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Değerli okuyucularımız, 
Konya Ticaret Odası olarak şehrimizin ekono-

mik ve sosyal yaşamını, tarihî ve kültürel değerleri-
ni ele alan ve yılda bir kez yayınladığımız Yeni İpek 
Yolu Dergisi “Konya Kitabı”nın bu kez “KAY-
BOLMUŞ VE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ 
MESLEKLER” adlı XV. özel sayısını sizlerle bu-
luşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Konya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
kadim bir başkenttir. Yapılan araştırmalarda şehri-
mizin yerleşimi Prehistorik (Tarih Öncesi) çağdan 
başladığı görülmektedir. Konya’nın merkezinde 
yer alan ve aynı zamanda bir höyük olan Anadolu 
Selçuklu Sultanı II. Alaeddin Keykubad’a nispet-
le Alâeddin Tepesi adı verilen sun’î tepe ve çevre-
sinde yapılan araştırmalar sonucu prehistorik çağ 
içinde gerek Neolitik (Cilalı Taş Devri) ve Kalko-
litik ve gerekse Erken Bronz Çağlarına ait kültürel 
bulgulara rastlanmıştır. Yine Prehistorik çağa ait 
höyüklerden, Konya›nın bugünkü merkez Harman-
cık Mahallesi’nde yer alan Karahöyük ve Konya 
Ovası üzerinde bulunmuş en eski ve en gelişmiş 
Neolitik devir yerleşim merkezi olan Çatalhö-
yük bulunmaktadır.

Böylesine derin bir tarihi bünyesinde barındı-
ran, bu sürece ev sahipliği yapan Konya; kültürel, 
sanatsal ve meslekî alanda da zengin bir birikime 
sahip olmuş ve hâlen de olmaya devam etmektedir. 

130 yıllık bir geçmişe sahip olan Konya Ticaret 
Odamız da her zaman bu birikimlerin farkında olan, 
tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkan, özümse-
yen ve bu değerleri yazılı hâle getirerek gelecek 
nesillere aktaran kurumsal bir yapı sergilemiştir. 
Bu çerçevede 60’ın üzerinde eser yayımlanmıştır. 
Tarihî bilgi ve belgelerin korunmasına yönelik ça-
lışmalara projelere destek verme gayreti içerisinde 
olmuştur. 

Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi ve Os-

manlı Dönemi’nde İstanbul’dan sonra en büyük 
eğitim kurumu zenginliğine sahip olan Konya gü-
nümüzde de bu tarihî misyonunu yaşatmak için 
harekete geçmiştir. Bu minvalde bir üniversite kur-
muş olan Konya Ticaret  Odası bu üniversitesini 
1251 yılına yani Karatay Medresesi’nin kuruluşuna  
tarihlemiştir. Kısa zamanda beş üniversiteye sahip 
olan hatta altıncı üniversitesini kurma çalışmalarına 
başlayan şehrimizde Odamızın da mütevellisi ol-
duğu Karatay Üniversitesi’ni dünyanın en önemli 
üniversiteleri arasında yer almasını hedefliyoruz. 
Kurulduğu yıldan itibaren sürekli gelişen her yıl 
bünyesine yeni fakülte ve yüksekokullar kazandı-
ran üniversitemizin ana hedeflerinden biri de ülke-
mizin, şehrimizin beşeri sermayesine katkı sağla-
maktır. 

Bizim anlayışımız sadece ekonomiye odaklan-
mak, ekonomik zenginliklerimizi ortaya koymak 
değil; tarihî, kültürel ve sosyal zenginliklerimizi de 
gelecek nesillere aktarabilmektir. 

Bugüne kadar yayımladığımız eserlerle bunu 
yapmaya gayret ettik. Her yıl özel sayılarımızda ta-
rihe not düşmeye çalıştık. 15. sayısına ulaştığımız 
özel sayılarımızda 600’ün üzerinde özgün makale 
ve araştırma yazıları yayımlandı.  Yayınlarımızda; 
Anadolu’muzun ve  şehrimizin  sosyo-kültürel kim-
liğini ve bilimsel profilini ortaya çıkarmaya çalıştık.  

Özel sayılarımızın alanında tek kaynak olma 
noktasında önemli bir yere geldiğini görmek bizle-
re büyük mutluluk veriyor. Bugüne kadar yayımla-
nan özel sayılarımız ilimizin, ülkemizin kültürel ve 
ekonomik tarihine ışık tutuyor, bilim çevrelerine ve 
araştırmacılara kaynak oluyor. Umut ediyorum ki 
bu misyonunu sizlerin de ilgi ve desteği ile gelecek 
yıllarda da sürdürecektir.

Değerli okuyucularımız,
Bir şehrin kimliğini oluşturan değerlerin ba-

şında o şehirde tutulan meslekler gelir. Kökenleri 

SUNUŞ
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çok eskilere dayanan mesleklerin dinler tarihine, 
semavî dinlere kadar yansımış olması da bu mes-
leklerin insan hayatının vazgeçilmez bir parça-
sı olduğunu göstermektedir. İlk Peygamber Hz. 
Adem’den Son Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V)’e kadar hemen bütün peygamberlerin bir 
mesleklerinin bulunması/öne çıkarılması ve bunla-
rın o mesleğin/meslek erbabının pîri sayılması da 
bu konunun önemini göstermeye yetmektedir. Türk 
Esnaf Teşkilatı Ahilik Kurumu’nun esnaflık kültü-
rünün kurumsallaşmasındaki misyonunu ve Ticaret 
Odaları ile Uluslar arası Kalite Standartları’nın ta-
şıdığı önem düşünülünce mesleklerin tarihçelerinin 
araştırılması gereği de daha iyi anlaşılmış olacaktır. 
Bunun yanında esnaf ve meslek destanları ile esnaf 
sözleri ve esnaflıkla ilgili menkıbe ve inanmalar da 
edebiyatımıza ve kültürümüze yansımış olan zen-
ginliklerin başında gelmektedir.  

Bu yıl da “Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler”le ilgili çalışmamızı sizlerle 
paylaşıyoruz. Bu kitabı yayımlamaya karar verme-
den önce arkadaşlarımız bir literatür taraması yaptı. 
Bu alanda birçok çalışma yapılmış. Tek tek incele-
nen çok hacimli çalışmalara rastlandı. Ancak bizim 
yaptığımız bu çalışma çok sayıda mesleği bir araya 
toplayarak tek kaynakta sunma imkânını vermek-
tedir. Bu konunun da detaylı bir şekilde tarihe not 
düşülmesi gerektiğini düşündük ve akademisyenle-
rimizin yazarlarımızın bu yönde çalışma yapmasını 
istedik.  Arkadaşlarımız bu çalışmaya başladığında 
meslekler konusunda bölgemizin büyük bir zen-
ginliğe sahip olduğunu, bazı mesleklerin kültürel 
etkileşimlerle başka yerlerden geldiğini, çok il-
ginç meslekler bulunduğunu,  bazı mesleklerin de 
Anadolu da başladığını  bütün bunların tamamının 
ciltlere sığmayacağını ifade ettiler. Kronolojik bir 
sırayla ulaşabilecekleri kaynaklara ulaşmaya ça-
lıştılar. Elbette ki tüm meslekleri bu yayınımıza 
sığdırmak mümkün olamadı. Anadolu ve Konya 
ile sınırlanmaya çalışıldı. Unutulan, hatırlanmayan 

mesleklerin yayınımızda yer alması için özel bir 
çaba harcandı. Ancak eksiklerimizin de bulunacağı 
unutulmamalıdır. Bundan dolayı şimdiden okuyu-
cularımızdan özür dileriz. Rahat okunması için iki 
cilt olarak planlanan ve  Karatay Üniversitemizle 
ortak yayınlama kararı aldığımız bu eserimizi beğe-
neceğinizi ümit ediyorum. 

Değerli okuyucularımız, 
 Bu duygu ve düşüncelerle Kaybolmuş ve 

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler özel sayı-
mızın editörlüğünü yapan Sayın Prof. Dr. Kerim 
ÇINAR’a, özellikle mesleklerin tespitinde titiz 
bir çalışma sergileyen ve çalışmaların altyapısının 
oluşturulmasında, mesleklerin tasniflenmesinde 
büyük katkıları olan Editör Yardımcımız Doç. Dr. 
Emine Karpuz Hanımefendiye, yine kitabımızda 
tüm mesleklerin yer alması için özel bir çaba har-
cayan Sayın Prof. Dr. Haşim Karpuz ve Prof. Dr. 
Bayram Ürekli, Prof. Dr. Osman Nuri Dülgerler’e, 
İngilizce çevirileri ile kitabımıza katkıda bulunan 
KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Koordi-
natörlüğü’ne, KTO Ekonomik Araştırmalar ve Pro-
je Müdürlüğü’ne  içtenlikle teşekkür ediyorum.  

Yine mesleklere ilişkin önemli bilgi ve belge-
lere sahip olan ve Konya Kitabı XV. Özel Sayımıza 
makale vererek bu çalışmalarını bizlerle paylaşan 
değerli akademisyenlerimize, yazarlarımıza çok te-
şekkür ediyorum. 

Yayınımızın kaybolmuş ve kaybolmaya yüz 
tutmuş meslekler konusuna ilgi duyan okuyucula-
rımıza bu alanda çalışan akademisyen ve yazarla-
rımıza fayda sağlamasını temenni ediyor, hazırlan-
masından yayım aşamasına kadar emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. 

Selçuk ÖZTÜRK 
Konya Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
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Yeni İpek Yolu Özel sayısı Konya kitabı XV’te, 
geçmişte şehrin ekonomisinde önemli bir yeri olan 
“Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş sanat-zana-
at ve meslekler” konusu ele alınmıştır. Bu amaçla ta-
rih öncesi çağlardan günümüze Anadolu’nun önemli 
bir ticaret ve sanat şehri Konya kentinde bu konuya 
ilişkin önemli örnekler bulunmaktadır. İlk ev yapımı, 
ahşap oyma, dokuma ustaları Çatalhöyük’te (M.Ö. 
8500-4500) ortaçağ çıkmıştır. Konya çarşısı Selçuklu 
ve Osmanlı devirlerinde en büyük ticaret merkezi olma 
özelliği taşımıştır. Çarşıda ticari canlılığı değişik iş kol-
larında üretim yapan esnaf ve zanaatkarlar oluşturmuş-
tur. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar bu canlı-
lık devam etmiştir.

Ancak zamanla Alaattin Aköz’ün “Konya’nın 
Kırk Çarşı ve Pazarı” kitabındaki çarşıların çoğunda hiç 
zanaatkar kalmamış: mutaflar, Semerciler, Çömlekçiler, 
Kürkçüler, Külahçılar, Arabacılar, Kutucular vb. mes-
lekler gibi çarşılar da unutulmuştur. Çarşı hem kavram 
olarak hem de içinde üretilen el sanatları bağlamından 
ulusal kültürün önemli bir parçasıdır. Çarşının şehrin 
kalbi olduğu, ekonomik ve sosyal hayatın burada ya-
şandığı bir gerçektir. Üretilen malzemeler; sadece gün-
delik kullanım eşyası değil, yaşayan kültürün bir unsu-
rudur. Ancak son yıllardaki fabrikasyon üretim ve ithal 
ürünler artınca yerli ustaların işsiz kalmaları, yüzyılların 
birikimi olan bu zanaatların yok olmaya yüz tutması-
na neden olmuştur. Günümüzde Bakırcılık, Keçecilik, 
Kalaycılık, Nalbantlık gibi tek ustası kalmış meslekler 
bulunmaktadır. Çarşı esnafının Ahi geleneğine bağlı iş 
ahlakı, ekonomiye katkıları yanında toplumsal birlikte-
liğin milli kimliğimizin oluşmasına da katkıları bulun-
maktadır.

Bu dosya hazırlanırken bütüncül bir yaklaşım-
la Konya’da tükenen el sanatları araştırılmıştır. Ham 
maddesine göre 70 civarında sanat-zanaat belirlenmiş, 
konusunda uzman akademisyen ve mahalli araştırma-
cılardan yazılar istenmiştir. Ayrıca tarihi geçmişi belir-
lemek ve araştırmacılara yardım etmek için özel maka-
leler seçilmiştir. Bunlar, Anadolu Selçuklu ve Beylikler 

döneminde meslekler-zanaatlar, Osmanlı döneminde 
meslekler ve zanaatlar ve toplu bibliyografya kaynak-
çalardır.

Yayınlanan yazıların metinlerine müdahale edil-
mediğinden bazı makalelerde kısmi tekrarlar, dipnotlar 
da farklı gösterimler yapılmıştır. Bu hususlarda yazarlar 
serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte, aynen alıntılama 
yapımlarında kaynak gösterilmesine önem verilmiştir. 
Yazarların, fotoğraf ve biyografileri konularak kültür ve 
sanat tarihimize not düşmesi istenmiştir. 

Yapılana araştırma sonucunda; araştırma yazıla-
rında yer yer belirtildiği gibi sanatkar ve zanaatkarların 
çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Bunlar yer-dükkan bul-
ma, dükkan kiraları, çırak bulamama, vergiler ve ben-
zerleridir. Bu sorunların yerel ve merkezi yönetimlerce 
çözülmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK idaresi 
birçok geleneksel el sanatı, zanaat ve meslek alanında 
kurslar düzenlemektedir. Geleneksel teknoloji ve yön-
temlerle el sanatları üretilmektedir. Bu kurslardan ba-
şarılı öğrenciler yetişmektedir. Ancak mezunların çoğu 
kendi çeyizlerini hazırlamakla yetinmektedir. Bunların 
çarşıda dükkan açmaları ve ekonomik hayata katılma-
ları gerekmektedir. Ayrıca KTO ayrı bir proje ile yok 
olmakta olan sanat ve zanaatlara destek vermelidir.

Sonuç olarak, Mithat Altan’ın Konya’nın İktisadi 
Bünyesine Bakış 1940 adlı kitabından sonra Konya’nın 
yok olan ve yok olmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatları 
üzerinde bir durum tespiti yapmaya çalışılmıştır. 

Geleneği sürdürerek tarih ve kültüre bilimsel araş-
tırmalara destek veren KTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk’e, planlama çalışmalarını yapan yayın 
yönetmeni Mustafa Akgöl’e, yazarlarımıza, basım evi 
görevlilerine, İngilizce çevirileri ile kitabımıza katkıda 
bulunan KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Ko-
ordinatörlüğü’ne teşekkür ediyoruz. 

Her seher besmeleyle açılır dükkânımız, Hazreti 
İdris Nebi pirimiz, üstadımız. 

Prof. Dr. Kerim ÇINAR 
Yeni İpek Yolu Konya Kitabı XV Editörü

ÖNSÖZ
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8355 / Dinar / Süleyman Şah / Konya / 597 / 23 mm. 4.25 gr.

Süleyman Şah’ın süvarili dinarları tarzında basılmış, nadir bir dinardır. Büyük olasılıkla yayınlanan tek Süleyman Şah dinarı 
budur. Ön yüzde bütünüyle dinsel cümleler yer almaktadır. Arka yüzde ise “Allah’ın rızası ile Sultan, Allah’ın emri ile gelen, din ve 

Dünya’nın kıymeti” ünvanları dikkati çekmektedir.
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Erdoğan MERÇİL

25.02.1938’de İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsili-
ni aynı şehirde tamamladı. 1961’de İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsü-
sü’nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra mezun olduğu Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan 
tayin edildi. 1969’da doktorasını tamamladı. 1973’de  Do-
çent 1980’de ise Profesör oldu. Bu zaman süersinde İran, 
İngiltere ve Almanya’da mesleki çalışmalarda bulundu. 
Edebiyat fakültesinde çeşitli kademelerde idarecilik yap-
tı. Türk Tarih Kurumu asil üyeliğine seçildi. 2005 yılında  
emekli oldu. Halen Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir. 
Evli ve bir kız çocuk babasıdır.
Selçuklu tarihi konusunda çalışmalar yapan Erdoğan Mer-
çil’in yayınlanmış yirmi bir (21) kitabı ve çeşitli konularda 
yazılmış yüzseksene (180) yakın makalesi bulunmaktadır.

ANADOLU SELÇUKLULARI VE 
BEYLİKLER DÖNEMİNDE 

SERBEST MESLEKLER

ÖZET
Anadolu Selçukluları devrinde meslek sahip-

leriyle ilgili olarak 250’ye yakın unvan tespit ettik. 
Bu meslek sahiplerinin nasıl çalıştıkları hakkında 
zamanın kaynaklarından yeterli bilgi edinmemize 
rağmen, bazılarının sadece isimlerini bulabildik. 
Makalemizde Beylikler dönemiyle ilgili olarak, 
metinde görüleceği üzere, Anadolu Selçukluları 
zamanında kurulanlar dikkate alınmıştır. Beylikler 
devri ile ilgili yaptığımız kaynak taramasında da 
Selçuklu dönemindeki meslek ünvanları pek de-
ğişmemektedir. Zikredilen meslek unvanlarından 
bazıları, XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı dev-
rinde de tahrir ve bütçe defterlerinde aynen kul-
lanılmıştır. Hatta bazı unvanlar zamanımıza kadar 
gelmiştir. Selçuklu ve Beylikler döneminde tespit 
ettiğimiz mesleklere bakarsak; bugün için büyük 
kısmı seri imalata geçmeleri veya fabrikasyon ça-
lışmaları rağmen, meslek ünvanlarını değiştirerek 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

ABSTRACT
We detected titles whose number goes up to 

250 about people who have a profession in Ana-
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tolian Seljuks era. Even though we could gather 
enough information about how these people wor-
ked, we could only find the name of some. In the 
article, about tribal era, as it can be seen on the text 
only those who started in Anatolian Seljuks era are 
mentioned. It was seen after our literature review 
on tribal era that these profession titles didn’t chan-
ge. Some of the repeated profession titles were 
used just the same on budget and census records in 
Ottoman Empire era around 15th and 16th centu-
ries. Surprisingly enough, some of these titles are 
still being used. In the light of our study, profession 
titles we have detected in Seljuks and tribal era; 
even though the majority of these people work on 
factories as a mass production worker, they remai-
ned alive only with changing their profession titles.

Anadolu Selçukluları Dönemi
Anadolu’ya gelip yerleşen Türkler’in sadece sa-

vaşçılardan ibaret olmadığını, aileleri hatta sürüleriy-
le beraber geldiklerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 
Anadolu’ya gelenler içinde en az onların ihtiyaçları-
nı karşılayacak meslek sahipleri bulunmuş olmalıdır.

Sultan I. Mesud devrinden (1116-1115) iti-
baren Anadolu Selçuklularının toprakları gittikçe 
genişlemiş, Sultan I. Alâeddîn Keykubâd zamanın-
da (1222-1237) bu devlet hâkim olduğu bölge ve 
ülkelerde sağladığı siyasî üstünlüğün yanı sıra, her 
bakımdan parlak devri yaşamıştı. Tabiî siyasî otori-
tenin sağlandığı dönemlerde Asya’dan göç devam 
etmiş, meslek ve ticaret erbabı da iş hayatı bakımın-
dan Anadolu’da en üst seviyeye ulaşmış olmalıdır. 
Moğolların batıya hareketleri ve Harezmşâh Devle-
ti’ni tarihten sildikleri (1231) mücadeleler sırasında 
onların önünden kaçan Türkistanlı ve iranlı bilgin, 
şair ve sanatkârlara Sultan I. Alâeddin Keykubâd 
büyük itibar göstermişti. Anadolu’ya gelen bu top-
luluklar arasında hiç şüphe yok ki serbest meslek 
sahipleri de vardı. Bunlar da Anadolu’da serbest 
meslek erbabının seviyesinin yükselmesinde ve sa-
yısının artmasında önemli rol oynamış olmalıdırlar.

Zaman zaman Anadolu Selçukluları ile ilgili 
çalışmaları incelediğimizde, bu devletin en parlak 
devrini yaşadığı zamanlarda bile meslek hayatıy-
la ile ilgili fazla bir bilgi olmaması dikkati çeker. 
Araştırmacılar ise bu konudan çok, genelde esnaf 

Konya çarşısı
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ve Ahi teşkilâtı üzerinde durmuşlardır. Bu konuda 
devrin siyasî tarih ağırlıklı kaynaklan dışında, Mev-
lana’nın eserleri, ayrıca neşredilmiş vakfiye, kitabe, 
mülknâme, köy satışı ve temliknâme gibi vesikalar-
da mesleklerin tespitinde önemli rol oynar.

Bu kaynaklardaki verilere dayanarak Anado-
lu’daki meslek sahiplerini:

a) Doğruca kaynaklarda geçen mesleklerden 
[kazzâz, hattâb, zer-ger gibi),

b) Mesleklerin icra edildiği dükkân, han, çarşı 
ve pazar yerlerinden (demirciler çarşısı, şekerciler 
hanı, dükkân-ı revvasî gibi),

c) Şahısların isimlerine dahil lakaplardan 
(Ahmed-i Debbağ, Mehmed-i Hayyât gibi) yola 
çıkarak tespit edebiliyoruz.

Buradan yola çıkarak göre şahsî görüşümü-
ze göre Anadolu Selçukluları devrindeki serbest 
meslek sahiplerini 11 gruba ayırarak incelemenin 

Kandil zarfı detayı Konya Mevlana Müzesi”
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mümkün olabileceğini düşünüyoruz.
1) Giyim-tekstil sektörü ile ilgili meslekler
2) Hayvancılık ve dericilik ile ilgili meslekler
3) Gıda sektörü ile ilgili meslekler
4) Günlük hayat-ev eşyası âletleri ile ilgili 

meslekler
5) inşaat sektörü ile ilgili meslekler
6) Sağlık sektörü ile ilgili meslekler
7) Eğlence hayatı ile ilgili meslekler
8) Ticaret hayatı ile ilgili meslekler
9) Silâh yapımcıları
10) Taşıma ve ulaşım ile ilgili meslekler
11) Müteferrik meslekler

Giyim-Tekstil Sektörü ile İlgili Meslekler
1- Bezzaz (bezci, kumaş tüccarı, manifatura-

cı), 2- Hayât, Düzende (terzi), 3- Kaynaklarda ge-
çen muhtelif şekilleriyle came-bâf, cutâhe, nessâc, 
bafende, hulle-bâf (dokumacı), 4- Kassar, Gâzur, 
Şûyende (çırpıcı, yıkayıcı, elbise yıkayıcısı, çama-
şırcı), 5- Kattan (pamuk temizleyicisi veya eğirici-
si), 6- Kazzâz (ipekçi, ipek satan), 7- Kettân (ke-
tenci, keten satan kimse), 8- Klrbâsî (keten veya 
pamuklu bez satıcısı), 9- Ko- hen-dûz, pâre-dûz 
(eskici-yamacı), 10- Kohne-furûş (eski elbise sa-
tıcısı), 11 -Külâh-dûz (külâhçı, şapkacı), 12- Pen-
be-furûş (pamukçu, pamuk satıcısı), 13- Rişte-keş 
(iplikci), 14- Sakta (eskici), 15- Sabbağ (boyacı), 

Kandil zarfı Ankara Etnografya Müzesi
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16- Yüncü, 17- Zer-dûz (sırma işleyen- sırmacı).

Hayvancılık ve Dericilik ile İlgili Meslekler
1- At yetiştiricisi, 2- Baytar, 3- Cellâb (ce-

lep), 4- Çoban, 5- Debbâğ (tabakçı, deri terbiye 
eden), 6- iskâf, kefş-ger, haffaf-kavvâf, başmakçı 
(ayakkabıcı), 7- Kefş-dûz, iskâf, harrâz (ayakkabı 
tamircisi), 8- Mûze-dûz (çizmeci), 8- Na’t-bend 
(nalbant), 9- Pâlân-ger, patandûz (palan diken veya 
yapan, semerci), 10- Pûstin- dûz (kürkçü), 11- Sa-
mancı, 12- Serrâc (saraç), 13- Seyis, rikab-dâr.

Gıda sektörü ile İlgili Meslekler
1- Assâr (cendereci, üzüm veya zeytini presle-

yen kişi), 2- Attâr (parfümcü), 3- Bağban, 4- Bak-
kal, 5- Balcı, 6- Berz-ger, ehl-i zer, muzari, fellâh 
(çiftçi), 7- Asiyaban (değirmenci), 8- Direvende 
(orakçı, biçici), 9- Hûşe-çîn (başak toplayıcılar), 

10- Gendum-furûş (buğday satıcısı), 11- Cev-furûş 
(arpa satıcısı), 12- bı-rinc-furûş (pirinç satıcısı), 
13- Habbâz, nân-bâ, nân-pez, nân-vâ (fırıncı, ek-
mekçi), 14- Fukkaî (şerbet satıcısı)), 15- Helva-ger 
(helvacı), 16- Herrâs [herise demlen yemeği yapıp 
satan], 17- Incir-furûş (incirci, incir satan), 18- Şe-
ker-riz, şeker-furûş, kannâd, (şekerci), 19- Kassâb, 
Sellâh, 20- Aş-pez, matbahi, tab-bâh (aşçı,), 21- 
Mive-furûş (Manav), 22- Mücemmid (buzcu), 23- 
Revvâs, ser-pez (kelle-paçacı), 24- Sak-ka (sucu), 
25- Semmân (yağcı), 26- Sırke-furûş (sirkeci), 27- 
Şevvâ’, biryanger (kebapçı), 28- Tere-furûş (sebze-
ci, tere satıcısı), 29- Tuzcu.

Günlük Hayat-Ev Eşyası ve Aletleri ile 

İlgili Meslekler
1- Âbgîne-ger (camcı), 2- Âyine-ger (aynacı), 

Konya’da çarşı esnafı
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3- Billûrî (billurcu), 4- Der-bân-bevvâb (kapıcı), 
5- Ferrâş (süpüren hizmetkâr), 6- Gehvâre-ger (be-
şikçi), 7- Hâcib (perdeci, kapıcı), 8- Hâdim (hiz-
metkâr), 9- Halıcı, 10- Hazzâf, kuze-ger, fahhâr, 
sebû-ger (çömlekçi, çanak-çömlek satan], testici 
(kaynaklarda geçen şekli,), 11 - Hallaç (pamuk atı-
cısı), 12- Kûze-furûş (testi satıcısı), 13- Kâse-ger 
(bardakçı, kâseci], 14- Ki- se-ger (kese dikici], 
15- Lihâf-dûz (yorgancı), 16- Sekkâk (bıçakçı), 
17- Tabak-ger (tabakçı), 18- Zeccâc (camcı-şişeci), 
19- Selle-bâf, zenbil-bâf (Sepetçi), 20- Taşt-ger 
(leğenci).

İnşaat Sektörü ile İlgili Meslekler
1- Bennâ, mi’mar (mimar), 2- Mühendis, 3- 

Ressâm, 4- Nakkaş, 5- Çini ustası, 6- Hattat, 7- 
Haccâr (taşçı, taş ustası), 8- Neccâr, dürû-ger, tah-
ta-ger (marangoz), 9- Nahhâti (ağaç tornacısı, yon-
tucusu), 10- Demirci, 11 - Acürî (tuğla imalâtçısı 
veya satıcısı), 12- Amele, muşak, muzdûr (işçi), 
13- Gil-endayende (sıvacı), 14- Hişt-zen (kerpiç-
çi), 15- Kâriz-ken (kanal açıcı, toprak kazan kim-
se).

Sağlık Sektörüyle İlgili Meslekler
1- Ayine-dâr (berber), 2- Fassâd, haccâm, rek-

zen (kan alıcı), 3- Germâbe-bân, hammamî (ha-
mamcı), 4- Külhancı, 5- Tellâk, 6- Natır, 7- Sabun? 
(sabun yapan ve satan], 8- Hattân (sünnetçi), 9- iş-
keste-bend (kırıkçı), 10- Kabile (ebe), 11- Tabib, 
hekim, cerrah (doktor), 12- Devâ-sâz (eczacı).

Eğlence Hayatı İle İlgili Meslekler
1- Canbâz, 2- Fahişe, 3- Şa’bede, şa’be-

de-bâz (veya şa’bede-sâz), müşa’biz (hokkabâz), 
4- Kavvâl (irticalen şiir söyleyen, hikâye anlatan), 
5- Kassâs (hikâyeci, meddah), 6- La’âb (oyuncu), 
Lubat-sâz (oyuncakçı), 8- Mâr-gîr (yılancı), 9- 
Maskara, 10- Hammâr, mey-furûş (meyhaneci), 
11- Gûyende, muganniye (şarkıcı), 12- Mutrib(e) 
(çalgıcı), 13- Sâhir (sihirbaz, büyücü), 14- Sayyâd 

(avcı), 15- Sayyâd-ı mâhî (balıkçı).

Ticaret Hayatı ile İlgili Meslekler
1- Bazergân, hâce, tacir (tüccar), 2- Ehl-ı 

bâzâr (esnaf, satıcı), 3- Sevvâk (pazarcı), 4- Sarrâf, 
5- Tiz-paza-rî (bit pazarı satıcısı, eskici).

Silâh Yapımcıları
1 - Kemân-ger (yay ustası], 2- Seyyâf, şem-

şîr-ger (kılıççı, kılıç ustası), 3- Siper-ger (kalkan 
ustası), 4- Tîr- traş, tîr-ger (ok yapıcısı, ok ustası), 
5- Zırh-bâf, zırh-ger (zırh yapıcı, satıcı).

Taşıma ve Ulaşım ile İlgili Meslekler
1- Hammâl, 2-Harbende (eşekçi), 3- Keştibân, 

mellâh (Kayıkçı, gemici), 4- Salcı, 5- Sârbân, şü-
türbân (Deveci).

Müteferrik Meslekler
1 - Anbari (anbarcı), 2- Ases, haris, rııgeh-

bân, pasbârı (bekçi), 3- Çerâğî (kandilci), 4- Dar-
râb (döğücü, sikke darbeden, altın varakları vuran, 
çekiççi), 5- Dâye (dadı), 6- Düzd, tarrâr (hırsız, 
yankesici), 7- Ehl-i nis-bet (şecereci), 8- Fahham, 
engişt-ger (kömürcü), 9- Gassai (cenaze yıkayı-
cı), 10- Gavvas (dalgıç), 11 - Ge-dâ (dilenci), 12- 
Gûr-kerı (mezar kazıcısı), 13- Gülâb-ger (gül suyu 
imalatçısı), 14- Hâni (hancı), 15- Har-rat (tornacı, 
doğramacı), 16- Hattâb, hizum-keş, hizum-furûş, 
har-keş (oduncu), 17- Hayme-ger (çadırcı), 18- 
Hıbrî (mürekkepçi), 19- Kabbani (kantarcı), 20- 
Keyyâl (kileci), 21- Kannâ (kuyumcu), 22- Kennâs 
(lâğımcı), 23- Kimya-ger, 24- Baz-dâr (kuşçu), 25- 
Meremmetî(tamirci), 26- Muğarbil (kalburcu, un 
ve benzeri şeylerin eleyicisi), 27- Münadî (tellâl), 
28- Müneccim, 29- Nahhâs (esirci), 30- Nevha-ger 
(ağıtçı), 31- Resen-tâb (ipçi, halatçı), 32- Saffâr 
(bakırcı), 33- Sâyyâf, zer-ger (kuyumcu), 34- Say-
kalî, saykal-ger (cilâcı), 35- Suzen-ger (iğneci, 
iğne yapan veya satan), 36- Şalvar bend-bâf (şalvar 
uçkuru örücüsü), 37- Şi-şe-ger (şişeci), 38- Üstâd 
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(öğretmen), 39- Varrak (kağıtçı, müstensih, yazar), 
40- Zer-kub (altın dövücü, altın yaprak (varak) ya-
pıcı).

Kaynaklardaki metinler üzerinde yaptığımız 
taramalar sonucunda, Anadolu Selçukluları devrin-
de, 250’ye yakın serbest meslek sahibi unvanı tes-
pit ettik. Bu meslek sahiplerinin bir kısmının nasıl 
çalıştıkları hakkında kaynaklardan yeterli bir bilgi 
elde etmemize rağmen bazılarının sadece isimleri-
ni bulabildik. Tabiî 250’ye yakın unvan içinde bazı 
meslekler için, yukarıda görüldüğü gibi birden faz-
la isim karşımıza çıkmaktadır, sözgelişi ticaret er-
babı karşılığında bâzergân, hâce, tacir-, dokumacı 
için câme- baf, cüllâh, nessac, bâfende-, fırıncı için 
habbâz, nân-bâ ve nân-pez kullanılmıştır. Bu mes-
lek unvanlarının hemen hemen tamamına yakını 
Farsça ve Arapça kelimelerden oluşmaktadır.

Acaba bu oluşum, üzerinde çalıştığımız kay-
nakların Farsça ve Arapça olmasında mı, yoksa 
pratikte kullanılan isimleri yansıtmalarından mı 
ileri gelmektedir? Ancak Beylikler devri ile ilgili 
olarak yaptığımız taramada da bu meslek unvan-
larının pek değişmediğini ortaya koymuştur. Bu 
meslek unvanlarının bazıları, 15. ve 16. yüzyıllar-
da Osmanlı devrinde de tahrirve bütçe defterlerin-
de aynen kullanılmıştır. Hatta bazıları zamanımı-
za kadar gelmiştir. Nitekim amele, attar [aktar], 
bakkal, baytar, canbaz, cerrah, kuşçu, saka, sarraf, 
seyis, tabib, tacir, üstad gibi kelimeler bugünkü 
Türkçede de yaşamaktadır. Anadolu Selçukluları 
devrinde bu kadar meslek unvanının tespit edilme-
si, o dönemdeki Anadolu’daki esnaf, zanaatkar ve 
sanatkâr sınıfının zengin çeşitliliğinin bir işaretidir.

Çalışmamız genelde Orta Anadolu’ya ait 
sözgelişi, Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerle 
kısıtlı kalmasına rağmen, meslek erbabının bu-
gün modern hayatta olduğu gibi, aynı cins meslek 

gruplarının bir arada toplanarak sûk adı verilen 
ayrı çarşılarda çalıştıklarını görüyoruz. Yine o dö-
nemdeki hanlar ise bugünkü iş merkezlerinin ön-
cüleri sayılabilir. Nitekim bir kısmının yok olması-
na rağmen, bunlardan bir kısmı halen tarihî çarşılar 
olarak işlerliğini korumaktadır.

Zaman zaman özellikle yabancıların yaptıkla-
rı araştırmalarda Anadolu’da yaşayan zanaatkârve 
ticaret erbabının çoğunlukla gayr-i müslimlerden 
oluştuğu ileri sürülmektedir. Ancak bu çalışmamız 
sırasında aşağı-yukarı on beş meslek grubunun 
dışında isim olarak gayr-i müslimlere rastlanıl-
mamıştır. Sözgelişi tespit edilen 31 mimardan 3’ü 
gayr-i müslimdir. Gerisi Türk veya Müslümandır. 
32 tabibten 7-8’i gayr-i müslimdir. Ticaret hayatın-
da tespit ettiğimiz isimler arasında 19 Müslüman 
tüccara karşı 2 AvrupalI vardır. Bu durum yazı-
lanların aksine özellikle 13. yüzyılda Anadolu’da 
Türk-islâm toplumunun iş hayatında artık çoğun-
luğa sahip olduğunu göstermektedir1

Beylikler Dönemi
Beylikler devriyle ilgili olarak yaptığımız ta-

ramada da Anadolu Selçukluları zamanında kulla-
nılan meslek unvanlarının pek değişmediği görül-
mektedir.

Aydınoğulları dönemindeki (1308-1426) 
meslekleri daha çok beyliğin vakıflarından tespit 
edebiliyoruz2. Bunlardan “Giyim-Tekstil Sektörü 
ile ilgili Meslekler” grubundan olmak üzere Ti-
re’de bir bezzazistan zikrediliyor3. Burada bezzaz-
lar (kumaş tüccarı, bezci) iş yapmaktaydı4. ikinci 
grup mesleklerden dericilikte debbaglar mevcuttur. 
Bunlar Tire’de Debbağhane/Tabakhane Mescidi 
denilen mescidi yaptırmışlardır5. Buna bağlı olarak 
hayvancılık yapılmakta ve davarların bazısı satıl-
makta idi6. Dolayısıyla çoban/sığırtmaç mesleğini 

1 Geniş bilgi için bk. E. Merçil, Türkiye Selçukluları’nda Meslek-
ler, Ankara 2000.
2 H. Akın, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, Ankara 
19682.

3 A.g.e., s. 136; Merçil, A.g.e.,, s. 13- 15.
4 Akın, A.g.e.,, s. 116, 135.
5 A.g.e.,, s. 138.
6 A.g.e., s. 136-135, 138-166, 168, 166.
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tespit edebiliyoruz.
Gıda ile ilgili mesleklere gelince, çiftçilik ya-

pılmakta, pirinç ve zeytin yetiştirilmekte7, meyve-
cilikte8 incir, ceviz (koz), narve kestane ön plâna 
çıkmaktadır. Çiftçi (Ekinci)lerin ürettiği hububat 
ise değirmende9 işlem görmekte, tabiî bu işi değir-
menci yapmaktaydı, inşaat işleri ile ilgili gruptaki 
mesleklerden biri tahta oymacılığı olup, Mehmet 
Bey’in (1308-1334) Birgı’deki camiinin minbe-
rinde bu işi yapan Muzaf- fereddîn adında bir usta 
idi10. Tespit edilen bir diğer meslek ise demirci 
idi ve bu adı taşıyan bir köy, Kar- ye-i Demirci-
ler mevcuttu11. Öte yandan Tahtacılar (Tahtacıyan) 
Eskihisar’da oturmakta ve Ayaslug (Selçuk) hisarı-
na yılda üçyüz tahta götürmekteydi12. Taşçılar ise 
Mehmet Bey’in huzurunda bir gök taşını parçala-
yamamışlardı13.

Aydınoğulları döneminde sağlık ve temizlik 
meslek grubundan baytar, hamamcı ve tabib tespit 
edebiliyoruz. ibn Battuta14, Aydınoğulları sarayın-
da saygı gören bir Yahudi tabibi (otacı) terslemişti. 
İsa Bey (1360-1390) devrinde yetişen ve İlmî eser-
ler kaleme alan tabiblerden biri de Hacı Paşa’dır15, 
Bahadır b. Seyfeddîn ise baytar16 idi. Aydınoğulları 
ülkesinde hamamlar tespit ettiğimize göre17, bura-
larda hamamcı (ılısucu), külhancı, dellâk ve natur 
gibi meslek sahipleri mevcuttur18.

Öte yandan Bırgi arazisini sulayan Menderes 
Nehri, gemiler ve sandalların faaliyet göstermesine 
elverişli idi. Ticaret gemilerinin hazırlıkları burada 
yapılırdı, dolayısıyla tüccar mesleğini tespit edebi-
liyoruz. Ayaslug’da Türkler pamuk, yün ve buğday 
satmaktaydılar T Menderes Nehri üzerinde gemi-
ler ve sandallar faaliyet gösterdiğine göre, meslek 
olarak gemici ve kayıkçıları da zikredebiliriz. Ay-
dınoğulları döneminde üretim yapan bir müessese 
de Tire ve Ayaslug’da mumhane idi20, bu iş yerinde 
mumcular çalışmış olmalıdır. Müteferrik meslek-
lerden biri de kuyumcu idi, Ayaslug’a bağlı bir köy, 
Karyey-i Kuyumcu mevcuttu21. Yine bu grupla il-
gili bir meslek de esirci (nahhâs) idi. ibn Battuta, 
Ayaslug’da kırk altına bakire bir Rum dilberi satın 
almıştı22. Aydınoğulları bölgesinde tuzlaların da 
var olduğunu görüyoruz23, buralarda tuzcular üre-
tim yapmış olmalıdır.

Bu dönemde imar faaliyetlerinde tespit edi-
len mimarlardan biri, Ali b. Müşeymes el-Dımışkî 
olup Selçuk’ta İsa Bey’in yaptırdığı camide çalış-
mıştır. Ayrıca Ali b. Davud Dımışkî de bu caminin 
taş mihrabını yapmıştı26. Ayrıca Aydınoğlu Beyle-
ri’nin sikkelerinin basıldığı Ayasluğ’da bir darbha-
ne mevcuttur.24a

Candaroğulları (veya İsfendiyaroğulları, 
1292-1462) Kastamonu ve Sinop’ta hüküm süren 

7 A.g.e., s, 131, 137, 139, 143-144,160, 164 Bülent Çelik, “I.Süley-
man Dönemine Ait iki Tahrir Defterin’de Aydınoğullarına Ait Bzaı 
Bilgiler”, Aydınoğulları Tarihi 04-06 Kasım 2010 (Bildiriler) Yayı-
na Hazırlayanlar M.Ersan, M.Şeker, C. Kanat, Ankara 2013, s.102
A.g.e., s. 138-139, 161-162, 168,163
9 A.g.e., s. 38.
10 A.g.e., s. 106, 107.
11“A.g.e.,, s. 129, 133.
12 A.g.e., s. 133. ---
13 Bk. Ebû Abdullah Muhammed ibn Battûta Tancî, ibn Battûta Se-
yahatnamesi, Çeviri, inceleme ve notlar: A. Sait Aykut, İstanbul 
2000, I, s. 243; Merçil, Meslekler, s. 96.
14 Bk. Seyahatname, I, s. 243; Akın, aynı eser, s.38.
15 Bk. Akın, A.g.e., s. 62.
16 A.g.e., s. 38, 116.
17 A.g.e., s. 143, 148, 163. Cahit Telci,’’Bir Aydınoğlu Şehri’’, Ay-
dınoğulları Tarihi’’ s.391
18 Bu meslekler için bk. Merçil, Meslekler, s. 107-110.
19 Bk. Al-’Umari, Bericht Über Anatolien in seinem Werke Masälik 

al- absâr fi mamâlik al-amsâr, nşr.
Franz Taeschner, I- Text, Leipzig 1929, Türkçe tercüme, Y. Yü-
cel, Xlll- XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Çoban-Oğulları Can-
dar-Oğulları Beylikleri, Ankara 1980, s. 190; Akın, A.g.e., s. 55.; 
Bk. W. Heyd,
Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, Türkçeye çeviren, E. Z. Karal, Ankara 
2002, s. 604-605.
20 Bk. Akın, A.g.e., s. 134, 148. Ayaslag Kazasındabulunan yaban-
cıların ödediği
vergiler içinde mumhane ve yağhane vergisi bulunmaktadır, Çelik 
aynı eser, s.101
21 A.g.e.,, s. 156 ve 161.
22 Bk. Trk. Trc., I, s. 425; Ayrıca esirler için bk. El-Umerî, Trk. Trc., s. 200.
23 Akın, A.g.e.,, s. 134; Çelik A.g.e,s.103
24 Bk. Z. Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu 
Türk-İslâm Mimarisinde Sanatçılar, Ankara 1989, s. 347-348.
24a Hasan Kireç,’’Aydınoğulları Beyliği’nin Ayasuluk Rarblı Silek-
leri; Aydınoğulları Tarihi, s.341-342
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bu beylikte tespit ettiğimiz mesleklerden bazı-
sı kassâb, ekmekçi ve oduncu dur. ibn Battuta25, 
Kastamonu’nun çok ucuz olduğunu zikrederken; 
iki dirheme semiz bir koyunun yarısını, iki dirhe-
me ekmek, odunun yükünün bir dirheme alındığı-
nı belirtiyor. Kastamonu’da meslek olarak atçılık 
yapılmakta ve burada iyi at yetiştirilmekte idi26. 
Ayrıca bu şehirde bir At Pazarı mevcuttu27, isfen-
diyar Bey zamanında (1385-1440), Kastamonu’da 
üretilen sof (kumaş) ile bakır cevheri önemli bir 
ihraç maddesi olmuştu28. Bu beyliğin sarayında ya-
şayan, aynı zamanda bir edib olan tabiblerden biri 
de Kemâleddîn idi29.

Candaroğulları topraklarında çiftliklerin tespit 
edilmesi30, bu ülkede çiftçilerin de var olduğunu, 
ayrıca Kastamonu’da bir Buğday Pazarı’nın mev-
cudiyeti31, elde edilen ürünlerin burada satıldığını 
göstermektedir. Öte yandan Ankara’daki bir Bez-
zazistan, burada bezzazların faaliyetini açıklıyor32. 

Ankara, Kastamonu merkezi ile Maden-i Nuhas 
Kasabası’nda hamamlar yaptırılmıştı33. Küre şeh-
rinde bir kelleci ile bir kebabçı dükkanı mevcut-
tu34. Ankara’da bir “Beylik cenderesi”nm varlığı35, 
burada üzüm veya zeytini pres yapan ve cendere-
ci (assâr) denilen meslek sahibini gösteriyor. Öte 
yandan Sinop muhtelif yolların birleştiği önemli 
bir ticaret merkezi idi, birçok ülkeden Müslüman 
ve Hristiyan tüccar da burada yerleşmişti36. Ayrıca 
bu şehirde bir tersane bulunması gemi yapım usta-
larının da faaliyetini göstermektedir37. Tespit edi-
len mimarlardan biri İbrahim b. Hasan’dır38.

Dulkadiroğlu dönemiyle (1339-1521) ilgi-
li olarak mesleklerin tespitinde Alâüddevle Bey 
kanunu ile vakfiyeler yardımcı olmuştur. Alâüd-
devle Bey kanununda39şu meslekler zikrediliyor: 
Ekmekçi, börekçi, aşçı, helvacı, şerbetçi, takkeci, 
başmakçı, tacir, çerçi40, kassâb, peynir ve yoğurt-
çu, balıkçı, hasırcı, soğancı, kilim ve keçeci. Ayrıca 

25 Bk. ibn Battûta, I, s. 349; Krş. Yücel, a.g.e., s. 63.
26 El-Umerî, s. 65. Y.Yücel, ‘’Candaroğulları’’,DİA,,s.149
27 ibn Battûta, I, s. 439.
28 Yücel, s. 98.
29 i. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, Ankara 19692, s. 139 ve 221.
30 Yücel, s. 133-136.
31 ibn Battûta, I, s. 440.
32 Yücel, A.g.e., s. 234.

33 A.g.e., s. 135.
34 A.g.e., s. 135.
35 A.g.e., s. 135.
36 A.g.e., s. 135.; Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 145.
37 Uzunçarşılı, A.g.e., s. 145.Yücel, Candaroğulları’’, s.149
38 Bk. Sönmez, Sanatçılar, s. 360.
39 Bk. R. Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara 1989, s. 112.
40 Ufak tefek eşya satan, tuhafiyeci, ayrıca seyyar satıcı olarak da 
zikredilmektedir.

Varka gülşah çarşı muhtemelen Konya
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vakfiyelerde bezzazistan, değirmen ve hamam gibi 
işyerleri mevcuttur41. Ma- raş ve Elbistan’da da çe-
şitli meslek gruplarının bir arada bulunduğu pazar 
(çarşı)lar tespit edilebiliyor42

Eratna döneminde (1327-1381) meslekler 
açısından pek bilgi yoksa da köylerde çiftçilerin, 
şehir ve kasabalarda da ticaret erbabının faaliyette 
bulunduğu anlaşılıyor43. Nitekim bu beylik zama-
nında en büyük pazaryeri Sivas idi44. Eratnalı Ali 
Bey’in terzisi Emîr Hac adlı bir şahıstı. Öte yandan 
bir tacir Ali Bey’den aldığı bir miktar malı satmak 
için Suriye’ye götürmüştü45. Ahi Nevruz ise Emîr 
Eratna’nın yanında derici (pustin-dûz) idi46. Kalu-
yan b. Lokman (?) ile Yusuf Sadi el-Konevi bu dö-
nemin mimarları arasında idiler47.1333 tarihli Ahi 
Ahmed Vakfiyesi’ne göre, Sivas yakınında buzha-
ne, Kenun Köyünde değirmen, ayrıca Turşuhane, 
marangoz çarşısı ve çamaşırhaneler bulunmaktay-
dı.47a Germiyanoğulları zamanında (1300-14-29), 
Gümüş-sar adı verilen yerde bol gümüş madeni 
bulunmakta, dolayısıyla burada maden işçiliği söz 
konusu olmaktadır48. Kütahya’da çıkan şap ise ih-
raç edilmekteydi. Köy ve kasabalarda oturanlar 
genelde çiftçilikle uğraşmakta olup, üretilen pirinç 
ihraç malları arasında idi49. Germiyanoğlu Yakub 
Bey’in Taş vakfiyesinde tabib, aşçı, ekmekçi mes-
lekleriyle, hamam ve değirmen gibi iş yerleri mev-
cuttur50. Bir başka meslek ise pekmezcilik olup 
Kütahya’da bir Pekmez Pazarı vardı51. Germiyan 
ilinde atçılık çok gelişmiştir ve bu atlar satıldığında 
pahalı cinstendir. Ayrıca hayvancılık da yapılmak-
ta, dolayısıyla çobanlık mesleği ön plâna çıkmak-
tadır. El-Umerî’nin verdiği bilgilerden yola çıka-

rak, buğday ve arpa satıcılarının, kasap, meyveci, 
sütçü ve balcı olarak iş yapanların mevcut olduğu-
nu öne sürebiliriz. Bu beylik sahası içinde doku-
macılık mesleği de gelişmişti, “Germiyan kumaş-
ları” ismiyle meşhur dokumalar bütün Anadolu’da 
tanınmıştı. Sarıklık bezler de Germiyanoğul- ları 
hâkimiyetindeki yerlerde dokunurdu52.

Öte yandan Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l-U-
lema adlı eserini 1401’de tamamlayan Şeyhoğlu53, 
Germiyan oğulları ülkesinde doğmuş ve yetişmişti. 
Onun eserinde de bazı meslekler göze çarpıyor54; 
bakkal, kassâb, baklacı (sebzeci), cerrah, çoban, 
tabib ve tacir. Ayrıca bu eserde, işyeri olarak; fırın, 
sabunhane ve bezirhane de zikrediliyor55. Mimar-
lık mesleğini icrâ edenler arasında Çoban, Aydemir 
b. Abdullah ve Muhammed b. Haşan b. Kafşut bu-
lunmaktadır56.

Hamidoğulları (tkr. 1301-U23) Eğridir ve An-
talya iki kol hâlinde hüküm sürdüler. Antalya’daki 
Tekeoğulları döneminde bu bölgeyi ziyaret eden 
ibn Battûta’nın verdiği bilgilerden bazı meslekler 
tespit edebiliyoruz. Ona göre, Antalya ticaret açı-
sından çok önemli bir şehirdi ve burada tüccarlar 
faaliyette idiler57. Bu şehirde iş yeri olarak, “pek 
çok hamam, gayet düzenli plânıyla kalabalık ve 
zengin çarşılar bulunmaktadır. Meyvecilik geliş-
miştir, özellikle Kameruddin adını verdikleri bir 
çeşit kayısının bademi lezzetli olduğu için kurutu-
larak Mısır’a gönderilirdi”. Antalya’da mesleği de-
rici olan bir ahi ibn Battûta’yı akşam yemeğine da-
vet etmişti. İsparta’da zengin çarşılar vardı. Bu şe-
hir etrafındaki arazide bulunan ağaçlardan üretilen 
ve Adragon zamkı denilen zamk Avrupa’ya ihraç 

41 Yinanç, s. 120-121, 123-124, 126, 128-129, 131-133.
42 A.g.e., s. 129, 131, 133.
43 K. Göde, Eretnahlar [1327-13811. Ankara 1994, s. 148.
44 Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 247.
45 Aziz b. Erdeşir-i Esterâbadî,
Bezm u Rezm, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990, s. 303, 318.
46 A.g.e., s. 267.
47 Sönmez, Sanatçılar, s. 329-337.
47a Mustafa Demir, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Si-
vas şehri, Sakarya 2005, s.130-131,138
48 el-Umerî, s. 191.

49 A.g.e., s. 191; M. Ç. Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi (1300-
14291, Ankara 1974, s. 107, 120.
50 Varlık, A.g.e., s. 109.
51 A.g.e., s. 43.
52 i. H. Uzunçarşılı, “Germiyan- oğulları’’, İA, s. 770.
53 Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü’l- Küberâ ve Mehekkü’l-Ulema 
(İnceleme-Metin-indeksi, Ankara 1991.
54 A.g.e., s. 147.
55 A.g.e., s. 43, 73, 85, 89, 104, 143, 147.
56 Sönmez, Sanatçılar, s. 338-342.
57 Trk. Trc„ I, s. 403-406.
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ediliyordu58. Bu bilgiden bir çeşit zamk toplama 
işçiliğinin varolduğu anlaşılıyor. Ayrıca değirmen, 
boyahane, sabunhane gibi iş yerlerinin varlığını 
dikkate alarak, değirmenci, sabbag (boyacı) ve sa-
buncu gibi meslekleri tespit edebiliyoruz. Türkmen 
halıları dolayısıyla halı dokumacıları, “Boğası” de-
nilen ince pamuklu dokumalar nedeniyle bezzazlar 
mevcut olmalıdır. İsparta’da Hızır Bey’in yaptırdı-
ğı hamamda çalışanları da zikredebiliriz59.

Kadı Burhaneddîn Ahmed ve devletinin 
(1344-1398) meslekler ile ilgili başlıca kaynağı 
Bezm ü Rezm’dir. Bu kaynağa göre, Kadı Bur-
haneddîn Ahmed gençliğinde öğretmenlik (şuğl-i 
tedris) yapmıştı60. Bu eserde tespit edilen başka 
mesleklere gelince: hokkabaz (şa’bede)61, maran-
goz (durûd-ger, neccâr)62, çalgıcı (mutrib63, hon-
yâ-ger64, çalgıcı), tabib65, tellâl (münadi-kıgırıcı)66, 
ahtacı61, aşçı (baverciy-i matbah)68, sünnetçi (hat-
tân)69, mühendis™, mimar1’, yapı ustası (bennâ)72, 
nakkâb73, tüccar™. Ayrıca işyeri olarak değirmen75 
ve hamam76 zikredilmektedir. Sivas’daki Saraç-
lar çarşısından (bazâr-ı sarracân)77sarraç, Kayse- 
ri’deki Boyacılar kapısı (dervazey-i sabbagi)78n-
dan boyacı mesleklerinin varolduğu anlaşılıyor. 
Meşhur bir pazar yeri olarak da Azine Pazar’ın adı 
geçiyor77.

Karamanoğulları (1256-1483) Orta Anado-
lu’da hüküm süren bir beylik idi. Bu beyliğin ül-
kesinde demir ocağı bulunduğundan maden işçiliği 
ön plâna çıkmıştı80. Konya’da da Kameruddin de-
nilen kayısı üretilmekte, Mısır ve Suriye’ye ihraç 
edilmekte olup dolayısıyla meyvecilik yapılmak-
taydı. Ayrıca bu şehirde ve Larende’de mevcut çar-
şılar da muntazam bir şekildedir ve her zanaat er-
babı yani meslek sahibi bu çarşıda belirli bir yerde 
toplanmıştır81. Yine Karamanoğulları döneminde 
çiftçilik, koyun (Karaman koyunu) yetiştiril mesi 
nedeniyle çoban meslekleri zikredilir. At yetiştiri-
cilerine ise “at çeken” deniyordu. Bu beylikte üre-
tilen halıların meşhur olduğu göz önüne alınırsa, 
halı dokumacılarının faaliyeti tespit edilebilir82. 
Karamanoğulları döneminde imar faaliyetleri ol-
dukça yoğundur ve bu sahada birçok mimar çalış-
mıştır83.

Karası Beyliği (1297-1360) Anadolu’da kuru-
lan beylikler arasında denizcilik tarihi bakımından 
önemli bir yere sahipti. Bu bakımdan donanmanın 
yapılması için bu beyliğin topraklarında tersaneler 
vardı. Bunlardan biri muhtemelen Edremit lima-
nında, İkincisi ise Aydıncık’da idi. Böylece mes-
lekler açısından gemi yapı ustalarının var olduğu 
anlaşılıyor84. Karası Beyliği’nin merkezi Balıke-

58 Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 253.
59 S. Kofoğlu, Hamidoğulları mad., DİA, s. 420; Hamidoğulla-
rı Beyliği’nde mimarlık mesleğini icra edenlerden biri Balaban 
et-Tavaşî’dir, bk. Sönmez, Sanatçılar, s. 343-346.
60 A.g.e., Farsça metin, s. 222/Trk. Trc., s. 70-72, 210.
61 A.g.e., Farsça metin, s. 111/Trk. Trc., s. 115.
62 A.g.e., Farsça metin, s. 163, 453, 471/Trk. Trc., s. 158, 416, 433.
63 A.g.e., Farsça metin, s. 178/Trk. Trc., s. 172.
64 A.g.e., Farsça metin, s. 409/Trk. Trc., s. 377.
“A.g.e., Farsça metin, s. 180/Trk. Trc., s. 173.
66 A.g.e., Farsça metin, s. 222, 294/Trk. Trc., s. 210, 276.
67 A.g.e., Farsça metin, s. 247/Trk.
68 Trc., s. 232. Ahtaci; mirahur,’hayvan bakıcısı, iğdişçi, ahır görev-
lisi, bk.-M.- Kanar, Kanar Farsça-Türkçe Sözlük, İstanbul 2000, s. 
16. Bezm ü Rezm, Farsça metin, s. 285/Trk. Trc., s. 267.
69 A.g.e., Farsça metin, s. 278/Trk.
Trc., s. 350
70 A.g.e., Farsça metin, s. 398, 468, 453/Trk. Trc., s. 367, 411,415.
71 A.g.e., Farsça metin, s. 398, 445, 453, 531/Trk. Trc., s. 367, 408, 
415, 486.
72 A.g.e., Farsça metin, s. 453/Trk. Trc., s. 415

73 A.g.e., Farsça metin, s. 471/Trk.
Trc., s. 433’de duvarcı olarak geçiyor.
74 A.g.e., Farsça metin, s. 533/Trk.
Trc., s. 487.
75 A.g.e., Farsça metin, s. 357/Trk.
Trc., s. 332.
74 A.g.e., Farsça metin, s. 180/Trk.
Trc., s. 173.
77 A.g.e., Farsça metin, s. 215/Trk.
Trc., s. 203.
78 A.g.e., Farsça metin, s. 305/Trk. Trc., s. 285; Y. Yücel, Kadı Bur-
haneddin Ahmed ve Devleti 11344- 13981, Ankara 1970, s. 80.
79 Bk. Bezm ü Rezm, Farsça metin, s. 295/Trk. Trc., s. 277. Pazarye-
ri için bk. S. 277 not 370; Yücel, A.g.e., s. 76.
80 El-Umerî, s. 184.
81 ibn Battûta, I, s. 412.
82 F. Sümer, ‘ Karamanoğultarı”, DİA.s.459
83 Sönmez, Sanatçılar, s. 309-328. Bahz Tznman,’’Mimari,Karaman-
lılar’’, DİA,S.460-462 G. Öden, Karası Beyliği, Ankara 1999, s. 81.
84 el-Umerî, s. 197; UzunçarşıLı, Anadolu Beylikleri, s. 250; Öden,
A.g.e., s. 82.
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sir’de dokumacı ların ürettikleri ipek kumaşlar 
ile rekabet halindeydi85. Öte yandan beyliğin Ege 
Denizi’ndeki akınlar nedeniyle ele geçirilen Grek 
esirler pazarlarda satılmaktadır. Balıkesir ve Ber-
gama esir pazarları bakımından meşhurdu, buralar-
da nahhâs denilen esircilerin faaliyette olduğu an-
laşılıyor, ibn Battûta burada Margalita (Margareth) 
adında bir Rum cariye satın almıştı86.

Ladik (Denizli) Beyliği veya inançoğulları 
(1261-1368); bu Anadolu beyliğinde meslek ola-
rak çiftçilik, meyvecilik, pekmezcilik ve şarapçı-
lık gibi meslekler tespit edebiliyoruz. El-Umerî’ye 
göre87, Denizli’de bulunan köylerin ve çiftliklerin 
adedi dörtyüz civarında idi. Meyvelerden en çok 
nar üretilmekte ve bin nar bir dirheme satılmakta-
dır. Ayrıca bu narlardan pekmez ve nar şarabı ya-
pılmaktadır. Öte yandan Ladik’de dokumacılık ön 
plâna çıkmaktadır. Dokumacılar, “burada dünyada 
eşi benzeri olmayan altın işlemeli pamuk elbiseler 
dokurlar... Bu işi yapanların çoğunluğu ise Rum 
kadınlardan oluşmaktaydı”, işyeri olarak hamam 
ve çeşitli mesleklerin icra edildiğini sandığımız 
bir çarşı mevcuttu. Ayrıca Ahi yiğitlerden oluşan 
zanaat erbabı da Ramazan Bayramı’nda gösteri 
yapmıştı88.

Menteşeoğulları (tkr. 1280-1626], Güney-batı 
Anadolu’da hüküm süren bu beyliğin Avrupalı tüc-
carlar için en önemli ticaret limanı Balat idi. Tire 
ve Manisa’dan bütün tüccarlar mallarını bu lima-
na getiriyorlardı. Esir ticareti yapanlar (nahhas) 
da bu şehrin pazarında kadın ve erkek tutsaklar 
satarlardı89. Bu bakımdan burada yabancı tüccar-
lar da faaliyette idiler. Ayrıca Latmos Gölü’nde 
(?) balıkçılık yapılmakta, tutulan yılan balıkları 
ihraç edilen yiyecekler arasında yer almaktaydı. 
Öte yandan Fethiye (Makri) ve Marmaris de gü-

ney sahillerinin önemli iki limanı idiler. Makri’den 
Mısır’a kereste ihraç ediliyordu, dolayısıyla orman 
işçiliği ve kerestecilik önemli meslekler olmalıdır. 
Milâs’da da önemli bir tüccar tabakası mevcuttu. 
Bu şehirde meyvecilik de yapılmakta idi90. Men-
teşeoğullan’nın inşa ettirdiği mimarî eserlerde 
hattatlık mesleğini yapan ustalardan biri Mustafa 
Elacı Hatib, bir diğeri ise Musa b. Âdil idi. Ayrıca 
M i Lâs’da ki Firuz Bey Camii’ni yapan mimar da 
Haşan b. Abdullah idi91.

Eşrefoğulları (?-726/?—1326).
Eşrefoğullarından Seyfeddin Süleyman 

Bey’in Camii’nin Vakfiyesine göre, bir han ve çifte 
hamam bulunmaktadır. Vakfedilenler içinde iplikçi 
ve dokumacı esnafının yer aldığı otuzbir (31) dük-
kanlık bir bedesten mevcuttur. Ayrıca Süleyman 
Bey camiiye yirmiiki (22) dükkanla iki değirmen 
vakfetmiştir. Buna göre; tespit edilen meslek sa-
hipleri; hamamda çalışanlar, iplikçi ve dokumacı-
lar ile değirmencidir.91

Saruhanoğulları (1302-1410),
Saruhan Beylerinin Latin ve Cenevizlilerle ti-

cari ilişkileri mevcuttur. Nitekim Latinlerle yapılan 
1340 tarihli bir anlaşma mevcuttur. İtalyan tüccar-
lar başta buğday olmak üzere hububat almakta, bu 
bakımdan bölgede çiftçilik yapılmakta idi. Saruhan 
ailesininde çiftlikleri vardı, özellikle bu dönemde 
köle ticareti de önemli idi. Bu ticaret için nahhas-
lar (esirciler) faaliyette idiler. İtalyanlar ise tekstil 
ürünleri, şarap ve sabun gibi maddeler satmakta 
idiler. Saruhan tuzlası (memlihası) ve şapı önemini 
Osmanlı devrinde de devam ettirmiştir. 

Bu dönemde zikri geçen mimarlardan biri 
Emet B. Osman’dır.92

84 el-Umerî, s.198; ibn Battûta, I, s. 428; Öden, aynı eser, s. 83.
87 el-Ömerî, s. 193; Tuncer Baykara, Denizli Tarihi, ikinci Kısım 
1070-H29, İstanbul 1969, s. 40-41.
88 ibn Battûta, s. 408-410.
89 Heyd, s. 608.
90 ibn Battûta, I, s. 451; P. Wittek, Menteşe Beyliği, Trk. Trc. 0. S.

Gökyay, Ankara 19862, s. 121-122, 124-125, 129, 131, 144.
91 S.Kofoğlu, “Eşrefoğulları”, DİA, s.485
92 F.M Emece, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s.266, 
n.170, 273; Ayn.mlf; “Saruhanoğulları”, DİA, s.173; Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri, s.90; B.Tanman, “Saruhanoğulları-Mimari”, 
DİA, s.173.
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Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü’nü kazandı ve buradan 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
MESLEKLER

Hüseyin MUŞMAL

ÖZET
Meslek kelimesi, Arapça “sülûk” kökünden 

türetilmiş olup, “Yol, tarîk, gidiş, tarz, insanların 
yaşamak ve geçinmek için tuttuğu iş, tâbi olduğu 
sınıf” anlamlarına gelmektedir. Meslekler toplum-
ların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bilin-
diği gibi insanların hayatlarını sürdürebilmesi için 
beslenme, barınma ve giyim gibi birtakım zaruri 
ihtiyaçları vardır. Bu nedenle insanlar ihtiyaçları-
nı karşılayabilmek maksadıyla birbirleriyle ticarî 
ilişkiler kurmuşlar, takas etme veya parayla satın 
alma yoluyla ihtiyaçlarını gidermişlerdir. İnsanoğ-
lunun zaruri ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan 
meslekler, ait olduğu toplumun yaşam biçimini 
yansıtırlar. Bu sebeple bir toplumda icra edilen 
mesleklerin tespiti, o toplumun sosyal, ekonomik 
ve kültürel yapısının belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Tarih öncesi dönemlerden itibaren 
insanoğlunun meşgul olduğu meslekler hakkında, 
çeşitli kaynaklardan bazı bilgiler elde edilebil-
mektedir. Geçmişten Günümüze Meslekler isimli 
bu çalışma, yayınlanmış araştırmalardan hareketle 
oluşturulmuştur. Çalışma yapılırken, yeni bir görüş 
ortaya koymaktan ziyade, müracaat edilen kaynak-
lardan elde edilen bilgiler derlenmiş ve kaynak-
larda zikredilen meslek isimleri arasında özellikle 
öne çıkanlara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Geçmiş, Tarih, 
Selçuklu, Osmanlı, Zanaat, Üretim
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OCCUPATIONS AND CRAFTS FROM 
PAST TO PRESENT
The word occupation derives from the word 

root “sülûk” in Arabic and means “road, manner, 
style, profession carried out in order to survive and 
the class to which people belong”. Occupations 
emerge as a result of the needs of the societies. As 
it is known, people have some essential needs such 
as eating, sheltering and clothing in order to survi-
ve. So, people have always established commercial 
relationship with each other and fulfilled their ne-
eds through exchanging or purchasing in order to 
fulfill their needs. Occupations emerging as a result 
of the essential needs of the people reflect the li-
festyle of that society. Therefore; determination of 
the occupations in a society plays an important role 
to determine the social, economic and cultural stru-
cture of that country. Some information is available 
in various sources regarding the occupations whi-
ch people have dealt with since prehistoric periods. 
This study titled Occupations from Past to Present 
has been composed by deriving information from 
published researches. During the preparation of 
this study, information has been gathered from the 
applied sources instead of suggesting a new idea 
and the outstanding ones were emphasized among 
the names of the occupations. 

Key Words: Occupation, Past, History, Sel-
juk, Ottoman, Craft, Production

GİRİŞ:  MESLEKLERİN ORTAYA 
ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
Meslek kelimesi, Arapça “sülûk” kökünden 

türetilmiş olup, “Yol, tarîk, gidiş, tarz, insanların 
yaşamak ve geçinmek için tuttuğu iş, tâbi olduğu 
sınıf” anlamlarına gelmektedir1. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde ise “Tutulan yol, Bir kimsenin geçimini 
sağlamak için yaptığı sürekli iş, uğraş, birbirine 

1 Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 2005, s.1345.

bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği” ma-
nası verilmektedir2. Terim anlamı ise “Bireyin ne 
iş yaptığını, geçimini nasıl sağladığını, ne kadar 
kazandığını, nasıl bir çevrede oturduğunu ve kim-
lerle ilişki kurduğunu, kişisel bazı özelliklerini ve 
kültür düzeyini gösteren, nispeten kişilik özellikle-
rine uygun iş, uğraş ve faaliyetlerden oluşan, res-
men tanınmış grup ve üyelikle aidiyet özelliğinin 
sağlanması” manasına gelir3.

Meslekler toplumların ihtiyaçları sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi insanların hayatları-
nı sürdürebilmesi için beslenme, barınma ve giyim 
gibi birtakım zaruri ihtiyaçları vardır. Bu nedenle 
insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksadıyla 
birbirleriyle ticarî ilişkiler kurmuşlar, takas etme 
veya parayla satın alma yoluyla ihtiyaçlarını gi-
dermişlerdir. Buradan hareketle tarihten günümüze 
mesleklerin ortaya çıkış sürecini belirleyen ana un-
surun, insanoğlunun ihtiyaçları olduğu ve zamanla 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçların da yeni mesleklerin 
oluşmasını sağladığı söylenebilir. 

Tarihçi İbn Haldun’a göre, insan, varlığını de-
vam ettirebilmesi için toplu halde yaşamak mec-
buriyetindedir. O’na göre, insanlar en basit ve ilkel 
düzeyde de olsa ihtiyaçlarını tek başlarına karşı-
layamazlar. Bu sebeple insanlar mal ve hizmetleri 
bizzat üretmek veya satın almak durumundadır4. 
İbn Haldun, iktisadî faaliyetlere böyle temel bir 
yer vermesinin yanında bu faaliyetin Allah’ın emri 
olduğuna işaret etmekte ve bu görüşünü, “Rızkını-
zı arayınız” mealindeki ayetle (el-Ankebût 29/17) 
desteklemektedir. Ayrıca ona göre bu nimetlerden 
faydalanabilmesi için gerekli güç, kuvvet, akıl gibi 
imkânları insanoğluna bahşeden Allah, çiftçilik ve 
diğer temel zanaatlarla ilgili ana bilgi ve hünerleri 
de peygamberler vasıtasıyla öğretmiştir. Böylece 
iktisadî faaliyet bir yönüyle mukaddes bir nitelik 

2 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, C. II, Ankara 1992, s. 1012.
3 Ömer Üre, “Meslekî Rehberlik” Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 
(Ed. M. Engin Deniz-Atılgan Erözkan), İstanbul 2007, s. 191.
4 İbrahim Erol Kozak, “İbn Haldun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA), C.20, İstanbul 1999, s.1.
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de kazanmış olmaktadır5. 
İbn Haldun temel geçim ve kazanç yollarını 

da sınıflandırmıştır. O’na göre ziraat, geçim yol-
larının en eskisi, en basiti ve tabiata uygun ola-
nıdır. Diğer bir temel geçim yolu olan zanaat ise 
çiftçilikten sonra gelişmiş olup tecrübe ve bilgi bi-
rikimini gerektiren, daha çok şehir hayatına özgü 
mesleklerdir.  İbn Haldun geçim ve kazanç yolları 
arasında zanaatlara, o toplumun medenî seviyesini 
gösteren önemli bir ölçü olarak özel bir yer ver-
mektedir. İnsanoğlunun ilk ve temel ihtiyaçlarını 
karşılamada, ziraatın vazgeçilmez bir yeri varsa da 
bir ülkede tarım dışı sektörler ne kadar gelişir, çe-
şitlenir, kalite ve üretim ne kadar artarsa o beldede 
refah ve zenginlik de o nispette artar. İbn Haldun’a 
göre zanaatlar, “zaruri ihtiyaçlar” ölçüsüne göre 
üçe ayrılır:  İlki, insan hayatı için elzem olan terzi-
lik, kasaplık, dokumacılık, marangozluk, demircilik 
vb.dir. İkincisi daha üst seviyede ihtiyaçlara cevap 

5 Kozak “İbn Haldun”, s. 1.

veren ilim, sanat ve siyasetle ilgili olan kâğıtçılık, 
ciltçilik, mugannilik ve şairlik gibi mesleklerdir. 
Zanaatların sonuncusu ise askerliktir6. 

İbn-i Haldun, ziraat ve zanaattan sonra mes-
leklerin üçüncü grubu olarak nitelendirdiği ticareti 
meşru ve tâbi kazanç yolları arasında saymasına 
rağmen tacirlerin alım ve satımda kâr elde etmek 
gayesiyle hileye başvurması, karaborsacılık ve 
vurgunculuk yapması gibi sebeplerle ona mesafeli 
yaklaşmıştır7. 

İbn Haldun mesleklerin çeşitlenmesini geliş-
mişliğin göstergesi saymıştır. O’na göre: Sanat çe-
şitleri ziyadeleştiği ölçüde, o sanatların ehli olan 
sanatkârlar da fazlalaşır, bu suretle farklı meslek-
ler ve iş kolları ortaya çıkar. Bu zanaatlar içinde 
önce insanların en çok ihtiyaç duydukları dallar, 
daha sonra da ihtiyaçların ve medeniyetin tekâmü-
lüne göre diğer dallar gelişir. Meselâ yapı zanaatı, 

6 Kozak, “İbn Haldun”, s.3.
7 Kozak, “İbn Haldûn”, s.4.

Muhtesibin yeri
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yerleşik hayatın ilk dönemlerinde başlamıştır ve 
zanaatların en eskisidir. Buna karşılık müzisyenlik, 
şarkıcılık gibi zanaatlar daha sonra, sosyal ve me-
denî hayatın gelişmiş olduğu bölgelerde ve şehir 
toplumu arasında yayılır. Bir ülkede üretim zaruri 
ihtiyaçları karşılamanın çok üstünde bir seviyeye 
ulaştığı zaman o ülkede insanların ihtiyaçları git-
tikçe çeşitlenir, kalite artar, buna uygun olarak da 
sayılamayacak derecede meslek ve zanaatlar orta-
ya çıkar8.

İbn-i Haldun’a göre “Bazı sanatlar bazı şe-
hirlere mahsustur”. O, bu durumu şu şekilde ifade 
eder: “Bunun sebebi şudur; aşikârdır ki şehir hal-
kının işleri ve faaliyetleri birbirini gerektirir. Zirâ 
ihtiyaç duyulan lüzumlu iş gücü bazı şehirlerin 
halkına mahsustur. Bunlar maişetlerini bu işlerden 
temin ederler. Bazı sanatlar da geçim zaruretinin 
icabı olarak her şehirde mevcuttur. Terzilik, demir-
cilik, marangozluk ve benzeri sanatlar ve iş kolları 

8 Kozak, “İbn Haldun”, s. 3.

böyledir. Refah ve onunla ilgili adetlerin icabı olan 
meslekler ise sadece imaret cihetinden fazlaca geliş-
miş ve refah ve hadaretten çokça pay almış şehirler-
de bulunur. Züccaciye kuyumculuk, attarlık, aşçılık, 
bakırcılık, peksimetçilik, hamurculuk, ipek dokuma-
cılığı ve benzeri sanatlar böyledir.  Bu gibi sanatlar 
her şehirde değil, bazı şehirlerde mevcut olur”9.

İnsanoğlunun zaruri ihtiyaçları doğrultusunda 
ortaya çıkan meslekler, ait olduğu toplumun yaşam 
biçimini yansıtırlar. Bu sebeple bir toplumda icra 
edilen mesleklerin tespiti, o toplumun sosyal, eko-
nomik ve kültürel yapısının belirlenmesinde önem-
li rol oynamaktadır10. Tarihten Günümüze Meslek-
ler isimli bu çalışma, yayınlanmış araştırmalardan 
hareketle oluşturulmuştur. Çalışma yapılırken, 
yeni bir görüş ortaya koymaktan ziyade, müracaat 
edilen kaynaklardan elde edilen bilgiler derlenmiş 

9 İbn-i Haldun, Mukaddime, C. I, (Hazırlayan: Süleyman Uludağ), 
İstanbul 1982, s. 415-416.
10 Filiz M. Uçar, “Meslekleri ve İlgi Alanları Açısından 
Mecâlisü’n-Nefâis’teki Şairlerin Sosyal Hayattaki Yeri”, Turkish 
Studies, 7/1, 2012, s.1073.

Buğday pazarı
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ve zikredilen meslek isimleri arasında özellikle 
öne çıkanlara yer verilmiştir.

