almış hem de susamlı diş bademi de almış- Gelsin yesin – diyor.
Benim bile ağzım sulandı(Kudret 2004:449). Oyunun ikinci perdesinde Bey, kızı
ile Haydarı konuşurken yakalar, kızını azarlarken, Karagöz lafa karışır, Karagöz…Buldun buldun da böyle dana paçası suratlı tavukgöğsünü mü sevdin. (Kudret
2004:452)Beyin yardımcısı olan Enver de Beyin kızına âşıktır. Enver - Nazifeciğim
ben o kadar sevilmeyecek çirkin değilim. Karagöz onları dinlemektedir. Karagöz-
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Bu suratta güzelde görmedim di Ham muşmula gibi
zor yutulursun... (Kudret 2004:455) Enver Karagözle
ilişkisini düzeltmek ister Enver-Karagöz ağa hadi gel
tokuşalım. Karagöz-Beni sana kaz yumurtası diye kim
anlattı, bu nasıl lakırdı! (Kudret 2004:455) Enver beyi
öldürmek istediğini Karagöze söyler Karagöz- Ekmek
yediğim yere asla ihanet etmem, zira bir fincan kahvenin
kırk yıl hakkı var. Karagöz içinde bulunduğu durumu
ve düşüncelerini yine içinde yemek olan atasözü
deyimlerle anlatır.

ve

Hamam oyununun muhaveresinde Hacivat- Hoş
geldin gönlümün eğlencesi. Karagöz- Hoş bulduk safa
bulduk çarşı işkembecisi. (Kudret 2004:474) Hacivat
Karagöze babasından kalan mirası öğrenmeye çalışır.
Hacivat -… Musakkafata dair şeyler. Karagöz- Evet
Kastamonulu Turşucu
musakkaya dair şeyler, patlıcan kıyma, soğan domates.
(Kudret 2004:478) Diyerek musakka yemeğinin
malzemelerini sayar. Fasıl kısmında Çelebi kendisine ait Hamamı Hacivat’a teslim
etmek için hamamda bulunan malzemeleri saymaya başlarlar, 1. Çelebi- Kahve
fincanı kırk tane, Kahve tepsisi on tane, su bardağı, on tane ateş küreği iki tane,
büyük ateş küreği bir tane. Hacivat- Onlarda tamam.1. Çelebi- Su testisi beş tane,
güğüm on tane, konsol beş tane, mangal beş tane, saat üç tane(Kudret 2004:480).
Hamamda bulunan malzemelerden hamamlarda kahve içildiğini görüyoruz.
Hamamda çalışan Salkım İnci, Şallı Natır Hanıma neden küstüğünü anlatır;
İkisi birlikte hamam müşterilerinden birinin düğününde Salkım İnci feraceci olur,
Şallı Natır da sofralara bakar, yani düğün yemeğini organize eder. Düğün sırasında
Şallı Natır ortadan kaybolur, Salkım İnci onu Çenginin odasında görür, çengi ona
göğsünden çıkardığı bir portakalı verir. Salkım Hanım bu yüzden Şallı Natıra küser.
XIX. yy İstanbul sosyal yaşamında düğünlerde ve toplantılarda görevlendirilen
çengiler için ayrı oda hazırlanıyordu. Çengi bu odada giyinir ve misafir kabul ederdi.
Bir kadının göğsünden portakal çıkararak başka bir kadına vermesi onu kendisine
sevgili olarak kabul etmesi anlamına geliyordu.
Hekimlik oyunu giriş kısmında Hacivat perde gazelini -… musahabeti tatlı…
diyerek bitirir. Karagöz- Hoş geldin işkembe suratlı. (Kudret 2004:504) Hacivat
Karagözü sokağa çağırır, Karagöz ile Hacivat kavga ederler, Hacivat gider Karagöz-…
Gelmiş kapının önünde “- Hay bana pancar hay bana pancar” A müsibet ben pancarcı
mıyım? (Kudret 2004:506) Muhaverede Hacivat’ın canı pastırmalı yumurta çeker,
bakkaldan yumurta ile pastırma alır, evde pastırmaları kediye kaptırır. Oyunda
pastırmanın bakkalda satılıyor olması pastırmanın ucuz olduğunu ve yaygın olarak
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tüketildiğini göstermektedir. Karagözün Karısı Karagözle tartışır Karagöz kendisini
yumuşak ve beyaz bir peynir olan teleme peynirine benzetir. Karagöze kızgın
olan karısı, Mestan ağa ve Bayram ağaya Karagözün hekim olduğunu ama dayak
yemeden hekim olduğunu söylemediğini anlatır. Dağda funda dalı toplamaya giden
Karagöz gelir. Bayram Ağa- A mori sen misin tuzuyla biberiyle! Karagöz- Aleykümselam sirkesiyle sarımsağıyla. (Kudret 2004:517) Hekim olduğunu kabul etmediği
için Karagözü döven Bayram ağa ile Mestan ağa Karagözü Ağa’nın yanına götürür.
Dili tutulan ağanın kızını iyileştirmesi istenir. Karagöz – Efendi Şarapta ekmeği
ıslatırsın. Şaraba sokarsın…- Eski şarap olacak ha!... Karagöz- O şarapta eski şarapta
ekmeği ıslatıp buna yedirirsin. (Kudret 2004:521)
Kanlı Kavak oyunu muhaveresinde Karagöz -…Buraya düştüm mü peynir
tulumu çekiştiren Yağkapanı köpeği gibi gırtlak gırtlağa bir rezalet….(Kudret
2004:532) İstanbul’un Haliç semtinde eski dönemlerde süt ve sütten yapılmış
ürünlerin satıldığı “Yağ Hali” anlamına gelen Yağkapanı İskelesini benzetme olarak
kullanmıştır.Hacivat – Ah bilader sen artık rezaleti ayyuka çıkartıyorsun. KaragözUlan döverim zerdaliyi tabaktan kim çıkartıyor….(Kudret 2004:532) Hacivat – Adam
olmanın yoluna bak! Senin bu mecnunane herekatını gördükçe şuuruma halel gelecek.
Karagöz- Bu akşam aşureci Halil mi gelecek? Hacivat- Aşure kazanı kafana geçsin!.
Ben sana aşureyi zırvayı sormuyorum. Bu münasebetsiz hallerinden yüreğimin
yağları eriyor. (Kudret 2004:533) Hacivat’ın aşure sözcüğüne uyum için kullandığı
zırva; İncir, üzüm, hurma, pirinç ve şekerden yapılan, imarethanelerde pişirilen
zerde taklidi olan bir tatlı olarak bilinmektedir. Karagözün eğitimi ile ilgili sorular
soran Hacivat- “Elif yuttum” dedin? Karagöz - Pisboğazlık: Çakal eriği imiş, acele
ile yuttum, çekirdeği gırtlağımda kaldı, az daha boğuluyordum….(Kudret 2004:537)
Hacivat - Sen adeta terbiyesizlik ediyorsun!” Farisi gördüm “dedin? …Karagöz Kayısı be kayısı. (Kudret 2004:538) Hacivat- “Mantık” bilirim diyorsun; mantık
neden bahseder nasıl şeydir bakalım? Karagöz- Efendim mantı mide fesadından
bahseder. Yufkayı bol yağda kızartırsın, üzerine kıyma, üstüne de yoğurdu dökersin,
geçersin başına, senin elini bağlamalı, benim dahi ayağımı; sahana kaşığı çal ha çal!
(Kudret 2004:539) Fasılda Karagöz Kanlı Kavak’ın üstüne düşer. Hacivat’ı yardımına
çağırır Karagöz- Hayrı mayrı yok! Aşçının aşını yedim, başçının başını yedim, Şu
senin neni yedim a kerata? (Kudret 2004:540) Kendini Kanlı kavaktan kurtaran
Karagöze Hacivat Kanlı kavağı anlatır. Hacivat- Karagöz senin anladığın kantar
Bursa da kestane tartar. Karagöz- Ben Bursa da tartmıyacağım burada tartacağım.
Hacivat - Buna meşhur kanlı kavak derler, Karagöz. Karagöz- Kalın kabak ise ben
bunu keser aşçıya satarım. (Kudret 2004:541) Kanlı Kavak cinleri önce Karagözü,
sonra ona yardım etmek isteyen Hacivat’ı çarpar, ikisi de büyüden kurtulmak için
dua ederler. Hacivat-El- cinli mela kel-cinli mela, kebap kestane mestane. (Kudret
2004:547) Cinler önce Hacivat’ı iyileştirirler, Hacivat duaya devam eder, Karagözü
iyileştirmek için cinler alınca Hacivat söylediği sözleri yarım bırakır. Karagöz
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Cinlerle havada kalır. Karagöz- Ben böyle Heveng üzümü gibi kalacak mıyım? Kuzum
Hacivat duaya başla. (Kudret 2004:548)
Kanlı Nigar oyunu gelgeç muhaveresinde Hacivat Karagözü yanına çağırır.
Hacivat- Eyvahlar olsun sevdiğim aldı elimden ol rakib, (Kudret 2004:557) Karagözİki katlı ekmek kadayifi olsun bana nasib!... (Kudret 2004:558) Hacivat- Can yakar
ol nazlı yârin dide-i mestanesi! Karagöz- Lezzetlidir, iri olur Bursa’nın Kestanesi!
Hacivat- Dün gece ziyafette yedim iki balık bir istakoz! (Kudret 2004:559) Muhaverede
Hacivat Karagöze İstakoz söylemeyi öğretir. Hacivat- Ne dedin Karagöz, Karagözİstakratoz. Hacivat- Değil efendim İstakoz. Karagöz- İstakratoz. (Kudret 2004:560)
Ara muhaveresinde Karagözün karısı Karagöze ev ile ilgilenmediği için kızar
Karagöz- Ne oldun gene ne bağırıyorsun. Karagözün Karısı- Neye bağırmıyayım? Eti
kasapta, yağı pirinci bakkalda görüyorum. (Kudret 2004:563) Fasılda Kanlı Nigar
Çelebiye nerede olduğunu sorar. Çelebi- Kâşif Bey ile Bahariyeye gittik. KaragözKeşkek yemek için Bahri beye gittik diyor. Kanlı Nigar- Hayır Beyim Hayır!Ben böyle
yalanları yutmam!Karagöz Pilavdan yutmazsan zerdeye buyur. Kanlı Nigar- Seni
yüze gülücü Varna pilici seni! Ben öyle piyazları yutmam! Karagöz- Öteki tabakta
pilaki var, hıyar turşusu ile ondan buyur. (Kudret 2004:566) Çelebi ile Kanlı Nigar
konuşurken Alkım İnci gelir, iki kadın Çelebi için kavga ederler, Çelebi’nin kimi
seçeceğine karar vermesi için Karagözün Karısı Dimyat Pirinci çağrılır. KaragözÇok kaldırır suyu Dimyat pirinci. (Kudret 2004:567) Kadınlar Çelebi konusunda
karar veremeyince kıyafetlerini alıp onu sokağa atarlar. Karagöz - Beyefendi bu ne
hal? Çelebi -Baba benimle eğlenme ziyadesiyle yüreğim yanıyor. Karagöz- Yüreğin
yanıyorsa bir bardak soğuk limonata iç hararetin teskin olur. (Kudret 2004:570)
Karagöz Çelebi’nin kıyafetlerini almak için Kanlı Nigar’ın evine gider. Karagöz- Bana
bak Kanlı Enginar! Aç kapıyı bahçıvan geldi. Sana “Kanlı Enginar” derlerse, bana da
“ turşuluk patlıcan” derler… Salkım İnci- Canım efendim içeriye ne gelmiyorsunuz?
Bize misafir gelecekti, onun için hindi doldurduktu, derisinden de çorba yaptık.