I-EN ESKİ MESLEKLER
Dünya’da ilk mesleğin ortaya çıkışı dinî açı-

dan ele alınırsa, Hz. Âdem’in dünyaya gönderil-
mesi ile birlikte mütalaa edilebilir. Kuran-ı Ke-
rim’de “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakı-
mından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: 
Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da 
hemen oluverdi” buyrulmaktadır11.  İlk insan ve ilk 
peygamber Hz. Âdem, bir insan olarak geçimini 
sağlamaya ve karnını doyurmaya ihtiyaç hisset-
miştir. Bu nedenle, topraktan yaratılan Hz. Âdem 
de geçimini sağlamak için toprağa yöneldi. Dolayı-
sıyla Hz. Âdem’i dünya üzerinde toprakla uğraşan 
ilk meslek erbabı ve çiftçilik yapan ilk kişi olarak 
zikretmek mümkündür.

Tarih öncesi dönemlerden itibaren insanoğ-

11 Kur’an-ı Kerim, Âli İmrân Suresi, 3/59.

lunun meşgul olduğu meslekler hakkında, çeşitli 
kaynaklardan bazı bilgiler elde edilebilmektedir. 
Örneğin Eski Mısırlılardan kalma duvar resimle-
rinde, taşların arasında tahıl ezerek un elde etmeye 
çalışan kadınları canlandıran sahneler bulunmak-
tadır12. Yine, yaklaşık M.Ö. 3500 yıllarında bronz 
çağı kalıntıları arasında ilk berber usturaları bulun-
muştur. Bronz Çağı’nda saçlar geniş bir kıskaç ya 
da iki hayvan kaburgası arasına sıkıştırılır, aradaki 
kıl tutamı bir bıçak veya ustura ile kesilirdi. İlkel 
insanın “traş” dediği bu işlem, İskandinavya’daki 
Erken Bronz Çağı kazıları ile İsviçre’deki göl ev-
lerinde, bu tür kıskaç ya da kemiklerle usturaların 
çok sık bir arada bulunmasından anlaşılmıştır. Gü-
nümüzde Niğde Müzesi’nde bulunan bir obsidiyen 
Köşkhöyük Usturası da iki hayvan kaburgası ile 
beraber sergilenmektedir. Bunun yanında, Burdur 
Hacılar buluntuları arasında yer alan ve Anadolu 

12 İlkler Ansiklopedisi, Dünyayı Değiştiren Buluşlar, Milliyet 
Yayınları, İstanbul 1985, s. 53.
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Medeniyetleri Müzesi’nde teşhirde bulunan bir 
obsidiyen ustura da bilinen en eski örnekler ara-
sındadır13.

Eskiden beri berberler, doktorluk, eczacılık ve 
dişçilik görevlerini de üstlendiler. Osmanlı Devle-
ti’nde berberler perukâr (dükkânlı) ve seyyar olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. II. Abdülhamit döneminde 
İstanbul’da Avrupaî tarzda yeni berber dükkânları 
açılınca, bunları eski tarz berberlerden ayırmak için 
berber ismi yerine “perukâr” denilmiş; Cumhuriyet 
döneminde tekrar “berber” kelimesi kullanılmaya 
başlanmıştır. İstanbul’u gezen seyyahlar, berberlere 
genellikle kahve önlerinde, çeşme başlarında seyyar 
olarak rastladıklarını yazmış veya resmetmişlerdir. 
Perukâr ya da seyyar berberlerin sadece saç kesen 
ya da tıraş yapan kişiler olmadıkları, aynı zamanda 
sünnetçilik, hacamatçılık, dişçilik gibi işler de yap-
tıkları bilinmektedir. Bazı berberler de kellik, uyuz 
ve egzama gibi cilt hastalıklarına ilaç hazırlamış ve 
hatta bir nevi fizik tedavi ve cerrahlık yapmıştır14.

Çoban ve çobanlığın geçmişi insanlığın geç-
mişi kadar eskidir. Antik kaynaklarda, kutsal me-
tinlerde ve inanışlarda çoban ve çobanlığın öne-
mini anlatan belge ve bilgiler mevcuttur. Anado-
lu’nun Ana Tanrıçası olan Mater’e adanmış bir 
adak kabartması üzerinde yer alan çoban figürü ve 
yazıt, adağın tanrı Mater Melene’nin gözetiminde 
veya korumasında olduğunu göstermektedir. Aynı 
şekilde tanrıça ile zikredilen Attis bir çoban kılı-
ğındadır Çobanlarla sıklıkla anılan, çobanların ve 
sürülerin koruyucusu olan tanrı ise Hermes’tir15. 

Eski Mısır’da Nil Nehri çevresinde tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olduğu bilinmekte olup çiftçi-

13 İlter Uzel, “Anadolu’da Bulunan Kozmetik Tıp Aletleri”, XI. 
Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, 
Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara 
1996, s. 25-26.
14 Mine Yayla, Miyase Çağdaş, “Erkek Berberliğinde Tıraş 
Geleneği ve Damat Tıraş Önlüklerinin Teknik ve Süsleme Açısından 
İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
S. 35, Konya 2014, s. 501.
15 Cafer Özdemir, Davut Kaplan, “Çobanlık ve Çoban Gözüyle 
Arazi: Mikail Kaplan ve Aşağı Çamlı Köyü Örneği”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 6, S. 27, Yaz 2013, s. 443.

liğin yanı sıra ne tür meslekler yapıldığını mezar 
resimlerinden öğrenmek mümkündür. Buna göre 
Eski Mısır’da örneğin altın işçiliği, madencilik, 
marangozluk, fırıncılık, çömlekçilik, taş işçiliği, 
heykeltıraş meslekleri de icra edilirdi. Ayrıca mum-
yacılık, dokumacılık, hasır ve sepetçilik, dericilik 
meslekleri de vardı16. Diğer taraftan Mezopotam-
ya ekonomisinin temeli de ziraat ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Ancak nüfusun artması, köylerden 
kentleşmeye doğru gelişmelerin yaşanması üzerine 
su kanalları yapılmıştır. Tapınakların varlığından 
hareketle yapıcılıktan söz etmek de mümkündür. 
Ayrıca ticaret, askerlik ve din adamlığı, çobanlık, 
öğretmenlik, yazıcılık Sümerler’de görülen mes-
leklerdendir17. 

İnsanların korunma ve giyinme ihtiyacından 
ortaya çıkan giyim ve tekstil ile ilgili meslekle-
rin geçmişi de oldukça eskidir. Babil ve Geç Asur 
kaynaklarında “dokumacı” anlamındaki sözcüğün 
çokça geçtiği bilinmektedir. Tarih öncesi devirler-
den itibaren aletler yapmaya başlayan ve avcılık-
la geçinen insanlar, daha sonraki dönemlerde bu 
yeteneklerini geliştirerek çeşitli meslek grupları 
oluşturmuşlardır. Nitekim M.Ö. 2.000’lerde tica-
ret amacıyla Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlardan 
kalan çivi yazılı kil tabletlerden anlaşılmaktadır 
ki, Anadolu halkları, bundan yaklaşık 4.000 yıl 
önce kurdukları şehir devletlerinde güçlü bir idarî 
ve meslekî yapılanma oluşturmuşlardır18. Aşağıda 
Eski çağlarda ve eski metinlerde adları geçen bazı 
meslekler belirtilecektir.

II. ESKİ ÇAĞLARDA MESLEKLER
A-HİTİTLERDE MESLEKLER: 
Anadolu’da kurulmuş önemli medeniyetler-

den birisi olan Hititlerde devletin ekonomisi, ülke-
nin şartları gereği tarıma dayalı idi.  Her ne kadar 
bölge ekolojisi üzerine yeterince çalışma yapılma-

16 Hasan Bahar, Eskiçağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya 
2010, s.153-155.
17 Bahar, Eskiçağ, s. 70, 71, 73,75, 89.
18 Uçar, “Meslekler”, s.1074-1075.
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dıysa da yazılı ve arkeolojik kaynaklar, yabanî ve 
evcil bitki ve hayvan yaşamı konusunda net bilgi-
ler vermektedir19. 

Hitit Devleti’nin ekonomisi, ülkenin coğrafî 
şatları gereği tarıma dayalı idi. Sıradan vatandaşın 
gündelik yaşamı da toprağın işlenmesi üzerine ko-
numlanmıştır. Metinlerden isimleri tespit edildiği 
üzere öncelikle, arpa, buğday gibi hububatlar ve 
bir takım baklagiller yetiştirilmekteydi. Tarımın 
yanında ikinci bir işkolu olarak hayvancılık yapıl-
mıştır. Hayvancılık tarım alanına yardımcı olduğu 
gibi süt, et, deri ve yün üretimi için de gerekliy-
di. Döneme ait en önemli kaynak grubu olan Hitit 
çivi yazılı metinlerden, o dönemlerde arıcılığın da 
yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Toprağın işlenme-
sinden sorumlu olan çiftçiler dışında Hitit toplu-
munda çeşitli zanaatları icra eden insanlar da vardı. 

19 J.G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu (Çev: Esra 
Davutoğlu), Arkadaş Yayınevi, İstanbul 1999. s.82 vd.

Kaynaklarda Doktorların, yapıcıların, marangoz-
ların, taş işçilerinin, çömlekçilerin, ayakkabıcıla-
rın, terzilerin, çırpıcıların, meyhanecilerin, balık-
çıların, aşçıların, kapıcıların, bekçilerin varlığına 
ilişkin kanıtlar vardır20. Hitit çivi yazılı belgelerde 
az da olsa hakkında bilgi sahibi olduğumuz mes-
leklerden biri de dokumacılıktır. Dokumacıların 
üretime katkıları dolayısıyla Hitit ekonomik sis-
teminde önemli bir yer işgal ettikleri tahmin edil-
mektedir21. Hititlerde birçok yerleşmeden günümü-
ze ulaşan çok sayıdaki dokuma tezgâhının mev-
cudiyetinden anlaşılabileceği gibi, yün eğirme ve 
dokuma evlerde yapılmaktadır. Ayrıca her kasaba 
ve köyde terziler ve deri işçileri de mevcut olmalı, 
ancak bu mesleklerin durumuna ilişkin kesin kanıt 

20 Fatma Sevinç, ‘‘Hititlerin Anadolu’da Kurdukları Ekonomik 
ve Sosyal Sistem’’, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Isparta 2008, s. 17-22.
21 Turgut Yiğit, Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokumacılar, Tarih 
İncelemeleri Dergisi, XVII, Nu: 2, İzmir 2002, s. 79-84.
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bulmak zordur. Kültepe’deki bir odada bulunan ve 
tahminen “döven” gibi aletlerde kullanmak üzere 
depolanan bol miktarda işlenmiş obsidyen, eski en-
düstrilerin de bu dönemde varlığını sürdürdüğünü 
göstermektedir22

Çivi yazılı tabletler ve papirüslerden anlaşıldı-
ğına göre, Eskiçağ halkları söz konusu olduğunda 
bunlar tıp ilmi büyü ve ritüellerden ayrı düşünül-
memektedir. Büyü insanlık tarihi kadar eski bir 
geçmişe sahip olmakla beraber, Hitit yaşamında 
yeri oldukça önemlidir. Doğum ve doğurganlık ko-
nusunda da büyünün ve ritüellerin önemi bir kat 
daha artmaktadır. Bu bağlamda Anadolu’da gebe-
lik konusu tıbbî uygulamalardan daha çok, ritüelle-
rin söz konusu olduğu bir durumdur. Bunların ya-
nında Hitit insanı ilaç kullanmayı da biliyor, doğu-
ma yardımcı olmak için de “doğum sandalyeleri” 
kullanıyordu23.

Hitit metinlerinde rastlanılan bir başka mes-
lek ise dericiliktir. Hitit çivi yazılı metinlerde deri 
işiyle uğraşan kişilerden bahsedilmektedir. Derici-
ler, deriyi kullanılabilir hale getirip onu işlemenin 
yanı sıra alım satımını da yapıyorlardı. Usta-çırak 
ilişkisi ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu mesleğin 
sarayda da saray görevlileri tarafından sürdürüldü-
ğü anlaşılmaktadır. Hitit kanun tabletlerinde “Eğer 
bir kimse bir zanaatçıyı ya da bir çömlekçiyi, bir 
demirciyi, bir marangozu, bir dericiyi, bir keçeci-
yi, bir dokumacıyı satın alırsa on şekel gümüş ver-
sin.” denilmektedir24. Bu kanun maddesinde adları 
sayılan zanaatçıların satın alınmasında biçilen de-
ğerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bir başka kanun 
maddesinde de benzer bir içerik karşımıza çıkmak-
tadır. “Eğer bir kimse oğlunu eğitilmek üzere ya 
marangoz, ya demirci, ya dokumacı, ya derici, ya 
da keçeci olarak verirse, eğitim için 6 şekel gümüş 
ödesin. Eğer eğitici onu iyi eğitirse (usta yaparsa) 

22 Macqueen, Hitit, s.110.
23 Şeyma, Ay, “Hitit Metinlerinde Geçen Gebelik Konusuna Kısa 
Bir Bakış”, Tarih Okulu, S.XII, Ocak- Nisan 2012, s. 41, 47.
24 Yiğit, Hititçe, s. 211-219.

ona bir kişi versin”.25 
B- BABİLLERDE MESLEKLER
Mezopotamya uygarlıklarından olan Babil 

uygarlığının en önemli eseri ve sembolü olan 282 
maddeden oluşan Hammurabi Kanunları, döne-
me ait eldeki en eski yazılı kanunlardandır. M.Ö. 
1750-1700 yılları arasında 43 yıl hüküm sür-
müş olan kral Hammurabi tarafından yapılmıştır. 
O, Babil Krallığının altıncı ve en büyük kralıdır. 
Hammurabi tek tek bütün komşu şehirleri zapt ede-
rek büyük bir imparatorluk kurmuştur. Hammurabi 
Kanunları hem daha önce yapılmış olan kanunların 
ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de za-
manın yeni çıkan ihtiyaçları dikkate alınarak oluş-
turulmuştur26.

Kralın emirlerini halka bildirmek için dikili 
taş üzerine yazdırılan bu yazılı metinler bize dö-
nemin toplumsal yaşamı hakkında da bilgiler verir. 
Bu kanunlarda toplumda yer alan grupların uyması 
gereken kurallar ve uymadıkları takdirde karşılaşa-
cakları cezalar maddeler halinde belirtilmiştir. Bu 
metinlere bakarak eski çağlarda Mezopotamya ve 
çevresine hangi mesleklerin yapıldığıyla ilgili çı-
karımlarda bulunulabilir27. 

“Hammurabi Kanunları” olarak adlandırılan 
tabletler, Susa Tapınağı’nın yıkıntıları arasında 
bulunarak Louvre Müzesi’nde koruma altına alın-
mıştır. Kanun metninde özellikle ön plana çıkan 
maddeler;  

“…Adaletin yerine getirilmesi için işlenen 
suçlar (1-5), Mülke karşı işlenen suçlar (6-25), 
Arazi ve ev (26-60-4), Ticaret ve alış veriş (107-
126), Evlilik-Aile Mülkiyeti (127-194), Taarruz ve 
Kısas (195-214), Meslek Adamlarına Ait Suçlar 
(215-240), Fiyatlar ve Ücretler (241-277), Köle 

25 Yiğit, Hititçe, s. 212.
26 Elif Genca, Eski Mezopotamya’da Hukuk Hareketleri ve 
Düzenlemeler (Sümer, Babil ve Eski İsrail Hukuku), İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans 
Programı, İstanbul 2009, s. 29.
27 Ebru Mandacı, “Eski Mezopotamya’da Tıp”, History Studies, 
Volume 5 Issue 5, September 2013, s. 108.
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Hakları (278-282)…” şeklinde sınıflandırılabi-
lir.  Bunlar arasında meslek adamlarına ait bölüm 
incelendiğinde, hekimlik, inşaatçılık,  berberlik, 
gemicilik, tarla işçiliği, çobanlık, gündelikçilik, 
çömlekçilik terzilik, ipçilik, hâkimlik, veterinerlik, 
çiftçilik, askerlik, tüccarlık, simsarlık, bahçıvanlık 
gibi çeşitli meslekleri görmek mümkündür28.  

28 Genca, Eski Mezopotamya’da Hukuk Hareketleri, s. 29 vd; 
Mebrure Tosun, “Hammurabi’nin Toprak Kanunları”, AÜDTCFD, 
C. 21, S. 3. 4, Ankara 1963, s. 127-141; Hande Duymuş Florioti, 
Gözde Demirci, “Çivi Yazılı Kanun Metinlerinde İlginç Bir 
Suç Tespit ve Cezalandırma Yöntemi: Suya Atılma”, AÜDTCF 
Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 32, S. 54, Ankara 
2013, s.31; Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Siyasal, Sosyal ve 

Hammurabi Kanunlarında ismi geçen bazı 
mesleklerle ilgili aşağıdaki örnekler verilebilir: 

“Bir doktor operatör bıçağı ile derin bir yarık 
açarsa ve onu tedavi ederse ya da bir operatör bı-
çağı ile (gözün üstünde) bir tümörü açarsa ve gözü 
kurtarırsa on şikel alır”. 

“Eğer bir doktor kırık bir kemiği ya da insan-
ların hastalıklı kısımlarını iyileştirirse hastalar 

Ekonomik Hak ve Özgürlük Bildirgeleri, Uluslararası Sözleşmeler, 
Manifestolar, Felsefi Yazılar Ve Diğer Dokümanlar, (Editör: Prof. 
Dr. Coşkun Can Aktan Derleyen, Çeviren ve Yayına Hazırlayanlar: 
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Yrd. Doç. Dr. İstiklal Yaşar Vural, Av. 
Tülay Aktan), Ankara 2003, s. 38.

Çarşıda Bir Mağaza
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ona nakit olarak beş şikel verirler”.
“Bir veteriner cerrah bir eşek ya da bir öküz 

üzerinde ciddi bir ameliyat yapar ve tedavi eder-
se ücret olarak sahibi cerraha bir şikelin 1/6’sını 
öder”.

“Bir veteriner cerrah, bir eşek ya da bir öküz 
üzerinde ciddi bir ameliyat yapar ve onu öldürürse 
sahibine değerinin ¼’ünü öder”.

“Ustasının bilgisi olmaksızın bir berber satıl-
mayan bir kölenin üzerindeki kölelik işaretini si-
lerse bu berberin elleri kesilir”.“Her hangi bir kişi 
bir berberi aldatır ve köle işaretini satılık olmayan 
köle işaretiyle değiştirirse öldürülür ve evi yakılır. 
Berber “Onu kasıtlı olarak işaretlemedim” diye 
yemin ederse suçlanmaz”. 

“Bir inşaatçı bir bina inşa eder ve binayı ta-
mamlarsa her bir sar’lık yüzey için iki şikel ona 
ücret verir”29.

C. ESKİ TÜRKLER’DE MESLEKLER
En eski zamanlardan beri tarım ve hayvancı-

lıkla meşgul olan Türklerde ekonominin temelini, 
Bozkır coğrafyasının iklim şartları gereği hayvan 
besleyiciliği oluşturmuştur. Hayvan yetiştiriciliği-
nin son derece yaygın olduğu eski Türk toplum-
larında hayvancılığın yan kolu olarak giyim ve 
tekstil de gelişmiş ve bu alan zamanla Türklerin 
uzmanlık alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu se-
beple Eski Türklerde giyim ve tekstil ile ilgili mes-
lekler çeşitlilik göstermektedir. Bozkır Türk giyim 
eşyasının başlıca malzemesi, koyun, kuzu, sığır, 
tilki ve az miktarda ayı derisi ile koyun, keçi ve 
deve yünüdür. Eski Türkler bez dokumuşlar, giye-
cek için kendir yetiştirmişlerdir30. 

Türklerin sosyal hayatta çoban ve çobanlığa 
verdikleri önem onların edebi metinlerine de yan-
sımıştır. Halk hikâyelerinin büyük çoğunluğunda 

29 Genca, Eski Mezopotamya’da Hukuk Hareketleri, s. 34-35; 
Aktan, ‘‘Hammurabi Kanunları’’, s.55; Haklar ve Özgürlükler 
Antolojisi, s. 52-56.
30 Serkan Şen, Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki 
Meslekler Bağlamında Eski Türk Kültürü, Ondokuzmayıs 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Samsun 2007, s.12, 75.

âşığın, yitirdiği sevgilisini yolda karşılaştığı ço-
bana sorduğunu görmekteyiz. Örneğin Tahir İle 
Zühre hikâyesinde Tahir, çobandan Zühre’den ha-
ber vermesini istiyor. Kültür tarihimizin en önemli 
kaynaklarından biri olan Dede Korkut Hikâyele-
ri’nde çobanla ilgili dikkat çekici bilgiler yer al-
maktadır31. 

Eski Türkler hayvancılığın yanında ziraat faa-
liyetlerinde de bulunmuşlardır. Nitekim Hun kasa-
balarında yapılan kazı çalışmalarında tarım aletle-
rine rastlanmıştır. Ziraatçılar dışında bu alana bağlı 
olarak su kanalları yapımı, kuyucu ve sucu olarak 
anılan sulama işini idare eden görevliler vardır32 . 
Eski Türk toplumunda, özellikle de yerleşik hayatı 
benimsemiş olanlar arasında, gündelik hayatta kul-
lanılan eşyaların üretimi için birçok zanaat erbabı 
bulunmuştur. Eşya üretiminde daha çok madenler-
den yararlanan Eski Türklerin gelişmiş ve sanatkâ-
rane maden işçilikleri olduğu, Göktürk Devleti’ni 
ziyaret eden Bizans elçileri Zemarchos ve Valen-
tinos’un kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yine Ti-
murlular döneminde, firuze, elmas, demir, kurşun 
gibi madenler işletilmiş; herat halıcılık, ciltçilik, 
hat sanatı, tezhip, bakır işlemeciliği, ipek mensu-
cat, seccade dokumacılığı ve minyatür sanatının 
geliştiği bir yer olarak şöhret bulmuştur. Öyle ki 
yabancı ülkelere giden elçilerle gönderilen hediye-
lerin başında firuze taşı gelmektedir. Bu dönemde 
Türkler maden üretimi ve işletiminin yanında taş 
işçiliğinde de oldukça ustadır33. Diğer taraftan Eski 
Türklerde çadırcılık, demircilik, debbağlık maran-
gozluk, dericilik, tahtacılık, oymacılık giyim ve 
tekstil alanında kalpak ve kaftan yapımı, kürkçü-
lük, ayakkabıcılık, çizmecilik çorapçılık, dokuma-
cılık, halıcılık, keçecilik, kilimcilik, börkçülük ve 
terzilik gibi meslekler de bulunmaktadır34.

31 Özdemir, Kaplan, “Çoban”, s. 444.
32 Şen, Eski Türk Kültürü, s. 57, 67, 70.
33 Uçar, “Şairler”, s.1077.
34 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1993, s. 
308; Şen, Eski Türk Kültürü, s.72, 75, 84; Mehmet Mandaloğlu, 
“Eski Türklerde Sanayi, Ticaret ve Maliyenin Ekonomik Açıdan 
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Bununla birlikte gıda ve beslenme alanında 
kımız ve konserve yapımı, pekmez üretimi, aşçı-
lık, kasaplık, pastırma yapımı, fırıncılık ve değir-
mencilik yapıldığı bilinmektedir.  Bunlara ilave 
olarak, kuyumculuk, odunculuk, çömlekçilik, ver-
nik yapma, inşaatçılık,  Hırdavatçılık ve çerçilik, 
gemicilik, postacılık, kâtiplik, tellallık, elçilik ve 
tercümanlık meslekleri vardır. Bunların yanı sıra 
öğretmenlik, hekimlik, hacamatçılık ve eczacılık 
meslekleri de zikredilebilir35.

Eski Türklerde yer altı kaynaklarının kullanıl-
ması sanayinin de gelişmesini sağlamıştır. Türkle-

Değerlendirilmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 
Dergisi II, İstanbul 2013, s.133.
35 Şen, Eski Türk Kültürü, s.89-98, 102-114, 153-180.

rin kullandıkları madenlerin başında demir gelmek-
tedir. Demir, bozkır kavimlerinin hayatında önemli 
bir yer tutmaktadır. Savaşçı bir yapıda olan bozkır 
kavimlerinin kendilerini düşman unsurlara karşı 
koruyabilmeleri için gerekli olan silah, demir saye-
sinde yapılabilmiştir. Bozkır Türklerinin dönemin 
yüksek bir harp aletlerine sahip olmalarını sağla-
yan araçlardan olan demir işleyicilik, madencilikte 
son safha olarak görünmektedir. Bozkır Türklerin-
de mesleki teşekküllerin varlığı, ekonomilerinin 
temelinin üretime dayalı olduğunu göstermektedir. 
Eski Türklerde demircilik ve silah (Kılıç, kalkan, 
ok yay, gürz, zırh, miğfer, hançer) yapımı en hızlı 
gelişme gösteren bir meslek koludur. Ekonomi-
nin bel kemiğini oluşturan bu mesleklerin varlığı, 
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Türklerde güçlü bir esnaf ve zanaatkâr gurubunun 
olduğunu göstermektedir36. Eski Hun çağından 
itibaren kaynaklara dayalı olarak takip edilebilen 
Türk ticaret hayatı, tüm usul, teknik ve araçlarıyla 
takip edilen Türk devletlerinde geliştirilerek ya-
yıldıkları geniş coğrafya temelinde uygulanmış, 
dünya ticaretinde önemli, etkin bir yere sahip ol-
muştur37. Türk devletleri komşu milletlere genellik-
le başta at olmak üzere canlı hayvan, konserve et, 
deri, kösele, kürk, hayvanî gıdalar satarlar, karşılı-
ğında hububat ve giyim eşyası alırlardı Türklerin 
satışını yaptıkları ürünlerin başında hayvanlar ve 
hayvansal ürünler gelmektedir38. 

Eski Türklerin meslekleri hakkında Orhun 
Abidelerinde çeşitli ifadeler bulmak mümkündür. 
Orhun Abideleri 725-737 yılları arasında Bilge Ka-
ğan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş 
olan, Göktürklere ait Türk tarihinin en eski yazılı 
kaynaklarıdır. Bu kaynaklarda konu, Eski Türkle-
rin yönetim anlayışı, savaşçı yönleri, sosyal hayat-
ları, geçim kaynakları ve meslekleriyle ilgili bil-
gilere ulaşmak mümkündür. İlk yayınlandığı 1894 
yılından bu yana kitabelerde geçen her kelime, iba-
re ya da cümle defalarca işlenmiş ve sonuca ulaşıl-
maya çalışılmıştır. Eski Türklerden kalma ilk yazılı 
belge olmaları dolayısıyla bu alanda çalışanlar için 
önemi çok büyüktür39. Örneğin Kül Tigin Abidesi 
güney cephesinde “Ötüken yerinde oturup kervan, 
kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken 
ormanında oturursan ebediyen il tutarak otura-
caksın”40 ifadeleri Türklerin ticaret yaptığını gös-
termektedir. Türklerin konargöçer olmaları, eko-
nomilerinin de bu doğrultuda gelişmesine zemin 

36 Mandaloğlu, “Eski Türklerde Sanayi”, s. 131-134; Bahaeddin 
Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984, s. 219-
220.
37 Geniş Bilgi için bkz. A. Melek Özyetgin,  “Eski Türklerde 
Ödeme Araçları: Kâğıt Para Çav’ın Kullanımı”, Modern Türklük 
Araştırmaları Dergisi,  C. 1, S. 1, Ankara 2004, s. 90-105. 
38 Uçar, “Şairler”, s.1087.
39 Bkz. Erhan Aydın, “Eski Türklerde Meslek Adları (Eski Türk 
Yazıtlarına Göre)”, Journal of Turkish Linguistics, 2, Number 1, 
March 2008, s. 49-66.
40 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1983, s. 18.

hazırlamıştır. Sürekliliği olmayan çarşı ve pazarlar, 
ticaretin bir panayır mahiyetinde yapılmasına ze-
min hazırlamış ve bu durum da iç piyasanın sürekli 
canlı tutulmasını sağlamıştır41. Orhun Abidelerinin 
farklı bölümlerinde yascı, ağlayıcı, asker, türbe 
yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcı gibi meslek 
dalları isimleri geçmektedir.  “On ok oğlum Türgiş 
kağanından Makaraç Mühürdar, Oğuz Bilge mü-
hürdar geldi. Kırgız Kağanında Tarduş İnançu Çor 
geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapı-
cısı olarak Çin kağanın yeğeni Çang general geldi. 
Ben ebedi taş yontturdum. Çin kağanından resimci 
getirdim, resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin 
kağanının maiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona 
bambaşka bir türbe yaptırdım. İçine dışına bam-
başka resim vurdurdum. Taş yontturdum. Gönülde-
ki sözümü vurdurdu… ili tutup töreyi düzenlemiş, 
kendisi böylece vefat etmiş, yasçı, aklayıcı, doğuda 
gün doğusunda Bökli Çöli halkı, Çin, Tibet, Avar, 
Bizans, Kırgız, Üç kırıkan, Otuz Tatar, Kıtay Tata-
bi, bunca millet gelip ağlamış yas tutmuş… Öyle 
ünlü kağan imiş”42. Göktürklerde vergi toplayan 
memurlar da bulunmaktadır. Kül Tigin Abidesi ku-
zey cephesi 12-13. satırlarda geçen “On ok oğlum 
Türgiş kağanından Makaraç mühürdar, Oğuz Bil-
ge mühürdar geldi” ifadesinden mühürdarın vergi 
toplamakla görevli olan bir memur olduğu anlaşıl-
maktadır43.

Eski Türk yazıtlarında geçen bazı mes-
lek isimleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
Ayguçı: Müşavir, danışman; Ayığma: Müşavir, da-
nışman; Bädizçi: ressam, taş yontan, hakkâk; Bi-
dgüçi: kayıt memuru, kâtip; Bitigçi: yazıcı, kâtip; 
Elçi: elçi; İtgüçi: yapan, eden, usta; Sıgıtçı: yascı, 
ağlayıcı, cenaze alayı; Tamgaçı: damgacı, damga 
vuran, mühürdar; Toyukçin: nalbant; Yagıçı: savaş 
idare edici; Yalabaç: elçi, peygamber, yalvaç; Yer-
çi: kılavuz, rehber; Yogçı: yascı, yas tutucu, ağla-

41 Mandaloğlu, , “Eski Türklerde Sanayi”, s. 135.
42 Ergin, Abideler, s.14-21.
43 Mandaloğlu, “Eski Türklerde Sanayi”, s.144.
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III. İLAHİ DİNLERDE MESLEKLER
1-YAHUDİLİK VE TEVRAT’TA BAZI 

MESLEKLER
Yahudilikte, Allah katında makbul olan ka-

zancın, el emeği ile elde edilen olduğuna inanılır. 
Rabbin, İsrail milletini bütün milletlere üstün kı-
lacağı ve bu sebeple her Yahudi’nin çalışarak üs-
tünlüğü ele geçirmesi, tüm insanlara ve yeryüzüne 
hâkim olması gerektiği inancı vardır45. 

İsrail oğullarının yaptıkları işler arasında zi-
raat, hayvancılık, fırıncılık, ekmekçilik, değirmen-
cilik, ağaç yetiştiriciliği, bağcılık, zeytinyağı ve 
şarap yapımı, dericilik, kasaplık, çadırcılık, inşaat 
işleri, odunculuk, marangozluk, demircilik, kuyum-
culuk, altın ve gümüş işçiliği, terzilik, nakışçılık, 
ticaret ve dokumacılık bulunmaktadır. Özellikle, 
Tevrat’ta demir ve bakır işlemenin ve ondan elde 
edilecek gelirin insanı yoksullaştırmayacağının be-
lirtilmesinden dolayı maden işlemeciliğinde başa-
rılıdırlar46.  

Tevrat kelimesi, İbranice Torah sözcüğünün 
Arapça biçiminin Türkçe‘ye uyarlanışıdır. İbranice 
“Öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa” 
anlamına gelir. Dünyanın ve insanın yaratılışını, 
Cennetten kovuluşu, Nuh Tufanını, İbrani halkının 
ataları olan Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve 
Hz. Yusuf’u anlatılır. Tevrat ve Zebur bu konuları 
ele alırken birçok meslek grubundan da söz etmek-
tedir.

 Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’da Demirci, 
fırıncı, çiftçi, tarihçi, tüccar, kuyumcu, çoban vs. 
gibi pek çok meslek çeşidini görmek mümkündür. 
Örneğin: 

Eski Ahit, Tekvin, Bap 4/2: Ve yine kardeşi 

44 Aydın, “Eski Türklerde Meslek Adları”, s. 49-66.
45 Ahmet Aras, İlahi Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
İslamiyet’te) Meslekler, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2005, s. 
36-38.
46 Aras, İlahi Dinlerde Meslekler, s. 39-46.

Habil’i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. 
47

Eski Ahit, Tekvin, Bap 9/20: Nuh çiftçiydi, ilk 
bağı o dikti48. 

Eski Ahit, Tekvin, Bap 34/10: Bizimle birlikte 
yaşayın. Ülke önünüzde, nereye isterseniz yerleşin, 
ticaret yapın, mülk edinin49. 

Eski Ahit, Tekvin, Bap 40/2: Firavun bu iki 
memuruna, baş sakiyle baş ekmekçiye öfkelendi50. 

Eski Ahit, Tekvin, Bap 47/3: Firavun Yu-
suf’un kardeşlerine, “Ne iş yapıyorsunuz?” diye 
sordu. “Biz kulların atalarımız gibi çobanız” diye 
cevap verdiler51.  

Eski Ahit, Tekvin, Bap 50/2: Babasının cese-
dini mumyalamaları için özel hekimlerine buyruk 
verdi. Hekimler İsrail`i mumyaladılar52. 

Eski Ahit, I. Samuel Bap 8/13: Ve atar ve aşçı 
ve fırıncı olmak üzere kızlarınızı alacak53. 

Eski Ahit, II. Samuel, Bap 5/11: Sur Kralı 
Hiram Davut’a ulaklar, sedir kütükleri, dülgerler 
ve duvarcılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir 
saray yaptılar54.

Eski Ahit, II. Samuel, Bap 8/16:  Ve Tseru-
ya’nın oğlu Yoab ordu komutanı, Ahiludun oğlu 
Yehoşafat devlet tarihçisiydi55. 

Eski Ahit, I. Tarihler, Bap 23/4: Bunlardan 
irmi dört bini RAB evinin işine bakmak içindi ve 
altı bini memur ve yargıç olacaktı56. 

Eski Ahit, Nehemya, Bap 3/32: Surun köşe-
sindeki odayla Koyun Kapısı arasındaki bölümü 
kuyumcularla tüccarlar onardılar57. 

47 Kitab-ı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit, Tevrat, Zebur ve İncil, 
Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul 2001, s.3
48 Kitab-ı Mukaddes, s. 8.
49 Kitab-ı Mukaddes,  s. 35.
50 Kitab-ı Mukaddes, s. 42.
51 Kitab-ı Mukaddes, s. 51
52 Kitab-ı Mukaddes, s. 54.
53 Kitab-ı Mukaddes, s. 285
54 Kitab-ı Mukaddes, s. 317
55 Kitab-ı Mukaddes, s. 320
56 Kitab-ı Mukaddes, s. 427
57 Kitab-ı Mukaddes, s. 485.
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Eski Ahit, Eyub, Bap 28/9: Madenci elini çak-
mak taşına uzatır, Dağları kökünden altüst eder58. 

Eski Ahit, Mezmurlar, 45/1: Yüreğimden gü-
zel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum şiirlerimi, 
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun59 

Eski Ahit, Mezmurlar, 119/99: Bütün mual-
limlerimden daha anlayışlı oldum60. 

Eski Ahit İşaya Bap 19/8: Ve Balıkçılar yas 
tutacak, Nil`e olta atanların hepsi ağlayacak, Su-
yun yüzüne ağ atanlar perişan olacak61. 

Eski Ahit, İşaya Bap 54/16: İşte, kor halindeki 
ateşi üfleyen, Amaca uygun silah yapan demirciyi 
ben yarattım. Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarat-
tım62. 

Eski Ahit, Hezekiel 27/29: Kürekçiler gemi-

58 Kitab-ı Mukaddes, s. 527.
59 Kitab-ı Mukaddes, s. 566 
60 Kitab-ı Mukaddes, s. 611. 
61 Kitab-ı Mukaddes, s. 681.
62 Kitab-ı Mukaddes, s. 710.

lerini bırakacak, Gemicilerle kılavuzlar kıyıda du-
racak63. 

2-HIRİSTİYANLAR VE 
İNCİL’DE MESLEKLER
Hz. İsa Allah’a inanan kişinin bunu bizzat ça-

lışarak göstermesi gerektiğini ailesine bakmanın, 
geçimlerini temin etmenin iman eseri olduğunu 
vurgulamıştır. Hıristiyan öğretisine göre önemli 
olan işinde rıza göstererek çalışmak ve helâlinden 
kazanmaktır. Zira âdil olan Tanrı, çalışan herkesi 
mükâfatlandıracaktır64. 

Hıristiyanlık dininin kutsal kitabının ismi İn-
cil’dir. İncil’de İsa’nın hayatı ve öğretileri anlatılır. 
Tevrat ve Zebur’da olduğu gibi, İncil’de de bazı 
mesleklerden söz edilir. Bahsi geçen meslekler; 
öğretmen, hekim, işçi, yönetici, memur, gemici, ço-
ban, balıkçı vs.dir. Aşağıda İncil’de geçen meslek 
isimleri ile ilgili bazı örnekler verilecektir.

63 Kitab-ı Mukaddes, s. 812.
64 Aras, İlahi Dinlerde Meslekler, s.52- 54.

Kapı Cami-odun pazarı
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Yeni Ahit, Matta 4/18: İsa, Celile Gölü`nün 
kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun`la 
kardeşi Andreas`ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş 
göle ağ atıyorlardı65. 

Yeni Ahit, Matta 10/24: Öğrenci öğretmenin-
den, uşak efendisinden üstün değildir66. 

Yeni Ahit, Matta 13/55: Marangozun oğlu de-
ğil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, 
Yusuf, Simun ve Yahuda O`nun kardeşleri değil 
mi?67 .

Yeni Ahit, Markos 2/17: Bunu duyan İsa onla-
ra, “Sağlamların değil, hastaların hekime

ihtiyacı var” dedi. “Ben doğru kişileri değil, 
günahkârları çağırmaya geldim”68. 

Yeni Ahit,  Yuhanna 4/46: İsa yine, suyu şara-
ba çevirdiği Celile`nin Kana Köyü`ne geldi. Orada 
saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum`da 
hastaydı69. 

Yeni Ahit, Habercilerin İşleri 7/27: Ne var ki, 
soydaşına haksızlık eden kişi Musa`yı yana ite-
rek, “Kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı?” 
dedi70. 

Yeni Ahit, Yuhanna 10/11: Ben iyi çobanım. 
İyi çoban koyunları uğruna canını verir71. 

Yeni Ahit, Habercilerin İşleri 9/43: Petrus 
uzunca bir süre Yafa’da, Simun adında bir derici-
nin evinde kaldı72. 

Yeni Ahit, Habercilerin İşleri 18/3: Akvila ile 
Priskilla`nın yanına giden Pavlus, aynı meslekten 
olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri 
çadırcılıktı73.

Yeni Ahit, Habercilerin İşleri 27/27: On dör-

65 İncil, New Testament, Türkçe İngilizce, Kitab-ı Mukaddes 
Şirketi, İstanbul 1999, s.10.
66 İncil, s. 34.
67 İncil, s. 55.
68 İncil, s. 126.
69 İncil, s. 335.
70 İncil, s. 438.
71 İncil, s. 365.
72 İncil, s. 451.
73 İncil, s. 487.

düncü gece İyon Denizi`nde sürükleniyorduk. 
Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıkla-
rını sezinlediler74. 

Yeni Ahit, Timoteos’a I. Mektup 5/18: Çünkü 
Kutsal Yaz’da şöyle deniyor: “Harman döven ökü-
zün ağzını bağlama” ve “İşçi ücretini hak eder”75. 

Yeni Ahit,  Timoteos’a II. Mektup 2/6: Emek 
veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır76. 

Yeni Ahit, Yakup 4/14: Dinleyin şimdi, “Bu-
gün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl 
kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız” diyen siz-
ler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz.77. 

Yeni Ahit, Vahiy 18/11: Dünya tüccarları 
onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını sa-
tın alacak kimse yok artık78. 

3-İSLAMİYET VE 
KURAN-I KERİM’DE MESLEKLER
İslamiyet’te çalışmanın önemi ve mesleklerle 

ilgili Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in çeşitli 
konulardaki hadislerine bakmak gerekir.  Kuran’da 
çalışmak, gayret etmek, çabalamak ve peşinden 
koşmak anlamlarına gelen “sa‘y” ve elde etmek 
anlamındaki “kesb” kelimeleri sıkça kullanılmak-
tadır. Rızkı veren Allah’tır. Ancak, kulun da çaba 
sarf etmesi gerekmektedir79.

Kuran’da çalışmanın önemi ve çalışana 
mükâfat verileceği ile ilgili çeşitli ayetler vardır. 
Örneğin, Allah (c.c.) Necm Suresi’nin 39, 40 ve 
41. ayetlerinde: “İnsan için ancak çalıştığı vardır, 
şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra 
çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verile-
cektir.” buyrulmaktadır80.  

74 İncil, s. 527.
75 İncil, s. 751.
76 İncil, s. 758.
77 İncil, s. 823.
78 İncil, s. 912.
79 İlhami Günay, “Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki 
Gelişimi ve Eğitimi”, The Journal of Academic Social Science 
Studies,  Volume 1 Issue 1, Winter 2008,  s. 75.
80 Kuran-ı Kerim Meâli, Necm Suresi, 53/39, 40, 41, 
(Hazırlayanlar: Doç. Dr. Halil Altuntaş, Dr. Muzaffer Şahin), 
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Kuran-ı Kerim’de diğer kutsal kitaplarda ol-
duğu kadar çok fazla meslek ismi zikredilmese de 
bazı meslek isimleri geçmektedir. Aşağıda Kuran-ı 
Kerim’de geçen bir kısım meslek isimlerine yer 
verilecektir.

Kasas Suresi, 23: “Medyen suyuna varınca, 
suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı 
insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını 
suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ 
onlara, “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) mak-
sadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlar sulayıp çeki-
linceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Ba-
bamız ise çok yaşlı bir adamdır” dediler.”81

Kasas Suresi, 39: “O ve askerleri yeryüzünde 
haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize 
döndürülmeyeceklerini sandılar82.”

Fetih Suresi 29: “Muhammed, Allah’ın Resû-
lüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı 
çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. On-
ların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve 
hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde 
eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların 
Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar 
filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, 
gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna gi-
den bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle 
inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam 
ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih 
amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâ-
fat vaad etmiştir.”83

Hadid Suresi, 20: “Bilin ki, dünya hayatı an-
cak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşı-
lıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma ya-
rışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). 
Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin 
hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen 
onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2011, s. 588.
81 Kuran-ı Kerim, Kasas, 28/23, s. 427.
82 Kuran-ı Kerim, Kasas, 28/39, s. 429.
83 Kuran-ı Kerim, Fetih, 48/29, s. 570.

olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin 
bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. 
Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey de-
ğildir.”84

Tevbe Suresi, 60: “Sadakalar (zekâtlar), Al-
lah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, 
zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındı-
rılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) 
köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve 
yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bi-
lendir, hüküm ve hikmet sahibidir85”.

Nisa Suresi 29: “Ey iman edenler! Mallarınızı 
aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı 
rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi 
helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok mer-
hametlidir.”86

Bakara, 171: “(İnkâr edenleri imana çağıran 
Peygamber ile) inkâr edenlerin durumu, bağırıp 
çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara 
seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. 
Onlar sağırdırlar (gerçekleri işitmezler), dilsizdir-
ler (gerçekleri konuşmazlar), kördürler (gerçekleri 
görmezler)… Bundan dolayı anlamazlar.”87

Kuran-ı Kerim’deki bu ve benzeri ayetlerin 
yanında İslam’ın çalışmaya verdiği önemi gösteren 
bazı hadisler de zikredilebilir.  Hz. Peygamber her 
fırsatta çalışma ve kazanmayı teşvik etmiştir. Hz. 
Peygamber bu konuda: 

“Korkak ve çekingen tacir mahrum, cesur ta-
cir ise merzuktur.”88

“Doğru ve kendine güvenilir tüccar, yarın kı-
yamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle 
haşrolunacaktır.”89

Kişinin elinin emeğiyle yediğinden daha te-
miz bir şey yoktur. Kişinin kendi nefsine, ehline, 

84 Kuran-ı Kerim, Hadid, 57/20, s. 604-605.
85 Kuran-ı Kerim, Tevbe, 9/60, s. 212.
86 Kuran-ı Kerim, Nisa, 4/87, s. 92
87 Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/171, s. 31.
88 Suyûtî, Cem’u’l-Cemâvi’, nr. 10344; Kenzü’l-Ummâl, nr. 9293; 
el-’Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 349.
89 Tirmizî, Büyu’, nr. 1252.
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çocuklarına ve hizmetinde çalışanlarına verdiğin-
den daha hayırlı bir sadaka yoktur90. 

“Kazancın en temizi ve güzeli kişinin kendi 
eliyle elde ettiği kazanç iş ve hileden, hainlikten 
uzak meşru alış-veriştir.”91 

“Helalinden çalışıp kazanan Allah’ın sevgili 
kuludur.”92

“Helal kazanç temin etmek için çalışmak ci-
hattır.”93

“Dünya işlerimizi ıslah edip yoluna koyunuz. 
Ahretinizi de ihmal etmeyip onun için çalışınız.”94 
gibi hadisler bunlardan bazılardır. 

90 İbn Mace, Ticarat, nr. 222; Günay, “Kur’ân-ı Kerim’de”, s. 75.
91 İbn Ebî Şeybe, Musannef, XIV, 196; Ahmed İbn Hanbel, 
Müsned, VI, 31, 42,127, 193, 220.
92 Suyuti Cemül Cevami, nr.  10344.
93 Kudai Müsnediş Şibab I.83.
94 İbn-i Mace, nr. 2142.

Hz. Peygamber kendisine bir şeyler istemek 
için gelen bir sahabeye:  “Çarşıda-pazarda ha-
mallık yaparak, çalışarak bir şeyler kazanmasının 
dilencilik yapmasından çok daha iyi olduğunu”95 
söylemiştir.  Rasulullah ayrıca şöyle buyurmuştur: 
“Allah’a yemin ederim ki, sizden birinizin urganını 
alıp, arkasında dağdan odun yüklenerek getirmesi 
ve onu satıp geçinmesi, bir zengine gelerek sada-
ka istemesinden çok daha hayırlıdır. Kim bilir o da 
eğer verirse minneti altına girersin, vermezse zillet 
ve mahrumiyet içinde kalırsın.”96 “Kişinin sırtında 
odun taşıyarak geçimini sağlaması, dilencilikten 
hayırlıdır.97” 

Peygamberimizin hayatı ve öğütleri çalışma-

95 Buhârî, Zekât, 50; Müslim, Zekât 35 nr. 106.
96 Tecrîd Terc. VI, 95.
97 Buhârî Bûyu’ nr. 15.

Konya’da seyyar kasap
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nın ve bir meslek sahibi olmanın önemi ile ilgili 
pek çok örnekle doludur. Peygamberimiz “Kişi 
kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde 
etmemiştir.” buyurmuştur98. “Dâvûd ... Kendi el 
emeğiyle kazandığından başka bir şey de yemez-
di99.” “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı 
bir ta‘amı asla yememiştir. Allah’ın peygambe-
ri Dâvud a.s. elinin emeğini yerdi”100.  Ayrıca Hz 
Peygamber tarafından buyrulan: “Kim herhangi 
meşru bir şeyde rızıklandıysa onu yapsın, mesle-
ğini sevsin ve bu konuda ilerlesin”101 hadisi mes-
leğin önemine işaret etmektedir.  Hz. Peygamber: 
“Seyahat edin, ticaret yapın, hem sağlıklı hem de 
zengin olursunuz, maddi kazanç elde edersiniz.”102 
Buyurmuştur.   Hz. Muhammed bir gün: “Allah 
Teâlâ’nın gönderdiği her peygamber, mutlaka ko-
yun gütmüştür.” buyurdu. Bunun üzerine sahabele-
ri: −Siz de mi koyun güttünüz, yâ Rasulallah? Diye 
sordular. Hz Muhammed: “−Evet, ben de ücret kar-
şılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdim.” bu-
yurmuştur103.

Peygamberimiz bazı hadislerinde şöyle bu-
yurmuştur. “Musa (a.s) peygamber olarak gön-
derilmişti, kendisi koyun güderdi. Davud (a.s) 
peygamber olarak gönderilmişti, O da koyun gü-
derdi. Ben de peygamber olarak gönderildim ve 
Ecyad’da ailemin koyunlarını güderdim104.”  Allah 
hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı 
yapmamış olsun… Ben de bir miktar kırat muka-
bili Mekke halkına koyun güttüm.”105. “Hiç koyun 
gütmeyen peygamber var mı?”106. Ayrıca Hz. Pey-
gamber “Ekiniz, biçiniz, ziraatla meşgul olunuz. 

98 İbn-i Mace, Ticaret 1.
99 Buhârî, Enbiya 37; Büyü’ 15, 4309;
100 Buhârî, Büyü’, 15. 5129; Günay, “Kur’ân-ı Kerim’de” s. 75.
101 Kenzü’l-’Ummâl, nr. 9286.
102 Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, I, 364 nr. 403; el-Aclûnî, Keşfu’l-
Hafâ, I, 539 nr. 1455.
103 Buhârî, İcâre, 2, Enbiyâ, 29; İbn-i Mâce, Ticâret, 5.
104 İbn-i Sa’d, I, 126.
105 Buhâri, İcâre 2
106 Buhârî, Et’ime 50; Günay, “Kur’ân-ı Kerim’de”, s. 75.

Çünkü ziraat bereketli ve güzel meşgaledir.107” bu-
yurmuştur. 

Görüldüğü üzere Kuran-ı Kerim’de ve hadis-
lerde mesleğin önemi sıkça vurgulanmış, insanlar 
üretmeye ve zamanı iyi değerlendirmeye teşvik 
edilmiştir. Hz. Peygamber uygulamaları ile Müs-
lümanların daima çalışarak, ellerinin emeklerini 
yemeleri gerektiğini ifade buyurmuş, tembelliği ve 
dilenciliği kötülemiştir.

IV-PEYGAMBERLERİN 
MESLEKLERİ 
Esnaf ve zanaatkârların İslam kural ve terbi-

yesine göre uymakla yükümlü oldukları yasaların 
yazılı olduğu kitaplar olan Fütüvvetnamelerde bü-
tün peygamberlerin bir meslek sahibi oldukları ve 
sahip oldukları mesleklerin de piri oldukları belir-
tilirdi.108.

İnsanların önderleri ve rehberleri olan pey-
gamberler, hem kendi emekleriyle geçinmişler 
hem de bunu teşvik etmişlerdir. Hz. İsmail’in av-
cılığı, Hz. Yusuf’un hizmetçiliği ve bakanlığı, Hz. 
Musa’nın saray çocukluğu ve çobanlığı, Hz. Da-
vud’un çobanlığı, demirciliği ve krallığı, Hz. Zeke-
riya’nın marangozluğu, Hz. Muhammed’in çoban-
lığı ve tacirliği, peygamberlerin farklı meslekler 
icra ettiklerini göstermektedir109.

Kuran-ı Kerim’de her kavme bir peygamber-
ler gönderildiği ifade edilmekle beraber yalnızca 
yirmi beş tanesinin ismi geçmektedir. Allah, pey-
gamberlerine bunlardan bir kısmının isimlerini, va-
zifelerini, vazife esnasında onlara karşı kavim ve 
ümmetlerin durumlarını bildirmiştir. Böylece onla-
rın peygamberlik hayatlarından örnekler vermiştir. 

“Andolsun, senden önce de peygamberler 

107 Buhari Edeb 27.
108 Özden Süslü, Nur Urfalıoğlu, “Bir Osmanlı El Yazmasına Göre 
XVI. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Meslekler”, Uluslararası 
Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2007 
Ankara Bildiriler Kitabı, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, VI. Cilt, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2012, s. 
2873.
109 Günay, “Kur’ân-ı Kerim’de”, s. 75.
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gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, 
anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber, Al-
lah’ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Allah’ın 
emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman 
bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar...”110 âyetin-
den Kur’ân’da isimleri zikredilen peygamberler 
dışında birçok peygamberler gönderildiği ama 
bunların sayısının bilinmediği anlaşılmaktadır111. 
Kur’an-ı Kerim’de isimleri zikredilen peygam-
berler, sanat, ticaret, ziraat ve çeşitli meslekleri 
topluma öğretmek suretiyle medeniyete, kültüre 
ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmuşlardır. 
Ümmetlerini hem bu dünyada hem de ahrette mut-
lu kılmaya çaba göstermişlerdir112. Çalışmanın ve 
el emeğiyle kazanmanın değerini vurgulamak için 
peygamberlerin de çalıştıkları, zanaat sahibi olduk-
ları bilinmektedir113.

Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberler tarihi 
kitaplarından peygamberlerin çeşitli meslekleri 
olduğunu öğrenmekteyiz. Allah Hz. Âdem’i ya-
rattıktan sonra ona eşyanın isimlerini öğretmiştir. 
“Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. 
Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini 
bildirin” dedi.”114 Kur’an’da meleklerin, insanoğlu-
nu ·yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken· varlık 
olarak nitelendirmeleri üzerine Allah’ın Âdem’e 
bütün isimleri öğrettikten sonra bunları melek-
lere sorduğu, onlar bilemeyince Âdem’e, “Ey 
Âdem, onlara eşyanın isimlerini bildir!” dediği ve 
Âdem’in isimleri onlara bildirdiği açıklanmıştır115. 

110 Kur’an-ı Kerim, Mü’min, 40/78, s. 525.
111 Köksal Tavşan, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Nübüvvet ve 
Nübüvvetin İnsanlık İçin Önemi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 2005, s.11.
112 Tavşan, Nübüvvet, s.137.
113 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, I, İstanbul 2005, s. 
38; Mustafa Yıldırım, Sümeyye Çelik, “Peygamberlerin Sanatsal 
Faaliyetleri Üzerine”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 29, Konya 2010, s. 68.
114 Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/30-33, s. 8
115 Süleyman Hayri Bolay, “Âdem” Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA), C.1, İstanbul 1998, s. 360; Kur’an-ı Kerim, 

İlk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen 
Hz. Âdem bütün eşyanın isimlerini bildiğine göre, 
onun yeryüzündeki bütün mesleklerin babası oldu-
ğunu söyleyebiliriz116. 

Hz. Âdem yeryüzüne iner inmez çiftçilikle 
uğraşmıştır. O’nun ekin ektiği, suladığı, zamanı 
gelince biçtiği, sonra onu dövenle sürdüğü, rüzgâr-
da savurup tanelerini samanından ayırdığı ve bu 
taneleri öğütüp, un yapıp, hamur yoğurup ekmek 
yaptığı zikredilmektedir. Hz Âdem’e örs, çekiç, 
kerpeten ve külünk gibi bazı aletler ile kızıl tüylü 
bir öküzün verildiği ve bunlarla çalıştığı bilinmek-
tedir. Ayrıca demircilik sanatının öğretildiği, de-
mirden yapıp kullandığı ilk şeyin bıçak olduğu da 
kaynaklarda ifade edilmektedir. Ayrıca Taberî’de 
Hz. Âdem’in Hz. Havva ile birlikte elbise doku-
dukları, Âdem’in kendisi için cübbe; Havva’nın 
ise gömlek ve başörtü dokuduğu konusunda bilgi 
verilmektedir. Hz. Âdem’in bu mesleklerinin yanı 
sıra sakkalık, debbağlık, kasaplık, keçecilik yaptığı 
bilinmektedir117.  Hz. Âdem Ahilikte çiftçilerin piri 
olarak kabul edilir118. Hz. Âdem’in dili İslamî telak-
kiye göre Arapça, Yahudi ve Hıristiyanlara göre ise 
Aramice idi. Cennette Arapça, yeryüzüne inince 
de Süryanice konuştuğu öne sürülmüştür. Tevrat’a 
göre 930 yıl yaşamış olan Hz. Âdem ölmeden önce 
oğlu Şit’e son vasiyetini yapar ve bir cuma günü 
vefat eder. Rivayete göre Cenab-ı Hak Âdem’e ile-
ride türeyecek bütün soyunu göstermiştir119. 

Hz. Âdem’den sonra gelen diğer peygam-
berler de meslek sahibidir. M.Ö. 4000’li yıllarda 
yaşamış olduğu tahmin edilen Hz. İdris Hz. Kabil 
oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Kay-
naklarda Hz. İdris’in iğne ile dikiş diktiği, terziliği 
öğrendiği insanlara elbise ve kaftan diktiği belirtil-

Bakara, 2/33, s. 8
116 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 69.
117 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.68-69.
118 Mehdin Çiftçi, “Âdem”, Ahilik Ansiklopedisi, C. I, Ankara 
2014, s. 21-22.
119 Bolay, “Âdem”, s. 363.
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mektedir120. Belki de bu yüzden Hz. İdris terzilerin 
piri sayılmaktadır121. Ahilikte terzi ve yazıcıların 
piri olarak kabul edilir122.

Yine Hz. İdris’le ilgili olarak çiftçilik yapıp, 
ziraatı geliştirdiği, ayakkabıcı olduğu, meşin ve 
deriden eyer takımı yaptığı, ibadet yapmak ama-
cıyla evler inşa ettiği rivayet edilmektedir123. Ayrıca 
Hz. İdris’in, çok sayıda talebesinin bulunduğu ve 
onun yeryüzünde yazı yazan, demiri keşfedip on-
dan aletler yapan, ziraatı geliştiren, deri ve kumaş-
lardan elbise dikip giyen, yıldızlar ve hesap ilmiyle 
uğraşan ilk kişi olduğu belirtilmektedir124.

İdris Aleyhisselam’dan sonra insanlara Hz. 
Nuh peygamber olarak gönderildi. Lakin insanlar 
onun sözlerine riayet etmeyince Hz. Allah, tufanı 
meydana getirdi125. Hz. Nuh Tufandan önce gemi 
inşa etmiş, bunun için gerekli zift vb. malzemele-
ri hazırlamış ve çivi yapmıştır. Hz. Nuh’un en çok 
dikkat çeken özelliği, Kur’an-ı Kerim’de ifade 
edildiği üzere gemi ustası olmasıdır. Bu nedenle 
Hz. Nuh gemicilerin ve marangozların piri sayı-
lır. Çünkü bu işleri Allah’ın ihsanıyla ilk defa o 
yapmıştır126. Hz. Nuh’un marangozluk sanatının 
yanında gençliğinde bir müddet kavminin sürü-
lerini otlattığı ve zaman zaman ticaretle meşgul 
olduğu belirtilmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te ise 
Hz. Nuh’un çiftçi olduğu ve bağ diktiği bilgisi yer 
almaktadır. Ayrıca Hz. Nuh’un kamıştan ev yaptığı 
belirtilmektedir127 . 

Hz. Hud ve Hz. Salih ticaretle uğraşmışlar-
dır. Hz. Hud helal para kazanmak için ticareti âdet 

120 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.70
121 Köksal, Peygamberler, I, s. 80.
122 Mehdin Çiftçi, “İdris”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, Ankara 
2014, s. 24
123 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.70
124 Çiftçi, “İdris”, s. 24.
125 ‘‘Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap 
ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme! Onlar mutlaka 
boğulacaklardır. Kuran-ı Kerim, Hud, s. 37-39.
126 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.71; Köksal, Peygamberler, 
I, s.94.
127 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 72.

edinmişti. O bütün tüccarların piri sayılırdı128. Kay-
naklarda Hz. Salih’in ticaretle uğraştığı, saraç, çan-
tacılık, semercilik, sakkalık, ve eskicilik yaptığı ve 
hamam işleticisi olduğu ifade edilmektedir129. Ahi-
lik geleneğinde ise devecilerin piri olarak kabul 
edilir.  Kuran-ı Kerim’de anlatıldığına göre kavmi 
ondan mucize olarak kaya içinden deve çıkarma-
sını istemiş, bu olay gerçekleşince bir kısmı iman 
etmiş, bir kısmı ise küfründe devam etmişti. Bir 
müddet sonra içlerinden azgın bir grup Hz. Salih’e 
mucize olarak verilen deveyi öldürmüş, bunun ne-
ticesinde ilâhî gazaba uğramışlardır.130.

MÖ XX.-XVII. yüzyıllar arasında yaşadığı 
tahmin edilen Hz. İbrahim Kur’an’da kendinden 
sıkça söz edilen büyük peygamberlerdendir. Ki-
tab-ı Mukaddeste Suriye’nin kuzeyinde bulunan 
Keldanilerin Ur şehrinde doğduğu belirtilmektedir 
(Tekvin, 11 / 28). Bazı rivayetlerde ise onun Babil 
medeniyetinin kurulduğu Irak’ta yaşadığı zikredil-
mektedir.  Kitâb-ı Mukaddes geleneği İbrahim’in 
memleketi olarak Kuzey Mezopotamya’yı, yani 
Güneydoğu Anadolu’ya tekabül eden bölgeyi gös-
terir. Bugün artık Hz. İbrahim ve ailesinin anayur-
dunun, içinde Harran’ın da bulunduğu bu bölgenin 
olduğu kabul edilmektedir131.  Hz. İbrahim’e Allah, 
Mekke’de kendisine ibadet için ilk ev olan Kâbe’yi 
yapmayı emretmiştir. Hz. İbrahim oğlu İsmail ile 
bir nevi mimar gibi Kâbe’yi yeniden inşa etmiştir. 
Ayrıca kaynaklarda Hz. İbrahim’in bezzaz, bakkal, 
kasap, aşçı, ekmekçi, keçecilik ve ayakkabıcılık 
yaptığı rivayet edilmektedir132.  Hz. İbrahim Ahi-
likte sütçülerin ve dülgerler / marangozların piri 
olarak kabul edilir133.

Berberlik mesleğinin ortaya çıkışı ile ilgili en 

128 Köksal, Peygamberler, I, s. 117,125
129 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 73. 
130 Ahmet Güç, “Salih”, DİA, C. 36, s. 32-33; Mehdin Çiftçi, “Sa-
lih”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, Ankara 2014, s. 215.
131 Ömer Faruk Harman, “İbrahim, DİA, C. 21, s. 266-272; Ahmet 
Türkan, “İbrahim”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, Ankara 2014, s.19.
132 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 76.
133 Türkan, “İbrahim”, s. 19.
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eski bilgiler, İslam geleneği içerisinde, Hz. İbra-
him’e dayandırılmaktadır. Bazı Fütüvvetnâmelerde 
berberlerin kullandığı bu aletlerin ortaya çıkmasıy-
la ilgili efsaneler anlatılır. Buna göre, Cenab-ı Hak 
Hz. İbrahim’e Kâbe’yi bina etmesini buyurunca, 
Hz. İbrahim hacc farizasını eda eyledikten sonra 
Mina pazarında tüylerini kesip tıraş olmuş ve sonra 
oğulları İsmail ve İshak’ı da tıraş etmiştir. Bundan 
dolayı Hz. İbrahim berberlerin ilk piri, peygambe-
rimizin saçını tıraş eden Selman-ı Fârisî de ikinci 
piri olarak kabul edilmiştir134

MÖ. 970 civarında yaşadığı tahmin edilen Hz. 
Davud demirciydi ve zırh gömlek yaparak giyen 
ilk insandı135. Ahilikte zırhçıların / demircilerin piri 
olarak kabul edilir. Hz. Davud kendisine Zebur adlı 
kitap verilen peygamberdir. Babasının koyunlarını 
otlatırken aslan yahut ayı geldiğinde bunları vurup 
kaptıkları kuzuyu ağızlarından kurtarmakta, onları 
tutup yere çalmakta, sapanıyla attığı her şeyi vur-
makta, rastladığı aslanın üzerine binip kulakların-
dan tutmakta, fakat aslan ona bir şey yapmamak-
tadır136. 

 Allah tarafından Hz. Dâvud’a demiri işleme, 
zırh ve silah yapma gibi meziyetler verildiği kutsal 
kitaplarda geçer. Nitekim Kur’an’da bu durum şöy-
le ifade edilir: “Andolsun, Dâvud’a tarafımızdan 
bir üstünlük verdik. ‘Ey dağlar ve kuşlar! Onunla 
beraber tesbih edin’ dedik. Ona demiri yumuşattık. 
Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. (Ey 
Dâvud hanedanı!) İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, 
yaptıklarınızı görmekteyim, diye (vahyettik). 137. Bir 
de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik 
ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükredi-
yor musunuz?138 . 

134 M. Murat Öntuğ, “Berber”, Ahilik Ansiklopedisi, C. I, Ankara 
2014, s. 304; Yayla, Çağdaş, “Erkek Berberliğinde Tıraş Geleneği”, 
s. 502.
135 Köksal, Peygamberler, II, s.187.
136 Ömer Faruk Harman, “Davud” , DİA, C. 9,  s. 21-24; Ahmet 
Türkan, “Davud”, Ahilik Ansiklopedisi, C. I, Ankara 2014, s. 344.
137 Kur’an-ı Kerim Meâli, Sebe Suresi, 34/10- 11; Ahmet Türkan, 
“Davud”, 1, s. 344.
138 Kuran-ı Kerim Meâli, Enbiya Suresi, 80; Yıldırım, Çelik, 

Kaynaklarda Hz. Süleyman’ın M.Ö. 970-930 
yılları arasında İsrail oğullarına hükümdarlık yaptı-
ğı belirtilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ona, cinlere 
hükmetme, kuşların dilinden anlama yeteneğinin 
verildiğinden bahsedilmektedir. Hz. Süleyman’ın 
zenbil örme mesleğinin yanı sıra balıkçılık ve ka-
laycılık yaptığı da bilinmektedir139. 

Kaynaklarda Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsma-
il’in çobanlık, avcılık, keçecilik ve hallaçlık yap-
tığı bildirilmektedir. Hz. İbrahim’in kardeşinin 
oğlu olan Hz. Lut’un ise ziraatla uğraşarak kendi 
el emeği ile geçimini sağladığı rivayet edilmek-
tedir.140. Ahilik geleneğinde tarihçilerin piri olarak 
kabul edilir. Hz. Lut, Hz. İbrahim’in Kur’an’da bil-
dirilen uzun yolculuğu sırasında yanında olmuş ve 
Mısır’daki melikle konuşmasında onun sözcülüğü-
nü üstlenmiştir. Hitabet konusundaki bu kabiliyeti, 
fütüvvet geleneğinde tarihçilerin piri olarak kabul 
edilmesine vesile olduğunu düşündürmektedir141.

Hz. İlyas Ahilik kültüründe çulhacıların 
piri olarak kabul edilir. Kur’an’da adı zikredi-
len peygamberlerdendir. Kur’an’da iki defa İlyâs 
(el-En‘âm 6/85; es-Sâffât 37/123), bir defa da İl-
yâsîn (es-Sâffât 37/130) şeklinde ismen zikredil-
mekte, mümin kullardan olduğu, kavminin tap-
tığı Ba‘l inancıyla mücadele ettiği ve daha sonra 
gelenler arasında hayırla anıldığı belirtilmektedir. 
Kur’an’da, Hz. İlyas hakkında başka bir haber 
bulunmazken, tarih, tefsir ve kısas-ı enbiyâ kitap-
larında çeşitli rivayetler yer alır. Bu rivayetlerde 
onun şeceresi İlyâs b. Yâsîn b. Finhas b. Ayzar b. 
Harun b. İmran şeklinde verilmektedir142.

Hz. İshak ve Hz. Yakub ise çobandır. Kitab-ı 
Mukaddes’te Hz. İshak’ın Filistin’de ekin ekip 

“Peygamberler”, s. 82.
139 Kur’an-ı Kerim Meâli, Neml Suresi, 27/16-17; Sebe, 34/12; 
Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 84.
140 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.76
141 Ömer Faruk Harman “Lût”, C.  27, DİA,  s. 227-229, Selami 
Erdoğan, “Lût”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II,  Ankara 2014, s. 89.
142 Ömer Faruk Harman, “İlyas”, C. 22,  DİA, s. 160-162; Selami 
Erdoğan, “İlyas, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, Ankara 2014, s. 30.
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biçtiği ve çok fazla hayvanlarının olduğu ifade 
edilmektedir143. Yani Hz. İshak, hem çiftçilik hem 
de çobanlık mesleğiyle uğraşmıştır. Hz. İbra-
him’in Sâre adlı eşinden oğlu olan İshâk Tevrat ve 
Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir, yahudile-
rin İbrahim’den sonra ikinci atasıdır ve yaklaşık 
olarak milâttan önce XIX-XVIII. yüzyıllarda ya-
şamıştır144. Hz. Yakup da dayısının yanında 20 yıl 
kadar çobanlık yapmıştır145. Hz. Yusuf’un ise saatçi 
olduğu zikredilmektedir. Hz. Yusuf zindana girdi-
ğinde namaz vakitlerinin tespitinde zorluk çeki-
yordu. Çünkü zindan karanlıktı. Gece ve gündüzü 
birbirinden ayırt etmek güç oluyordu. Bunun üze-
rine, namaz vakitlerinin tayini için Allah, Yusuf’a 
saat yapmayı ilham etti. Böylece Hz. Yusuf ilk saat 

143 Kitab-ı Mukaddes, s. 25.
144 Ömer Faruk Harman, “İshak”, DİA, C.  22,  s. 519-521
145 Kitâb-ı Mukaddes, s. 30-31;  Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, 
s.78

yapan kimse oldu. Saat daha sonra Mısır’dan tüm 
dünyaya yayıldığı, yine Hz. Yusuf’un ipek tüccarı, 
olduğu ve ayrıca kerpiç yaptığı rivayetler arasın-
dadır146.  

Kaynaklarda Hz. Eyüp’ün de kazaz (İpekçi) 
olduğu zikredilmektedir. Hz. Eyüp’ten sonra yara-
lara bez bağlama geleneği başlamıştır. Hz. Eyüp’ün 
ipek dokumasını bir sanat olarak değerlendirebili-
riz147. Yine Kaynaklarda Hz. Zekeriya’nın dülger 
olduğu geçmektedir. Ebu Hureyre’den gelen bir 
rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 
“Zekeriya (a.s.)  marangozdu. O kendi yiyeceğini 
marangozluk zanaatı ile kazanırdı”148 . Hz. Şuayip 
ziraat işleri ile meşgul olmuştur. Hz. Şuayb ço-
banlık ve Keçecilik meslekleriyle de uğraşmıştır. 

146 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.78
147 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.85
148 Müslim, Kitabü’l-Fedâil, 2379; Mahmut Aydın, “Zekeriy-
ya”, DİA, C. 44,  s. 210-211; Köksal, Peygamberler, II, s.291.

Ağaç pazarı
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Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’nın çoban olduğu be-
lirtilmektedir. Hz. Musa bir dönem çobanlık yap-
mış ve mukabilinde koyunlarını güttüğü Şuayb’ın 
kızıyla evlenmiş ve arkasından Tûr-i Sîna’da ilahi 
hitaba mazhar olmuştur149. 

Rivayetler arasında Hz. Musa’nın keçeden 
külah ve koyun yününden kilim dokuduğu yer al-
maktadır. Hz. Musa’nın bu mesleklerinden başka 
cullah, attar, bahçıvan, mücellit ve sakka olduğu 
ifade edilmektedir. Hz Musa çeşitli sanat ve zana-
atlarla uğraşmakla birlikte ayrıca kimya ilmiyle de 
meşgul olmuştur150. Hz. Harun vezir, Hz. Zülkifl ise 
fırıncıların piridir. Hz. Üzeyir bahçıvandır. Meyve 
ağaçlarını ilk defa aşılayan, fidan yetiştiren, buda-
ma işlerini insanlara öğretendir. Kaynaklarda Hz. 
Üzeyir ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: Hz. Üze-
yir sakin bir köyde oturuyordu. Bahçesinin sulan-
ması gerektiğini hatırladı. Üzeyir onları sulamak 
için bahçeye gitmeye karar verdi. Güneş tam te-
pedeyken köyünden çıktı. Merkebine binerek yola 
koyuldu. Bahçeye vardığında ağaçların susadığını 
ve toprağın susuzluktan yarılıp kuruduğunu gördü. 
Bahçeyi suladı. Biraz incir ve üzüm toplayıp sepe-
tine koydu ve bahçeden ayrıldı151.

Ahilik kültüründe balıkçıların piri olarak ka-
bul edilen Hz.Yunus Kur’an’da, Balık sahibi ola-
rak zikredilen bir peygamberdir (el-Kalem 68/50). 
Kur’ân’ın onuncu sûresi, Yûnus adını taşımaktadır. 
Bu surede, kendilerine azap geleceği bildirilince 
iman eden ve bu sayede azaptan kurtulan yegâne 
kavmin, Yûnus kavmi olduğu beyan edilir. Hz. Yû-
nus’un bir müddet balığın karnında yaşadığı bilin-
mektedir152.

Hz. Lokman doktorluk ve eczacılık mesleği-
nin piridir.  Kendisinin peygamber oluşuyla ilgili 
farklı görüşler olsa da Hz. Lokman Kuran’ın 31. 

149 Özdemir, Kaplan, “Çoban”, s. 443
150 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 79-81.
151 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 85.
152 Ömer Faruk Harman, “Yunus”, DİA, C. 43,  s. 597-599, 
Selami Erdoğan, “Yunus”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, s. 350-351.

Suresine isim olarak verilmiş bir kişidir. Çok uzun 
yaşadığı rivayet edilir. Peygamberliğinde olduğu 
gibi mesleği konusunda da görüş ayrılıkları vardır. 
Marangozluktan kadılığa çeşitli meslekler yaptı-
ğı rivayet edilir. Kuran’da Hz. Lokman’a hikmet 
verildiği şeklinde bahsedilse de mesleğiyle ilgili 
bir şey söylenmez. Ancak halk arasında kendi-
si şifa dağıtan olarak görülmüştür153. Nihayetinde 
Hz. Lokman’ın geçimini temin etmek için pek çok 
meslek icra ettiği ve yaptığı işler arasında hekim-
lik, halı, kilim dokuyuculuğu, kadılık, terzilik, ma-
rangozluk, çobanlık, tamircilik, tüccarlık, yorgan-
cılık, çiftçilik, hamallık, gibi meslekler sayılır154.

Ahilik geleneğinde çok seyahat yaptığından 
dolayı Hz. İsa seyyahların piri olarak kabul edi-
lir155 İncil’de onun dülgerlik mesleği ile uğraştığına 
dair bilgiler vardır156. Bazı kaynaklarda Hz. İsa’nın 
boyacılıkla uğraştığı bildirilmiştir. Hz. İsa’yla il-
gili rivayetlerde Hz. Meryem boyacılık öğrenmesi 
için Hz. İsa’yı bir boyacının yanına çırak olarak 
vermiştir. Ayrıca Hz. İsa’nın ticaretle uğraştığı, 
ekmekçi ve ayakkabıcı olduğu, eski ayakkabıları 
tamir ettiği kaynaklar arasında geçmektedir157.

Son Peygamber Hz. Muhammed’in hayatına 
baktığımızda çobanlık ve tüccarlık mesleğini icra 
ettiğini görüyoruz. Hz. Peygamber çok küçükken 
çobanlık yapmıştır. Yine kaynaklarda Hz. Mu-
hammed’in 9 yaşından beri amcaları Ebu Talip ve 
Zübeyr ile Arabistan’ın çeşitli yerlerine ticaret ker-
vanlarıyla gidip geldiği ve tecrübe sahibi olduğu 
bildirilmiştir158. 

Hz. Peygamber’in hayatı anlatılırken kaynak-
larda bazı mesleklerin ismi geçmektedir:

Yazı yazma ve Kur’an öğretmenliği, müsten-

153 Mevlüt Güngör, “Kur’ân’da Hz. Lokman’ın Şahsiyeti”, Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXV, Ankara 1996, 
s.167-178. 
154 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s. 88.
155 Ahmet Türkan, “İsa”, Ahilik Ansiklopedisi, C. II, s. 33.
156 Ömer Faruk Harman, “İsa”, DİA, C. 22,  s.465-472.
157 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.86-87.
158 Yıldırım, Çelik, “Peygamberler”, s.89.
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sihlik, tercümanlık, demircilik, silah yapımı, gemi 
yapımı, oyuncak yapımı, hekimlik, baytarlık, doku-
macılık, aşçılık, fırıncılık, berberlik, marangozluk, 
duvarcılık, tüccarlık, mezatçılık, dellallık, simsar-
lık, kuyumculuk, boyacılık, nakkaşlık, iplik eğirimi, 
ağıtçılık, terzilik, debbağlık, sepet-küfe-hasır, kap 
kacak, yatak yapımı, sakalık, sarraflık, nakliyeci-
lik, kervancılık, kılavuzluk, ziraatçılık ve çobanlık159

V-ORTAÇAĞLARDAN 
GÜNÜMÜZE MESLEKLER
1-Anadolu Selçukluları ve 
Beylikler Döneminde Meslekler
XI. yüzyılın ikinci yarısında kitleler halin-

de Anadolu’ya gelen ve yerleşik hayata geçmeye 
başlayan Türkler, Anadolu’nun içinde bulunduğu 
siyasal ve ekonomik kargaşadan yararlanıp kendi 
kurumlarıyla yeni toprakların mirasını sentezleye-
rek örgütlenmişlerdir. Göçebe kitleler yeni kültürel 
dokuyu oluştururken göçebe geleneğinin yanı sıra 
yerleşik uygarlıkların mirasından yararlanmışlar-
dır. İçinde tasavvufi öğelerin ağırlıklı olarak bu-
lunduğu ve XII. yüzyıl Anadolu’sunda toplumsal 
bir dayanışma örgütü olarak doğan sonra zamanla 
esnaf örgütlenmesine dönüşerek iktisadî bir kimlik 
kazanan Ahilik, kökleri Ortaçağ İslam coğrafyası-
na uzanan Fütüvvet geleneğine dayanan büyük bir 
sentezin ürünüdür160. 

Selçuklu Anadolu’sundaki kültürel atmosferin 
sonucu olarak XIII. yüzyılda Anadolu’da görül-
meye başlayan Ahilik dinî-içtimaî teşkilat olarak 
bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasında 

159 Geniş Bilgi için bkz. Muhammed Hamidullah, İslam Peygam-
beri, (Çev. Salih Tuğ), II, Ankara 2003.
160 Namık Sinan Turan,“Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunda Ahi-
liğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci”, İ.Ü. Sosyal Siyaset Konfe-
ransları Dergisi, S. 52, 2007, s.152; Ahi teşkilatı hakkında bakı-
nız. Osman Nuri, Mecelle-i Umur-ı Belediye, C. I, İstanbul 1992, 
s. 537; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi, C. 
II, İstanbul 1979, s. 34 vd; Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan 
Ahilik, Konya 1981; İbn-i Battuta, Tuhfet el-Nuzzâr fi Garâib-i el 
Emsâr ve Acâib el-Ensâr, (Seyehatnâme), Mehmed Şerif Çevirisi, 
C. II, İstanbul 1335, s. 310 vd. 

önemli rol oynayacaktır161. Ahilik küçük esnafın 
çırak, kalfa ve ustalarının yetiştirilmesini içine 
alan, mesleklerini doğruluk dürüstlük prensipleri-
ne uygun olarak yapmalarını ve ayrıca eğitim gör-
melerini hedefleyen bir esnaf ve sanatkârlar birliği 
teşkilatı olarak XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar 
Anadolu’da varlığını sürdürmüştür.162 Bu alan-
da ciddi incelemelerde bulunmuş olan bazı bilim 
adamlarının ifade ettiği gibi ahilik bir tarikat değil-
dir. Ahilik pek çok araştırmacının ortaya koyduğu 
gibi bir Türk Esnaf Birliği kuruluşudur.  Ahi ku-
ruluşları daima çevresel ve toplumsal karakterini 
muhafaza etmiş, üretici ve tüketici ilişki ve bağla-
rını en iyi biçimde düzenlemeyi kendilerine amaç 
edinmişlerdir163.

Halil İnalcık’ın da ifadesiyle 1334 yılında 
Anadolu’yu ziyaret eden İbn Battuta’nın canlı ta-
nıklığını yaptığı ahilik, dinî bir tarikat olmaktan 
çok toplumsal bir örgüttü164. İbn-i Battuta ahiler 
hakkında: 

Bunlar Rum Türkmenlerinin bütün illerinde, 
her bölge, kent ve köyde bulunurlar. Dünyanın hiç-
bir yerinde yabancılara konukseverlikte, yemek ik-
ram etmek ve ihtiyaçları görmekte, zalimlerin elini 
kırmakta ve polis ajanlarını ve onlarla işbirliği 
yapan gaddarları öldürmekte onların eşi yoktur. 
Kendi tanımlamalarına göre ahî, aynı iş kolunda 
çalışanların, evlenmemiş bekâr gençlerin kendile-
rine önder olmak üzere seçtikleri bir adamdır. Ahî 
bir zaviye kurar ve kilim, kandil ve gerekli başka 
eşyayla döşer. Arkadaşları, geçimlerini kazanmak 
için gündüz çalışır, ikindi namazından sonra ka-
zançlarını ona getirir ve bununla meyva, yiyecek 
ve zaviyede tüketim için gerekli başka şeyler satın 
alırlar. Kasabaya gündüz bir yabancı gelecek olur-

161 Ziya Kazıcı, “Ahilik”, DİA, C.1,1988, s.540.
162 Fahri Kayadibi, “Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi Teş-
kilatında Eğitim”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları 
Dergisi, S. 2, İstanbul 2000, s.178.
163 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Konya1981, s. 
111.
164 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (1300-
1600),   YKY, İstanbul 2015, s. 156.
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sa yanlarında konuk ederler165. 
Ahi birliklerinde meslek dallarına göre bir 

teşkilatlanma vardı. Her şehirdeki değişik meslek 
gruplarının (saraç, debbağ, terzi, kuyumcu vb.) 
ayrı birlikleri olmuştur166. Ahilik bünyesi içindeki 
esnaf birlikleri ustalar, kalfalar ve çıraklardan olu-
şuyordu. Çıraklıktan itibaren birlik içinde yüksel-
mek için mesleki yeterlilik şarttı. Çıraklar mesleği 
çok iyi öğrenmedikçe dükkân açamazlardı. Esnaf 
ve dükkân sayı ları, iş aletleri ve tezgâhlar sınırlan-
dırıldığı gibi ihtiyaca göre mal üretimi de esastı.167 
Ahiler başlangıçta sadece debbağhane işiyle uğra-

165 İnalcık, Klasik Çağ, s. 156.
166 Erdoğan Merçil, “Selçuklularda Meslekler”, Osmanlı Önce-
siyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi 
Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul 2003, s. 2.
167 Kazıcı, “Ahilik”, s. 541.

şırken, bu sanat kollarının sayısı daha sonra otuz 
ikiye çıkmış, söz konusu organize yapı zamanla 
Osmanlı sınırları içindeki bütün sanatkârları, Ahi 
babalarından ya da onların yetki verdiği kişilerden 
aldıkları yeterlilik ve izin belgeleriyle iş görür du-
ruma getirmiştir168.

Ahiliğin temelleri başlangıcından itibaren 
o kadar sağlam atılmış ki, kuralları zamanın ve 
toplumun gereklerine ve gerçeklerine o denli uy-
durulmuş ki, bu kurallar daha sonradan şehir ve 
kasabaların belediye hizmetlerin kontrolleri için 
örnek alınmış narh nizamnameleri veya kanunna-
meleri şeklinde resmileştirilmiştir. Ahiler sanat ya 
da meslekleri için gerekli ham madde tedarikinden 
onun işlenişine ve satışına kadar her hususu ince-

168 Turan, “Selçuklu ve Osmanlı”, s.178.

Saraç dükkanı
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den inceye kurala bağlamışlardır. Bu durum hem 
meslek erbabı arasındaki hem de üretici- tüketici 
arasındaki ilişkilerde rekabet, haset ve kavga gibi 
sürtüşmeleri ortadan kaldırmıştır169.

Anadolu’nun ilk esnaf teşkilatı olan Ahiliğe 
göre; her meslek grubu, her bakımdan meslekleri-
nin üstadı saydıkları, ilk ustaları gördükleri, bu ve-
sileyle de her daim kendisine hayır dualar ettikleri, 
zor durumda ondan yardım diledikleri bir pire bağ-
lılık hissederlerdi. Çoğunlukla enbiyâdan, ashâb-ı 
kirâmdan, evliyâdan ve dinî ve sosyal kimliğiyle 
ön plana çıkmış tarihî bir şahsiyetten karşımıza çı-
kan bu meslek pirleri, o mesleğin hâmi ruhu gibi 
algılanır, özellikle bolluk ve bereket dileklerinde 
kendilerine dualar edilirdi. Bu gelenekte adı mes-
leklerle birlikte anılan meslek pirleri:

Hz. Muhammed (S.A.V) Tüccarların ve bütün 
esnafın

Hz. Âdem (a.s.)  Çiftçilerin ve Aşçıların
Hz. Nuh (a.s.)  Marangoz ve Dülgerlerin
Hz. İdris (a.s.)  Terzilerin, Hattatların, Yazı-

cıların
Hz. Hûd (a.s.)  Tüccarların
Hz. Şit (a.s.)  Hallaçların
Hz. İbrahim (a.s.)  Sütçülerin, Dülgerlerin
Hz. Musa (a.s.)  Çobanların
Hz. Salih (a.s.)  Devecilerin ve Kervancıların
Hz. İsmail (a.s.)  Avcıların
Hz. İshak (a.s.)  Çobanların
Hz. Yusuf (a.s.)  Saatçilerin
Hz. Zülkifl (a.s.)  Fırıncıların, Ekmekçilerin
Hz. Üzeyir (a.s.)  Bağcıların ve Bahçıvanların
Hz. Lût (a.s.)  Tarihçilerin
Hz. İlyas (a.s.)  Dokumacıların, Çulhacıların
Hz. Yunus (a.s.)  Balıkçıların
Hz. Davut (a.s.)  Demircilerin, Zırhçıların
Hz. İsa (a.s.)  Seyyahların
Hz. Lokman (a.s.)  Hekimlerin
Hz. Hızır (a.s.)  Değirmencilerin

169 Çağatay, Ahilik, s. 111.

Sad bin Ebu Vakkas (R. A.) Okçuların
Selman-ı Farisi (R. A.) Berberlerin
Selman-ı Kûfî (R. A.) Sakaların
Selman-ı Pâk (R. A.) Hamamcıların
Bilâl-i Habeşî (R. A.) Müezzinlerin
Ahi Evran (K. S.) Debbağların ve Dericilerin
Şeyh Şazeli (K. S.) Kahvecilerin
Hasan Basri (K. S.) Ayakkabıcı, Helvacı, Şe-

kerci ve Aşçıların
Hallac-ı Mansur (K. S.) Keçecilerin
Ahmet Zemcerî (K. S.) Sobacı, Kalaycı ve Te-

nekecilerin
Nakkaşıveli (K.S.) Keçeci, Basmacı ve Boya-

cıların
Aktârıveli (K. S.) Saraçların
Mehmet Ekber Yemânî (K. S.) Yemenicilerin
Neccar (K. S.) Dülgerlerin
Akyusuf abayiye’l-gaffar (K. S.) Semercilerin 

pîri kabul edilmiştir170.
Anadolu Selçukluları’nda ekonomik faaliyet 

olarak hayvancılık başta gelmekte; koyun keçi, sı-
ğır, deve, at ve katır yetiştirilmekteydi. Süt ve yağ, 
peynir, yoğurt gibi mamullerin üretimi, dericilik, 
halı ve kilim dokumacılığı çok yaygındı. İran, Irak 
ve Suriye’ye koyun ve at; deri ve mamulleri, Avru-
pa’ya Ankara tiftiği, ipek, pamuklu kumaş, halı ve 
börk ihraç edilmekteydi. Gümüş, bakır, demir, şap 
ve tuz Anadolu’da çıkarılan başlıca madenlerdi. Av-
rupa’ya ayrıca şap, Mısır’a kereste ihraç ediliyordu. 
Karadeniz’in kuzeyinden getirilen köleler, kürk ve 
bal, bunun yanında Çin ipeği ve Hint kumaşları ile 
baharat Anadolu’da pazarlanmaktaydı.171

Selçuklu Dönemine ait kaynaklardan hare-
ketle, Anadolu’daki meslek sahipleri tespit edile-
bilmektedir. Prof. Dr. Erdoğan Merçil tarafından, 
isimleri doğrudan doğruya kaynaklarda geçenler, 
mesleklerin icra edildiği dükkân, han, çarşı ve pa-
zar yerlerinden adı öğrenilenler ve şahıs isimlerin-

170 Çağatay, Ahilik, s. 180-181; Aziz Ayva, “Esnaf Pirleri”, Ahilik 
Ansiklopedisi, C. II, Ankara 2014, s. 386-388; 
171 Sadi S. Kucur, “Selçuklular”, DİA, C.36, s. 384.
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den, kullanılan lakaplardan tespit edilenler olmak 
üzere üç ayrı kaynaktan derlenmiştir. Buradan yola 
çıkılarak, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 
meslekleri 11 ayrı grupta değerlendirmek müm-
kündür. Erdoğan Merçil kaynaklarda yaptığı tara-
malar neticesinde bu 11 başlık altında 250’ye yakın 
meslek ismi tespit etmiştir.

1-Giyim ve tekstil sektörü ile ilgili meslekler
2-Hayvancılık ve dericilik ile ilgili meslekler
3-Gıda sektörü ile ilgili meslekler
4-Günlük hayat ev eşyası aletleri ile ilgili 

meslekler
5-İnşaat sektörü ile ilgili meslekler
6-Sağlık sektörü ile ilgili meslekler
7-Eğlence hayatı ile ilgili meslekler
8-Ticaret hayatı ile ilgili meslekler 
9-Silah yapımcıları
10-Taşıma ve ulaşım ile ilgili meslekler
11-Müteferrik Meslekler172

Anadolu Selçukluları ve Beylikler döne-
minde, Giyim ve Tekstil sektörü ile ilgili: Bezzaz 
(Kumaş Tüccarı, Manifaturacı), Hayât, (Terzilik), 
Dokumacılık, Kasar, Gâzur (Çırpıcı, Yıkayıcı, Ça-
maşırcı), Kattân (Pamuk Temizleyici veya Eğirici), 
Kazzâz (İpekçi), Kettân (Ketenci), Kirbâsî (Keten 
ve Pamuklu Bez Satıcısı), Kohen-Dûz, Pâre-Dûz 
(Eskici, Yamacı), Kohne-Furûş (Eski Elbise Satı-
cısı), Külâh-Dûz (Külahçı, Şapkacı), Penbe-Furûş 
(Pamuk Satıcısı), Rişte-Keş (İplikçi), Sakta (Eski-
ci), Sabbağ (Boyacı), Yüncü, Zer-Dûz (Sırmacı); 
Hayvancılık ve Dericilik alanında:  At Yetiştirici-
liği, Baytar, Cellâb (Celep), Çobanlık, Debbağlık, 
Ayakkabıcılık, Ayakkabı Tamircisi, Mûze-Dûz 
(Çizmeci), Nalbant, Semerci, Kürkçü, Samancı, 
Saraç, Seyis; Gıda sektörü alanında: Assâr (Cen-
dereci, Üzüm veya Zeytin Sıkan), Attar, Bahçıvan-
lık, Bakkallık, Balcı, Çiftçi, Değirmenci, Orakçı, 
Başak Toplayıcı, Pirinççi, Ekmekçi, Fukkâ‘i (Kar, 

172 Erdoğan Merçil, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemin-
de Serbest Meslekler”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi 
Uygarlığı, 1,  (Editör: Ahmet Yaşar Ocak), Ankara 2006, s. 379

Buz, Şerbet Satıcısı), Helvacı, Herrâs (Bir Yemek 
Çeşidi Olan Herisenin Satıcısı), İncirci, Şekerci, 
Ekinci, Kassâb, Aşçı, Manav, Buzcu, Kelleci, Saka 
(Su Satıcısı), Yağcı, Sirkeci, Bulaşıkçı, Tere Satı-
cısı (Sebze Yetiştiricisi), Tuzcu; Günlük Hayat, Ev 
Eşyası ve Aletleri alanında: Camcı, Aynacı, Billur-
cu, Süpürgeci, Beşikçi, Hâcib (Kapıcı), Hizmet-
kâr, Halıcı, Hallaç, Çömlekçi, Yorgancı, Bıçakçı, 
Tabakçı, Camcı, Sepetçi, Leğenci; İnşaat Sektörü 
alanında: Bennâ (Bina Emini, Mimar), Mühendis, 
Ressâm, Çinici, Nakkaş, Hattat, Taş Ustası, Nec-
carlık (Marangoz), Nahhâti (Ağaç yontucusu), De-
mirci, Tuğlacı, Amele, Sıvacı, Kerpiççi, Kâriz-ken 
(Toprak kazıcı); Sağlık Sektörü alanında: Berber, 
Hacamatçı, Hamamcı, Külhancı, Tellak, Natır, 
Sabuncu, Sünnetçi, Kırıkçı, Ebe, Hekim, Eczacı, 
Eğlence Hayatında: Canbâz, Fahişe, Hokkabaz, 
Kavvâl (Hikayeci), Kassâs (Meddah), la’âb (oyun-
cu), lubat-sâz (oyuncakcı), Maskara, Meyhaneci, 
Gûyende (şarkıcı), Çalgıcı, Sihirbaz, avcı, balıkçı, 
Ticaret hayatında: Bazergân, Ehl-i bâzâr, (Esnaf), 
Sevvâk (pazarcı), Sarrâf, Tiz pazarı (eskici); Silah 
Yapımcıları: Kemân-ger, (Yay ustası), Seyyâf, (Kı-
lıç Ustası), Siper-ger (Kalkan Ustası), Tir-ger (Ok 
ustası),, Zırh-ger, (zırh yapıcı); Taşıma ve Ulaşım 
alanında: Hammâl, Harbende (Eşekçi), Keştibân 
(Kayıkçı), Salcı, Sârbân (Deveci); Müteferrik mes-
lekler olarak da: Anbarî (Anbarcı), Ases (Bekçi), 
Çerağî (Kandilci), Darrâb (Darbeci, Çekiçci), Dâye 
(Dadı),  Düzd (Yankesici),  Ehl-i Nisbet (şecereci), 
Fahham (Kömürcü), Gassal (Cenaze Yıkayıcı), 
Gavvas (Dalgıç), Gedâ (Dilenci), Gûr-ken (Mezar 
Kazıcı), Gülâb-ger (Gül suyu yapıcısı), Hâni (Han-
cı), Harrat (Tornacı),  Oduncu, Çadırcı, Mürekkep-
çi, Kantarcı, Keyyâl (Kilei), Kuyumcu, Lağımcı, 
Kimya-ger, Kuşçu, Tamirci, Muğarbil (Kalburcu), 
Tellâl, Nahhâs (Esirci),  Nevha-ger (ağıtçı), Re-
sen-tâb (ipçi), Saffâr (Bakırcı), Kuyumcu, Cilâcı, 
İğneci, Savlarcı, Şişeci, Üstâd (Öğretmen), Varrak 
(Müstensih), Zer-kub (Altın varak yapıcısı) mes-
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lekleri bulunmaktadır173. 
2-Osmanlı Devleti Zamanında Esnaf, 
Zanaat ve Meslekler
Osmanlı Esnafı üzerine yapılan tahlilî çalış-

maların genellikle ahilik-esnaf ilişkisi, esnaf birlik-
leri, lonca ve esnaf gedikleri üzerine yoğunlaştığı 
bilinmektedir. Bunların yanında esnaf sayımları, 
narh nizamları ve narh defterleri ile esnaf nizamları 
üzerine yapılan çalışmalarda bulunmaktadır174. Bu-
rada, bahsi geçen bu konular üzerine derinlemesine 
bir tahlil yapılmayacaktır. Ancak, Osmanlı Devle-
ti’nde esnaf grupları sanat ve zanaatlar üzerinden 
bu döneme ait meslekler hakkında bazı bilgiler ve-
rilecektir. Bu listelere geçmeden önce, kısaca za-
naat ve sanat kavramları üzerinde durmak gerekir.

Zanaat, “İnsanların maddeye dayanan ge-
reksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle 
birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, el 
ustalığı isteyen işler” , ya da “el emeği gerektiren 
ve büyük ölçüde öğrenimle birlikte beceri ve de-
neyime dayanarak ger çekleştirilen küçük ölçekli 
üretim” biçiminde tanımlanmaktadır.175 Arapça’da 
san’ (sun’) “yapmak, etmek”, san’a’ “işinde mahir 
olmak”, san’at ise “yapılan iş, meslek” anlamına 
gelir. Terim olarak sanat “maddi veya zihni bir iş 
ve çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem” 
diye tarif edilmiştir.176 

Arapça kökenli sanat, “bir duygu, tasarı, gü-
zellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin 
tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan 
üstün yaratıcılığı, belli bir uygarlığın veya toplulu-
ğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yara-
tılmış anlatımı, bir şey yapmada gösterilen ustalığı, 

173 Merçil, “Serbest Meslekler”, s. 380-381; Erdoğan Merçil, Tür-
kiye Selçuklarında Meslekler, Ankara 2000, s.13-116.
174 Ahmet Kal’a, “Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan 
Çalışmalarla İlgili Genel Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırma-
ları Literatür Dergisi, Türk İktisat Tarihi, Sayı 1, 2003, s. 245.
175 Elif Tuğba Doğan, Dünden Bugüne Zanaatkârlık (Cam İşçiliği 
Örneği), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merke-
zi Yayınları, Ankara 2013, s. 15.
176 Turan Koç, “Sanat”, DİA, C. 36, 2009, s.90; Bayram Akdoğan, 
“Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak” , Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, C. 42, S. 1, Ankara 2001 s.214.

bir meslekte uyulması gereken kuralların tümünü 
ve zanaatı” karşılamaktadır177. 

Sanat ve zanaat tanımlarına bakıldığında bu 
iki kavramın hemen hemen aynı anlama geldiği 
görülmektedir. Birlikte anılan, kimi zaman birbi-
rinin yerine geçen bu kavramlar, farklılıkları ve 
benzerlikleri ile geçmişten günümüze tartışılan bir 
konunun da içinde yer almıştır. Günümüzde zana-
at ve sanat ayrımı “yaratıcılık” kavramı üzerinden 
yapılmaktadır. Sanat saygı duyulan, yaratıcılık ge-
rektiren, bir iş iken zanaat ustalık gerektiren bir iş 
olarak algılanmaktadır178. 

Tarihsel perspektiften bakıldığında “sanat” ve 
“sanatçı” kavramlarının Osmanlı’dan günümüze 
kadar kullanıldıklarını, bununla birlikte günümüz-
de içeriğin değiştiğini ve Osmanlıda kullanıldığı 
anlamdan uzaklaştığını görürüz. 18. yüzyıldan 
önce “sanatçı” ve “zanaatçı” terimleri birbirlerinin 
yerine kullanılmakta ve “sanatçı” kelimesi sadece 
şairleri, müzisyenleri, ressamları değil, ayakkabı-
cı, demirci gibi meslekleri de içine almaktaydı. Bu 
dönemde zanaatçı/sanatçı yaratıcıdan ziyade ima-
latçı olarak görüldüğünden ortaya konulan ürünler 
de kendileri adına var olan şeyler değil, özel ve 
belli amaçlara hizmet etme işlevine sahipti.179 

Osmanlılar, bu alanda, zanaat anlamına gelen 
hiref sözcüğünü kullanmışlardır. Osmanlı döne-
minde Ehl-i Hiref kavramı küçük el sanatlarıyla 
uğraşan sanatkâr ve zanaatkârları tanımlamak için 
kullanılmıştır.180 Çeşitli meslekte olanlara genellik-
le ehl-i hirfet, ehl-i sanat bazen de erbab-ı hirfet 
denirdi. Esnafın tüm çalışanlarına efrad-ı amile üs-
tat ile başlayarak aşağıya doğru usta, kalfa, çırak 

177 TDK, Güncel Türkçe Sözlük; Http://Www.Tdk.Gov.Tr/İndex.
Php?Option=Com_Gts&Kelime=SANAT
178 Doğan, Dünden Bugüne, s.20.
179 Emine Tuğcu, “Sanat/Zanaat ve Sanatçı/Zanaatçı Kavramla-
rının Işığında Osmanlı Divan Edebiyatında Şiir Ve Şair Kavram-
larını Yeniden Düşünmek”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı 
Sempozyumu Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, Ordu 2012, s. 
241-242.
180 Pelin Bozcu “Osmanlı Sarayında Sanatçı Ve Zanaatçı Teşkilatı 
Ehl-i Hiref”, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, İstanbul 2010, s.7. 
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ve yamak biçiminde devam ederdi. Bir kademeden 
diğerine geçiş, işi öğrenme derecesine, yeteneğine 
ve iş ahlakına bağlıydı ve bu geçiş yarı dinsel tö-
renlerle olurdu.181

Sultan II. Murad, başta şair ve musikişinaslar 
olmak üzere sanatkârları koruyup kollar, fırsat bul-
dukça onlarla bir araya gelip eğlenirdi. Bursa ve 
Edirne saraylarında değerli musiki âlimleri yetiş-
miş ve bazıları eserlerini ona sunmuşlardır. Böyle 
bir padişahın oğlu olan II. Mehmed de babası gibi 
sanata ve sanatçıya çok önem vermiştir182. Döne-
min önemli sanatkârlarını İstanbul’da toplaması ve 
sarayında bir Nakışhane kurdurması bu sebepten 
olabilir. Baba Nakkaş’ın yönettiği, çalışmalarına 
Eski Saray’da başlayıp Topkapı Sarayı’nda devam 

181 Burçak Evren, Osmanlı Esnafı, İstanbul 1999, s. 12.
182 Beşir, Ayvazoğlu, “Fatih, Bellini ve Rönesans”, I. Uluslarara-
sı Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu, 29 Mayıs - 1 Haziran 2013, 
(Editörler Feridun Emecen Emrah Safa Gürkan), İstanbul 2013, s. 
559.

eden ve Ehl-i Hıref teşkilâtının temeli olduğu tah-
min edilen bu Nakışhane hakkında fazla bir şey 
bilinmiyorsa da ürettiği çok sayıda eser günümü-
ze ulaşmıştır.183 Büyük çoğunluğunu Nakkaşların 
oluşturduğu bu cemiyette, hattatlar, ressamlar, 
ciltçiler, sarraflar, kuyumcular, maden ve ahşap 
sanatçıları, terziler, şapkacılar, çadırcılar, dericiler, 
çizmeciler, dokumacılar, işlemeciler ve benzerleri 
bulunmaktaydı. Her sanat grubu, kendi içinde bir 
eğitim kurumu gibi çalışmaktaydı. Osmanlı döne-
minde el sanatları, saray ve saray çevresinde üreti-
liyordu. Değişik çevrelerden gelen veya getirtilen 
yerli ve yabancı sanatçıların çalıştığı saray, kültür-
ler arasındaki geçişi sağlayan bir köprü ve eğitim 
merkezi niteliğindeydi.184 

Osmanlı Devleti’nde doğrudan saraya hizmet 

183 Beşir Ayvazoğlu, “Fatih, Bellini Ve Rönesans”, s.559-560.
184 Taciser Onuk, “Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları”, 
Türkler, C. 12,  Ankara 2002, s. 416.

Semerci dükkanı ve esnaflar
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eden bu Ehl-i Hiref Kurumu, yaptıkları organizas-
yonun büyüklüğü itibari ile daha etkin çalışabil-
mek için bölükler halinde faaliyet göstermiştir. Ku-
yumculuk ustasından minyatür sanatçısına, silah 
yapımcısından kumaş tasarımcına Osmanlı döne-
minde var olan her tip sanat dalında usta sanatkâr-
ları bünyesinde barındıran Ehl-i Hiref kurumunda, 
dönemin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre bölük ve 
sanatçı sayıları değişmekteydi. Ancak yüzyıllar 
içerisinde sarayın ihtiyacına göre bazı bölükle-
rin varlığını sürdüremediği veya yeni bölüklerin 
oluştuğu görülmektedir. Örneğin, sarayın değişen 
ihtiyaçlarına bağlı olarak, 17. yüzyıldan sonra kan-
dilciler, dericiler, saatçiler ve mürekkepçiler gibi 
zanaat alanında üretim yapan yeni bölükler oluş-
turulmuştur.185 Bununla beraber her bir bölükteki 
sanatçı sayıları da dönem dönem değişiklik göster-
mekteydi. Örneğin saray halılarını dokuyan bölük 
olan kaliçebafanlar bölüğü 17. yüzyıl başlarına ka-
dar örgütte yer almıştır. Zerdûzlar, kaşigerânlar ve 
kemhabafanlara ait bölükler de 17. yüzyılda kaldı-
rılarak onların yerine şamdancılar ve sorguççular 
gibi yeni bölükler oluşturulmuştur 186.

Ehl-i Hiref’e bağlı bazı bölükler şunlardır; 
-Kitap Sanatları (Katibânlar, Nakkaşânlar, 

Mücellidânlar)
-Kuyumculuk Sanatları (Zergeranlar, Hakkâ-

kinler, Zernişanlar, Kûftegerânlar, Sikkezenler) 
-Dokuma Sanatları (Külahduzânlar, Simke-

şanlar, Zerduzânlar, Kazzazânlar, Postinduzanlar, 
Mûzeduzanlar, Aba-yi Bafanlar, Kemhabafanlar, 
Kadifebafanlar, Kaliçebafanlar, Cameşuyanlar, 
Keçeciyanlar)

-Silah Yapım Sanatları (Şimşirgeranlar, Kar-
dgeranlar, Niyamgeranlar, Siperduzanlar, Bozdo-
ğanîler, Tirgeranlar, Kemangeranlar, Tüfenkciyân-
lar, Dımeşkîgerânlar, Zırcıyanlar ve Kundakcıyan-

185 Hülya Kalyoncu, “Ehl-i Hiref-i Hassa’ Teşkilatının Osmanlı 
Kültür ve Sanat Yaşamındaki Yeri Ve Önemi”, The Journal of Aca-
demic Social Science Studies, Spring, 2015, s. 285.
186 Çağman, “Osmanlı Sanatı”, S.98.

lar)
-Ahşap Sanatları (Kündekârânlar, Saztrârân-

lar, Neccerânlar, Harratinler)
-Maden Sanatları (Çilingirânlar, Kazganyân-

lar)
-Diğer Bölükler(Anberîneler, Destivâncılar, 

Kaşigerânlar, Küştegerânlar, Cerrâhînler, Sor-
guciyânlar, Nalçeciyânlar, Debbağinler, Camge-
ranlar, Mürekkepçiler, Saatcıyânlar, Zerkubânlar, 
Buhurciyânlar, Kehhalanlar, Çereğciyânlar, Kal-
ciyânlar, Bülbülciyânlar, Pehlivanlar, Müteferrika, 
Saraya Bağlı Diğer Hizmet Bölükleri)187.

Erken dönem Osmanlı ve devlet toplumunda 
ahiler önemli bir rol oynarken mutlakıyet ve mer-
keziyetçiliğin artması sonucu devlet bunları gittik-
çe kendi denetimi altına almış ve ahilik kentlerde 
sadece bir esnaf loncası örgütüne dönüşmüştür. 
Ancak fütüvvet ahlakı esnaf loncalarında devam 
etmiştir.188. Esnaf (Meslek) lonca örgütleri, Osman-
lı kentlerinde ekonomik yaşamın temeli olup lonca 
üyeleri şehirdeki nüfusun büyük bölümünü oluştur-
maktaydı Şehirde kent halkını eşrâf, ulema, zengin 
tüccarlar ve lonca görevlileri temsil ederdi.  Toplu 
olarak kentin çıkarlarını temsil eden eşraf, Fatih’in 
saltanatından önce ve merkezi devletin zayıfladığı 
16. yüzyıldan sonraki dönemde, son derece etkili 
olmuşlardır. Zanaatkârlar gibi tüccarlarda Osmanlı 
kentlerinde örgütlenmişlerdir. Osmanlı’da iki sınıf 
tüccar vardı, yöre ve lonca ürünlerini satanların 
toplumsal konumu, kervan ve denizaşırı ticaret ya-
panlarda daha aşağıda idi. Birinci sınıf, dükkâncı-
lar veya zanaatkâr olan esnaf, ikinci sınıfa da genel 
olarak tüccar ya da bezirgân denirdi. Dükkâncılar, 
devletin ihtisab kurallarına bağlı olup geleneksel 
lonca yapısına göre örgütlenirken, ihtisab yasaları 
büyük tüccarlara uygulanmazdı189. 

Aynı meslekten olan esnaflar, genellikle aynı 
çarşıda bir arada ve birbirlerini de kontrol ederek 

187 Bozcu, “Ehl-i Hiref”, s.21,80.
188 İnalcık, Klasik Çağ, s. 158.
189 İnalcık, Klasik Çağ, s. 168.
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çalışmaktaydı190. Çırakların sayısı, çalışma saatle-
ri imal usulleri ve tekniği, malların cinsi ve şekli 
hep aynı idi. Ham madde ihtiyaçları hep beraber 
aynı pazardan ve aynı şekilde tedarik edildiği, yeni 
modalar çıkarma ve reklam yapmak yasak olduğu, 
icad ve yenilik imkânları ortadan kaldırdığı için, 
aynı meslekten olanlar arasında rekabet ve farklı 
kazanç imkânları asgari bir hadde indirilmişti191. 
Bununla birlikte genellikle büyük şehirlerde bekâr 
odaları tabir edilmiş ve dükkansız ve evsiz fakir 
işçilerin barınmasına ve çalışmasına müsait kar-
gir büyük hanlar ve vakıf tesisler mevcuttur.  Bu 
hanlardaki odalardan her biri işçilerin tezgâhı ile 
yerleşip yaşamasına müsaittir.  Fiyatların ve malın 
kalitesinin kontrolü, hammaddelerin tedarik ve da-
ğıtımı, vergilerin toplanması, devlet adına yapılan 
siparişlerin temini vb. işler esnaf cemiyetlerinin 
şeyh, kâhya, yiğitbaşı ve iki ehli hibre işten anla-
yan toplam 6 kişiden müteşekkil heyetin vazifeleri 
arasındaydı. Bu azalar çoğunlukla seçimle tayin 
edilir ve vazifeleri devlet tarafından tasdik edilirdi. 
Esnaf cemiyetlerin idaresinde görevli kâhyalarla 
yiğitbaşılar, çarşı ve pazarları dolaşır ve ölçüleri 
fiyatları ve imal edilmiş malın vasıflarını kontrol 
ederek mevcut nizamlara aykırı hareket edenlere, 
dayak para cezası dükkânı kapatmak, hapis ve teş-
hir etmek gibi cezalar verebilirlerdi192.

1630 yılından öncesine ait olduğu düşünülen 
ve Neşet Çağatay tarafından ele alınan esnaf ve 
sanatkârların meslekleri ile ilgili hususları düzen-
leyen bir tüzükte bu konuda çok güzel örnekler 
bulmak mümkündür. Uzun uzun her mesleğin in-
celikleri ve dikkat edilmesi gereken kuralların ele 
alındığı bir metinde özetle aşağıdaki bazı örnekler 
verilebilir.

190 İstanbul Çarşıları için bkz. Ergin Tamer, Osmanlı Esnafı, Ti-
cari ve Sosyal Hayat, Belge ve Fotoğraflarla, Ankara 2009, s. 155-
167.
191 Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Esnaf Cemi-
yetleri”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi 
Barkan’a Armağan,  C. 41, S. 1-4, İstanbul 1985, s. 39-46.
192 Barkan, “Esnaf Cemiyetleri”, s. 40-42.

“Ve ekmekçiler işlediği ekmeği ve girdecile-
rin ve çöreklerin çiği, karası olmaya. Gizlenip ek-
sik ölçü ve dirhemine bir akça cerime alalar…”

“Ve kasap koyunu geceden temizleye ve arı 
satalar ve kadı dikkat edip tayin olunan narh üzere 
et besleyip hiçbir vechile inad ve temerrüd etmi-
yeler… Semizini saklayıp zayıfını boğazlamaya-
lar…”

“Aşçının pişirdiği et çiğ olmaya, tuzsuz olma-
ya ve pak kotaralar ve kâsesi ve bezi temiz ola ve 
kazanı kalaysız olmaya ve çanakları eski ve sırça-
sız olmaya… Kuzu kızartmasının yüzüne aşı boya 
sürerlermiş sürmiyeler ve suda ıslatmıyalar ve hep-
sini iyice pişireler…”

“İşkembeciler işkembeyi iyice temizleyip, te-
miz su ile yıkayıp temiz su ile pişireler ve pişkin 
ola ve sirkesi, sarımsağı tamam ola…”

“Börekçiler de gözlene. Koyun eti 250 dirhem 
olunca şorbalı börek, 200 dirhem ola, yaprak börek 
180 ola, meyanesi soğanlı ola. Koyun etinden baş-
ka et karıştırmayalar…”

“Yoğurtçuların yoğurdu da gözlene, yüküne 
göre narh vereler, nişasta ve su katmayalar…”

“Turşucular gözlene, Turşu sirke ile kurula, 
kepek ekşisi ile kurulmaya..”

“Şerbetçiler dahi gözlene, kuru üzümün okka-
sı bir akçaya satılırsa, şerbetin de okkası bir akça 
ola, miskî ve gülabî ola, ekşi ve sulu olmaya…”

“Terziler dahi gözlene, fermude çuka ve kaf-
tan, kotonî sancaklı ola, 15 akçaya dikeler…”

Çukaların çukaları gözlene, Erkek çuka kafta-
nı ve boğası ve bez kaftanı bir boy, eteği iki ola…”

“İpekçiler de gözlene. İpekleri düz ola, düygü 
olmaya…”

“Gömlekçiler de gözlene, aldıklarına göre sa-
talar, sağlam dikeler yenleri normal ve bol ola…”

“Çukacılar, kemhacılar, takıyaciler ve atlasçı-
lar ve bürüncükçüler anında ve tavında ola, kusur-
lu, eksik ve kötü işlemeyeler…”

“Takkeciler ve mücevvezeciler ve arakıyeciler 
gözlene. Her ne dikilirse yeni kumaştan dikile ve 
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mücevvezenin astarı çok kirişli olmaya, iyi diki-
le. Satmasında sermayeleri ve emekleri göz önüne 
alınıp bir miktar kâr verildikten sonra onda birden 
fazla satmayalar…”

“Ayakkabıcılar gözlene, Bütün başmakçıların 
ayakkabıcıların ve çizmecilerin işledikleri gayet 
iyi ola, kalp olmaya, kötü işleyenlere akça başına 
iki gün hapis hesabı üzere…”

“Sahaflar dahi gözlene sattıkları kitaptan onu 
on dörtten fazla almayalar, alırlarsa haklarından 
geline…”

“Debbağlar, Saraçlar, Keçeciler, Hallaçlar, 
Demirciler gözlene…”193

Türk esnaflarının uzun yıllar boyunca yüksek 
bir mesleki ve ahlaki değer taşımış olmasında çar-
şı ve pazar işlerinin ve imtiyazlarının rolü büyük 
olmuştur. Devlet meslek terbiyesi vermek, ölçüleri 
ve fiyatları kontrol etmek inzibatı temin ve iktisadi 
zümreler arasında ahenk tesis etmek, vergi ve hiz-
metlerin toplanması gibi bugün kendisine ait olma-
sı gelen hak ve vazifelerinden bir kısmını ifası işini 
zamanında başarılı bir şekilde bu esnaf teşekkülle-
rine ifa ettirebilmiştir194.

Osmanlı Devleti’nde İstanbullu zanaatkârlara 
ilişkin belge ve bilgi çoktur ve bulunması kolaydır, 
diğer kentlere gelince, buralarda yerel kadı sicilleri 
incelenir ve çoğu kez rastlantısal keşiflere dayan-
mak zorundadır195. Osmanlı esnafı temelde devlet 
için maaş karşılığı çalışanlar ve serbest olarak ken-
di işyerlerinde faaliyet gösterenler şeklinde ikiye 
ayrılmıştır. Robert Mantran İstanbul’la ilgili bilgi 
verirken bu durumu şöyle ifade etmektedir. “İki 
İmalatçı türü İstanbul’da bir arada bulunmaktadır. 
Bunlardan biri genellikle doğrudan devlete bağlı 
olan ve devlet hesabına çalışan büyük imalathane-
ler, diğeri de başkent halkının ve arızi olarak da 
devletin askeri hatta sivil yönetiminin ihtiyaçlarını 

193 Çağatay, Ahilik, s. 112-119.
194 Barkan, “Esnaf Cemiyetleri”, s. 43-44.
195 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Zanaatkârlar, (Çeviri: Zülâl Kılıç), 
İstanbul 2011, s. 21.

gideren esnaf imalathaneleri”dir196. 
Evliya Çelebi’nin vermiş olduğu meslek 

gruplarını bazı özelliklerine göre tasnif eden R. 
Mantran da bu sayının yetersiz olduğunu kabul 
etmektedir. R. Mantran, Evliya Çelebi’nin ver-
diği esnaf gruplarını iki ayrı tablo halinde göste-
rerek; ilkinde imalâtçılar ve zanaatkârlar olmak 
üzere toplam 158 esnaf grubunun 23.214 dükkan 
ve atölyesinde 79.264 çalışanını, ikincisinde pera-
kendeci tüccarlar ve satıcı zenaatkârlardan oluşan 
65 ayrı esnaf grubunun, 14.445 dükkanı ve 48.000 
çalışanını kaydetmiştir. R. Mantran’ın tablosundan 
İstanbul’da 200’ü aşan bir esnaf grubunun varlığı 
anlaşılmaktadır. Esnaf ve dükkan sayılarında bazı 
tekrarlar bulunmakla beraber, İstanbul şehir esnafı 
ana hatlarıyla ortaya çıkarılmıştır197. Aşağıda bazı 
kaynaklardan hareketle derlenen meslek isimlerine 
yer verilecektir.

Sultan IV. Murat döneminde İstanbul’da bir 
meslek sayımı ve denetimi yapılmıştır.  Söz konu-
su sayım, sahaflardan alınan eski kitap ve evraklar 
arasında bulunmuştur.  Bu dönemde devletin genel 
bir meslek sayımı yapılması hususunda resmî bir 
emri olduğu anlaşılmaktadır. Defterde dükkânlara 
konulan vergileri defter gereği kul oğlanları eliyle 
muhtesip ağalarına eda ve teslim eden esnafların 
son zamanlarda kul oğlanlarının defter gereği alı-
nacak vergiden çok daha fazlasını haksız yere al-
dıklarına dair şikayet üzerine, İstanbul’da bulunan 
bütün dükkanların sayımına karar verilmiştir. Def-
terde İstanbul’daki dükkânlar 15 gruba ayrılarak 
verilmiştir198. 

17. yüzyılın başına ait 1600 tarihli Narh Def-
teri’ne göre bu tarihte İstanbul’da:

“ Abacılar, Alacacılar, Arabacılar, Arakıyye-
ciler, Aşçılar, Attarlar, Ayakkabıcılar, Bakırcılar, 

196 Robert Mantran, XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, (Çev. 
Mehmet Ali Kılıçbay, Enver Özcan), II. Cilt, Ankara 1990, s. 3
197 Ömer Demirel, “Osmanlı Esnafı (750-1850)” Türkler, C. XIV, 
Ankara 2002, s. 256.
198 Geniş bilgi için bkz. Ergin Tamer, Osmanlı Esnafı, Ticari ve 
Sosyal Hayat, Belge ve Fotoğraflarla, Ankara 2009, s. 31-32.
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Kalaycılar, Bakkaliye, Başçılar, Boğasiciler, Boya-
cılar ve Boya satıcıları, Kumaş Boyacılar, Bezciler, 
Çadırcılar, Çilingirler, Çiniciler, Çömlekçiler, Çu-
hacılar, Değirmen Taşçıları, Dülbendçiler, Futacı-
lar, Hamam Levazımatı, Hamamcılar Levazımatı, 
Hamallar, Hasırcılar, Helvacılar, İğneciler, İpek ve 
İpekli kumaş satıcıları, İplikçiler, Kaşıkçılar, Kağı-
dçılar, Kavukçular, Kebeciler, Keçeciler, Kepkep-
çiler, Koğacılar, Kumaşçılar, Kutucular, Kürkçüler, 
Nalbandlar, Nalıncılar, Oduncular, Pamuçular, 
Peremeciler, Sağrıcılar, Sandıkçılar, Sarıkçılar, 
saraclar, Semerciler, Sepetçiler, Sof ve Muhayyer-
ciler, Şamdancılar, Şişeciler, Tekneciler, Terziler, 
Turşucular, Ütücüler, Yaycılar, Yemişçiler, Yiyecek 
vs satıcıları, Yorgancılar” meslekleri zikredilmiş-
tir199.

Mübahat Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Mü-
essesesi ve 1640 tarihli Narh Defteri adlı çalışma-
sında İstanbul’daki esnaf grupları ve ustaları hak-
kında değerli bilgiler verir.  O, örneğin gıda mad-
deleri ve bunların satışını yapan esnafların; fırıncı, 
kasab, bakkal, manav balıkçı, tavukçu, aşçı, tatlıcı, 
bozacı, ciğerci, kuru yemişçi, turşucu, yoğurtçu, 
sütçü esnafı olarak ayrı ayrı gruplar halinde zik-
redildiğini, hatta fırıncıların dahi kendi aralarında 
ekmekçi, simidci, börekçi diye ayrıldığını belirt-
miştir. Ayrıca eserinde, yine örneğin gıda maddele-
ri satan esnafların, ürettikleri veya sattıkları ürün-
leri, adı, birimi ve akçe üzerinden fiyatlarına uzun 
uzun listeler halinde yer vermiştir200.

İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı ile il-
gili çalışmasında ise 17. yüzyılda Tersane-i Amire 
San’atkarları ve yaptıkları sanatlar hakkında detay-
lı bilgiler verir. Onun verdiği bilgilerden hareketle 
İstanbul’da çeşitli meslek dallarının özellikle gemi 
yapımı ile ilgili sanatların isimlerine ulaşılabil-

199 Mübahat S. Kütükoğlu, “1009 (1600) Tarihli Narh Defterine 
Göre İstanbul’da Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiatları”,  İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 9, İstanbul 
1978,  s. 11-13. 
200 Bkz. Mübahat Kütüoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 
1640 tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983.

mekteyiz. 17. yüzyıl boyunca İstanbul Tersanesin-
de, Neccarlar, Kalafatçılar, Pârû-tıraşlar, Haddad-
lar, Meremmetçiler, Tûc-gerler, Makaracılar, Üstü-
pücüler, Kumbaracılar, Marangoz ve Burgucular, 
Teksinarcılar, Erre-Keşler, Gavvaslar, Varilciler, 
Tulumbacılar, Işkıcılar, Zevrakçılar, Vardiyanlar, 
Mûtemedler çalıştırılıyordu201.

Evliya Çelebi’ye kadar esnaflara yer veren 
Osmanlı yazarı pek yoktur. O, öncelikle İstanbul 
esnafını (resmî bir tören dolayısıyla) çok geniş ola-
rak anlatır. Evliya, bunların ilk kurucuları ve pirleri 
kimdir, kaç dükkân ve kaç kişiler ve ne iş yaparlar, 
tek tek yazar. Aynı şekilde bir benzerini Mısır için 
de yapar. Üstelik Mısır esnafını saydıktan sonra 
Mısır’da olup da başka yerlerde olmayan ve başka 
yerlerde olup da Mısır’da olmayan esnafı da an-
latır. En onurlu ve itibar gören mesleklerin yanın-
da, insanların hoş karşılamadıkları ve genel ahlaka 
mugayir meslekleri bile açıklıkla yazar. Evliya, İs-
tanbul esnafıyla ilgili 1.100 civarında sanatın adını 
verir. Ayrıca onların kanun ve kuralları, pir-perver-
leri ile yollu yolunca padişah fermanı üzere esnaf 
alayları ile önderlerinin gömülü olduğu diyarları 
bildirir202.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildi 
İstanbul için yazılmış bir monografi niteliğindedir. 
Evliya Çelebi’nin üslubuyla farklı bir görünüm ka-
zanan İstanbul anlatımında; saray hayatı, ünlü ki-
şilerin ve şehrin gündelik hayatı, şehri çevreleyen 
surlar ve mimari eserler, savaş ve barış zamanla-
rında şehrin ve ordunun ihtiyacını karşılayan es-
naf ve ticari mekânları, eğlence ve mesire yerleri, 
padişahtan en alt tabakadaki kişiye kadar pek çok 
gözlemleri bu ilk ciltte görmek mümkündür203.

Evliya Çelebi’nin İstanbul esnafı hakkında 

201 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Ter-
sâne-i Âmire, TTK Ankara 1992, S. 66-83.
202 Seyit Ali Kahraman, “Evliya Çelebi”, Ahilik Ansiklopedisi, C. 
II,  Ankara 2014,  s. 396.
203 Zeynep Erduran, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre İstan-
bul’da Esnaf, Zanaat ve Ticaret, Açıklamalı Metin, Kırıkkale Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale 2006, s. VI.
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BURSA
Abacı 16 Fıçı Keşan 5 Leblebici 12
Araba İmalci 3 Futacı 40 Muhallebici 5
Arpacı 22 Habbaz 20 Mumcu 3
Aşçı 4 Hallac 10 Muytab 12
Atar 83 Hamal 47 Münadiyan-i Harir-i Bedesten 22
Bakırcı 22 Hamamcı 22 Nakkaş 3
Bakkal 29 Hancı 20 Nalband 4
Barutçu 8 Havlucu 8 Nalbur 3
Basmacı 27 Helvacı 16 Nalçacı 2
Bit Bazarı 125 Hıfâf-ı Çölmekci 6 Nalıncı 5
Beledîci 95 Hiyaketci 121 Peştemalcı Tezgâhı 78
Berber 88 Hurdacı 15 Saatçı 9
Bezzaz 105 Hurdebâncı 4 Sahaf 38
Bezzaz-İplikçi 6 Kadayıfcı 7 Sahtiyan Taciri 3
Bıçakçı 30 Kahveci 122 Sandalcı tezgâhı 471
Boyacı 21 Kalburcu 12 Sandıkçı 1
Börekçi 18 Kalaycı 19 Sarrac 21
Bükücü 50 Kalfa 230 Sebzeci 86
Camcı 4 Kalidancı 3 Semerci 12
Çağılcı 2 Kalpakcı 1 Semer Ağaçcısı
Çıkrıkcı 16 Kapamacı 22 Sepetçi 14
Çilingir 34 Kaplıcalar 10 Sıvacı 10
Çömlekçi 2 Kasap 18 Simitci dükkânı
Çuhacı 29 Kazancı 7 Susam Yağcı
Demirci 21 Kazzaz 71 Sofcı 34
Dikici 140 Kebeci 4 Şerbetçi 16
Bedesten 38 Keresteci 23 Tabancı 7
Dülgeri 345 Kiracı 50 Tahmisci 10
Değirmenci 78 Kiremithane 2 Takyeci 9
Destici 6 Kiremit Ocağı 7 Taşcı 5
Duhancı 44 Kirişçi 3 Tuzcu 7
Debbağ 40 Kumaşcı 70 Tüccar 35
Doğramacı 20 Kundakcı 3 Urgancı 32
Enfiyeci 4 Kurşuncu 2 Uncu 19
Eskici 44 Kuyumcu 56 Yağlıkcı 2
Fesci 14 Kuyumcu Dellâlı 4 Yaymacı 37
Fermeneci 22 Külahcı 13 KuruYemişçi
Fıçıcı 11 Kürkcü 21 Yorgancı 9

Toplam:117-3933

Bursa Şehrinde Esnaf Grupları ve Sayısı (1827)
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Abacı 7 Kahvehane 1
Attar 58 Kalaycı 40
Bakırcı 12 Kalpakcı 6
Bakkal 46 Kassab 13
Balıkçı-yok Kazaz 12
Zeytinci 14 Kazılcı 11
Berber 56 Keçeci 25
Bez Boyacı 42 Kılıçcı 8
Bezirci 3 Kireçci 2
Bezzaz 193 Kirişci 5
Bostancı 91 Kurşuncu 1
Börekçi 14 Kuyumcu 63
Çarıkçı 4 Kürkcü 18
Çıkrıkçı 8 Leblebici 11
Çilingir 7 Mağaza 22
Çubukçu 237 Mumcu 5
Çulhacı 19 Muytab 11
Debbağ 40 Nalband 44
Değirmenci 12 Oda 93
Dellâl 21 Palascı 22
Derzi(terzi) 187 Pastırmacı 18
Destici 7 Pirinççi 4
Dikici 7 Saçakcı 4
Dökmeci 3 Saraç  21
Dülger 72 Sebzeci 30
Ekmekçi 14 Semerci 30
Enfiyeci 1 Sıvacı 14
Göncü 9 Şalcı 546
Haffaf 39 Tahmisci 7
Hallac 11 Takyeci 8
Hamamcı 3 Taşcı 29
Hamal 28 Tekneci 82
Han 33 Terazici 13
Hasırcı 3 Tiftik boyacı 4
Helvacı 18 Tüfenkci 10
Hınacı 4 Yorgancı 4
İğci 13 Toplam:75-2658

Ömer Demirel, “Osmanlı Esnafı (1750-
1850)” Türkler, C. XIV, Ankara 2002, s. 253-
263’den alınmıştır.

vermiş olduğu bilgiler, IV. Murad’ın Bagdat seferi 
için merasime katılan İstanbul’daki esnafın ve di-
ğer görevlilerin bir listesi niteliğindedir. Bir bakı-
ma burada, Osmanlı başkentindeki iktisadi ve tica-
ri hayat Evliya Çelebi’nin anlatımı ve aktarımıyla 
ortaya konulmaktadır204. Seyahatname’nin birinci 
cildinde iki yüz yetmişinci bölüm (fasıl) olarak an-
latılan bu kısma Evliya Çelebi: “İstanbul’un dört 
mevleviyet yerinde ne kadar bin dükkân, ne kadar 
yüz bin esnaf askeri var ise onları kanun ve ku-
ralları, pir-perverleri ile yollu yollunca pâdişâh 
fermanı üzere (büyük Ordu-yı hümâyûn için hep-
si elli yedi bölümdür ve yüz adet esnaf alaylarıdır 
ki) esnaf alayları ile önderlerinin gömülü olduğu 
diyarlar ile bildirir” diyerek başlamakta ve esnafı 
ayrıntılı olarak padişahın huzurundan geçiş mera-
simine göre anlatmaktadır205.

Sultan IV. Murad’ın, başkentin zenginliğini 
ve görkemini gözler önüne sermek için düzenle-
diği büyük esnaf alaylarını anlatırken esnafları, 
tüccarları, çeşitli meslek gruplarını, lonca üyeleri-
ni, zanaatçıları, askerler ve hekimlerden sokak sa-
tıcılarına, hatta yankesicilere kadar bütün meslek 
sahiplerini nitelik gözetmeden sıralamıştır. Ordu 
birlikleri, hocalar, hekimler ve çarsının en zengin 
tüccarlarının yanı sıra hırsızlar, muhabbet tellalları, 
cellâtlar ve sokak çöpçüleri, imamlar, müezzinler, 
şeyhler, sufiler, vaizler, seyidler, müneccimler ve 
gerek Müslüman, gerekse gayrimüslim her tür iş-
kolunu temsil edenler IV. Murad’ın önünden geç-
mişlerdir ki bu alay, Evliya Çelebi’nin ifadesine 
göre geçmişte olmadığı gibi tekrarı da mümkün 
olmayıp, İstanbul toplumunu bütün görkemiyle 
sergilemekte ve padişaha, başkentinin zenginliği-
ni ve büyüklüğünü göstermektedir. Evliya Çelebi, 
İstanbul’un dört mevleviyetinde bulunan 57 çeşit 
meslek grubundan bahsetmektedir. Bu gruplar içe-

204 Erduran, Evliya Çelebi, s. XXXVI, Bkz. Evliyâ Çelebi b. Der-
viş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, (Hazırlayanlar: 
S. A. Kahraman, Yücel Dağlı), 1.Kitap, İstanbul 1999. 
205 Liste Erduran, Evliya Çelebi, s. XXVI nolu sayfadan aktarıl-
mıştır.

Ankara Şehrinde 
Esnaf Grupları ve Sayısı (1827)
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İzmir Şehrinde Esnaf Grupları ve Sayısı (1854-55)

ABACI ACEM GÖMLEKÇİ AŞÇI AT DEGİRMENCİ
Attar Bağçevan Bağcı Bakır Bedestanı
Bakırcı Bakkal Balıkçı ve İrici ve 

Kurutacı
Bardakçı

Basmahane Esnafı Berber Bezaz Bıçakcı
Boğçacı Calgıcı Çerci ve Billurcu Çilingir
Çubukcu Çukacı Çulcu Çulhacı
Debbağ Demirci Deveci Dikici
Dökmeci Duhancı Dülger Eczacı
Eskici Etmekçi Fes Boyacı Fesci
Frenk Mahallesi Frenk Mahallesi 

Kuyumcu
Frenk Mahallesi 
Mücellit

Frenk Mahallesi 
Tenekeci

Frenk Terzisi Gozlemeci Haffaf Halaç
Hamal Hamamcı Hancı Helvacı
Hirdavatçı Horasancı Ibrişimci Iplikçi
Kadayıfcı Kahve Değirmenci Kahveci Kalaycı
Kalburcu Kaldırımcı Kantar Cekici Kantarcı
Kara Boyacı Kasab Katmerci Kayıkçı
Kazaz Keçeci Keresteci Kestane Pazarı
Kıbti Çöpcü Kilimci Kireçci Kiremidci
Kiseci Kitabcı Koltukçu Komurcü
Köşe Sarrafi Kunduracı Kunduracı Kürkçü
Kuru Kahveci Kuru yemişçi Kutucu Kuyumcu
Lağımcı Leblebici Limoncu Lokantacı
Lüleci Makarnacı Manav Manifaturaci
Marpuşcu Meyhaneci Mısırcı Mücellit
Muhallebici Mumcu Muytap Nalband
Nalbur Nalıncı Nimtenci Oduncu
Paçacı Ponccı Puskulcü Saatçi
Sahiliyede Hurda Füruşan Samanci Sandalyeci Sandıkçı
Sarac Sebzevatcı Şekerci Semerci
Sepetçi Sığır Kasabı Simci ve Şeridçi Simsar
Sipahi pazarı Sisam-yagcı Su Değirmenci Sürücü
Sütçi Taş çekici Taşçı Tavukçu
Tenekeci Terzi Testereci Togramacı
Tuhafçı Tuhafiyeci Uncu Urgancı
Varilci Esnafı Yemiş Tüccarı Yorgancı Zencirci
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risinde de toplam 1.100 çeşit esnaf ve sanat erbabı 
hakkında bilgi vermiştir206.

Evliya Çelebi’nin bahsettiği ilk meslek grubu 
“Yol Temizleyicileri ve Arayıcılardır. Bu meslek 
grubu içerisinde Çavuşân Esnafı, Subaşı Yani Çöp-
lük Subaşışı, Hâssa Gılmânı ve Gılmân Hademele-
ri, Acemi Oğlanları, Arayıcılar, Gûr Kazan/Mezar 
Kazıcıları (2.008 nefer) , Lağımcılar, Selâhşorlar 
(9.000 nefer), Baltacılar, Belderan, Lağımcıbaşı 
Esnafları (1.000 nefer) bulunmaktadır. 

İkinci bölümde “Asesbaşı, Subaşı ve Diğer 
Ordu Hizmetlileri” hakkında bilgi verilmiştir. Bu 
grupta Asesbaşı Askeri Esnafı (Yeniçeri neferleri 
500 nefer), Şehir Subaşısı (200 nefer), Amansız 
Asesler, (nefer 202),  Cellâtlar, Hemyân Kesici/
Yankesici Esnafı (nefer 300), Kara Hırsızı Esnafı 
(nefer 200), Deyyuslar Esnafı (nefer 212) , Ahmak 
Pezevenkler Esnafı (nefer 300), Gidiler, Müflisler 
Esnafı (nefer 500), Kasımpaşa Mukaddemleri Es-
nafı (nefer 155), Hîzân-ı Dilberân (Düşkün Ahlâk-
sız Gençler) Esnafı (nefer 500) Seyisân-ı Urbân-ı 
Üryan (Arap Seyisleri) Esnaf-ı Mükârî yani Kira-
cılar Esnafı (3000 nefer), Pâsbân-ı Nigehbân-ı İs-
tanbul (Bekçi ve Koruyucuları) Esnafı (300 nefer) 
yer almaktadır.

Üçüncü bölümde Kadıasker Alayı ve Din Gö-
revlileri bulunmaktadır. Bunlar Ordu Mollası (ne-
ferât 300), Resul Alemdarı Sancakdârlar, Haberci-
ler Esnafı (neferât 400) Molla Muhzırları Esnafı 
(nefer 200), Vezir, Beylerbeyi ve Diğer ileri Gelen-
ler imamları (300 nefer), Hatipler Esnafı (Neferât 
400), Kadı ve Mollalar (neferât 500), Büyük Şeyh-
ler (adet 300), Zahir Vaizleri Esnafı (Nefer 400), 
Müfessirler Esnafı (Nefer 600), Muhaddisler Es-
nafı (Nefer 60), Müezzinler Esnafı (Neferât 700), 
Sufîler Esnafı (Neferât 2000), Mütevelliler Esnafı 
(Nefer 700), Şeriat Kapıcıları ve Diğer Kapıcılar 
Esnafı (800 nefer), Mukayyidler, Şeriat Mahkeme-
leri Hizmetçileri (Neferât 2000), Cami Muarrifleri 

206 Erduran, Evliya Çelebi, s. XXXVI.

Vasıfları (Neferât 2000), Resûlullah Na’athânları 
(Neferât 4000), Kur’an-ı Azîm Hâfızları (Neferât 
6000+3000 hâfıze), Yazıcılar Esnafı (Dükkân 400, 
neferât 500), Sahaflar Esnafı (Dükkân 50, neferât 
300), Şairler Esnafı (Neferât 800), Sultan, Vezir ve 
A’yân Meddahları (Neferât 80), Hanendeler (Ne-
ferât 300), Müneccimler (Neferât 70), Remilciler 
Esnafı (Dükkân 15, neferât 300), Nakiban-ı Ehl-i 
Hıref (Sanatkâr Yardımcıları) Esnafı (Neferât 300), 
Tarikat Ehli Reisleri Esnafı (Neferât 900), Sanat 
Ehli Şeyhleri Esnafı (Neferât 105), Sanat Ehli Ça-
vuşları Esnafı (Neferât 415), Sanat ve Tarikat Ehli 
Faraşları Esnafı (Neferât 2000), Cenaze Peykleri, 
Ölü Yıkayıcılar Yani Şehit Yıkayıcıları Esnafı (Ne-
ferât 4000), Çocuk Mektepleri Esnafı, Dilenciler 
Şeyhi Esnafı (Nefer bir), Dilenci Esnafı (Nefer 
7000), Arasat Şeyhi Esnafı (Nefer 155), Medre-
se Talebeleri Esnafı (Neferât 12.000), Peygamber 
Efendimizin Soyu, Temiz Irk Âl-i Âbâ, Seyyidler 
(Adet 17.000) dir. 

Dördüncü Bölüm “Hekimbaşı Esnafı ve Yar-
dımcıları”dır. Hekimbaşı Esnafı (nefer 1), Dükkân 
Hekimleri Esnafı (Dükkân 700, neferât 1.000), 
Göz Hekimleri Esnafı (Dükkân 40, neferât 80), 
Dükkânsız Tutyacılar Esnafı (Neferât 100), Ma-
cuncular Esnafı (Dükkân 200, neferât 500), Cer-
rahlar Esnafı (Dükkân 400, neferât 700), Deva İçe-
cekleri Esnafı (Dükkân 500, neferât 600), Gülsuyu 
Esnafı (Dükkân 14, neferât 70), Şifa Yağları Esnafı 
(Dükkân 80, neferât 115), Tımarhaneciler Esnafı, 
Tımarhane ve Hastane Hademeleri Esnafı (nefer 
700). 

Beşinci Bölümde “Çiftçibaşı Esnafından bah-
sedilmiştir. Çiftçibaşı Esnafı (dört mevleviyet yer-
de İstanbul, Galata, Üsküdar, Eyüp- 26.000 tarla, 
57.000 çiftçi), Bağcı Esnafı (bağ, bahçe ve bostan-
ların toplam adedi 43.950), Meyve Ağaçları Aşla-
macıları Esnafı (Neferât 500), Sebzeciler Esnafı 
(Dükkân 500, neferât 500) gibi esnaflar bu gruba 
dâhildir. 

Altıncı Bölüm “Fırıncılar ve Unlu Mamuller 
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Esnafı’ndan bahseder. Bunlar arasında Ekmekçiler 
Esnafı (dükkân 999, neferât 10.000), Yeniçeri Ek-
mekçileri Esnafı (İşyeri bir, neferât 300), Tuzcu-
lar Esnafı, Çörekçiler Esnafı (Dükkân 200, neferât 
2000), Börekçiler Esnafı (Neferât 4000, dükkân 
200), Gevrekçiler Esnafı (Dükkân 55, neferât 200), 
Kâhçılar Esnafı (Dükkân 100, neferât 500), Gura-
biyeciler Esnafı (Dükkân 50, neferât 100), Simit-
çiler Esnafı (Dükkân 70, neferât 300), Kadayıfçı-
lar Esnafı (Dükkân 50, neferât 100), Şehriyeciler 
Esnafı (İşyeri 10, neferât 100), Lokmacılar Esna-
fı (Dükkân 20, neferât 50), Gözlemeciler Esnafı 
(Dükkân 60, neferât 105), Dergâh-ı Âlî Yeniçeri-
leri Sakaları Esnafı (162 adet yeniçeri odalarının 
700 sakaları vardır), Şehir Sakaları Esnafı (İstan-

bul içinde 9.999 çeşme, 1400 saka), Arka Sakası 
Esnafı (Neferât 8.000), Değirmenciler Esnafı, At 
Değirmenleri isligi (değirmen 985, neferât 9800), 
Su Değirmenleri (su değirmeni 4), Uncular Esnafı 
(Dükkân 400, neferât 600), Un Elekçileri Esnafı 
(neferât 3.000). Buğday Çalkayıcı Esnafı (Neferât 
3.000), Kalburcular Esnafı (Dükkân 200, neferât 
300), Elekçiler Esnafı (Dükkân 239, neferât 500), 
Nişastacılar Esnafı (İşyeri 300, neferât 700), Gül-
laçcılar Esnafı (İsyerleri 40, neferât 80), Peksimet-
çiler Esnafı ve Peksimet Emini (Fırın 105, neferât 
1.000), Deveciler Esnafı, Deve Sürücüleri Esnafı 
(Neferât 1005), Meşaleciler Esnafı (Neferât 3.000), 
Amr-ı Ayyâr Köçekleri Esnafı, Satırlar (1.060 ne-
ferât) zikredilmektedir. 

Tatlıcı
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Yedinci Bölüm “Karadeniz Ticareti Esnafı”n-
dan bahseder. Bunlar Karadeniz Gemicileri Bü-
yük Esnafı (neferâtları 2.000), Kalafatçılar Esna-
fı (Dükkân 300, neferât 1000), Kalafat Üstübüsü 
Bükücüler (Dükkân 100, neferât 500), Üstübücüler 
Esnafı (dükkânları yok, neferât 200), Marangozlar 
Esnafı (dükkânları yok, neferât 3.000), Urgancılar 
Esnafı (Neferât 500), Kendirciler Esnafı (Dükkân-
ları mahzenlerdir, mahzen adedi 100, neferât 300), 
Yelkenciler Esnafı (Dükkân 90, neferât 300), Kat-
rancı ve Ziftçi Esnafı (Dükkân 70, neferât 110), Se-
renciler Esnafı (Dükkân 200, neferât 300), Tulum-
bacılar Esnafı (Dükkân 7, neferât 80), Pusulacılar 
Yani Kıble Göstericiler Esnafı (Dükkân 15, neferât 
45), Kum Saatçileri Esnafı (Dükkân 15, neferât 20) 
Haritacılar Esnafı (Neferât 15 dükkân 8), Dalgıçlar 
Esnafı (Neferât 300), Sergüzeşt, Gönbaşı Esnafı, 
(Ağaları bir, dükkânları yok, neferât 500), Buğday 
ve Arpa Navluncuları Esnafı (Dükkân 400, neferât 
1005), Karadeniz Bezirgânları Esnafı (Dükkân ve 
mahzenleri 2.000, neferât 7.000). 

Sekizinci Bölümde de Akdeniz Ticareti Esnafı 
verilmiştir. Bunlar Akdeniz Reisleri Esnafı, Akde-
niz Marangozları Esnafı, Pereme ve Kayık Maran-
gozları Esnafı (Neferât 200), Mavunacılar Esnafı 
(Neferât 800), Kayıkçılar Esnafı (Kayıkları 2000, 
neferât 7000), Peremeciler Esnafı (Neferât 8000, 
peremeleri 4613), Çırnıkçılar Esnafı (Neferât 200, 
cümle çırnık 80)dır.

Dokuzuncu Bölümde “Mısır’dan ve Akdeniz 
Sahillerinden Yapılan Ticaret” esnafı kaydedilmiş-
tir. Mısır Tüccarları ve Akdeniz Sahili Tüccarları 
Esnafı (Mahzenleri 6.000, neferât yekûn 11.000), 
Pirinçci Bezirgânları Esnafı (Dükkân 40, neferât 
300), Mercimekçiler Esnafı (Dükkân 70, neferât 
200), Kınacılar Esnafı (Dükkân 15, neferât 55), 
Mısır Hasırcıları Esnafı (Dükkân 20, neferât 45), 
Ketenciler Esnafı (Dükkân 105, neferât 208), Se-
kerciler Esnafı (Dükkân 70, neferât 100), Hoş ko-
kulu içecekler Esnafı (Dükkân 55, neferât 100), 
Kahve Tarları Esnafı (Dükkân 200, neferât 300), 

Şahbender Esnafı (Nefer bir, dükkânı yok), Bezir-
gânbaşı Esnafı (Bir nefer), Ehl-i kıble Esnafı (Bir 
nefer, bir dükkan) Mısır bezirgânbaşısına yamak 
olan 12 adet esnaftan bahsedilmektedir.

Onuncu Bölümde “Kasaplar ve Hayvan Ürün-
leri”nden bahsedilmiştir. Kasaplar Esnafı (999 
dükkân neferât 1.700), Salhâneciyân Esnafı (İşyeri 
200, neferât 1000), Sığır Kasapları Esnafı (Dükkân 
100, neferât 200), Yahudi Kasapları Esnafı (Dük-
kân 55, neferât 200), Mandıracılar Esnafı (2.000 
mandıra), Devlet Âyânı Çiftlikleri Esnafı (1.060 
çiftlik), Eğrekçiler Esnafı (800 egrek), Koyun 
Celepleri Saya Esnafı (700 saya) Ağılcılar Esna-
fı (2.000 ağıl), Tokat Sıgır Celepleri (1.000 sığır 
tokatı) ayrıca Çoban Esnafı (Nefer 9004), Camus 
Sütçüleri Esnafı (İşyeri 200, neferât 1000), Koyun 
Sütçüleri Esnafı (İşyeri 300, neferât 800), Peynir-
ciler Esnafı (İşyeri 400, neferât 500), Kaymakçılar 
Esnafı (Dükkân 40, neferât 100), Tereyağcılar Es-
nafı (Dükkânları yok, Neferât 80), Yoğurtçular başı 
Esnafı (Adet l, neferât 100), Yoğurtçular Esnafı (İş-
yeri 500, neferât 1600), Teleme Peynirciler Esnafı 
(Neferât 300, dükkânları yok), İçyağı Mumcuları 
Esnafı (İşyeri 555, neferât 5501), Balmumu Tacir-
leri Esnafı (Dükkân 55, neferât 100), Atmeydanı 
Esnafı (Dükkân 20, neferât 80), Seğirdim Atmey-
danı Esnafı, Yedikule Kanaracıları (Mezbahaları) 
Esnafı (İşyeri 70, neferât 200), Bahçekapısı Kana-
racıları Esnafı (İşyeri 1, neferât 200), Atmeydanı 
Baruthanesi Esnafı (Neferât 50), Atmeydanı Mum-
cuları Esnafı (İşyeri l, neferât 75), Yeniçeri Mandı-
racıları Esnafı, Arslancılar İşyeri Esnafı (İşyeri bir, 
neferât 100), Vasılcılar Yani Ayıcılar Esnafı (Ne-
ferât 70 adet) ndan da bahsedilmektedir.

On Birinci Bölüm “Sakatât Aşçıları Esnafı”n-
dan bahseder. Evliya Çelebiye göre Bu kasap ka-
saplara muhtaç olan sakatât aşçıları esnaflarından 
oluşmaktadır. Geleneksel Yemek, Başçı (Kelle) 
Aşçıları Esnafı (Dükkân cümle 95, neferât 500), 
Koyun Celepleri Esnafı (neferat 2.000), Sıgır Pas-
tırmacıları Celepleri Esnafı (Neferât 600) Pastırma 
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Tacirleri Esnafı (Dükkân 100, neferât 400) Veterân 
Yani Kirişçiler Esnafı (İşyeri 80, neferât 500), Kiriş 
Tacirleri Esnafı (Dükkân 55, neferât 100), Tutkal-
cılar Esnafı (İşyeri 70, neferât 300), Koyun Ciğer-
cileri Esnafı (neferât 300), Arnavut Çevren Esnafı 
(neferât 400). İşkembeciler Esnafı/Mahrumlar Ye-
meği (Dükkân 300, neferât 800), Sirkecibaşı Esna-
fı, Fâsıklar Yemeği Turşucular Esnafı (Dükkân 70, 
neferât 1600), Kuru sarmısakçılar Esnafı (Dükkân 
80, neferât 102), Soğancılar Esnafı (Dükkân 70, 
neferât 300).

On ikinci Bölümde “Geleneksel Yemek Aş-
çıları Esnafı”ndan bahsedilmiştir. Bu bölümde 
verilen esnaflar şunlardır. Aşçılar Esnafı (Dükkân 
cümle 555, neferât 2000), Vezir Çâsnigîr ve Aşçı-
ları Esnafı, Zerdeciler Esnafı (Dükkân 15, neferât 
30), Kebapçı ve Köfteciler Esnafı (Dükkân 400 
neferât 1500), Biryâncılar Esnafı (Dükkân 155, ne-
ferât 200), Yahniciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 
255), Dolmacılar Esnafı (Dükkân 50, nefer 155), 
Hardalcılar Esnafı, Pâlûdeciler Esnafı (Dükkân 15, 
nefer 55), Sütlü Aşçılar Esnafı (Dükkân 15, neferât 
30), Salatacılar Esnafı (Dükkân 200, nefer 300), 
Ispanakçı ve Sebzeci Esnafı (Dükkân 4000, nefer 
500), Sucukçuların Esnafı (Dükkân 10, nefer 30), 
Hoşafçılar Esnafı (Dükkân 500, nefer 700), Şerbet-
çiler Esnafı (Dükkân 300, neferât 500), Yaya Cül-
lâb (Gülsuyu) ve Şerbetçiler Esnafı (Neferât 300), 
Sıcak Pâlûdeciyân Esnafı (İşyeri 7, neferât 300), 
Sıcak Pâlûdeciler Esnafı (Neferât 800), Sıcak ve 
Baharatlı Şerbetçiler Esnafı (Neferât 300), Sahleb-
ciler Esnafı (Nefer 200), Bademli Köfteciler Esnafı 
(Dükkân 40, nefer 200), Sıcak Sütçüler Esnafı (Ne-
ferât 300), Mahlebciler Esnafı, Ağdacılar Esnafı, 
Ağda Tüccarı Esnafı, Üzüm Değirmencileri Esnafı 
(İşyeri 15, nefer 300), Karcıbaşı Esnafı (İşyeri bir-
dir, nefer 300, karcı kayıkçıları neferât 300)

On Üçüncü Bölüm “Tatlıcılar ve Helvacılar 
Esnafı”ndan bahseder. Tatlı Dilli, Şirin İsli Hel-
vacılar Esnafı, (Dükkân 170, nefer 400), Tabla-
cı Helvacılar Esnafı (dükkânları yok, nefer 500), 

Akideciler Esnafı (İşyeri 70, neferât 255), Galata 
Şekercileri Esnafı. 