Karagöz-Gerisini de beye verin yesin. Kanlı Nigar- Buyrun efendim içeri buyurun
birlikte taam edelim.”Kimse kimsenin kısmetini yemez “derler sahihtir. Kanlı NigarTatlılardan güllaç baklavası var, ağzına layık, hiç çene oynatmaz. (Kudret 2004:570)
Kanlı Nigar Karagözün içeri girmesi için yemekleri saymaya devam eder. Kanlı
Nigar- Gel Karagöz gel! Kızılcık Hoşafı da var..Karagöz Yemeklerin içinde sarma ile
soyulma, sonra çırılçıplak dışarı kovulma var değil mi? Kanlı Nigar- Münasebetsiz
sözlerden hoşlanmam. Karagöz -Bende içeri girip ıstakoz gibi haşlanmam. (Kudret
2004:571) Karagöz içeri girer ortada sofra yoktur, Karagöz- Canım şu oğlanı turfanda
sakız kabağı gibi niçin sokağa attınız? Karagöz de kadınlar tarafından Çelebi gibi
soyularak sokağa atılır. Sokakta kalan karagöz Çelebi’yi Hacivat görür. Hacivat-Aman
bilader bu ne hal?Karagöz- Şurada iki tane karı var birine “Kanlı Enginar” öbürüne
de “turşuluk patlıcan” mı ne diyorlar. Kadınlardan kıyafetleri alabileceğini söyleyen
Hacivat’a Karagöz- Meşhur meseldir:” Büyük lokma ye de büyük söz söyleme” derler
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atalardan kalma baba nasihatı. (Kudret 2004:573) Hacivat’ı kıyafetlerini alması için
Kanlı Nigar’ın evine gönderirler Hacivat kapının önünde durur Hacivat- Teemmül
lazımdır. Karagöz- Evet tarator lazımdır. Hacivat- Açın kapıyı sizi na- be-karlar Artık
sizin ettiğiniz rezalet ayyuka çıktı. Karagöz- Hacivat “ Zerdali tabaktan çıktı “diye
bişey söyledi ama anlayamadım. Kanlı Nigar – Maşallah Hacivat Çelebi buyursunlar!
Ayağına sıcak su mu dökelim yoksa soğuk su mu? Karagöz-Sıcak su dökün de
ıstakoz gibi haşlansın kerata! Hacivat’ı yemeğe davet eder. Hacivat-Ben öyle dolma
yutmam! Karagöz- Hacivat sana yahni pişirdiler seni yesin diye buyurun içeri. Kanlı
Nigar- Senin dişine göre bir tabak revani var, afyona cila verir buyurunda birlikte
taam ederiz; size mümessek bir kahve pişiririm buyurun efendim buyurun. (Kudret
2004:575) Hacivat kapıdan içeri girdikten sonra Kanlı Nigar ve evdeki kadınlar
tarafından dövülür, soyularak sokağa atılır. Sırayla Sarhoş, Arap ve Beberuhi’de
kıyafetleri almak için gider, sokağa atılırlar. Sokakta çıplak olarak beklerken Bursalı
Sarı Efe- Siz balık mısınız? Karagöz- Hacivat herifin lakırdıları da boyu gibi uzun
balığız. Sarı Efe- Ne balığı? Karagöz-Arkada duran gümüş balığı, öteki de uskumru,
yatan da horoz bina, öbürü kömürcü kayası, beriki de çur çur, kulunuz da Çingene
palamuduyum. (Kudret 2004:585)
Karagözün Esrar İçip Deli Olması oyunu Fasıl kısmında Karagöz esrar
yapmaya karar verir. Hacivatla birlikte esrar satarak parayı bölüşmeyi düşünürler.
Karagöz- Bir kere para benim elime geçsin. Onun gözüne koruk suyu bile vermem.
(Kudret 2004:596)Karagöz esrar’ın tadını merak eder, sarhoş olur ve birbiriyle
uyumlu olmayan sözcükleri arka arkaya sıralar. Karagöz- …Şeftali sokağında
mübayya olunan, armutleyin, zeytinyağıyla pişmiş taze yaprak dolmasının fasulye
piyazı hakkında gösterdiği hürmete karşılık…(Kudret 2004:602) Hacivat Karagözü
iyileştirmesi için Hekim getirir. Hekim ona yoğurt yedirir, Karagöz iyileşir.
Kayık oyunu muhaveresinde Hacivat Karagözü dışarı çağırır. Hacivat-Gel
Karagöz Karagöz! Karagöz-Ulan Malıç kuzusu mu çağırıyorsun. Hacivat-Ah!
Gönlümün eğlencesi. Karagöz- Çarşı işkembecisi. (Kudret 2004:609) Karagöz dışarı
çıkar Hacivat’la “Hane “ sayma oyunu oynarlar. Hane adını söyleyen diğerine vurur.
Hane isimlerinden meyhane, yemekhane, kahvehane ile içinde bitki yetiştirilen
sobalı camlık, sera limonluk anlamına gelen tavhane, dönemin yemek yenen, çay,
kahve içki içilen ve sebze yetiştirilen yerleriyle ilgili bilgi vermektedir. Oyunun
fasıl kısmında Hacivat’ın karısı Hacivat’tan …-divan çivisi elmas iğne, akarsu
kolye, gorgoroğlu bilezik ister. Hacivat- Ben kendi yağımla kavruluyorum benden ne
istiyorsun? (Kudret 2004:614) der para kazanmak için Karagöz ile birlikte kayıkçılık
yapmaya başlarlar; Tiryaki- Merhaba Kayıkçılar! Karagöz- Eksik olma kadayıfçılar.
(Kudret 2004:621)
Kırgınlar Oyunu muhaveresinde Karagöz hasta taklidi yapar, Hacivat da
arkadaşını ziyaret etmek için; Francalacıdan iki okka francala, reçeli yapılan
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büyük limon olan kübbad limonundan beş tane, portakal, karpuz, kilosu onsekiz
okkadan satılan bir okka gevrek, tanesi yüz paradan satılan pastalardan beş tane
alır Karagözün evine gider. Hacivat- Aman Karagöz ne oldu hasta mısın? KaragözAman Hacivat hiç sorma yan belimden aşağısı tutmuyor. Hacivat- İlaç yapmadın
mı dâhili harici? Karagöz- Tahin yaptım pekmezle. Hacivat- Canın nasıl tahin
ilaç kaynatıp içmedin mi? Ağrıyan yerlerine kâfur ruhu sürmeli. Karagöz- Yaptım
ama fayda etmedi. Kuzum Hacivat, o aldığın şeyleri ver de eve getireyim! HacivatNe aldığın şeyleri?Karagöz- Beni hasta diye portakal francala, kübbad limonu,
pasta, karpuz almadın mı?...Hacivat- Hayır Hiiiiç! (Kudret 2004:636)der ve gider.
Karagöz arkadaşına çok kırılır, Hacivatı kandırmak için muhallebi satmaya karar
verir. Karagöz-Sütü mandrıdan, şekeri Londradan, kaşıkları katakoftiden, sütlüdür
şekerlidir, mahallebii! Mahallebici bici bici alanlar kahpenin piçiii! Mahallebim
sütlüdür kaymaklıdır. (Kudret 2004:636)Hacivat- Karagöz ne satıyorsun? KaragözMahallebi. Hacivat? Sütün iyi mi? Karagöz-İyidir. Hacivat- Karagöz senin sütün
bozuktur. Karagöz- Senin sütün bozuk köpoğlu. Hacivat-Bu nasıl mahallebi satmak?
Mahallebi yok, tabla yok, kaşık yok, Karagöz- Neden? Hepsi var. Hacivat- Hani
sehpan? Sıpa(Sehpa) da sen misin? (Kudret 2004:637) Karagöz Hacivatı kandıramaz
revani satmaya karar verir ama revani tatlısının adını söyleyemez. Karagöz - Revani
borani. (Kudret 2004:637) Karagözün Karısı ona öğretmeye çalışır. Karagöz-Revani
Rappani. (Kudret 2004:638) Ara muhaveresine Hacivat kölesi Mercanı satması için
Karagözden yardım ister. Mercan – Selame Alaykum. Karagöz- Hacıbaba kim getirdi
lokum? Arap- Selama Alaykum Salame Alaykum! Karagöz – Pandispanya lokum.
(Kudret 2004:639) Fasılda Çelebi Hacivat dan Atlı Karınca ve Donanma Gelini
Oyunları ile Orta oyunu düzenlemesini ister. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekar
Kumkapı da bir gazinoya gider, bir şişe sakızlı rakı mastika ile meze olarak balık
ızgarası siparişi verir.
Leyla İle Mecnun oyunu muhaveresinde Hacivat Karagöze tekerleme
öğretmeye çalışır. Karagöz her tekerlemeyi yanlış anlar. Hacivat- Aman birader
senin aklın bu işlere erik değil. Karagöz- Benim aklım erik değil muşmula seninki de
turşuluk patlıcan. Hacivat-Vay echel-i cühela! Karagöz- Kim doldurdu o teze reçeli
çuvala? (Kudret 2004:664) Fasıl kısmında Leyla ile Mecnun hikâyesini Karagöze
anlatır. Hikâyedeki Kays’a hamile kalan annesini tanımlamak için. Hacivat-…
kadıncağız aşerdi. Karagöz-Anladım kadın aşure yedi. (Kudret 2004:6669) Kays’ın
Leyla ya olan aşkını anlatmak için Hacivat-…gizli gizli onu kemiren aşk ateşi onu
dertli yaptı. Karagöz-Dertli ise iyi olmaz. Sarması lezzetli olur. Hacivat-Nedir o?
Karagöz-Karaciğer. Hacivat-… Leyla da Kays gibi bir yiğit için deli oldu şuurunu
kaybetti. Karagöz- Kayısıyı görünce şurubunu mu kaybetti. Hacivat-…O andan sonra
Kays’ı göremeyeceğini anlar ve kadere küser. Karagöz- Kayısıyı göremezse şeftaliden
buyursun. Hacivat- …kötü kişiler onun adını Mecnun koyarlar. Karagöz-Kayısının
adını macun mu koyarlar? (Kudret 2004:671) Leyla’nın babası Seyman ağayı Hacivat’a
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gönderir. Seymen Ağa- Selamin aleyçum tuzuyla biberiyle. Karagöz- Aleyküm selam
sirkesiyle sarımsağıyla. (Kudret 2004:6673) Leyla Mecnun ile karşılaşır Mecnun- Ya
ben neler çektim neler? Karagöz- Maydanozlu köfteler. (Kudret 2004:680) Hacivat
Karagözün annesi Cazu Nineden yardım ister, Hacivat- Çabuk ol dediğimi dinle,
“Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olma…”(Kudret 2004:639)
Mandıra oyunu muhaveresinde Karagöz ile Hacivat kendilerine iş ararlar.
Karagöz- Benim sanatım var elimde. Hacivat- Izgara maşa yapmak mı? KaragözNe beğenmiyor musun ızgara maşa yapmayı? Hacivat- Beğenirim sanat değil mi?..
(Kudret 2004:707) Hacivat Karagöz ile konaklara giderek şarkı, mani, bilmece
söyleme karşılığı para kazanmayı teklif eder.Hacivat- Bir küçücük fıçıcık içi dolu
turşucuk.Karagöz - Fıçıcık - Turşucuk. Hacivat- Karagöz evde vesair yerde yemek
vakti gelince ortaya ne yayarlar? Karagöz- Halı yayarlar. Hacivat- Sofra yayarlarsofranın üstüne dört ayaklı ne korlar? Karagöz- Eşek korlar. Hacivat- Değil a gözüm
iskemle korlar- İskemlenin üstine ne korlar? Karagöz-İskelenin üstüne babalar.
Hacivat- Sini korlar. (Kudret 2004:708) Karagöz- Ne sini korlar ne beni korlar.
Hacivat- Bakırdan mamul sini korlar. Karagöz – Evet Sini korlar. Hacivat- Sininin
üstüne ne dizerler?-Kaşık dizerler, sonra ne korlar? Karagöz-Ne korlar? HacivatEkmek.Sonra orta yere ne korlar? Karagöz-Orta yere korkuluk. Hacivat-… Orta yere
çorba kâsesini korlar.-İçine ne sıkarlar? Karagöz- Tabanca-tüfek-top-tuz. HacivatDeğil a canım tuzu ekerler. Karagöz-Biber. Hacivat-Onu da ekerler – limon sıkarlar
benim sana söyleyeceğim limon. Karagöz- Bende sana bir bilmece söyliyeyim, Hacivat.
Hacivat-Söyle bakalım. Karagöz-“Yer altımda babam başı” Hacivat-Lahana. Karagöz
–S.çarım babanın külahına! (Kudret 2004:639) Ara muhaveresine Çelebi Hacivat ile
karşılaşır, sohbet ederken Karagöz onların sohbetine karışır.Karagöz-Beyefendi bu
sıcak havada o kışlık paltoyu neye giymişsiniz?....1.Çelebi- Onu beğenmiyor musun?