On Dördüncü Bölüm “Balıkçılar Esnafı”ndan 
bahseder. Balık Emini Esnafı (İşyeri bir, neferât 
300). Dalyancılar Esnafı (Dalyan adet 300, neferât 
700), Avcı Iğrıbcılar Esnafı (Neferât 2000, Karit-
yeciler Esnafı Ağcılar Esnafı (Nefer 1000), Saçma-
cılar Esnafı (Nefer 300), Düzenciler Esnafı (Çırnık 
600, neferât 1000), Zıpkıncılar Esnafı, Çömlekçi 
Avcıları Esnafı (300 nefer), Sepetli Balık Avcı-
ları Esnafı (Neferât 200), Balık Satıcıları Esnafı 
(Dükkân 2000, neferât 3000), İstiridyeciler Esnafı 
(Dükkân 300, neferât 800), Balık Pazarı Aşçıları 
Esnafı (Dükkân 500, neferât 900), Ağcılar Esnafı 
(Dükkân 70, neferât 300).

On Beşinci Bölüm Çarşı Esnafı’ndan bahse-
der. Unkapanı Emini, Tahmis emini, İpek Mîzânı 
Emini (Ağa bir, neferât 70), Semâhâne Emini, Sır-
makeşhane Emini, Sırmakeşler Esnafı (İşyeri bir, 
neferât 400), Yağkapanı Emaneti (Ağa bir, neferât 
300), Balık Emini Esnafı, Esirhane Emaneti Esnafı 
(Ağaları bir, neferâtları 400), Esirci Bezirgânları 
Esnafı (Neferât 2.000, dükkânları esirhane odaları-
dır). Tuz Emini, Peksimet Emini, Hamr (İçki) Emi-
ni, Siyah Baruthane Emini, Darphane Emini (Bu 
bölümde Osmanlı darphaneleri ve Osmanlı paraları 
hakkında da bilgi verilmiştir), Çuka Ambarı Emini, 
Gendüm yani Bugday Emini, Arpa Ambarı Emini, 
Kilâr Emini, Odun Ambarı Emini, Otluk Ambarı 
Emini, Pastırma Emini, Salhane Emini, Sebzehane 
Emini, Koyun Emini Esnafı, Matbah Emini, Tavuk 
Emini, Yirmi Besinci, Şehremini Esnafı, Çardak 
Emini Esnafı, Çardak çorbacısı Esnafı, Çardak Na-
ibi Esnafı, Muhtesib Aga Esnafı, At Pazarı Emini 
ve bu eminlere bağlı esnaflar hakkında bilgi veril-
mektedir. 

On Altıncı Bölümde “Bakkal Esnafı” hakkın-
da bilgi verilmiştir. Tacir Bakkallar Esnafı (Dük-
kân 1590, neferât 4980), Yagcılar Esnafı (Çesitli 
185, neferât 300), Sîr-i Revgan Esnafı (İşyeri 235, 
neferât 550), Bal Tüccarı Esnafı (Mahzenleri 300, 
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neferâtlan 1000), Bezirciler Esnafı (İşyeri 355, ne-
ferât 931), Zeytinyağcılar Esnafı (Dükkân 80, ne-
ferât 200), Sabuncular Esnafı (Dükkân 200, neferât 
500), Kokulu Sabuncu Esnafı (Dükkân 40, nefer 
100), Pastırmacı Bakkalı Esnafı (Dükkân 500, ne-
ferât 800), Leblebiciler Esnafı (Dükkân 100, ne-
ferât 400). 

On Yedinci Bölümde “Pazar Esnafı ve Yemiş-
çilerden bahsedilir. Pazarbaşı Yemişçileri Esnafı 
(Dükkân 1008, neferât 3000), Bahçıvan Esnafı (İs-
tanbul suriçi, bahçe 1000, neferât 2000), Karpuz-
cular Yani Manavlar Esnafı (300 dükkân, Neferât 
2000) Çiçekçiler Esnafı (Bağ adet 300, neferât 
600), Meyve Çiçekçileri Esnafı (Dükkân 80 ve ne-
ferât 300) gibi esnaflar bu gruptan sayılmıştır.

On Sekizinci Bölüm “Kılıç ve Kalkancılar Es-
nafı”ndan bahseder. Bu esnaflar şunlardır: Kılıççı-
lar Esnafı (dükkân 305, neferât 1007), Zırhçıbaşı 
Esnafı (Dükkân 4, neferât 40), Mızrakçılar Esnafı 
(Dükkân 105, neferât 400), Hançerci ve Bıçakçı 
Esnafı (Dükkân 10, neferât 30), Kalkancılar Esna-
fı (Dükkân 10, neferât 30), Bıçak Kıncısı Esnafı 
(Dükkân 300, neferât 300), Sagrıcılar Esnafı (Dük-
kân 50, neferât 105).

On Dokuzuncu Bölümde “Tüfekçiler Esnafı” 
hakkında bilgi verilmiştir. Bu grup içerisinde de 
şu esnaflar yer almaktadır. Ateş Saçan Tüfekçiler 
Esnafı (dükkân 400, neferât 1000), Demir Kaynak-
çıları Esnafı (İşyeri 40, neferât 500), Kundakçılar 
Esnafı (Dükkân 200, neferât 500), Vezneciler Es-
nafı (Dükkân 300, neferât 500), Tüfek Kesecileri 
Esnafı (Dükkân 100, neferât 505), Tabancacılar 
Esnafı (Dükkân 105, neferât 200), Tüfek açıcılar 
Esnafı (Dükkân 55, neferât 105), Tüfek fişekçileri 
Esnafı (Dükkân 40, neferât 100), Havaî Fisekçiler 
Esnafı (Dükkân 18, neferât 50), Barutçular Esnafı 
(Dükkân 40, neferâtları 100), Tüfek Fitilcileri Es-
nafı (Dükkân 30, neferât 50).

Yirminci Bölüm “Demirciler Esnafı”ndan 
bahseder. Bunlar Ateş Saçan Demirciler Esnafı 
(1000 dükkân, neferât 3005), Nal Kesen Demir-

ciler Esnafı (Dükkân 200, neferât 500), Mıhçılar 
Esnafı (Dükkân 100, neferât 200), Çivici Yani Eg-
sericiler Esnafı (Dükkân 1006, neferât 3000), Kâr 
Ehli, Kebkebciler Esnafı (Dükkân 106, neferât 
200), Kazanç Ehli Kantarcılar Esnafı (Dükkân 80, 
neferât 200), Teraziciler Esnafı (Dükkân 100, ne-
ferât 100), Ticaret Ehli Egeciler Esnafı (Dükkân 
55, neferât 105), Kanaat Ehli Keserciler Esnafı 
(Dükkân 200, neferât 500), Kazanç Ehli, Testere-
ciler Esnafı (Dükkân 80, neferât 200), Sevdâlı Bur-
gucular Esnafı (Dükkân 100, neferât 200), Mihnet 
Ehli, Kömürcüler Esnafı (Dükkân 400, neferât 
800) gibi esnaflardır.

Yirmi Birinci Bölümde “Demir ve Hırdavat 
Esnafı”ndan bahsedilmiştir. Çilingir Demircileri 
Ser-çeşmesi Esnafı (Dükkân 500, neferât 1000), 
Gemciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 400), Tari-
kat Ehli Temrenciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 
115), Şeriat Ehli Kuffalân Yani Kilitçiler Esnafı 
(Dükkân 100, neferât 200), Hakikat Ehli, Üzen-
giciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 200), Marifet 
Ehli Makasçılar Esnafı (Dükkân 30, neferât 100), 
Kazanç Ehli Nalçacılar Esnafı (Dükkân 400, ne-
ferât 1000), Helâl Ehli, Mıhlı Nalçacılar Esnafı 
(Dükkân 400, neferât 700), Sabır Ehli, yani De-
mir Yüksükleri Esnafı (Dükkân 40, neferât 100), 
İgneciler Esnafı (Dükkân 55, neferât 200), Demir 
Çekenler Esnafı (Dükkân 15, neferât 400), Ticaret 
Ehli, Demir Satıcıları Esnafı (Dükkân 300, neferât 
605), Şükredici Demir Tel Çekenler Esnafı (Dük-
kân 40, neferât 200), Kanaat Ehli, Demir Hırdavat 
Satanlar Esnafı (Dükkân 700, neferât 800), Sanat 
Ehli, At Nalbantları Esnafı (Dükkân 105, neferât 
1000).

Yirmi İkinci Bölüm “Kazancılar Esnafı”ndan 
bahseder. Bu grupta da şu esnaflar bulunmaktadır: 
Kazancıbaşı Esnafı (dört mevleviyet yerde toplam 
dükkân 900, neferât 4000), Bakır Sızırıcılar Esnafı 
(İşyeri 4, neferât 65), Dükkân Ehli, Cam ve Kristal 
Taşçılar Esnafı (Dükkân 45, neferât 105), Dükkân 
Sahibi Çarkçılar Esnafı (Dükkân 40, neferât 105), 
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Kazan Tacirleri Esnafı (Dükkân 300, neferât 500), 
Kalaycılar Esnafı (Dükkân 106, neferât 500).

Yirmi Üçüncü Bölüm “Kuyumcular Esnafı”n-
dan bahseder. Zergerân Yani Kuyumcubaşı Büyük 
Esnafı (İşyeri birdir, dükkân 3.000, neferât 5.000), 
Cevahir Bezirganı Esnafı (Neferât 600, dükkânla-
rı yoktur), İncici Esnafı (Dükkân 40, neferât 100), 
Cevahir Kuyumcuları Esnafı (Dükkân 100, neferât 
155), Saatçiler Esnafı (Dükkân 45, neferât 1000), 
Sikkezenbaşı Esnafı (neferât 100), Damgacıbaşı 
Esnafı (İşyeri bir neferât 70), Kuyumcular Ehl-i 
kıblesi (Bilirkisisi) Esnafı (Bir adamdır), Darpha-
neciler, Nazırlar Emini, Ayyârân Sahibi ve Sikke-
zen Esnafı (Kuyumcu Kalcıları Esnafı (Dükkân 
40, neferât 200), Gümüşhaneciler Esnafı (İşyeri 
40, neferât 105), Romatçılar Esnafı (Neferât 400), 
Saf Altın ve Gümüş Tîzâbcıları (Kezzapçıları) Es-
nafı (İşyeri 22, neferât 100), Gümüş Arayıcı Esna-
fı, Kafesdarlar Esnafı (Dükkân 100, neferât 300), 
Cevhersatıcı Esnafı (Dükkân 70, neferât 103), El-
mas Tıraşçıları yani Elmas Dükkânı Esnafı (İşye-
ri 7, neferât 45 adet). Hakkâklar Esnafı (Dükkân 
30, neferât 105), Mühür Kazıcılar Esnafı (Dükkân 
55, neferât 80), Gümüş Mühür ve Tılsım Kazıcı 
(Dükkânları 5, neferât 40), Kuyumcu Kalemkârları 
Esnafı (Dükkân 300, neferât 400), Sırmakeşler Es-
nafı (İşyeri birdir), Demir Tel Çeken Esnafı (Dük-
kân 80, neferât 105), Potacılar Esnafı (Dükkân 10, 
neferât 20), Bûreciler Esnafı (Dükkân 3, neferât 
10), Civacılar Esnafı (Dükkân beş, nefer 10), Sarı 
Pirinç Borucuları Esnafı (Dükkân bir ve nefer bir) 
Çesitli Divitçiler Esnafı (Dükkân 19, neferât 40), 
Tenekeciler Esnafı (Dükkân 300, neferât 305), Bı-
çak Kınaları Esnafı (Dükkân 105, neferât 200),

Yirmi Dördüncü Bölüm “Kurşun, Döğme ve 
Kalaycılar Esnafı”ndan bahseder: Dökmecibaşı 
Esnafı (dört mevleviyet yerde 1.000 dükkân, Ne-
ferât 1.300), Kalay Dügmeciler Esnafı (Dükkân 
150, neferât 200), Kurşun Berber Köserecileri (Bi-
leğicileri) Esnafı (Dükkân 10, neferât 25). 

Yirmi Beşinci Bölüm “Av Gereçleri Esnafın-

dan bahseder. Yaycıbaşı Esnafı (Dükkân 200, ne-
ferât 500), Okçubaşı Esnafı (Dükkân 200, neferât 
300), Zemberekçiler Esnafı (İşyeri birdir), Sapan-
cılar Esnafı (Dükkân 3, neferât 5), Talimhaneciler 
Esnafı (Dükkân 45, neferât 50), Kemankeş ve Ke-
mandâr Atıcıları faslı (Neferât 3000), Ok Atıcılar 
Esnafı (dükkânları yok işyerleri Atmeydanı’nda 
yeniçeri talimhanesi ve Okmeydanı’nda Atıcılar 
Tekkesi, toplam 800 vurucu pehlivan). Zihgîrci-
ler (Okçu Yüzügü) Esnafı (Dükkân 50, neferât 
105), Matrakçılar Esnafı (Dükkân 10, neferât 30), 
Gürzcü Pehlivanlar Esnafı (Dükkân 12, neferât 
70), Güreşçi Pehlivanlar Esnafı (Tekkeleri 2, 300 
pehlivan) Kuş Avcıları Esnafı (Dükkânları yoktur, 
neferât 500 avcı), Avcı Kafesçileri Esnafı (dükkân-
ları yok), Mervahacılar Yani Yelpazeciler Esnafı 
(neferât 105), Sorguç Otağcıları Esnafı (Dükkân 
40, neferât 80), Kuşbazlar Esnafı (Dükkân 50, ne-
ferât 600), Tavukçular Esnafı (Dükkân 105, neferât 
400), Serçe ve Başka Kus Avcıları Esnafı, Bülbül-
cüler Esnafı (Neferât 500, dükkânları yok).

 Yirmi Altıncı Bölüm “Terziler Esnafı”n-
dan bahseder. Hayyâtlar Yani Terziler Esnafı (İs-
tanbul’un dört mevleviyetinde 3.000, neferâtları 
5.000). Dolamacı Terzileri Esnafı (600 nefer), Ka-
pamacılar Esnafı (Dükkân 300, neferât 500), Pa-
muk Hallaçları Esnafı (Dükkân 104, neferât 300), 
Kadın Takyecileri Esnafı (Dükkân 55, neferât 300), 
Kavukçular Esnafı (Dükkân 105, neferât 400), 
Kellepuşçu Esnafı (Dükkân 105, neferât 305), Yor-
gancılar Esnafı (Dükkân 105, neferât 400), Zencef 
Ütücüsü Esnafı (Dükkân 20, nefer 40), Kanaat 
Ehli, Gömlekçiler Esnafı (Dükkân 300, neferât 
400), Tülbentçiler Esnafı (Dükkân 100, neferât 
500), Yağlıkçılar Esnafı (Dükkân 60, neferât 100), 
Örücüler Esnafı (Dükkân 10, neferât 35), Kemal 
Ehli, Cüllâh (Bez Dokuyucu) Esnafı (Dükkân 300, 
neferât 1000), Çuka ve Kumaş Parçacıları Esnafı 
(Dükkân 45, neferât 180), Kemal Ehli, İplikçiler 
Esnafı (Dükkân 255, neferât 500), İcat Ehli, Kaz-
zâzlar Esnafı (Dükkân 300, neferât 800), Yahudi 
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İbrişimcileri Esnafı (Dükkân 100, neferât 200), 
İpek Düğmecileri Esnafı (Dükkân 50, neferât 600),

Yirmi Yedinci Bölüm “Çadırcılar ve İplikçi-
ler”den bahseder. Haymeci (Yani) Çadırcılar Esna-
fı, İplikçiler Esnafı (Dükkân 40), Çadır kolancıları 
Esnafı (Dükkân 55, neferât 105). 

Yirmi Sekizinci Bölüm “Kürkçüler Esnafı”n-
dan bahseder. Kürkçüler Esnafı (Dükkân 500, ne-
ferât 1000), Samur Kalpakçıları Esnafı (Dükkân 
80, neferât 105), Samur Bezirgânı Esnafı (Neferât 
1000), Kuş ve Başka Hayvan Avcıları Esnafı (Ne-
ferât 200), Parsçıbaşı Esnafı (Aga l, İşyeri Arslan-
hane’de, neferât 55), Arslancılar Kethüdası Esnafı.

Yirmi Dokuzuncu Bölüm Debbağlar Esna-
fı’ndan bahseder. Ahiler Yani Debbağlar Esnafı 
(toplam 700, neferât 3000), Sağrıcılar Esnafı (dük-
kân 12, neferât 100) Güdericiler Esnafı (İşyeri 80, 
neferât 300), Tirşeciler Esnafı (İşyeri 26, neferât 
105), Keçeciler Esnafı (İşyeri 400, neferât 1005), 
Tülbent Börkçüleri Esnafı (Atpazarı’nda dükkân 
40, neferât 100), Yeniçeri Keçecileri Esnafı (Dük-
kân 10, neferât 60), Mutafçılar Esnafı (Dükkân 
300, neferât 1000), Mutaf Tacirleri Esnafı (Dükkân 
50, neferât 80), Debbağ Tacirleri Esnafı (Dükkân 
50, neferât 100), Parça Tacirleri Esnafı (Dükkân 
10, nefer 15).

Otuzuncu Bölüm “Saraçlar Esnafı”ndan bah-
seder. Aziz ve makbul saraçlar Esnafı (Dükkân 
cümle 1084 neferât cümle 5000), Kaltakçılar Es-
nafı (Dükkân 100, neferât 300), Tirkeşçiler (Ok 
Atıcılar) Esnafı (Dükkân 30, neferât 60), Gedeleç-
çiler Esnafı (Dükkân 7, nefer 13), Arnavut Capçılar 
Esnafı (Dükkân 10, neferât 30), Tegelticiler Esnafı 
(Dükkân 49, neferât 105), Saraç Meşıkçıları Esnafı 
(Dükkân 50, neferât 105), Debbeciler Esnafı (Dük-
kân 40, neferât 105), Sofracılar Esnafı (Dükkân 50, 
neferât 300), Yularcılar Esnafı (Dükkân 40, neferât 
100), Sepet Sandıkçıları Esnafı (Dükkân 305, ne-
ferât 105), Kamçıcılar Esnafı (Dükkân 12, neferât 
25), Palan-dûzân Yani Semerciler Esnafı (Dükkân 
500, neferât 1005).

Otuz Birinci Bölüm “Ayakkabı Dikicileri Es-
nafı”ndan bahseder. Pabuççu, Yani Ayakkabı Diki-
cileri Esnafı (İsyerleri 3.400, neferât toplam 4.000) 

Otuz İkinci Bölüm “Çizme, Mest, Terlik Ve-
sair Dikiciler”den bahseder. Paşmakçı Kavaflar 
Esnafı (Dükkân 1000, neferât 1004), Önce Paş-
makçıbaşı Esnafı (Dükkân 70, neferât 170), Dikici 
attarları Esnafı (Dükkân 80, neferât 100), Çizme-
ciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 500), İç Edikçi 
Yani Tomakçılar Esnafı (Dükkân 80, neferât 200), 
Mestçiler Esnafı (Dükkân 100, neferât 500), Ter-
likçiler Esnafı (Dükkân 200, neferât 400), Kavaf  
Eskicileri Esnafı (Dükkân 104 neferât 600), Pabuç 
Tamircisi Esnafı (Mekân 105, neferât 105), Kavaf 
Dellâlları Esnafı (Neferât 500, dükkânları yok)

Otuz Üçüncü Bölüm “Atarlar Esnafı”ndan 
bahseder. Attarlar Esnafı (Dükkân 3005), Mısır 
Atarları, Amberciler Esnafı (Dükkân 45, neferât 
100), Buhurcular Esnafı (Dükkân 25, neferât 30), 
Sanat Ehli, Fincancılar (Dükkân 6, neferât 15), 
Kanaat Ehli, Fincan Tamircileri (Dükkân 15, ne-
ferât 20), Çömlekçiler Esnafı (Dükkân 300, neferât 
500), Çömlekçi İşyerleri Esnafı (Dükkân 300, ne-
ferât 400), Kibritçiler Esnafı (Dükkân 40, neferât 
55), Kibrit Yagcıları Esnafı, Badem Yağcısı Attarı 
Esnafı (Dükkân 3, neferât 8), Şişeciler Esnafı (İş-
yeri 4, neferât 105), Şişeci Tacirleri Esnafı (Dük-
kân 200, neferât 300), Ayakta Gezen Attar Çerçi-
leri Esnafı (Dükkân yoktur, hepsi 300 nefer), Ey-
vâycı Yani Çiniciler Esnafı (Dükkân 100, neferât 
300), Tekneci Tacirleri Esnafı (Dükkân 100, ne-
ferât 102), Ehl-i Keyf, Afyoncular Esnafı (Dükkân 
ve neferât 104), Çarsı Ehli, Benglikçiler (Esrarcı-
lar) Esnafı (Dükkân 16, neferât 60), İspeçerân Yani 
Deva Otçuları Esnafı (Dükkân 70, neferât 105), 
Kahveci Aktarları Esnafı (Dükkân ve mahzen 300, 
neferât 500), Yahudi Aktarları Esnafı (Dükkân 200, 
neferât 400).

Otuz dördüncü bölüm “Berberler Esnafı”ndan 
bahseder. Berberler Esnafı, Sünnetçi Berberleri 
Esnafı (Dükkân 300, neferât 400), Yaya Berberleri 
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Esnafı (Dükkânları yoktur, neferât 2000), Ustura 
Çarkçıları Esnafı (Dükkân 40, neferât 100), Ustura 
Kuyrukçuları Esnafı (Dükkân 12, neferât 45),Sa-
rıkçılar Esnafı (Dükkân 17, neferât 40).

Otuz Beşinci Bölüm “Hamamcılar Esnafı”n-
dan bahseder. Hamamcılar Esnafı (İstanbul’un 
dört mevleviyet yerinde 151 hamam, 151 adet ha-
mamcı), Tellâklar Esnafı (Dükkân, neferât cümle 
2.000), Natırlar Esnafı (Neferât 1000), Çamaşır-
cılar Esnafı (Dükkân 300, neferât 500), Lekeciler 
Esnafı (Dükkân 10, neferât 20), Nûre Yani Hırız-
macılar Esnafı (Neferât 50).

Otuz Altıncı Bölüm “Nakkaşlar Esnafı”ndan 
bahseder. Cihan nakkaşları Esnafı dükkân 100 
nakkaş toplam 1.000), Zerkûbyân Yani Altın Dö-
ğücüler Esnafı (Dükkân 55, nefer 70), Altın Yal-
dızcılar Esnafı (Dükkân 40, neferât 105), Ciltçiler 
Esnafı (Dükkân 100, neferât 300), Sahaflar Esnafı 
(Dükkân 60, neferât 300), Kâğıtçılar Esnafı (Dük-
kân 200, neferât 205), Mukavva Kubur-Divitçiler 
Esnafı (Dükkân 55, neferât 105), Remilci (Kum-
cu) ve Mektupçular Esnafı, Mürekkepçiler Esnafı 
(Dükkân 45, neferât 65), Ressam Nakkaşlar Esna-
fı (Dükkân 4, neferât 40), Ressam Falcılar Esnafı 
(Dükkân ve nefer bir), Oymacılar Esnafı (Dükkân 
9, neferât 20), Padişah Düğünü Nakılcıları Esnafı 
(Dükkân 4, neferât 55), Alcı ve Balcı Esnafı (Ne-
ferât 100), Yastık Basmacıları Esnafı (Dükkân 15, 
neferât 55), Çit Basmacıları Esnafı (Dükkân 25, 
neferât 100), Sırma Nakışcıları Esnafı (Dükkân 20, 
neferât 25), Yağlıkçı Nakkaşları Esnafı (Dükkân 
20, neferât 25),

Otuz Yedinci Bölüm “Eski Bedesten Esnafı”n-
dan bahseder. Eski Bedesten Esnafı, Eski Bedesten 
Bekçileri Esnafı (Neferât 70), Bedesten Hamalları 
Esnafı (Neferât 300), İç Bedesten Dellâlları Esnafı 
(Neferât 40) Dış Bedesten Dellâlları Esnafı (Hepsi 
300) Çukacılar Esnafı (Dükkân 100, neferât 107), 
Sanat Ehli Atlasçılar Esnafı (Dükkân 105, neferât 
300), Dibacılar Esnafı (Dükkân 16, neferât 65), 
Kâr Ehli, Kadifeciler Esnafı (Dükkân 70, neferât 

200), Sereng ve Kadife Yastıkçıları Esnafı (Dük-
kân 100, neferât 400), Daracılar Esnafı (Dükkân 
200, neferât 500), İpek hil’atçılar Esnafı (Dükkân 
5, neferât 105), Muhattemciler Esnafı, Tire ve Sam 
Alacacıları Esnafı, Kazanç ehli, Peştemalcılar Es-
nafı, Kâşhaneciler Esnafı, Ticaret ehli, Dimiciler 
Esnafı, Kanaat Ehli, Bezciler Esnafı, Kazanç Ehli, 
Bogası Bezcileri, Bezci Tacirleri Esnafı, İş Ehli, 
Bahçeciler Esnafı, Tarikat Ehli, Abacılar Esnafı, 
Şeriat Ehli, Kebeciler Esnafı, Hakikat Ehli, Sof İh-
ramcılar Esnafı, Marifet Ehli, Sofçular Esnafı, Ka-
zanç Ehli, Sipahpazarı Esnafı, Hilekârlar, Bitpazarı 
Esnafı, Hevâ Ehli, Avratpazarı Esnafı, Ayyâr Ehli, 
Pazar Dellâlları, Meyancılar Pazarı Esnafı,

Otuz Sekizinci Bölüm “Yeni Bedesten Esna-
fı”ndan bahseder. Yeni Bedesten Cemaati Esnafı, 
Yeni Bedesten Hocaları Esnafı, Yeni Bedesten Del-
lâlları Esnafı, Yeni Bedesten Bekçileri, Yeni Be-
desten Hamalları, Dıs Bedesten Dellâlları Esnafı, 
Hâl Ehli, Aynacılar Esnafı, Helâl Ehli, Sabbâgân 
Yani Boyacılar Esnafı, Sabır Ehli, Hayrkâr Yani 
Boyacı Tokmakçısı Esnafı, Ticaret Ehli, Galata Be-
desteni Esnafı, Zebatçılar Esnafı. Otuz Dokuzuncu 
Bölüm “Doğramacılar ve Sedefkârlar Esnafı”n-
dan bahseder. Doğramacılar Esnafı, Sedefkârcılar 
Esnafı (Dükkân 100, neferât 500), Helâl İs, Har-
ratîn Yani Çıkrıkçılar Esnafı (Dükkân 500, neferât 
1005), Şükredenler, Hilâlciler Esnafı (Dükkân 55, 
neferât 700), Köse Ehli, Kasıkçılar Esnafı (Dükkân 
300, neferât 1000), Dükkân Ehli, Kutucular Esna-
fı (Dükkân 100, neferât 1000), İcat Ehli, Varilciler 
Esnafı (Dükkân 80, neferât 105), Kâmiller, Nalın-
cılar Esnafı (Dükkân 13, neferât 106), Buluşçular, 
Zer-desteciler Esnafı (Dükkân 8, neferât 25),

Kırkıncı Bölüm “Mehteran ve Zurnacıbaşı Es-
nafı”ndan bahseder. Çalıcı Mehterân Yani Zurnacı-
başı Esnafı, Çalıcı Mehterler Esnafı (İşyeri birdir, 
neferât 300). Yedikule Mehterleri İşyeri (Neferât 
40), Kösçü Mehterleri Esnafı (İşyeri bir), Zurna-
cılar Esnafı  (Dükkân 7, nefer 40), Davulcular Es-
nafı (Dükkân 5, neferât 15), Daireciler (Defçiler) 
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Esnafı (Dükkân 10, neferât 55), Rebapçılar Esnafı 
(Dükkân 3, nefer 5), Eski Neyzen Esnafı (Dükkân 
4, nefer 13), Mûsikâr Esnafı (Dükkân 6, nefer 15), 
Cengciler Esnafı (Dükkân 2, nefer 10), Hevâ Ehli, 
Kudüm, Kös, Davul ve Dübelekçiler Esnafı (Dük-
kân ve nefer bir adam).

Kırk Birinci Bölüm “Cambazlar ve Pehlivan-
lar Esnafı”ndan bahseder. Bu bölümde Cambaz ve 
Çesitli Pehlivanlar Esnafı hakkında bilgi verilmiş-
tir. İpçi Yani Cambazlar Esnafı (nefer 13), Ateşbaz-
lar Esnafı (Neferât 70). 

Kırk İkinci Bölüm “Marangozlar Esnafı ve 
Amele Taifesi”nden bahseder.

Kırk Üçüncü Bölümde “Hanende, Mutrib ve 
Rakkaslar Esnafı” hakkında bilgi verilmistir. Bu 
bölümde birçok hanende, mutrıb ve rakkasın ismi 
verilmektedir. 

Kırk Dördüncü Bölüm “Mutrıblar Sitâyişnâ-
mesi” başlığı taşımaktadır. Bu bölümde de toplan 
6 kısımda birçok müzik aleti ve bu aletleri çalan 
sanatkârlar hakkında bilgi verilmistir.

Kırk Beşinci Bölümde “Oyuncular, Çalıcılar 
ve Güldürücüler Esnafı”ndan bahsedilmiştir. Dö-
nemin meşhur oyuncu, alçıcı ve güldürücüleri hak-
kında bilgi verilmiştir.

Kırk Altıncı Bölüm “Hoş-Sohbet Nedimler ve 
Taklitçiler’den bahseder. Sayıları 500 kişi olarak 
verilen bu esnaf grubuna mensup birçok sanatkârın 
ismi ve hünerleri hakkına bilgi verilmektedir.

Kırk Yedinci Bölüm “Bozacı Esnafı”ndan 
bahsetmektedir. Evliya Çelebi’ye göre 300 dükkâ-
nı olan bozacıların toplam sayısı 1005 kişidir. Bu 
bölümde ayrıca Bozacıya yamak olan Sûbyacılar 
esnafı, Balsuyu esnafı, Rakıcılar esnafı, Müsel-
lesciler esnafı, Meyhaneciler (Bütün işyerleri dört 
mevleviyet yerde l.060, 6.000 kisi) esnafından da 
bahsedilmiştir”. Eserde meyhane çeşitleri hak-
kında da bilgi verilmektedir. Bu bölümden sonra 
ise “Ordu-yı Hümâyûn Alayının Tamamlanması” 
bahsiyle İstanbul esnafı hakkındaki bilgiler sona 

ermektedir207.
18. yüzyıl İstanbul esnaf tarihi ahkâm defter-

lerine göre yapılan bir çalışmada belirlenen esnaf 
grupları aşağıdaki gibidir: “Attar, Bahçıvan, Ba-
kırcı, Bakkal, Bamyacı, Balıkçı, Barutçu, Basma-
cı, Bezzaz, Bıçakçı, Börekçi, Bükücü, Camcı, Çar-
yekçi, Çivici, Çörekçi, Debbağ, Demirci, Dikici, 
Emlakçı, Ekmekçi, Haffaf, Hırdavatçı, İşkembeci, 
İplikçi, Kâğıtçı, Kayıkçı, Kasap, Kebeci, Keresteci, 
Kunduracı, Lengerci, Manav, Mandıra, Mumcu, 
Muytap, Nakkaş, Nalbant, Pastırmacı, Pamukçu, 
Pirinççi, Sahaf, Sahtiyan, Saraç, Sarımsakçı, Seb-
zeci, Sepetçi, Sermayeci, Sofçu, Sucuk, Şerbetçi, 
Şişeci, Taşçı, Tarakçı, Tavukçu, Terzi, Tütüncü, 
Yağcı, Yaş yemişçi, Yenici, Yorgancı, Zahireci”208.

Robert Mantran, 17. yüzyılın İkinci Yarısında 
İstanbul isimli eserinde Endüstri ve Zanaat başlı-
ğı altında, özellikle Evliya Çelebi’nin seyahatna-
mesinde verdiği listeden hareketle İstanbul Esnafı 
hakkında detaylı bir değerlendirme yapmaktadır. 
Mantran, çalışmasında, Devlet imalathaneleri ve 
bağlı esnaf, imalatçıların ve zanaatkârların özel 
sektörü, endüstri ve zanaatın koşulları, işgücü tek-
nikleri, entelektüel ve bilimsel meslekler, eğlendir-
me ve vakit geçirme meslekleri ve çeşitli meslekler 
gibi konu başlıkları ile uzun uzun İstanbul esna-
fının nitelik ve niceliği hakkında detaylı bilgiler 
vermiştir209.

Yine 18. yüzyıl fetva kitaplarından hareketle 
düzenlenmiş olan bir listede Osmanlı Devleti’nde 

207 Erduran, Evliya Çelebi, S.XXXVII- XLIX.
208 Aslıhan Nakiboğlu, Bengü Doğangün Yasa, “18.Yüzyılda 
İstanbul Esnafının Sorunları”, Turkish Studies, 8/7 Summer 2013,  
Ankara, s. 374.
209 Mantran, İstanbul, s. 1-111; M. 1681/1682 tarihli Esnaf def-
terine göre İstanbul’da esnaflar 15 ayrı kolda/Bölgede, Tahtakale, 
Eksik, Taraklı, Ayasofya, Tavuk Pazarı, Kadıasker, Langa, Yedi-
kule, Karaman, Edirnekapı, Balat, Unkapanı, Râh-ı Cedid, Aksa-
ray, Cibali” bölgelerinde “Bakkallar, Sebzeciler, Arpacılar, Sığır 
Kasapları, Koyun Kasapları,  Hoşaf ve Arap Şerbetçileri, Çörekçi, 
Börekçi ve Tahıncılar, Ekmek Fırınları, Turşucu, Ağdacı ve Sir-
keciler, Kömürcüler gurubu altındaki esnaflar ve dükkân sayıları 
için bkz. Ziya Kazıcı, “1093 (1682) yılında Çeşitlerine Göre İstan-
bul’daki Dükkanlar”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri, Bildiriler, 
İstanbul 1989, s. 239-249.
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meslek grupları gıda maddeleri ile meşgul esnaflar, 
“Ağdacı, Arpacı, Aşcı, Bakkal, Balıkçı, Dinekçi, 
Ekmekçi, Fırıncı, Helvacı, Karcı, Kasap, Pastır-
macı, Peynirci, Tekstil ve Dericilikle meşgul esnaf-
lar, Ayakkabıcı, Boyacı, Çırpıcı, Çulha, Dokumacı, 
Hallaç, Kavukçu, Kazaz, Saraç, Terzi, Yorgancı, 
Alet, Edevat ve İnşaatla meşgul esnaflar, Bakır-
cı, Çinici, Çivici, Çömlekçi, Doğramacı, Kalaycı, 
Keserci, Kılıçcı, Kıncı, Marangoz, Keresteci ile 
bunların dışında yer alan esnaflar, Atar, Bozaha-
ne, Esirci, Kuyumcu, Mumcu, Mühürcü, Müzeh-
hip, Mücellit, Nakkaş, Oduncu ve saatçi isimleri 
yer bulmuştur. Listede hizmet sektöründe faaliyet 
gösterenler Tabip, Cerrah, Kenhal (Göz Hekimi), 
Sünnetçi, Haccâm, Fissâd, Baytar, Muallim, Mü-
rebbiye, Hattat,  Bekçi, Berber, Bennâ ve Mute-
med, Çamaşırcı, Dalgıç, Hamamcı, Natır, Dellâk, 
Külhancı, Kâtip Kuyucu, Nalbant, Saka, Sığırtmaç 
Çoban, Suyolcu, Tercüman, Hamal, Arabacı, At 
Hamalı, Katırcı, Deveci, Kayıkçı, Gemici, Demirci, 
Kalafatçı, Kerpiç İmalatçısı, Kiremitçi, Kuncakçı, 
Kürekçi, Matbaacı, Neşteci gibi mesleklerin” isim-
leri sıralanmıştır210. 

Ayrıca 18. yüzyılda İstanbul’da Gıda Sektö-
rü ile ilgili Esnaf Grupları bir başka çalışmada ele 
alınır. Bu çalışmada; “Aşçı Esnafı (Taifesi), Attar 
Esnafı (Kahve), Akideci Esnafı, Bağçevan Taifesi, 
Bakkal Esnafı (Taifesi, Hırfeti), Balık Tutucu Es-
nafı, Balık Tuzlayıcı Esnafı, Balıkçı Esnafı (Tai-
fesi), Bastırmacı Esnafı, Börekçi Esnafı, Buğday 
Döğücü Esnafı, Celep Taifesi, Çaryekçi Esnafı 
(Taifesi), Çörekçi Esnafı (Taifesi), Değirmenci Es-
nafı, Etmekçi Esnafı (Taifesi), Fırancacı Taifesi, 
Fırıncı Esnafı, Gözlemeci Taifesi, Habbaz Taifesi 
(Hırfeti), Havyarcı Esnafı, Helvacı Esnafı (Taife-
si, Hırfeti), Hınta Döğücü Esnafı, Hoşabçı Taifesi, 
İşkenbeci Taifesi, Kadayıfçı Taifesi, Kassab Esnafı 
(Taifesi), Kaymakçı Taifesi, Kebabçı Esnafı, Kü-
feci Taifesi, Leblebici Esnafı, Mandıracı Taifesi, 

210 Tahsin Özcan, Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı, İstanbul 
2003, s. 107-342.

Manav Taifesi, Paçacı Esnafı (Taifesi), Pirinçci Es-
nafı, Saka Taifesi, Sebzeci Taifesi, Sebzehane Es-
nafı, Sebzevatçı Hırfeti, Sermayeci Esnafı, Simitçi 
Esnafı (Taifesi), Soğancı Esnafı, Sucukçu Taifesi, 
Sürekçi Taifesi, Sütçü Taifesi, Seker Şerbetçi Tai-
fesi, Şerbet Satıcı Taifesi, Şerbetçi Esnafı (Taifesi), 
Tavukçu Esnafı (Taifesi), Turşucu Esnafı, Tuzla-
yıcı Taifesi, Yoğurtçu Esnafı, Yaş Yemişçi Esnafı, 
Yumurtacı Esnafı, Zeytinci Esnafı (Taifesi) isimle-
ri” zikredilmektedir211.

İstanbul dışındaki bazı Osmanlı şehirlerinde 
esnaf gruplarının dağılımı ve sayıları hakkında da 
detay bilgilere ulaşıyoruz. Bilhassa İstanbul’dan 
sonra ikinci büyük şehir olarak bilinen Bursa ve 
diğer Anadolu şehirlerinden Ankara, gibi önemli 
şehirlerin XIX. yüzyıldaki durumlarını esnaf grup-
ları ve dükkân sayısı açısından karşılaştırmalı ola-
rak vermek. mümkündür212.

 Rifat Özdemir’in XIX. yüzyılın İlk Yarısında 
Ankara isimli çalışmasında 1827 tarihli bir liste ve-
rilmektedir. Liste’de:

 Debbağan, Kirişçiyân, Dikiciyân, Haffâfan, 
Attarân Muytabân, Halâcân, Derziyân, Kuyum-
cıyân, Bakkalân, Gazzâzân, Bezzâzân Çulha-
cıyân, Şalcıyân ve Tebâbiatı Esnafân, Tiftikçiyân, 
Tiftik Boyacıları, Bez Boyacıları, Demirciyân, 
Tüfenkçiyân, Kılıçcıyân, Çilingirân, Kassabân, 
Etmekçiyân, Çıkrıkçıyân, Dühancıyân, İğciyân, 
Sarracân, Kalaycıyân, Bakırcıyân, Nalçacıyân, 
Mumcıyân, Börekçiyân, pirinçciyân, Helvacıyân, 
Semerciyân,  Berberân, Keçeciyân, Kahveci, Tah-
misân, Desticiyân, Değirmenciyân, Hammalân, 
Teraziciyân, Balıkçı ve Zeytunciyân, Dökmeciyân, 
Saçakcıyân, Kürkciyân, Kalpakcıyân, Takyeciyân, 
Yorgancıyân, Bezirciyân, Tekneciyân, Gönciyân, 
Kazılcıyân, Palascıyân, Çarkçıyân, Abacıyân, 

211 Ahmet Kal’a, İstanbul Ahkâm Defterleri–İstanbul Esnaf Tari-
hi, İstanbul Araştırmaları Merkezi, C.I-II, İstanbul 1971-1998’den 
naklen Engin Çağman, 18. Yüzyılda İstanbul’da Esnaflık-Gıda 
Sektörü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora 
Tezi İstanbul 2011, s. 62-64.
212 Demirel, “Osmanlı Esnafı”, s. 258.
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Dellal, Dülger, Kireçciyân, Sıvacıyân, Taşcıyân, 
Çubukıyân, Hasırcıyân, Bostancıyân, Nalband, 
Kurşuncu, Hınacıyân, Basdırmacıyân, Enfiyeci, 
Sebzeciyân esnafları zikredilmiştir213. 

Tablo da görüldüğü üzere, İstanbul kadar ol-
masa bile, Bursa Anadolu şehirleri içerisinde en 
fazla esnaf gruplarının faaliyette bulunduğu ve 
aynı zamanda dükkân sayısı itibariyle de en yük-
sek rakama sahip bir şehir görünümündedir. 1827 
tarihinde şehirde toplam 117 esnaf grubu ve bu 
esnafın faaliyet gösterdiği 3933 adet dükkânı bu-
lunmaktadır. Aynı tarihte Ankara’da 75 esnaf ve 
2658 dükkan, Tokat’ta 74 esnaf ve 1310 dükkan ve 
Sivas’ta 58 esnaf grubu ve 978 dükkan vardı. Dük-
kân sayıları bilinmemekle beraber, aynı tarihlerde 
Selanik’te 87 ve Diyarbakır’da 88 esnaf grubu faa-
liyetlerini sürdürüyordu214.

Bursa ve Ankara’nın dışında bir örnek de 
İzmir’den verilebilir. Tuncer Baykara tarafından 
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 1854-
1855 yılına ait bir belgeden hareketle bir liste ha-
zırlanmıştır. Liste tarafımızdan tablo olarak düzen-
lenmiştir215.

XIX. yüzyılın ilk yarısında Menteşe Sancağı 
örneğinde 1830 tarihli nüfus defterinden hareketle 
yapılan çalışmada verilen bilgiler Osmanlı Anado-
lusu’nda meslekleri yansıtacak ölçektedir. Bu ta-
rihte, İlmiye mensupları ve vazifeliler dışında, 

Deveci, Aşçı, Değirmenci, Ekmekçi, Helva-
cı, Kahveci, Kasab, Celeb, Koyuncu, Sucu, Saka, 
Kebapçı, Baklavacı, leblebici, Tahinci, Pekmezci, 
İncirci, Balcı, Bakırcı, Tavacı, Kaşıkçı, Bıçakcı,-

213 Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Ankara 
1998, s. 229-231; XVII. yüzyılda Ankara Esnafı için bkz. Hülya 
Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, Ankara 2006, s. 184-196.
214 Demirel, “Osmanlı Esnafı (750-1850)”, s. 253-263; XVI. yüz-
yılda Bursa Esnafı için bkz. Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında 
Bursa, Ankara 2006, s. 202-208.
215 Tuncer Baykara, “İzmir ve İstanbul’un XIX. Yüzyıl Ortaların-
da Esnaf Listeleri”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 
VII, İzmir 1992, s. 1-15.

Bardakçı, Çıkrıkçı, Kazaz, Dimici, Astarcı, Külah-
çı, Çizmeci, palancı, Kayıkçı, arabacı, Kabakçı, 
Keçeci, DEllal, Kuşçu, Avcı, Çakıcı, Çerçi, Keklik-
çi, Menzilci, Nâtur, Tahtacı, Urgancı Ayakçı, Ba-
rutçu, Çalıkçı, Çilingir, Kabancı, Kalcı, Kalyoncu, 
Kilci, Kökçü, Kundakçı, Meşaleci, Mıhçı, Nalçacı, 
Ördekçi, Saçmacı Şahinci, Şahbaz, Tulumcu, Yaba-
cı, Yorgancı, Usta, Boyacı, Çulha, Pabuşcu, Terzi, 
Kayyum,  Debbağ, Gemci, Mutab, Nalband, Saraç, 
Semerci, berber, bıçakçı, çoban, davulcu, demirci, 
Dürger, Eskici, Hamamcı, oduncu gibi mesleklerin 
temsil edildiği görülmektedir216.

1868 yılında açılan İstanbul Sanayi Mek-
tebi’nde eğitimi verilmesi öngörülen meslekler 
incelendiğinde Osmanlı son döneminde icra edi-
len bazı mesleklere ulaşılabilmektedir.  Mektepte 
eğitimi verilecek olan san’atlar arasında Madene 
Dair Sanatlar arasında, Demircilik, Balta ve Kaz-
ma İmalatçılığı, Çilingirlik, Tunç, Bakır ve Demir 
Dökümcülüğü, Çarkçılık ve Makinecilik, Çelik 
Alet ve Edevat İmalatçılığı, Bıçak ve Çakı İma-
latçılığı, Tenekecilik, Kurşunculuk ve Lehimci-
lik, Kuyumculuk, Silahçılık, Ahşaba dair sanatlar, 
arasında arabacılık, Faytonculuk, Doğramacılık, 
Sandelye ve Kanepe imalatçılığı ve Diğer sanatlar 
arasında ise Ağaç Çarkçılığı ve Modelcilik, Kun-
duracılık, Terzilik, Saraçlık, Mücellitlik, Şeritçilik, 
Hakkaklık zikredilmiştir217. 1878 yılında Sanayi 
Mektebi’nin eğitim öğretim programına bakıldı-
ğında,  Marangozluk, Doğramacılık, Sandalyeci-
lik,  Demir Dökümcülüğü, Demircilik, Çarkçılık, 
Eğecilik, Taş Basmacılığı,  Hurufat Basmacılığı, 
Mürettiblik, Hurufat Dökümcülüğü, Mücellitlik, 
Kurşunculuk, Modelcilik mesleklerinin eğitiminin 
verildiği görülmektedir218.

Osmanlı son dönemine ait bir esnaf listesine 

216 Mübahat Kütükoğlu, Menteşe Sancağı, 1830, Nüfus ve Toplum 
Yapısı, TTK, Ankara, 2010, s. 147-158.
217 Mehmet Ali Yıldırım, Dersaâdet Sanayi Mektebi (İstanbul 
Sanayi Mektebi) 1868-1926, İstanbul 2012, s. 19.
218 Yıldırım, Sanayi Mektebi, s. 107. 
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göz atıldığında; Sahaflar, Örücüler, İğciler, Astar-
cılar, Kalpakçılar, Kürkçüler, Yağlıkçılar, Gaytancı 
ve Düğmeciler, Fermeneciler, Zenneciler, Bıçakçı-
lar, Silahçılar, Kavaflar, Sorguççular,  Kuyumcular, 
Muhafazacılar, Arabacılar, Cambazlar, Yazmacılar, 
Hattat ve Sahaflar, Odun ve Kömür Kırıcılar, Mah-
yacılar, Berberler, Hokkabazlar, Bohçacılar, Yo-
ğurtçular, Tespihçiler, Tenekeciler, Muhallebeciler, 
Hallaç, Sütçüler, Halıcılar, Çatmacı ve Mobilyacı-
lar, Macuncular, Çiniciler, Nakışcılar, Kunduracı-
lar, Terziler, Kumaşçılar, Ekmekçi, Pideci ve Fırın-
cılar, Baklavacı, Börekçi ve Simitçiler, Şekerleme-
ci ve Şerbetçiler, Bakkal, Saka ve Çeşmeciler, Kah-
veci ve Kahvehaneler, Ciğerciler, Mezar Oymacı 
ve Yontmacılar,  Hamallar, Eyerciler, Bileyiciler, 
Kasaplar, Dondurmacılar, Lokantacılar, Kayıkçı-
lar, Şirket-i Hayriyeciler, Balıkçılar, Meyhaneciler, 
Tulumbacılar, Misk Yağcılar, Karagöz Oynatıcıla-
rı, Meddahlar, Kaymakçılar, Sırçacılar, Paçacılar, 
Taşçılar, Çiçekçiler, Çöpçü ve Arayıcılar, Sebilci, 
Çiltçi, Tepme Keçeciler, Kalemtraşçılar, Tezhipçi-
ler, Hamamcılar, Esir ve Cariye Tüccarları, Zerze-
vatçılar, Nakkaşlar, Manifaturacılar, Kurukahveci-
ler, Çiviciler, Sırmacılar, Çömlekçiler, Debbağ ve 
Saraçlar, Aktarlar’ın isimleri, bu esnafların çalışma 
tarzları, teşkilatları ve imal ettikleri ürünler hak-
kında bilgi verilmektedir219.  

Osmanlı dönemine ait yüzyıllara göre değişik-
likler gösteren el sanatlarını, maden ve kuyumcu-
luk, ağaç işleri, çini, seramik, cam işleri, kumaş, 
halı-kilim, işleme-örgü, hat, deri, ciltleme, tezhip 
ve ebru sanatları olarak toplamak mümkündür. 20. 
yüzyılın başlarında, başka bir deyişle Osmanlı İm-
paratorluk döneminin sonunda ve Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bazı sanat dallarının durakladığı ve 
bazılarının da pek çok nedenle yok olduğu görül-
mektedir. 220

219 Taner, Osmanlı Esnafı, s. 167-337; Son dönem Osmanlı Esnafı 
ve üretimleri hakkında bilgi için bkz. Pretextat Lecomte, Türki-
ye’de Sanatlar ve Zeneatlar, (Ondokuzuncu Y.Y. Sonu), (Çev Ayda 
Düz), Tercüman 1000 Temel Eser, İstanbul Tarihsiz.
220 Taciser Onuk, “Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları”, 
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Bayram ÜREKLİ

KONYA’DA FAALİYET GÖSTEREN 
ESNAF GRUPLARI VE TARİHÎ 

MESLEKLER

Hüseyin MUŞMAL

ÖZET
Esnaf kelimesi, Arapça sınıf kelimesinin ço-

ğuludur. Daha teknik anlamda grup grup ayrılmış 
zanaatçılar anlamına gelmektedir. Şehirlerde üre-
timi gerçekleştiren esnafın sayısını ve çeşidini be-
lirleyen en önemli unsur, insanların ihtiyaçlarıdır. 
Bunun yanı sıra, mevcut yer altı ve yer üstü kay-
nakları, coğrafî konumu ve ikliminin de belirle-
yici olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Konya 
şehrinde faaliyet gösteren esnaf grupları, çarşı ve 
pazar çeşitliliğinin ortaya çıkışında şüphesiz adı 
geçen faktörler etkilidir. Konya’da aynı mesleğin 
mensupları, bir arada ve yan yana bulunan dükkân-
larda çalıştıklarından genellikle bulundukları so-
kağın ismi, kendi meslek isimleriyle anılmaktaydı. 
Sanat ve ticaret faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
alan İç Kale-Mevlana Külliyesi ve Sahip ata Külli-
yesi üçgeni içinde kalan alandır. Bu çalışmada Sel-
çuklu döneminden itibaren Konya’da tespit edilen, 
esnaf grupları ve meslek çeşitlerine değinilecektir. 
Bazı dönemlerde çeşitli vesilelerle esnaf listeleri-
nin toplu halde sicillere yansıdığı görülmektedir. 
Özellikle Osmanlı Dönemi’nde Konya’daki esna-
fın isimlerini şer’iye sicil kayıtlarından tespit ede-
bilmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Esnaf Grupları, 
Tarihî Meslekler, Osmanlı, Zanaat,

CRAFTSMAN GROUPS AND HISTORICAL 
OCCUPATIONS OPERATING IN KONYA
The word craftsman is the plural version of 



86 87

class in Arabic. In a more technical meaning, it 
means craftsmen that are separated in groups. Pe-
ople’s needs are the most important element which 
determines the number and type of these crafts-
men making production in the cities. In addition, 
it should be noted that current underground and 
ground sources, geographical location and climate 
are also determinants. These elements are effective 
in the emergence of market variety for the crafts-
man groups operating in Konya. Since the mem-
bers of the same occupation group work in the 
shops which are located side by side in Konya, the 
names of the streets are generally addressed by the 
name of their occupation. The most intensive re-
gion in terms of artistic and commercial activities 
is located within the triangular of İç Kale-Mevla-
na Complex and Sahip ata Complex. In this study, 
craftsman groups and occupation types which have 
been determined since Seljukian Period in Konya 
will be touched upon. In some periods, it is seen 
that craftsman lists are reflected on the records in 
whole because of various reasons. It is possible to 
determine the names of the craftsmen in Konya, es-
pecially during Ottoman Empire Period, from the 
court records. 

Key Words: Konya, Craftsman, Historical 
Occupations, Ottoman, Craft

Esnaf kelimesi, Arapça sınıf kelimesinin ço-
ğuludur. Daha teknik anlamda grup grup ayrılmış 
zanaatçılar anlamına gelmektedir. Şehirlerde üre-
timi gerçekleştiren esnafın sayısını ve çeşidini be-
lirleyen en önemli unsur, insanların ihtiyaçlarıdır. 
Bunun yanı sıra, mevcut yer altı ve yer üstü kay-
nakları, coğrafî konumu ve ikliminin de belirleyi-
ci olduğunu ifade etmek gerekmektedir1. Konya 
şehrinde faaliyet gösteren esnaf grupları, çarşı ve 
pazar çeşitliliğinin ortaya çıkışında şüphesiz adı 

1 Muhittin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756–1856), 
Konya 2001, s. 136.

geçen faktörler etkilidir. Üstelik Anadolu Selçuklu 
ve Karamanoğulları’nın başkenti olan Konya’nın 
bu özelliğinin de, şehrin mesleki yapısını etkilediği 
aşikârdır. Aşağıda Selçuklu döneminden itibaren 
Konya’da tespit edilen, esnaf grupları ve meslek 
çeşitlerine değinilecektir.

Selçukludan önceki dönemlerde şehrin ticarî 
dokusunun nasıl olduğu hakkındaki değerlendir-
melerde, çarşıların Alâeddin Tepesi’ni çevreleyen 
İç Kale’de yer aldığı ve pazarların da sur dışında 
kurulduğu ifade edilmektedir. Konya’nın bir kolo-
ni şehri olduğu dönemde şehrin doğusunda kurulan 
ve gelişen çarşının ızgara planı adı verilen bir dü-
zene sahip olduğu ve kentteki Roma dönemi ticaret 
dokusunun sonraki dönemlerde özelliğini korudu-
ğu öne sürülmektedir. Roma hâkimiyetinden son-
raki süreçte şehrin doğusunda kurulan ve gelişen 
çarşı, Selçuklular zamanında hemen hemen aynı 
güzergâhda konumlanmaktadır. Ancak Selçuklular 
döneminde kentin ticaret sahası, sur içinde şehrin 
doğu yönünde daha geniş bir alana yayılmış ve ika-
met alanlarından ayrı bir mevkide yer tutmuştur. 
Böylece ikamet alanları ile çarşı ve pazarlar bir-
birinden bağımsız ve kendisine has özellikleri ile 
gelişim göstermiştir2.

  Osmanlı öncesinde genellikle pazaryerleriy-
le mekânsal açıdan farklı bölgede bulunan Konya 
çarşısında, iki ana kısımda, imalathanelerin bulun-
duğu kesim ile mal ve eşya satılan kesimleri birbi-
rinden ayırt edilebilmekte olup, her sanat ehlinin 
kendine mahsus bir çarşısı bulunmaktaydı3. Tun-
cer Baykara, bu konuda “Konya şehrinde çarşı 
kesinlikle ikamet semtlerinden ayrı idi. Bir başka 
deyişle evinin altında üretim yapan ve satan kişiler 
bulunmuyordu” demektedir4. 14. yüzyılda Kon-

2 Hüseyin Muşmal, “1867 Konya Çarşısı Yangını ve Etkileri Üze-
rine Bir İnceleme Denemesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Dergisi, Mayıs 2008, C. 32, No:1, Sivas 2008, s. 99.
3 Abdullah Ceran, Sultan I. Alâeddin Keykubat Zamanında Kon-
ya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 
1988, s. 98.
4 Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Konya 
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ya şehrini ziyaret eden İbn-i Battuda, bu dönem-
de Konya çarşısında her sanat dalı için ayrı yerler 
ayrılmış olduğunu ifade etmektedir5. Konya’da 
aynı mesleğin mensupları, bir arada ve yan yana 
bulunan dükkânlarda çalıştıklarından genellikle 
bulundukları sokağın ismi, kendi meslek isimle-
riyle anılmaktaydı. Sanat ve ticaret faaliyetlerinin 
en yoğun olduğu alan İç Kale-Mevlana Külliyesi 
ve Sahip ata Külliyesi üçgeni içinde kalan alandır6. 

Selçuklular döneminde kentte, XIII. yüzyıl 
başından beri varlığı bilinen eski ve yeni çarşıdan 
başka, at pazarı, attarlar pazarı, buğday pazarı, 
odun pazarı ile kasaplar, kavaflar, külahçılar, ku-
yumcular, pamukçular ve şekercilere ait çarşıların 

bulunduğu bilinmektedir7. Bununla birlikte di-
ğer Selçuklu şehirlerinde varlığı bilinen ve ayrıca 
Konya esnaf listelerinde adından bahsedilen aşçı-
lar, başmakçılar, demirciler, helvacılar, saraçlar ve 

1985, s. 52.
5 Ebu Abdullah Muhammed İbn Battûda Tanci, İbn Battûda Seya-
hatnamesi, (Çev. A. Sait Aykut), İstanbul 2000, s. 412.
6 Özer Ergenç, XVI. yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s. 37.
7 Baykara, Konya, 1985, s. 58.

terzilere ait çarşılar ile koyun pazarının da mevcut 
olabileceği tahmin edilmektedir8.  Konya çarşısı 
Alâeddin Keykubad döneminde şehrin gelişmesi-
ne paralel olarak büyümüş ve eskilerden bağımsız 
olarak yeni çarşılarda kurulmuştur.  Selçuklu Dö-
neminde Konya çarşılarında hizmet veren bazı es-
naflardan haberdarız. Bunlar; 

Bu mesleklere Çömlekçi, Destici, Halıcı, Hat-
tat, Hoşabcı, Keçeci, Meyhaneci, Mezartaşçı, Mü-
cellit, Oymacı, Rahleci, Tesbihçi ve Tuzcuları da 
ekleyebiliriz. Görüldüğü gibi Konya’da insan ha-
yatı için gerekli hemen bütün meslekler mevcuttur. 
Bunlara görevliler ve sağlık hizmetleri de eklene-
bilir. Konya’daki bu miras sonraki dönemlere yani 
Karamanlılar’a ve Osmanlılar’a da devredilmiştir9. 

Selçuklu devrinde gelişen ticari hayatın Os-
manlılar devrinde de devam ettiği görülür. Fatih 
Devrinde Konya’da At pazarı, Bezzazistan, Ekin-
ciler Çarşısı, Eski Pazar, Galle (Buğday) pazarı, 
Haffaflar, Hoşabçılar Pazarı (Çarşısı), İplik Paza-
rı, Saraçlar Çarşısı, Yeni Pazar gibi çarşı ve pazar-
ların adı görülmektedir. Bu çarşı ve pazarlarda es-
naflara ait onlarca dükkân yanında Attarlar, Bezir-
hane, Boyahane, Fırın, Haffafiye, Hallaç Dükkânı, 
Kasap, Kuyumcu, Post Dikici, Şerbetçi Dükkânı ve 
Debbağlar da yer alırdı10.   

Konya’ya mal satmak veya almak için gelen 
çeşitli tüccarlar, şehirde Alaaddin Tepesi ile Mev-
lana Dergâhı arasında kalan bölgede bulunan han-
larda birer oda kiralayarak veya zaviyelerde ya da 
tanıdıklarının evinde misafir olarak kalıyorlardı11. 
Hanların sayılarında farklı dönemlerde değişiklik 
olmakla birlikte Evliya Çelebi XVII. yüzyılın or-

8 Diğer örnekler için bkz. Baykara, Konya, s.58; Ceran, Konya, 
s. 102.
9 Baykara, Konya, 59-60; Caner Arabacı, Geçmişten Günümüze 
Konya Ticaret Odası, 1882-1999, Konya 1999, s. 47.
10 Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihris-
ti, Ankara 1958, s. 10-30; Arabacı, Ticaret Odası, s. 47.
11 Hüseyin Muşmal, “1750-1900 Yılları Arasında Konya”, Konya 
Ansiklopedisi, C. 5, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kon-
ya 2013, s. 273

Aşçılar Helvacılar
Atarlar Kâğıtçılar 
Bakırcılar Kasaplar 
Bakkallar Kuyumcular 
Berberler Mimarlar
Bezzazlar Nakaşlar 
Boyacılar Nalbandlar 
Canbazlar Naturlar 
Cendereciler Neccarlar 
Debbağlar Örücüler 
Dellaklar Sakalar
Demirciler Saraçlar 
Dokumacılar Tacirler 
Dülgerler Terziler
Ekmekçiler Yazmacılar
Hallaçlar
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talarında Konya’da 26 han bulunduğunu ifade et-
mektedir.  1648 yılında Konya’ya gelen Evliya Çe-
lebi, şehri: “Hanlarından, At Pazarı Kapısı dışın-
da Bağdad Fatih’inin ilk annesi Kösem Sultan’ın 
yaptırdığı han meşhurdur. Ayrıca yirmi altı aded 
han vardır. Bedestanıyla beraber toplam 1.900 
büyük dükkânı bulunur. Yüzlercesi baştanbaşa kâr-
gir, bina ve demir kapılı kanatlar ile örtülü kurşun 
kaplı bedestandaki zengin tüccarlarda dünyanın 
bütün kıymetli eşyaları bulunur. Sipahpazarı, sa-
raçhanesi, tahtakalesi güzel ve düzenlidir.” diyerek 
tarif eder12.  

 Kadri Efendi Bedesteni’nin dışında bu hanlar 
arasında Alaca Han, Arıkzade (Şerafeddin) Hanı,  
Aşçıbaşı Hanı, Bez (Han-ı Kirpâs) Han, Cebecioğ-
lu Hanı, Çaylızade Hanı, Çelebi Hanı, Dedemoğlu 
Hanı, Es-Seyyid Beyti Çelebi Hanı, Es-Seyyid Hacı 
Ali Hanı, Hacı Abdullah Hanı, Hacı Hasan Hanı,  
Hacı Şaban Hanı, Has Yusuf Hanı, Hasan Efendi 

12 Evliya Çelebi B. Derviş Mehemmed Zıllî Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), C. 3, YKY, İstanbul 
1999, s. 19-20. 

Hanı, Hızır Beşe Hanı, Hoca Mezid Hanı, Kapan 
Hanı, Küçük Han, Mehmed Arif Efendi Hanı, Mes-
nevihan Hanı, Nakipzade Hanı, Nizamiye Hanı, 
Saraçzade Hanı (Abdülfettah Hanı), Sultan Ba-
yezid Hanı (Kiremidli Han),  Şeyh Ahmed Efendi 
Hanı (Bazirgan Hanı), Şeyh Hüseyin Efendi Hanı, 
Tabhane Hanı (Kurşunlu Han), Talaslı Han (Ma-
zıcı Han), Tekfurzade Hanı, Ümmet Hanı, Valide 
Hanı (Arslan Ağa Hanı), Yeğen Ağa Hanı, Yeni 
Han gibi hanların isimler zikredilebilir13.

Tüccarların ikamet ettiği ve depolama yapılan 
hanlardan başka ticarî hayatın yaşandığı en önemli 
mekânlar çarşı ve pazarlardı. Bu dönemde zanaat 
ürünlerinin satışının yapıldığı yerler, genellikle ka-
palı ve açık çarşılardı. Pazarlar ise yiyecek madde-

13 Baykara, Konya, s. 63-64; Ergenç, Konya, s. 35-37; Yusuf Oğu-
zoğlu, XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Konya Şehir Müesseseleri 
ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Ankara 1980, s. 6-13; Yusuf Küçükdağ, Lale Devrinde Kon-
ya, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Konya 1989, s. 18-23; Alaattin Aköz, Konya Çarşısı’nın Tarihsel 
Gelişimi ve Örgütlenmesi, Yayımlanmamış Çalışma, Konya 2011, 
s. 22-50.

Çarşı ayrıntı
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lerinin satıldığı yerlerdi. Bu geçici pazaryerleri, ey-
lemin çeşidine göre tahıl, hayvan, odun pazarı gibi 
ayrı ayrı da olabilmekteydi. Böylece halk çarşı ve 
pazarlarda her türlü ihtiyaçlarını temin etmekteydi14.

Konya Çarşısı XIII. ve XIV. yüzyıllarda Ala-
addin Tepesi’nin doğu tarafında yer almaktaydı. 
Ancak XV. ve XVI. yüzyıllarda kentin batı yönün-
de gelişmesiyle birlikte yeni çarşı ve pazaryerleri 
oluşmaya başlamıştır. Yeni kurulan çarşıların en 
önemli kesimlerinden birisi de Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın 1538 yılında yaptırmış olduğu Konya 
Bedesteni’dir. 1584 tarihli Konya mufassal tah-
rir defterinin başında yer alan Karaman vilayeti 
kanunnamesinin “Kanûn-ı asesân şehr-i Konya” 
bölümünde nerelerde bekçilerin bulunacağı şöyle 
sıralanmaktadır. “At Pazarı kapusunda bir oturak, 
Haffâfiyede bir oturak, Bedesten önünde bir otu-
rak, Bir pazarında bir oturak, İplik pazarında bir 
oturak, Saraçlarda bir oturak, Kazzâzlarda (İpek-
çiler) de bir oturak bir de gezer pâspân”15

Lale devrinde Konya çalışmasında Yusuf Kü-
çükdağ, Osmanlı dönemi Konya çarşı ve pazaryer-
lerini tespit etmiş, çarşıların bulunduğu mevkileri 
ve fizikî sınırlarını tasvir etmiştir. Nitekim onun 
verdiği bilgilere göre XVIII. yüzyılın ilk yarısında 
Konya’da,  23 han 34 çarşı ve Pazar yeri bulun-
maktadır16. Aşağıdaki listedeki Esnaf grupları Kad-
ri Efendi Bedesteni17 ile birlikte, çarşı ve vb ticari 
alanlarda faaliyet gösterilmekteydi.

Adı geçen çarşıların, Osmanlı döneminde faz-
la yer değiştirmedikleri, Selçuklu döneminde oldu-
ğu gibi, Alaeddin Tepesi’nin doğu ve güneyindeki 
sahada büyük bir kısmı sur içinde ve bir kısmı ise 

14 Hüseyin Muşmal, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal 
ve Ekonomik Hayat (1640–1650), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2000, 
s. 8.
15 Ergenç, Konya, s. 37.
16 Küçükdağ, Lâle Devri’nde Konya, s. 24-30; Alaattin Aköz, 
Konya’nın Kırk Çarşı ve Pazarı, Konya 2015, s. 50-132.
17 Konya Bedesteni, resim ve çizimleri hakkında bkz. Ali Baş, 
Tolga Bozkurt, “Konya Bedesteni”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya, s. 507–529.

At Pazarı Kapısı’nın hemen dışında toplanmış ol-
dukları anlaşılmaktadır18.  Böylece Selçuklu hâki-
miyetinden itibaren Konya çarşılarının bulunduğu 
merkezin fazla yer değiştirmeden gelişim göster-
diği ve bugünkü Kapı Cami’nin bulunduğu yerde 
bulunan At Pazarı Kapısı’ndan Mevlana Türbesi-
ne kadar uzanan bölgede Hükümet Konağı, Kapı 
Cami ve Aziziye Cami çevresinin Osmanlı döne-
minde şehrin en önemli ticarî merkezi durumunda 
olduğu rahatlıkla söylenebilir19.

Şehrin gelişme yönüne göre zamanla yeni 
çarşı ve pazar yerleri oluşmuşsa da Selçuklu hâki-
miyetinden itibaren Konya çarşılarının bulunduğu 
merkezin fazla yer değiştirmeden gelişim gösterdi-
ği ve bugünkü Kapı Cami’nin bulunduğu yerde bu-
lunan At Pazarı Kapısı’ndan Mevlana Türbesi’ne 
kadar uzanan bölgenin Osmanlı döneminde şehrin 

18 KŞS, Nr. 7, s.16; Yusuf Küçükdağ, Lâle Devri’nde Konya, Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Dokto-
ra Tezi, Konya 1989, s. 24-29; A. Sefa Odabaşı, Geçmişten Günü-
müze Konya Kültürü, Konya 1999, s. 180-183.
19 Yusuf Oğuzoğlu, “XVII. yüzyılda Konya Şehrindeki İdari ve 
Sosyal Yapılar”, Konya, (Der. Feyzi Halıcı), Ankara 1984, s. 97; 
Baykara, Konya, s. 29.

Eski Pazar Kuyumcular 
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Buğday Pazarı Çıkrıkçılar 
Ağaç Pazarı Saraçhâne 
Uzun Çarşı Kalaycılar 
Kazazlar At Pazarı 
İğneciler Mutâflar 
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Atarlar Nalbantlar 
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Çadırcılar, ayakkabıcılar, bakkallar, meyve satanlar, takkeciler, kavukçular, yorgancılar ve tüccarlar
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en önemli ticarî merkezi durumuna geldiği anlaşıl-
maktadır.  Bununla birlikte çarşıların büyük çoğun-
luğu At Pazarı Kapısı civarında sıralanmıştı. Aynı 
meslek gurubundan esnaf ve zanaatkârlar çoğun-
lukla “sûk” denilen çarşılarda toplanmıştı.  Esnafın 
büyük çoğunluğu yaptıkları meslek ile adlandırılan 
kendi çarşılarında yer alıyordu20.

Osmanlı Dönemi’nde Konya’daki esnafın 
isimlerini şer’iye sicil kayıtlarından tespit edebil-
mek mümkündür. Bazı dönemlerde çeşitli vesile-
lerle esnaf listelerinin toplu halde sicillere yansıdı-

20 Muşmal, “Konya Çarşısı”, s. 103; Bugün dahi Konya’daki bazı 
sokaklarda aynı türden mesleklerin bulunması dolayısıyla bu so-
kaklar meslek gruplarının isimleri ile anılmaktadır. Attarlar İçi, 
Keçeciler İçi, Yorgancılar İçi, Çıkrıkçılar İçi, Kunduracılar İçi, 
Kebapçılar İçi, gib bkz. A. Sefa Odabaşı, 20. Yüzyılın Başlarında 
Konya’nın Görünümü, Konya 1998, s. 85-87.

ğı görülmektedir. Aşağıda Konya ile ilgili araştır-
malarda ve sicillerde tespit edilen esnaf listelerine 
yer verilecektir. Osmanlı dönemine ait ilk kayıtlara 
göre Konya’da esnaf yoğun olarak bakkal, ayak-
kabıcı, bezci, terzi, kuyumcu, kalaycı, dokumacı, 
attar, keçeci, inşaat ustası, fırıncı, berber, kasap, 
demirci, ipek imalâtçısı, kahveci, nalbant, kürkçü 
gibi meslek dallarında toplanmıştı. XVI. yüzyıl-
da yani Konya’nın Osmanlı hâkimiyetine geçtiği 
dönemlerden kısa bir süre sonra Konya’da faaliyet 
gösteren esnaf grupları hakkında düzenlenmiş bir 
liste bulunmaktadır. 

1500’lü yıllarda Konya’da faaliyet gösteren 
esnaf grupları hakkında düzenlenmiş bu listede, 

 İsmindeki esnaf guruplarına yer verilmiştir21. 
Bu esnaf grupları tabiatıyla başta şehir meskûnları-
nın taleplerine cevap verecek üretim ve hizmet da-
lında teşekkül etmiştir22. Her ne kadar XVI. yüzyıl 
gibi erken bir dönemde Konya’da dış pazarlar için 
üretim yapan zanaatlarda sivrilme yoksa da Kon-
ya’nın dışa açık ticarî bir merkez olması, esnafın 
dış talepleri de dikkate almasını gerekli kılıyordu23. 
Yukarıda verilen esnaflar dışında XVII. yüzyılda,  
Kirişçiler, Tâcirler, Kalaycılar-Kazancılar, Cullâh-
lar, Değirmenciler, Demirciler, Mutaflar-Çarh, Ka-
vukçular, Kutucu ve Çıkrıkçılar, Kahveci-Duhancı, 
Nalçacı, Çilingir, Arpacılar, Kılıçcı-Bıçakçı, Aba-
cılar ve Kürkçüler de ilave edilebilir24. 

Yusuf Oğuzoğlu’nun XVII. yüzyılın ikinci 
yarısında Konya adlı çalışmasında Konya’da faali-
yet gösteren esnaf gurupları 1672 tarihli bir listeye 
göre şu şekilde sıralanmaktadır25. 

21 Ergenç, Konya, s. 102.
22 Konya’daki bazı eşya ve Yiyecek Fiyatları hakkında bkz. Bay-
ram Ürekli,, “XVII. Yüzyılda Konya’da Bazı Eşya ve Yiyecek Fi-
atları”, S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Yıl: 1991, 
S. 6, Konya 1991, s.223-261.
23 Said Öztürk, “Osmanlı Döneminde Konya Ekonomisine Dair 
Tespitler”, Osmanlı Dönemi’nde Konya, (Editör: Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ), Konya 2003, s. 103. 
24 Yusuf Küçükdağ, “Osmanlı Devrinde Konya Esnafı”, Konya 
Şehri’nin Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, Konya 2004, s. 483.
25 KŞS, 16/199; Oğuzoğlu, Konya, s. 119-120; Yusuf Oğuzoğlu,, 

Attarlar, Kendirciler-Keten 
Bezciler, 

Bakırcılar, Kuyumcular, 
Bakkallar, Külâhcılar, 
Bennâlar, Kürkçüler, 
Berberler, Leblebiciler, 
Bezirciler, Mesci Pabuçcu 

Yemenici Çizmeci 
Postalcılar, 

Bezzâzlar, Mıhcılar 
Boyacılar, Nalçacılar,
Çömlekçiler, Mumcular,
Debbağlar, Muytablar,
Dellâklar, Nalbandlar,
Dellâllar, Neccarlar,
Eskiciler, Pastırmacılar,
Habbazlar-Poğaçacılar, Sabuncular, 
Hallâclar, Saraclar, 
Helvacılar, Semerciler, 
İplikçiler, Tabibler, 
Kadayıfçılar, Terziler,
Kassablar, Tuzcular, 
Katırcılar, Yağ ve Balcılar, 
Kazzâzlar (İpekçiler), Yorgancılar, 
Keçeciler, Zeytinciler
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Konya’da 1672 yılında en kalabalık esnaf 

grubunun bakkallar, haffaflar, terziler, bedesten 
esnafı, debbağlar ve bezzazların oluşturduğu bi-
linmektedir. Debbağların ürettikleri hammaddeyi 
işleyen haffaflar, keçeciler, mutaflar, saraçlar, se-
merciler ve abacılar, şehir içinde %30’luk pay ile 
en gelişmiş zanaat grubudur.  Dokuma sanayi ve 
alt kollarında faaliyet yürüten bezzazlar, cullâhlar, 
kazazlar, kavukçular, ipekçiler ve hallaçlar %16 ile 
ikinci kalabalık grubu teşkil ediyorlardı. Bu rakam-
lar, XVII. yüzyıl içinde deri ve dokuma sanayinin, 
Konya’da hâkim iki sektörünü oluşturduğunu gös-
termektedir. Debbağların ürettiği Sahtiyan’ı işleyip 
satan Haffaflar en kalabalık esnaf grubu arasında 

“XVII. Yüzyılda Konya Şehrindeki Üretim Faaliyetleri Hakkında 
Bazı Bilgiler”, İ. Ü.  Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 
Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin Hatıra Sayısı, S. 12, İstanbul 1982, s. 
614-615. 

yer alıyordu. Onlara bağlı olarak çalışan dikiciler 
ve postalcıların ürettikleri siyah çizme, astarlı çiz-
me, postal, foldar (sandal), pabuç, mest, haffaflar 
çarşısında satılıyor, üretilen mallar dışarı da gidi-
yordu. XVII. yüzyılda şehirde ayakkabı ve diğer 
ayağa giyilecek malları üreten ve satan yaklaşık 
200 esnaf bulunuyordu26. Konya şehrinde derici-
likten sonra en yaygın sanat dalı olarak da doku-
macılık göze çarpmaktadır. Dokuma hammaddesi 
olarak, Konya pazarına ham pamuk, kaftan pamu-
ğu, mısır keteni, hatunsaray keteni ipek olarak da 
al ipek, elvan ipek, Bursa ipeği, Acem ipeği gibi 
çeşitleri gelirdi27.

26 Oğuzoğlu, “Üretim”, s. 614-615; Öztürk, Konya, s. 104.
27 Oğuzoğlu, “Üretim”, s. 618.

Abacılar, Kalaycılar ve 
Kazgancılar, 

Arpacılar ve Hanlar, Kasablar Kirişçiler ve 
Tacirler,

Atarlar ve Yağcılar, Kazazlar, Tavukçular 
ve İplikçi,

Bakkallar, Keçeciler, Kılıçcı ve 
Bıçakcı, 

Berberler ve Hamam, Kutucu ve Çıkrıkçı,  
Bezzazlar, Kuyumcular, 
Cullâhlar, Külahçılar, 
Çömlekçi, Kürkçüler, 
Debbağlar, Mutaflar ve Çarh, 
Değirmenciler, Nalbantlar, 
Demirciler, Nalçacı ve Çilingir, 
Ekmekçiler, Neccarlar, 
Eskiciler, Saraçlar,
Haffaflar, Semerciler, 
Hallaçlar, Sipahi Pazarı ve 

Dellallar, 
Kahveci, Terziler, 
Duhancı ve Karhane, Yapucılar

Attarân, Babuccuyân, 
Bakkalân, Bezzazân, 
Berberân, Bıçakcıyân, 
Çizmeciyân, Çıkrıkçıyân, 
Debbağân, Dellâlân,
 Duhancıyân,  Elekciyân 
Eskiciyân, Esnaf-ı Bt pazarı, 
Gönciyân, Habbazân, 
Haffafân, Helvacıyân, 
İblikciyân, Kalaycıyân, 
Kasabân, Kasabân-ı bakır,
 Keçeciyân,  Kendirciyân, 
Keresteciyân, Kürkcüyân, 
Kürkcüyân-ı zimmi, Leblebiciyân, 
Nalbândan, Muytab,
Necceran, Nalçacıyân, 
Postalcıyân, Pirinçyân, 
Sabuncu, Saatçıyân, 
Suyolcuları, Serracân, 
Temirciyân, Şalvarcıyân, 
Tuzcuyân, Terzi, 
 Tüfenkciyân, Tüccarân,
Yemeniciyân,  Yağcıyân, 
Yorgancıyân
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İMALAT-SANAYİ 
ESNAFLARI

SATICI ESNAFLARI EMEK-HİZMET ESNAFLARI

1 Babucyân Aselciler Berberân
2 Basdırmacılar Attarân Çıkrıkcıyân
3 Bezirciler Bakkalân Dellâlân
4 Bıçakayân Bezzazân Hallacan
5 Çizmeciyân Duhanayân Suyolculan
6 Çölmekçiler Eskidyân
7 Debbagân Esnaf-ı Bit Pazarı
8 Elekciyân İblikciyân
9 Göndiyân Kazzazlar
10 Habbazân Kuru Boyacılar
İl Haffafan Pirinçyân
12 Helvacıyân Saatayân
13 Kalayayan Sabunaıyân
14 Kassabân Sac Demirdleri
15 Kassabân-ı Bakar Tuzcuyân
16 Keçeriyân Tüccarân
17 Kendirciyân Tüfenkciyân
18 Keresteciyân Yasayan
19 Keten Halvacılar Yemenidyân
20 Ketenciler Zeytunaılar
21 Kuru Boğaçacılar
22 Kürkcüyân
23 Kürkdiyân-ı Zimmi
24 Leblebiciyân
25 Mıhcılar
26 Muytablar
27 Nalbandân
28 Nalçacıyân
29 Neccarân
30 Pişmaneciler
31 Postalayan
32 Sarracân
33 Şalvarayan
34Temirdyan
35 Terzi
36 Yorgancıyân
TOPLAM 36 Adet Esnaf 20 Adet Esnaf 5 Adet Esanf
% 59.03 % 32.78 % 8.19

TOPLAM 61 ESNAF GRUBU

Tablo, Tuş, Konya, s. 250’den alınmıştır.
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Konya şehir esnafında XVIII. yüzyılın ilk 
yarısında değişiklik olmadığı söylenebilir.  Ancak 
deri ve dokumacılık sektörünün bu dönemlerde de 
öncü sektörler olduğu anlaşılmaktadır. Bu gruba ek 
olarak bedesten esnafı, bakkallar ve deri alt sanayi 
kolunda haffaflar en kalabalık esnaf grubunu oluş-
turuyordu28. 

Zamanla Türk-İslâm şehrinin geleneksel esnaf 
dalları gittikçe gelişmiş, mesleklerin ayrılması ile 
esnaf dalları artmış, geleneksel düzenin son senele-
rinde yani 1845’te ise 47’ye çıkmıştır. Listeler bir-
birileri ile mukayese edildiğinde daha önceki liste-
lerde adı bulunduğu halde sonraki listelerde adına 
rastlanılmayan veya sonraki tarihlerde listelerde 
yer bulan bazı meslek dallarının mevcut olduğu 

28 Öztürk, Konya, s. 105.

görülür. Bu durum zamanın getirdiği yeni gelişme-
ler ve ihtiyaçların değişimi neticesinde bazı meslek 
gruplarının ortadan kalktığı ve yeni bazı meslek 
dallarının ortaya çıktığını göstermektedir.

1845 yılında düzenlemiş bir listede Konya’da 
devletin esnaf organizasyonu çerçevesinde esnaf-
lar 47 farklı gruba ayrılmıştır. Liste incelendiğinde 
Konya’daki meslek çeşitlerinin hayli zengin oldu-
ğu görülecektir29. Bunlar: 30 

Buradaki esnafların dışında şehirde tespit edi-

29 Bu liste, Tanzimat’tan sonra “Konya Meclisi”nin şehirde yarı 
resmî niteliği bulunan esnaf teşkilatını resmîleştirmek gayesiyle 
Konya’daki organize esnaf gruplarının kethüda ve yiğitbaşılarını 
ihtiva eden listenin İstanbul’a gönderilmesi gayesiyle oluşturul-
muştur. Bkz. Tuş, Konya, s. 186.
30 KŞS, 78/91-92; Tuş, Konya, s. 186.

Ahşap Ev Eşyaları, (Thebes Kenti, Mısır, M.Ö. 1300)
Kaynak The British Museum Book Of Ancient Egypt, London 1997, s. 184.
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lebilecek başka faal esnaf isimlerinin ya Dellâlba-
şı, Bakkalbaşı gibi isimlendirilen bir başkanın ön-
derliğinde organize olarak ya da organize olmadan 
yukarıdaki esnaf gruplarından birinin içinde yer 
aldıklarını söylemek mümkündür31.

Konya’da bulunan esnaf gruplarına ait liste-
ler incelendiğinde özellikle bazı zanaat dallarında 
ihtisaslaşmanın mevcut olduğu görülmektedir. Lis-

31 Tuş, Konya, s.187.

telerden anlaşıldığına göre bu dönemde Konya’da 
dokuma, deri, gıda ve hizmet sektörleri yaygın ola-
rak icra edilmektedir. Bu esnaflar içinde özellikle 
dericilerin meşhur olduğu anlaşılmaktadır32. Ni-
tekim Evliya Çelebi Konya debbağlarını Osman-
lı ülkesindeki debbağların en mahirleri olarak ta-
nımlamış ve Meram’da yetişen bir tür çiçeğin deri 
tabaklamakta kullanılarak çeşit çeşit renklerde de-
riler imal edildiğini ve bu derilerin dış pazarlarda 
arandığını belirtmiştir.  E. Çelebi eserinde: “Meram 
dağında bir çeşit çiçek yetişir ki, civid renginde-
dir. Dericiler onunla derileri tabaklayıp gök rengi, 
şeftali sarısı, turuncu ve kırmızı deriler yaparlar. 
Bu deriler, Arabistan ve Acemistan’da çok meşhur-
dur.” demektedir33.  Kâtip Çelebi’nin 1058/1648 
yılında kaleme aldığı ‘Cihannümâ’ adlı eserde ise 
bu konuda, “Ekser bağistan canib-i cebeldedir. 
Bunda bir nev‘i asumani şukufe olur ki ehli ana 
debbağ çiçeği dirler. Tahmini her sene sair mezru-
at gibi ekib biçerler. Ve bununla debbağlar asuman 
gönü ve sahtiyan tabbağ iderler, Bilad-ı Rum’a ve 
Freng’e gider”. denilmektedir34.

Dericilik alanında özellikle ayakkabıcılık sa-
nayisi kolunda yemeniciler, çizmeciler, postalcı-
lar ve mesçiler dikkat çekmektedir.  Bu dönemde 
Konya’da en gelişmiş sanat kollarından olan do-
kumacılık da önemli yer işgal etmiştir. Gıda sek-
töründe ise helvacılar şöhrete sahiptir35. Evliya 
Çelebi helvacıların şöhretinden söz ettikten sonra 
“Konya’da helvayı adama döverek yedirirler” lati-
fesini yapmıştır36. Ünlü Seyyah Evliya Çelebi’den 
iki yıl kadar önce 1646 senesinde gerçekleştirdiği 
Hac yolculuğu sırasında Konya hakkında bilgi ak-
taran ve Kadrî mahlasıyla eserler vermiş bulunun 
Abdülkadir Çelebi, eserinde: “Ve hanları ve çarşu 

32 Öztürk, Konya, s. 103.
33Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 19-20.  
34 Kâtip Çelebi, Cihânnümâ, (Yayın Editörü: Prof. Dr. Said Öz-
türk), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstan-
bul 2010, s.696 vd.
35 Öztürk, Konya, s. 103.
36 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 19-20.

Ek1: Konya Şehri Esnaf Listesi (1672 Tarihli) Konya Şer’iye 
Sicili, KŞS. 16/199.
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Ek 2: Konya Esnaf Grupları ve Temsilcileri- 10 Aralık 1845 (KŞS. 78/91-92). 
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ve bazarı mükemmeldir. Hususan helvacı dükkân-
larının helvası gayet latif olur ve bir latife vardır 
ki ‘Konya’da helvayı adama topuz ile yidirirler’ 
dirler...” demektedir37. 

1913 yılında Anadolu’ya bir gezi düzenleyen 
ve Konya’ya uğrayan Macar Bêla Hortvarh ise 
Konya çarşısı hakkında daha ayrıntılı bilgiler ver-
miştir. Hortvath, Konya çarşısındaki esnaflardan 
bahsederek “Aynı meslekten olanlar genellikle bir 
sokakta oturuyorlar: Kunduracı caddesinde ayak-
kabıcılar, yemeniciler, çizmeciler, terlikçiler, deri-
ciler bulunuyor. Kuyumcu caddesinde mücevherci-
ler, altıncılar, değerli taş işlemecileri, gümüşçüler, 
saatçiler var. Başka bir sokakta terzileri, kumaş-
çıları; yine başka bir sokakta demircileri, kazan-
cıları, anahtarcıları, maşrapacıları bulabilirsiniz. 
Şekerciler, fırıncılar (Ekmekçi), börekçi dükkânları 
başka bir bölgede toplanıyor. Gıda dükkânları ve 
manavlar da birbirine yakın yerlerde toplanıyor. 
Hepsi erkekler tarafından işletiliyor. Bu dükkânla-
rın tümü öylesine küçük ki, birkaç eşya ve çuvalın 
dışında ancak dükkân sahibinin sığabileceği kadar 
bir yer kalıyor. Müşteri dükkâna giremiyor. Aslın-
da girmesi de gerekmiyor, çünkü her şey önüne 
istif edilmiş vaziyette, elini uzatıp alması yetiyor” 
demektedir. Horvath çarşılar hakkında verdiği bu 
bilgilerden sonra Türk satıcılarının ve müşterilerin 
alış veriş alışkanlıkları hakkında daha ayrıntılı bil-
giler vermeye devam ediyor38. 

1932 yılında Konya’da teşekkül eden Esnaf 
Cemiyetleri şunlardır. Manifaturacılar, Atarlar, 
Bakkallar,  Kasaplar, Ekmekçiler, Berberler, Lo-
kantacılar, Kunduracılar, Demirciler, Kalaycılar, 
Bakırcılar, Tenekeciler, Saraçlar, Binek Arabacılar, 
Araba İmalatçıları, Nalbantlar, Keçeciler, Maran-
gozlar, Şoförler, Terziler, Sipahi Pazarı, Şeker ve 
helvacılar bu tarihte esnaf cemiyeti kurmuşlardır39.

37 Ahmet, Çaycı “Osmanlı Seyyahlarında Konya”, Selçuk Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 21, Konya 2006, s. 124-125.
38 Hortvath, Bêla, Anadolu 1913, (Çev. Tarık Demirkan) İstanbul 
1997, s. 16-17.
39 Midhat Altan, Konya’nın İktisadî Bünyesine Bir Bakış, İstanbul 

1936 yılında, Konya Ticaret Odası tarafından, 
Konya’da küçük zanaatlarla meşgul olanları tespit 
etmek maksadıyla yapılmış bir sayımda ise 

Konya’da demircilikle meşgul 56 dükkan, 4 
atelye, elektrikçilikle meşgul 1 fabrika, dokumacı-
lıkla meşgul 50 tezgah 3 atölye, mutafçılıkla meşgul 
7 atölye, 18 tezgah, toprak kap işçiliği ile meşgul 
10 atelye, tuğlacı ve kiremitçilikle meşgul 6 ocak, 
Kireççilikle meşgul 4 ocak, kazancılık ve bakır tor-
nacılığı ile meşgul 1 atelye, kundura kalıpçılığı ile 
meşgul 1 atelye bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
35 tenekeci, 30 kalaycı, 7 bıçakçı ve tüfekçi, 10 sa-
atçi, 12 kuyumcu, 7 marangoz ve mobilyacı, 6 doğ-
ramacı, 56 arabacı, 6 kaşıkçı, 7 çıkrıkçı, 40 dülger,  
1 tabaklık, 12 kunduracı, 150 mestçi ve yemenici, 
31 saraç, 7 taşçı ve kaldırımcı, 2 ciltçi, 60 keçeci, 3 
şapkacı, 10 şekerci, 3 pastacı, 13 helvacı, 95 terzi, 
4 kasketçi, 7 yorgancı,  32 ekmekçi, 30 nalbant, 3 
kalburcu dükkânı olmak üzere toplam 745 dükkân 
mevcuttur. Belirli bir dükkânı bulunmadığı halde, 
seyyar doğramacı, seyyar dülger, duvarcı, beton-
cu, seyyar taşçı ve kaldırımcı, boyacı ve nakkaş, 
sıvacı, seyyar yorgancı ve kalburcuların da mevcut 
olduğu anlaşılmaktadır. Netice olarak 1936 yılında 
Konya Çarşısı’nda gerek seyyar olarak ve gerekse 
çeşitli dükkânlarda, 1414 usta, 1327 kalfa, 1436 
çırak 201 işçi yani 4378 kişinin çalıştığı tespit edil-
miştir40.

Bu tarihte Konya’daki kçük zanaatkârların 
üretimlerine de göz atmak mümkündür.  Nitekim 
Demirciler; nal, mıh, soba, muhtelif tulumbalar, 
parmaklık, kapı, sapan demiri, pulluk, el orağı, el 
arabası, balta, tahra, keser ve bel, Bakırcılar; ba-
kır kaplar, Tenekeciler; yağmur olukları kavanoz, 
banyo, kutu, ibrik, maşrapa, leğen, musluklu tene-
keler, süzekler ve fener, Bıçakçılar; et bıçakları, 
bağ testeresi, koyun kırkma makinesi,  halı makası, 
saraç bıçkısı, tüfek kundağı, kasatura, kama, Ku-

1940, s. Ekler IV.
40 Midhat Altan, Konya’nın İktisadî Bünyesine Bir Bakış, İstanbul 
1940, s.193-194. 
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Ek 3:  Konya’da 13 Aralık 1828 Tarihli Esnaflardan Alınan Narhiye. KŞS. 4/70-71
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Ek 4: Konya’da 18 Ocak 1739 tarihinde İmdad-ı Seferiye İçin Adı Geçen Esnaf Grubu KŞS 54/5
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Ek 5: Konya’da 10 Aralık 1835 Tarihinde Esnaftan Alınan Narh Listesi KŞS 4/8-9
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yumcular; bilezik, küpe, yüzük, yaldızlama, ka-
bartma, marangozluk, koltuk, kanepe, sandalye, 
yazıhane, etajer, mobilye takımları, arabacılık; 
muhtelif arabalar ve teferruatı, Kaşıkçılık yemek 
kaşıkları (nakışlı, nakışsız, cilalı, cilasız), Çıkrıkçı-
lık; Parmaklık, sandalye treversi, iskemle ve masa 
ayakları, iptidai çocuk oyuncakları,  Dülgerlik, 
düğen, beldenat, atkı, ananat, tırmık, dirgen, çek-
mece, sandık, düz kapı, düz pencereler, fıçı, tahta 
adi iskemle, Kundura Kalıpçılığı; muhtelif ölçüde 
kalıplar, Tabaklık;  Sahtiyan, meşin, vaketa, telâtin, 
köseleden taban astarı, Kürk Tabaklığı;  Okçu oğlu 
kürkleri, Post Tabaklığı; Koyun ve keçi postları, 
Kunduracılık, Terlik Yemeni ve Postalcılık; Kadın 
erkek, çocuk iskarpin ve ayakkabıları, muhtelif ter-
likler, yemeni, postal, sandal, Saraçlık; Hayvan ko-
şumları, eğer ve takımları, çanta, bavul, bel kayışı, 
palaska, cep çantaları, kılıflar, Dokumacılık; Tişört, 
kutni, meydanî, pamuklu alaca, ipek ve yün kadın 
erkek kumaşlar, pamuk, keten, krezot kumaşlar, 
kıvratmalar, yerli, şayak ve abalar, battaniyeler, 
karyola örtüleri, bez dokumalar, astarlıklar, Triko-
taj; fanileler, çoraplar, Taşçılık; mermer, somaki, 
kumlutaş, molozlu taş, mezar taşları, bina taşla-
rı, çeşme taşları,  Çiltçilik; Muhtelit çiltler, (Bez, 
meşin, marakon), Halıcılık, Taban Halısı, seccade, 
yastıklık, kilim, cicim, yol halısı, birdi, Keçecilik; 
Serme keçeler, kepenek, develere havu keçesi,  
Arap atları, koşumlarına havnı keçesi,  eğer keçesi 
(at üzerine filikli), ter keçesi (eğerlerin altına), Şap-
kacılık; tiftikten fötr şapkalar, Mutafçılık; kıl harar 
ve çuvallar, torba, belleme, kolanlık, gebre, Şeker-
cilik, pastacılık; Hamur tatlıları, pastalar, meyveli 
ve meyvesiz akide ve peynir şekerleri, lokumlar, 
Helvacılık; tahin helvası, keten helvası, cevizli ve 
susamlı helvalar, şekerli ve pekmezli un helvası, 
terzilik; erkek, kadın ve çocuk kostümleri, palto ve 
pardösüleri, Yorgancılık; Fantezi ve adi yorganlar, 
divan yastıkları, perdeler, karyola takımları,  Ev 
elişleri; Oya, dantel, brode, kasnak, anavata, sar-
ma, çin iğnesi, çini ve şal işleri, gergef işleri, sofra Ek 6: Konya’da 2 Haziran 1668 Tarihli Narh Listesi KŞS 

17/293-294.
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ve çay takımları örtüleri, bürümcük ve kıvratma 
çamaşır işleri, Toprak işleri; Testi, bardak, çanak, 
çömlek, vazo, saksılar, sürahiler,  Nalbantlık;  nal, 
mıh takımları, Kalburculuk; harman için ve muh-
telif kalburlar, Kiremitçilik; kiremit ve tuğlalılar, 
Ekmekçilik ve simitçilik; ekmekler, simit, çörek ve 
pideler üretirlerdi41.

41 Altan, Konya, s. 203-204.

Bu tarihlerde Konya’da yeteri derecede üre-
tilmeyen ve dışarıdan getirilerek Konya çarşıların-
da satılan malzemeler hakkında da bilgi edinmek 
mümkündür. Bunlar, şeker, bakır, tuz, kahve, pi-
rinç, gaz, kiremit, zeytinyağı, cam, zeytin, kurşun, 
benzin ve makine yağları, sabun, attariye, deri ve 
deri mamulâtı, cam ve porselen kaplar, baharat, 
limon tuzu, muhtelif boyalar, şap, kalay, nişadır, 
kına, urgan, irmik, bamya (kuru), fındık içi, çay, 

Hunefer’in Ölüler Kitabından Mumya Üzerinde  Yapılan Bir Ritüel
Kaynak: The British Museum Book Of Ancient Egypt, London 1997, s. 149.
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Rosetta Taşı (M.Ö. 196 Üç Dilli Kitabe) 
Kaynak The British Museum Book Of Ancient Egypt, London 1997, s. 128.
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bisküvi, makarna, pamuk, ispirto, unlu ve şekerli 
maddeler, pirinç unu, kibrit, çinko, kok kömürü, 
kereste, çimento, muhtelif eşya, tıbbi eşya, ham 
ve mamul demir, elektrik levazımatı, ev mobil-
yesi, kırtasiye levazımı, sanayi ve ziraat aletleri, 
tuhafiye, otobüs otomobil levazımatı, Bisiklet ve 
levazımı, bakır ve çinko eşya, matbaa makineleri, 
muhtelif cins mutfak ve ev eşyası42.

Osmanlı Döneminde Konya esnafı Selçuklu-
lar zamanındaki gibi örgütlü idiler. Teşkilat, XIII. 
ve XIV. yüzyıllardaki ahi teşkilatının bir devamı 
idi. Ancak Osmanlı döneminde, merkezi otoritenin 
etkisi altında iyice zayıflamış ve ilk zamanlarda-
ki kuvvetli ve bağımsız karakterini kaybetmiştir43.  
Ankara ve Konya ile ilgili çalışmasında Özer Er-
genç, XVI. yüzyılda Konya’da faaliyet gösteren 
esnaf birliklerinin birer şeyhi, kethüdası ve yiğit-
başılarının bulunduğunu ifade eder44. XVII. yüz-
yılda Konya şehrindeki esnaf teşkilatı geleneksel 
düzenini sürdürüyor gözükmektedir. Esnaf Teşki-
latı, askerî ve ulemâ zümreleri dışındaki şehirli nü-
fus varlığında teşkilatlanmış olarak bulundurmaya 
devam ediyordu. Bu kuruluşlar, şehrin yönetim ve 
ekonomisinde sahip olduğu önem yanında sanat ve 
ticaretlerle uğraşanlarla ulaşım ve hizmet işçileri-
nin sosyal hayatlarına da temel olmuştu. Şehirde-
ki Esnaf teşkilatı içinde en etkin kişi olarak “ba-
zar-başı” gözükmektedir. Bu göreve beratla tayin 
edilen bazar-başı “cümle erbab-ı hiref taraftarla-
rından” her konudaki işler için vekil olup, esnafın 
şehir yöneticileriyle olan işlerini yürüttükten başka 
esnaflar arasındaki anlaşmazlıklara da müdahale 
ederdi45.

 Konya’daki esnafın temsilcisi olarak belge-
lerde isimleri zikredilenlere toplu olarak bakıldı-

42 Altan, Konya, s. 162.
43 Yusuf Oğuzoğlu, “XVII. Yüzyılda Konya Şehrindeki Üretim 
Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler”, İ. Ü.  Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin Hatıra Sayısı, S. 
12, İstanbul 1982, s. 612.
44 Ergenç, Konya, s. 132-133.
45 “Oğuzoğlu, “Üretim”, s. 611-612.

ğında, bazarbaşı, esnaf şeyhi, ahi baba, sertabbah, 
ekmekçibaşı, kazzazbaşı, kethüda, kâhya, yiğitba-
şı, nâzır, muhtâr-ı sûk, esnaf ihtiyarlarının olduğu 
görülmektedir. Esnaflar kendi içlerinden bazılarını 
belli vazifelerle memur veya temsilci seçmişlerdir. 
Bu temsilciler esnafın gerek kendilerine ait prob-
lemlerin çözümü, gerekse devletin kontrolü ve mu-
hatabı konumunda sorumlu bulunması gibi vazife-
lere sahiptiler46.
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Biz esnaf takımı severiz işi,
Çalışır yaşarız erkek ve dişi.

Aramızda yoktur tembel bir kişi,
Milletin özüyüz bürhanıyız biz.

Kimimiz mavuna, sandal kullanır,
Alınteri döker, ekmek kazanır,

Yelken açar yaman dalgayı tanır,
Denize hâkimiz, fermânımız var.

Kimimiz süreriz araba, kağnı,
Tanırız şehirde, köyde her yanı,

Görünce yardıma muhtaç vatanı,
Hizmete koşarız İz’anımız var.

Kimimiz sebzeci, kimimiz kasap,
Günahtan kaçarız, isteriz sevâp,

And içtik, şahittir bize “Dört kitap”,
Pahalı satmayız ilânımız var.

Bizim de gönlümüz gözümüz vardır,
Muhabbet tadmışız özümüz vardır,
Sazımız yoksa da sözümüz vardır,
Yarımız yoksa da yâranımız var.

Usulümüz Gedik, Merci ve nöbet,
Ocağın içinde yoktur rekabet,

Nizâma uydurduk yaptık “Cemiyet”,
Şirketler kurmaya gümanımız var.

Yardımlaşın diyor bize dinimiz,
Yoksula yardımdır baş ayinimiz,
Zenginlere karşı yoktur kinimiz,

Herkesi sev diyen Kur’anımız var.

Kimimiz çiftçiyiz tohum ekeriz,
Yazda kışta pek çok zahmet çekeriz,
Sulh vakti rençberiz, harpte askeriz,
Hem süngümüz hem de sopamız var.

Kimimiz manavız, kimimiz bakkal,
Sözleştik satmaya bütün yerli mal,
Hem iyi hem ucuz, dene öyle al,
Doğrudur işimiz vicdanımız var.

Kimimiz kahveci, bostancı, bekçi,
Fırıncı, paçacı yahut börekçi,
Bize bir tek adla deyin emekçi,
Vatan emektarı ünvanımız var.

Kimimiz demirci, marangoz, dülger,
Otelci, ya aşçı ya berber,
Frenkte terakki ettikçe hüner,
Kârımız içinde ziyanımız var.

Yoldaşlık esnafın tetiğ zinciri,
Birleşmiş bir ocak yapmış her biri,
Her eski ocağın vardır pîri,
Her pîre bin türlü şükranımız var.

Hasta yahut kötrüm olan bir yoldaş,
Bulur “ocak”ında ilâç, hekim, aş,
Öksüz ve dullara verilir maaş,
Aca aş, dertliye dermânımız var.

Biliniz, biz esnaf, çalışacağız,
Ne varsa fen, hüner alışacağız,
Sanatta Frenkle yarışacağız,
Yurdu kurtarmaya peymanımız var. 
(Tansel, 1977: 95-98)

VI. Esnaf Destanı (Ziya Gökalp)
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Aziz AYVA

1975 yılında Konya’nın Çumra ilçesine bağlı (şimdi Gü-
neysınır) Mehmet Ali Köyü’nde (şimdi mahalle) dünyaya 
geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Çumra’da 
tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak 
Edirne’ye tayin oldu. Havsa Melahat Kilimci Lisesi’nde 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. 
1999 yılında, Selçuk Üniversitesi’nde açılan Araştırma 
Görevliliği sınavını kazandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı’nda 
Yüksek Lisansını (2001) ve Doktorasını (2005) tamam-
ladı. 2006-2012 Yılları arasında aynı üniversitede Öğre-
tim Görevlisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Yardımcı Doçent 
olarak atandı ve hâlen aynı bölümde görev yapmaktadır. 
Çalışma alanları; mitoloji, efsane, masal, âşık edebiyatı, 
ahilik ve halk bilimi olup yabancı dili İngilizce’dir.

TÜRK ESNAF TEŞKİLATININ SÖZLÜ 
GELENEKTEKİ BELGELERİ:

“ESNAF DESTANLARI”

ÖZET
Âşıklık geleneği içerisinde belirli bir olay üzeri-

ne ve özel bir ezgiyle söylenen destanlar önemli bir 
yer tutarlar. Tarihî, sosyal, kahramanlık, taşlama, vb. 
içerikli olan bu destanların içerisinde bir de gülünç 
mahiyette olan “Esnaf Destanları” yer alır. Bu des-
tanlar genellikle; esnafın yaşayış biçimini, esnaflık 
görgü kurallarını, o esnaf kolunun inceliklerini, us-
talıklarını, o esnaf kolunda kullanılan araç gereçlerin 
adlarını, işlevlerini, esnafın müşteriye nasıl davran-
ması gerektiği, vb. konularda bilgiler verirler. Esnaf 
Destanları genellikle âşığın giriştiği birçok esnaf/
meslek koluyla ilgili olabileceği gibi “Berber Des-
tanı” gibi yalnızca bir meslek/esnaf koluyla da ilgili 
olabilir. Bu destanlar âşık şiirinin önemli bir dalını 
oluştururlar. Ayrıca Türk esnaf teşkilatının, iktisadî ve 
sosyal yaşamının sözlü gelenekteki belgeleri olarak 
da incelenmeye değerdir. Bu makalede, terim olarak 
esnaf destanları, esnaf teşkilatı içerisindeki işlevleri, 
Türk saz şiiri geleneği içerisinde tespit edilmiş esnaf 
destanları ile bunların özellikleri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Şiiri, Âşık, Destan, 
Esnaf Destanı. 



108 109

ABSTRACT
ORAL TRADITION DOCUMENTS OF 
TURKISH TRADESPEOPLE:
“TRADESMEN MYTHS”
Myths which are recited with a special tune on 

certain events occupy an important place within the 
tradition of “Ashiks (Turkish minstrels)”. As well as 
historical, social, heroic or satiric myths, there are 
“tradespeople myths”, which are mainly ridiculous. 
These myths usually give information about the life 
style of tradespeople, rules of good manners, details 
of craftsmanship, tools used in craftsmanship, how 
a tradesman should behave towards a customer and 
so on. Tradespeople myths may be about many dif-
ferent types of jobs or about only one single bran-
ch, like “The Barber Myth”. These myths form an 
important branch of ministrel poetry. They are also 
worth studying as they are oral documentary works 
on economic and social life of Turkish tradespeop-
le’s organisation. In this study, the term of tradespe-
ople myths, their functions in the organisation, my-
ths determined in the Turkish poet-singing tradition 
and their characteristics.

Key Words: Ashik poetry, Turkish poet-sin-
gers, minstrels, myths, tradespeople myths.

GİRİŞ: ESNAF DESTANLARI

(Esnaf Teşkilatının Sözlü 
Gelenekteki Belgeleri)
Halk/Saz şiiri geleneği içerisinde özel bir ez-

giyle, hecenin 11’li kalıbıyla söylenen ve çoğunlukla 
dörtlük sayısı on dörtlüğün üzerinde olan destanlar 
ayrı bir yere sahiptir. Destanlarda genellikle bir olay 
söz konusudur. Başka bir deyişle hikâye etme esası-
na bağlı olarak söylenilir. Tarihî, sosyal, kahraman-
lık, taşlama, vb. içerikli olan bu destanların içerisin-
de bir de gülünç mahiyette olan “Esnaf Destanları” 
yer alır. Bu destanlar genellikle; esnafın yaşayış bi-
çimini, esnaflık görgü kurallarını, o esnaf kolunun 

inceliklerini, ustalıklarını, o esnaf kolunda kulla-
nılan araç gereçlerin adlarını, işlevlerini, esnafın 
müşteriye nasıl davranması gerektiği, vb. konularda 
bilgiler verirler. Esnaf Destanları genellikle şairin/
âşığın giriştiği birçok meslek koluyla ilgili olabile-
ceği gibi “Berber Destanı” gibi yalnızca bir meslekle 
de ilgili olabilir. Ermenekli Hasan Tahsin’in ve Âşık 
Feryadî’nin “Berber Destanları”nı bu arada sayabili-
riz. Bütün bu bilgi verme belirli bir olayın içerisinde 
gerçekleştirilir. 

Meslek/esnaf destanları bir meslekle ilgili ola-
bileceği gibi birçok meslekle de ilgili olabilir. Olay 
ve hikâye etme esasına bağlı olarak söylenen des-
tanlarda şair bazen başından geçen bir olayı anlatır, 
bazen de kurgusal olarak şiirin merkezine kendisini 
oturtur. O mesleğin iyi ve kötü taraflarını mizahî bir 
tarzda ele alır. Bu destanlarda zamanın mesleklerini, 
onların ustalarını, o meslek koluyla ilgili terimleri, 
esnaflıkla ilgili görgü kurallarını da bulabiliriz. Bu 
bağlamda meslek destanlarıyla birlikte şehir destan-
ları ve yemek destanlarının da Türk esnaf teşkilatı 
Ahiliğe kaynaklık edebileceği muhakkaktır. 

Destanın kahramanı âşık/şairin bizzat kendisi-
dir. Belirli bir boşluk içerisinde iş aramaktadır. Ço-
ğunlukla kahvede başlayan bu iş arama serüveni şai-
rin/âşığın bütün meslekleri denemesiyle devam eder. 
Ne var ki şair/âşık bu mesleklerde başarısız olur ve 
başına gülünçlükler gelir. 

Esnaf destanları genellikle koşma tarzında ka-
fiyelenmiştir. Hecenin 11’li kalıbıyla söylenen bu 
asıl esnaf destanlarının yanında; 8’li hece kalıbıyla 
söylenen İstanbul semai kahvehanelerinde söylenen 
Ramazan manileri ve bekçi destanları da esnaf des-
tanları içerisinde değerlendirilebilir. 

Esnaf destanlarında anlatım biçimlerinde de 
farklılıklar dikkatimizi çekmektedir. Özellikle âşı-
ğın bizzat başından geçenleri hikâye ettiği anlatım 
biçimleri türün en başarılı örnekleridir. Birinci tekil 
şahıs ağzından âşık başından geçenleri anlatmaya 
başlar. Buna göre âşık çalışma hayatının başından 
beri birer birer bütün meslekleri dener, orada başa-
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rısız olur ve en sonunda asıl mesleği olan şairliğe 
döner:

Ben bu sanatları bir bir dolaştım,
Tekrar gelip şairliğe bulaştım,
Kâmili mürşidin eline düştüm,
Tekke-i aşk içre çile çekerken. 
(Bozyiğit, 1988: 38).
Saz şiirinde mizahın en önemli örneklerine 

esnaf ve bekçi destanları adı etrafında toplanan bu 
şiirlerde rastlarız. Bu destanlarda şair; her bir sana-
tın zayıf taraflarını, sâlikini muvaffakiyetsizliğe sü-
rükleyecek taraflarını sayar; gülünç neticeler çıkarır. 
(Bilgegil, 2012: 174). 

Ben bu sanatları bir bir dolaştım,
Tekrar gelip şairliğe bulaştım,
Kâmili mürşidin eline düştüm,
Tekke-i aşk içre çile çekerken.
Esnaf destanlarında hem mesleğin adını hem de 

o mesleğin özelliklerini bulmak mümkündür. Me-
sela bu konuda XVII. yüzyıl saz şairlerinden Âşık 
Ömer’in Bursa’yı anlattığı bir destanındaki ifadeler 
oldukça ilginçtir:

Bezzazlar,	saraclar durmayıp satar,
Kapucular etti hem derdim beter,
Nâkacılar avretlere söz atar,
Dahi çıkamadık kılâbden deyü

Bez	esnafı mâil kıymetli taşa,
Haffaflar da yüz elli der on beşe,
Kuyumcular bakakalır gümüşe,
Boncuk da olsa satar mercan deyu. 
(Bozyiğit, 1988: 30). 
Aynı durum esnaflarla ilgili halk türkülerinde 

de görülür: 
Şaşırdılar meyancılar,
Tarpuşçılar, abacılar,
Bitpazarında gezişir,
Ara yerde nalçacılar.
Esnaf destanlarının vücut bulması, sadece Ahi-

likle veya meslek zümreleriyle ilgili değil, Türk es-
naf tarihi ve edebiyatıyla da ilgili yeni bir kaynak 

türünün ortaya çıkması demektir. Bu kaynakların en 
önemli özelliği, atasözleri gibi kısa, öz ve sade bir 
şekilde söylenip yazılması ve üzerinde yorumlar ya-
pılacak özellikte olmasıdır.

Esnaf Destanları hakkında bir makale yayımla-
yan Esat BOZYİĞİT bu konuda şöyle demektedir:

“Konusunu esnaflardan, zanaatkârlardan, 
sanatkârlardan alan destanlar, halk şiirimizde Es-
naf Destanları adını almaktadır. Yukarıdaki destan 
gruplarından Güldürücü (Mizahî) destanlar ara-
sında yer almakta olan bu destanlar; toplum hayatı 
içinde önemli bir yeri olan esnafın geçmişteki yaşa-
yış biçimini, çalışma düzenini, yaptığı işin özellikle-
rini ve güçlüklerini, yapılan bu işlerin püf noktala-
rını, iş kolunda kullanılan araç gereçlerin adlarını, 
vb. konuları yansıtması bakımından önem taşırlar. 
Güldürü diliyle yazılırlar. Kimilerinde yazarı belli 
olmayan bu destanlarda şair, esnaf çarşısında dola-
şarak, kendisine uygun bir iş arar. Hepsine bir ba-
hane bulur ve sonunda yine şairlikte karar kılar.” 
(Bozyiğit, 1988: 28).

***
Karslı Cemal Hoca’nın bir destanı da esnaf des-

tanının en güzel örneklerinden biridir.
Çok bezzazın dini imanı metre,
Allah’ı tanımaz, gümanı metre,
Kuyumcular bakakalır gümüşe,
Boncuk da olsa satar mercan deyu
…
Demirci kardeşin canına minnet,
Aldığı hep helâl, çektiği zahmet,
Her bir yaydığında bellidir kıymet,
Herkes bilir alır gelir bu yana 
(Bozyiğit, 1988: 30-31).
Âşık Feryadî’nin de bir esnaf destanlarının gü-

zel bir örneği olan “Berber Destanı” bulunmaktadır. 
Mizahî yönü daha kuvvetli olan Âşık Feryadî’nin 
destanı Hasan Tahsin’in destanına göre daha kısadır.

Bir berbere geldim tıraş olmağa,
Gönülsüz gönülsüz geliyor usta.
Canı cavrıyarak tıraş eder mi,



110 111

Parasız olduğum biliyor usta.
…
Senin başın kıllıymış zor deyi,
Parasız berberlik bize ar deyi,
Bileyi yok bıçaklarım kör deyi,
Yalandan kayışa çalıyor usta. 
(Bozyiğit, 1988: 31).
Halk türkülerimize de girmiş olan esnaf des-

tanlarından iki dörtlüğü örnek olması bakımından 
verelim:

Esnafta çoktur hacılar,
Zeyinlidir yorgancılar,
Hallaçlar pamuğun atar,
Teye diker kavukçular.

Şaşırdılar meyancılar,
Tarpuşçılar abacılar,
Bitpazarında gezişir,
Ara yerde nalçacılar. (halk türküsü)
***
Âşıklar hemen her konuda destan söylemişler-

dir. Erman Artun âşıkların söyledikleri destanları ko-
nularına göre şu başlıklara ayırmıştır:

1. Yaşnameler (Yaş Destanları)
2. Elifnameler
3. Şairnameler
4. Medetnameler (Mürüvvetname-İstimdatname)
5. Savaş Destanları
6. Öğüt Destanları
7. Hapishane Destanları
8. Afet Destanları
9. Hayvan Destanları
10. Güldürücü Destanlar
11. Toplumsal Konulu Destanlar
12. Kaderden Yakınma Destanları
13. Davulcu Destanları
14. Bekçi Destanları
15. Meslek Destanları (Artun, 2009: 129-130)
Özkul Çobanoğlu ise âşık tarzı destan geleneği 

üzerine yaptığı özgün çalışmasında destanları şöyle 
tasnif etmiştir.

1. Sosyal hayatla ilgili destanlar
a. Aile kurumuyla ilgili destanlar
b. Evlilik kurumuyla ilgili destanlar
c. Komşuluk kurumuyla ilgili destanlar
d. Hapishane hayatıyla ilgili destanlar
e. Cinsiyet ve cinsel hayatla ilgili destanlar

2. Kültürel hayatla ilgili destanlar
a. Takvime bağlı olaylarla ilgili destanlar
b. Âşık edebiyatı ve sanat ortamıyla ilgili des-

tanlar

3. İktisadî (Ekonomik) hayatla ilgili destanlar
a. Esnaf destanları
b. Meslek destanları
c. Vergi destanları
d. Pahalılık (Enflasyon) destanları
e. Alacaklı-Borçlu destanları
f. Para ile ilgili destanlar
g. Kazanç destanları
h. Miras destanları

4. Eğitim hayatıyla ilgili destanlar
a. Eğitimin önemine dair destanlar
b. Okul hayatına dair destanlar

5. Siyasî hayatla ilgili destanlar
a. Siyasî liderlerle ilgili destanlar
b. Siyasî partilerle ilgili destanlar
c. Seçim destanları

6. Dinî ve ahlakî hayatla ilgili destanlar
a. Dinin esaslarını anlatan destanlar
b. Din ulularını tanıtan destanlar
c. Toplumsal genel ahlak felsefesiyle ilgili des-

tanlar

7. Askerî hayatla ilgili destanlar
a. Askerî seferberlikle ve askere alma ile ilgili 

destanlar
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b. Er sevkiyatı ile ilgili destanlar
c. Askerî zaferler ile ilgili destanlar
d. Askerî mağlubiyetler ile ilgili destanlar
e. Bir savaşın başlangıcında düşmana meydan 

okumaya dair destanlar
f. Devam eden ve kazanılmış bir savaşa dair 

destanlar
8. Sosyo-kültürel çevreyle ilgili destanlar
a. Sosyo-kültürel çevredeki problemlerle ilgili 

destanlar
aa. Göçlerle ilgili destanlar
ab. İşsizlikle ilgili destanlar
ac. Fakirlikle ilgili destanlar
ad. Hırsızlıkla ilgili destanlar
ae. Irza tecavüzle ilgili destanlar
af. Kazalarla ilgili destanlar
ag. İş kazası destanları
ah. İntihara dair destanlar
aı. Askerî ihtilallerle ilgili destanlar
ai. Fuhuşa dair destanlar
aj. Kumara dair destanlar
ak. Sigara/afyon tiryakiliğine ve içkiye dair 

destanlar
al. Kan davasıyla ve intikam almayla ilgili des-

tanlar
am. Cinayet destanları
an. İrtikâp ve rüşvet destanları
ao. Gurbet destanları
aö. Eşkıya ve terör olaylarıyla ilgili destanlar
ap. Bürokrasi ile ilgili destanlar
ar. Sosyo-kültürel değişmeye dair destanlar
b. Sosyo-kültürel çevrenin güzellikleriyle ilgili 

destanlar
ba. Şehir-kasaba-köy destanları
bb. Yapı ve anıt destanları
bc. Yiyecek ve içeceklere dair destanlar
bd. Giyim ve kuşamla ilgili destanlar
be. Yol ve yolculuk destanları
bf. Teknolojiyle ilgili destanlar

9. Doğal çevreyle ilgili destanlar

a. Doğal afetlerle ilgili destanlar
aa. Deprem destanları
ab. Kuraklık (kıtlık) destanları)
ac. Salgın hastalıklara dair destanlar
ad. Yangınlara dair destanlar
ae. Yağmur-tipi-dolu-sel destanları
b. Doğal güzelliklerle ilgili destanlar
aa. Yer ile göğün çekişmesine dair destanlar
ab. Yer-dağ-deniz-nehir-pınar destanları
ac. Orman-ağaç destanları
ad. Sebzelerle ilgili destanlar
ae. Meyvelerle ilgili destanlar
af. Çiçeklerle ilgili destanlar
ag. Hayvanlarla ilgili destanlar

10. İnsanlarla ilgili destanlar
a. İnsan organlarıyla ilgili destanlar
b. İnsan huylarıyla ilgili destanlar
c. Yaş destanları
d. Gençlik ihtiyarlık destanları
e. Ölüm destanları
f. Yaş destanları (Ağıtlar) (Çobanoğlu, 2008)
Yukarıdaki listeden de anlaşılabileceği gibi 

meslek destanları/esnaf destanları da önemli bir 
destan çeşididir. Her iki tasnifte de bağımsız olarak 
yer almıştır. Bu destanlarda zamanın zanaatları, sa-
natkârları, meslekleri, esnaf sınıfları ve esnaf ahlâkı 
hakkında önemli bilgiler yer alabilmektedir. Güldü-
rücü ve mizahî bir üslûpla kaleme alınan bu destan-
larda taşlama da önemli bir yer tutar. Destanlardan 
başka tasavvufî Türk halk edebiyatında da meslek ve 
esnaf destanlarına rastlamaktayız. Nitekim, 15. yüz-
yıl tekke şairlerinden Kemal Ümmî’nin bir destanın-
da çarşı pazar ehlinin halka karşı vebalinin büyük 
olduğundan bahsedilmektedir (Aslan, 1997: 50-52). 

Hemen hemen her konu, destanın kapsamına 
girer. Bu çerçevede aç gözlü, aile, atasözü, avcılık, 
ayran, bekçi, bereket, borçlu, deprem, dolandırıcı, 
dul avrat, esnaf ve meslek, eşkıya, evli-bekâr, fakir-
lik, gelin-kaynana, gurbet, güldürücü, güreş, güzel-
ler, hapishane, hayvan, ırklar, ihtiyarlık, iki evli, ilaç, 
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karıkoca, kılıbık, kıtlık-kuraklık, mevsim, meyve, 
millî, mirasyedi, otlakçı, öğüt, palavra, peygam-
ber, salgın hastalık, savaş, sel, seyahat, siyasî, şifalı 
bitkiler, şikâyet, uğur-uğursuzluk, ünlü kişiler, ters 
öğüt, yalancı, yangın, yaşlılık, yatırlar, yemek, yer 
gök, yergi-taşlama-eleştirme, yöre-belde, züğürtlük 
destanları ile elifnameler, şairnameler ve yaşname-
lerde ele alınan hususlar söz konusu edilebilir (Kaya, 
2011: 10).

***
Türk saz şiiri tarihinde birçok âşık/şair esnaf des-

tanı söylemiştir. Tespit edebildiğimiz esnaf/meslek 
destanları, şairleri ve yüzyılları aşağıda verilmiştir:

1. Şairi belli olmayan bir Esnaf Destanı
2. 18. Yüzyıldan Kâmilî’nin Esnaf Destanı
3. 19. Yüzyıldan Karamanlı Kenzî’nin “Tembel 

Destanı” Olarak da Bilinen Esnaf Destanı
4. 19. Yüzyıldan Bayburtlu Celâlî’nin Esnaf 

Destanı
5. 19. Yüzyıldan İçelli Kılâbî’nin Esnaf Destanı
6. 19. Yüzyıldan Niğdeli Tahirî’nin Esnaf Des-

tanı
7. 19. Yüzyıldan Dertli’nin Elif-Ba Destanı
8. 20. Yüzyıldan Âşık Rûzî’nin Esnaf Destanı
9. 20. Yüzyıldan Ardanuçlu Efkârî’nin Elif-Ba 

Destanı
10. 20. Yüzyıldan Şemsi Yastıman’nın Zenaat 

Destanı
11. 20. Yüzyıldan Ziya Gökalp’in Esnaf Des-

tanı
12. 20. Yüzyıldan Mazhar Sakman’ın Meslek 

Destanı
13. 20. Yüzyıl Âşık Feryadî’nin Berber Destanı
14. 20. Yüzyıl Ermenekli Hasan Tahsin [Gör-

gülü]’in Berber Destanı
15. Bunlardan başka saz şiiri tarihimizde; bek-

çi, esnaf ve satıcılar üzerine söylenmiş pek çok bekçi 
ve satıcı destanı vardır.

Aşağıda, tespit etmiş olduğumuz esnaf destan-
larından sekizini veriyoruz: 

Esnaf Destanları (Metinler)
I. Berber Destanı (Ermenekli Hasan Tahsin)
Temizliktir onun başlıca işi,
Tertibi nizamda yoktur hiç eşi,
Bir noksan gördü mü gıcırdar dişi,
Sanatında yekta ol şanlı berber. 

Dinleyin ahbablar berber destanın,
Usta, Hasan Tahsin olsun akranın,
Yaradan saklasın kıymetli canın,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Manastır’dan kalkıp ol şanlı berber,
Hak emriyle geldi Konya’ya kadar,
Konyamız kazandı bir Müslüman er,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Cımbız ile çeker en ince kılı,
Esna-i tıraşta boş durmaz dili,
Sanırsın şakıyor Cennet bülbülü,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

İnceden inceye kılları arar,
Çok dikkat eyleyip kılı kırk yarar,
Kolonyayla saçı bir güzel tarar,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Evvela güzelce kırkar bir başı,
Sonra da uzatır uzunca kaşı,
Alaşehir işi yapmaz tıraşı,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Peştemal, havlusu kardan beyazdır,
Kapıda perdesi boncuklu sazdır,
Kendini takdir, methetsem azdır,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Dükkâna celbeder her ehli dili,
Müşterisi çoktur boş durmaz eli,
Yorulurken bazan bükülür beli,
Sanatında yekta ol şanlı berber.
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Reisler, müdürler müfettiş beyler,
Valiler, çocuklar, hep şanlı erler,
Bu mahir berberi candan severler,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Malumatı ile erbab-ı irfan,
Mülazım, yüzbaşı amir kumandan,
Uğrar dükkânına şerefli insan,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Azası, kâtîbi tanır berberi,
Tüccârı, esnafı ona müşteri,
Bir bir gelip gidip, verirler seri,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Yıldızı barışık, herkesle kardaş,
Mecburdur vurmaya herkes ona baş,
Kendine bent etti beni bu adaş,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Paradan ziyade zevk alır şandan,
Bir tıraş oldu mu sevinir candan,
Mümkün değil ayrılmak asla ondan,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Cicim, paşam diyip okşar herkesi,
Uzaktan duyulur mübarek sesi,
Bak söyleyim sana, sevmez herkesi
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Mebzul eder dostlara izzet, ikram,
Çay, kahve içirir sabah ve akşam,
Cömertliği ile aldı büyük nam,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Kimseye kıl kadar zararı yoktur,
İhvan, akrabaya faydası çoktur,
Üçe beşe bakmaz gönlü pek toktur,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Ömründe sevmez bencil, namerdi,
Alkışlar daima sehi, cömerdi,
Bu aciz adaş çok lütfunu gördü,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Bu berberin hâli gayetle iyi,
Ruhu ince arar bulur her şeyi,
Sersemlik göstermez anlar nükteyi,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Ne büyük saadet, bilir beş lisan,
Türkçeyi dilinden bırakmaz bir an,
Türklüğe âşıktır bu tatlı insan, 
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Tabiatı ulvi sefillik etmez,
Göklerde devreder enginden gitmez,
Hele bir hâli var, hiç kıymet yetmez,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Adaşım ben gibi sever boğazı,
Kapıya bastırmaz nimetin azın,
Kileri doldurur mutlaka yazın,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Nefasetperverdir latif ve zarif,
Yediği, içtiği şayanı tarif,
Can verir tatlıya bu zat-ı şerif, 
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Edince yurdunu düşman istila,
Hicret edip çıktılar çabuk yola,
Yardım, hürmet lâzım muhacir kula,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Bir vakit geçirmez kılar namazı,
Ol sebepten bakın nurludur yüzü,
Özü doğru baldan tatlıdır yüzü,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Bismillâh der sabah dükkânı açar,
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Sağa, sola daim bereket saçar,
İsm-i Hakk’ı duyan şeytanlar kaçar,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Pespaye değildir ıp ılık suyu,
İnsan değil sanki melektir huyu,
İpek gibi yumuşak, sert değil tüyü,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Temizliktir onun başlıca işi,
Tertibi nizamda yoktur hiç eşi,
Bir noksan gördü mü gıcırdar dişi,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Destur diyip ele aldı mı bir baş,
Üç beş dakikada ediyor tıraş,
Bu sürat, gayrete hayret edip şaş!
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Çok yiğit bıçağı, keser mermeri,
Keserken tüyleri incinmez deri,
Şu adam hakkıyla sanatın eri,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Nezdinde muhterem pirin himmeti,
Hazreti Salman’a çoktur hürmeti,
Salman hürmetine yoktur zahmeti,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Hiç durmaz şakırdar makas elinde,
Gülyağı şişesi saklı belinde,
Teshir kudreti var tatlı dilinde,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Elbasan tavası hazır olmalı,
Tepsiye kaymaklı güllaç dolmalı,
Berberin keyfin tam yerin bulmalı,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Bir akşam evine iftara gittim,
İkram, ihtiram, ezildim bittim,

Tecdis-i nimete azm-ı hazm ettim,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Sofraya gelmedi bulgur, bulamaç,
Arzı endam etti kaymaklı güllaç,
Hasta idim üstelik değildim aç,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Kurabiye yapıp göndersem dedi,
Habersiz bir gün yaptırdı gönderdi,
Fakir gönlü aldı murada erdi,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Vatana, millete duası boldur,
Doğrusu gittiği hayırlı yoldur,
Ey Tanrım, kasasın altınla doldur,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Müşteriler dükkândan dolar taşar,
Nöbet kimin diye düşünür şaşar,
Hasılatı yirmi papeli aşar,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Kendisi kibardır, mahdum-u insan,
Bunların her işin hak ede âsân,
Sağ olsun, şen olsun, bunlar her zaman,
Sanatında yekta ol şanlı berber.

Zihnim, fikrim gayrı çıkmaza girdi,
Tahsin’in sözleri hitama erdi,
Gönül meyvesi hediye verdi,
Sanatında yekta ol şanlı berber
(Odabaşı, 1999?: 66-71).

II. Berber Destanı (Âşık Feryadî)  
Bir berbere geldim tıraş olmağa,
Gönülsüz gönülsüz geliyor usta.
Canı cavrıyarak tıraş eder mi,
Parasız olduğum biliyor usta.

Fakirliğin kıymetini bilmezse,
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Tıraş ettiğinden para almazsa,
Tıraş ederkene para almazsa,
Kılı birer birer yoluyor usta.

Senin başın kıllıymış zor deyi,
Parasız berberlik bize ar deyi,
Bileyi yok, bıçaklarım kör deyi,
Yalandan kayışa çalıyor usta.
…
Hele bakın şu berberin işine,
Yara açtı Feryadî’nin başına,
Ben söylerim onun gider hoşuna,
İşte arsız arsız gülüyor usta. (Bozyiğit, 1989: 31)

III. Esnaf Destanı (Âşık Efkarî) 
Sabahtan kalktım da kahveye vardım,
Baktım ki kahveci yakmış ocağı,
Her masada boşboğazlar oturmuş
Kimi soldan atar, kimisi sağı.

Sütçüye gittim yer hazır etmiş,
Üç beş müşteriye buyurun etmiş,
Bir okka süte batman su katmış,
Gitmiş din imanı, yoktu kaymağı.

Tüccâra vardım ki dükkânın açar,
Koltukta oturmuş kahvesin içer,
Hasan Hüseyin’i deftere geçer,
Nice fukaranın batmış ocağı.

Demirciye selâm ver bakmadı,
Almadı selâmım nazar atmadı,
Körüğün yanından beri kalkmadı,
İşi pek acele vardı kaynağı.

Kuyumcunun câmekânı süslüdür,
İçerisi altın ile belsidir,
Onun müşterisi ağır usludur,
Altı n ile süsler kınalı parmağı.

Bakkal koymuş üçe beşe tuzunu,

Köylünün cebine dikmiş gözünü,
Boncuğun cıncığın yok mu lûzumu,
Şüphelidir terazinin kırağı.

Meyhaneye gittim birkaçı içmiş,
Bir kısmı oturmuş muhabbet açmış,
Kimisi borcunu vermeden kaçmış,
Küfür ile dolmuş kıyı bucağı.

Bakırcıya gittim kap sahan düzer,
Siması Hazret-i Selman’a benzer,
Piri çok yüksektir, helâl kazanır,
Kurşun katmaz ise gözü kalaya.

Oradan uğradım bizim kasaba,
Veresiye vermiş durmuş hesaba,
Sade boş kaçtığı kalmıştı çaba,
Uğursuz yağının çıkmamış yağı.

Efkârî bir ağır rençbere vardım,
Elimi yağ ile ballara bandım,
Beş vakit namazın kılıyor gördüm,
Dedim canım kurban kara toprağa.
(Bozyiğit, 1988: 37-38).

IV. Esnaf Destanı (Âşık Rûzî)
Berber güzelinin ayna cemâli,
Ustura cebinde var mekri, âlı,
Yanılup eline verme sakalı,
Bir kılı kırk yarar söyler ustaya.
…
Terzi güzelinin diktiği dikiş,
Muhabbet ipliği sökülmez imiş,
İğnesi başında biçimli gidiş,
Geyinir, kuşanır başlar edâya.
…
Kalaycı güzeli sığır bacağı,
Çıkarır meydana siyahı, ağı,
Pamuk destekleyüp üfler ocağı,
Çalkadıkça çamur atar her câya.
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Bakkal güzelinin bakup yüzüne,
Aldanma gel yağlı ballı sözüne,
Aklın koyup terazinin gözüne,
Alıkor dükkâna eder sermaye.
…
Sahhaf güzelinin tarz-ı edası,
Kitaplara sığmaz mehd ü senâsı,
Her bir fenden müşteriye cefâsı, 
Bir kütüphaneye olur sermaye.

Furuncu güzeli bir taze çörek,
Teknesi yanında hamurkâr gerek,
Dakîk işler yapar ayrılır kepek,
Tuz ekmek kadrini verir hebaya.
…
 Halıcı güzeli bir taze model,
Esnaf içre bir çiçektir bî-bedel,
Eskisi antika tazesi güzel,
Yayıldı şöhreti dâr-ı dünyaya.

Hayırlı sulh ile dünya düzelsin,
Alım satım her iş Hakk’a yönelsin,
Otuz iki esnaf hep şevke gelsin,
Rûzîyâ destanın çıksun bahâya.
(Öztelli, 1968: 5058-5059)

V. Esnaf Destanı (Niğdeli Tahirî)
Bilmem şu şehirde ne kâr eylesem,
Yitirdik aklımı başta dururken,
Dedim başım alıp firar eylesem,
Bir kimse rast geldi yolda yürürken.

Ekmekç’ oldum tuttu muhtesip beni,
Koyvermedi yaktım can ile teni,
Eksiğim duydular yedim dikeni,
Kendimi unuttum aman dilerken.

Manav oldum ben de geçtim dükkana,
Gelmez oldu fındık ile kestane,
Bekri oldum oldu yerim meyhane,
Geldiler kolbastı bade içerken.

Boyac’ oldum edemedim boyayı,
Terzi oldum ilemedim çuhayı,
Hallaç oldum tutamadım sopayı,
Kolum çıktı tokmağını sallarken.

Natır oldum açamadım kurnayı,
Avcı oldum vuramadım turnayı,
Mehter oldum çalamadım zurnayı,
Derisini çatlattım davul çalarken.

Tabak oldum serdim bir iki meşin,
Köpekler akçesin vermişler peşin,
Yiyip bitirmişler kurusun yaşın,
Üzerine vardım ağzın yalarken.

Muhtar oldum gayet hayrette kaldım,
Borazancı oldum çok boru çaldım,
Mübarek gün deyü camiye geldim,
Pabucum çaldırdım namaz kılarken.

Nasihat eyledi dinledim anı,
Varıp bir köşede tuttum mekanı,
Çiftçi oldum ele aldım sabanı,
Öküzlerim öldü düven sürerken.

Çorbac’ oldum döndü ciğerim kana,
Paçac’ oldum bir kelp düştü kazana,
Gemic’ oldum çıktım bahr-i ummana,
İpleri kaçırdım yelken açarken.

Bakkal oldum oldu mekanım kapan,
Benden yüz çevirdi cümle bezirgan,
Bala yağa düştü beş on bir sıçan,
Fıçıların ağzın açıp kaparken.

Tellâl oldum hayli maaş eyledim,
Kehle pazarında savaş eyledim,
Berber oldum bir kel tıraş eyledim,
Başı koktu sakalını tararken.
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Canbaz oldum edemedim saltayı,
Balıkç’ oldum kırdı balık oltayı,
Kasap oldum ele aldım baltayı,
Kendi başım yardım gerdan kırarken.

Kalayc’ oldum kalayladım kapları,
Hep kırıldı tavaların sapları,
Hekim oldum yaptım ecza hapları,
Birkaçın öldürdüm ilaç ederken.

Bilmem şu âlemde ne kâr eyleyim,
Ahvâlim demeğe ne eyleyim,
Dedim sarraflıkta karar eyleyim,
Bir çingene kaptı para sayarken.
(Bozyiğit, 1988: 36)

VI. Esnaf Destanı (Ziya Gökalp)
Biz esnaf takımı severiz işi,
Çalışır yaşarız erkek ve dişi.
Aramızda yoktur tembel bir kişi,
Milletin özüyüz bürhanıyız biz.

Kimimiz mavuna, sandal kullanır,
Alınteri döker, ekmek kazanır,
Yelken açar yaman dalgayı tanır,
Denize hâkimiz, fermânımız var.

Kimimiz süreriz araba, kağnı,
Tanırız şehirde, köyde her yanı,
Görünce yardıma muhtaç vatanı,
Hizmete koşarız İz’anımız var.

Kimimiz sebzeci, kimimiz kasap,
Günahtan kaçarız, isteriz sevâp,
And içtik, şahittir bize “Dört kitap”,
Pahalı satmayız ilânımız var.

Bizim de gönlümüz gözümüz vardır,
Muhabbet tadmışız özümüz vardır,
Sazımız yoksa da sözümüz vardır,
Yarımız yoksa da yâranımız var.

Usulümüz Gedik, Merci ve nöbet,
Ocağın içinde yoktur rekabet,
Nizâma uydurduk yaptık “Cemiyet”,
Şirketler kurmaya gümanımız var.

Yardımlaşın diyor bize dinimiz,
Yoksula yardımdır baş ayinimiz,
Zenginlere karşı yoktur kinimiz,
Herkesi sev diyen Kur’anımız var.

Kimimiz çiftçiyiz tohum ekeriz,
Yazda kışta pek çok zahmet çekeriz,
Sulh vakti rençberiz, harpte askeriz,
Hem süngümüz hem de sopamız var.

Kimimiz manavız, kimimiz bakkal,
Sözleştik satmaya bütün yerli mal,
Hem iyi hem ucuz, dene öyle al,
Doğrudur işimiz vicdanımız var.

Kimimiz kahveci, bostancı, bekçi,
Fırıncı, paçacı yahut börekçi,
Bize bir tek adla deyin emekçi,
Vatan emektarı ünvanımız var.

Kimimiz demirci, marangoz, dülger,
Otelci, ya aşçı ya berber,
Frenkte terakki ettikçe hüner,
Kârımız içinde ziyanımız var.

Yoldaşlık esnafın tetiğ zinciri,
Birleşmiş bir ocak yapmış her biri,
Her eski ocağın vardır pîri,
Her pîre bin türlü şükranımız var.

Hasta yahut kötrüm olan bir yoldaş,
Bulur “ocak”ında ilâç, hekim, aş,
Öksüz ve dullara verilir maaş,
Aca aş, dertliye dermânımız var.
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Biliniz, biz esnaf, çalışacağız,
Ne varsa fen, hüner alışacağız,
Sanatta Frenkle yarışacağız,
Yurdu kurtarmaya peymanımız var.
(Tansel, 1977: 95-98)

VII. Elif-Ba Destanı (Âşık Dertli)
Elif Edirne’de sanat eyledim,
İdris’ti ortağım iplikçi hâlâ.
Be Bir vakit berberlik ettim Bursa’da,
Bekir’di çırağım balıkçı hâlâ.

Te Tiflis’li Timur terlikçibaşı,
Se Sakca’da semercidir kardaşı,
Çim Çorum’da Cafer çizmecibaşı,
Ha Hamâ’da Hasan hamamcı hâlâ.

Hı Harput’ta Halil hatipmiş meğer,
Dal Debre’de Davut dervişlik eder,
Zel Zile’de Zâkir zincirin yeder,
Rı Razgrad’da Ramazan rakıcı hâlâ.

Ze Zeytun’da Zübeyr zeytin yapardı,
Sin Sinop’ta Salim sedef takardı,
Şın Şumnu’da Şakir şerbet satardı,
Sad Samakov’da Sadık sandıkçı hâlâ.

Gayn Galata’da Galip Gafur pehlivan,
Fe Filibe’de Ferhat fesci bezirgân,
Kaf Kalkandelen’de Kadir kılıççı hemen,
Kef Girit’te Kâmil gümrükçü hâlâ.

Lâm Lâleli’de Lütfi lüle yapardı,
Mim Musul’da Müsli meyva satardı,
Nun Nazilli’deNusha yazardı,
Vav Van’da Veysel varakacıdır hâlâ.

He Hintli Hip hele neylerdi,
Ye Yanya’da Yahya yağlık işlerdi,
Dertli düşünmeden yalan söylerdi,
Adını koydular yalancı hâlâ. (Bozyiğit, 1988: 37)

VIII. Esnaf Destanı/Tembel Destanı 
(Karamanlı Kenzî)
Âlemde bir kolay sanat bulaydım,
Çekmezidim para içun kasâvet.
Ya ekmekçi, yahut kasap olaydım,
Muhtesibten değnek yimek ne hacet.

Terzi olsam iğnesini tutamam,
Halaç olsam herdem pamuk atamam,
Atar olsam ufak tefek satamam,
Bezirgân olmaya yoktur liyakât.

Berber olsam gelmez bana müşteri,
Usta ister kullanmaya neşteri,
Katır çeksem kim yükletir göçleri,
Uzak yolda çekmek ister meşakkat.

Dülger olsam daim ağaç yontmalı,
Kahveci olsam hep fincan sunmalı,
Müşteriye fırıl fırıl dönmeli,
Bende yoktur bunun gibi cesaret.

Yemenici olsam yemeniyi dikemem,
Gazzaz olsam ebrişimi bükemem,
Kuyumcu olsam yan körüğü çekemem,
Demircilik dahi beter rezalet.

Kılınccı olsam pala kılınç silemem,
Tüfenkçi olsam ufak tefek çizemem,
Dellâl olsam akşamadek gezemem,
Az paraya dahi itmem kanaat.

Hakkak olsam kazıyamam büzüğü,
Çulha olsam döndüremem neziği,
Kalaycı olsam çalkayamam büzüğü,
Kazancı olsam çekiç ağır ve zahmet.

Mutaf olsam kârım değil idemem,
Keçeci olsam yununu hem didemem,
S’a’i olsam uzak yola gidemem,
Başa gelir türlü türlü felâket.



118 119

Haraç olsam uyduramam havalı,
Hamal olsam kaldıramam çuvalı,
Çoban olsam ben çalamam kavalı,
Koyun kurttan nice bulur selâmet.

Nalbant olsam harıma kim dayanır,
Boyacı olsam tırnağım da boyanır,
Hamamcı olsam sabah kim uyanır,
Dellâk olsam alır beni hararet.

Remmal olsam aklım irmez hesaba,
Cündi olsam ayak basmam rikâba,
Cinci olsam kim bakacak kitaba,
Şeyh olsam hem idemem ibadet.

Koltukçu olsam bilmem esvab satmağı,
Avcı olsam bilmem tüfenk atmağı,
Kâtip olsam bilmem kalem tutmağı,
Öğreneydim, Hakk virirdi inâyet.

Kadı olsam mahkemede duramam,
Müftü olsam mes’eleyi bilemem,
Sofu olsam daim namaz kılamam,
İmam olsam bana uymaz cemâat.

Hırsız olsam bir gün beni ararlar,
Yankesici olsam dâre asarlar,
Zanpara olsam, evim basarlar,
Gulampara olsam olur necâset.

Mehter olsam bilmem davul çalmağı,
Kadir olsam gözden puse almağı,
Para ister kisede, bal almağı,
Paşa olsam bilmem hükm-ü hûkümet.

Derviş olsam ben giyemem külâhı,
Yoldaş olsam ben kuşanmam kuşağı,
Kenzî kulun ister senden ilâhî,
Züğürtlükten tezce bula nedâmet.
(Gülcan, 1968: 59-61)

SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki Türk saz şiiri örnek-

leri içerisinde önemli bir yer tutan meslek/esnaf des-
tanları sosyal tarihe kaynaklık etmektedir. Bu des-
tanlarda zamanın meslekleri, zanaatları, sanatları, 
sanatçıları, zanaatkârları, bu mesleklerin incelikleri, 
bu mesleklerin ustalarının nasıl olması gerektiği, bu 
mesleklerle ilgili etnoğrafik ve halk kültürü malze-
meleri bulunmaktadır. Sosyal bir kurum olan Ahi-
liğin, esnaflık geleneğinin kurumsallaşmış şekli ol-
duğu düşünüldüğü zaman bu halk şiiri örneklerinin 
ahiliğe, tarihe, sosyal hayata, dile, kültüre kaynaklık 
ettiğini söyleyebiliriz. Elimizde bulunan 30’un üze-
rinde esnaf destanı bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 
müstakil bir çalışma hazırlığı içerisinde bulunuyo-
ruz. Destanlar, bir bütün olarak değerlendirildiği za-
man Türk esnaf teşkilatıyla ilgili çok önemli bilgile-
re/verilere kaynaklık edecektir. 
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Aziz AYVA

TÜRK ESNAF TEŞKİLATININ 
HÂMÎLERİ: 

“ESNAF/MESLEK PİRLERİ”

ÖZET
Türk esnaf teşkilatı olan Ahiliğe göre her mes-

lek kolu, mesleklerinin ilk ustası saydıkları, bu ve-
sileyle de her daim kendisine hayır dualar ettikleri, 
zor durumda kendisinden yardım diledikleri bir pîre/
üstada bağlılık hissederlerdi. Çoğunlukla enbiyadan, 
ashabı kiramdan, evliyadan ve dinî/sosyal kimliğiyle 
ön plâna çıkmış tarihî bir şahsiyetten karşımıza çı-
kan bu meslek pîrleri o mesleğin hamisi/koruyucusu 
gibi algılanır, özellikle bolluk ve bereket dileklerinde 
kendilerine dualar edilirdi. Geleneğe göre bir meslek 
grubunun başındaki ilk ve en eski usta o loncanın ba-
şında bulunur ve esnafı belirli disiplinler içerisinde 
idare etmekle görevli kabul edilirdi. Bu yazımızda 
esnaf kollarının hamîsi/koruyucusu kabul edilen es-
naf pirleri ile bunlarla ilgili sözlü gelenekteki hikâye-
ler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Ahi, Esnaf, Es-
naf Pîri.
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ABSTRACT
PROTECTORS OF TURKISH 
TRADESMEN ORGANIZATION
“TRADESMEN/PROFESSION PIRS”
In Ahi organization, which can be explained as 

Turkish tradesmen organization, feels loyalty to their 
Pirs’, to their masters, whom acknowledged as the 
first masters of their profession. Pirs are being asked 
for their blessings and help. Pirs were mostly among 
companions of Prophet Muhammad, religious lea-
ders or persons distinguished by their social or reli-
gious characters. Pirs, counted as protectors of their 
professions and pray for them in abundance wishes. 
According to Ahi tradition, the primary and the ol-
dest master of the tradition is supposed to be admi-
nistered by Ahi discipline. This research will discuss 
Pirs and stories about them in Turkish oral tradition.

Key Words: Ahi, Ahi organization, tradesmen, 
pir of the tradesmen.

MESLEK/ESNAF PÎRLERİ
(Esnaf Gruplarının Üstadları/Hâmîleri)
Anadolu’nun ilk esnaf teşkilatı olan Ahiliğe göre 

her meslek grubu, her bakımdan mesleklerinin üstadı 
saydıkları, ilk ustaları gördükleri bu vesileyle de her 
daim kendisine hayır dualar ettikleri, zor durumda 
ondan yardım diledikleri bir pîre bağlılık hissederler-
di. Çoğunlukla enbiyadan, ashabı kiramdan, evliya-
dan ve dinî ve sosyal kimliğiyle ön plâna çıkmış ta-
rihî bir şahsiyetten karşımıza çıkan bu meslek pîrleri 
o mesleğin hami ruhu gibi algılanır özellikle bolluk 
ve bereket dileklerinde kendilerine dualar edilirdi. 
Geleneğe göre bir meslek grubunun başındaki ilk ve 
en eski usta o loncanın başında bulunur ve esnafı be-
lirli disiplinler içerisinde idare etmekle görevli kabul 
edilirdi. Şayet bir esnaf işiyle ilgili bir hile yaparsa 
bu pîr “Pîr Çivisi” adı verilen çiviyle o esnafın kapı-
sına çakar ve bir çeşit orayı mühürlerdi. Hile yapan 
esnafın da o mesleğin pîri tarafından manevî olarak 

cezalandırılacağına inanılırdı. Bu uygulamalardan 
biri de pabucu	dama	atılmak deyiminin ortaya çıkış 
hikâyesindeki hile yapan esnafın pabucunun dama 
atılması suretiyle cezalandırılmasıydı. Şimdi Ahilik 
teşkilatının sözlü kaynaklardaki en güzel yansımala-
rından biri olan bu deyimin hikâyesini verelim:

Esnaf Birliklerinin Bir Uygulaması ve Bir 
Deyimin Ortaya Çıkış Hikâyesi: Pabucu Dama 
Atılmak

Osmanlı Devleti zamanında; özellikle 13. yüz-
yıldan itibaren sosyal, iktisadî, dinî ve kültürel haya-
tı düzenleyen devletin kurumsal kimliğini gösteren 
birtakım kurallar vardır. Esnaf ve sanatkârların bağlı 
bulunduğu Lonca kuruluşu ve Ahi birlikleri de hem 
sosyal hayatı düzenlemek hem de devletin kendi iç 
dinamiklerini kontrol etmek amacıyla birtakım ku-
rallar geliştirmişlerdir. Bugün; günlük hayatta hepi-
mizin kullandığı pabucu dama atılmak deyiminin 
ortaya çıkış hikâyesi de böyle bir iç denetim meka-
nizmasının sonucudur.

Malın kalitesini yüksek tutmak, standartlara 
uygun üretim yapmak, müşteri memnuniyetini sağ-
lamak, iş ve ticaret ahlâkının sürekliliğini sağlamak, 
karaborsayı önlemek, usta-çırak ilişkisini oturtmak, 
usta yetiştirmek, fütüvvetnamelerde tarif edilen es-
naf anlayışını yerleştirmek, vb. faaliyetleri belirli bir 
disiplin içerisinde yerine getirmek için Lonca ve Es-
naf Kuruluşları şöyle bir uygulama geliştirmişlerdir:

Her esnaf birliği kendi içerisinde müşteri mem-
nuniyetini sağlamak ve vatandaşın mağdur olmama-
sı esnafını denetlerdi. Bu denetlemenin en müsait ol-
duğu mesleklerden biri de kunduracılıktı. Diyelim ki 
bir ayakkabı satın aldınız veya ayakkabınızı tamir et-
tirdiniz ve ayakkabınız kusurlu çıktı. Bunun üzerine 
müşteri hemen Esnaf Şeyhi, Kâhya, Esnaf Yiğitbaşı, 
vb. bir hiyerarşi takip ederek ilgili kişiye şikâyetini 
iletirdi. Esnaf Şeyhi de durumu inceleyerek kusurun 
kullanıcı hatası mı yoksa esnaf hatası mı olduğunu 
teşkilat ileri gelenleriyle/ihtiyar heyetiyle tespit eder 
ve şayet söz konusu kusur esnaftan kaynaklanmışsa 
o ayakkabının ücreti müşteriye ödenirdi. Yine ihtiyar 
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heyetinin kararıyla da o kusurlu ayakkabılar, kalite-
siz mallar ibreti âlem için o dükkânın damına atılırdı. 
Bu olay o esnaf için çok ağır bir cezaydı. Böylece 
o esnafın işine hile karıştırıldığı anlaşılırdı. Çarşıdan 
gelen geçen vatandaşlar da kimin iyi mal sattığını, 
kimin kötü mal sattığını anlardı. Hatta o esnafa ge-
rekli görülürse geçici veya sürekli olarak o işten el 
çektirilirdi. Sonuç olarak o ayakkabıcı hem maddî 
kazançtan mahrum oluyor hem de itibarı düştüğü 
için gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu. Bu-
günkü Ticaret ve Sanayi Odaları’nın, meslek odala-
rının, meslek birliklerinin görevlerini yapan bu esnaf 
kuruluşları bu ve buna benzer iç denetim mekaniz-
malarla hem sosyal hayatı düzene koyuyor hem de 
ISO, TSE, vb. kalite standartlarının çekirdeğini oluş-
turuyordu. Osmanlı İmparatorluğunun her yerinde 
esnaf, sanatkâr ve meslek sahiplerinin, ahilik gelene-
ğine uygun olarak bir pîre bağlılıkları son zamanlara 
dek sürmüş, her sanat, meslek ve iş yerinde o sanat, 
meslek ve iş yerinde o sanat, meslek ve işin pîrini be-
lirten sanat ve meslekin özelliklerini belirten levhalar 
asılmıştır. (Çağatay, 1997: 167)

Her sanat grubu, kutsal kitaplarda sanatları Pey-
gamberlerden, kendi sanatını yapanını sanatlarının 
pîri sayarlar. (Çağatay, 1997: 161)

Bir berber dükkânı levhasında gördüğümüz,
Her	seherde	besmeleyle	açılır	dükkânımız,
Hazret-i	Selman-ı	Pâk’tır	pîrimiz	üstadımız.
Lâfla	dükkân	açılmaz,	boş	yere	etme	telâş,
Selman-ı	Pâk	de	gelse	parasız	olmaz	tıraş.
şeklindeki dörtlükte berberlerin piri Selman-ı 

Farisî’nin adı saygıyla anılmaktadır.  
Gelenekte adı mesleklerle/zanaatlarla birlikte 

anılan meslek pîrleri/üstadları aşağıda verilmiştir. Bu 
liste derli toplu bir şekilde herhangi bir kaynakta ve-
rilmemiştir. Biz, farklı kaynaklardaki bilgileri eşleş-
tirerek uzunca bir liste oluşturduk. Bazı kaynaklarda 
aynı Peygamber için farklı mesleklerin olduğunu 
fark ettik ve onları da yan yana yazmayı tercih ettik. 
Listeye ayrıca Peygamberler dışında fütüvvetname-
lerde ve sözlü kaynaklarda adı bir meslek koluyla 

birlikte anılan meslek/zanaat pirleri ile mesleklerini 
de ilave ettik. Peygamberlerden sonra aynı mesleğin 
ulu kişisi/piri sayılan/kabul edilen tarihî ve dinî şah-
siyetleri de verdik.