Fasonedir. Karagöz-Ben renginden anladım fasulye olduğunu sapsarı. HacivatKaragöz niçin etliye sütlüye karışıyorsun? Karagöz- Benim etliye sütlüye karıştığım
yok sebzevattan başka. (Kudret 2004:710) Hacivat 1. Çelebiye yalan söyleyebilmesi
için Karagöz ile alıştırma yapar. Hacivat-Turfanda tarlanın ortasında bir lahana var,
taaccüb olunacak bir şey! Karagöz-Lahanaya taaccüb olunur mu? Hacivat- Lahana
öyle cesim bir şey ki tarif edemem, kırk tane yaprağı var kırk yaprağında kırk tane
leylek yuvası var.Leylekler ötmeye başladığı vakit bir yapraktan öbür yaprağa ses
gitmiyor….Karagöz-…Gelirken bir şey gördüm taaccübe şayan bir kazan, gayetle
büyük kırk tane kulpu var.Her kulpunda bir tane kazancı ustası çalışıyor.Ellerinde
çekiçler, çekiçleri vurdukları vakit, diğer kulpundan ses işitilmiyor.o derece büyük.
Hacivat-..Bu kadar büyük kazan olmaz.Karagöz- A kerata senin söylediğin lahanaya
böyle bir kazan olmalı ki içine sığsın. (Kudret 2004:729) Fasılda Karagözün karısı
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evden gider Karagöz Zenneyi evine alır. Zenneyi mandıraya
götürmek için önce II. Çelebi, Hımhım, Kekeme, Yahudi,
Sarhoş gelir. Zenne Şarhoşu gönderemeyince onu ikna
etmek için Zenne-…Size bir ekşili çorba pişiririm ba’dehü
gideriz. (Kudret 2004:728)
Meyhane oyunu muhaveresinde Hacivat Karagözün
elinde kazanyağlısı adı verilen ramazan ve kandillerde
yapılan yağlı simit görür. Hacivat-Elinizde kazanyağlısı.
Karagöz-Kazan yağlı değil ama tencere yağlı. HacivatNasıl tencere? Karagöz- Bizim karı geçen gün evde yemek
pişirdi, nasılsa tencereyi yıkamamış; sabaha kadar kediler
tencereyi yalaya yalaya kalayını gidermişler. Hacivat-Hiç
tencerenin kalayı kedi yalamasıyla gider mi? KaragözSaka
Birkaç gün sonra tencerede yemek pişirdik, bakır çalmaz mı?
Hacivat-Sonra ne yaptınız? Karagöz nasılsa kurtulduk az kaldı ölüyorduk. HacivatBayılırım kazanyağlısına. Karagöz- Bende tencerenin ballısına bayılırım. HacivatTencerenin ballısı olur mu? Karagöz- Kazanyağlısı olur da ballısı olmaz mı? HacivatBenim söylediğim bir nevi simit. Karagöz-Nasıl simit? Hacivat-Nasıl simit olacak?
Adeta simit, adına “kazanyağlısı” derler, Çakmakçılarınki meşhurdur. Karagöz-Benim
size söylediğim helva tenceresi: Helvayı pişirirler, sonra tabaklara korlar, tencere
boş kalır, dibi ballı olmaz mı? Onun adına tencerenin ballısı derler. Hacivat-Bende
Külbastıya bayılırım; sen de sever misin Karagöz? Ekseri evde bizimkine pişirtirim.
(Kudret 2004:737) Karagöz- Bizde evde geçenlerde yaptık. Hacivat-Afiyetle yedin mi?
Karagöz-Biz afiyetsiz birbirimizi yedik. Hacivat-Nasıl birbirinizi yediniz? KaragözEvde bizim bir toprak tencereden başka bir şeyimiz yoktur; tatlısı da tuzlusu da onun
içinde pişer. Meşhur meseldir “Tencerede pişir kapağında ye” diye. Biz de tencerede
pişirir kapağında yeriz….. Kırık tenceremiz çok hepsi yapılacak. Tencerenin içine su
koyduk çorba pişireceğiz mangalın üzerine sacayağı koyduk, tencereyi de üzerine
koyduk mangalın başında oturuyoruz. Meğer bizim oğlan beni uyudu diye minder
üstüne çıkmış, ayağı kayar kaymaz haydi mangalın üstüne! Düşer düşmez mangal bir
tarafta tencere bir tarafta! Tencerenin içindeki su dökülür dökülmez tekmil odayı kül
bastı, hatta kirpiklerime kadar çıktı. (Kudret 2004:738) Oyunun ara muhaveresinde
Hacivat Laz’ı evine misafir eder. Hacivat-Bana bakın a hanım kızım! Misafire bir
şekerli kahve pişir. Hacivat’ın verdiği köleyi eğitmek isteyen Laz’ı Hacivat da
kölesi yerine Karagözün evine gönderir. Karagöz Laz’ın geleceğini duyunca kileri
boşaltır Laz’ın ona pirinç, fasulye, fıçı ile şeker, çuvalla fasulye bulgur getireceğini
düşünürken Laz onu dövmeye başlar Karagöz-Ulan bu lahana turşusu e! Bu perhiz
ne! (Kudret 2004:742)
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Orman oyunu Muhaveresinde Hacivat- Gel gönlümün eğlencesi. KaragözSenin yanına gelmem çarşı işkembecisi. (Kudret 2004:762) Fasılda Karagöz evinin
önünde kahvecilik yapmak ister, evden kahve takımlarını alarak evinin önüne
kahve ocağını koyar Karagöz-Etli peynirli, kahveci verelim! Şekerli sade, kıymalı,
ıspanaklı, kahve verelim. Tiryaki – Bana baksan a Kahveci baba! Karagöz-Ne istersin
sakalı kaba, Tiryaki-Oğlum bana bir mümessek (mis kokulu) kahve pişir. (Kudret
2004:766) Karagöz- Başüstüne. Tiryaki- Nasıl pişireceksin biliyor musun? KaragözNasıl istersen öyle pişiririm. Tiryaki-Bir cezvenin içinde hem sade, hem şekerli kahve
pişireceksin.-Pişirirsen sana bir kahve yerine on kahve parası veririm. KaragözPişiremem! Sen şekerli mi istiyorsun yoksa sade mi? Tiryaki- sade olsun. KaragözPeki pişireyim. (Kudret 2004:767) Karagöz kahve pişirirken ormandan zeybekler
gelir Tiryakiyi götürürler, Karagözü de soyarlar. Karagözün kafasını kesmek isteyen
Zeybeklere Karagöz-Efendim kabak çıkar kesmeyin.1.Zeybek-İster kabak çıksın ister
patlıcan o bizim bileceğimiz şey! (Kudret 2004:768) Zeybekler Karagözü ormana
götürür, ona yol kenarında kahve ocağını kurdururlar, yoldan geçen herkese kahve
pişiren Karagöz parası olan yolcuları soymaları için Zeybekleri çağırır. Türk, Ermeni
ve Arap karakterler Zeybekler tarafından soyulurlar. Yahudi Karagözden kahve
pişirmesini ister. Karagöz-Şekerli mi sade mi? Yahudi-Yarisi sade yarisi peynirli.
Karagöz- Ulan bu börek mi yoksa poğaça mı? yarısı sade yarısı peynirli diyor. YahudiSade pişir tepeşir Beşir! (Kudret 2004:776)
Ortaklar oyunu muhaveresinde Karagöz Hacivat’a Karagöz -Sabah akşam
benden dayak yer misin? Hacivat Dayak yemem bir tabak helva olursa yerim.
Karagöz – Onu bulsam bende yerim. (Kudret 2004:783) Hacivat gezintiye çıktığında
gördüğü kadınları Karagöze anlatır. Hacivat-Canım piyasa ediyorlar. KaragözPiyaz mı satıyorlar? (Kudret 2004:783) Gördüğü kadınları tanımlamak için
Hacivat- Arabanın içinde iki tane duhter-i hünerver Karagöz- Turşucunun beslemesi
Münerver. (Kudret 2004:784)
Ödüllü yada Karagözün Pehlivanlığı oyunu girişinde Karagöz hasta taklidi
yapar, Hacivat arkadaşını ziyarete giderken götürmek için alışverişe çıkar, HacivatAcaba ne götürmeli Karagözümün sevdiği şurdaki şeylerden almak gerek….Onbeş
tane yafa portakalı alsam…- bir kutu balla bir kubbe tereyağı olsa pek münasip alır.iyi ki aklıma geldi Karagözüm beyin kızartmasını pek sever, on tane kadar alayım,
bizim kümesten de iki piliç alsam çok makbule geçer.Yemiş iskelesine ineyim elma,
armut,şeftali muz, kayısı, bardak eriği be şon çeşit de tedarik edeyim. Hacivat ziyaret
için yiyecekleri alırken Karagöz de kendini hasta göstermek için üzerine sürekli
yorgan örttürür. Hacivat- Hasta kısmına bu kadar aburcubur meyva yedirilmez;
bal pirinç gibi şeyler sıhhatine muzır değil midir? Karagöz Hacivatın söylediklerini
duydukça üzerindeki örtüleri karısına kaldırtır. Karagöz- Yahu şu üzerimdeki
çulları kaldır. Hacivat-Ya hekim tereyağla beyini perhiz etti ise, şimdilik sormadan

347

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

götüremem doğrusu. Karagöz- Hii, gel şu pembe yorganı da kaldır. Hacivat-Belki
portakal da zarardır. (Kudret 2004:809) Bu arada karagöz de yatağını kaldırır.
Hasta olduğu için Karagöze götüreceği yiyeceklerin ona dokunacağını düşünerek
Karagöze eli boş gider. Karagöz- Hacivatın verdiği perhiz sayesinde hiçbir şeyim
kalmadı. (Kudret 2004:) Çelebi çok sıkıntılı bir şekilde Hacivatla sohbet eder. ÇelebiBabacığım çok dertliyim. Karagöz-Öyle ise yahni olmaz kızartma olursun. HacivatNe kızartması Karagöz. Karagöz-Ciğer kızartması be! (Kudret 2004:814) Çelebi
kendi adına güreş müsabakası düzenlemek ister, Hacivat’a hazırlıklar için para
verir. Adak olarak pişirilerek dağıtılacak olan yemek için pirinç, yağ, et ve sebzeleri
Hacivat’a gönderir. Zenne pehlivan olarak güreşmek için yarışmaya katılmak ister.
Hacivat-…İleride gelen pehlivanlarla güleşmeye mecbursun kızım. Zenne-Pilavdan
dönenin kaşığı kırılsın! (Kudret 2004:820) Karagöz ağlayarak Hacivat’ın yanına
gelir Hacivat- Ne oldu Karagözüm Ağlama yavrum ağlama. Karagöz-Burnuna kabak
bağlama(Kudret 2004:820). Karagözün babası yıllar önce ölmüştür ama Karagöz
babası için ağlar babasının ölümünü Hacivat’a anlatmaya çalışır Hacivat Karagözün
her sözünü yanlış anlar. Hacivat- Karagözüm bana haber vermezsin. Karagöz-Neye
haber vereyim? Hacivat-Dolmalar helvalar yapıp teferrüce gidersin ha! Karagöz-Sana
ayırdım Hacivat-Ne ayırdın? Karagöz-Beşkardeş tatlısı. (Kudret 2004:821) Karagöz
hamama gider orada pehlivan olduğunu anlar, hamamda bunaldıkça ona limonata
ikram eder. Pehlivan olan Karagöz Zennelerle güreşmek ister. Karagöz-Onlara zerdeli
pehlivan derlerse bana da kepçeli Karagöz Pehlivan derler. Zenne-Lakırdıyla yağ pişe
derya kadar yağ benden geliyorum. (Kudret 2004:827) Kayserili güreşmeye gelir.
Kayserili-Bağa adlan sanla Pastırma Pehlivanı derler. Karagöz-Bana da keskin bıçak
Karagöz. (Kudret 2004:830) Arnavut gelir. Arnavut-Selamün güm tuzuyla biberiyle.
Karagöz- Aleyküm selam sirkesiyle sarımsağıyla Arnavut-Kozpınarı kozpınarı kim
yemez yağlı bumbarı. (Kudret 2004:836) Laz Karagözle güreşmek için gelir, LazBana derler Hamsi Pehlivanı. Karagöz-Bana da kızgın zeytinyağı pehlivanı derler bir
kızartırsam halin kalmaz. Laz- Lafla pilav pişmez hodri meydan güleşmeli. (Kudret
2004:838) Karagöz Zerde pehlivanın karşısına Kepçe Pehlivan, Kayserili Pastırma
Pehlivanın karşısına Keskin Bıçak pehlivan, Laz Hamsi pehlivanın karşısına Kızgın
Zeytinyağı Pehlivan olarak çıkar, bütün pehlivanları çeşitli oyun ve hilelerle yener.
Sahte Esirci oyunu girişinde Hacivat Karagözü dışarı çağırır Karagöz Hacivat’ı
döver. Karagöz-…Gelmiş kapımın önünde “-Hay pancar! Hay Pancar!” der durursun.