Hz. Muhammed Tüccârların ve Bütün Esnafın
Hz. Adem Çiftçilerin ve Aşçıların
Hz. Nuh Marangoz ve Dülgerlerin
Hz. İdris Terzilerin, Hattatların, Yazıcıların 
Hz. Hûd Tüccârların, Her Türlü Alışveriş
Hz. Şit Hallaçların
Hz. İbrahim Sütçülerin, Dülgerlerin
Hz. Musa Çobanların
Hz. Salih Devecilerin ve Kervancıların
Hz. İsmail Avcıların
Hz. İshak Çobanların
Hz. Yusuf Saatçilerin
Hz. Zülküf Fırıncıların, Ekmekçilerin
Hz. Üzeyr Bağcıların ve Bahçıvanların
Hz. Lut Tarihçilerin
Hz. İlyas Dokumacıların, Çulhacıların
Hz. Yunus Balıkçıların
Hz. Davut Demircilerin, Zırhçıların
Hz. İsa Seyyahların, Gezginlerin 
Hz. Lokman Hekimlerin
Hz. Hızır Değirmencilerin
Sad bin Ebu Vakkas Okçuların
Ahmed İbn Abdullah Sabuncuların
Muhammed İbn Abdullah Şerbetçilerin
Muhammed İbn Ebubekir Mimarların
Selman-ı Farisi Berberlerin
Selman-ı Kûfî Sakaların
Varaka Börekçilerin
Avn İbn İmkân Hurdacıların
Tayfur-i Mekki Dellalların
Selman-ı Pâk Hamamcıların
Bilâl-i Habeşî Müezzinlerin
Ahi Evran Debbağların ve Dericilerin
Şeyh Şazeli Kahvecilerin
Hasan Basri Ayakkabıcı, Helvacı, Şekerci ve 

Aşçıların
Hallac-ı Manzur Keçecilerin
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Ahmet Zemcerî Sobacı, Kalaycı ve Tenekecilerin
Nakkaşıveli Keçeci, Basmacı ve Boyacıların
Aktârıveli Saraçların
Mehmet Ekber Yemânî Yemenicilerin
Neccar Dülgerlerin
Nâsr İbn Abdullah Kuyumcuların
Akyusufabayiyelgaffar Semercilerin
Ubeydullah el Bahri Dökmecilerin
Ebul Muhcin Kasapların
Selman-ı Kufi Sakaların
Ebu’l Kasım Mübarek İğnecilerin
Ebu Süleyman İbn Kasım Nalbantların
Hüsam İbn Abdullah Attarların
Ebuzeyd bababeten Bahçıvanların
Abdulfahhar Medenî Bardakçıların
Kasım İbn Nasrullah Taşçıların 
Pîrleri olarak kabul edilmiş ve saygıyla esnaflık 

teşkilatının uygulamalarında/ritüellerinde anılmış-
lardır, kendilerine dualar edilmiştir.

 
SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki Türk esnaf teşkilatı, 

kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Ahilik kurumu-
nun ilke ve disiplinleriyle kurumsallaşmıştır. Bu ilke 
ve disiplinler yazılı ve sözlü kaynaklarda karşımıza 

çıkmaktadır. Ahilik teşkilatının anayasası diyebile-
ceğimiz fütüvvetnâmeler ile sözlü kaynaklardaki bu 
kayıtlardan bir bölümü de o meslek loncasının üs-
tadı/piri sayılan ustalar ve onlarla ilgili rivayetlerdir. 
Çoğu peygamber olan bu ilk ustaların etrafında sözlü 
kaynaklarda da birçok menkıbe teşekkül etmiştir. Bu 
menkıbe ve rivayetler derlenip toplu bir şekilde ele 
alınırsa esnaf teşkilatımızın çok farklı bir yönüne de 
ışık tutulacaktır. Türk saz şiiri örnekleri içerisinde 
önemli bir yer tutan meslek/esnaf destanları da bu 
bakımdan sosyal tarihe ve esnaflık teşkilatına kay-
naklık etmektedir. Bu destanlarda zamanın meslekle-
ri, zanaatları, sanatları, bu mesleklerin incelikleri, bu 
mesleklerin ustaları, bu ustaların efsanevî ve tarihî 
kişilikleri, bu mesleklerle ilgili etnoğrafik ve halk 
kültürü malzemeleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 
Sosyal bir kurum olan Ahiliğin, esnaflık geleneğinin 
kurumsallaşmış şekli olduğu düşünüldüğü zaman bu 
halk şiiri örneklerinin ahiliğe, tarihe, sosyal hayata, 
dile, kültüre kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. Fütüv-
vet geleneği bu açıdan etraflı bir şekilde incelenmeli 
ve günümüz ticarî hayatına uyarlanarak gelişimimiz 
ve toplumsal bütünleşmemiz açısından değerlendi-
rilmelidir.  
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Aziz AYVA

TÜRK ESNAF TEŞKİLATININ TİCARÎ, 
SOSYAL, KÜLTÜREL VE DİNÎ KODLARI:

“ESNAF SÖZLERİ/TABELALARI”

ÖZET
Ahiliğin sosyal, kültürel ve dinî kodlarından 

olan çeşitli esnaf dükkânlarında hatlarla yazılmış 
levhalardaki “esnaf sözleri” gerçek bir esnafın, sa-
tıcının nasıl olması gerektiğini anlatan özlü sözler-
dir. Bu sözler; ahi esnafının müşterisine karşı so-
rumluluklarını hatırlatıcı mahiyette gözünün önün-
de, onu sürekli uyarıcı bir fonksiyonu üstlenmiştir. 
Çoğunluğunu beyitler hâlinde gördüğümüz bu söz-
ler zaman zaman üçlük, dörtlük, beşlik, altılık, vb. 
mısralarla da karşımıza çıkabilmektedir. Parmak 
hesabının gözetildiği bu şiirsel ifadelerde zaman 
zaman vezin kusurları da görülür. Sanat kaygısının 
ikinci plânda tutulduğu bu levhalar / sözler kana-
atimizce halk edebiyatı ürünleri içerisinde “kalıp-
laşmış ifadeleri” anımsatan mahiyette sözlerdir. Bu 
yazımızda esnaflık teşkilatının tabelalara yansımış 
etik  kurallarını yansıtan esnaf sözlerine/dövizleri-
ne yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Esnaf, Esnaf Sözleri, 
Ahilik, Ahi. 
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ABSTRACT
COMMERCIAL, SOCIAL, CULTURAL 
AND RELIGOUS CODES OF TURKISH 
TRADESMEN ORGANIZATION: 
“TRADESMEN STATEMENTS”
“Tradesmen statements”, scripted in Islamic 

calligraphy art and carefully located in tradesmen 
shops, are the aphorisms which expresses how a 
tradesmen should be. These statements, reminds 
responsibilities of tradesmen towards their custo-
mers. They are mostly in couplets, or three, four, 
five etc. verses. In these poems, written in metrical 
system based on a count of syllables, there can be 
some imperfections. These statements are stereo-
typed expressions among folk literature and their 
artistic value plays second fiddle. In this paper will 
try to give a wide coverage of ethical rules refle-
cted in “tradesmen statements” mentioned above.

Key Words: Tradesmen, tradesmen expressi-
ons, Ahi organization, Ahi.

ESNAF SÖZLERİ
(Ahiliğin Ticarî, Sosyal, Kültürel ve Dinî 

Kodları)
Ahilik; ülke kaynaklarının ve yerli malının 

değerlendirilmesinden, toplumsal olarak adil bir 
gelir dağılımının oluşturulmasına; esnafın kendi 
arasındaki iç dinamiklerin sağlanmasından müşteri 
merkezli bir ticaret ahlâkının yerleşmesine; meslek 
erbabının her türlü tutum ve davranışından, o mes-
lek dalıyla ilgili incelik ve ustalık bilgilerini oluş-
turmaya kadar gelişmiş bir medeniyetin göstergesi 
olarak yüzyıllardır toplumsal birliğe, barışa, hoş-
görüye, ticaret ahlâkına tesir etmiş ve doktrinlerini 
de günümüze kadar ulaşmış olan esnaf sözleriyle/
levhalarıyla taşımıştır. 

Ahiliğin sosyal, kültürel ve dinî kodlarından 
olan çeşitli esnaf dükkânlarında hatlarla yazılmış 
levhalardaki “esnaf sözleri” gerçek bir esnafın, 
satıcının nasıl olması gerektiğini anlatmaktadırlar. 

Bu sözler; ahi esnafının müşterisine karşı sorum-
luluklarını hatırlatıcı mahiyette gözünün önünde, 
onu sürekli uyarıcı bir fonksiyonu üstlenmiştir. Za-
man zaman müşterinin de uyması gereken ticaret 
ahlâkını, kurallarını da dile getiren bu sözler hat-
tatlar tarafından yaldızlı çerçeveler içerisinde Arap 
harfleriyle işlenmiş/yazılmış, harf inkîlabından 
sonra ise yeni harflerle yazılır olmuştur.

Çoğunluğunu beyitler hâlinde gördüğümüz 
bu sözler zaman zaman üçlük, dörtlük, beşlik, al-
tılık, vb. mısralarla da karşımıza çıkabilmektedir. 
Parmak hesabının gözetildiği bu şiirsel ifadelerde 
zaman zaman vezin kusurları da görülür. Sanat 
kaygısının ikinci plânda tutulduğu bu levhalar / 
sözler kanaatimizce halk edebiyatı ürünleri içeri-
sinde “kalıplaşmış ifadeleri” anımsatan mahiyette 
sözlerdir.

Esnaflık teşkilatıyla ilgili en önemli belgeler-
den biri ve şüphesiz en önemlileri fütüvvetnâme-
lerdir. Bu yazılı belgelerin yanında sözlü gelenekte 
de esnaflıkla ilgili deyim, atasözü, menkıbe, efsane 
ve hikayeler de önemli kaynaklardır. Birçok deyi-
min esnaflık teşkilatı içerisinde teşekkül ettiğini bi-
liyoruz. Bunlardan birini örnek olması bakımından 
aşağıya alıyoruz:

Meslek ve Zanaatların İncelik 
Gerektiren Hüner Noktasını Anlatan 
Bir Deyimin Hikâyesi: Püf Noktası
Bugün hepimizin günlük hayatta sıklıkla kul-

landığımız pek çok deyimin ilginç öykülerinin ol-
duğunu çoğumuz bilmeyiz. Ahi Evran zamanından 
beri ticarî hayat ve esnaf teşkilatı belirli kanunlar 
çerçevesinde sürdürüldüğü için bu alanlardan söz-
lü kültürümüze birçok deyim, tabir, yakıştırmaca, 
efsane, vb. örneği dahil olmuştur. Birçoğu ticarî 
hayattan, esnaflık geleneğinden, siyasî gelenek-
ten ve toplum hayatından teşekkül etmiş olan bu 
deyimlerimizden biri de “Püf Noktası” deyimidir. 
Bu deyimin ortaya çıkış hikâyesi de kültürümüzde 
köklü bir yeri olan ahilik geleneğiyle ve esnaflık 
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edeb ve erkânıyla ilgilidir.
Ahi Evran zamanında ticarî hayat belirli ka-

nunlar ve ahlâk kuralları içerisinde sürdürülüyor-
du. Bu esnaflık geleneğine göre de çırak ustasından 
icazet almadan veya usta çırağına el vermeden çı-
rak kendi dükkânını açamaz, kendi işini kuramaz-
dı. 

Rivayete göre Orta Anadolu Bölgesi’nde bir 
cam ustası vardı. Ahilik yapar, yanında yetiştirdiği 
çıraklarına işinin bütün hünerlerini öğrettiği gibi 
esnaflık adabını da öğretirdi. Zamanı gelen eski 
çıraklarına da “Sen oldun.” der el verir, uğurlardı. 
İşler bu şekilde sürer ve çıraklar da vakti gelince 
usta olurlardı.

Cam ustasının yanındaki son çıraklardan biri 
ustasından ayrılmak için izin ister. Ustası da ona 
daha olmadığını, az daha zamana ihtiyacı olduğu-
nu söyleyerek kalmasını ister. Çırak bir süre daha 
bekler ama tekrar izin ister. Ustası bu sefer de, 
“Evlâdım, sen daha olmadın, sen daha bu işin püf 
noktasını öğrenmedin, az daha kal hele!” der. Çı-
rak daha fazla dayanamaz ve her şeyi göze alarak 
ustasının yanından ayrılarak komşu kasabalardan 
birine giderek yeni işini kurar. Kurar kurmasına da 
bu yeni işinde bir türlü dikiş tutturamaz. Yaptığı 
bütün cam işleri, biblolar, şamdanlar, süs eşyaları, 
vb. bir süre sonra çatlamakta ve müşteriler bin bir 
şikâyetle dükkânını basar olmuşlardır. Delikanlı 
artık daha fazla dayanamaz ve iflas bayrağını çe-
kerek ustasının yanına döner. Ustasına, “ben ettim 

sen etme!” der ve ustasının gönlünü aldıktan sonra 
tekrar çalışmaya başlarlar. 

Bir süre daha çalıştıktan sonra ustası ona “Ar-
tık sen oldun, sana el veriyorum, şimdi dükkân aça-
bilirsin ancak son bir iş göstereceğim sana, bu işin 
püf noktasını da göstereyim öyle gir!” der. Usta, 
çırağa daha önce hiç girilmeyen karanlık odayı işa-
ret ederek onu karanlık odaya davet eder. Usta ka-
ranlık odanın bir köşesinde yığılı vaziyetteki sıcak 
ürünlerden birini eline alarak tavanda incecik bir 
hat hâlinde süzülen ışık huzmesinin içerisinde sağa 
sola çevirip arada bir de “püf” “püf” yaparak cam 
ürünlere üfler. Daha önce hiç girmediği bu karanlık 
odanın sırrını şimdi şimdi anlamaya başlayan çırak 
ustasına, “Usta ne yapıyorsun, neden üflüyorsun 
camlara?” diye sorar. Ustası da, “Bak evlâdım, ışı-
ğa tuttuğum camların içerisinde küçük küçük hava 
kabarcıkları var, onları henüz soğumadan daha sı-
cakken üfleyerek patlatıyorum ki içinde hava kal-
masın! Şimdi anladın mı senin camlarının neden 
kırıldığını, çatladığını?” der. Çırak duydukları kar-
şısında hayrete düşer hem geçmişte yaptığı hatayı, 
hem de meslekteki önemli bir sırrı öğrenmiş olur. 
Ustası çırağına, “Şimdi öğrendin mi işin püf nok-
tasını?” der, omzunu sıvazlar ve el vererek uğurlar.

Evet, her mesleğin, her zanaatın incelik gerek-
tiren yerleri, bölümleri vardır. Bütün emeğimizin 
zayi olmaması için bu incelikleri, o işin püf nokta-
sını öğrenmeliyiz.     

***
Ahi Evran, Anadolu’nun ilk esnaf teşkilatı 

olan Ahiliğin kurucusu kabul edilir. Onun esnaflar 
hakkında söylediği hikmetli sözler de bir ahinin 
nasıl olması gerektiği hakkında fikir vermektedir. 
Hatta diyebiliriz ki bu esnaf sözlerinin ilk kaynağı 
bu veciz ifadelerdir.

“Eline,	diline,	beline	sahip	ol;	kalbini,	kapı-
nı,	alnını	açık	tut!”

“Ahi’nin	 eli,	 kapısı,	 sofrası	 açık	 olmalı;	
gözü,	beli	ve	dili	kapalı	olmalı!”

“Eşine,	işine,	aşına	özen	göster!”
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“Harama	bakma,	haram	yeme,	haram	içme.	
Doğru,	 sabırlı,	 dayanıklı	ol.	Yalan	 söyleme.	Bü-
yüklerinden	önce	söze	başlama.	Kimseyi	kandır-
ma.	 Kanaatkâr	 ol.	 Dünya	 malına	 tamah	 etme.	
Yanlış	 ölçme.	 Eksik	 tartma.	 Kuvvetli	 ve	 üstün	
durumda	iken	affetmesini,	hiddetli	iken	yumuşak	
davranmasını	bil	ve	kendin	muhtaç	iken	bile	baş-
kalarına	verecek	kadar	cömert	ol!”

Çeşitli kaynaklardan derlediğimiz ve tarihî 
değeri olan esnaf ahlâk ve görgü kurallarını yan-
sıtan, müşteri merkezli bir ticaret anlayışını göste-
ren bu irfan dolu sözlerden bir bölümünü aşağıda 
veriyoruz:

1. Bir aşçı dükkânı levhası:
Her taamın (yiyeceğin) lezzeti ta ki dimağdan 

(beyinden) çıkar,
Tuz ekmek hakkını bilmeyen akıbet (sonunda) 

gözden çıkar.

2. Bir şekerci dükkânı levhası:
Sade pirinç zerde olmaz bal gerektir kazgana 

(kazana),
Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.

3. Bir helvacı dükkânı levhası:
Dolandım misl-i cihan bulamadım başıma bir 

tane tac,
Ne eğride tok gördüm ne doğruda aç.

4. Bir saatçi dükkânı levhası:
Gelen gelsin saadetle,
Giden gitsin selâmetle.

5. Bir balıkçı dükkânı levhası:
Ehl-i aşka müptelayım nemelâzım kâr benim,
Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var 

benim.

6. Bir marangoz atölyesi levhası:
Sefa geldin ey müsafir, ısmarla kahve içelim,

İşçi ile sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim.

7. Bir demirci dükkânı levhası
Doğru olsan ok gibi elden atarlar seni,
Eğri olsan yay gibi elde tutarlar seni,
Menzil alır doğru ok elde kalır eğri yay.

8. Bir berber dükkânı levhası:
Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız,
Hazret-i Selman-ı Pâk’tır pîrimiz üstadımız.
Lâfla dükkân açılmaz, boş yere etme telâş,
Selman-ı Pâk de gelse parasız olmaz tıraş.

9. Çeşitli dükkân (Bakkal) levhaları:
Dükkân kapusu Hak kapusu, Hakkına yalvar,
Çeşmim (gözyaşım) gibidir çeşmeleri akmasa 

da damlar.
*
İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah (iğren-

mek, tiksinmek)
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
*
İlim ve sanattan haberdâr olmayanlar aç olur,
Müflis ve bîvâye kalur, herkese muhtaç olur.
*
Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız,
Hakk’a iman ederiz, Müslümandır şanımız.
Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin,
Hilesi hurdası yok, helâlinden malımız.
Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yârimiz,
Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız. 

10. Birçok işyerinde gördüğümüz levha:
Teklif etme veresiye,
Dost kalalım ölesiye.

11. Bir bakkal dükkânında
Veresiye vermeyi etmedim âdet,
Alıp da vermeyenler çoğaldı gâyet,
Tahsile kalmadı kat’iyyen tâkat,
Verip de pişman olamam nihayet.
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12. Eyüp Sultan Muvakkithanesindeki levha
Saatin mûcize-i Hazreti Yusuf idüğin,
Zammı ahad ile darbında işit leyl-ü Nehar,
İsm-i Yusuf sad-u pencah oldukça şumar,
Sata bak niçe geçer o hesap üzre çalar.

13. Edirne’de Selimiye kapalı 
çarşısındaki levha
Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız,
Hazreti İbrahim Peygamberdir pîrimiz, üsta-

dımız.

14. Bir hamamdaki levha
Gelen gelsin saadetle,
Giden gitsin selâmetle. (Çağatay, 1997: 167-169) 
***
Bugün birçok işyerinde bu tür sözlere rastla-

yamasak da bunları hatırlatan yeni dönemin ürün-
lerini görebiliyoruz. Kanaatimizde gelenek modern 
sözlerle varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. 
Son olarak günümüz sanal iletişim ortamlarında 
dolaşan içi boş duvar yazılarını bu hikmetli sözle-
rin dışında değerlendirmeliyiz.

SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki Türk esnaf teşki-

latı köklü bir geçmişe sahiptir. Bu tarihî yönünü 
sözlü ve yazılı kaynaklarda gördüğümüz çoğu halk 
irfanını yansıtan esnaf sözleri de bu köklü tarihe 
ışık tutmaktadır. Bu sözlerde Türk âdet ve görgü 
kurallarından Türk misafirperverliğine, Türk adalet 
anlayışından etik değerlerine kadar birçok mesaj-
lar gizlidir. Özellikle ticaret ahlâkıyla ilgili önem-
li ipuçlarının gizlendiği bu sözler felsefî ve ticarî 
özelliklerinin yanında Türk şiir zevkinin ve sözlü 
geleneğin de çok önemli örnekleri olması bakı-
mından incelenmeye değerdir. Kalıplaşmış ifade-
ler şeklinde karşımıza çıkan bu sözler yüzyıllardır 
duvarlarda Türk kültürünün, esnaflık teşkilatının 
izlerini bugüne taşımış ve köklü bir medeniyetin 
şiir zevkiyle ifadesine kaynaklık etmişlerdir.  
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KÜTÜPHÂNELERDE HAKKINDA 
KİTAP VE MAKÂLE BULUNAN

MESLEKLER

ÖZET
Âlimler, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet 

döneminde meslekler hakkında müstakil kitap ve 
makâleler kaleme almışlardır. Böylece o mesleğin 
detaylı bir şekilde öğrenilmesini sağlamışlardır. Bu 
tür eserler, Türkiye kütüphânelerinde yer almaktadır. 
Sahaflık, bilim ve kültürün gelişmesini sağlayan en 
etkili meslektir. Zira sahaflar, her konudaki elyazma-
sı ve matbu kitapları, her yaştaki ve her konumdaki 
insanlara temin edip satarak, o ülkenin bilimsel ve 
kültürel bakımdan ilerlemesini sağlar. XVI. yüzyılın 
sonlarına doğru İstanbul’daki kitap ticareti önemli 
gelişmeler göstermiştir. Rönesans döneminde Arap-
ça’ya ve İslâm dünyasına duyulmaya başlanan ilgi 
sonucu çok sayıda Batılı’nın kitap temini için İs-
tanbul’a gelmesi ve bazı sefâret mensuplarının ül-
kelerine dönüşlerinde beraberlerinde önemli sayıda 
kitap götürmeleri de, bunu göstermektedir. İstanbul 
dışında Trabzon, Kastamonu, Konya ve Diyarbakır 
gibi Anadolu’nun eski kültür merkezlerinde kitap 
ticaretiyle uğraşan sahafların varlığına dair bazı ka-
yıtlar bulunsa da, bu şehirlerde önemli boyutta ki-
tap alışverişine dair belgeler mevcut değildir. İslâm 
dünyasının eski kültür merkezleri olan Bağdat, Şam, 
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Halep, Kudüs, Kahire ve İran’dan İstanbul’daki 
Sahaflar çarşısına azımsanamayacak sayıda kitap 
akışı vardı. Özellikle İran’dan sanat değeri yüksek 
minyatürlü ve tezhipli yazmalar gelmekteydi. Bu 
çalışma sayesinde unutulmuş veya unutulmaya yüz 
tutmuş birçok mesleğin tesbiti de mümkün olacaktır.

Anahtar kelimeler: Kütüphâneler, Meslekler, 
Eski Harfli, Yeni Harfli. 

ABRACTS
Scholars wrote individual books and articles are 

about the Ottoman and Republic Period. Thus, they 
allowed to be studied the profession in detail.  Such 
works are located in Turkey library. Second-hand 
bookselling is the most important profession that 
enables the development of science and culture. Be-
cause second-hand booksellers provide the progress 
of scientific and cultural aspects of the country by 
supplying and selling manuscripts and printed books 
in every subjcet to the people who are in every age 
and position. Book trade in Istanbul showed signifi-
cant improvements towards the end of the 16th cen-
tury. During the Renaissance, as a result of the inte-
rest being heard in Arabic and Islamic world, coming 
many Westerners to Istanbul for book supplying and 
taking some embassy staff with them a substantial 
number of books to the country on their return, also 
has shown that. Outside Istanbul, in the old cultu-
ral centers of Anatolia such as Trabzon, Kastamonu, 
Konya and Diyarbakır, although there are some re-
cords on the existence of the booksellers dealing with 
book trade, there are not documents about  the book 
shopping in important dimension. A large number of 
books were coming from the former cultural centers 
of the Islamic world, Baghdad, Damascus, Aleppo, 
Jerusalem, Cairo and Iran to the second-hand book  
bazaar in Istanbul. Especially, illuminated manusc-
ripts with high artistic value were coming from Iran. 
Through this study, will be possible the detection of 
many professions have kept forgotten or oblivion.

Keywords: Libraries, Professions, Old Letters, 
New Letters.

GİRİŞ:
Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için 

yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı ge-
rektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın 
adıdır. Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, 
öğrenilmesi için belli bir eğitim veya iş tecrübesi 
gerektiren, insanın hayatını kazanmak için yaptığı, 
ona manevi doyum da sağlayan ve genel geçer ahlak 
kuralları ile çelişmeyen bir faaliyettir. 

Genellikle her meslek o mesleğin değerlerini, 
gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar açısın-
dan tanınmasını sağlayan kuruluşlara sahiptir. Yer-
yüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. 

Her bir meslek için tanım, görev alanları, genel 
olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektir-
diği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma 
alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin ve-
rildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğiti-
min süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni 
meslekleri seçebilme imkânları, destekleyici meslek 
kuruluşları, farklı özellikler gösterir.

Bu çalışma sayesinde unutulmuş veya unutul-
maya yüz tutmuş birçok mesleğin tesbiti de mümkün 
olacaktır. Bu arada kaybolmuş veya kaybolmaya yüz 
tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkarmak için, mes-
lekler hakkında yazılmış kitap ve makâlelerin yanı-
sıra bazı meslek ismi geçen kitaplar ile tarihî belgeler 
de kaydedilmiştir. Bu eserler arasında Üniversiteler-
de hazırlanmış mesleklere dâir tezlerin de yer alma-
sı, büyük önem arz etmektedir. Şimdi bunları sıra-
sıyla sunalım: 

ESKİ HARFLİ MESLEK KİTAPLARI:
Ahmed Hamdi, Fabrikacılık, Necm-i İstikbâl, 

İstanbul, 1335/1919, 32 s.
Ahmed Necati, Ahkâm-ı Sayd (Avlamak), Asır 

Matbaaası, İstanbul, 1321/1905, 30 s. 
Ahmet Refik, Sahaf-i muzafferiyatı Osmani-



136 137

ye, İstanbul,  Kütüphane-i Askeriye İbrahim Hilmi, 
1325, 482 s.

A.Cemal, Eskici Kasım, Mekteb-i Sanayi Mat-
baası, 1303/1886, 23 s.

Ahırkapı’da Hasan ve Mehmet Ağalar ile Hali-
me Hanım’dan şimendüfer yoluna alınan çamaşırcı 
dükkânı temessükleri” yazılı tezkire zarfı.1 evrak.

Aksaray’daki sütçü dükkânına lazım olan eşya-
ların listesine dair pusula. 1 evrak.

Ali Haydar Cemal (Çeviren), İlm-i Ensâc (Do-
kuma), Kanaaat Matbaası, İstanbul, 1327/1911, 84 s.

Ali Haydar Esad, Yeni Gemicilik, Matbaa-i 
Bahriye, İstanbul, 1924,10+107+25 s.

Ali Kemal, Fidancılık ve Meyvecilik, İstanbul, 
1928, 162 s.

Ali Kemal Elbir, Komisyonculuk, Emanetçilik, 
Kiracılık, Rumeli Matbaası, İstanbul, 1330/1914, 
146 s.

Ali Nazıma (Çeviren ve Düzenleyen), 
Bahçıvanlık, Kasbar Matbaaası, İstanbul, 1310/1893, 
74 s.

Ali Rıza, Nebatî Yağcılık, Cumhuriyet Matbaa-
sı, İstanbul, 1341/1925, 84 s.

A.Nezih, Amelî Fotoğrafya, Fotoğrafçılık, Me-
saj Matbaası, İstanbul, 1331/1915, 52 s. 

Aslanoğlu’na ve keresteciye paralarının verildi-
ğine, Şekerci Hacı Baba’nın borcunun ödendiğine, 
diğer hususlara dair Mehmet Halet mühürlü tezkire. 
1 evrak. Şekercilik.

Bağın işlerini yapan Karhaneci Bedros, dülger, 
duvarcı başı, duvarcı, ırgatbaşı, rençber ve lağım-
cıya verilen 3 haftalık yevmiyelerin döküm listesi.  
[y.y.:y.y.], 1279. 1 evrak. 

Baş ağaya ait olan Beyoğlu’ndaki handa bulu-
nan kasap, saatçı, terzi, kuyumcu, kunduracı, ma-
karinacı, eczacı, berber, piyanocu, tüccar, gazinocu, 
şapkacı, bakkal ve çukacı dükkânlarının yangından 
önce 1286 Nisan ayındaki kiralarına dair pusula. 1 
evrak.

Berna, Paul, Çalgıcı, Çeviren: Ülkü Tamer, İs-

tanbul, Milliyet, 1970, 319 s. 
Besim Ömer [Akalın], Ebe Hanımlara Öğütle-

rim, İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan, 1322/1904, 43 
s.

Bir Osmanlı kamu binası, [y.y.: y.y.], t.y.], 1 
foto. Osmanlı toprakları, Meslekler, Seyyar satıcı. 

Boğaziçi’nde Çayır mahallinde Tuğlacı tücca-
rından ve İtalya Devleti tebasından Salomon veledi 
Petro’nun teslim etmesi gereken tuğlayı eksik verdi-
ğinden dolayı masrafının temini hususunda Dersaa-
det Birinci Meclis-i Ticaret Riyasetine verilen yazı, 
[y.y.: y.y.],  13 Teşdin-i sani 1306, 1 evrak. Esnaf ta-
rihi. Meslekler, Tuğlacılık. 

Cafer Fahri (Dikmen), Amelî Tavukçuluk Reh-
beri, Tanin matbaası, İstanbul, 1328/1912, 162 s. 

Cafer Fahri (Dikmen), Keçi Beslemek Usûlü, 
Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1339/1923, 143+6 s. 

Değirmenci Mehmet bin Ahmet’in vefat et-
tiğine, mutasarrıf olduğu tarla, ev ve bağ arsasının 
çocukları Yeldeğirmencisi Mustafa Ağa, Ahmet Ağa 
ve kızı Emine Hatun’a intikal ettiğine ve adı geçen-
lerin hayatta olduklarına dair Galata’ya Bağlı Kilyos 
Köyü Birinci ve İkinci Muhtarı mühürlü ilmuhaber. 

Ders eden muhatap efendilere verilmek üzere 
50.000 kuruş istendiğine, geçen senenin defterine 
göre Mâbeyn-i Hümayu’nda Çantacı Hasan diye 
birisinin deftere eklendiğine dair imzasız pusula. 1 
evrak. Çantacılık.

Deveciyan, Balık ve Balıkçılık, İstanbul, 
1331/1915, 6+440+60 s. 

Emin Şerafeddin, Çiçekçilik ve Bahçıvanlık, 
Mesai Matbaası, İstanbul, 1915, 72 s. 

Esad Arif, Hamam ve Usûl-i İstihmam, İstan-
bul, Mihran Matbaası, 1306/1889, 45 s. Hamamcılık. 

Fatih - Sarıkız civarında Çıkrıkçı Kemaled-
din mahalle ve caddesinde 33 numaralı İliya Efen-
di’nin mutasarrıf olduğu arsasının sokak küşadıyla 
parça parça ifrazına dâir tersim kılınan haritasından 
muhreç nusha-i saniyesidir. İstanbul: [Şehremaneti 
Hey’et-i Fenniyesi], 1321. Çıkrıkçılık.

Eminönü meydanı köşesinde Süleyman bin 
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Mustafa Efendi›nin sucu ve aşçı dükkânlarının 
bitişiklerine ilavesi lazım gelen mahal diye kayıt 
düşülen Birinci Daire Memuru mühürlü pusula. 1 
evrak. Suculuk.

Ferid, Amelî ve Fennî Arıcılık, Yeni Matbaa, 
İstanbul, 111 s. 

Ferid, Amelî Bahçıvanlık, Matbaa-i Bahriye, 
İstanbul, 1928, 55 s.

Ferid, Amelî Telefonculuk, Jandarma Matbaası, 
İstanbul, 1927, 126 s. 

Fırıncı Andon’un fırınından alınan ekmek 
numuneleri hakkında İstanbul İkinci Mıntıka İrtibat 
Komiserliği cânib-i âlisine yazılan yazı, [y.y.: y.y.], 
22 Kanun-ı evvel 1337, 1 varak. Türkiye-İstanbul, 
Meslekler, Fırıncılık-Ekmekçi.

Fikret, Fennî ve Amelî Şimendifercilik, İstan-
bul, 1926, 233+520+14 s. 

Gondole Vénitienne, Paris,  1830, lev.90, 1 s. 
Camille x Costume des XIII., XIV. et XV. siècles, 
Paris, Giysiler, İtalyan (Kadın), Giysiler,İtalyan (Er-
kek). Meslekler – Gondolcu.

Habib, Hattat ve hattatan,  İstanbul, Matbaa-i 
Ebuzziya, 1305 h, 285 s.

Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar (Yeğtaş), Aş Evi, 
Amelî, Nazarî Aşçılık, Sofracılık,  Matbaa-i Osma-
niye, İstanbul, Trz., 180 s. 

Hadiye Fahriye, Tatlıcı Başı, İstanbul, Mahmut 
Kamil Matbaası, 1342, 221 s.

Halet Paşa’ya vermiş olduğu Gördes ve Uşak 
kaliçeleri bahası olarak 58 adet Osmanlı altınını aldı-
ğına ve alacağı kalmadığına dair İzmirli Halıcı Hacı 
Mehmet Ağa mühürlü makbuz senedi. 

Hayrettin Ziya Taluy, Tuz işleri, İstanbul, 
İnhisarlar Matbaası , 1934, 137 s. Tuzculuk.

Hamdi (Başman), Fotoğrafçılık, 1340/1924, 
Kitabhane-i Hamdi, İstanbul. 

Hamza b. Veliyyüddîn, Destân-ı Gurbet, 1186 
[1772], 10b-13a y.; 210x155 mm, Yazı alanı: 150x97 
mm, Satır sayısı: 11, Yazı: Harekeli nesih, Kağıt çe-
şidi: Suyolu filigranlı, Cilt özelliği: Sırtı siyah meşin, 
kapakları kurt yenikli, kağıt, mukavva bir cilt.  Yz. A 

2139/3. Destancılık. 
Haremeyn Hazinesi’ne bağlı vakıfların müsak-

kafatlarından olan han odalarına dükkânlara gedik 
konularak şartları üzere temessük verildiği, esnaf ge-
dikleri için temessükler verildiği, bunlardan olan ve 
Bahçekapı dışında gümrüğün altında manav ve ber-
ber dükkânları arasında bulunan eskici haffaf dükkânı 
içindeki gedik diye bilinen aletlerin hisselerinden bir 
kısmına Yorgi veled-i Praşkova’nın mutasarrıf oldu-
ğu, bu hissesini Ali Paşa Hanı’nda mukim Kayserili 
Yorgi veled-i Bodos’a ferağ ettiği, Ayasofya Vakfı’na 
ait eskici haffaf dükkânına mutasarrıf olan Feyzullah 
Ağa bin Mustafa›nın vefat etmesi üzerine hissesinin 
çocuklarına intikal ettiğine dair temessük kayıtları. 1 
evrak. Ayasofya Camii Vakfı.

Hasan, Binicilik Tâlimnâmesi Şerhi ve Araba-
cılık, Mühendishâne-i Berr-i Hümayun Matbaası,  
İstanbul, 1330/1914, 87+36 s. 

Hasan Fehmi, Türkiye’de Bağcılık ve Ehemmi-
yeti, İzmir, 1923, 39 s.

Hasan Şinasi, Avcılık Âleminde Neler Görülü-
yor, Cihan Matbaası, İstanbul, 1330/1914, 208 

Hoca Ali Rıza,  Bir sokak satıcısı, 1900, 1 resim 
. Meslekler-Sokak satıcısı.

Hüseyin Kadri, Amelî ve Tatbikî Çiftçilik Ders-
leri, Matbaa-i Hayriyye, İstanbul, 1333/1917, 198 s. 

H.K. Kadri, Bağcılık, Tanin Matbaası, İstanbul, 
1912, 478 s. 

Hokkabaz Kitabı, Çeviren: Ahmed Midhat İs-
tanbul, Kırk Anbar Matbaası,1292/ 1875, 33 s. Hok-
kabazlık.

İbrahim Hakkı (Hurşidoğlu), Yüz Söz İçinde 
Meslek, Hizmet ve Memuriyeti Zâbıta, Ankara Vilâ-
yet Matbaası, Ankara, 1337/1921, 28 s. 

İbrahim Manav, Sahaflık, sahaf ustaları ve sahaf 
müdavimleri, Kitaba Çağrı. Ankara, 2012. 309-310. 
s.

İhsan, Ekmek ve Nişastacılık Sanatı, Matbaa-i 
Âmire, İstanbul, 1331/1915, 18 s.

İhsan, Gülyağcılık Sanatı, Matbaa-i Âmire, İs-
tanbul, 1332/1916, 23 s.
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İlhami, Ambalaj Usulleri, Balyalar, Fevzi 
matbaası, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Neşriyatı, 
İstanbul, 1927, 28 s.

Kadri Bilgemra, Koyun Yetiştirmek, Vilâyet 
matbaası, ankara, 1340/1924, 189 s. 

Kasımpaşa’da Mevlevihane Tekkesi’ne 
Hüseyin Bey Efendi’nin verdiği odun ve nakliye 
bahası olarak 787,5 kuruşu Şehremaneti Kavvasla-
rından Kasımpaşalı İbrahim Ağa’dan tamamen aldı-
ğına dair Kasımpaşa İskelesi’nde Hamal Değnekçisi 
Ahmet mühürlü makbuz senedi.

Kemaleddin Şükrü, Sütçülük ve Yoğurtçuluk, 
Orhaniye Matbaaası, İstanbul, 1339/1923, 51 s. 

Köprübaşı’nda yeniden yapılan dükkânların 
cam bahası olarak 2.270 kuruşu Hüseyin Bey Efen-
di’den aldığında dair Alacahamam’da Camcı Mus-
tafa Ağa imzalı ve Mehmet Necip mühürlü makbuz 
senedi. [y.y.: y.y.]. 1283, 1 evrak.

Ligor, Çiftçi Cüzdanından Gübrecilik, Cemil 
Efendi matbaası, Balıkesir, 1926/1910, 72 s. 

Mabeyn-i Hümayun rikâb çavuşları, müezzin 
efendiler, nevbete mahsus sâzendeler, Mabeyn-i 
Hümayun kapısında bulunan kapı ağaları,Mabeyn-i 
Hümayun kavas ağaları, kayıkçı ağalar, bekçi ağalar, 
ressam ağalar, muayede yerinde bulunan karakol-
dakiler, Kiler-i Hümayun ayvazları, hoca efendi ve 
külhancı ve kandilci ağalara verilen paralara air liste. 
1 evrak.

Manisalı Habib Hilmi, Türkiye’de Tütüncülük, 
İstanbul, 1927, 42 s.

Mardinîzâde Ahmed Celâleddîn, Tütüncülük, 
Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1923, 151 s.

Mehmed Ali, Ziraat ve Çiftçilik, Mesai Matba-
ası, İstanbul, 1330/1915, 80 s.

Mehmed Behçet, “Meslek Daima Meslek”, Se-
bilürreşad (Şubat 1335), c.16, sa. 391, s. 12-13. 

Mehmet Emin Yurdakul, Hasta bakıcı hanımlar, 
İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası,  1333, 
16 s.

Mehmet Rifat, Arzuhâl Hocası, İstanbul, 
1311/1894, 59 s. Arzuhâlcilik. 

M. Emin, Sığır Yetiştirmek Usûlü, Matbaa-i 
Osmaniye, İstanbul, 1306/1889, 72 s.

Mehmed Refik (Fenmen), Amelî Makinacı-
lık, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şurekası, İstanbul, 
1341/1926, 70+2 s.

Mehmed Refik (Fenmen), Amelî, Otomobilci-
lik, Matbaa-i Ahmed İhsan, İstanbul, 1927, 45+1 s. 

Mehmed Reşad, Fenn-i Tabahat, İstanbul, 1922, 
80 s.

Mehmed Reşid, Koku ve Koklamak, Matbaa-i 
Safa ve Enver, İstanbul, 1311/1894, 29 s. Kokucu-
luk. 

Mehmet Seyda, Köroğlu (destan), [y.y.] : Altın 
Kitaplar Yayınevi, 1969. Destancılık. 

Mehmet Ayyaz İshaki, Sünnetçi Babay -Şakird 
Abi-Kazan, Ahmed Giray Hüsnü ve Şürekası, 1912, 
135 s.

Mısır Çarşısı’nda Attar esnafından Ahmed 
Rüşdü Efendi’nin Ticaret Mahkemesi’nde görülen 
davasıyla ilgili arzuhal, [y.y.: y.y.], 18 Eylül 1902, 1 
evrak; 3 s. Esnaf tarihi. Mısır Çarşısı. Meslekler-At-
tarcı.

Mithad İzzet-Selim Sabit, Asrî Dericilik, Orha-
niye Matbaası, İstanbul, 1928, 247+6 s.

Mustafa Galip, Hizmet-i Fiiliyye ve Terbi-
ye-i Meslekiyye, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 
1338/1922, 96 s. 

Mustafa Rasim Paşa, Çiftçilik, Mihran Matbaa-
sı, İstanbul, 1302/1885, 885+55+1 s. 

Mü’min bin Mukbil Sinobi, Zahire-i Muradiy-
ye, Hüseyin Demir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bİ-
limler Enstitüsü, 2002, 195 s.; Tez (Yüksek Lisans). 

Niyabetyan, Böcekçilik (İpek Böcekçiliği), 
Matbaa-i Emirî, Bursa, 24 s.

Nureddin Ali, Hastabakıcılık, Hilâl Matbaası, 
İstanbul, 1331/1915, 175 s.

Nureddin Münşi, Burdur ve Isparta’da Gülyağ-
cılık, 14 s.

Nuri Ergene, Debagat ve Dericilik, İstanbul, 
1928, 189 s.

Osman Ferid (Urguç), Yoğurtçuluk, Sanayi-i 
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Nefîse Matbaası, İstanbul, Trz., 15 s.
Osman Nuri, Beygir Yetiştirmek (Beygircilik), 

Kasbar Matbaaası, İstanbul, 1310/1892. 
Osman Nuri (Çeviren), Nalbantlık, Mahmud 

Bey Matbaası, 1312/1895, 53 s. 
Ömer Hamdi, Fezâil-i İlm-i Hat, İstanbul, 1940, 

40 s. 
Padişahın Kâğıthane’ye nakilerinde istihdam 

olunan mavnacılar ile kayıkçıların isimleri ve onlara 
verilen paraların listesi, [y.y.: y.y.], 16 Za. 1279, 1 
evrak.; 1 vrk. Türkiye - İstanbul - Kağıthane. Mes-
lekler-Mavnacılar.

Pertevniyal Valide Sultan hazretleri tarafından 
kolbaşı, pişgâr, çengi, küçek, maymuncu, ayıcı, 
canbaz, hokkabaz, kuklacı, çadırcılarla başmusa-
hip ağaya verilecek paraların miktarına dair liste. 1 
evrak; Saray hizmetlileri- Meslekler. 

Pertevniyal Valide Sultan Vakfı’na ait Yedikule 
Gazlıçeşme, Tekfursarayı, Topçular ve Eğrikapı’da 
bulunan bostan, hendek, tarla, bostan gediği, berber, 
taşçı, ahır, nalbant, yoğurthane ve bağ gibi musakka-
fat ve müstegillatların aşar, yer, cins, sınır, mutasarrıf 
ve tarih bilgilerinin bulunduğu listesi. 1 evrak. Per-
tevniyal Valide Sultan Vakfı. 

Pertevniyal Valide Sultan Vakfı’ndan olan ve 
Kilyos’ta Nefika Hanım ibnet-i Dizdar Mustafa 
Ağa’nın uhdesinde bulunan 4 hisse simit fırını ile 
berber, bakkal ve kahve dükkânının on senelik ki-
rasının vakıf için alındığına dair Pertevniyal Valide 
Sultan Vakfı Cabisi es-Seyyid Muhammed mühürlü 
makbuz senedi. 1 evrak. 

1280 Recep ayında kebapçı, kadayıfçı, kuskus-
çu, şerbetçi, yoğurtçu, berber, börekçi ve balıkçı gibi 
yerlere yapılan harcamalara dair masraf pusulası. 1 
evrak.

R.S., Elektirikçilik, Mesai Matbaaası, İstanbul, 
63 s. 

Salih Zeki, Tavukçuluk, İstanbul, Tarihsiz., 542 
s. 

Sami Aziz, Hortlayan cellât, Istanbul, Resimli 
Ay matbaası, 1928. [1347(Hicri)]172 s. Cellatlık.

Seydi Mahmud Şemsi, At ve Memleketimizde 
Atçılık, İstanbul, 1927, 124+2 s. 

Sipahizâde Kâzım, Oduncu, Giresun, Giresun 
Matbaası, 1328/1912, 21 s.

Sue, Eugene, Mürebbiye yahut mismari, çev. 
Halil Edib, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1306, 
226 s.

Süleyman Tevfik, Çiçekçilik, Kitap Matbaası, 
İstanbul, 1331/1915, 9+72 s.

Süleyman Tevfik, Kendi kendine Konserveci-
lik, Kader Matbaası, İstanbul, 1918, 47 s.

Süleyman Tevfik, Sebzecilik, Bilgi Matbaası, 
İstanbul, 1927, 286+3 s. 

Tahir, Tıbaat yahut Mürettiplik, İstanbul, 1311/, 
30 s.

Turşucu, İstanbul, Milli Temaşa Heyeti, 1900. 
1 afiş. 

Umûm sarac sanatkârânı kooperatifi nizamnâ-
mesi, İstanbul, Matbaa-i millî, 1922, 32 s. Saraç.

Üzerinde «Aksaray›daki dükkânların 1296 
senesi vergi senetleri, fırın, eczacı, kasap, duhancı, 
cilacı, lokanta, tramvay merkezi, çilingir” yazılı tez-
kire zarfı. 1 evrak.

Valide Sultan hazretlerinin Şehremaneti kar-
şısında bulunan kebapçı, kadayıfçı, kuskuscu, şer-
betçi, çıkmacı, berber, sütçü ve yoğutçudan oluşan 
dükkânlar ile karşılarında ne kadar gelir getirdikle-
rine dair liste. [y.y.: y.y.], 1280. 1 evrak. Pertevniyal 
Valide Sultan Vakfı. 

Vilfredo Pareto, Sosyalist meslekleri, müt.: 
Hüseyin Cahid (Yalçın), İstanbul, 1924, 375 s.

Yayınevi, Arıcılık Sanatı, Matbaa-i Âmire, 
İstanbul, 1331/1915, 38 s.

Yayınevi, Avcılık Usûlü, Ceride-i Askeriye 
Matbaası, İstanbul, Trz., 11 s. 

Yayınevi, Bizde Mavnalar ve Mavnacılık, İk-
dam Matbaası, Umûm Mavna ve Salapuryacı Esnafı 
Cemiyeti Neşriyatı, İstanbul, 1340/1924, 56 s.

Yayınevi, Edebî Meslekler, Darülfünun Matba-
ası, İstanbul, 1928, 112 s.

Yayınevi, İpekçilik, İstanbul, 1323/1905, 24 s.
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Yayınevi, Sütçülük, İstanbul, 1913, 310 s.
Yayınevi, Tesviyecilik, Demircilik, Dökmeci-

lik, İstanbul, 1900, 63 s.
Zafir Rıza, Sirkecilik, Ay Matbaası, İstanbul, 

1928, 3+470 s.
Ziver, Zeytincilik, Kosova Vilâyet Matbaası, 

Üsküp, 1321/1904, 77 s.  

YENİ HARFLİ MESLEK KİTAPLARI:
Ahmet Nezihi Turan, Boza: Acısıyla tatlısıy-

la: Bir imparatorluk meşrubatının tarihi,coğrafyası, 
kimyası, edebiyatı, Ankara, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, 2007, 255 s. Bozacılık. 

Ahmet Rasim,  Muharrir, şâir, edip, [yayl. y.], 
1924, 216 s.

A.Süheyl Ünver, Türk İnce Oyma Sanatı, An-
kara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1980, 29 s. 

Ali Aziz Efendi, Simyacı’nın sırrı: bir Osmanlı 
efendisinin fantastik hayalleri, çev. Orhan Sakin, 
İstanbul, Kitaplık, 2000, 160 s. Simyacı.

Andersen, H. K., Yiğit kurşun asker: Çoban kız 
ile bacacı çocuk, çev. İbrahim Sadıkoğlu, İstanbul, 
2005, 24 s. Bacacılık.

“Ankara’da Dellal”, Ankara, Aylık, 1. yıl, 1. 
sayı (Nisan 1341), Hayat-ı ticariyye ve smaiyyeye 
hadim mecmuasıdır. Dellallık.

Argun Tunç, Kaplama Mühendisliği ve Uygu-
lamaları, İstanbul, 2004, 549 s. 

Arzu Umut, Bir el sanatı olarak süpürgeciliğin 
sosyolojik açıdan incelenmesi (Adapazarı örneği), 
Sakarya, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, 2009, 127 s.

Atçılık, kuşçuluk, ceylanlar, Şanlıurfa, T.C. 
Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Ayhan Kalkan, Dinar’da kaybolan el sanatları 
ve eski sanatkarlar: Saraçlık - kalaycılık - hallaclık 
- semercilik – nalbantlık, Kültür Ofset, Antakya, 
[yayl.y.], 1990, 24 s.

Aziz Duru, İpek Böçekçiliği, Bursa, Koza Ta-
rım Satış Kooparatifleri, t.y., 64 s.

Barlas, Uğurol, Tesbih ve tesbihçilik, Karabük, 

Özer matbaası, 1969, 32 s. Dekoratif sanatlar. 
Bir Celladın Anıları: Amerika’lı cellat Fred an-

latıyor, İstanbul, Yaba Yayınları, 1999, 130 s.
Celal Esad Arseven, “Cilt (Sanatı)”, Sanat An-

siklopedisi, İstanbul, 1958,I, 341-348. 
Cemal Türkan,  Yemek repertuarı: aşçı, lokan-

tacı, turizmci, eğitimci ve yemekle ilgili herkes için, 
İstanbul, Değişim Yayınları, 2006, 281 s.

Cevdet Korol, Türk Oymacılık, y.y., 1977, 111 
s.

Dickens, Charles, Antikacı dükkânı, çev. Metin 
İlkin, İstanbul, Oda, 1996, 558 s.

Cihat Soyhan, Türk Çini Sanatı, İstanbul, Refi-
oğlu Yayınları, t.y., 48 s.

Doğan Gürel, Mobilyaların Ambalajlanması 
ve Ambalaj Test Teknikleri Üzerine Araştırmalar, 
Tez (Yüksek Lisans) Hacettepe Üniversitesi, 1997, 
XIX+199 s.

Elif Ayla, Şerbet ve hoşaf hatıralarda kalan yu-
dum yudum lezzetler, İstanbul, Hayykitap,2009, 122 
s. Şerbetçilik. 

Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, Ka-
sap, İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2011, 195 s. Kasap-
lık.

Emre Ulaş-Nilüfer Ulaş, Ambalaj ve Çevre 
Hakkında Bilmemiz Gerekenler, İstanbul, Ambalaj 
Sanayicileri Derneği, 2012, 24 s.

Fatma Öztürk Eray, Giyimde makine teknoloji-
si, Anı Yayıncılık, 1998, 250 s. 

Fevzi Akkaya, Elektrikçinin Elkitabı, İstanbul, 
1984, 32 s. 

Güllü Yurtseven, Gümüşçülük işletmelerinde 
maliyetlerin oluşumu ve bir uygulama, dnş. Mika-
il Erol, Çanakkale, 2010, 93 y. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşlet-
me.

Güngör Güner, Çömlekçilik, İstanbul, Grafik 
Sanatlar Matbaası, 1988, 96 s. 

Hacer Dmir-Aysel Kahraman, Pastacı Meslek 
kursu: $b Beslenme Ve Gıda Alanlarında Eğtim Ve 
İş Gücü Yetiştirme Projesi, Ankara, Milli Eğtim Ba-
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sımevi, 2004.
Halime Doğru, Rumeli’de Celep-Keşanlar, An-

kara, Türk Tarih Kurumu, 2002, 1676-1690. s.
Handan Sezer, Hazır Giyim Üretimi, Ankara, 

Gazi Kitabevi, 2006, 214 s.
Hasan Sabri, Boyacılık Tarihinde Türkler, İs-

tanbul, Akşam Matbaası, t.y., 8 s.  Hülya Gülek, 
Süpürgecilik, 15-18 s. Folklor Halkbilim Dergisi 
cilt; 7, sayı ; 68, Ocak 2010. El sanatları. 

İbrahim Aslantaş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
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BAZI AHŞAP SANAT ve ZANAATLAR

ÖZET
Konya çarşısında faaliyet gösteren ham mad-

desi ahşap olan mesleklerde; ağaç oymacısı kün-
dekar, fıçıcı, kürekçi; yakma resim yapımcısı, 
saz-ud-ney yapımcısı zanaatkârlar ve zanaatları bu 
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Ney ka-
mıştan yapılmasına rağmen ahşap eserler arasına 
alınmıştır. Bu kısa araştırmada bu zanaatların ço-
ğunluğunun ortadan kalktığı veya kalkmakta oldu-
ğu saptanmıştır.

ABSTRACT
In those crafts which use wood as a raw ma-

terial and still carried on in Konya Bazaar such as 
xylography, woodworking for Windows, pulpit 
and door wings cooperage, oarsmanship, pyrog-
raphy, making saz-oud-ney and their artisans are 
the subject of this study. Although ney is made of 
reed, it is included in wooden works. In this short 
study, it is revealed that most of these crafts are 
about to disappear or already disappeared.

GİRİŞ
Konya çarşısında faaliyet gösteren ham mad-
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desi ahşap olan mesleklerde; ağaç oymacısı kün-
dekar, fıçıcı, kürekçi; yakma resim yapımcısı, 
saz-ud-ney yapımcısı zanaatkârlar ve zanaatları bu 
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu kısa 
araştırmada bu zanaatların çoğunluğunun ortadan 
kalktığı veya kalkmakta olduğu saptanmıştır. 

Toplumun gündelik hayatta kullandığı gele-
neksel malzeme teknikleriyle biçimlendirilen kül-
türel ve estetik değeri olan eserlere el sanatı ürünü, 
bunların yapımcılarını da sanatçı-zanaatçı diyoruz. 
Esnaf ve zanaatkârlar çarşılarda loncalara bağlı 
olarak çalışma yapıyorlardı. 18. yüzyılda Konya 
çarsısında 50’den fazla örgütlü zanaatkâr vardı. 
Gelişen teknoloji, fabrika üretimi malların piyasa-
yı kapsaması, dükkân kirası, çırak bulamama gibi 
sebeplerle ustalar dükkânlarını kapatmak zorunda 
kalmıştır. 

Bu kısa araştırmada, Konya’da kaybolmuş, 
kaybolmaya yüz tutmuş kullandıkları malzeme 
ahşap olan meslekler- zanaatkârlardan bahsedil-
mektedir. Bir ansiklopedi şeklinde; el sanatının 
tanımı-tarihçesi, el sanatları içinde yeri ve önemi, 
bugünkü durumu, ustaları, hammadde yapım tekni-
ği ve aşamaları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

KONYA’DA AHŞAP SANATLARI
Ağaç Oymacılığı
Evlerin mimari elemanları üzerinde kapı, do-

lap, yüklük, tavan; rahle ve bazı ahşap ev eşyala-
rını oyarak süsleyen sanatkârdır. Ahşap malzeme 
üzerinde çalışan ağaç oymacılarından başka, dül-
gerler, marangoz, kündekârlarda vardır. Ahşap iş-
leriyle uğraşan çarşı esnafının hepsine bir neccar 
deniliyordu. 16. Yüzyıl (Özergin, 1995, 102) ve 
18. Yüzyıl (Tuş,2001, 186) Konya çarsısında çalı-
şan esnaf grupları arasında yer almışlardır. 

Ağaç oymacılarının bağımsız olarak bazı 
evlerin süslemelerini yaptıklarını söyleyebiliriz. 
Bunlar evlerin en göze görünen kısımlarında yer 
alan ahşap süslemelerdir. Ahşap süsleme tekniği-
nin en önemlileri şunlardır:

1. Çakma Tekniği 
2. Kündekâri Tekniği
3. Kakma Tekniği
4. Boyama Tekniği
5. Oyma Tekniği
Ahşap Oyma Sanatı, sadece evlerde değil, 

cami kapılarında mihrap ve minberlerde, kürsü ve 
mahfillerde de karşımıza çıkar. En önemli ahşap 
oymaları Selçuklu dönemi yapılarında görüyoruz. 
Akşehir Kileci Mescidi kapısı ahşap oymalarında 
stilize kartal motiflerine yer verilmiştir. Osmanlı 
Dönemi cami ve konutlarında ahşap oyma sanatıy-
la süsleme ön plandadır. 

Ahşap Oyma Sanatı Konya evlerinde, çiçeklik 
ve yüklüklerde karşımıza çıkıyordu. Konut mima-
risi değişince ahşap oymaları da ortadan kalkmış-
tır. Ahşap Oyma sanatçılarını bugünkü Kündeka-
ri ustalarıyla örnekleyebiliriz. Üretim atölyeleri, 
hammadde, yapım aşamaları kendine özgü olup 
Kündekari ile benzerdir. 

Ahşap Oyma Teknikleri şu başlıklarda ele alı-
nabilir:

1. Düz Satıhlı Derin Oyma
2. Yuvarlak Satıhlı Derin Oyma
3. Çift Katlı Kabartma Tekniği 
4. Eğri Kesim Tekniği
5. Kafes (Ajur-Delgi) Tekniği (Öney, 

1978,111-122).
Bugün ahşap oyma sanatçısı olarak Kündekari 

ustalarından söz edebiliriz. 

Kündekari
Anadolu Türk mimarisinde önemli bir ahşap 

süsleme tekniği olan Kündekari’yi uygulayan sa-
natçılara Kündekâr denilmektedir. Unutulmuş bu 
sanatı yeni uygulamalarla hayata geçiren Konyalı 
sanatçı Mevlüt ÇİLLER olmuştur. Onun yaptığı 
eserler ve yetiştirdiği ustaların eserleriyle Kün-
dekârı sanatı yeniden canlandırılmıştır. 

Kündekari: Türkçe ’de tutmak, kavramak 
anlamındaki “künde” kelimesinden gelmektedir. 
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Üzeri süslemeli ahşap kayıtların tablalara çivisiz, 
tutkalsız olarak yerleştirilerek elde edilen ahşap sa-
natıdır. Bu teknikte tablalar birbirine delik ve zıva-
larla bağlandığı için parçaların işlemesi, deformesi 
mümkün değildir. Bu sebeple camilerin kapı, min-
ber ve kürsülerinde bu teknik kullanılmıştır. 

Kündekari tekniği, ahşap oyma sanatların 
en zorudur. Kapı kanadı, minber oymalığı nereye 
uygulanacaksa önce 1/1 ölçekli kompozisyonun 
çizimi yapılır. Daha çok geometrik şekilli ve yıl-
dızlardan oluşan kompozisyonun önce tablaları 
(parçaları) hazırlanır. Bunların üzeri bitkisel motif-
lerle süslenir, kenarlarına zıvana açılır. Kayıtların 
yerleştirilmesi için tablaların kenarlarına delikler 
açılır. Oluşturulan kompozisyon tablalar yardımıy-
la ana iskelette açılan kinişlere( deliklere) geçirilir. 

Bu tekniğin 12. Ve 13. Yüzyıllarda Mısır’da ve 
Anadolu’da yaygın olarak kullanıldığını görüyo-
ruz. Genellikle ceviz, elma, sedir, çam gibi ağaçlar 
kullanılır. Anadolu’daki ilk örneklerden olan Ala-
eddin Camii minberi ceviz ağacından yapılmıştır. 
Üzerindeki kitabelerde I. Kılıçarslan, I. Mesud ve 
II. Kılıçarslan’ın adları geçmektedir. Ayrıca Kayse-
ri Hunat, Divriği Ulu, Sivrihisar Ulu ve Eşrefoğlu 
Camilerinin minberleri iyi birer örnektirler.

Kündekari tekniği bugün sevilen bir sanat ola-
rak yeni yapılan camilerin kapı, mihrap, minber ve 
kürsülerinde uygulanmaktadır. 

Sanatçılar: 
Mevlüt Çiller
1942 yılında Konya’da doğdu. İlkokulu bitir-

dikten sonra marangozluk mesleğine girdi. Kalfalı-
ğı sırasında S. Ata ve Alaeddin Camilerinin Künde-
kari işlerini tamir etti, kündekari eserleri yakından 
inceledi. İlk uygulamasını Cihanbeyli Yeniceoba 
Camii minber ve kürsüsünde yaptı (Büyükçan-
ga,1988, 68-69). Daha sonra bu alandaki sanatını 
geliştirdi. Yurt içinde ve yurt dışında 100’ü aşkın 
eser yaptı. Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın yakılan 
minberinin yenilenmesi, Tokyo Cami’nin kapıları-

Mevlüt Çiller

Ahmet Yılçay
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nın yapılması gibi işleri gerçekleştirdi. 
Ahmet Yılçay
1953 yılı Konya doğumludur. İlkokulu bitir-

dikten sonra Mevlüt Çiller’in atölyesinde çalışma-
ya başladı. Kündekari tekniğini öğrendi. Kocatepe 
Camii’nin kapılarının yapımı çalışmalarına katıldı. 
1988 yılında kendi iş yerini kurdu. Konya’da Ha-
cıveyiszade gibi bazı camilerin, Adana’da merkez 
Sabancı Camii’nin işlerini yaptı. Aksaray Ulu Ca-
mii’nin çalınan minber kapı kanatlarını yaptı.

Bu ustalardan sonra Mevlüt Çiller’in yanında 
yetişen ve kendilerini yetiştiren diğer ustalar şun-
lardır (Tuncer, 2005, 23-26) : Kadir Can, Mustafa 
Karakaş, Süleyman Ulaş, Kadir Yıldız, Ahmet Se-
rim, İbrahim Gedik. 

Kündekari yapımında geniş atölyeler, ma-
rangoz aletleri gereklidir. Son yıllarda motiflerin 
çizilmesinde bilgisayardan, CNC tezgâhlarından 
yararlanılmaktadır. 

Fıçı Yapımı
Fıçı, ahşap tahtalardan yan yana dizilmesi ile 

elde edilen silindir biçimli kaplardır, bunlar daha 

çok harmanda su içmek, süt, yoğurt saklamak için 
yapılırlardı, bunları yapanlara da fıçıcı denirdi. Fı-
çıcılık günümüzde tamamen ortadan kalkmıştır.

Fıçıcılar sadece fıçı yapmıyorlardı. Değişik 
ahşap kaplar, yarıklarda turfan yapıyorlardı. Fıçılar 
cam ağaçlardan yapılıyordu. 

Hüseyin Adıbelli (1920-1985):
Konya’nın tanınmış fıçı ustalarından birisiydi. 

Fıçıcılar Sokağı’nda numara 15’de dükkânı vardı. 
Şimdi oğlu Mustafa Adıbelli bu dükkânda elektrik 
malzemeleri satıyor.

Çam tahtasından metal çemberle yaprak de-
nen tahtaları dizerek su fıçıları (küçük, orta, büyük) 
yaptı. Aynı teknikte gümbür yayık ve fıçı-pervaneli 
yayıklar yaptı.

Mustafa Adıbelli (1944) babasının  yanında 
çırak olarak çalışmıştır(  Eylül 2015’de yapılan 
mülakat). 

Saz, Ud Ve Ney Yapımcısı
Konya’da bu müzik aletlerinin az da olsa 

yapımcıları bulunmaktadır. Bunlardan;  Saz tel-
li çalgılar grubuna girmektedir. Türklerin en eski 
sazlarından birisidir. Değişik türleri vardır: Mey-
dan sazı, Divan sazı, Çöğür bağlama, Bozuk, Ka-
radüzen, Tambura, Cura. Sazın armuda benzeyen 
bir gövde (tekne) ve üzerinde perde, burgu (kulak-
ların) olduğu bir sap kısmına sahiptir. Konya’da 5 
civarında saz yapımcısı vardır. En türlü saz yapım-
cısı rahmetli Bahri Sağlam’dır.

Sazın gövde (teknesi) kestane, dut, ceviz, ıhla-
murdan göz tahtası ladin (çam), sap kısmında gür-
gen, ıhlamur, ceviz ağaçları kullanılır. Kullanılan 
aletler, hızar, el bıçkısı ışkı, kıl testere, büyük ve kü-
çük rendeler, matkap, ıskarpela, değişik kalemler.

Gövde ya oyularak yada dilimli tahtala-
rın-yaprakların sıralanması ile yapılır. Yapraklar, 
göğüs tahtası ve sapı tutkalla yapıştırılır. Gövde ve 
sapın montajından sonra, tarak yapımı, eşik yapı-
mı, burgu yapımı, perde ve tel takılması gerçek-
leştirilir. Mustafa Adıbelli
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Ustalar:
Bahri Sağlam(1932–2012): Saz ve ud ya-

pımcıdır. Eski Odun pazarında doğdu. 1940 yılın-
da Ali Galip Özsaydam’ın yanında saz yapmayı 
öğrendi. 1943 yılında Salih Ersek ustanın yanına 
geçti. 1950 yılında Sağlam Sazevi’ni açtı. Dört telli 
Konya çırası, kanun, kısa ve uzun saplı bağlama-
lar yaptı. Yapılan diğer sazlar şunlardır: Tambura, 
Bozuk, Divan, Meydan Köçekçe, Abdal sazı, Ud 
ve Keman.

Günümüzde oğlu Can Sağlam bu mesleği de-
vam ettirmektedir.

Ud; gövdesi altta geniş yukarı doğru daralan, 
kısa saplı telli bir çalgıdır. Yapımında kullanılan 
malzeme, yapım aşamaları saza benzer. Ancak ud 
da gövde dilimli (yapraklardan) yapılmıştır. Ses 
tablosu, ses sistemi, burgu sistemi farklıdır. Kon-

Saz yapımcısı Bahri Sağlam (Emine Nas)

Savaş Sağlam
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ya’da saz yapan ustalar ud da yapmaktadır.
Ney yapımı; Ney’in adı Farsçadan naydan 

gelmektedir. Üflemeli sazlardan birisidir. Ana 
malzemesi kamış olduğundan yapım tarihinin çok 
eskilere gittiğini söyleyebiliriz. İlk olarak Mezo-
potamya da ortaya çıktığı kabul edilir. Türklerde 
İslam öncesi dönemlerde de kullanılan neyin Sel-
çuklularla birlikte tarikat ayinlerinde yaygınlaştığı-
nı görüyoruz. Özellikle Mevlevi tarikatında önem-
lidir. Tarikatın yetiştirmeyi istediği insan-ı kamili 
temsil eder. Bunun için Mevlana Celâleddin-i Ru-
mi’nin Mesnevisinin ilk beyitleri neyden bahseder. 

Mevlevilerce neyin alınıp satılması hoş görül-
mediği için ney yapımı unutulmaya yüz tutmuştur. 
Ancak, günümüzde gençlerin ney üfleme arzusu 
yapımını artırmıştır. Halen Konya’da 3-4 ney ya-
pımcısı bulunmaktadır( Sedat ODABAŞI).

Sedat Odabaşı (Yesari Müzik- Ney yapımı): 
1951 yılında Konya’da doğdu. Ortaokulu bi-

tirdikten sonra 20 yıl kuyumculukta çalıştı. 1993 
yılından itibaren müzik aletleri yapmaya başladı. 

Ud, klasik kemençe yaptı. Yaklaşık 8 yıldır ney 
yapmaktadır. Günümüzde Şükran Mahallesi, Mi-
mar Muzaffer Caddesi, Rampalı çarşı, No: 1’de 
ney yapmaya devam etmektedir.

Yakma Resim Yapımcısı
Ahşap levhalar üzerinde elektrikli yakma ale-

tiyle resim yapanlara yakma resim yapımcısı denir. 
Bu tür resim ve dekoratif eşyalar üretenlerin ba-
şında Hüsnü Züber gelmektedir. Bu alanda çalışma 
yapanların iyi resim yapmaları ve güzel yazı yaz-
maları gerekmektedir. 

Yakma resim yapımında belirli ölçülerde ka-
vak tahtaları kullanılmaktadır. Bunlar levhalar ha-
linde kavak kaplama büyük parçalardan kesilmek-
tedir. Atölye küçük bir odadan ibarettir. Kullanılan 
aletler, değişik kalemler, keski ve bıçakların yanın-
da esas yakma aletlerinden meydana gelmektedir. 

1. Önce resim kurşun kalemle grafik olarak 
zımparalanmış tahta tuval üzerine çiziliyor. Resim, 
çizim karşımıza alınarak çalışılmaya başlanıyor. 

2. Yakma aleti kalem gibi tutuluyor, uçları ka-
lem gibi kullanılıyor. Elektrikli kalem tahtayı ya-
kıyor. Yakma derecesine, ucun kullanımına göre, 
kontur çizgisi, gölge oluşturulabiliyor. 

Sedat Odabaşı

Dr. Ali Turgay Özdemir
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Yakma resim (Dr. Ali Turgay Özdemir’e ait)

Yakma resim (Dr. Ali Turgay Özdemir’e ait)
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3. Tamamen resmin üzerine dolgu verniği, daha 
sonra da parlak ahşap verniği atılır, çerçeveye takılır.

Sanatçı: 
Dr. Ali Turgay ÖZDEMİR: 1950 Antalya, 

Akseki Cevizli Kasabası’nda doğdu. Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, göz hastalıkların-
da ihtisas yaptı. Urfa Sosyal Sigortalar Kurumu’n-
dan sonra 30 yıldır Konya Numune Hastanesi’nde 
çalışmaktadır. Resim ve yazı ile öğrencilik yılların-
da meşgul oldu. 

Yaklaşık 25 yıldır yakma resim çalışmaları 
yapıyor. 14 Mart Tıp Haftası’nda doktor sanatçı-
larla sergiler düzenliyor. Ağaç yakma, yağlı boya 
ve kara kalem çalışmalarıyla karma sergilere katıl-
dı. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Konya Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtı. 

Dr. Özdemir, ahşap, kavak üzerine yapılan 
yakma resimlerin canlılığını kaybetmesini Hüsnü 
Züber’e sormuş, maalesef çözümü yok cevabını 
almıştır. Buna karşılık kara ağaç gibi sert ağaçlar 
üzerine yapılan yakmaların daha uzun ömürlü ol-
duğunu söylemiştir. 

Fırın Kürek Yapımı
Konya ve çevre illeri ekmek ve etli ekmek kü-

reği tek usta Konya Çarşısı’nda Fıçıcılar Sokakta ça-
lışmaktadır. İki katlı daracık bir dükkânda ladin-çam, 
gürgen malzemelerinden kürek yapmaktadır. 

Kürekler ağız (çam) ve sap (gürgen) kısmın-
dan meydana gelmektedir. Etli ekmek küreğinin 
ağız-kürek kısmı 2-3 metre, sapları 3-4 metredir. 
Trabzon ekmeğinin ağzı geniş sapı kısa olur.

Usta:
Muzaffer Büyüközkan:
1949 Ulu ırmak doğumludur. İlkokulu kendi 

mahallesinde okudu. Devrim ortaokulunda oku-
mayı terk etti. 52 senedir bu işle iştigal ediyor. 
Türkiye’nin dört bir yanına hatta yurt dışına kürek 
gönderiyor.

SONUÇ
Burada kısaca ele aldığımız hammaddesi ah-

şap olan el sanatlarının hemen hepsi yok olmaya 
yüz tutmuştur. Fıçıcılar Sokakta hiçbir usta kalma-
mış, Mustafa Adıbelli babasının dükkânında elekt-
rik malzemeleri satmaktadır. Çıkrıkçı Işıkçeviren’ 
de tek ustadır. Mevlut Çiller ve Ahmet Yılçay us-
talar yeni inşa edilen camiler için mihrap, minber, 
kapı ve kürsü yapmaktadırlar

Diğer geleneksel el sanatları gibi ahşap mal-
zemeli el sanatlarımız da kültürümüzün önemli 
unsurlarındandır. Atalarımızın zevk ve estetik be-
ğenilerini ortaya koymaktadırlar.

Son ustalar ve eserlerini tanıttığımız bu maka-
lede bu sanatların belgelenmesi için için yetersiz-
dir. Daha geniş kapsamlı araştırmaların gerekliliği 
ortadadır.

Muzaffer Büyüközkan
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Ali IŞIK

1954 yılında Kadınhanı ilçesine bağlı Başkuyu köyünde 
(bilahare kasaba, günümüzde mahalle) doğdu. Babasının 
adı Ahmet Ali, annesinin adı Emine’dir. Gazi Mustafa Ke-
mal İlkokulu, Karma Ortaokulu ve Gazi Lisesinden sonra 
1977 yılında Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü 
bitirdi. Bilahare Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda lisans tamam-
ladı (1986). 1977 yılında Taşkent İmam-Hatip Lisesinde 
başladığı öğretmenlik hayatını yirmi altı yıllık hizmetten 
sonra Konya Lisesinde noktaladı (2003). Konya kültür 
ve folkloru üzerine araştırmalarıyla edebî ürünlerini çe-
şitli gazete ve dergilerde, adı yanında “Edip Yörükoğlu” 
müstearıyla, yayımladı. Konya Mutfak Kültürü ve Konya 
Yemekleri (Konya 2006), Mevlevi Mektupları (1 ve 2. 
bs. Konya 2010), Ayaşlı Şakir Hayatı ve Şiirleri (Konya 
2011) ve Konya’nın Kırk Çocuk Oyunu (Konya 2015) adlı 
kitapları yayımlanan Işık’ın, Ah Minel Mevt / Konya Ahi-
ret Kapıları ve Hatırın Bende Kalmasın Hacıkaymak adlı 
kitapları da basım aşamasındadır. 9 ciltlik Konya Ansik-
lopedisi’nin yayın kurulu üyeliği ile redaktörlüğü yanında 
Av. Mehmet Ali Uz’la birlikte ülkemizin en uzun soluklu 
gazete kültür ilavesi olan Akademik Sayfalar’ın yedi yıl 
editörlüğünü yürüten Işık, Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ve Konya Fikir, Sanat ve Kültür Adamları Birliği 
Derneği üyesidir. Neriman Hanım’la evli Olan Ali Işık’ın, 
Ahmet Fatih ve Dudu Emine adlarında iki evladı vardır.