Turşucu mu olacaksın a musibet. Muhaverede Hacivat-Canım Karagözüm bırak
latifeyi! Karagöz-Tepelerim haa! Kadayıfı kim görmüş de bıraksın yahu? (Kudret
2004:862)
Salıncak oyunu muhaveresinde Hacivat ile Karagöz Salıncakla para kazanmaya
para verirler. Karagöz salıncağın başında durur Hacivat müşteri toplar. Salıncakta
Çelebi, Zenne, Tiryaki, sallanır, Yahudi sallanırken salıncaktan düşer, öldüğünü
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düşünerek Hahambaşını çağırırlar. Hahambaşı-Ya kerez ma kerez havyar salatası,
Yahudiler-Hamme! Hahambaşı-Akerez ma kerez turp salatası, Yahudiler-Hamme!
Hahambaşı -A kerez ma kerez zeytun salatası! Yahudiler-Hamme! Hahambaşı - A
kerez ma kerez tomatiz salatası! Yahudiler-Hamme Hahambaşı-!A kerez ma kerez
sovan salatası! Yahudiler-Hamme (Kudret 2004:639) salata isimlerini sayarak
tabutu taşırlar.
Sünnet oyunu muhaveresinde Karagöz-Hacivat yine kızmaya başladım!
Hacivat-Kızartmaya mı başladın? Karagöz-Hayır, yahniyi haşladım!-Lakırdıyı
anlayacak mısın? Dayak geliyor ha! Hacivat Ayak mı geliyor paça mı? KaragözGeliyor yine kavganın meyanesi. Hacivat- Karagöz’ün meyhanesi mi? (Kudret
2004:920)...Karagöz-Hatmi çiçeğinden ilaç mı yapayım? Kim yapacak? Hacivat-Ben
sana hatmi çiçeğinden ilaç mı yap dedim? Karagöz-Ben de sana kaymaklı güllaç mı
dedim? (Kudret 2004:920) Fasıl kısmında Karagöz çocuğunu hava alması için dışarı
çıkartır, çocuk ağlamaya başlar çocuğu susturmak için karısının söylediği ninniyi
tekrarlar. Karagöz’ün Karısı- Ninni ninni ninnice –Karagöz-Ninni ninni ninnice!
Karagözün Karısı-Bol soğanlı börülce! Karagöz-Bol soğanlı börülce Karagözün
karısı-Oğlum yesin doyunca! Karagöz-Oğlum yesin doyunca! Karagözün Karısı-Bir
kova torba yoğurdu! (Kudret 2004:922) Karagöz-Bir kova torba yoğurdu!... (Kudret
2004:923) Karagöz çocuklarını sünnet ettirmek ister ama bunun için parası yoktur.
Hacivat’ın aracılığı ile Abida Bey’in çocukları ile birlikte sünnet olmalarına karar
verilir. Sünnet için Sünnetçi, Hayali, Hokkabaz, Ortaoyunu ayarlanır. Sünnet
sırasında Karagözün çocukları korkarak kaçarlar çocukları yerine Karagözü sünnet
ederler. Yardak ile Hokkabaz Karagözü oyalamaya çalışır. Hokkabaz-Bak Yahudi ben
sana bir şey söyleyeyim! Sende hiç terbiye yok! Yardak- Terbiye nedir? Hokkabaz-Seni
terbiye için birkaç tane yumurta lazım. Yardak-Ulan! İşkembe çorbası mı yapacaksın?
…Hokkabaz- Yidersin bakkala… Yardak- Her yun yersin baklava. Hokkabaz- Baklava
değil. Yidersin bakkala alirsin bir tabak. Yardak – Yidersin bakkala alirsin bir tabak.
Hokkabaz-İçine birkaç tane sardalya. Yardak-İçine birkaç tane sardalya. Yardak-İçine
birkaç tane sardalya(Kudret 2004:930)…Hokkabaz-Bir parça zeytinyağı. Yardak-Bir
parça zeytinyağı. Hokkabaz-Biraz sirke. Yardak-Biraz sirke- Ne oldu öyle? HokkabazBir güzel salata. (Kudret 2004:931) Karagöz Hayal Gösterisi ister, Hayal gösterisinde
Küçük Hacivat ve Küçük Karagöz Gelgeç Muhaveresi ile sözlerini söyleyip çekilirler,
Küçük Hacivat-Yare yalvardım bizim tarafa atlası! Küçük Karagöz-Beynin ortasında
küllü su çömleği patlasın! (Kudret 2004:938) Oyunun oynandığı dönemlerde çamaşır
yıkamak ve kuru fasulye pişirmek için odun kömürü külünün kaynatılıp süzülmesi
için mutfakta özel olarak “küllü su” çanak çömlekleri bulunduruluyordu.
Şairlik /Âşıklık oyunu muhaveresinde Hacivat-Sen doğduğun vakit ebe kadın
seni tuzlayıp kundaklamadı mı? Karagöz- Ulan beni salamura mı yapacaklar?
Hacivat-Bilader bir çocuk doğduğu vakit taaffun etmesin diye ebe kadın çocuğun
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kısık yerlerini tuzlar. (Kudret 2004:955) Tuz, geçmiş dönemlerden günümüze kadar
yemeklere tat vermesi, dışında halk hekimliğinde iyileştirici ve koruyucu olarak
kullanılmıştır. …Hacivat Karagöze doğduğunda ona hangi ismi verdiklerini sorar.
Karagöz-Benim adım lahana. Hacivat-Hay külhani hay! Hiç nebattan insan ismi olur
mu? Karagöz- Neden inanmıyorsun banim babam bahçıvanmış bahçeye maydanoz
dikeceğine lahana dikmiş ben çıkmışım. (Kudret 2004:955) Hacivat-Aman Karagözüm
bu sene hiç lahana yemedim;bir parça yaprağınızdan verin.Karagöz-Havalar kurak
gittiğinden yaprağım kurudu.Hacivat-yaprağınız kurudu ise göbeğinizden verin.
Karagöz- Göbeğim de çürüdü….Hacivat-Hadi diyelim ki senin adın lahana .Pederin
var ya. Karagöz-Var. Hacivat-Pederin ismi? Karagöz-Pırasa. Hacivat-Validenin?
Karagöz-Şalgam. Hacivat-Teyzenin ismi? Karagöz-Kereviz. Hacivat-Keriz mi?
Karagöz-Hayır ceviz Hacivat-Hemşirenin ismi? Karagöz-Enginar. Hacivat - Bilader
çocuk var ya Karagöz -Var. Hacivat- Onların ismi? Karagöz - Salata, soğan, dereotu,
nane. (Kudret 2004:956) Oyunun ara muhaveresinde Karagöz karısı ile kavga
eder Karagözün karısı evlenmeden önce çok güzel bir kadın olduğunu anlatmak
için Karagözün Karısı-…Tombul tombul lor peyniri gibi idim. Fasıl kısmında Çelebi
Âşıklar arasında yarışma düzenlenmek ister, Çelebi-Buraya bir muamma talikiyle
bu mahalde âşıkların imtihan olmasını arzu ediyorum, (Kudret 2004:960) der.
Hacivat’a para verir. Karagöz Halk şiirinde manzum bilmece olarak âşıklar arasında
yapılan “muammayı” marmelat olarak bilinen “murabba” olarak anlar. Karagöz de
muammaya katılmaya karar verir, kıyafet değiştirmek için evine gider. Karagöz-Abla
şu un torbasını bana versen e!Karagözün Karsısı- Herif un torbasını ne yapacaksın?
Çoktan beridir canım tatar böreği istiyor, un mu alacaksın? Karagöz- Ulan
ne açgözlü karı be! Sen şu torbayı ver, yumurta tavasını da ver, kaşık sepetindeki
kaşıkları da getir(Kudret 2004:966).Karagöz un torbası ile yumurta tavasını başına
giyer Aşık Hasan ile karşılaşır. Aşık Hasan-Baba sen aşık mısın? Karagöz-Hayır
incik kemiğiyim.Aşık Hasan-Ne dedi?Karagöz-Mercimek çorbası. …Âşık HasanBak ben senin namını işittim de Serez den kalkıp Selanik ten buraya kadar geldim.
(Kudret 2004:967) Karagöz- Ben de öyle. Âşık Hasan-Sen nereden geldin? KaragözSelamsızdan kalktım Üsküdar’dan buraya geldim. Âşık Hasan- Öyleyse biraz seninle
kaynaşalım. Karagöz-Orası biraz güçce. Aşık Hasan- Neden? Karagöz- Malum ya
sen Selanik ten ben Selamsızdan. Kırk yıl kaynasak etimiz ayrı kemiğimiz ayrı düşer
anlarsın ya! (Kudret 2004:968) Karagöz etnik ve dinsel farklılıkların oluşturduğu
ayrılıkları aynı tencerede kaynayan et ve kemiğe benzetiyor, Selanik’te yaşayan
Yahudiler ile İstanbul’un Selamsız semtinde yaşayan Çingeneleri geçen zamanın bile
kaynaştıramayacağını belirtiyor. Âşık Hasan ile Karagöz atışmaya başlar, Karagöz
Âşık Hasan’ın şiirinde anlamadığı sözcükleri yiyecek ismi olarak kullanır.
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Karagöz-Hasta âşık bol yumurtalı revani istemez
Sahan dolu yahni olsa ballı lokma istemez.
…
Sütlü muhallebi aladır ne lazım portakal
Aşureyi bizim âşık sever ne ilan istemez
…
Yarma şeftali sepetten uçtu al benden haber
Suluca armut yerine kimse şalgam istemez. (Kudret 2004:969)
…
Dayak hiç kaydıma gelmez hicabım yok rezaletten
Benim her gün merakımdır kebap çalması lengerden.
…
Üsküdar’dan kilimi çalan o Kel Hasan değil
Sarımsaklı yahninin üstüne su içmek de güç.
…
Martta turşu yemekten sardalya yemek çok ala
Kasımın yüzsekseninde portakal yemek de güç(Kudret 2004:970)
Âşık Hasan kaçar Kayserili ile atışmaya başlarlar;
Karagöz-Lalelide şerbetçi’nin kavuğu gelmez bana
Aşure kâsesi gibi bol külah olmaz bana (Kudret 2004:974)
…
Ağzımı sulandırdı ekmek kadayıfı
Açlıktan benim karnım guruldamaya başladı(Kudret 2004:976)
…
Karagöz şiirini aynı nakarat ile tamamlar;
Karagöz-Tatar böreğini yersen içi bol sarımsak olsun
Tatlılardan ala tatlı bana bir balkabak olsun(Kudret 2004:978)
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Karagöz ile atışmaya Tiryaki gelir;
Karagöz-…
Var mı yahni çorba yiyecekten ver haber
Her ne olsa yutarım karnım benim boş iken. (Kudret 2004:980)
…
Karagöz yarışmaya katılan şairlerin hepsini şiiri ile yener yarışmayı
kazanır, oyunun başka bir versiyonunda Karagöz âşıkları dayak ile yener. Oyunun
I. versiyonunda Karagöz ile Hacivat şairler ile kahvede buluşur, Şairler Kahvede
Karagöz ile Hacivata kahve söyler, Şairler-Kahveci! bir şekerli bir de kesme. Kahveci
isteneni anlar, Kahveci-Şekerli bir asma altı, kesme bir kapı dibi. (Kudret 2004:987)
diye bağırır. Buna göre kahvelerden biri sade yanında lokum şekeri ile diğeri, şekerli
olarak âşıklara gider. Âşıklar atışmaya başlarlar;
Karagöz-Izgara maşa yapmak ile geçti zamanım
Bir para yerini tutmadı çektiğim emek de. (Kudret 2004:988)
…
Çergesinde çingane’nin her gece kavga gerek
Sofrasında her gece bulgurluca çorba gerek. (Kudret 2004:989)
…
Biz iyi helva yedik seni hak mübarek eylesin

Şair-

Birbirinden sohbet- i helva demek a’la gerek.
…
Karagöz- Dün akşam ben bakkal ile laf ederken
Geldi aşırdı üç beş kelle peyniri yerinden.
…
Sabahleyin ben salhaneye vardım ona yanarım
Çarpamadım beş on bumbarı ciğerinden. (Kudret 2004:990)
…
Hiçbir kere hatrını sormaz yumurtayla kadayıf
Başımı uğrattım bu gece pilava ben. (Kudret 2004:991)
Tahir ile Zühre oyunu fasıl kısmında Zühre’nin babası ile Hacivat
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karşılaşırlar, Karagöz onları penceresinden izlemektedir, sürekli konuşmalarına
karışır. Zühre’nin babası-Hacivat bu zat kimdir? Hacivat-Efendim bizim
mahalle’nin sal-hurdelerinde. Karagöz-(pencereden) Evet efendim sahurda köfteyi
yiyenlerdenim,bumbar olursa yemem(Kudret 2004:1004) ….Hacivat-Pekala efendim
sizde balı yağa yağı bala katarsınız. Karagöz—(Pencereden)Balı yağa yağı bala
katarsın, içine de un katarsın bir güzel helva olur. (Kudret 2004:1005) Hacivat
Karagözü, Zühre’nin babasına ona hizmet etmesi için gönderir. Karagöz kendisini
bir türlü Zühre’nin babasına tanıtamaz, Hacivat’ın söylediği sözleri de yanlış
anlar. Zühre’nin Babası-Benin bahçemin deru’nunda gest ü güzar etmeğe ne hakkın
var? Karagöz-Hacivat yetiş imdadıma-Benim bahçemde keşkekle zırva yemeğe ne
hakkın var diyor… Zühre’nin Babası-Doğru söyle buraya niçin geldin? Yoksa sarik
güruhundan mısın? Karagöz-Hacivat-Sarığıburma ile et yer misin diyor? Yemem
efendim. (Kudret 2004:1008) Karagöz Zühre’nin evinde çalışmaya başlar. Zühre ile
Arap Halayık Tahir’i Karagöze sorarlar. Arap Halayık-Ağzını topla! Ben adamın ağzını
yırtarım. Karagöz-Mayısta ot topla ben labada toplarım diyor. (Kudret 2004:114)
Tahmis oyunu muhaveresinde Hacivat Karagöze eski dönemlerde yapılan
helva sohbetlerini anlatır. Hacivat-Eskiden helva sohbetleri yaparlardı. Bu akşam
senin evinde, yarın akşam benim evimde, öbür akşam başkasının evinde. KaragözŞarkısı nasıl helvanın? Hacivat-Evvela helvayı pişrirler, ba’de-hü bir tabağın yahut
bir tepsinin içine korlar, üstünü de tellerler pullarlar. Karagöz-Ne o? Helva gelin mi
oluyor? Hacivat-Değil acanım! Adet Öyle!Yarın akşam kimin nöbeti ise, götürürler
onun önüne korlar helvayı.Karagöz-Beyitleri nasıldır, Hacivat?Hacivat-Sana
öğreteyim.Karagöz-Öğret bana.
Hacivat- Helvanın üstünde fıstık
Hanenize kadem bastık
Al topun mübarek olsun
Almazsan da benim olsun(Kudret 2004:1043)
Oyunu ara muhaveresinde Karagöz evine gider karısı evde yiyecek bir şey
olmadığını söyler Karagözün Karısı-Herif evde ağza koyacak bir şey yok. Git şuradan
yarım okka pirinç al da, bir pilav pişirelim de çocukların önüne koruz da yerler…- Sade
pilav pişmez ya! Elli dirhem de yağ al, tuzla biberi de unutma. (Kudret 2004:1044)
Karagöz-Peki unutmam….Karagözün karısı- Hazır gitmişken, bir okka kuru fasulye,
üç okka soğan, iki okka da bulgur al-Herif yüz dirhem sucuk yarım okka pastırma,
bir okka da peynir al.-… Bir binlik zeytinyağı, üç okka nohut, iki okka da börülce
bir okka da sabun, üçyüz dirhem de mercimek al.- İki okka zeytin, beş okka tarhana,
bir okka da yufka, on okka da kömür, yarım çeki de odun unutma….-Kuyunun
ipi yoktur, kuyuya bir ip al;kova da eskimiş bir de kova al. Sacayağı ile maşayı da
unutma. (Kudret 2004:1045) Karagözün Karısının ihtiyaç listesi, oyunun oynandığı
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dönemin, mutfak ve çevresinde gerekli olan malzemeleri özetlemektedir. Ara
muhaveresinde Acem ile Hacivat karşılaşırlar Karagöz pencereden konuşmalarına
karışır. Acem-Yıhıl deyirem kaly-taban kişi yıhıl deyirem. Karagöz-Bal kabağı sensin
ulan! (Kudret 2004:1047) Karagöz Acem’in getirdiği ahuyu beğenmez Hacivatla ahu
bulmak için eşeğiyle yola çıkarlar yolda eşek ölür. Karagöz-…Şimdi götüreyim de
pastırma yaparım kışın yeriz! (Kudret 2004:1052) Oyunun fasıl bölümünde; Hacivat
ile Çelebi karşılaşırlar. Hacivat Çelebiyi Karagöze tanıtır. Hacivat-Beye Razakızade
derler. Karagöz-Şimdi tanıdım. Bunlar Üçkardeşler. Hacivat-Evet üç kardeştir nerden
bildin? Karagöz-Bunun büyüğüne Kara- üzüm derler, küçüğüne de Çavuş üzümü...
Efendim kulunuz geçende sizin küçük hemşireyi gördüm- muhallebi dükkânında.
Çelebi -Orada ne yapıyordu? Karagöz-Ne yapacak? Fıstık çapkınına uymuş, aşure
kasesi’nin üstünde muhabbet ediyorlardı. Çelebi-Benim hemşirem kim? KaragözSizin hemşireniz kuş üzümü. (Kudret 2004:1053) Çelebi Kahve kavrularak dövülen
Tahmisi kiraya vermek ister, Hacivat ona yardım eder. Tahmisi I. Ak Arap kiralar, Ak
Arap yanına iki Ak Arap daha alarak Tahmis de “Duwelim gahwa, hey ya hey! Urdub
gahva” (Kudret 2004:1056) kafiyeli sözcüklerle dibekte kahve döverler.
Tımarhane oyunu fasıl kısmında I. Deli- Merhaba karnabit salatası. KaragözEksik olma ben-i adem keratası (Kudret 2004:1093) I. Deli-Dinle beni balkabağı.
Karagöz-Söyle bakalım helvacı kabağı. Deli-Semizotu efendinin zuafadan bulunan
Tereotu nam cariyesinin nanemollaya tefrikan…(Kudret 2004:1095)
II. Deli-Yumurtanın gözünden akar kanlı yaş
Yetiş imdada benim baklava kardaş
Gör ki peynirli böreğe neler oldu
Hoşaf nerede kaldı pilav bir baş(Kudret 2004:1103)
Yalova Sefası Oyunu muhaveresinde Karagöz Hacivat’a gidecekleri
piknik için yaptıkları hazırlıkları anlatır. Karagöz-Geçen gün bütün ailece karar
verdik, yemekler yapıp öteberi hazırladık, üzüm incir ve sair şeyler de aldık…bugün de taze taze yalancı dolma yaptık. (Kudret 2004:1117) Hacivat-Bir tabak da
bana vermeli idin! Karagöz-Bir tabak sana verirsek bize bişey kalmaz. HacivatKomşuda pişen bize düşer. Hacivat – Sen gönder ben de gönderirim. Karagöz -“Bu
sepete sıcak sıcak konmaz, sonra ekşir; şu kuyuya sarkıtalım” dedim, karı inandı.
(Kudret 2004:1118) Karagözün karısı dolmaları soğutmak için dolma tenceresini
kuyuya sarkıtır. Karagöz de başka bir iple kuyuya iner tencerenin içindeki bütün
dolmaları yer, karısına yalan uydurmak için kendisini kuyuya atar, kuyunun
başında toplanan insanlar tarafından dışarı çekilen Karagöz karısına kendisi
kuyuya düşerken dolmaların kuyuya döküldüğünü söyler. Soğutucuların olmadığı
dönemlerde soğutma ve saklama koşularının da anlatıldığı oyunun fasıl kısmında
Çelebi ile Zenne Yalova sefasına gitmeye karar verirler, gerekli malzemeleri almak
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için Çelebi alışverişe gider. Karagöz ise Zenneden para almak için ona oyun oynar.
Karagöz -…Lokma buradan gittikten sonra sarıgüzel tarafına geçerken lokmacı
dükkânında birkaç kişi lokma yiyormuş. Zenne-Ey sonra? Karagöz -Sonra, bu da
kaza ile lokma tenceresinin içine düşmüş aç gözlünün biriside onu kapar kapmaz
yutmuş. (Kudret 2004.1122) Çelebi aldıklarını büyük bir çuvala doldurur. Çuvalların
yanında bekleyen Zenne önce Hacivat’ı sonra II. Çelebiyi Yalova ya götürmek için
çuvala sokar. Tiryaki gelir. Tiryaki-Ne içerdin? Karagöz-Salep içerdim, boza içerdim,
tütün içerdim, rakı içerdim, esrar içerdim(Kudret 2004:1129) …Zenne Tiryakiyi de
küpün içine alır, Ak Arap gelir-Siz buyle hanımeföndi, kuplerle harharlarla ne tarafa
teşrif? Zenne –Hoppamla Yalova sefasına gidiyoruz. Ak Arap- Buyle bizsiz bizsiz mi?
Zenne- Sen orada ne yaparsın gidersin de? Ak Arap- Kasdane kebabı satar, funduk
kebabı satar, getirir paraları sana verdim mi. (Kudret 2004:1131) Zenne Ak Arabı
da küpe alır. Arnavut gelir, Arnavut-Hanımefendi, böyle çüplerle harharlarla ne
tarafa cidiyorsunuz? Zenne-Hoppamla Yalova sefasına gidiyorum. Arnavut-Ha mori
beni cötürmez misin? Zenne – Sen orada ne yaparsın? Arnavut-Salep satarım, boza
satarım, paraları sana cetirir veririm. (Kudret 2004:1133) İstanbul da Piknik yapılan
yerlere ve Yalovaya dinlenmeye giden İstanbulluların yemek hazırlıkları, yanlarında
götürecekleri yiyecekleri taşıdıkları araç gereçler oyun içinde yer almaktadır.
Yazıcı oyunu muhaveresinde Hacivat-Efendim eğer dinlerseniz size mufassal
bir şey nakl edeceğim. Karagöz-Saatçi dükkânında fasulye mi yedireceksin? HacivatHayır efendim. Yani tuhfe- amiz bir nükte. Karagöz-Taratorlu kuru köfte… Hacivat
efendim geçen gün evde otururken hatıra bir şey hutur etti. Karagöz-Boza içerken
genzine tarçın mı gitti? (Kudret 2004:1147) Karagöz para kazanmak için Hacivat ile
çağrıldıkları konaklarda düdük çalmaya başlarlar. Arap Halayık- Ben zurna sesini
pek severim, biraz yanıkça. Karagöz-Ben tuzlu bademi çok severim biraz yanıkça
diyor. (Kudret 2004:1151) Oyunun fasıl kısmında Karagözün karısı işi olmadığı eve
yiyecek bir şey getirmediği için eve almaz. Hacivat-Doğrudur ya sen evin erkeği
olacaksın getirmiş yok götürmüş yok çocuklar evde aç bil-aç. Karagöz-Çoktan beri
yediğim yok kaymaklı güllaç. (Kudret 2004:1152) Karagöz yazıcı olarak çalışmak için
Hacivat’ın dükkânını kiralar yazı yazarak para kazanmak ister. I. Hanım, II.Hanım
ve Halayık mektup yazdırmaya gelirler. Halayık- Hanımefendi bu herih çıldırmış.