KAŞIKÇILIK

ÖZET
Kaşık, insanoğlunun ateşi keşfi sonrası ateşte 

pişirdiklerinin çeşitlenmeye başlaması üzerine keş-
fettiği bir yemek aracıdır. Anadolu’da eski çağlara 
ait buluntular arasında madenden ve kemikten ya-
pılmış çeşitli şekillerdeki kaşıklar da yer almakta-
dır. İnsanlığın ilkel medeniyet çığırlarını takip eden 
kaşık, nihayet sert ağaçlardan da yontularak, Tür-
kiye (Anadolu) Selçuklularına kadar gelmiş, bu de-
virde devletin başşehri olan Konya’da bir el sanatı 
şubesi olarak gelişmiştir. Etrafında oluşan kültürle 
birlikte Konya bu alandaki şöhretini yedi asır mu-
hafaza etmiş; özellikle son elli yıl içerisinde kulla-
nımındaki rahatlık, teminindeki kolaylık sebebiyle 
demir kaşıkların halk arasında yaygınlaşması üze-
rine kaşıkçılık kaybolma noktasına gelmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Konya kaşıkçı-
lığı, kaşık kültürü, kaşık edebiyatı, kaşık folkloru, 
kaşık oyunları.

SUMMARY
Spoon is a tool to eat dishes which was inven-

ted after people learned to cook complex recipes 
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with the invention of fire. The findings of ancient 
Anatolian civilizations include spoons in different 
shapes made from bones and mines. Spoon making 
throughout the primitive civilizations made it its 
way to the Anatolian Seljuk Empire and it was ins-
titutionalized as an art department in Konya, the 
capital city of the time. Konya maintained its re-
putation in the field for seven centuries, however; 
it has almost become extinct for the last fifty years 
especially because of the easy usage and preserva-
tion of metal spoons.

GİRİŞ
Kaşığın ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çı-

kıp kullanıldığı hakkında kesin bir bilgimiz bulun-
mamaktadır. Bu hususta, ancak mevcut materyalle-
re göre fikir ileri sürülebilmektedir. Bazı kaynaklar 
kaşığın menşeini prehistorik devirlere kadar götür-
mekte ve örnek olarak da İsviçre’nin Göller Böl-
gesindeki buluntuları vermektedir (Eren, 1984, 3).

Kaşık yapımı binlerce yıldan günümüze kadar 
gelişerek gelebilmiştir. Kendi kendine göre çok 
ilginç özellikler taşıyan bir sanattır. İnsanlar, taş 
devri öncesinde sulu yiyecekler yiyebilmek için 
doğadaki Hindistan cevizi gibi meyve, ya da midye 
benzeri küçük deniz hayvanlarının kabuklarından 
yararlanmışlardır.

İlk kaşık, dala sabitlenmiş deniz kabuğundan 
oluşan basit bir gereçten ibaretti. Zaman ilerle-
dikçe kaşık, pişmiş topraktan yapılmaya başlandı. 
Daha sonraları ise, işlenmesi topraktan daha güç, 
fakat çok daha dayanıklı olan geyik ve gergedan 
boynuzu, yaban domuzu ve mamut dişi ile bazı sert 
dokulu ağaçlardan yararlanılmıştır.

Ateşin keşfi sofra kültürünü de geliştirdi. Ar-
tık yemekler de el oyması ahşap kaşıklarla karıştı-
rılmaya başlandı. İlk kaşık yuvarlak, ağız kısmın-
dan sapa doğru incelen incir formunda idi. Ortaça-
ğa kadar süregelen elle yeme alışkanlığı, 18. yy.da 
çatal- kaşık-bıçak takımı olarak masadaki yerini 
almıştır (Yılmaz, 2007, 17).

KAŞIK

1. Kavram Olarak Kaşık
Konumuzdaki bağlamıyla: “Sulu veya bazı 

ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan 
saplı sofra aracı.” (TDK Türkçe Sözlük, 1998, 
II/1233) demek olan kaşık kelimesinin kökeni, 
“tırmalamak, kazımak” anlamına gelen “kaşı-” fii-
linden gelmiştir (Üçüncü, 2012, 29). Türkçenin bi-
linen en eski sözlüğü olan Divânü Lugati’t-Türk’te 
bu kelime hem “kaşuk” (Atalay, 1939, 383; 1941, 
347) hem de “kaşık” (Atalay, 1939, 504) biçiminde 
yer almıştır. Aynı eserde, “kepçe” ve “kaşık” karşı-
lığı olarak “kamıç” kelimesi de mevcuttur (Atalay, 
1939, 52, 359; 1940, 75).

Anadolu ağızlarında kaşık karşılığı olarak 
“cemiş” (TDK Derleme Sözlüğü, III/880); “cemiş-
ge” (TDK Derleme Sözlüğü, XII-Ek/4470); “çam-
ça/çamçak” (TDK Derleme Sözlüğü, III/1064); 
“çamçı” (TDK Derleme Sözlüğü, III/1064); “çöm-
çe [cemce, comca, cömce, cömcek, çömçe, çem-

Kaşık yapım aletleri
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çe, çoça, çomcu, çomça, çomçe, çomçu, çömçek, 
çömçü, çömüş, çönçe, çumça, çümçe]” (TDK 
Derleme Sözlüğü, IV/1412); kançal” (TDK Der-
leme Sözlüğü, VIII/2619); “karsuk” (TDK Derle-
me Sözlüğü, VIII/2669); “kepcik [kevcik]” (TDK 
Derleme Sözlüğü, XII-Ek/4545); “köcik” (TDK 
Derleme Sözlüğü, VIII/2947); “matlak” (TDK 
Derleme Sözlüğü, IX/3136); “nablak” (TDK Der-
leme Sözlüğü, IX/3232); “semet” (TDK Derleme 
Sözlüğü, IX/3579); “tirki” (TDK Derleme Sözlüğü, 
IX/3939) gibi kelimeler de kullanılmaktadır.

2. Yapı Olarak Kaşık
Kaşık genel olarak iki kısımdan meydana gel-

mektedir:
l) Sap,
2) Ağız veya kepçe. Yani kaşık ağzı veya ka-

şık kepçesi.
Kaşıklar üç şekilde isimlendirilmektedir:
1) Yapıldıkları maddelere göre:
(Tahta veya ağaç kaşık -ki bu da şimşir, ardıç, 

gürgen, meşe, armut, karaağaç vs. gibi yapıldığı 
ağacın ismini alabilir-, boynuz, bağa, sedef, aba-
noz, bakır, pirinç, demir, gümüş, altın gibi).

2) Kullanıldıkları yerlere göre:
(Çorba kaşığı, pilâv kaşığı, yemek kaşığı, ho-

şaf kaşığı, tatlı, muhallebi, çay, kahve, ilâç kaşığı 
gibi. Hatta bazı yörelerimizde oyun kaşıkları dahi 
kendilerine özgü olarak ayrıca yapılmaktadır. Bu 
arada süs kaşıkları da belirtilebilir).

3) Biçim ve şekillerine göre:
Bu da iki kısımda incelenebilir:
a) Sap şekillerine göre:
(Düz, yılanlı, burmalı, oymalı, sivri saplı ka-

şıklar gibi).
b) Ağız şekillerine göre:
(Oval, sivri, yuvarlak, armudi ve yaprak şe-

killi gibi).
Kaşık yekpare olarak tek maddeden yapıldığı 

gibi, ağzı başka, sapı başka maddelerden de yapı-
labilir. Nurettin Rüştü Bingül bu hususta şunları 

söylemektedir:
“Yekpare, abanoz, zergerdan, kemik, boynuz-

dan kaşıklar yapıldığı gibi, ağzı fildişi, sapı mer-
can, ağzı bağa sapı mozaik, ağzı bağa sapı fildişi 
kaşıklar da vardır”. (Resim 1, 2)

Celâl Esat Arseven ise: “Eski yemek kaşık-
ları şimşirden, hoşaf kaşıkları bağadan, muhalle-
bi kaşıkları kemik veya fildişinden, tatlı kaşıkları 
gümüşten olurdu. Hoşaf kaşıkları daha çukurca ve 
karınlı olup, umumiyetle bağadan yapılır ve sapları 
fildişinden olurdu. Bunların sap uçları mercandan 
veya sedeften oyulmuş kuşlarla da süslenirdi. Bu-
gün meraklılar tarafından bu kaşıklarla güzel ko-
leksiyonlar yapılmaktadır” şeklinde eski kaşıkları 
anlatmaktadır (Eren, 1984, 4-5).

Kaşıkların ağız ile sap kısımlarının birleştiği 
yer (boyun) de çeşitli biçimlerde olabilmektedir. 
Kaşıklar boyunlarına göre düz (Resim 3), dirsekli 
(Resim 4) veya kulaklı (Resim 5) olabilmektedir 
(Yılmaz, 2007, 28-30).

Günümüzde Konya’nın biricik kaşık ustası olan 
Mustafa Sami Onay, kaşığın yapımını ise şöyle anlatır:

“Konya tahta kaşıkları genelde armut, meşe, 
dut, ceviz, dişbudak gibi ağaçlardan yapılsa da; en 
makbul olanı ‘şimşir’den yapılanıdır. Şimşir kaşık 
yapılacak ağaç en az 15 cm kalınlığında olmalı. 
Yapılacak kaşığa göre 25 ila 30 cm boyunda kesi-
lir. İkiye ayrıldıktan sonra her bir yüzüne yapılacak 
olan kaşığın modeli çizilir. Bu çizgilere yakın bir 
şekilde keserle yontularak düzeltilir ve bu işleme 
‘taslak çıkarma’ denir. Daha sonra yine keserle 
iç ağız kısımları oyulur. Bu oyulan kısım, adına 
‘eğdi’ veya ‘değdi’ dediğimiz özel bıçaklarla ça-
pakları alınıp düzgün bir hâle getirilir. Arka kısmı 
ve sap kısmı bıçak, törpü, eğe ve zımpara yardımı 
ile düzeltilip kaşık yapılır. Yapılacak modele göre 
kaşıkla sap arasına ‘dirsek’ dediğimiz ve sapına 
‘delikli’ dediğimiz modeller el ile oyularak mo-
deller işlenir. Böylece kaşığın ahşap hâli bitmiştir 
(Mustafa Sami Onay’la 03.08.2015 tarihinde yap-
tığımız görüşme). (Resim 6, 7)
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KONYA KAŞIKÇILIĞI
“Kaşık yapma ve satma işi” (TDK Türkçe Söz-

lük, 1998, II/1233) olan kaşıkçılığın, Konya’ya, 
Anadolu [Türkiye] Selçukluları vasıtası ile Orta 
Asya’dan geldiği tahmin edilmektedir. Selçuklular 
Devrinde Konya, Doğunun birçok ünlü bilginini, 
seyyahını bağrında topladığı gibi, birçok talebe de 
Konya medreselerine koşmuş, bu şehirde tahsil 
görmüşlerdir. Talebelerin medrese hücrelerinde, 
bazı küçük el sanatları ile birlikte, ağaçtan kaşık 
oymak ve bunu pazarda satmak suretiyle geçimle-
rini sağladıkları, bundan dolayı da Konya’da, med-
rese talebesine (kaşıkçı molla) dendiği tevatüren 
söylenir (Önder, 1962, 366).

Zamanla medrese hücresinden Osmanlılar 

Devrinde esnaf birliklerine ve loncalara geçen 
kaşıkçılık daha çok yayılarak, Konya’nın bir sem-
tinde (Kaşıkçılar Çarşısı) açılacak kadar çoğalmış, 
bu zarif el sanatı halkın âdet ve ananeleri arasına 
girerek kutsal bir mahiyet almış, kaşık üzerine ef-
saneler, atasözleri, türküler, maniler düzülmüştür. 
XVIII ve XIX. yüzyıllarda Konya kaşıkçılığı, diğer 
Anadolu şehirlerinde, bu arada Tokat ve Kastamo-
nu’da yapılan kaşıklar arasında gerek sağlamlığı, 
gerekse zarafet ve güzelliği, motif ve cilası ile bir 
üstünlük kazanmış, doğu ve güney memleketleri-
ne Suriye, Mısır, Tunus ve Cezayir’e kadar uzanan 
geniş bir bölgeye ihraç edilen bir meta olmuştur.

Son yüzyıllarda Konya’nın namlı kaşıkçı-
larından Hatip Ruşen Efendi, Bursa’da bir kaşık 

Hüseyin Ruşen Efendi’ye verilen ödül beratı
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sergisi açmış, gördüğü rağbet üzerine 1900 yılında 
Paris el sanatları sergisine iştirak ederek altın ma-
dalya ile taltif edilmiştir (Önder, 1956, 2).

Hanım eğitimci, gazeteci ve siyasetçilerimiz-
den Hasene Ilgaz (1902-2000), yazdığı bir yazıda, 
Konya kaşıkçılığına dair şu sitayişkâr ifadelere yer 
verir:

“İstanbul’un beş yüzüncü yıldönümü münase-
betiyle Fatih Sultan Mehmet’in resmi olan kaşıklar 
fevkalade güzel bir sanat numunesi idi. Bir tesadüf 
olarak İstanbul’da bir dükkân vitrininde gördüğüm 
bu kaşıkların hepsini alarak yurt haricinde olan 
bulunan tanıdıklara, dostlara göndermek imkânını 
bulmuştum. Eğer sizler de kaşıkları görmüş olsay-
dınız muhakkak ki aynı şeyi siz de yapacak veya 
evinizdeki vitrin için bunlardan bir tane alacaksı-
nız.”

(…) “Bilhassa Fatih Sultan Mehmet’in resmi 
yapılan kaşıklar o kadar muvaffakiyetli çizilmiş 

ve boyanmıştı ki sanatkârını Konya’ya kadar gidip 
görmek, tebrik etmek yerinde bir hareket olurdu. Ve 
ben bu imkânı bulamadığımdan müteessir oldum.”

“Ayna gibi parlayan renk ve motif ahengi taşı-
yan bu kaşıklardan milyonlarca yapılsa eminim ki 
dünyanın her tarafında müşteri bulacaktır.”

“Kim bilir belki de aynı toprak üzerinde yüz 
binlerce insan Konya kaşıkçılığını bilmiyorlar 
bile…” (Ilgaz, 1956, 2)

Özellikle son elli yılda temininde kolaylık, 
sağlığa uygunluk (hijyen) gibi sebeplerle metal ka-
şıkların tercih edilmesi Konya kaşıkçılığına büyük 
bir darbe vurmuştur. 1960’lı, 70’li yıllarda ayak-
ta kalabilen birkaç kaşık atölyesi de turistik kaşık 
imaliyle hayatlarını beş on yıl daha idame ettire-
bilmişlerdir. Bu dönemde sade veya bezemeli/hatlı 
geleneksel Konya yemek/oyun kaşıklarına (Resim 
8, 9), aralarında devasa boyutluları da olabilen 
Mevlâna, semazen ve Yeşil Türbe motifli turistik 
kaşıklar da dâhil olmuştur (Resim 10, 11).

Konya Kaşıkçılığını Dünyaya Tanıtan Sa-
natkâr: Hatip Hüseyin Ruşen Efendi

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Hü-
seyin Ruşen Efendi, Konyalı Hatip Hüseyin Ruşen 
Efendi olarak tanındı. Mesleğinden dolayı nes-
linden gelenler Konya’da “Kaşıkçılar” lakabıyla 
anılıp Soyadı Kanunu’ndan sonra da “Kaşıkçı” ve 
“Kaşıkçılar” soyadlarını aldılar (Oğullarından Kâ-
zım Kaşıkçı, bilahare soyadını “Pakman” olarak 
değiştirmiştir). Yaptığı kaşıklarının özelliği, kendi 
geliştirdiği özel boyalarla çok canlı renklerle üze-
rine işlediği motifler ve bunların da üzerini yine 
kendi geliştirdiği özel bir cila ile kaplaması idi. 
Çok dayanıklı, cam gibi saydam olan bu cila, boya 
renklerini aynen göstermekteydi.

Hüseyin Ruşen Efendi yaptığı kaşıkları 15 
Nisan 1900-12 Kasım 1900 tarihleri arasında dü-
zenlenen ve 50 milyon kişi tarafından gezilen Pa-
ris Uluslararası Sergisi’ne (Paris World Fair/Paris 
Exposition Universelle/Paris Expo) Konya’dan 

Kaşık
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götürmüş, katıldığı bu sergide gümüş madalya 
(mansiyon) almıştır (Resim 13). Böylece Konya 
kaşıkları ilk kez dünyaya açılmıştır.

Hüseyin Ruşen Efendi’nin kaşıklarından bir 
kısmı Müteahhit Cevdet Ekşioğlu’nun koleksiyo-
nunda yer almaktadır (Işık, 2012, 206).

Günümüzde Konya Kaşıkçılığını Ayakta 
Tutan Biricik Sanatkâr: Mustafa Sami Onay

21.01.1960 tarihinde Konya’nın Hacıfettah 
Mahallesi’nde doğdu. Konya’da, “Kaşıkçılar” diye 
anılan bir sülaleye mensuptur. Babası; uzun yıllar 
Sultan Selim Camii’nde fahri olarak imamlık yap-
mış Hafız Şükrü Efendi, annesi Sabire Hanım’dır. 
27 Mayıs (günümüzde Yunus Emre) İlkokulunda 
başladığı eğitimini Konya İmam-Hatip Lisesinde 
sürdürdü. Bu okulun son sınıfında Konya Gazi Li-
sesine naklini yaptırarak buradan mezun oldu.

İlkokul sıralarında, ata mesleği olan kaşıkçılı-
ğa başladı. Demir kaşıkların yaygınlaşıp ahşap ka-

şıkların önemini kaybetmesi üzerine 1980 yılında 
mesleğini bırakıp, gelenekli kök boyalı yün halı ve 
kilim dokumacılığı yaptı. 1993 yılında tekrar ka-
şıkçılığa döndü. 2006 yılında Kültür Bakanlığının 
başlattığı Ölmeye Yüz Tutmuş Mesleklerin Yaşa-
yan Ustaları Projesi kapsamına dâhil edildi. Hâlen 
Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı olarak çalışma-
larını Mengüç Sokağı üzerindeki mütevazı dükkâ-
nında sürdüren Onay, “Yaşayan Kültürel Miras” ve 
2015 Yılı Yılın Ahisi” unvanları sahibidir.

Havva Hanım’la evli olan Mustafa Sami Onay, 
Hilal ve Şükrü adlarında iki çocuk babasıdır (Ken-
disiyle yaptığımız 03.08.2015 tarihli görüşme).

KONYA KÜLTÜRÜ VE 
FOLKLORUNDA KAŞIK
Konya kaşıkçılığı Konya’nın ruhuna işlemiş, 

Konya’nın zengin folkloru içinde müstesna bir 
mevki kazanmıştır. Konya âdet ve ananeleri arasın-
da kaşığın yeri büyüktür. Evlenmek isteyen genç 
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bir kız sofraya bir fazla kaşık koymak suretiyle bu 
maksadını aile reisine açıklar. Keza evlenmek iste-
yen delikanlı tahta kaşığı pilavın ortasına dikmek 
suretiyle ailesine bu maksadını ihsas ettirmiştir. 
Bilhassa düğünlerde ve büyük ziyafetlerde yemek-
ten sonra hep birlikte kaşıkların sapını kırmak su-
retiyle bereketin artacağı inancı kaşıkçılara daha 
geniş iş sahaları açmış ve sürümü artırmıştır.

Osmanlı askerî teşkilatında yeniçeriler üsküf-
lerindeki tuğ yerine bir adet kaşık sokmak suretiyle 
kaşığa kutsal bir önem vermişler, birbirlerine (ka-
şık yoldaşı) diye hitap etmişlerdir.

Kaşığın bir hususiyeti de eğlence vasıtası ol-
masıdır. Konya’nın kaşık oyunu meşhurdur. Şimşir 
veya armut ağacından yapılmış, iyi kurutulmuş ve 
cilalanmış kaşıklar avuç içindeki temaslarla gayet 
güzel ses çıkardığı için kastanyet olarak kullanıl-
mış, bu tatlı tempoya rakkasenin ayakları da uy-
muştur. Aynı zamanda Konya kaşıklarının sapları 
üzerine gayet güzel sözler yazıldığı için, bilhassa 

kadın topluluklarında bir sepet içinde getirilen ka-
şıklar çektirilmek suretiyle herkesin şansı denen-
miş ve bu yazılar okunarak çeşitli manalar veril-
miştir (Önder, 1956, 2).

Konya’nın Söz Dağarcığında Kaşık
Kaşık kelimesi, kendi gerçek anlamının ya-

nında gerçek ve mecaz anlamıyla birçok Konya 
kelime grubu, deyim ve atasözünde de yer almıştır.

Konya Deyimlerinde Kaşık:
Ağzına kaşık sığmamak
Düğün evini bilmezsin, samanlığa kaşık taşır-

sın.
Kaşık atmak/çalmak
Kaşık düşmanı
Kaşık havası
Kaşık ile pilav verir, sapı ile gözünü çıkarır.
Kaşık kadar
Kaşık kalıbı
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Kaşık sallamak
Kaşık sallamak
Kaşıkla verip kepçeyle geri almak
Sütten çıkmış ak kaşık gibi olmak

Konya Atasözlerinde Kaşık:
Bir kaşık aşla dokuz abdal geçinir.
Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar.
Ekmekten kaşık olur; ama her yoğurdun hak-

kına göre değil.
Elinden gelse bir kaşık kanda boğar.
Her ağaçtan kaşık olmaz.
Her kaşığın kısmeti bir olmaz.
Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya/doğru 

getiremez.
Kadın eli kaşık sapında kararır.
Kaşık, sakın koyma bulaşık.
Kısmetinde ne varsa kasığında o çıkar.
Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
Pilav yiyen kaşığını yanında/belinde taşır.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Sofrada kaşık; ona da gelir keşik.

Konya’da Kaşıkla İlgili İki Bilmece:
Ağzımıza hoş gelir / Dolu gider boş gelir.
Bir küçücük kumbara, zahire çeker ambara!

Bir Kaşık Manisi:
Bahçelerde sarmaşık
Ben yâre oldum âşık
Âşıklık ne zor imiş
Elimden düştü kaşık (Es, Arşiv; Odabaşı, 

1999, 38, 41 ve eşim Neriman Işık’tan değişik ta-
rihlerdeki derlemelerim)

Kaşıkçılıkla İlgili Bir Konya Efsanesi: 
Kaşıkçı Güzeli
Konya’nın Mevlevi Dergâhı civarındaki mü-

tevazı bir dükkânda, sanatının bütün incelik ve 
maharetini göstererek kaşıklara renk ve sır veren 
güzel bir delikanlı varmış. Gerek sanatı, gerekse 
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Kaşık yapım süreci

güzelliği ile, kısa zamanda muhitinde şöhret yapan 
bu delikanlıyı bir defacık olsun görebilmek maksa-
dile Konya’nın bütün dilberleri dükkâna taşınmaya 
başlamış, ince ipek tül peçeleri arasından kaşıkları 
değil, civan delikanlıyı süzen bu dilberler, hemen 
her gün dükkâna uğruyor, bir deste kaşık alıp gidi-
yorlarmış. Küçük kaşıkçı dükkânı, arı kovanı gibi 
işlemeğe, her taraftan güzel, nazenin müşteriler 
celbetmeğe başlamış.

Nihayet Kaşıkçı Güzelinin şöhreti, Konya pa-
şasının biricik kızı Gevher Sultan’ın da kulağına 
gelmiş. Gevher Sultan dadısını yanına alarak, dük-
kân müşterilerinin arasına karışmış ve delikanlıyı 
bir görüşte sevmiş... Artık paşa kızı da diğerleri 
gibi dükkâna devama başlamış.

Kaşıkçı güzeli de, kimin nesi olduğunu bilme-
diği bu cömert müşterisine gönlünü kaptırmakta 
gecikmemiş. Kaşık alışverişi devam ettikçe gencin 
aşkı alevlenmiş, içli ve ateşli mısralarını kaşıklara 
işlemiş. Öyle ki, her kaşık buram buram sevda tü-
ter olmuş. Gel zaman git zaman paşanın konağı da 
bir kaşık panayırı hâline gelmiş. Paşa, her sofraya 
oturuşta önüne sürülen bu sevdalı, çeşit çeşit na-

kışlı kaşıkları gördükçe merakı artar olmuş Kaşıkçı 
Güzelini görmeye karar vermiş. Bir gün beraberine 
kadı efendiyi de alarak kaşıkçı dükkânına gelmiş... 
Delikanlı, Paşayı hürmetle karşılayarak baş sedire 
oturtmuş. Konuşmağa başlamışlar. Paşa:

- Oğlum, demiş, kaşıklarına diyecek yok. Bil-
hassa ateşli beyitlerin kalbimi yakıyor. Biliyorum 
ki âşıksın...

- Evet, Paşa Hazretleri... Gizlemeye lüzum 
yok. Bu aşk beni için için kemiriyor.

- Kim bu gönlünü verdiğin dilber, söyle de bi-
lelim, belki bir çaresine bakarız.

- Bilmiyorum Paşam. Her akşam buraya geli-
yor, bir deste kaşık alıp gidiyor.

- Garip şey... Hiç konuşmadınız mı?
- Şimdiye kadar gözlerimiz konuştu birbirimi-

zi seviyoruz.
- Mademki öyle; sizi baş göz etmek de benim 

boynumun borcu olsun. Düğününüzü bizzat ben 
yapacağım. Bekleyelim bu dilber gelsin..

- Sağ ol Paşam!
Paşa ve kaşıkçı güzeli beklerler, Akşama doğ-

ru güzel dilber dükkânı teşrif eder. Paşa merakla 
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yerinden kalkar, Kızın peçesini kaldırıverir. Bir de 
ne görsün, sevgili kızı Gevher Sultan değil mi!.. 
Paşa bu durumdan evvelâ şaşkınlık duyar, bir kızı-
na bir de Kaşıkçı Güzeline bakar. Sonra:

- Allah’ın takdiri böyle imiş. Çağırın imam 
efendiyi, der ve nikâhlarını kıyar.

Onlar ermiş muradına.. (Önder, 1963, 17-19)

Konya Kaşık Oyunları
Oyuncuların ellerinde ritim aracı olarak ahşap-

tan mamul kaşıklar bulunduğu için oyunlar yaygın 
olarak “Kaşık Oyunu” adıyla anılagelmiştir. Ancak 
Konya’da kaşık havalarına ve kıvrak oyun havaları-
na -kaşık şıkırtılarına izafetle- “şıkıltım havası” den-
mektedir. Bu oyunlar Konya ve ilçelerinde gelenek-
sel ve en yaygın oyundur. Düğün gibi eğlencelerde 
oynanır. Oyuncuların, genel olarak daire biçiminde 
ya da birbirine tutunmadan karşılıklı oynadığı bu 
oyunlarda oyuncunun iki elinde ikişer kaşık bulu-
nur. Kaşıklar aynı zamanda oyunda ritim saz göre-
vini de üstlenmektedir. Düğüne gelen davetliler saz 
eşliğinde kaşık oyunlarına katılmak zorundadır. Ayrı 
topluluklar oluşturan kadın ve erkekler kendi arala-
rında oynarlar. Konya’nın yerlileri toplu oynamayı 
sevmediğinden kaşık oyunları çoğunlukla iki kişi 
tarafından karşılıklı olarak oynanır. Oyun esnasında 
birbirlerini takip eden oyuncular, birbirlerinin ayak 
ve vücut hareketlerindeki uyuma dikkat ederler.

Kaşık oyununun, Anadolu öncesinde, Orta As-
ya’ya kadar uzanan tarihî bir geçmişi vardır. Mev-
lâna’nın mısraları arasında geçen “çeng u çağane” 
terkibindeki “çağanağ” çalgısı haddi zatında iki iri 
kaşığın yüz yüze getirilmesi ve oyuklarına ziller ve 
daha sonraları yuvarlak çıngırakçıklar sıralanması 
suretiyle yapıldığı için Horasan bölgelerinin şimdi-
ki oyuncularınca “gaşağ” (kaşık) adıyla bilinir ve 
kullanılır. Hâlbuki Anadolu’da bu tipte oyun ka-
şıkları, ne de çalparalar yapılmadığından, tahtadan 
yemek kaşıklarıyla oyunlara devam edilmektedir. 
Konya’da, oyunlarda ahşap kaşıkların yanında ke-
mik kaşıklar ve parmak zilleri de kullanılmıştır.

Kaşıklı oyunların en belirgin özeliği şahsi ol-
ması, oynayanların beceri ve yeteneklerine bağlı 
olmasıdır. Herkesin kendine özgü figürleri vardır. 
Oyun yavaş bir tempoda başlar ve giderek hızla-
nır. Sazlar ve kaşıklar çalmaya başlayınca oyuncu 
müziğe göre topuk döver. Küçük adımlarla yürür, 
yan yan hareketlerle oyuna başlar. Kaşıklı oyunlar 
genellikle kapalı yerlerde, köy odalarında oynama-
larıyla da halay ve zeybeklerden ayrılır. Konya’da 
oturak olarak adlandırılan müzikli, oyunlu toplan-
tılarda oyuncu kadınlar da kaşıklarla oynar.

Sektirme, Keklik, Yerli Oyun, Aslan Mustafa, 
Sallama, Genç Osman, Ahmet Yavaş, Düz Oyun, 
Emmiler, Galkınma, İnce Çayır, Konyalı, Menberi, 
Turnalar, Aksinne ve Zambak Konya kaşık oyunla-
rının en bilinenleridir (Işık, 2013, 127).

Kaşık Edebiyatı
Konyalı kaşık sanatkârları, kaşık yapımı ve 

süslemesinde gösterdikleri mahareti, kaşık sapları-
na nakşettikleri beyitlerle sözde de göstermişler ve 
âdeta bir kaşık edebiyatı meydana getirmişlerdir. 
Tespitlerimize göre Konya kaşık edebiyatı başlı 
başlı başına bir makale konusu olabilecek kadar 
zengindir. Biz bu makalede konuya dair birkaç ör-
nekle yetineceğiz.

Mala mülke mağrûr olub dime yokdur ben gibi
Bir muhâlif rüzgâr eser savurur harmân gibi 

338/1919-20 (Resim 13)
*
Sunma dil balına dünyâ ki zehri andadır
Vîrdine aldanmagıl ki hârdır andan sakın (Re-

sim 14)
*
Kubbe-i eflâke benzer dânesi
Kızının karnında yatar ânesi (Resim 15)
*
Ya biri sana bir kaşık Ahmed-i Rıdvân gelür
Ye pilavı iç hoş âbı bedenine cân gelür 

1268/1851-52 (Resim 16)
*
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Ey günden zülfün açık yüzün ak
Ey benim zülf-i siyâhım gel berü buyurun 

1268/1851-52 (Resim 17)
*
Söz altundur gönül levhine derc eyle
Terazûya vur andan sonra harc eyle 

[12]88/1871-72 (Resim 18)

SONUÇ
Geçmişte Konya’da üretilen kaşıklar çoğun-

lukla İstanbul Caddesi üzerinde, Aziziye Camii’nin 
hemen batısındaki küçük dükkânlarda; turizme 
yönelik kaşıkların üretilmeye başladığı dönemde 
ise böyle kaşıklar, Mevlâna ve Türbe caddeleri 
üzerinde, Türbe Önü’ne yakın kesimlerde, turistik 
eşya satan dükkânlarda satılırdı. Her iki semtte gü-
nümüzde de hâlen mevcut olan dükkânlar ziyaret 
edildiğinde Konya kaşıkçılığının durumuna dair 
net bir fotoğraf çekmek mümkündür. Ne ki alına-
cak bu fotoğraf, Konya kaşıkçılığının tarihte yerini 
aldığına dair acı bir gerçeğin görüntüsünden baş-
ka bir şey olmayacaktır. Hele Aziziye’nin batısın-
da hâlen kaşık satışını sürdüren birkaç dükkânda 
satışa sunulan oyun amaçlı kutu kutu kaşıkların 
tamamına yakının plastik olması, böyle konulara 
duyarlı Konyalıların içini acıtır mahiyettedir. Diğer 
yandan ilgisizlikten yakınan Konya kaşıkçılığının 
son temsilcisi de dükkânını kapatma noktasına gel-
miştir. Eskiler: “Marifet iltifata tabidir, müşterisiz 
meta zayidir” demişler. Bu husustaki iltifat sahip-
leri en başta yerel yönetimlerdir. Yerel yönetim-
lerimiz, dağıttıkları hediyeler arasına –Konya’da 
bu sanatı tarihe gömmemek adına- behemehâl 
gelenekli Konya kaşıklarını da dâhil etmelidirler. 
Bütün Konyalı şunu iyi bilmeli ki; kaybolan sade-
ce bir meslek olmayacak, bu meslek çerçevesinde 
neşvünema bulan zengin bir kültür de unutulup gi-
decektir.
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1974 yılında Konya’da doğdu. Lisans öğrenimini 1992-
1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim 
Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. 
1998-2005 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Gü-
nümüz Konya’sında Yaşayan Bazı Geleneksel El Sanat-
ları (Ağaç İşçiliği-Toprak İşçiliği-Taş işçiliği-Kitap Sa-
natları)” konulu Doktora tezi ile ve Türk el sanatlarında 
önemli bir alan ve belgeleme çalışması yaparak “Doktor” 
unvanı aldı. 2009 yılında Amerika Minnesota eyaletinde 
Northern Clay Center’da 1 yıl süre ile seramik eğitimi ve 
Tandy Leather’da deri yüzey süsleme eğitimleri aldı. 2013 
yılında Uygulamalı Sanatlar Alanında Doçentlik unvanı 
aldı. Çalışmaları; seramik, deri, süsleme tasarımı ve halk 
kültürü alanlarından oluşmaktadır. Bu konulara ait ulusal 
ve uluslararası bilimsel yayınları ve sanatsal çalışmalar-
dan oluşan kişisel, karma ve grup sergileri bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk annesidir.

AĞAÇ TORNACILIĞI

ÖZET
Ağaç; geçmişten bugüne mimaride ve kulla-

nım eşyalarında tercih edilen sıcak bir hammadde 
olma özelliğini korumaktadır. İhtiyaçlar doğrultu-
sunda gelişen eşyaların yapımında düzeltme, gü-
zelleştirme ve işe yarar hale getirme merakı birçok 
mesleğin oluşumunda olduğu gibi, ağaç tornacılı-
ğının da doğmasını sağlamıştır. Konya’da halk ara-
sındaki bilinen adı çıkrıkçılık olan ağaç tornacılığı 
geleneksel Konya zanaatlarındandır. Çıkrıkçılık, 
geçmişten beri yaşayagelen, halk estetiğini ürün-
lere yansıtan, geleneksel yollarla çırak yetiştiren 
ve el sanatlarıyla ilişkili bir meslek olarak varlığını 
sürdürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ağaç, torna çıkrıkçılık.

ABSTRACT
Wood; In the past, today the architecture and 

use of goods remains the distinction of being pre-
ferred hot raw material. In line with growing needs 
correction in the production of goods, such as bea-
utification and many professions have become use-
ful in the formation of bring curiosity, it has given 
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rise in the wood turning. Çıkrıkçılık name known 
among the people in Konya, which are traditional 
craft of wood turning. Çıkrıkçılık, since that can 
live in the past, reflecting the aesthetic product of 
the people continues to exist as a profession related 
to apprentice training and handicrafts in traditional 
ways.

Key words: Wood, turning machine, wood-
turning.

GİRİŞ
Ağaç tornacılığı; işlenmeye elverişli ağaçların 

el tezgâhında biçimlendirilmesi işidir. Gündelik 
yaşamda ihtiyaç duyulan eşyalar ve onarımı için 
endüstriyel üretim koşullarından ziyade basit el 

aletleri ve kol gücünün ön plana çıktığı bir mes-
lektir. Konya çevresinde dokumacılıkta kullanılan, 
iplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, 
el veya ayakla çevrilen  bir çeşit çark olan çıkrık 
üretimi yaptıkları için geleneksel Konya zanaatları 
içinde çıkrıkçılık olarak bilinir. Çıkrıkçılık 19. Yy. 
sonlarından itibaren günümüz Konya ilinde yaşa-
yan ve halk kültürü ile beslenen aile meslekleri 
arasında yerini almıştır.

Osmanlı döneminde; Kürkçü Mahallesi İplik-
çi Camisi civarındaki Küçük Bedesten olarak anı-
lan Konya çarşısında, Hükümet Meydanından Azi-
ziye Camii ve Kapu Camii’ne kadar At Pazarı’na 
(Vakıf Çarşısı’nın önü) kadar uzanan alan içerisin-
de mesleklerini icra etmişlerdir (Uysal 2010,153; 
Altan 1940; Arabacı 1999; Konyalı 1997; Önder 

Çıkrıkçı İsmail Işıkçeviren
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1971). Ticari mekânların yer aldığı bu güzergâhta-
ki sokaklar aynı türden mesleklerin etkinliklerine 
göre isimlendirilmiş olup bu sokaklardan biriside 
Çıkrıkçılar İçi olarak anılmıştır. Günümüzde Mer-
kez Çarşısı ile Tevfikiye Caddesi arasındaki sokak 
içerisinde ve Kapı Camii’nin kuzeyinde yer alan 
Çıkrıkçılar İçinde mesleği icra eden bir adet dük-
kân kalmıştır (Fotoğraf No:1). Ağaç alet ve oyun-
caklar üreten son çıkrıkçı “Işıkçeviren Ağaç Torna 
Atölyesi”nin iki katlı dükkânı da kesme taştan inşa 
edilmiş orijinal bir yapıdır (Kuş, 2012, 187).

ÜRETİM YÖNTEMİ
Osmanlı döneminden 1940’lı yıllara kadar ba-

sit, kesici el aletleri ile yapılan tesviye işlerindeki 
aletlerden en önemlisi el rendesi denilen özellik-
le oklava, merdane vb. yuvarlak formlu eşyaların 
yapımı için kullanılan bir araçtır. El rendesi, kesi-

len ağaçların köşelerini sıyırmak ve yuvarlak form 
kazandırmak için gereklidir. (İsmail Işıkçeviren, 
Konya, 1961).

Bugün çıkrıkçılık her ne kadar eski usulüyle 
devam etse de, teknolojik gelişimlerden etkilenmiş 
ve el rendesinin yerini 1940’lı yıllardan itibaren 
elektrikli ağaç tornaları almıştır. Bir marangozluk 
aracı olan ağaç tornasının orta kısmına ağaç yer-
leştirilir ve punta denilen demir aletle ağaç tornaya 
sıkıştırılır.  Yerleştirilen ağacın ilk aşamada çapak 
denilen fazlalıkları temizlenir. Bu işlemde kullanı-
lan torna bıçakları yarımay şeklindeki gürez bıça-
ğı, küçük arde, büyük arde bıçakları olmak üzere 
çeşitlenir. Şekil olarak aynı olan bıçakların ölçü-
leri farklıdır (Fotoğraf No: 2). Kabası alınan ağaca 
daha sonra arde bıçakları ile istenilen form verilir. 
Son olarak yuvarlak bir demir diskin üzerine yer-
leştirilmiş zımparanın torna ağızına geçirilmesi ile 
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yüzey perdahlanır. Hazırlanan ağaç eşya üzerinde 
delik varsa, ayna veya mandarin adı verilen demir 
aletin ucuna matkap ucu geçirilerek torna ağızına 
takılarak delikler oluşturulur. Torna ustası tesviye 
sırasında bıçaklarını kullanırken elleri ve ayakla-
rını koordineli olarak kullanır. Bu el tezgâhlarında 
torna olacak ağaca devir kol hareketi ile verilmek-
tedir. Bıçakların ağızları kullanımdan dolayı köre-
lir. Bazı bıçakların ağızları işleme sırasında ağacın 
sertliğinden veya ustanın en küçük bir hatasından 
dolayı kırılabilir. Torna ustaları ağzı kırılan bıçak-
ları önce zımpara taşında düzeltir. Ardından yağ ta-
şında dakikalarca uğraşarak keskin hale getirirler 
(İsmail Işıkçeviren, Konya, 1961).

Ağaç tornası ile beraber ağaç oyma işlerinde; 
ıskarpela takımı, oluklu kalemler, bıçaklar, yüzey 
düzeltme işlerinde; törpü ve eğe takımları, kesim 
işlerinde; testere, birleştirme ve oyma işlerinde; çe-
kiç, kerpeten, delik delme işlerinde; matkap, ölçü 

almada ise; cetvel, metre ve kumpas kullanılmak-
tadır (İsmail Işıkçeviren, Konya, 1961) (Fotoğraf 
No: 3)

Çıkrıkçı ustası kendi ürettiği eşya ve aletleri 
süslerken, keçeli kalemler, sulu boya ve yağlı bo-
yalar kullanarak, özellikle canlı renklerle belli bir 
desene bağlı kalmadan boyama yapmaktadır. Yu-
varlak yüzeyli eşyalarda boyama yaparken, yaptığı 
eşyayı tornaya sıkıştırıp, döndürerek boyanın aynı 
hizada ve düzgün olmasını sağlamaktadır. Bazı 
eşya ve aletlerde görülen ve yakılarak iz bırak-
ma yöntemi ile yapılan süslemeler ise süslenecek 
aletin tornaya sıkıştırılması ve tornanın harekete 
geçirilerek istenilen yere formika veya kontrplak 
parçalarının sürtülmesi ile meydana gelmektedir.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
Zaman ilerledikçe teknolojinin getirdiği yeni-

likler karşısında gerileyen bu zanaat dalında üretim 
çeşidi oldukça geniştir. Ancak geçmişte yapılan eş-
yalarda kullanılan ağaçlar sağlamlık açısından da-
ima Kestane ve Gürgen ağaçları iken, günümüzde 
bu ağaçların çok pahalı olması ve yapılan eşyaların 
da satılmaması gibi etkenler göz önüne alınarak 
genellikle Kavak ağacı malzeme olarak seçilmek-
tedir. Günümüzde gündelik hayatta kullanım alanı 
olan ev eşyalarından; çiçeklik, vazo, masa ayağı, 
abajur ayağı, tırabzan, merdiven başlığı, sofra, sof-
ra altı, senit, kasnak, kaşık, pişirgeç, havan, satır 
sapı, dibek, et tokmağı, merdane, mayalı oklava 
(küçük oklava), kavanoz kapakları, tespih gibi 
çok çeşitli eşyalar ile çocuklar için hoppala-seksek 
(küçük çocukların içine oturtularak yüksek bir yere 
asılıp yaylarla hoplamasını sağlayan araç), beşik, 
araba, topaç, hasta insanlar için yapılan hasta otu-
rağı, koltuk değneği gibi eşyalar da çıkrıkçı ustası 
tarafından üretilmektedir (Fotoğraf No: 4-5).

SONUÇ
İnsanların ihtiyaçları ölçüsünde ortaya çıkan 

bu mesleğin öğrenme süreçleri halk kültürünün ya-

El Aletleri
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rattığı bilgilerle inşa edilmiştir. Bu bilgilerden yola 
çıkılarak yapılan bir ürün de ister istemez halkın 
ortak beğeni anlayışını ve halk kültürü öğelerini 
yansıtmaktadır. Bu kapsamda çıkrıkçılık geçmiş-
ten bugüne devam eden, kuşaktan kuşağa aktarı-
lan ve zamanın ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli 
ölçüde bireysel yaratıcılığa, değişmeye ve de ge-
lişmeye izin veren bir zanaat olmuştur. Geleneksel 
bir meslek olarak adlandırılan çıkrıkçılık, gelişen 
sanayi öncesinden kalan üretim yöntemleri ile var-
lığını sürdürmekte olup, fabrikasyon ürünler kar-
şısında bireysel yaratıcılık, folklorik teknikler ve 
turizmin katkısıyla rekabet gücü kazanarak tek bir 
usta ile ayakta kalmayı başarabilen ender bir zana-
at koludur.
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1988 tarihinde Aksaray’ın Cankıllı Köy’ünde dünyaya 
geldi. Ailevi sebeplerden dolayı 5 yaşındayken ailesiyle 
birlikte Konya merkeze geldi. İlk önce Keçeciler Mahal-
lesi’ndeki Yusuf İzzettin Horasanlı İlkokulu’nda birinci 
sınıfı okuduktan sonra çarşı merkezindeki Mahmut Şev-
ket Paşa İlköğretim okulunda ilkokulun geri kalan kısmını 
ve ortaokulu eğitimini tamamladı. Lise eğitimini Karatay 
Lise’sinde tamamladıktan sonra 2009 yılında başladığı 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bö-
lümü’nü büyük bir başarı ile bitirip 2013 yılında mezun 
oldu. Üniversitede okurken aynı zamanda mesleği mut-
fağında öğrenmek için gazetelerde deneyim ve tecrübe 
öğrenmeye başladı. Üniversitede eğitim görürken aynı 
zamanda 2010 yılında girdiği Yeni Haber Gazetesinde 
stajını yaparak mesleği öğrenmeye çalıştı. 
İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yılda gör-
düğü stajdan sonra vatani görevini yerine getirmek için 
yollara düştü. Kısa dönem askerliği Kıbrıs’ta yapıp gel-
dikten sonra Konya medyasında yer alabilmek için çeşitli 
iş başvurularından sonra Rasyonel Haber’de çalışmaya 
başladı. 
Rasyonel Haber’de Mersin Bölgesi için yayınlanan Cep 
Gazetesinin editörlüğünü yaptı.

ÇIKRIKÇILIK

ÖZET
Çıkrıkçılık bir diğer adıyla ağaç tornacılığı bir 

ustanın sabırla tornasının başında işlediği nakışa 
benzer. En eski mesleklerden, çıkrıkçılık Arap-
ça’da geçen “ağaç tornacısı” olarak tanımlanıyor. 
Halk arasında “haratlık” olarak biliniyor. Okun 
ahşap kısmı, masa, sandalye, kürsülerin yatakları, 
kirişleri, müzik aletlerinin bazı ahşap parçaları, çe-
şitli çocuk oyuncakları, kesici, delici, kazıcı, kırıcı 
aletlerin sapları bu beceriyle yapılıyor. Mesleğin 
ustaları çırak bulmakta sıkıntı çekerken, mesleğin 
yenilenen teknoloji karşısında kaybolmaya yüz tu-
tan meslekler arasında yerini alıyor. Son 5 nesildir 
Konya’da Bedesten Çarşısı’nda mesleğin yok ol-
maması için çabalayan 51 yaşındaki İsmail Usta, 
mesleği devredecek gözünün arkada kalmayacağı 
bir çırak bulamıyor. Çıkrıkçılık mesleği ile ilgili 
ürünler evimizin her yerinde belki bilmeden kulla-
nıyoruz. En önemlisi de küçük yaşlarda oynamak-
tan vazgeçmediğimiz yuvarlayarak çevirdiğimiz 
topaçlar en önemli ürünler arasında yerini alıyor.
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ABSTRACT
Woodcraftsmanship, also known as wood tur-

nery, resembles of an artisan’s work in front of his 
machine. One of the oldest professions, woodcrafts-
man is defined as “wood turnery” in Arabic. Amon-
gst public it is known as “haratlık”. Wooden part 
of an arrow, table, chair, dais bodies, beams, some 
wooden parts of music instruments, various children 
toys, bodies and holder of tools are being done by 
the practicians of this profession. While artisans of 
this professions are having hard times finding assis-
tants, by the developing technology this profession 
is amongst those which are about to go extinct. For 
the last 5 generations; İsmail Usta, 51, who struggles 
to prevent the profession from disappearing can not 
find an assistant who he can entrust his profession 
to. We use the products related to woodcraftsmans-
hip profession almost every part of our houses wit-
hout knowing it. The most famous one of the works 
done by woodcraftsmen is peg top which we cannot 
stop playing from very early days of our lives.

 
NESİLDEN NESİLE YAYILAN MESLEK
ÇIKRIKÇILIK
Ağaç tornacılığı (Çıkrıkçılık-Haratlık), aslın-

da özgün düşüncenin ve kabiliyetin alet hüneriyle 
ağaca yansımasıdır. Sabır ve dikkatin ağaçtaki son 
hali ustanın emeği ile ortaya koyduğu muhteşem 
yapıdır. Şimdilerde Konya’da bakıyorum da çık-
rıkçılık mesleği ile uğraşan kişi sayısı toplasan bir 
elin parmaklarını geçmiyor.  Günümüzde bu sabır-
la tornasının başında aşk ile çalışan kaç kişi bula-
bilirsiniz. Çünkü kaybolmaya yüz tutan meslekler 
arasında maalesef ağaç tornacılığı da yerini aldı. 
Bedesten çarşısında çıkrıkçılık mesleğini 5 nesil 
boyunca sürdüren İsmail Işıkçeviren, ile birlikte 
çıkrıkçılık mesleğini tanıtmaya çalışacağım.

ÇIKRIKÇILIK(AĞAÇ TORNACILIĞI) 
MESLEĞİNİN TARİHİ
Çıkrık büyük bir olasılıkla M.S. 500 ile 1000 

yılları arasında Hindistan’da keşfedildi. Orta 
Çağ’da Orta Asya üzerinden geçerek Avrupa’ya 
ulaştı ve iplik eğirmek için kullanılan iğin yerine 
geçti. İplik eğirme işlemini mekanize etmenin ilk 
aşaması iği yatay olarak yerleştirip büyük bir çark 
tarafından elle çevrilebilmesine olanak sağlamak 
olmuştur. Büyük çarklı çıkrık, sol elle liflerin tutul-
duğu, sağ elle de yavaş yavaş çarkın döndürüldüğü 
bir örnektir. Dönen iğe karşı liflerin belirli bir açıy-
la tutulması istenen büklümü sağlar.

İlk iyileştirmelere 16. yüzyılda rastlanmıştır. 
Bu iyileştirmeler 1790 yılında ABD›de ilk kendi ek-
seni etrafında dönen mile sahip çıkrığa kadar devam 
etmiştir. Daha modern çıkrıklarda iği döndürmek, 
lifleri çekmek için mekanik yöntemler kullanılmış 
ve aynı anda birkaç iği çok yüksek hızla çalıştırmak 
mümkün olmuştur. Daha yeni teknolojilerde sürtün-
me sistemi, hava püskürtme ve açık uçlu sistemler 
kullanarak bu hız daha da artırılmıştır. 

ÇIKRIKÇILIĞIN ÇEŞİTLERİ
BÜYÜK ÇIKRIK
Büyük çıkrık en eski çıkrık tiplerinden biridir. 

Lifler sol elde tutulur ve çark sağ elle yavaş yavaş 
döndürülür. Bu çıkrık uzun iplik eğirme tekniği 
için çok uygundur çünkü bu teknikte genellikle tek 
el etkindir dolayısıyla diğer elle çıkrık çevrilebilir. 
Büyük çıkrık ile genellikle yün eğirilir. ABD’de 
Conner Prairie yaşayan tarih müzesinde gösterim 
yün eğiren büyük çıkrık. Büyük çıkrığın boyu nor-
malde 1,5 metreden fazladır. Büyük tahrik çarkı 
etrafını dolaşan kolan ya da ip, daha küçük makara 
ve unun içinden geçtiği iği döndürür. Büyük çar-
kın her dönüşü için iğ çok daha fazla kez döner. 
Bu dönmenin sürtünmeyle çıkaracağı ısıdan çıkrı-
ğın tahta bedeninde nokta yanıkları olmaması için 
kendinden yağlı, kaygan, ve ateş almayan bir mal-
zeme olan kuş teleğinin divit kısmı araya kıstırılır. 
Eğirme, yün iğe tutturulduktan sonra şu iki işlem 
tekrarlanarak yapılır:

İlk olarak iğ ileri döner, yün iğin ucunda kıv-
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rılır, iplik olur. İkinci işlemde iğ geri döner, iplik iğ 
gerisine sarılır, yumak olur. Büyük çarkta ip eğir-
meye başlamak için öncelikle bir miktar lif iğin 
kaidesine, hem iğe hem de yüne kolay tutunan bir 
malzeme üzerine sarılarak bağlanır (örneğin mısır 
koçan kabuğu) ve iğin ucuna kadar el ile kıvrılır 
spiral şeklinde sarılır.

Sonra çıkrığı kullanan, bir tutam lifi sol eliyle 
yavaşça çektirerek, sağ eliyle tahrik çarkını ileriye 
doğru çevirmeye başlar. Aynı zamanda sol elindeki 
lifleri geriye doğru belirli bir açıyla iğden uzaklaştı-
rır. Sol el yün üzerindeki gerginliği, el ile iğ arasın-
daki uzanan lif miktarını, ve her uzunluk için iğin 
dönme sayısını kontrol ederek böylece üretilen ipin 
kalınlık, sıkılık ve kıvrıklığının iğe sarılmış tüm ip 
boyunca aynı olmasını sağlar. Yeterli iplik yapıldık-
tan sonra çark geriye doğru bir miktar ters yönde 
çevrilerek iğin ucundaki spiral çözülür ve yapılan 
iplik iğin uçtan gerilerinde bir bölgede iğe dik tutu-
lup iğin üstüne sarılır. Sonra ipin eğrilmiş kısmının 
sonu iğe sarılarak uca getirilir ve tekrar ilk etap tek-
rar edilerek aynı işleme devam edilir. Son işlem ip-

lik yumağını iğden bir kamış masraya aktarmaktır.

ÇİFT ÇARKLI ÇIKRIK
Büyük bir tek çark yerine iki küçük çarkı var-

dır. İlk çarkla iğ arasındaki ikinci çark aynı eksen 
etrafında birlikte dönebilen biri daha küçük iki si-
lindirden meydana gelir. İlk çark ikincinin küçü-
ğünü, ikincinin büyüğü iği döndürür. Bu çıkrığın 
boyutları daha küçüktür ama büyüğü gibi el ile ve 
ileri geri iki işlemli kullanılır. Çıkrıklar, kuyular-
dan su çekmek, tekstil fabrikalarında tezgahlarda 
ve eskiden yün eğirmek amacı için sıklıkla kullanı-
lan basit makinelerdir. Çıkrık sayesinde yünden ip 
de elde edilmesi mümkündür.

PEDALLI ÇIKRIK
Bu tarz çıkrıkların tahriği kullanıcının elin-

den ziyade ayağı yardımıyladır. Kullanıcı oturur 
ve döner çarka bağlı bir krank kolu ve pedal yar-
dımıyla çıkrığı döndürür. Bu şekilde kullanıcının 
iki eli de iplik eğirmek için kullanılır. Burada tah-
rik çarkı ağır olur ve dönme ivmesi sayesinde hız 
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pek değişmez, düzgün sonuç almaya yardım eder. 
Hızla dönen çarkı durdurup geri döndürmek pratik 
olmadığından, genellikle eğirme ve sarmanın aynı 
yönde yapılabilmesini, ipte gerilimin sabit olması-
nı, sonucun da doğrudan bir makaraya sarılmasını 
sağlayan bir düzenek vardır. Kullanan sadece lif 
miktarının ip boyunca aynı olmasına dikkat eder.

ÇİFT TAHRİKLİ ÇIKRIK
Çift tahrikli çıkrığın adı çarkın ve iğin etra-

fında iki kere dönen ip çekiş bandından gelir. İp 
çekiş bandı genelde çekince uzamayan bir iplikten, 
örneğin mum ipliğinden yapılır.

AĞAÇ TORNACILIĞI 
(ÇIKRIKÇILIK-HARATLIK) NEDİR?
Ağaç tornacılığı insanoğlunun ihtiyaçlarını 

sağlayan araç ve gereçlerini yaparken düzeltme, 
güzelleştirme ve işe yarar hale getirme merakı bir-
çok meslek gibi ağaç tornacılığının da doğması-
na yol açmış. Çıkrıkçılık mesleğine halk arasında 
“Haratlık” da denilmektedir. Çıkrıkçılık günümüze 

ulaşan nadir mesleklerden biridir. 
Basit kesici aletlerle yapılan tesviye işleri 

zaman içerisinde tezgahlarda yapılmaya başlan-
dı. Kesici, delici, kızıcı, kırıcı aletlerin saplarının 
yanında okun ahşap kısmı, masa, sandalye, kür-
sülerinin ayakları ve kirişleri, müzik aletlerinin 
bazı ahşap parçaları, çeşitli çocuk oyuncakları bu 
el tezgahlarında üretim yapan ustaların ellerinden 
çıkmaya başladılar.

ÇIKRIKÇILIK TEZGÂHININ 
KURULACAĞI YER
Çıkrıkçılık tezgahında ustanın hünerli elleri-

ne kalacak şekilde her yerde kurulabilir. Tezgahın 
üzerinde ortalama 1 metre boyunda 20 cm. eninde 
ve 3 cm. kadar kalınlığında iki adet zemin tahtası 
vardır. Bu iki tahtanın üzerinde 25 cm. yüksekli-
ğinde 6-7 cm. kalınlığında ve yaklaşık 50 cm. bo-
yunda iki ahşap parça bulunur.  Bu tahtalar zemin 
tahtasının iki yanında dik vaziyette durdurarak, 
ileri geri hareket ettirir. Bunlardan bir tanesi sabit 
olup diğeri ileri geri hareket eder konumdadır. Bu 
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ağaç parçalarının üzerinde torna olacak ahşapları 
her iki tarafından tutmaya yarayan uçları sivrice 
“punto” demirleri bulunmaktadır. Tezgahın bir di-
ğer parçası ise kemanesidir. Boyu 1 metrelik basto-
na benzer kemane. Kıvrık olan tarafı ustanın elinin 
tuttuğu tarafıdır. Burada basit bir tetiğe benzer tah-
ta parçası bulunur. 

AĞAÇ TORNACILARI 
ÇINAR AĞAÇLARINI SEVER
Tetik tahtası, bastonun düz tarafından gelen 

kayışın gergin veya gevşek kalmasını sağlar. Tor-
nacı bastona benzeyen bu aletin üzerindeki bu 
sicimi torna yapacağı ağaç parçasının üzerine bir 
sıra dolar, daha sonra bu ağacı uçları sivri olan 
yan ağaç parçasının demirlerinin arasına sıkıştırır. 
Sonra makineden geçerek ustanın hünerli ellerinde 
ürünlere şekil verilerek ürünler ortaya çıkar. Ahşap 
işlenmeden önce ilk aşamada ahşabın çapak de-
dikleri fazlalıklarının temizlenmesi gerekir. Bunun 
için uç tarafı yarım ay şeklindeki “Gürez” denilen 
bıçağı kullanırlar. 

Kabası alınan ağaca daha sonra bıçaklarla iste-
nilen form verilir. Son olarak sıfır zımpara ile per-
dahlanıp bitirilir. Burada bütün hüner çıkrıkçı us-
tasına düşmektedir. İki eli ve iki ayağını büyük bir 
maharetle çalıştırarak eşsiz güzellikte araç ve ge-
reçler yaparak meraklılarının beğenisine sunarlar.

5 YAŞINDA BABAMIN YANINDA 
MESLEĞE BAŞLADIM
Usta İsmail Işıkçeviren, çıkrıkçılık mesleğinin 

kendisi için ata mesleği olduğunu söyledi. Çıkrıkçı-
lık mesleği nesilden nesile gelen bir meslektir. Ben 
İsmail İşıkçeviren olarak nesilden nesile yayılan 
bir mesleğin kaybolmaması için uğraşıyorum. Ba-
bamın yanına 5 yaşından itibaren gelerek yanında 
öğrenmeye başladım. Babama da dedem öğretmiş. 
5 yaşında mesleğe geldim. Şimdi 54 yaşında 2 to-
run sahibi olarak mesleği yaşatmaya çalışıyorum. 

ÇOCUKLARIN KÜÇÜK YAŞLARDA 
OYNAMAKTAN VAZGEÇMEDİĞİ 
TOPAÇLAR, YÜRÜTEÇLER
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Çıkrıkçı ustası İsmail Işıkçeviren, yaptıkları 
ürünleri şu şekilde açıklıyor: “ Her ağacın birbi-
rinden ayrı özellikleri vardır. O yüzden her ağaçtan 
farlı ürünler ortaya çıkıyor. Zerdali ağacından zur-
na ve makara yapılır. Çünkü zerdali, damarsız olup 
işlemesi de çok kolay bir ağaçtır. Meşe ağacından 
ise topaç, korkuluk ayakları, havan, havaneli, san-
dalye parçaları gibi daha ziyade dayanıklı ve sağ-
lam olması istenilen eşyalar üretilir. Çekmeli tez-
gâhtaysa ağızlık, sarımsak döveceği, makara, çekiç 
sapı ve bilumum eşya sapı yapılır. Bununla birlikte 
ağaç tornacılarının en sevdiği ağaç çınar ağacıdır. 
Öyle ki ustaların dediklerine göre Allah bu ağacı 
sanki ağaç tornacıları için yaratmıştır. Onları en 
çok uğraştıran ise meşe ağacıymış. Dayanıklı ve 
çok sert olurmuş meşe ağacı; doğal olarak işleye-
ni de bir o kadar uğraştırırmış. Sap yapımında çok 
kullanılan meşenin, Gaziantep ağzındaki adı zin-
diyan ağacıdır. Fırın küreği, oklava, ekmek tahtası 
yapıyoruz. Çok severek yaptığımız bir diğer ürün 
de topaçlardır. Şimdiki nesil pek bilmez. Ama kü-
çükken topaçlarla oynardık. Onları da yeni yetişen 
nesil pek bilmez. Çocuklar için yürüteçler, hoppala 
gibi onların oynamaktan zevk aldığı oyuncaklarla 
çocukların neşesine neşe katıyoruz”

ÇIKRIKÇILIK MESLEĞİNİN 
GELECEĞİNDEN ÜMİDİNİZ VAR MI?
Bu mesleğin geleceği, diğer pek çok unsur-

la birlikte ormanlarımızın da varlığına sıkı sıkıya 
bağlıdır. Pek az sayıda kalan çıkrıkçılık ustaları, 
her ne kadar ağaca bağlı olsa da teknolojinin tehdi-
di altında olan mesleklerdendir. Konya’da çıkrık-
çılık mesleğinin günümüzde pek değeri olmasa da 
belli bir kesim yine de yaptıklarımızı beğeniyorlar. 
Ama mesleğin geleceğini yürütecek çıraklar bula-
mıyoruz. Hiçbir çırak toz toprak içinde iş yapmak 
istemiyor. 

Çıkrıkçı ustası İsmail Işıkçeviren birçok mes-
lek gibi bu mesleğin de tarihin tozlu sayfalarında 
yerini alacağını söyledi. Usta İsmail Işıkçeviren: 

“Atadan gelen bir meslek olarak mesleği kendi ai-
lemiz içinden sürdüren 5. Nesil olarak çıkrıkçılık 
mesleğini yürütüyoruz. Çıkrıkçılık mesleği yeni 
yetişen nesil ile birlikte kaybolma tehlikesi karşı 
karşıya kaldı. Benden sonraki nesil bu mesleği yü-
rütemeyecek. Zaten çıraklar da gelmiyor. Çoğu sa-
nayide çalışmayı tercih ediyor. Gençler genellikle 
toz toprak olmayan rahat çalışabileceği işleri tercih 
ediyorlar. O yüzden ustalar olarak mesleğe çırak 
bulamıyorum. Önceden meslek ile uğraşan birçok 
ustalar vardı. Ancak Konya’da parmakla sayılacak 
kadar azaldı. El emeği göz nuru ile yapılan ürünle-
ri bazı vatandaşlarımız değersiz olarak görüyor. O 
zaman da yıllarını bu mesleğe adamış biri olarak 
üzülüyoruz. Şimdilik boş zamanımı dolduruyor bu 
trabzan işi, elde çekilmiş ağaç kıymeti ve değerini 
bilenler sayesinde harçlığımı çıkarıyorum. Ne ya-
palım Allah bilir, bundan sonra ne yapacağımız da. 
Şimdiye kadar Rabbim aç koymadı, açık koymadı, 
kimseye muhtaç etmedi, şimdiden sonra da etmez 
inşallah” diyor.

İlerleyen yaşına rağmen İsmail Usta, elinden 
geleni yapıp esnaflıktan kopmuyor. Mesleğin yok 
olmaması için sabah namazından sonra gelip, ak-
şama kadar el emeği, göz nuru ürünlerini yapıyor. 
Bazen esnaf arkadaşlarına çay ısmarlıyor, bazen de 
ağaç kokusunun içinde çay içmenin keyfini sürüyor.   

KAYNAKÇA:
http://bendenneolur.com/kaybolan-meslek-

ler-ve-son-ustalar/
http://www.istib.org.tr/dosyalar/edergi/

mart-nisan-2015.pdf
The Columbia Encyclopedia, Altıncı Basım. 

Columbia University Press
1994-2007 Britannica Concise Encyclopedia.
 Spinning wheel. In Encyclopædia Britannica. 

7 Nisan 2007’de Encyclopedia Britannica Onli-
ne’dan erişildi.

Encyclopedia Britannica Onbirinci basım, ip-
lik eğirme maddesi
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Kazım ÖZTÜRK

1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam Hatip 
Lisesi’ni Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitü-
sü’nden mezun oldu.
Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve 
yöneticilik yaptı. 
Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan 
Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel ya-
yın Yönetmenliği görevleri ifa etti.
İlesam (İlim Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği) ve Türki-
ye yazarlar Birliği üyesidir.

TAKUNYACILIK

ÖZET
Takunya, Camilerde, evlerde, hamamlarda 

kullanılan, kişinin ayağını yerin çamur ve ıslaklık-
larından koruyan bir tür ayakkabıdır. Konya’da es-
kiden çok sayıda takunya ustası vardı. Günümüzde 
ise bu meslek tamamen ortadan kalkmış durumda-
dır

ABSTRACT
Sabots, used in houses, mosques and pub-

lic baths, are shoes that protect the user from the 
muddy and wet floor. There used to be many sabot 
masters in Konya. However, this craft has totally 
disappeared.

GİRİŞ
Dünya çok hızlı dönüyor. Teknoloji akıllara 

durgunluk verecek şekilde gelişiyor, ilerliyor. Alış-
kanlıklar, yaşam biçimleri, tüketim kalıpları sürek-
li değişime zorlanıyor, değişiyor. 

Kaybolan, eskiyen meslekleri ve sanatkârları-
nı yakından tanımak tarihsel gerçeklik olduğu ka-
dar, sosyolojik ve psikolojik/duygusal zenginliktir. 
Bu meslek ve nesnelerin kayboluşunun nedeni, 
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ekonomik koşulların değişmesinden kaynaklanı-
yor. 

Kaybolan meslekler için seçilen sade mekân-
lar, bu mekânlarda dökülen göz nuru ve alın teri-
nin mübarekliğiyle harmanlanan yoğun emek, her 
zaman anılmaya değerdir diye düşünüyorum. Dün 
olmadan bugün, bugün olmadan yarın var olabilir 
mi? Akıl hünerinin birer nişanesi olan bu meslek-
lere karşı nankör olmamalıyız: Zarafet, ince işçilik, 
dikkat ve titizlik isteyen bu meslekler, bizleri eski 
zamanlara bağlayan çok önemli bağlardan biridir. 
Bu meslekler eski kültürümüzün birer birikimidir: 
İçlerinde çok şeyi saklamaktadırlar. Ama ne yazık 
ki; kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş, unutu-
lan bu meslekler kimimizin belleğinde tatlı bir anı, 
kimimizin de belleğinde kaydı olmayan veya sade-
ce ses duyum yoluyla duyulan bir kelimedir. 

Bugün taşçılık, hattatlık, değirmencilik, şer-
betçilik, gazozculuk, dokumacılık, çömlekçilik, 
demircilik, kalaycılık, tenekecilik, nalıncılık, nal-

bantlık, çulculuk, sepetçilik gibi meslekler değişen 
ekonomik koşulların bir sonucu olarak seri üreti-
me, robotlara, makinelere yenik düştü. Birer birer 
tarihteki yerlerini aldı ve alıyorlar. 

TAKUNYACILIK
Nalın nedir?
Hamam icinde giyilen bir tür terlik. Daha çok 

camide abdest alanların ayaklarını yıkayınca giy-
dikleri bir tür terlik. 1

İtalyancada topuk anlamına gelen “tacco” ke-
limesinden türemiştir. İtalyan ya da İspanyol kül-
türündeki dansta kullanıldığı için takırtı çıkarması 
ve bu yüzden tahta olması şarttır. Odun terlik, tah-
tadan yapılır. 2

Hap hup diye çıkardığı sesten dolayı “hap-
hap” diye adlandırılan nesne. (Gaziantep)3

1 https://ekşisözlük.com/takunya
2 www.uludagsözlük.com/takunya
3 A.g.e.
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Takunyanın asıl malzemesi ceviz, gürgen, çı-
nar, şimşir ve dut ağacıdır. Gürgen hem ucuz hem 
de bol bulunan bir ağaç olduğundan takunya yapı-
mında tercih edilir. Bunların içerisinde en makbul 
olanı ise şüphesiz şimşir veya abanoz ağacından 
yapılanıdır.

Şimşir ağacından yapılan takunyaların işçiliği 
de zordur. Suya ve aşınmalara çok dayanıklıdır. Çı-
nar ise suya dayanıklı değildir. Islak zeminde kısa 
zamanda dağılır. Çınar ağacından yapılan nalınlar 
ucuz olduğundan fakir halk tarafından tercih edi-
lirdi.

NALIN NASIL YAPILIR?
Nalın yapılacak ağaçlar hızarlarda biçilir. Hı-

zara götürülen kerestelerin kuru olması gerekmek-
tedir. Kerestelerin bir çift nalın (ayak numarasına 
göre) çıkacak şekilde boylamaları yapılır. Bir çift 
nalının et kalınlığı ne kadar olacaksa o yükseklikte 
ve kalınlıkta keresteler boylanır. Sonra dikdörtgen 
prizma şeklinde kesilen keresteler ortalarından ke-
silerek ikiye ayrılırlar. Bu işlemle her tek “nalın”ın 

aynı dokulu (ağacın kendine has damarı vardır) çı-
kışı sağlanır. Hızarın olmadığı dönemlerde bütün 
bu işlemler tümüyle “nalıncı keseri” ile yapılırdı. 
Ağaç tamamen bu keserle şekillendirilip yontu-
lurdu. Sonraları hızarlarda belli kalıplarda kesilen 
ağaçlar yine nalıncı keseri ile rötuşlanarak takunya 
haline getirilirdi.

Daha sonra nalıncı keseri ile yontma işlemine 
geçilir. “Nalıncı keseri gibi hep kendine yontar” 
deyimi de bu keserin yapısından ve yaptığı işlev-
den, ustanın ağacı kendine doğru yontarak şekil 
vermesinden kaynaklanmaktadır. Nalıncı keserinin 
sapı ile ağzı arasındaki açı dardır. Bu nedenle nor-
mal keserlere göre sapları da daha uzun olur. Kü-
tük üzerinde takunyalara şekil verilirken keserin 
kopardığı yongaların hepsi dağılmadan takunyacı-
nın kucağına dolar. Bu nedenledir ki “hep kendine 
yontar” sözü doğmuştur ve doğrudur da. Uzun bir 
uğraştan sonra şekillenen nalının zımpara işine ge-
çilir. Sonra boyama işlemi yapılır. Kırmızı en çok 
kullanılan boya rengidir.

Verniklenerek parlatılan nalınlar satılmak üze-
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re raflardaki yerlerini alırlar. Nalın almaya gelen 
kadınlar ve kızlar ayaklarının ölçülerine göre na-
lınlarını seçerler.

Nalıncı, nalınların üst tasmalarını müşteri-
sinin ayak ölçüsüne göre hemen oracıkta özel ta-
kunya çivisi ile (siyah ve geniş başlı bir çividir) 
çakarak verir.

Nalınların tasmalarının inci süslemeli olanı 
olduğu gibi kamyon lastiğinin keten bölümünün 
ince dilimler halinde kesilerek yapılanı da, kösele 
olanı da vardır.4

NALININ VE NALINCILIĞIN 
TARİHTEKİ YERİ
Rehber Ansiklopedisinde nalıncılığın tarihteki 

yeriyle ilgili olarak şu bilgilere yer verilmiş:

“Nalın, Arapça’da ayakkabı anlamına gelen 
‘nal’ ve bir çift ayakkabı anlamına gelen “naleyn” 
kelimelerinden türemedir. Türkçede ‘nalin’ şeklin-
de söylendiği gibi ‘nalın’ olarak da kullanılmakta-
dır.”

Nalın, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde, gün-
lük hayatta geniş ölçüde kullanılırdı. XIX. yüzyılın 
sonlarına kadar nalın yapımı, özellikle İstanbul’da 
bir meslek ve sanat dalı haline gelmişti. Hususi na-
lıncı ustaları ve pazarları mevcuttu. Gene bu asır-
larda berber çıraklarının, ayakları çıplak olarak, 
kendilerine has nalınlarını dükkânlarında giyme 
mecburiyetleri vardı.

Osmanlı hamamlarında, müşteri nalınlarıyla, 
hamam tellaklarının nalınları ayrı yapıda idi. Hatta 
nalınların kullanıldıkları hamamları ve buna ben-
zer yerleri belirtmek için nalınlara beyitler bile ya-
zılırdı. 

Ayağında nalını
4 Diyarbekirlioğlu, M. Ali, Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar, 
Cilt: 1, İstanbul, İTO, 2010. s.127-129
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Gelir salını salını
Yürümene değişmem
Alsam dünya malını.
Ayağımın nalını,
Eğdim kiraz dalını,
Zengin olsan ne yazar
Köpek yesin varını.
Nalını tıkır tıkır
Gülüşü fıkır fıkır
Gelişi güzel ama
Gidişi ölümden beter.
Eskiden fırın, abdestlik, ocaklık (mutfak) vb. 

gibi yerlerin temiz tutulması ve temizlenmesi için 
de özel nalınlar giyilirdi.

Eski adıyla “hap hap” olarak bilinen takun-
ya, ençok Güneydoğu illerinde kullanılıyor. (Ga-
ziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt…) Sağlık 
açısından yararlı olduğunun bilincindeymiş bunları 
alanlar.

“Vücudun statik elektriğini alıyor “hap hap” . 
Bunu giyenlerin ayaklarında ağrı sızı olmaz…

Bahçe, fırın, mutfak vb. gibi yerlerin temiz tu-
tulması için de buralarda nalınlar giyilirdi.

Nalınlar, uzun ömürlü olması ve kısa zamanda 

nemli yerlerde çürümemeleri için, abanoz gibi sert 
dokulu ağaçlardan yapılırdı.

Nalıncılık, kendi başına ustalık ve ihtisas is-
teyen bir meslektir. Nalınların tabanları tek parça 
tahtalardan meydana gelmektedir. Ayaklara rahat 
giyilebilmesi için üstlerine kayış parçaları takılır. 

Eskiden nalınların kullanıldıkları yerlere göre 
üstlerindeki tasmaların durumu değişirdi. Saraylar-
da, konaklarda kullanılanlarla, gelinlerin çeyizine 
konan nalınların kayışları son derece süslü, üst 
kısmı işlemeli çuhalarla kaplanırdı. Bazen bunlara 
sedefli işlemelerin de takıldığı olurdu. Nalınların 
tasma üzerleri süslendiği gibi, tahta kısımları da 
çeşitli geometrik şekiller çizilerek ve sedef, gümüş 
vb. kıymetli şeylerle işlenirdi. Bunlara “sedefli na-
lın” ismi verilirdi.

Osmanlı Türklerinin sanatı, sanat alanındaki 
ince zevki her alanda görüldüğü gibi bu sahada da 
kendini göstermiştir. Bir şairin bunu anlatmak için 
sarf ettiği; “Batılı, Osmanlının nalınını yerde bul-
sa, gerdanlık, diye boynuna takar!” sözü bu bakım-
dan çok manidardır.

Nalınların, ayakları yüksek ve alt kısımları 
geniş olanlarına “tezgah”, “takunya”, altı yüksek 
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olmayıp, yere yakın olanlarına da “silme nalın” 
ismi verilmektedir. Nalınlar görünüşleri bakımın-
dan da değişiktirler. Burunları küt, oymalı, kemer-
li gibi şekilleri de vardır. Eskisi kadar olmasa da 
günümüzde de değişik tipleri, bilhassa Anadolu’da 
kullanılmaktadır. Sinop’un sedef ve Afyonkarahi-
sar’ın telle (telli) işlenmiş nalınları da çok ünlüdür.