Karagöz- Ben çılbır yemem II.Hanım-Gönül gülzar-ı kuy-i yardan her dem mekan
saklar.Karagöz-Bizim karı kışa evde kurutulmuş patlıcan saklar. II.Hanım-Kafeste
bülbül elbet arzu-yi aşiyan saklar. Karagöz-Fasulye yahnisi için dizi dizi soğan
saklar. (Kudret 2004:1155) Karagöz- Etin lop yerlerini ben yoğiken lüpletir amma.Kuru bamya pişirse bana bir sahan saklar-Sucuğu peyniri sıçan aşırmasın diye her
gün Dolabın arkasında iki yaylı kapan saklar. (Kudret 2004:1156) Tiryaki alışveriş
listesini yazması için Karagöze gelir. Karagöz-Bu da kim? Aktar dükkânı kebap
olmuş, Çarşı-yı Mısırda ihtiyar halimle köfte yemekten halas oldum diyor. TiryakiYirmi dirhem sinameki, kırk dirhem havlıcan, kamışlı pırasa, yirmi dirhem diyar-ı
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don…(Kudret 2004:1167) Çelebi –İşte bendenizde bunu söylüyorum ya! Bu mahalleli
misiniz? Karagöz-Mahallebi değilim sütlacım. (Kudret 2004:1172)
Evet Efendim Muhaveresinde Hacivat-Vay Karagözüm benim iki gözüm
merhaba! Karagöz-Hoş geldin suda pişmiş balkaba(Kudret 2004:1179) …HacivatSenin nene ayağa kalkarlar cahil echelin birisin. Karagöz-Halt etmişsin sen ben reçeli
de yerim güllacı da. (Kudret 2004:1180)
Gazeteci muhaveresinde Hacivat-Canım öyle değil efendimizle biraz hasbihal
etmeye geldim. Karagöz-Beni sana bakkal diye kim anlattı? Hacivat-Ulan külhani
nasıl bakkal? Karagöz-Ne bileyim ben “ Eski bal yemeğe geldim” diyorsun.(Kudret
2004:1183) …Hacivat Karagöze mantık konusunda ne bildiğini sorar, Karagöz Ramazanda pişirirler üstüne yoğurt dökerler., içine kıyma korlar. Hacivat- Hay budala
hay! Mantık’ı mantı anlayarak gazetecilik yaptın ha? Aşk olsun sana! Karagöz-Aşk
olsun ya mantıyı kim sevmez. (Kudret 2004:1185)
Gül muhaveresinde Hacivat-A kardeşim inadına sözlerimin aksini iltizam
ediyorsun. Mamafih seni ez-dil ü can severim. Karagöz-Hacivat ister inan ister inanma
kahve için bende büyük fincan severim. Lakin şekerli olmalı. Sade suya sevmekten hiç
hoşlanmam. (Kudret 2004:1190) Hacivat Karagöze semai söyler. Karagöz-Sen şimdi
bunu anlatmak ister misin? Fındık içi gibi tane tane söylemeli bende sana kestane
kebap gibi koftiler atmalıyım. (Kudret 2004:1192)
İftar muhaveresinde Hacivat Karagözü iftara davet eder. Karagöz hangi yemekleri
pişirdiklerini sorar. Hacivat-Ala tavuk suyu ile şehriye çorbası. Karagöz-(sıçrayarak)
Amin!..Başka? Hacivat- Tavuk kızartması. Karagöz- (Bir kere sıçrayarak) Amin!..
Başka?Hacivat- Bilmem hoşuna gider mi, ala – kayseri pastırmasıyle tereyağına
pişirilmiş yumurta. Karagöz-Aman ne hoş!..(Ağzını şapırdatarak.) Başka? Başka?
Hacivat-Taze kuzu etinin kıymasıyla doldurulmuş körpe kabak dolması…-Ala iki
katlı kaymaklı ekmek kadayıfı…- Nefis revani ve kaymaklı güllaç. (Kudret 2004:1211)
Hacivat’ın evine gelirler. Hacivat sofrayı hazırlar gibi yapar. Karagöz- Ulan hani
sofra? Hacivat-Görmüyor musun sakız gibi yerde serili. Gideyim çorba getireyim. –
(yavaş yavaş gelerek çorba tasını yere koyar gibi yaparak) Aman efendim dökülmesin!
Buyurun Karagözüm, ala tavuksuyu ile yapılmış terbiyeli şehriye çorbası. Kaynıyor…
Karagöz-Salep!.. Hacivat-Haniya salep? Karagöz- Hani ya çorba? Hacivat-işte
efendin önünüzde duruyor dumanı tütüyor. Karagöz-Hasanpaşa’nındır efendim, mis
kokulu!.. (Kudret 2004:1212) Hasanpaşa fırını İstanbul da Laleli yokuşunda kandil
çöreği yapmakla ünlü bir fırın olarak bilinmektedir. Karagöz o dönem de kandil,
çöreği satıcılarının müşteri çekmek için kullandıkları sesleniş biçimini kullanarak
Hacivat’ın oynadığı oyuna ortak olmaktadır. Hacivat –Nasıl olmuş? Beğendin mi
lezzeti nasıl? Karagöz-Çok güzel olmuşa ama yağı biraz az gelmiş. Hacivat-Seni
gidi utanmaz arlanamaz aşçı seni! Böyle çorbanın yağını az mı korlar (Karagöze
bir tokat atar)Karagöz- Ulan ne vuruyorsun? Şimdi çorba tasını kafana geçiririm
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haa! Hacivat-Bu aşçıyı dövmezsem daha kim bilir ne kadar hatalar yapar. Gideyim
tavuk kızartmasını getireyim. (Kudret 2004:1212) Hacivat elinde tavuk kızartması
varmış gibi sofraya gelir. Karagöz-Ulan haniya tavuk? Haniya yemek? Hacivatİşte önünüzde duruyor. Aman efendim kedi filan kapmasın! Karagöz yer gibi yapar.
Karagöz-…Oh canım tavuk! Aman tavuk sakın içimde yumurtlama Hacivat-Nasıl
Karagöz tavuk kızartması? Karagöz-Çok iyi olmuş ama biraz iyice pişmemiş. (Kudret
2004:1213) Hacivat yemeği yapan aşçıya kızar ama Karagözü tokatlar. Sıra pastırmalı
yumurtaya gelir. Hacivat yumurta sahanını yere koyar gibi yapar. Karagöz-…Aman
yumurta canım yumurta karnımda sakın civciv çıkarma. Hacivat-Nasıl olmuş
yumurta? Karagöz-İyi olmuş ama biraz yumurtalar bayatmış. (Kudret 2004:1213)
Hacivat yumurtaları kendisine satan bakkala kızar tokat yiyeceğini anlayan karagöz
evine kaçar. Hacivat ekmek kadayıfı getirir. Hacivat-Aman efendim ağzına layık! Şu
kaymaklara bakın halis manda sütüyle yapılmış. Karagöz- Sakın sen yeme, on iki
ayda zor doğurursun. (Kudret 2004:1214) Karagöz yer gibi yaparak-Oh ne ala olmuş!
Revak balı gibi olmuş Hay yapan eller kırılsın. (Kudret 2004:1214) Hacivat tatlıyı
yapan aşçıya kızar Karagözü tokatlar. Hacivat yemekten sonra kahve içmeyi teklif
eder. Karagöz de kahveyi kendi evinde içmeleri için ısrar eder Hacivat’ı zorla evine
götürür. Hacivat’ın ona yaptığı gibi ortaya hayali yemekler getirir. Önce tereyağlı
tokat haşlaması, sonra, sarımsaklı yoğurt getirir. Karagöz ısrarla Hacivat’ın yemeği
beğenip beğenmediğini sorar. Hacivat yemeği beğendiğini söylese de Karagöz onu
tokatlar. Karagöz ortaya şiş kebap getir. Hacivat-Hani ya bunun kokusu? KaragözBuna derler (Bir tokat atarak ) verdiğin yağın tortusu! (Kudret 2004:1216)
Manici muhaveresinde Karagözle Hacivat ramazanda davul çalıp mani
söyleyerek para kazanmaya karar verirler, Karagöz çalar Hacivat mani söyler;
Hacivat-Yenicami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister…
…
Havaya attım fişeği
Döndü dolaştı köşeyi
Arkadaşımı sorarsanız
Paçacının kör eşeği
…
Şekerim var ezilecek
Tülbentlerden süzülecek
Bekletmeyin iki gözüm
Çok yerim var gezilecek. (Kudret 2004:1236)
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Öyle denmez muhaveresinde Hacivat Karagöze nasıl konuşacağını öğretir.
Hacivat-Hay terbiyesiz hay! Ulan seni validen terbiye etmedi mi? Karagöz-Etti.
Hacivat-Böyle mi etti? Karagöz-Yoo! Geçen gün mutfakta idim, bir yumurta, iki limon
sıkıp karıştırdı, sonra başıma döküp güzelce beni bi terbiyeledi. (Kudret 2004:1242)
Sahte Hasta muhaveresinde Karagöz karısına Hacivat’a Karagöz’ün hasta
olduğunu söyletir. Hacivat çok üzülür. Hacivat-Acaba harareti var mıdır çok su
içiyor mu kızım. Karagözün Karısı-Ne söylüyorsunuz, Hacivat Çelebi! Akşamdan
beri yetmiş iki kırba su içti. (Kudret 2004:1246) Karagözün karısı, Karagözün
hastalığının inandırıcı olması için o dönemde su satan sakaların su taşıdıkları
ağzı dar, altı geniş deriden yapılmış kaplardan yetmiş iki tane içtiğini söyleyerek
abartır. Hacivat hasta olan arkadaşını ziyarete giderken neler götüreceğini düşünür.
Hacivat-…Zaten balık pazarına inecektim. Biraz havyarlan birkaç francala almalıYahut bir bütün kıvırcık almalı. Sulu sulu pirzolasını yaptırır.- acaba nasıl edeyim?
Evde beş tane baba hindi var.Bilmem ki Karagöz dolmasını sever mi?Eğer sevdiğini
bilsem şimdi iki tanesini alayım hemen getireyim, hemen doldurup bir tanesini
fırına verirdiniz.Sakın oda midesini bozmasın.-Acaba başka ne gibi şeyler yiyebilir?..
Hasta için başlıca hafif meyvalar lazımdır. Şurdan yüzeli kadar portakal, kırk tane
mandalina, birkaç yüz limon, yirmi otuz okka şeker almalı. Zira herhalde harareti,
vardır. (Kudret 2004:1248) Karagöz kendisini ziyarete gelen arkadaşına görünmek
için zorla aşağı gelir, Hacivata görünür. Karagöz - ..Keratanın gözleri gözümün içinde.
Çakacak diye ödüm kçopuyor. Hacivat- Nasıl? “Çakmak” mı Karagöz? Karagöz Evet
“Çakmakçıların” diyorum” yağlı simidi olsa” diyorum “acaba kuru kuruya yiyebilir
miyim? Diyorum. Hastalık acayip. (Kudret 2004:1248) Hacivat-“Mangır mı yok “
dedin? Saye-i veli-ni mette bendenize de var. Siz efendim asla endişenak olma.
Karagöz-Aşureye yağ mı koma? Hayır yağlı değil pekmezli canım istiyor da bakalım
nasıl olacak.-Aşureyi kim söyledi be! Hacivat -… Bak benim bu kadar avcı ahbabım
var. Hususiyle şimdi de mevsimi. Birine söyleyim, bir iki yüztane kadar bıldırcın
vurdurayım. Yüz tane kadar da canlı tutturayım(Kudret 2004:1250) … Hacivat-Keşke
su saatte sıhhatte olsan da istediğin yemekleri yedirsem sana, Doğru seni mükemmel
bir lokantaya götürürdüm.. Evvela hindi derisinden ala terbiyeli bir çorba, arkasından
piliç kızartması, pirzola, kızartma, ekmek kadayıfı bol kaymaklı, tavuk göğsü
mahallebi, efendim sütlaç…Vel hasıl neler neler maydanozlu köfteler.- Hasta için de
sebzeye gelelim. - Mesela Amasya’nın mini mini çiçek bamyasını bol yağlı et suyunlan
pişirtip atar mısın gövdeye! (Kudret 2004:1251) Karagözün hastalığına inanmayan
Hacivat hastalığın adını sorar. Karagöz-.. Fransızca dedi.”Turidksiyon” kuş lokumu
reyatsiyon ta bi ederler “dedi.Hacivat-.. Peki, hastalık neden gelirmiş? Karagöz-…
Mesela bi mahalde iki katlı bol kaymaklı gibi, halis sütlen tavukgöğsü gibi, revani,
aşure, sütlaç gibi mübarek zatlara tesadüf olunursa… Hacivat-Peki şimdi boğazının
tedavisi neylen olacak ekmek kadayıfıyla mı? Karagöz-Ona ne şüphe !..Hem hekim
söyledi,”Rüyanda hangi tatlıyla uğraşırsan ertesi gün onunlan muacele yapacaksın
dedi(Kudret 2004:1252).
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Şiir Oyunu muhaveresinde Hacivat-Hay Karagözüm merhaba! Karagöz-Hoş
geldin suda pişmiş balkabağı(tokat) (Kudret 2004:1255) …Hacivat-Aman Karagözüm
ben seni eshab-i şuaradan bilirim. Bilmem ki şiirlerden neler bilirsin. KaragözŞehriyelerin hepsini bilirim. Hacivat-Ne şehriyesi? Karagöz-Arpa şehriyesi, yıldız
şehriyesi, tel şehriyesi,şehriyelerin şehriyesi. (Kudret 2004:1255) Hacivat şiir okur,
Karagöz anlamaz. Karagöz-Dur! Bunların sonu “dim” mi olacak?
Hacivat- Evet.
Karagöz-Sen benden “Dim”leri dinle şimdi: Dün akşam bahçede gördüm sarı
ayvaya imrendim.
Hacivat-A birader bu benim söylediğime uydu mu?
Karagöz-Dimlere dikkat tepelerim ha!
Ağaçta sallanırken kırmızı elmaya imrendim.
Haraççı başı baş yerken ağzımdan sular aktı,
Terledim yandım sıcaktan kaymaklı dondurmaya im…ren…dim.. (Kudret
2004:1257)
Tulum oyunu muhaveresinde Hacivat-Karagöz şimdi letaifin sırası değil.
Karagöz- Olsa da yesek. Hacivat-Neyi? Karagöz – İşte o kadayıfı. Hacivat-Ulan ben
sana kadayıf dedim mi? (Karagöze vurur) Karagöz-Ben de sana tepsi böreği dedim
mi? (Kudret 2004:1262)
Sonuç olarak konusunu günlük hayattan, tarihten ve edebiyattan alan Karagöz
oyunları, halk edebiyatı (ninni, şiir, âşıklık geleneği, atasözleri, deyimler) mutfak
ve çevresinde kullanılan etnografık ürünler, yiyeceklerin satıldığı mekânlar ile
dönemin ekonomik ve siyasi durumu, İstanbul’da yaşayan farklı inanç ve kültürlerin
belirgin özelliklerini hayal perdeye yansıtmıştır.
Oyunlarda kendisini “pisboğaz” olarak tanımlayan, yersiz konuşmaları ve
eleştirileri ile Karagöz’ün yarattığı kişilik, 1908 yılında İstanbul da yayınlanmaya
başlayan “Karagöz” gülmece gazetesi’ ni ve yazarı bilinmeyen “Karagöz Mutfakta“
kitabını ortaya çıkarmıştır. Kitapta, oyunlarda aklında hep yemek ve yiyecekler olan
ama yemek yapmayı bilmeyen Karagözün yemek tarifi verdiğini hatta yemek yenen
ortam ve yemek yemenin inceliklerini anlattığını görüyoruz.
Genellikle İstanbul’da geçen oyunlar İstanbul da yaşayan farklı kültürler ve etnik
gurupları, halk edebiyatı türleri (şiir, bilmece, atasözü ve deyimler) Anadolu’dan
İstanbul’a göçlerle gelen yiyecek türleri (Trabzon fasulyesi, Trabzon tereyağı,
Amasya bamyası, Bursa şeftalisi, Bursa kestanesi, Kayseri pastırması) İstanbul
da yemek yenen yerler, ünlü fırınlar, yiyecek ve içeceklerle ilgili meslekler (aşçı,
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saka, bozacı, tahmis, bakkal ) ile lokantalarda, kebapçılarda pişirilen yemekler, özel
günlerde yemek hazırlıkları konularında birçok bilgi karşımıza çıkmaktadır.
Oyun metinlerinde 120 yemek ismi, 80 yiyecek, 22 çeşit içecek ismi geçmektedir.
Ayrıca oyunlarda adı geçen günümüzde kullanılmayan okka, kıyye, gazevi, dirhem
gibi ağırlık ve ölçü birimleri, Sünnet, düğün, ramazan gibi özel günlerde yapılan
yemekler, günümüzde unutulmuş lezzetlerden tükenmez şerbeti, zerde benzeri
zırva, kübbad limonu, civriz yağı, geleneksel uygulamalardan, helva sohbetleri,
yeni doğan çocuğun tuzlanması Osmanlı dönemi geleneksel kültür ve sosyal yaşamı
ile ilgili bilgi vermektedir.
Kar-i kadim adı verilen eski klasik oyunlar dışında günümüze uyarlanan yeni
oyunlar ile Karagöz oyun metinlerinin dinamik bir yapısı olduğu ve kendisini zamana
uydurabildiği görülmektedir. Oyunların oynandığı zamana ışık tutmak amacıyla
yazılı olan oyunlar üzerinden araştırma yapmak Kültür mirasımız olan Karagözün
yaşatılmasına ve geleneksel mutfak kültürümüzün yemekleri ve malzemelerini
ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunacaktır. Hayal perdesinden yansıyan
Karagöz’ün söylediği gibi; Her ne kadar sürç-i lisan ettikse affola!
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ESKİ STÜDYOLARDA GELENEKSEL VE
TARİHİ KIYAFETLERLE
ÇEKİLEN HATIRA FOTOĞRAFLARI

Öğr. Gör. Sabahattin TÜRKOĞLU

Osmanlılarda batılılaşma eğilimi, bilindiği gibi 18. Yüzyılda başlamış ve hızla
devam etmiştir. Zamanla bu eğilimin kıyafetten teknolojik gelişmelere kadar
bütün alanlara yayıldığı, hatta gelenekleri etkilediği gözlenmektedir. Aslında bu
eğilimi salt batılılaşma olarak yorumlamak yanlış olacaktır, zira söz konusu olan,
batıyı taklit etmek değil, fakat aynı dönemde bütün batı ülkelerinin ortak hedefi
halindeki endüstri devriminin getirdiği belirgin gelişmeyi yakalama gayretiydi.
Osmanlı Dünyası devletiyle milletiyle bu evrensel gelişmenin gerisinde kalmak
istememiştir. Böyle olunca Batı ülkelerindeki teknoloji, bilim, tıp konularındaki
yeni gelişmeler ülke sathında uygulama alanına alınmıştır. İşte 19. Yüzyıl
başlarında icat edilen fotoğraf makinası bunlardan biridir ve Osmanlı ülkesine
gelmesi fazla zaman almamıştır. Konuya en büyük ilgiyi gösteren de dönemin
padişahı Sultan II. Abdülhamit olmuştur. Bunun en önemli sebebi Padişahın ülke
genelinde gerçekleştirdiği kalkınma hareketleri ve inşa edilen yeni ve Avrupai
tesislerinin görüntülenmesi isteğiydi. Sarayda görevlendirilen fotoğrafçılar daha
çok bu işi yapmışlardır. Peysaj ve portre fotoğrafçılığı ise daha çok bağımsız çalışan
fotoğrafçılar tarafından yapılıyordu. Portre çekimi ise bir stüdyo gerektirmekteydi.
İstanbul’da fotoğrafla ilk uğraşanlar Ermeni ve Rum azınlıklar olmuştur. Nitekim
Pera’da (Beyoğlu) ilk kurulan stüdyo yunan asıllı bir Osmanlıya aitti. Vassilaki
(Basile) Kargapoulo (1826-86) adlı bu fotoğrafçı, stüdyosunu 1850’de açmıştır.
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Sonraki yıllarda Kargapoulo, gene Pera’da ikinci bir stüdyo, “El Chark”ı açtı. Bu
ikinci stüdyo konumuzu yakından ilgilendirmektedir, zira zengin bir kıyafet
koleksiyonuna sahipti.
1853’te bu kez Ermeni asıllı Pascal Sebah’ın aynı tarzda bir fotoğraf stüdyosu
açtığına tanık oluyoruz. Geleneksel kıyafetli Osmanlı tiplerini ilk çeken bu
fotoğrafçıdır. Aynı kişi daha sonra, 1873’te Viyana’da açılan Osmanlı kıyafetlerini
(Elbise-i Osmaniye) bir albüm için fotoğraflamış bu çalışmalarından dolayı padişah
tarafından 3. Derece Mecidiye nişanıyla ödüllendirilmiştir. Fotoğrafçı olarak ünlenen
ve sarayın ilgisine erişen Abdullah Biraderler’in de Ermeni asıllı olduğu biliniyor.
Fotoğraf Stüdyoları
Her şeyden önce Avrupa’da kurulan ilk fotoğraf stüdyoları ile İstanbul ve diğer
büyük Osmanlı şehirlerinde kurulan stüdyoların aynı amaçlı olmadığını belirtelim.
Bilindiği gibi fotoğraf, kendi icadından önce görsel ihtiyacı karşılayan resmin yerine
geçmiştir. Gerek portre, gerek şehir ve doğa manzaraları ve gerekse hatıra nedeniyle
daha önce fırça ve kalemle yapılan tasvirler çok daha seri ve aslına sadık biçimde
fotoğraf olarak yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki uygulamanın Avrupa’dan farkı
ise batılıların ve yerli halkın bazı isteklerinden kaynaklanmaktaydı.
Batılının kafasında Osmanlı dünyası çok az bilinen, büyülü ve esrarengiz
Doğu idi. Bu yüzden yalnız Osmanlı ülkesi değil bütün doğu ve hatta kuzey Afrika
ülkelerini ve buralardaki yaşam ve yapıları konu alan yeni bir sanat akımını,
Oryantalizmi başlatmıştı. Bu devam ediyordu. Aslında bu akım, kendinden önce
başlayan Turqueries (Türk tarzı) yöneliminin bir devamı sayılabilir. Daha sonra
demiryolları ağının İstanbul’a ulaşmasıyla beraber ünlü “şark ekspresi” sayesinde
Avrupa’dan İstanbul’a toplu geziler düzenlenmeğe başlamıştı (1840). Bazıları bir
fotoğraf makinasına da sahip olan bu meraklı Avrupalılar İstanbul’da gördükleri
ilginç görüntüleri hem kendileri çekiyor hem de hazır fotoğraflardan satın almak
istiyorlardı.
Başta İstanbul olmak üzere ülkedeki bazı stüdyo sahipleri bir taraftan bu isteklere
cevap verirken bir taraftan da yerli halka fotoğraf çekme alışkanlığı ve sevgisi
aşılamak isteyerek müşteri arttırmak amacıyla bir takım yollara başvuruyorlardı.
Zira ilk zamanlar Müslüman halk fotoğraf olayına soğuk bakıyor, bilhassa dinsel
açıdan “günah mı, değil mi?” ikilemi yaşıyordu. Bu durum fotoğrafçılık mesleğini
seçmede de rol oynamıştır. Sonuç olarak stüdyosu olan fotoğrafçılar için konu, gelen
talepler doğrultusunda ilginç bir noktada yoğunlaşıyordu; folklorik ve tarihi kisveli
insan görüntüleri. En çok rağbet gören bunlardı.
Önce Oryantalist sanatçıların ilgilendikleri görüntülerden söz edelim. Bunu,
doğuda var olup ta batıda olmayan her şey diye genelleştirmek belki biraz abartılı
olur, ancak doğuda var olan ve bir batılının ilginç karşılayacağı her görüntü
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oryantalist sanatçıları ilgilendirmiştir. Cinsel dürtüsü nedeniyle harem ve doğulu
kadın konuları ise genellikle ön plana alınmıştır. Avrupalı ressamların pek çoğu
fotoğrafın icadından önce Türkiye, İran veya Kuzey Afrika’yı gezip tuval üzerinde
görüntülenmiş olan önceki ressamların çizimlerinden faydalanarak, buraları
görmeye gerek duymadan eserlerini yaratmışlardır. Böyle olunca dekor ve kıyafet
olarak malzeme sıkıntısı yaşanmış, benzer aksesuar ve benzer kıyafetler farklı
ressamların tuvallerine yansımıştır. Oysa yukarıda sözü edildiği üzere İstanbul’a
ziyaretler başladıktan sonra gelenler, hem pek çok hatıra eşyası satın almakta hem
de stüdyosu olan fotoğrafçıların daha önce hazırlayarak çoğalttıkları kartpostal
tarzında fotoğraflardan elde ediyorlardı. Bu turistlerin isteklerine göre fotoğrafçıların
repertuvarı durmadan genişliyordu. Harem kadınından seyyar satıcılara, bölgesel
halk giysili insanlara, halk ozanları, çengiler hamamcılar, hamallara kadar birçok
insan tipi stüdyo ortamında çekilip çoğaltılıyordu. Özellikle batılıların tercihi
olan sahneler yaratılmaya çalışılıyor, aksesuvar olarak Doğu’yu hatırlatan nargile,
kur’anlı rahle, Türk kahvesi, fincanlar gibi malzemeler kullanılıyordu. Sonuç olarak
çekilen fotoğraflar gerçek Osmanlı yaşamını değil, Batılıların kafasındaki Osmanlı
imajını yansıtmaya başlamıştı.( E.Özendeş, Sebah..s. 164) Ne var ki ticari amaçlı
yapılan bu kartpostallarda her şeyde(dekor, kıyafet , aksesuar vs.) biraz yapaylık,
yakıştırma ve geçiştirme havası sezilir. Yani herşey benziyordu ama aslı değildi.
Bu arada stüdyo fotoğrafçılığının 1925’ ten sonra yavaş yavaş bütün Anadolu’ya
yayılmağa başladığı dikkat çekmektedir. Önce o dönemin Bursa, Edirne, Konya,
İzmir, Adana ve Trabzon gibi büyük ve önemli merkezlerinde, daha sonra Batı
Anadolu’da daha yaygın olmak üzere, bütün Türkiye’ye yayıldığını görüyoruz.
Taşradaki ilk stüdyolardan biri gene Kargapoulo tarafından Edirne’de açılmıştır.
Eskiden stüdyolarda fotoğraf çektirme alışkanlığı elbette bir tercih değildi.
İnsanlar buralara daha çok bir ihtiyacı karşılamak için gidiyorlardı. Bilhassa
cumhuriyetin ilanından sonra birçok resmi evrak için fotoğraf istenmesi ihtiyacı
doğal hale getirmişti. Kaldı ki fotoğraf makinası yalnız fotoğrafçılarda vardı.
Türkiye’de uzun süre pahalı bir gereç olarak satılan fotoğraf makinalarının yaygın
olarak kullanılması ve kurum dışı kişilerin mülkiyetinde de olmaya başlaması
1950’li yıllardan sonradır.
Stüdyosu olan fotoğrafçılar vesikalık dışında fotoğraf çektirmeğe alıştırmak için
sıradan insanların bazı zaaf ve eğilimlerinden faydalandılar. Bunlardan en önemlisi
Osmanlı halkının geleneksel kıyafetlere karşı olan büyük sevgisi ve bağlılığıdır.
Hele bu kıyafet erkekler için mertliği, kahramanlığı; kadın ve kızlar için gösteriş ve
güzelliği ön plana çıkarıyor idiyse değeri bir kat artmaktaydı. Buna karşılık bütün
toplumda zamanla yeni Avrupai kıyafetlerin, yani o dönemin tabiriyle “asri” giyimin
çağdaşlaşma ölçüsü olarak kabul görmesi giderek eski geleneksel kıyafetleri nostaljik
bir obje haline getirmiş böylece bu kıyafetler eski dönemlerin gardırobu sayılan
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sandıklara saklanmış ya da fotoğrafçıların gardırobuna stüdyo malzemesi olarak
girmiştir. Bu sayede fotoğrafçılar, anı fotoğrafı çektirmeğe gelen insanların önüne
çeşitli seçenekler sunmuş oluyorlardı. Günlük taşıdığı kıyafetle fotoğraf çektirmek
istemeyen müşteriler, isterlerse kendi yörelerinin eski geleneksel kıyafetini,
isterlerse bir İstanbul efendisi (veya hanımının) kıyafetini, hatta isterlerse başka
bir tarihi kıyafeti giyerek objektife poz verebiliyorlardı. Aslında olaya biraz eğlence
gözüyle bakanlar da vardı. Hem bu düşünceyle, hem sanatsal performanslarda
değerlendirilmek, hem de nostaljik duygulara cevap vermek üzere derlenen
Hasan Tahsin Parsadan’a ait koleksiyon yakın zamana kadar varlığını korumuştur.
Günümüzde (yakın zamanda) bile Galata’da Doğan Apartımanı girişinde “giycek”
adıyla benzer bir stüdyonun açıldığı biliniyor.
Bu arada stüdyo ortamını da cazip hale getirmek için birçok yenilikler yapılıyordu;
farklı aksesuarlar, süslü, oymalı koltuk ve kanepeler konuyor, tiyatro dekoru gibi
dekorlarla fon oluşturuluyor, çekilen fotoğraf özel biçimli kadranlar içine alınıyordu.
Zaman ilerledikçe stüdyolara çocukların da ilgisini çekecek objeler konmaya başladı;
oyuncak atlar, bisiklet, çeşitli iri bebekler v.s. Bir yazarımız 1910’da Bab-ı Ali yokuşunda
kurulan Resna Fotoğrafhanesi’nden şöyle söz eder; “Özel olarak hazırlanan, birçoğu
da yurt dışından getirilen resimli fonlar, çok titiz olarak seçilmiş aksesuarlarla
desteklenir. Fonlarla modeller adeta özdeşleştirilir. Denizci kıyafetiyle bir gemide
fotoğraflanan çocuğun elindeki dürbün hiç de tesadüfî değildir.” (G. Bölük, T.Tarih,
Mart.2006) Elbette bu ticari amaçlı uygulamaların birçoğu Avrupa’dan esinlenerek
yapılıyor ve Türkiye’ye adapte edilmeğe çalışılıyordu.
Daha sonra yeni evlenen çiftlerin düğünden önce stüdyo fotoğrafı çektirme
geleneği ortaya çıktı. Çok yaygın olan ve düğün programının bir parçası haline gelen
bu uygulama hala birçok il ve ilçemizde devam etmektedir. Daha az görülmekle
beraber sünnet çocuklarının da eskiden sünnet olayından önce stüdyo fotoğrafları
çekilirdi.
Tercih Edilen Kıyafetler
Zamanla bir adet haline gelen bu uygulamalarda acaba daha çok hangi kıyafetler
tercih ediliyordu? Kişilerin stüdyoda kendi günlük kıyafetinden farklı bir kıyafetle
fotoğraf çektirirken tercih ettiği kıyafetin seçiminde çeşitli faktörler rol oynuyordu.
Bunlardan birincisi kıyafetin geçmişte toplumun veya o kişinin kahraman (hero)
olarak görüp kabul ettiği kişilerin kıyafetiydi. Bunlar bir nevi idol olarak taklit
edilmek isteniyordu. Erkeklerde, kahramanlık öyküleri dilden dile dolaşan eski
efeler (zeybekler), Kafkas kahramanı Şeyh Şamil buna örnek olarak verilebilir.
Nitekim stüdyolarda en çok tercih edilen erkek kıyafetleri zeybek ve Kafkas
kıyafetleri olmuştur. Elbette bu kıyafetlerin estetik yönlerinin ve kişiye görkemli bir
gösteriş sağlamalarının da tercihte rolü olmaktaydı. İhtişamlı görünüşü ve Avrupa
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ülkelerinde de tanınmış olması nedeniyle genç Osmanlı subayı Mustafa Kemal’in
Sofya’da ataşe militer iken bir gece daveti sırasında giydiği yeniçeri kıyafetini
unutmamak gerekir. Mustafa Kemal, bu kıyafeti günler öncesinden İstanbul’a
sipariş vermiş ve giyerek katıldığı baloda büyük ilgi ve beğeni kazanmıştı. Daha
sonraki yıllarda ressam Münih Fehim bir çizgi resminde Atatürk’ü zeybek kıyafetiyle
göstermiştir. Ressamımız bunu yapmakla şüphesiz Atatürk’ü ulusal bir kahraman
olarak gördüğünü belirtmek istemişti. Böylece bazı kıyafetlerin simge niteliği
taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Erkek çocuklar için en çok tercih edilen
ise denizci kıyafetiydi.
İkinci olarak ortaya çıkan faktör ise nostaljik duygulardan kaynaklanır. Bu
düşünceyle fotoğraf çektirenler çoğunlukla kıyafetini giydikleri bölgede doğup
yaşamışlar, genç veya çocuk iken bu kıyafeti taşımışlar veya sadece babaları ve
anneleri giymiş olabilir. Bu tür uygulamada elbette bir takım özlemlerin izleri vardır.
Çok ilginçtir ki saray mensupları bu akımlara itibar etmemiştir. Tersine sarayda
yaşayanlar hatta aristokrat kesim çağdaş batılı kıyafetlerle fotoğraf çektirmeği
tercih etmişlerdir. Kaldı ki batılı kıyafetleri ilk giyen bu kesim olduğu için fotoğraf
olayında da çoğu kez kendi kıyafetlerini taşır halde olmuşlardır.
1873’teki Viyana Sergisinin Etkisi
19. yüzyılda moda haline gelen uluslararası sergilerin birçoğuna Osmanlı devleti
de katılmış hatta yurt dışında bazı bağımsız sergiler açılmıştı. Tarihlerde “Elbise-i
Osmaniye” adıyla geçen sergi de bunlardan biriydi ve 1873 yılında Viyana’da açılmıştı.
Sergide görüşe sunulan kıyafetler ülkenin dört bir yanından getirtilmiş, tamamen
otantik kıyafetlerdi. Bunlar yukarıda belirtildiği gibi Foto Pascal Sebah tarafından
fotoğraflanmış ve içinde Osman Hamdi Bey’in de bulunduğu bir komisyon
tarafından hazırlanan metinle birleştirilerek bir katalog-albüm halinde basılmıştı.
Albümün fotoğrafları bir stüdyoda çekilmiş ve fotoğrafların çoğunda aynı
mankenler kullanılmıştır. Halk giysilerimiz için çok değerli ve ilk fotoğraf belgeleri
olan bu görüntüler sonradan pek çok yerli ve batılı ressama malzeme olmuştur.
Etkinliğin içinde olan ve katalog-albümün metin yazarlarından biri olan Osman
Hamdi Bey’in bile bu olayda isteyerek mankenlik yaptığı bilinir. Kaldı ki Osman
Hamdi Bey, bu kıyafetlerden bazılarını giyerek kendi tablolarında yer aldığı
anlaşılmaktadır. Bir yönüyle Oryantalist akımda malzeme olarak kullanıldığı
görülen bu halk kıyafetlerinin konumuzla ilgisi ne olabilir? Bizce gerek bu
kıyafetlerin sergilendikleri Viyana’da büyük ilgi görmesi gerekse çıkarılan albümün
başarısı stüdyo fotoğrafçılığı için bir teşvik olmuştur.
Etnomaskeleme
Etnomaskeleme, etnik bir kültürün kıyafetlerinin, jestlerinin, görünüşünün,
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dilinin, kültürel kodlarının ya da kimliği oluşturan diğer bileşenlerin taklit
edilmesidir.(Konuk, s.169)Bunun konumuzla dolaylı da olsa bir ilgisi bulunmaktadır.
Bununla beraber etnomaskeleme olayı başka özellikler taşımakta ve başka nedenlere
dayanmaktadır. Osmanlı tarihinde bu eğilimin ülkede geçici olarak yaşayan veya
Osmanlı coğrafyasını gezmeğe gelen gezgin Avrupalılarda yaygın olduğu bilinir.
Halk arasında rahat dolaşmak, iş yapmak veya başka bir nedenle kimlik gizlemek
için kıyafet değişikliği yoluna gidilmiştir. Bununla ilgili kadın ve erkek pek çok
Avrupalıya ait öykü bulunmaktadır. Aslında Osmanlı tarihinde de farklı kıyafetle
halk içine karışan, devrin deyimiyle “tebdil-i kıyafet” taşıyan devlet adamları da bir
nevi aynı görüntüyü verirler.
Bazı Avrupalı diplomatlar ve eşlerinin bir takım gösterişli Osmanlı kıyafetleri
giyerek fotoğraf çektirmesi ise fanteziden öteye geçmez. İstanbul’un işgali yıllarında
bazı İngiliz ve Fransız subaylarının eşleri de aynı hevesle stüdyolara giderek çarşaflı
ve bazı mahalli kıyafetlerle fotoğraf çektirmişlerdi. Ancak Fotoğrafın icadından
önce sıkça görülen bu tür eğilimlerde beğeni ve takdir duygularının da yer aldığı
inkâr edilemez. İngiliz elçisinin ünlü eşi Lady Montagu(1817) ve bazı Avrupalı
diplomatların Osmanlı kıyafetleriyle tuvallerde yer alması ve Montagu’nün
mektuplarındaki övücü sözler bunu kanıtlar. Başka bir İngiliz kadını G. Elison
da etnomaskelemeyi deneyenlerdendir. Bazı kaynaklar Avrupalı bu kadınların
Osmanlının gizemli kadınının kıyafetine girip onlar gibi olma denemesini cinsel
heyecan olarak yorumlarlar. Bütün bunlara karşılık yabancılara yasak olan yerlere,
özellikle dini mahallere girebilmek amacıyla etnomaskeleme yoluyla her türlü riske
rağmen erkek kıyafetine bile girmeyi göze alan Avrupalı kadın yazarlar bile vardır.
1835’te Türkiye’ye gelen Julia Pardoe bunlardan biridir ve büyük bir cesaretle namaz
vaktinde Sultanahmet camiine Müslüman erkek kıyafetiyle girmiştir.
Çarşafını, başındaki türbanını varsa peçesini tamamen veya kısmen atarak
Avrupa’da seyahat eden veya sürekli ikamet eden Türk hanımlarının anıları ise
Avrupalı okuyucular nezdinde fazla ilgi görmemişdir.. Zeynep hanımın anıları buna
bir örnektir. Zamanın dış işleri bakanı olan Nuri bey’in kızları olan Zeynep ve Melek
hanımlar 1906’dan itibaren Avrupa’da yaşadılar, bunlardan Zeynep hanım Avrupa’da
seyahat ederek hatıralarını yazdı. (Konuk, cogito 55.s.185)
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