Peygamber efendimiz zamanında kullanılan 
nalınlar bugünkülerden farklıydı. Onlar altı deri, 
üstü açık ve taşmalı ayakkabı şeklindeydi. Hadîs-i 
şerîfte; “Yahudilere benzememek için namazları 
nalın ile kılınız.” buyruldu. Resûlullah ve Eshab-ı 
kiram, sokakta giydikleri nalın ile namaz kılarlar-
dı. Nalınları temiz ve Mescid-i Nebî kum döşeli 
idi. Kirli nalınla girilmezdi.4

Plastiğin hayatımıza girmesiyle birlikte kul-
lanımı azalan ahşap ürünlerden biri de takunya-
dır. Hemen hemen üretimi bitme noktasına gelmiş 

4 www.mynet.com

olan el yapımı bu ürün hala yaşatılmaya çalışılıyor. 
Üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayan takunyalar 
günümüze kadar benliğini koruyarak geliyor.

Özellikle takunya üzerindeki rengarenk de-
senler ve kişiye özel tasarımlar takunyaya olan il-
giyi tekrar gündeme getiriyor.

Uzmanların takunya kullanımı tavsiyelerinde 
özellikle ayak sağlığı açısında ahşabın kullanımı 
önermeleri ve bakteri taşımama özelliği, mantar 
gibi birçok ayak hastalığına karşı da tercih sebep-
leri arasındadır.5

SONUÇ
Sonuçta daha ucuz, daha pratik ama asla ta-

kunya kadar sağlıklı olmayan plastik terlikler 
piyasaya hâkim olmuşlardır. Bugün Avrupa’da, 
özellikle de Hollanda’da ahşap ayakkabılar hala 
üretilmekte ve devlet desteği ile bu mesleği yapan-

5 www.kanal16.com.tr
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lar yaşatılmaktadır.
Eskiden camilerimizde, şadırvanlarda, ha-

mamlarda yüzlercesini bir arada gördüğümüz ta-
kunyalar yok artık.

Lastik ayakkabı ve terliklerin günlük yaşamı-
mıza girmeleri ile takunyalar ve bu meslek ustaları 
yaşamımızdan çıkmışlardır. Meslek yok olmakta-
dır ve zor günlerini yaşamaktadır.

Ne yazıktır ki takunyacı dükkânlarında plas-
tik terlikler satılmaktadır. Nalın satarak geçinmek 
mümkün değildir. Bu ustaların ailelerinde de mes-
leğe heves edenler çıkmamaktadır. Turistik amaçlı 
üretilen takunyaların maliyeti yüksek olduğundan 
bu mesleğin piyasa şartları karşısında hayatta kal-
ması için mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.

30-40 yıl öncesine kadar şehirlerimizde ve 
kasabalarımızda nalıncılar çarşısı diye çarşılara 
isimlerini veren nalıncılık ne yazık ki son nefesini 
vermek üzere olan mesleklerdendir.

Konya’da; Çıkrıkçılar içinde; tahta işiyle ilgi-
lenenler, aynı zamanda nalın da yaparlardı. İstan-
bul’da Tahtakale’de, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak 
caddelerinin birleştiği köşede yakın zamana kadar 

takunyacılar vardı. Özel taşlar, sedefler, gümüşler-
le süslü Osmanlı dönemi takunyalarını, günümüz-
de ancak Topkapı Sarayı müzesinde, Türk İslam 
Eserleri müzesi ve Ankara Etnoğrafya müzesinde 
görmek mümkündür. 

 Bir zamanlar gelinlerin çeyiz sandığını süsle-
yen takunyalar şimdi süs eşyası oldu.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte eski mes-
lekler; bakırcılık, kalaycılık, semercilik, nalbantlık 
gibi takunyacılık da yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya. Bir zamanlar tarihi evlerin banyolarında, 
hamamlarda, cami ve mescitlerde kullanılan takun-
yalar artık süs eşyası oldu.

50 yıl önce Konya’da yaklaşık 100’e yakın ta-
kunya ustası vardı. Şimdi çarşıyı ararsanız bir tane 
bile takunya bulamazsınız.  Bir takunya ustası şöy-
le diyor: “önceleri tabir yerindeyse vagon vagon 
takunya satardık. Şimdi senede 60 tane satıyoruz, 
o da camilere. Ağaç bitti. Zaman plastik zamanı. 
Burası; “çıkrıkçılar içi” idi. 1980’lerde çıkrıkçılık 
bitti, hepsi kapandı. Teknoloji yüzünden yüzlerce 
sanatkâr işsiz kaldı. Eski sanatlarda bir bir yok ol-
maya başladı.”

İşlemeli Takunya Yakma Takunya
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DÜLGERLİK ve 
KARAGÖZ USTALIĞI

ÖZET
Ahşap bina inşaatı konusunda uzmanlaşan 

meslek koludur. Dülgerler geleneksel Türk evinin, 
özellikle ahşap ev yapımının ustasıdırlar. Betonar-
me yapı teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bu mesle-
ğe ilgi azalmış olup günümüzde, bu mesleği devam 
ettiren ustalarımızın sayısı yok denebilecek kadar 
azalmıştır.

Bir yapının kaba ağaç bölümlerini (ana taşı-
yıcı sistemi) ve ahşap kısımlarını yapanlara “dül-
ger”, bu ustaların işine de “dülgerlik” denir. Ahşap 
binaların ana çatkısının kurulması, bütün binalarda 
merdiven, döşeme, çatı, tavan gibi kısımların ya-
pılması dülgerlik işidir. Dülgerliği marangozlukla 
karıştırmamak lazımdır. Marangoz çeşitli mobilya-
ları, evin pencere, kapı, dolap gibi ahşap elemanla-
rının imalatını yapar. Bunları yerine koymak, kasa-
ları takmak ise dülgerin işidir.

ABSTRACT
Carpenter; The Word “carpenter” is derived 

from Persian language. It is used for people doing 
woodworking of constructions. It is written in his-
torical records that Prophet Noah and Prophet Zac-
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hariah were carpenters, too.
Carpentry; a skilled trade in which the pri-

mary work performed is the cutting, shaping and 
installation of building materials during the const-
ruction of buildings. Carpenters are the masters of 
traditional Turkish Houses especially wooden hou-
ses. People lost their interest in this job with the 
common usage of reinforced concrete construction 
technology. Today, the number of people interes-
ted in this job is decreasing day by day. It is called 
carpenter who works with the rougher part of the 
wood (wooden base) of a construction and their 
work is called as carpentry. Carpentry includes the 
construction of the framing of wooden houses, the 
construction of stairs, flooring, frameworks and 
roofs of all the buildings. It is important to know 
the difference between “carpentry and joinery”. A 
joiner manufactures various types of furniture, the 
door and window of a house etc. installation of the-
se materials are the work of the carpenter. Today, 
carpenters are called as “assembler”. 

Oak and Pine the leading trees, used in car-
pentry work. Each of these trees has its own unique 
features. Oak is durable, rigid and heavy tree. As 
for pine, it is not as durable as oak is light. Apart 
from these trees, other trees are also used in car-
pentry. Before anything else, carpenter pays atten-
tion to knot-free, dryness and without insects. Re-
gions with knots constitute of the weakest point of 
trees because they are not as a whole with the main 
tree. If tree is wet, it will squirm in time; herewith, 
dry or dried wood in building construction is pre-
ferred. Infestation is another cause of reducing du-
rability of the wood. A variety of tools are used to 
measure, cut, assemble and process in carpentry. 
In measurement process, meter, ruler, miter, spirit 
level, plumb; in cutting process, saw, in shaping 
process, plane, grater; in pounding process, ham-
mer and adze are the most significant tools, used 
in carpentry. 

Keywords: Carpenter, Carpentry, Master, 
Wood master

DÜLGER:
Dülger/Dürûger Farsça bir kelime olup, Yapı-

ların kaba ağaç işlerini yapan kimselere verilen bir 
isimdir1. Nuh (as) Peygamberin ve Zekeriya (as) 
peygamberin mesleğinin dülgerlik olduğu tarihi 
kaynaklarda geçmektedir. (Vikipedi özgür ansik-
lopedi, Güncel Türkçe Sözlük) Ünlü Türk Mima-
rı, Mimar Sinan’ın Hassa Mimarları ocağındaki 
görevi dülgerliktir. O dönemin vazgeçilmez en 
önemli meslek grubundan biridirler.

DÜLGERLİK
Ahşap bina inşaatı konusunda uzmanlaşan 

meslek koludur. Geleneksel Türk evinin, özellik-
le ahşap ev yapımının ustasıdırlar. Betonarme yapı 
teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bu mesleğe ilgi 
azalmış olup günümüzde, bu mesleği devam et-
tiren ustalarımızın sayısı yok denebilecek kadar 
azalmıştır. Bir yapının kaba ağaç bölümlerini (ana 
taşıyıcı sistemi) ve ahşap kısımlarını yapanlara 
“dülger”, bu ustaların işine de “dülgerlik” denir. 
Ahşap binaların ana çatkısının kurulması, bütün 
binalarda merdiven, döşeme, çatı, tavan gibi kı-
sımların yapılması dülgerlik işidir. Dülgerliği ma-
rangozlukla karıştırmamak lazımdır. Marangoz 
çeşitli mobilyaları, evin pencere, kapı, dolap gibi 
ahşap elemanlarının imalatını yapar. Bunları yeri-
ne koymak, kasaları takmak ise dülgerin işidir. Gü-
nümüzde bu işi yapan ustalar montaj ustası adı ile 
anılmaktadır.

Dülgerlik işlerinde kullanılan ağaçların başın-
da meşe ve çam gelir. Bu ağaçlardan her birinin 
kendine özgü özellikleri vardır. Meşe dayanıklı, 
sert ve ağır bir ağaçtır. Çam ise, meşe kadar daya-
nıklı olmamakla birlikte, hafiftir. Bunların dışında 
başka ağaçlar da dülgerlik işlerinde kullanılırlar. 

1 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasım-
ları 1978, 1989)
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Bir dülger her şeyden önce kullanacağı ağacın bu-
daksız, kuru, böceklenmemiş olmasına dikkat eder. 
Budak bulunan bölgeler ağaçların en zayıf noktası-
nı oluştururlar. Çünkü asıl ağaçla bir bütün halinde 
değildirler. Ağaç, yaş (ıslak) olursa, zaman içeri-
sinde  kuruyacağından eğilip bükülür; bu nedenle 
inşaat yapımında kuru, kurutulmuş ağaç tercih edi-
lir. Böceklenme de ahşabın dayanıklılığını azaltan 
bir başka nedendir.

Dülgerlikte ölçmek, kesmek, işlemek ve mon-
taj yapmak için çeşitli aletler kullanılır. Ölçme iş-
leminde metre, cetvel, gönye, düzeç, çekül; kesme 
işlerinde hızar. testere, düzeltme işlerinde planya, 
rende, çakma işlerinde ise çekiç ve keser dülgerlik-
te kullanılan aletlerin en önemlilerindendir.

DÜLGERİN ÇALIŞMA SİSTEMİ:
Genelde ev yaptıracak kişi öncelikle yaptıra-

cağı evin arsasını, bağını temin eder. En az bir yıl 
sürecek ev/konak inşaatının hazırlıklarına başlar. 
Yaptıracağı evin model ve şekline karar verebilmek 
için, önceden yapılmış evleri, konakları gezer, tet-
kik eder. 1950’li yılların sonlarına kadar başlangı-
cından bitimine ev/konak yapabilecek usta/dülger 
sayısı çok azdır.  Öncelikle bu ustayı/dülgeri belir-
lemek gerekir. Bunun için ya daha önce ev yaptır-
mış kişilerin tavsiye ettikleri ustalarla görüşmeler 
yapılır, anlaşılır. Ya da esnaflar kahvesine uğrayıp 
bu konuda meşhur olmuş dülger/usta araştırılır. Bu 
ustaların yaptıkları işler görülür, incelenir ve ant-
laşma yapılır. Evi yaptıracak kişi  yaptırmak istedi-
ği evi/konağı, Dülgere/Ustaya kabaca tarif eder ve 
hoşuna giden örnek binayı tarif eder. Dülger/Usta 
şehirdeki evin/konakların tamamına yakınını bildi-
ğinden tarif edilen eve/konağa benzer bir ev yap-
mak için arsayı enine boyuna tetkik eder sonra bir 
kroki çizdirilir2. Binanın arsaya hangi şekilde, han-

2 1978 yılında görüşme yaptığımız yerel ustalar ev planlarının, 
halk arasından yetişmiş, çizgici denen kişilerce kabaca düzenletti-
rildiği, sonra uygulamaya geçildiği anlatmışlardır. Sözen M. - Dül-
gerler O.N. (1979), “Konya Evlerinden Örnekler” O.D.T.U. Mi-
marlık Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Bahar 1979. s.80, Ankara.

gi konumda daha uygun düşeceği fikrinde mutabık 
kalınır ve işçilik ücretinde yevmiye yahut kabala 
usulü anlaşılıp el sıkışılır. Artık inşaatın başlama-
sından bitimine kadar tüm sorumluluk dülgerdedir.

Dülger; duvar ustasıyla, “Benna/benne” ko-
nuşur; evin/konağın ölçülerini, kaç katlı, kaç oda-
lı olacağını söyler. Duvar ustası yapıya kaç metre 
küp (mikâp) taş gideceğini, ana duvarlar ve dolma 
duvarlar için kaç bin kerpiç döktüreceğini hesap-
lar. Dülger ise, yılların verdiği deneyimle, binada 
kullanacağı ahşap malzemenin, yani, ana hatılların 
“taban kirişlerinin/tapanların”, direklerin, “hezen-
lerin”, “kirişlerin”, “kollukların”, “dolmalıkların”, 
“payandaların/firengilerin” hesabını çıkartır. Bun-
lar kaba inşaatın ana malzemelerini oluştururlar. 
Çıkartılan hesaplara göre Ağa (Evi yaptıracak kişi)  
tarafından ustalara malzeme paraları ve işçiliğe 
karşılık olmak ve daha sonra hesaptan düşmek üze-
re avans/ kaparo verilir. Ev/konak inşaatına başla-
nır. Antlaşma, iki şahit huzurunda  “söz bir, Allah 
bir” sözleri ile tamamlanır.

Eski dönemde bina yapmak, günümüzde ol-
duğu gibi, ekip işiydi.  Ekip başı olan Dülger/Usta 
ekibini kurar, inşaat için gerekli malzeme hesap-
lanır ve temin edilirdi. Taş malzeme yakın çevre-
de bulunan  taş ocaklarından, Sille taş ocağından, 
Gödene taş ocağından veya Yazır Taş ocağından 
birinden temin edilirdi. Sipariş verilen taşlar at ara-
baları veya kağnılarla inşaat mahalline getirilir, in-
şaat alanının hemen yakınına, duvar ustasının gözü 
ile taş seçebileceği bir mesafeye istif edilirdi. Bir 
metre yükseklikte istif edilen taş malzeme ölçülür,  
m3 (metre mikâp) olarak hesaplanıp ücreti ödenir-
di. Konya ve çevresinde bir çok bölgede yetişmiş 
işinin ehli duvar ustası var ise de Sille’li3 ustalar 
ünlü olup genellikle bu ustalar tercih edilirlerdi.

Kerpiç döken ustalar çamurla haşır neşir ol-
muş, işinin ehli kişilerdir. Çoğunlukla Hocacihan’lı 

3 1978 yılında yerel ustalarla yapılan ve ses kayıtları alınan Sille’li 
Mustafa Yapıcı, Osman Yapıcı ve Marangoz Küçük Mustafa 
Derbent’tin sözlü anlatımları, Dülgerler O.N. 
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veya Ova köylerindendirler. Bu ustalar genelde 
günün ilk ışıklarıyla birlikte (Sabah Namazından 
Sonra) ekip olarak inşaat mahalline gelirler, inşaa-
tın yapılacağı arsanın boş olan bir köşesinde, yapı 
temellerinden ve izbe adı verilen yarım bodrum-
dan çıkartılan4 toprağın içerisine sarı saman (çürük 
saman)5 katarak çamuru kararlar; diğer ameleler 

4 Turgut,A.N. (2003), Eski Konya Evleri, s.37; “Atalarımız kerpiç 
yapımında kullandıkları toprağın helal toprak olmasına çok dik-
kat ederlerdi. Bu toprağı kendi bağ ve bahçelerinden temin eder-
ler, toprak sahibi olmayanlar alacakları toprağın yerinin vakıf ve 
mezarlık olmamasına çok dikkat ederlerdi. Toprak sahibi olmayan 
insanlar genelde arsa kiralayıp bu arsanın toprağıyla kerpiç ya-
parlardı. Gerçi bu işin ticaretini yapanlarda kerpiç satarlardı ama 
kullandıkları toprağın yeri bilinmediğinden hazır kerpiç alacaklar 
bu hazır kerpiçleri pek makbul saymazlardı. Eski kerpiç evlerin 
bahçeleri yarım ila bir metre kadar zeminden aşağı düşerdi….”
5 Sarı saman (Çürük saman) kullanılmasının nedeni; genelde hay-
van yemi olarak kullanılan saman, kış sezonu süresince saklana-
bilmesi için samanlıklarda veya açık arazide “Noda” adı verilen 
toprak yığını altında saklanır. yağış altında kalan veya zeminden 
gelen rutubetle samanın bir bölümü sararır ve rutubetle kokusu 
değişir. Bu samanı hayvanlar yemedikleri için kenara depolanır. 

Konya ve çevresinde yöresel olarak tezkere adı ve-
rilen ve iki kişi tarafından taşınan ahşap kaplarla 
çamuru kerpiç dökülecek yere çekerler, bir seferde 
iki ana ve iki kuzu’nun imal edileceği kerpiç kalıp-
larına dökerlerdi. 

Kerpiç Ustası, tezkerelerle veya çamur kova-
sıyla getirilip kerpiç kalıbına dökülen kerpiç hamu-
runu, çamur malasıyla bastırarak sıkıştırır, düzeltir, 
üzerini kalın bir saman tabakası ile kaplar ve kalıbı 
kaldırır6. Kalıba yeni kerpicin dökülmesi amacıyla 
ahşap kerpiç kalıbı, içerisinde saman ıslatılmış su 

Ayrıca kış sezonu sonrasında, yeni ürün samanın depolanması için 
samanlıklar temizlenip artık malzemelerde bir kenarda toplanır. 
Hayvanların yemediği bu bozulmuş samanlar atılmayıp kerpiç ve 
çamur sıva içerisinde kıtık olarak kullanılır.
6 Kerpicin üzerinin saman tabakası ile kaplanmasının nedeni açık-
ta, güneş altında bırakılan kerpiçlerin yüzeylerinin hemen kuruyup 
çatlamasının önüne geçmek içindir. Zira saman iyi bir nem tutucu 
olup yüzeydeki ani kurumayı önler. Yüzeyde çatlamayı önleyen 
donatı, kıtık görevini görür.

Konya Ağaç Pazarı
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çukurunda ıslatılır. Böylece çamurun kalıba yapış-
masının önüne geçilmiş olur.  İnsanın çamurla olan 
bu mücadelesi günün son ışıklarına kadar devam 
ederdi. Ameleler öğle paydosunda heybelerinden 
çıkardıkları azıklarını yufka veya tandır ekmeğine 
katık edip karınlarını doyurup Allah’a şükreder, 
gölge düşmüş bir köşede namaza dururlardı. İnşaat 
yerine yakın olan ve mahallenin boş alanlarına dö-
külen binlerce kerpiç kuruyuncaya kadar çocukla-
rın, tavukların eşelememesi, malların çiğneyip de 
ziyan etmemeleri için komşular tarafından korunur 
ve gözetlenirdi. Konya ve çevresinde üretilen ana 
kerpiç boyutları 25x25x10 cm, veya 27x27x10 cm 
ölçüsündedir. Kuzu adı verilen küçük kerpiç bo-
yutları ise 25x12,5x10 cm veya 27x14x10cm ölçü-
lerinde yapılmışlardır.7 

Dülger o zamanlar Konya Ağaç Pazarına8 ge-
tirilen tomruklardan, daha önce hesapladığı ölçü 
ve adetlerde kereste alır, kağnı veya at arabalarıyla 
inşaata taşıttırıp kullanacağı boy ve cinse göre istif 
ettirir. Böylece inşaatta kullanılacak ana malzeme-
ler hazırlanmış olurdu.

Genelde mübarek bir gün olan cuma gününe 
rastlayan bir sabah dülgerle, taş duvarı örecek usta 
7-8 ameleyle gelirler, ustanın bir gün önceden ölçü 
alıp ip çektiği arsaya dualarla ilk kazma vurulup 
temel eşilmeye başlanırdı. Temel duvarının ge-
nişliği genelde 75 veya 80 cm olur ve buna “ana 
duvar” denirdi. Bu temel binanın yapılacağı alanı 
çepeçevre kuşatırdı. Evin oturacağı zeminin tama-
mı kazılmaz, sadece temel duvarları için kazı yapı-
lırdı. Bu kazının derinliği asgari bir metre olmakla 
beraber zeminin sağlamlığına ve don seviyesine 

7 Sözen M. - Dülgerler O.N. (1979), s.80.
8 Konya ağaç pazarı, önceleri Larende caddesi üzerinde, günümüz-
de Vakıf Çarşı İş hanı’nın güney batısında iken 1950-1960’lı yıl-
larda yine Larende Caddesi üzerinde, Etnografya Müzesi ve Söy-
lemez konağı (günümüz balık pazarının bulunduğu yer) çevresinde 
faaliyet göstermiş, 1980’li yıllarda bu günkü Marangozlar Sanayi 
Sitesinin kuzey-doğusundaki bölgeye taşınmıştır. Dülgerler O.N.

göre derinlik değişirdi9. Evin İzbesi (Mahzen, Ki-
ler) için, bir odanın veya sofanın (Mabeyin) altı 
kazılabilirdi. Ameleler zeminin sağlamlığına göre 
temel kazısını yaparken taşçılar, baş ustanın ver-
diği ölçülere göre, kaba taşları murçlarla, çekiçler-
le, çelik kalemlerle yontup gönyeler, dikdörtgen 
şekline getirirdi. Besmeleyle temele indirilen taş-
lar, şakul tutulup ip çekilerek örülürken iç ve dış 
duvar taşlarının arasında kalan boşluklara harçla 
küçük parça taşlar “helik” doldurulurdu. Ev sahibi-
nin (Ağanın) zenginlik durumuna ve isteğine göre, 
köşe taşlarının birbirini daha sağlam tutabilmeleri 
için demirciler tarafından özel olarak yapılmış, her 
iki başı 90º eğri demir lamalar taşlara açılan yu-
valara oturtulur, kurşun dökülerek sabitleştirilirdi. 

Binanın temelleri örülürken dülgerin tem-
bihlediği “bıçkıcılar” ikişerli ekip halinde gelerek 
tezgâhlarını inşaatın uygun bir tarafına kurduktan 
sonra dülgerin verdiği ölçülere göre, çırpı çektik-
leri ağacı iskelenin üzerine çıkartırlardı10. İskele 
üzerine çıkartılan ağaçlar, oynamaması için demir 
kancalarla sabitleştirdikten sonra ustanın biri ağa-
cın üzerine çıkar, diğer usta altta olmak üzere özel 
yapılmış bıçkıcı hızarıyla inşaatın çeşitli bölümle-
rinde kullanılacak tavanlık, tabanlık tahtaların, di-
reklerin, merdivenlerin, silahlıkların, dolap kapak-
larının kerestelerini biçerlerdi. 

Temel duvarlarının ve ahşap kesim işinin ta-
mamlanmasından sonra Dülger, kalfası ve yardım-

9 Turgut, A.N. (2003), s.20’de Temel yapılışı ve Köşe bağlantıları 
başlığı altında şu bilgileri anlatır. “Evin yapılacağı arsa tesviye edi-
lerek iki veya iki buçuk metre derinliğinde, bir metre eninde temel 
kazıldıktan sonra toprağı sıkıştırma faaliyetine geçiliyor. Kasap 
kütüğü kadar büyük ve ağır bir ağaç kütük üstüne el tutmaya mah-
sus iki tutacak yapılarak kuvvetli iki amale tarafından bu kütük kal-
dırılıp vurularak toprak sıkıştırma işlemi yapılıyor, akşam giderken 
bu sıkıştırdıkları temelin içerisine su dolduruluyor sabah gelince 
tekrar sıkıştırma işlemine girişiyorlardı. Bu su salma ve dövme 
işlemi toprak suyu kabul etmez bir duruma gelene kadar devam 
ediliyor. Bu işlemin on, on beş gün sürdüğü söyleniyor. temelin 
zemini artık taş gibi sertleşmiş olduğundan temel ustaları temeli 
yontulmamış sağlam taşlarla örmeye başlarmış.” daha aşağıda ise 
“bu bilgiler bana amcam anlatmıştı, o da babasından duymuş”
10 Küçük bir teneke kutu içerisinde kırmızı renkteki aşı boyasına 
batırılmış ipliğe çırpı ipi, ipliğin ağaç üzerinde bıraktığı ize de çırpı 
adı verilirdi.
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cılarıyla birlikte inşaat mahalline gelirlerdi. Dülger 
ve kalfasının omuzlarında taşıdıkları zembillerde 
kullanacakları alet, edevat bulunurdu. Bunlar hızar, 
çatal çekiç, gülle, ayak keseri, testere, kol bıçkısı, 
el keseri, metre, şakul, su terazisi, burgu, planya 
vb. inşaat yapımında kullanacakları alet takımları 
idi. Usta ayak keseri ile yedi sekiz metre uzunlu-

ğundaki Ana Kirişleri (hezenleri) yontup dört köşe 
yapmak için saatlerce uğraşırdı. Bu işlemlerin ya-
pımı aşamasında Taş, bıçkı, sıvacı ustaları, dülger, 
demirci, çilingir; çamurla, ağaçla, taşla, toprakla, 
ateşle, demirle uğraşırlarken inşaat alanı bir ka-
rınca yuvasına dönüşmüştür. Her bir kişi meslek 
ateşinin körüklediği, alın teri, helal kazanç elde et-

Bir Ahşap İskeletli binada kullanılan bağlantı detayları

Ahşap iskeletli bir binada ahşap elemanların akullanılışı
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menin hazzı ve coşku dolu bir gayret içinde çalış-
maktadırlar. Geçmişte yapmış oldukları evlerden/
konaklardan daha iyisini yapabilmek arzusu içinde 
ustalar birbiri ile danışırlar, istişare ederlerdi. 

Bina temeli, yer seviyesinden bir metre kadar 
yükseldiğinde (Su basman seviyesi) duvarcılar bi-
rinci aşama işlerini bitirmiş, inşaatı dülgere teslim 
etmişlerdir. Duvarların ortasında kalan evin orta 
bölümünün zemini taban yapılacak seviyeye kadar 
toprakla doldurulur ve sıkıştırılır. Dülger temelin 
oturması, harcın/çamurun kuruması için dört beş 
gün beklerdi. Önceden hazırladığı 7-8 m uzunlu-
ğunda, ~25x20 cm ölçülerindeki çıralı çam veya 
ardıç ağacından yapılmış iç ve dış taban kirişlerini 
(tapan), duvar üzerini kapsayacak şekilde, terazi-
sinde yerleştirirdi. Duvarların üzerine yerleştirilen 
taban kirişleri arasına, enlemesine kolluk adı veri-
len döşeme kirişleri, ortalama 40 cm aralıkla yer-
leştirilip, üzeri taban tahtalarıyla kaplanarak evin 
tabanı hazır hale getirilirdi. Direk dikilmesi gere-
ken yerlere kapazlama adı verilen ağaç takozlarla 
bağlantılar yapılırken binanın sağ köşe direğinin 
dikilme işi, cuma günü salaların verileceği saatlere 
denk getirilirdi. Dülgerler, taban (tapan) kirişlerinin 
seçimine çok özen gösterirlerdi. Nedeni ise evin/
konağın tüm ağırlığının bu  kirişlerce taşınacak ol-
masıdır. Ahşap binalarda temel duvarının üzerine 
boydan boya yatay olarak yerleştirilen ağaçlara ta-
ban (tapan) kirişi/hatılı denirdi ki taşıyıcı direkler 
bunların üzerinde yükselirdi. Bunların boylarının 
uzun olmasına, çam iseler, reçineli olmalarına dik-
kat edilirdi. Ayrıca  nemli olan mekânlarda ( mut-
fak, gusülhane, ahır vb.) ardıç ağacı tercih edilirdi. 
Eski konakların çoğu ardıçtan yapılmış oldukların-
dan günümüze sağlam olarak gelebilmişlerdir11.

Bıçkıcıların biçtiği ~20x20 cm ölçülerindeki 
direk cuma namazının salaları verilirken binanın 

11 Konya’da Ardıç ağacının önemini anlatmak, özelliklerine vurgu 
yapmak için  halk arasında yaygın söylentilerden biri de şudur. “ 
Bir gün bir yapı çökmüştür. Bunu duyan eğilmiş, beli bükülmüş 
eski bir ardıç dile gelmiş ve “Orada bizim gardaşlardan (kardeş) 
kimse yok mu?..” demiş;

sağ köşesine dikilir, dibinde kurban kesilirdi. Usta, 
köşe direğinin dik olması için biraz geriye çekilip 
dikeyliğini/şakulünü kontrol ederken elinde keser-
le bekleyen yardımcısına direk bağlantı ağacını ile-
ri-geri çekmesi için talimat verir; direk tam şakule 
geldiğinde « Mıhla!» demesi ile yardımcı bağlantı 
ağacını tabana/tapana çivilerdi. Direğin doğruluğu 
sağ ve sol üst köşelerinden kontrol edilip ayarla-
nırdı. Köşe direği dikilirken okunan duaya “âmin” 
demek için inşaata gelen komşuların “Allah hayır-
lı uğurlu etsin” dileklerine ev sahibi de “Rabbim 
daha iyisini de sizlere nasip etsin” temennisi ile 
mukabele ederdi. Daha sonra usta iki direk ara-
sına bir ip çeker; gelenler bu ipe entarilik basma, 
birkaç metre bez, havlu, patiska, bohça, peşkir ve 
elbiselik kumaş asarlardı. Bu âdetin ismi “ustaları 
yoklatma, ustaları saçılama” olup, ipe takılan bu 
hediyeler ev sahibinin değil binayı yapan ustaların 

olurdu12.
Köşe ve bölme direkleri dikilip bağlantı kol-

lukları atıldıktan sonra bıçkıcıların biçtikleri ~8-10 
m uzunlukta, ~25x30 cm ölçülerinde olan ve bi-
nanın ikinci katının yükünü taşıyacak ana kirişler 
atılırdı. Bacalı evlerde tavan veya baca kasnağını 
oluşturacak ağaçlar ormandan geldiği şekilde kul-
lanılırdı. Eğer biçilirlerse elyafları zarar göreceğin-
den mukavemeti azalır, eğilme/bel verme ihtimal-

12 ÜREDİ, K. (2009) Şehrin Ahşap Zamanı, s.20,21

Kapak Tahtaları



200 201

leri doğardı.
Bıçkıcılar genelde iki kişilik ekipten oluşurdu. 

Bunlar sabahın erken saatlerinde inşaata gelirler, 
ustalardan birisi bıçkının dişlerini çapraz pensesi 
ile bir sağa bir sola hafifçe eğerdi. Diğer usta ise 
biçilecek tomrukların iskelesini hazırlardı ki bu 
iskeleler iki buçuk metre uzunluğundaki sağlam 
bir ağaca X şeklinde çakılmış, kuşaklı 4 ağaçtan 
oluşurdu. Ustalar iskele üzerine yuvarlayarak veya 
omuzlayıp bin bir zahmetle tezgah üzerine çıkartıp 
demir kancalarla tezgah ayaklarına sabitleştirdikle-
ri tomruktan bir kapak13, yani bir boy düzensiz lata, 
biçip düzgün bir yüzey elde ettikten sonra ağacın 
alnına biçeceği tahtaların kalınlık ölçüsünde şakul 
tutup çirpi çekerdi. Kırmızı renkteki çirpi izlerini 
ağacın düzeltilmiş yüzeyine boydan boya taşırken 
tomruk istenilen kalınlıkta biçilmeye hazırlanmış 
olurdu. İskele üzerine çıkacak usta yemenilerini 
çıkartır, çorapla çalışarak kendini sağlama almış, 
tomruk üzerinden düşme riskini azaltmış olurdu. 
Ustalar şapkalarını çıkartır, başlarına bir bohça bü-
yüklüğündeki patiskadan yapılmış renkli mendille-
rini bağlarlardı. Bazıları da pantolonlarını çıkartır, 
paçaları ayak bileklerine kadar uzun ve uçkurlu 
külotları ile birisi aşağıda kalır, bir diğeri tomruk 
üzerine çıkar, haftalarca sürecek ağaç biçme işine 
besmele çekerek başlarlardı. Henüz hızarla ağaç 
biçme tekniği bilinmediği senelerde o işin usta-
ları tarafından düzgün elyaflı, az budaklı ağaçlar 
seçilirmiş. Bu tomruklar balta ve ağaç kamalarla 
üç dört parçaya bölündükten sonra ayak keseri ile 
yontularak binada kullanılmak üzere çeşitli kalın-
lıklarda tahtalar elde edilirmiş. Bu tarzda hazırlan-
mış kereste örneklerini günümüzden 150-200 yıl 
kadar önceleri yapılmış binaların kapılarında, do-
lap kapaklarının, tavan ve taban tahtalarının arka 
yüzeylerinde görebiliriz. Gününüze ulaşan birçok 
tarihi evde aslına uygun çok eski ahşap kapı, pen-
cere, dolap, kiriş, seren vb. ahşap elemanlar var 

13 Tahta haline getirilmek üzere biçilen tomruğun kenarından çı-
kan, bir yüzü eğmeçli tahta.

Sıva raspası yapılmış bir evin direkleri, Tabanlar/tapanlar, 
Firengiler, ortadirek ve kerpiç dolmalar  açıkça 

görülebiliyor.
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iken, günümüzde restorasyon yapıyoruz diye bu 
elemanlar ya kırılıp yok ediliyor veya eskiciye sa-
tılıp yerine kötü taklitleri yapılıyor. Maalesef bu 
yeni yapılanlar özgün olmadıkları gibi çabuk bo-
zuluyor ve yapının orijinaliği de kalmıyor. 

Şerit makinesinin ahşap imalat sektörüne gir-
mesinin ardında iş bulamayan bıçkıcılardan eli 
ayağı tutan gençler meslek değiştirmek veya ma-
rangoz, dülger, sıva ustalarının yanlarında karın 
tokluğuna amelelik yaparken, yaşı belli bir noktaya 
gelenler işi bırakmak zorunda kalmışlardır14. 

Evin/Konağın yapımını üstlenen Dülger, cad-
de veya sokağın durumuna göre binanın cephe 
düzenlemesini yapar. Evin gösterişli olması için 
köşk, kızlar sekisi, selamlık gibi bölümleri çıkma 
tarzında dışa taşırırdı. Bu bölümleri taşıyan kiriş-
lerin uçları çeşitli biçimlerde yontulur, pah verilir 
veya profillendirilerek estetik bir görünüme sahip 
olması istenilirdi. Ayrıca taşıyıcı kirişlere destek 
için yapılan eli böğründe ve payandalar evin/ko-
nağın ve caddenin görüntüsüne ayrı bir güzellik 
katardı. Kirişleri bağlantı kolluklarına sabitlemek 
için ustanın siparişine göre sıcak demirci ustalarına 
çeşitli ölçülerdeki kara mıhlar kullanılırdı. (Bun-
lara değirmen çivisi, enser veya eğseri/eyseri de 
denirdi.) Kırk santim uzunluğundaki mıhları çak-

14 ÜREDİ, K. (2009) Şehrin Ahşap Zamanı, s.24

Eskiden İnşaat yapımında kullanılan el yapımı çiviler

Kapı ve Pencere Boşluklarını Çevreleyen Direkler, 
Dikmeler, Kuşaklar

Çıkma veya Cumbaları desteklemek için yapılmış 
payanda örnekleri.
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mak için ağaç, burgu ile delinir, kara mıh çakıla-
rak kiriş sabitlenirdi.  Bu mıhın  oynamaması için, 
ağacın öte tarafından çıkmış olan mıh ucu U bi-
çiminde kıvrılarak tekrar ahşap içerisine gömülür, 
iki taraflı dövülerek sıkıştırılır.  Kirişlerin üzerine 
kırkar santim aralıklarla kolluk adı verilen döşe-
me kirişleri olması için 8x15 cm ölçülerinde çam 
dilmeler çakılır, üzeri latayla kaplanırdı. Bazı ev-
lerin kat araları yan yana dizilen döşeme kirişleri/
kolluklarla kapatılırdı ki bu tarzda yapılmış olan-
larına sırama veya çitime adı verilirdi. Bu ağır yük 
altında kalan binanın sağa sola kayma olasılığının 
bilincinde olan Dülger, kirişle taban/tapan arasına 
göğüsleme/firengi yapardı. Göğüslemeler/firengi-
ler altta tabana/tapana üstte kirişe veya direklere 
açılan tırnaklara yerleştirilirdi. Bu yöntemle bina-
nın sağa sola kaymasının önlemi alınmış, binanın 
taşıyıcı direklerine destek olunurdu. Odaların kapı 
ve pencere boşluklarını çevreleyen direkler, dik-
meler, kuşakların ölçüleri standart olup, ip çekilip, 
su terazisi ve şakulle kontrol edilerek yerlerine ko-
nulurdu. Pencerelerin komşu avlusunu görmemesi-
ne bilhassa dikkat edilir, mahremiyete sonsuz saygı 
gösterilirdi.

Binadaki oda duvarlarının kerpiçle doldurul-

Ahşap Süslme örneği

Bina İç Duvarlarındaki Dolmalar ve Dolgu Kerpiçleri

Konya Hüseyin Sarı Evi Dolapları Kabaralı Süslemeleri
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ması için 8-10 cm çapındaki çam ağaçları, 30-40 
cm, en fazla ~100 cm aralıklarla çakılırken duvarın 
esnememesi, zamanla bel vermemesi için göğüs-
leme/firengi adı verilen takviyeler yapılır, lüzum 
görülen yerlere kuşaklar atılıp dikmeler dikilir, 
böylece binanın taşıma gücü artırılırdı. 

Dülger, dolma ağaçlarını çakma işine başla-
dığında duvarcı, uygun bir araziden toprak eştirip 
eletir, birkaç amele bu elenmiş toprağı samanla 
karıştırıp çamur karardı. Karılan çamur birkaç gün 
bekletilip ekşitilir, belli aralıklarda küreklerle alt 
üst edilerek hasıllanması, ustanın deyimiyle “sakız 
gibi olması” sağlanırdı. Dülger birinci katın dolma 
çakma işini yarıladığında duvar ustası, kerpiçler-
le binanın dolma işine başlardı. Genelde kerpici 
dolma gözüne uygun biçimde iki ağaç arasına yer-
leştirir, bir taş veya kuru ağaç parçası (gamga) ile 
sıkıştırıp çamur harçla boşlukları doldururdu.

Dülger birinci katın ağaç işçiliğini tamam-
ladıktan sonra ikinci katın tapanlarını dolanırdı. 
Buna “dolma tabanı” adı verilirdi. Önceden ha-
zırlanmış çamur; kovalarla, tezkerelerle taşınıp on 
santim kadar kalınlıkta tabana yayılırdı15. Dülger, 
çıkmaların/cumbaların ağırlıklarını taşıyacak ki-

15 Sözen,M. Dülgerler, O.N.(1979) ss. 79-100 “Yapı ustaları-
nın belirttiklerine göre, geleneksel Konya evinde döşeme yapımı 
şöyledir: Önce ahşaplar, malzeme özelliğine bağlı olarak, belirli 
aralıklarla yerleştirilir. Sonra ekonomik güce göre hasır serilir. 
Üçüncü kat olarak pardı , pardı kullanılmadığı durumlarda kamış 
döşenir. Eğer yapı iki katlı düşünülmüşse pardı uçları duvar arasına 
sokulmaz. Dördüncü kat olarak kmdıra serilir. Son katta ise ma-
kat (pahaz) dökülür. Bazı durumlarda samanlı sıvayla sıvandığı da 
olur. Sonra ikinci kata başlanır. Düz dam yapıldığında sistem aynı 
olmakla birlikte, makattan sonra çorak serilir. Çorak bulunamadığı  
durumda, doygun tuzlu su emdirilmiş toprak serilir. Sonra yuvak 
taşıyla sıkıştırılır, böylece dış etkilere karşı korunmuş çatı elde edi-
lir. Düz dam kendi içinde eğimli olup, belirli noktalardan çörtenler 
aracılığıyla su dışarı atılır.
“Pardı. döşemelerde kullanılan düzeltilmiş, yarılmış ve belirli bo-
yutlara getirilmiş ince ağaç dallarına verilen Addır.
Kındıra. bataklıklarda yetişen boyları 0,50-0,70 metreye varan 
iğne şeklinde bir biçimi olan ottur, Konya ve çevresinde döşeme-
lerde makatı tutucu olarak kullanılır
Makat (pahaz) ince elekle elenmiş topraktan yapılan çamur. Belirli 
bir süre -iki veya üç gün- bekletilerek kıvamına ulaşınca kındırala-
rın Özerine dökülerek sıkıştırılır.
Çorak, Konya’nın kuzeydoğusunda sekiz kilometre uzaklıktaki 
Sille bucağına bağlı Tatköy’den çıkartılan Mor veya eflatun renkli 
geçirimsiz toprağa (bir kil) verilen addır.”

rişlere destek olması için özellikle seçip aldığı ka-
visli payanda (eliböğründe) ağaçlarının ayak ve el 
keseri ile kabalıklarını alır, rende ile yüzeylerini 
temizleyip düzeltirdi. Törpü ve iskarpela ile şekil-
lendirip hoş bir görünüm verdikten sonra çıkma/
cumba kirişi ile kiriş altındaki taşıyıcı direğe açılan 
yuvaya veya tırnağa oturturdu. Bu biçimde kavisli 
ağaç bulunmadığı durumda Payanda/eli böğründe-
ler özel olarak yapılır veya metal elemanlarla des-
teklenirdi.

İkinci katın da ağaç işçiliğini tamamlayan 
Dülger; sözüne sadık, işine özen gösteren  sanatını 
konuşturan usta marangozlardan herhangi biri ile 
kapı ve pencerelerin yapımı için anlaşırdı. Kapı ve 
pencerelerin ölçülerini alan marangoz; kapıların, 
pencere kepenklerinin göceklerini, kanatlı kapısı-
nın gülleplerini (kullap), kabarasını yapması için 
usta bir Demirci’ye sipariş verir; kapı frekleri için 
de bir Çilingir ile anlaşırdı.

Yapılan kapılar ve pencereler yerlerine takılıp 
bina yavaş yavaş kendini göstermeye başladığında 
eş dost, konu komşu, “Maşallah, ev yavaş yavaş 
ayaklandı, hayırlı olsun” sözleriyle temennilerde 
bulunurdu.

Dülger, binanın son katına çatı yapmak için 
direk ve tabanın/tapanın ayaklarını çaktıktan sonra 
ev soğuk ve sıcaktan etkilenmesin diye dam üzeri, 

Konya Hüseyin Sarı Evi Bağdadi Dolgu Çıtalı Alt Yapısı ve 
Döşeme Izgara Çıtaları
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10 cm kalınlığında bol samanlı çamurla sıvanırdı. 
 Duvarcı binanın tüm duvarlarının kerpiç dol-

ma işini tamamladıktan sonra Sıvacı, az samanlı 
çamurla binanın kaba sıvasını yapardı. Bu sıva 
çamuru içinde saman az olduğu için yer yer çat-
lardı. Bilinçli yapılan bu işlem sonucunda çamur 
esaslı kaba sıva üzerine yapılacak kireç harçlı ince 
sıvanın çamur sıvayı daha iyi kavraması sağlanırdı. 
Ayrıca sıvacılar, sıva katmanları arasındaki kavra-
mayı kuvvetlendirmek için mala kenarı ile çamur 
sıva yüzeyine derz/gerz (çentik) açarlardı. Çamur 
sıva ile kireç sıvası arasında en az bir mevsim geç-
mesi gerekirdi. Bu sürede çamur harçlı kaba sıva 
kuruması beklenirken,  evin içindeki imalatlar ta-
mamlanırdı. Bu süre binanın kendini toplaması, 
oturması için gerekliydi. Aksi takdirde kireç sıva-
da çatlama ve kopmalar görülürdü. Nitekim günü-
müzde yapılan restorasyonlarda bekleme süresine 
riayet edilmediği için duvarlarda çatlama ve dökül-
meler olmaktadır. 

Konya’da duvar dolma işlemi Kerpiç ve Taş 
dolgu veya Bağdadî denilen sistemle yapılırdı. 
Kerpiç ve Taş dolmalar çamur harçlı olarak, daha 
çok, kalın olan dış duvarlarda yapılırdı. Bağdadi 
sistem ise evlerin bazı oda bölmelerinde, özellikle 
üst kat çıkma duvarları, merdiven kovası ile do-

lap, yüklük arkasındaki duvarlarda tercih edilirdi. 
Dolma ağaçlarının her iki tarafına çakılan çıtaların 
yüzeylerinin genelde kıtıklı çamur harçla, son dö-
nemlerde ise kıtıklı kireç harçla sıvanılarak oluş-
turulan duvar yapım işine Bağdadi Duvar adı ve-
rilirdi. 

Binada sıva işi bittikten sonra Dülger, tavan 
kaplamasını çakma işine başlar. Odaya iskele ku-
rulur. Dülger kalfalarının günler öncesinden hazır-
layıp el planyası veya kollu rende ile yüzeylerini 
temizledikleri tahtalar ikili veya üçlü sıra halinde 
tavanın dört kenarına çakılırdı. Tavanın orta bö-
lümüne çakılan tahtaların kenarlarına ip çekilir, 
kollukların eğri/kambur kısımları keserle yontulur, 
çukur yerlerine gamga adı verilen ağaç parçala-
rı sıkıştırılarak tavan kaplama tahtasının düzgün 
olması sağlanırdı. İki tahtanın birleştiği aralıklara 
önceden hazırlanmış profilli, pahları kavislendi-
rilmiş çıtalar (tirşeler) çakılarak tavana estetik bir 
görünüm verilirdi. Sofa veya selamlık bölümü-
nün tavan tahtaları orta göbekten kenarlara doğru 
geometrik şekiller verilerek kademeli bir şekilde 
çakılırdı. Haftalar süren bir uğraştan sonra hazır-
lanan motifli çıtaların üzerine tığla (bizle) delikler 
açılırdı. Çıtaların çatlamasını önlemek için açılan 
bu deliklerden ince çivilerle (pine mıhları, kem 

Sivrihisar’daki bir evin tavan süsleri
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mıhı) çıtalar tavana tutturulurdu. Tavan çakmak 
için kurulan iskele ustaların boyuna göre düzenle-
nirdi. Ustalardan biri kısa boylu diğeri uzun boylu 
ise, iskele eğimli kurulurdu. Tezyinat geleneğimi-
zin örneğini oluşturan bu süslemeler, ustasının ruh 
zenginliğini, sanat zevkini, meslek sabrını bize 
gösterir. Geçmişin zevkini, beğenisini günümüze 
taşıyan tavan çeşitlerini oluştururlar.

Binanın kat bölmelerini oluşturan kat tavan 
kirişlerinin, hezenlerin üzeri tahta veya lata ile 
kaplanırdı. Kat döşemesinin örtü biçimini gösteren 

bu sisteme ters tavan adı verilirdi. Baltayla birkaç 
parçaya bölünmüş kısa ağaç parçalarının kat ki-
rişlerinin üzerine yan yana dizilerek kat aralarının 
kapatılması sistemine “mertekleme”, tavan bölme 
işleminin kalın olmayan ağaç dallarının yan yana 
sıralanarak yapıldığı uygulamaya ise «çitime» 
veya «sırıma» adı verilirdi. Bu uygulama daha çok 
evlerin mutfak, kiler, mahzen ve ahır tavanları ile 
fakir ailelerin ev tavan kaplamalarında kullanılan 
yaygın bir sistemdir.

Tavanlar yapılış tarzına göre düz/göbekli ve 
nakışlı olmak üzere ikiye ayrılır. Düz/göbekli ta-
vanlar el planyası veya rende ile tek yüzeyleri 
silinmiş tahtalar kat ayrımlarını oluşturan tavan 
kirişlerine, yan yana çakılırlar. Tahtaların birleş-

tiği cumba açıklıkları çıtalarla kapatılırdı. Bu çı-
talar üzerlerindeki profil ve işlemeler biçimlerine 
göre suyolu, hünkârbeğendi, balıksırtı adı verilirdi. 
Tavanın duvar kenarları 20~40 cm genişlikte bir 
bordür ile çevrilerek, gönye bozuklukları en aza 
indirilirdi. yani pahları lambalı bir şekilde yarım 
yuvarlak olarak kırılmış tahtalar dolaşılarak tavana 
estetik ve dikkat çekici bir görünüm kazandırılırdı. 

Dülger ve Marangozların Kullandıkları el aletleri

Montaja Hazır bir Tavan Göbeği

Karaman Hürrem Dayı Evi Dolap ve Tavan İşçiliği
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Sivas evlerinin tavanları genellikle “çıtakârî” dedi-
ğimiz bir teknikle yapılırdı. 

Nakışlı Tavanlar; Oymalı, tezyinatla göbekli 
dediğimiz bu tavanlar, emek, sabır ve titizlik ürün-
leridir. Bu tavan örneklerinden günümüze çok az 
sayıda örnek gelebilmiştir. Bu tür tavanı yapacak 
usta; özellikle az budaklı, kolay işlenebilen, çivi 
çakınca çatlamayan, yumuşak elyaflı çam ağaçları-
nı tercih ederdi. Usta; oymalı, tezyinatlı tavan için 
kullanacağı motiflerin kalınlığına göre hazırlamış 
olduğu tahtaların yüzeylerini rende ile düzeltir, 
motifleri şablonlar aracılığı ile tahtalara çizer. Dar 
ve ince olan motifleri kol bıçkısı ile, hassas olan 
ince motif parçalarını kıl testeresi aracılığı ile bi-
çip çıkarırlar. Sonra bu parçaları değişik ölçülerde-
ki iskarpela ve oluk kalemleri kullanarak sabır ve 
zevkle teker teker işlerlerdi. 

Çoğunlukla bir okul eğitiminden geçmemiş, 
çıraklıktan yetişmiş olan bu ustalar, hayal güçlerini 
el becerilerine katıp günümüzde hayranlıkla izle-
diğimiz bu harika konakları, kapıları, pencereleri, 
dolap kapaklarını, merdiven korkuluklarını, küpeş-
telerini, tavanları, tabanları yaparlardı. Fazla para-
ya tamah etmeden, kazançlarına haram bulaştırma-
dan geçimlerini sağlayacak bir ücret karşılığında, 
çalışmışlardır.

Usta, tavana monte edeceği motifleri dikkat ve 
özenle işleyip son rötuşları yaptıktan sonra çeşitli 
boy ve kalınlıkta çıtalar biçer. Bunları bıkmadan 
usanmadan, adına çeşitli rende ve çelikten yapıl-
mış kalemlerle işleyerek burmalı, oymalı, suyollu, 
hünkârbeğendi, balıksırtı, çıtakârî tarzında çıtalar, 
tirşeler hazırlar. Tahtaların kenarlarına lambalı ve 
yarım yuvarlak şekillerden oluşan pah kırar. Bun-
ları hazırlarken usta kalfasıyla konuşur. Zaman za-
man birbirlerine danışarak halleşirler. 

Tavan parçalarını tümü hazırlandıktan sonra 
usta, önce tavan yüzeyine odanın veya divanhane-
nin konumuna göre ortada kare bir bölme kalacak 
şekilde silinmiş tahtaları çiviler. Odanın çevresine 
birkaç sıra suyolu denilen bordür dolaşarak görü-

nümü zenginleştirir. Yeni hünerler katarak teker 
teker hazırladığı ufacık parçaları, bizle deldikten 
sonra demirci işi ince mıhlarla ortadaki çarkıfelek 
zeminin çevresine şaşmaz bir sıralamayla çiviler. 
Bu bezemelerin ortasında sabır ve emeğin taçlan-
dırdığı bir meslek harikası olan tavan göbeği yer 
alırken bunu, çevresindeki oyma bordür, çıtakârî 
tirşeler, baklava dilimi, yıldız, gülbahar ismindeki 
motifler, silmeler tamamlar.

Sabır ve azim gerektiren böylesi oyalayıcı 
işleri ustalarımız; meslekleri yönünden ölü mev-
sim dedikleri karlı ve soğuk kış aylarında sadece 
karınlarını doyurabilecekleri bir ücret karşılığında 
yaparlardı.

Tavan yapım işi tamamlandıktan sonra taban 

Kollu Planya ve Küstüre
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tahtalarının çakımı işlemine geçilir. Zemine 40~50 
santim aralıklarla terazisinde dizilmiş ince ahşap-
lar üstüne birinci tahtayı çakar. Daha sonra dülger, 
tahta kenarlarından zemini ipe alır. İnce ahşap ki-
riş üzerindeki yükseklikleri keserle yontar, çukur 
kısımlara gamga sıkıştırarak tabanın düzgün çakıl-
masını sağlar. O dönemin yapım tekniğine göre ta-
ban tahtaları 18cm ile 30 cm arasında bir genişlikte 
yapılırdı. Bu tahtalar, bazen düz cumbalı olarak 
çakılırken, bazen de cumbalarına lamba açıldıktan 
sonra çakılırdı. Bir çok usta taban çakmanın tavan 
çakmaktan daha zor olduğunu, tavandaki hataların 
çıtalarla çeşitli biçimlerde giderildiğini söyler. Bu 
düşünceye katılmayan bazı ustalar tavan çakmanın 
ne kadar zor olduğuna, idama götürülen bir mahkû-
mun “İyi ki tavan çakmaya götürülmüyorum.” sö-
zünü delil olarak gösterirlerdi.

Taban çakma işi bittikten sonra 6~11 cm ge-
nişliğindeki tahtalarla duvar kenarlarına süpürge-

Karaman Hacı Ömer Ağa (Kavaslar) Evi Ahşap İşlemeciliği

Karaman Hacı Ömer Ağa (Kavaslar) 
Evi Ahşap Tavan Süsleri ve Tavan Göbeği
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lik, tabanın 2 m kadar yukarısından pencere ve do-
lapların olmadığı duvarlara 8~12 cm genişliğinde 
silahlık adı verilen tahtalar çakılırdı. Pencere ve 
kapı kasalarına pervazlar dolanılır, gerekli odalara 
terek (raf) yaparken usta ip çeker, şakul tutar, tera-
ziyle kontrolünü yapar, her parçanın düzgün olma-
sına dikkat ederlerdi. İnşaatı gezmeye gelenlerin 
deyimiyle Dülger “sanatını konuştururdu.”

Konya evleri genelde düz toprak damlıdır. 
Çatılı ev yapımı 19.yüzyıl sonlarında İstanbul ve 
batılı etkileriyle Konya’ya gelmiş ve hızla yaygın-
laşmıştır. 

Eski ustalar deneyimlerine göre; bina tam 
oturmadan, kaba çamur sıva kurumadan ince sıva 
yapımına geçmezlerdi. Sıvaların kuruması için 
beklenilirken boş durulmaz, evin ince ve oyalayıcı 
işlerinden olan, dolapların ve yüklüklerin kapakla-
rını, merdiven evi kemerlerini, odaların sedirlerini, 
odalardaki pabuçluk bölümlerinin ahşap sütunla-
rını, hizmetkârların hizmet alanı korkuluklarını, 
merdivenlerin tırabzanları yapılırdı. Bu bekleme 
zamanı için kış ayları en ideal mevsimdi. Usta, 
odanın bir köşesine tezgâhını kurar, bir yaz boyu 
kuruyan kalasları, tahtaları kol bıçkısıyla biçer, ya-
pacağı işin ölçülerine göre keser, «küşdere” veya 
planya ile düzeltirdi. Çeşitli profil rendeleri ile 
tahtaları işlerken dükkanda çalıştığı çıraklık gün-
lerini düşünürdü. Herhangi bir iş için dışarı gitmesi 
gerektiği zaman dükkânın ikinci terbiye kapısı de-

nilen ufak kapıdan edeple, ihtiramla girip çıktığı 
günleri; ustalarının ahlak ve sanatıyla pişerek yeti-
şip, ustalık önlüğünü dualarla kuşanırken Kur’an’a 
el basıp ettiği yemini hatırlardı. Kalfasıyla bir kış 
boyu işinin sevdalısı olmuş bir titizlikle binanın 
en hassas ağaç işçiliklerini tamamladıklarında yarı 
aç yarı tok çalıştıkları yorgunluk günlerini unutur, 
yeni bir ev/konak daha yapmanın hazzını yaşardı.

Sıva ustası inşaatı gezdikten sonra inşaat ya-
kınındaki bir arsadan toprak kazıp elerdi. Sıva 
ustaları da, çamur sıvası ustaları da çamurun özlü 
olması için zamanla yıkılıp arsa haline gelmiş bi-
naların toprak alanlarını tercih eder, ham toprakla 
sıvanın çabuk döküleceğini söylerlerdi.

Sıva ustası, duvar yüzeylerinin düzgünlüğünü, 
köşelerin dikliğini şakul, mastar ve su terazisi ile 
kontrol eder, duvarcının doldurduğu kerpiç ara-
larındaki çamurun tamamen kuruduğundan emin 
olduktan sonra besmeleyle sıvama işine başlardı. 

Karaman Hacı Ömer Ağa (Kavaslar) 
Evi Ahşap Tavan Süsleri ve Tavan Göbeği

Demircilerin, kapılar için yaptığı parçalar: reze, frek, 
sürgü, menteşe, kapı kulpu, kapı tokmağı.
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Kalfanın ölçüye göre hazırladığı, elenmiş kaba ki-
reç ve toprakla karışımından oluşan ve mıhlama 
denilen harçla sıva ustası duvarın en üst seviyesin-
de sıvamaya başlardı. Sıva kalınlığı ortalama 1-1,5 
cm olurdu. Usta, vurduğu sıvanın son kontrollerini, 
rötuşlarını yaparken kalfa ikinci harcı hazırlardı. 
Usta ve kalfa uyumlu bir zamanlamayla çalışırlar-
dı. Sıvama işi biraz aksasa karılan harcın kıvamı 
bozulacağından ustalar harcın miktarını, zamanla-
masını yılların verdiği deneyimlerle ayarlarlardı. 
Ustalar sıvadıkları odaların konumuna göre baca 
yerlerini belirleyip soba borusu deliklerini yapar-
lardı. Ardından bacadan uzak bir köşeye çömelir, 
tabakasından çıkardığı tütünle zurna gibi bir siga-
ra sarıp içmeye başlar, gözleri ile sigara dumanını 
takip ederdi. Duman bir tarafa dağılmadan soba 
deliğine yönelip bacaya girerse “buharinin” o gü-
nün tekniğine göre uygun yapıldığı ve iyi çektiği 
anlaşılırdı. İşinin ehli sıva ustası, oda duvarlarına 
nişler, çiçeklikler, lambalıklar, ocaklara kemerli ve 
motifli bezemelerle yaşmak (davlumbaz) yapardı. 
Ustalar bu işte emeklerini esirgemez, hünerlerini, 
sanatlarını tüm incelikleri ile tatbik ederlerdi. 

Binanın kaba sıva işlemi bittikten sonra kuru-
ması için bekletilir, tam kuruduğundan emin olun-
duktan sonra, ince sıvasına başlanırdı. İnce sıva, ev 
sahibinin isteği doğrultusunda çamur, yada kireç 
katılmış çamur sıva şeklinde yapılırdı. Bazı harç-
ların içerisine yumurta akı katılır, bu harçla yapılan 
sıva porselen gibi olurdu. 5 mm kalınlığında vuru-
lan ince sıvanın düzgün ve parlak olması için per-
dah yapılırdı. Ara sıra usta duvara eğilerek bakar, 
kaba yerleri düzeltip sıvayı cam gibi yapmaya uğ-
raşırdı. İşin hassasiyetini, yaptığı işi baştan savma-
mayı ilke edinmiş ustalar yaktıkları gaz lambasını 
odanın uygun gördüğü bir tarafına kor, lamba ışığı 
ile duvarda daha net belirginleşen hataları kolay-
lıkla düzeltirdi.  

Marangoz; çilingir ustalarının yaptığı frekleri, 
kapı kollarını veya halkalarını, pencere mandalları-
nı, dolap kulplarını, kapı reze ve göceklerini takar-Konya Hüseyin Sarı Evi Kabaralı Kapısı

Konya Hüseyin Sarı Evi Kabaralı Pencere Kanadı
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dı. Camcılar kiniş (kanal) açılmış pencerelere cam 
yerleştirir, konağın köşk ve kızlar sekisindeki pen-
cerelerine renkli camlar takar, güneşin camlara vu-
ran ışıkları evin içerisinde bir renk cümbüşü mey-
dana getirirdi. O zamanlar evlere yağlı boya, renkli 
badana pek yaptırılmaz, kullanılan malzemelerin 
doğal renkleriyle kalması tercih edilirdi. Bazıları 
da yağlı boyaların çıra gibi çok çabuk tutuşmasını, 
yangın riskini gerekçe göstererek evlerini boyattır-
mazlardı. Konya’da içi kalem iş süslemeli çok az 
ev günümüze gelebilmiştir.

Evin mahremiyetini, emniyetini sağlamak 
için, evin çevresine temel açılıp toprak seviyesini 
kurtarıncaya kadar taş, üzeri kerpiçle yapılan iki 
metre yüksekliğinde duvar çevrilerek avlu oluştu-
rulurdu. Ailenin zenginliğinin, kudretinin, refah ve 
itibarının göstergesi olarak kapı kanatlarının büyük 
ve gösterişli olmasına özen gösterilirdi. Kullaplar, 
iri başlı çiviler hassas ölçülerde çakılır; bunlar hem 
kapıları süsler hem de kuşaklara kapıları bağlardı. 
Pirinç kapı halkaları, tokmaklar, anahtar aynası ka-
pının görünümüne ayrı bir güzellik katar, kös de-
mirinin en sağlamı bağlanırdı. Evin/Konağın emni-
yeti için kapıya sert sustalı, çift fişeli firek takılırdı. 
İnsan boyunun en az bir buçuk misli yüksekliğin-
deki çift kanatlı kapının üstüne evin görüntüsünü 
tamamlayan çatı yapılırdı. Kapının önüne bir de 
binek taşı konurdu.

Şehir kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı 
bölgelerde, bahçeye yakın bir yere veya girişin sol 
tarafına derin ve geniş, bir fosseptik kuyusu kaz-
dırılır, içi kuru örgü taş duvar tekniğinde örülür-
dü. Kuyu üstü, çitime tekniğinde ardıç ağaçları üst 
üste konularak sağlamlaştırılırdı. Kuyunun üzerine 
kalın tahtalar döşenir, ortasına bir kontrol deliği 
açılır, çevresi taşlarla örülür, üzeri açık bırakılarak 
ayakyolu yapımı tamamlanırdı.

Avlunun uygun bir yerine su kuyusu açılır. Şe-
hirde su şebekesinin bulunduğu yerlerde avluya bir 
çeşme yerleştirilir. Çeşmenin ayna taşı ve çeşme 
yalağı genelde mermerden yapılırdı. Konya Hüseyin Sarı Evi Oda Kapısı

Konya Hüseyin Sarı Evi Dolapları Kabaralı Süslemeleri
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Sokak kapısından evin iç kapısına kadar Sil-
le’den getirtilen sal taşlarının döşendiği taşlık 
oluşturulur. Varsa ev avlusuna açılan diğer kapıdan 
bahçeye ulaşılır. Bahçeye mermer veya sal taşla-
rından bir havuz yapılır, çevresine meyve fidanları 
dikilir, evin/konağın inşası tamamlanmış, evin ser-
me (tefrişat) aşamasına gelinmiş olur. Kullanıcısı 
için, bahçesiyle bir Ev/Konak mutlu bir yuva ola-
rak kullanıma hazırdır. 

Dülger, evin/konağın yapımını tamamladık-
tan sonra, keserinin sapından daha uzun bir ağaç 
parçası artırmamanın gönül rahatlığı içerisinde, 
ustalığa geçiş merasiminde, önlük kuşanırken etti-
ği meslek yeminine sadık kalmanın huzuru içinde, 
mal sahibine evi/konağı gezdirirdi. Mal sahibine 
eksik noksan herhangi bir şeyin olup olmadığını 
sorar. “Allah ağız tadıyla, güle güle oturmak nasip 
etsin” dileğinde bulunur. Keserini mal sahibinin 
ayaklarının önüne bırakırdı. Mal sahibi “Elleri-
ne kollarına sağlık, aldığın para helal-i hoş olsun. 
Şununla hamama gidip yorgunluğu çıkar” diyerek 
bahşiş verirdi.

BİR EVİN/KONAĞI TAMİR ETMEK 
İÇİN ASKIYA ALMAK
Zaman içerisinde bir binanın temelinde bir 

çökme, oynama, kayma gibi durum olmuşsa veya 
taban hatıllarında, kirişlerde, direklerde, payanda-
larda çürüme, bozulma olmuş, ve binanın o bölü-
mü için tehlike oluşmuşsa, dülger derhal tamire 
başlardı. Tamir için binayı boşaltılmaz, oturanlar 
rahatsız edilmeden tamir işi tamamlanırdı. Bir bi-
nada çürümeler, çökmeler daha çok binaların suyla 
temas ettiği kısımlarda görülürdü. Usta, tamir işine 
binanın çöken veya çürüyen kısmının yüzündeki 
sıvayı sökerek başlardı. Binanın yükünü taşıyan 
taban hatıllarının, kirişin veya direğin çürüyen ve 
yenilenmesi gereken bölümünü tespit ederdi.

Dülger binanın bu bölümünü askıya alır, bu 
uygulamaya “eğretiye alma” adı verilirdi. Bu işlem 
için usta, üst katın yükünü taşıyan ana kirişi des-

teklemek için askıya alırdı. Bu askıya alma işlemi 
için, tespit ettiği yerlerden birkaç kerpiç çıkarıp 
boşluk açar, açtığı boşluğun izdüşümünün bir, bir 
buçuk metre kadar gerisine eğimli bir çukur ka-
zar, bu çukura; bir metre kadar boyunda, 25-30 cm 
genişliğinde, 10 cm kadar kalınlığında düzgün ve 
sağlam bir ağaç takoz yerleştirirdi. Usta; kiriş al-
tından, zemine yerleştirdiği eğimli takoz arasının 
ölçüsünü 70-80 derecelik bir açı oluşturacak şekil-
de alır ve bu ölçüye beş, on santim ilave ederdi. 
Bu ölçü uzunluğunda ve ~20 cm kadar çapında çok 
sağlam bir direk alıp, direğin bir başına tırnak açar-
dı. Diğer başını da hızarla keserek  aldığı ölçüye 
göre ayarlardı. Dülger ayrıca 60~70 cm kadar bo-
yunda, 20 cm genişliğinde, 10 cm kalınlıktaki çok 
sağlam bir takoza tırnak açarak “pabuç” oluşturur-
du. Dülger eğretiye alma işinde iki veya üç kişiden 
oluşan bir ekiple çalışırdı. Hazırlamış olduğu eğ-
reti direğinin tırnaklı tarafını önceden açtığı boş-
luktan kirişin altına yerleştirir, düzgün tarafını da 
yerdeki takozun üzerine koyduğu pabucun üzerine 
yerleştirirdi. Direk, kirişle yerdeki pabuç arasında 
binanın şakuline göre ~20 ila 30 derecelik bir açı 
oluştururdu. Dülger, binanın birkaç metre kadar 
gerisine çekilir, yardımcısına elindeki balyozla 
pabuca yavaşça vurmasını söyler. Dülgerin bütün 
dikkati, gözü kirişle eğreti direğinin birleştiği yer-
dedir. Vurulan her balyoz darbesi ile pabuç bina 
istikametine doğru kayarken eğreti direği yavaş 
yavaş yukarı kalkar. O esnada vurulan her balyoz 
darbesinde binadan sesler gelir. Dülger bu aşamada 
binanın çöken bölümündeki direkleri, payandaları, 
dolma ağaçlarını dikkatli bir şekilde kontrol eder. 
Kirişin yukarı kalkması ile duvardaki bu ağaçlar 
gevşer. Dülger son kontrolde yardımcılarına, “Di-
rekler boşaldı, vurmayın!” diyerek kaldırma işle-
mini bitirir. Bu sistemle bina askıya alınmış olur. 
Binadaki çökme durumuna göre askıya alma işi, 
aynı teknikte ve aynı anda, birkaç yerde yapılabi-
lir. Böylece bina birkaç adet askı direğinin üzerine 
alınmış olurdu.
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Dülger, çürümüş ağaçları yenisi ile değiştiri-
lip, direkler, payandalar, tabanla kiriş arasına sı-
kıştırılarak yerleştirilirdi. Bu işlemden sonra eğreti 
ağaçları sökülür, boşaltılan  kerpiçler yerlerine yer-
leştirilir, sıvanır, boyanır, işlem tamamlanmış, bina 
yeniden eski sağlamlığına ulaşmış olurdu. Konya 
ve çevresinde bu tamir işlemine KARAGÖZ GE-
ÇİRMEK, bu işlemi yapan ustaya da KARAGÖZ 
USTASI adı verilmiştir. Günümüzde, evin içinde 
oturanları rahatsız etmeden bir evin tamir işlemini 
yapan ustalar maalesef kalmamıştır.
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ÖZET
Bu araştırma; geçmişte Konya’da hem bir sa-

nat kolu, hem de meslek olarak sürdürülmüş olan 
deri hammaddeye dayalı olarak üretilen saraçlık, 
yemeni yapımı, ayrıca kemik tarak ve üzerlik na-
zarlık yapımı faaliyetlerini konu almaktadır. Deri 
hammaddeye dayanan saraçlık Konya’da Anadolu 
Selçuklu Devleti döneminde mevcut olan debbağ-
hanede sürdürülen faaliyetlere dayanarak, Osman-
lı İmparatorluğu döneminde de dericilik iş kolları 
şeklinde yaygın olarak sürdürülmüştür. Toplumda 
bilinirliği olan meslekler arasında saraçlık, önem 
kazanmıştır. Bugün ise günlük yaşamdaki deği-
şikliklere bağlı olarak bazı kullanım eşyalarının 
önemini yitirmesi ve diğer nedenler ile çok sınırlı 
olarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Kemik tarak 
yapımı ise Konya’da üretimi yapılmamış bir uğ-
raştır. Geçmişte bilinen meslekler incelendiğinde 
Konya ilinde bu uğraşın bir meslek olarak sürdü-
rülmediği tespit edilmiştir.  Üzerlik nazarlık yapımı 
ise Konya ili için değerlendirildiğinde hammadde-
ye bağlı olarak ev içi ihtiyacı gidermek amacı ile 
üretilmiş olup, Konya ilinde meslek olarak tespit 
edilememiştir.  
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Anahtar Kelimeler: Konya, Dericilik, Kemik 
Tarak, Üzerlik Nazarlık

ABSTRACT
This research is about saddlery as well as le-

ather shoe and kerchief manufacturing which are 
maintained both as a branch of art and as a profes-
sionin the past in Konya and carried out on the ba-
sis of leather raw material and also it is related to 
combs made of bone, harmal and amulet activities. 
Saddlery manufacturing which are carried outon 
the basis of leather raw material are commonly ma-
intained in the form of business lines in the Otto-
man Empireperiod based on activities maintained 
in the tanning yard existing in Anatolian Seljuk 
period in Konya. Saddlery manufacturing taking 
place among known professions in society increa-
singly gain importance.Today, however, saddlery 
manufacturing are maintained in the very limited 
way since some utilization goods lose their signi-
ficance depending on changes in daily lifeand due 

to other reasons. Comb production made of bone is 
an activity type not performed in Konya until today. 
When known professions in the past are studied, it 
is determined that this activity is not maintained as 
a profession in Konya province. The harmal and 
amulet are manufactured to meet the domestic ne-
eds depending on the raw material when it is con-
sidered for Konya and therefore this activity could 
not be identified as a profession in Konya province.

Key Words: Konya, leather, Comb production 
made of bone, Amulet production made of vegetable

GİRİŞ
İnsanoğlu, yerleşik düzene geçmesinden bu 

yana çevresinde gördüğü hammaddeyi değerlen-
dirmek suretiyle kendi ihtiyaçlarını gidermek ko-
nusunda gelişmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan iş 
kolları çeşitli sanatsal uğraşlar ile desteklenerek bu-
gün bile sürdürülebilen, belli bir sanatsal yaklaşımı 
olan, ustalık gerektiren meslekleri ortaya çıkarmış-

Kemik tarak
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tır. Konya ili çeşitli hammaddelerin elde edilmesi, 
belli bir uzmanlığa dayanan ve sürdürülen meslek-
lerin sürdürülmesi bakımından öneme sahiptir. Bu 
meslek kolları arasında deri eşya üretimi, saraçlık, 
deri sanatlarına bağlı bilinen mesleklerdir. Yeme-
nicilik ise Konya’da mestçilik kapsamı içerisinde 
sınırlı olarak sürdürülmüş olup, bugün devam etti-
rilememektedir. Kemik tarak yapımı yine hayvan-
cılığın yaygın olduğu illerde sürdürülmüş, belli bir 
sanatsal yaklaşım ve ustalık ile sürekli müşterisi 
olan örneklerin üretildiği ve pazarlandığı bir iş ko-
ludur. Ancak yapılan araştırmada Konya ili geçmi-
şinde ve bugün bu mesleğin sürdürüldüğüne dair 
bulgulara rastlanmamıştır. 

Üzerlik nazarlık yapımı hammaddeye dayalı 
olarak elde edilen ve nazar inancının yoğun oldu-
ğu bölgelerde nazara karşı korunma amacıyla ta-
sarlanan bir faaliyettir. Konya ilinin üzerlik otunun 
yetişmesi bakımından zengin olmasına rağmen bu 
uğraş ev içi ihtiyacı karşılamak amacı ile bireysel 
olarak sürdürülmüş, ancak bir meslek olarak yay-

gınlaşmamıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
DERİCİLİK
Konya ilinde dericilik ve dericiliğe bağlı ola-

rak gelişen meslek grupları incelendiğinde, Ana-
dolu Selçuklu Devleti döneminden başlayan ve 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaygın olarak 
sürdürülmüş olan faaliyetler dikkati çekmektedir. 
Bu konuda Konya ilinin iktisadi faaliyetlerini konu 
alan yayınlar incelendiğinde bazı bulgulara ulaşıl-
mıştır. 

“Osmanlı döneminde Saraçlar, semerciler, 
kılıçcı ve bıçakcılar da şehirde zenaat gruplarını 
oluşturuyordu. Evliya Çelebi’nin “askeri tarifesi 
vefret üzre oldığından” ifadesiyle şehirde bulunan 
çok sayıda asker bazı zanaat dalları için geniş bir 
iş hacminin oluşmasına katkıda bulunuyordu. Bu 
meyanda saraçlar semerciler, kılıçcılar, nalbantlar 
ve demircilerin iş hacmi genişliyordu. Şehir es-
nafında 18. yy’ın ilk yarısında değişiklik olmadı-
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ğı söylenebilir. Bu durum esnafın geleneksel yapı 
içerisinde üretim ve pazarlamasına devam ettiğine 
işaret eder. Lale devrine ait Yusuf Küçükdağ’ın 
yaptığı araştırmalara göre bu tarihlerde şehirde 23 
han, 34 çarşı ve pazar yeri vardı. Aynı araştırma so-
nuçları özellikle deri ve dokuma sektörünün şehir-
de yoğun olarak faaliyetlerine devam ettiğini ortaya 
koymaktadır. Her iki sanayi dalının 17. yy›da da 
öncü sektörler olduğu belirtilmiştir. Aynı araştır-
maya göre debbağların ortaklıklar kurmak suretiyle 
üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduklarına 
rastlanmaktadır. 1739 tarihli bir kayıtta iki kişinin 
sermaye koyarak “Şirket-i Sınayi” kurdukları ve 
deri imal ettikleri görülmektedir. Deri sanayinde 
en fazla faaliyette bulunan esnaf grubu haffaflar 
(ayakkabı çeşitleri satan esnaf) idi. Şehirde büyük 
dikici tezgâhları çalışıyordu. Dikiciler ayrı bir grup 
oluşturuyordu. Daha önce olduğu gibi imal edilen 
deriler İstanbul, İzmir ve Rumeli şehirlerinde alıcı 
buluyordu. Konya’da mest yapıp, İstanbul’da pa-
zarlamak üzere kurulan ortaklıklar görülüyordu” 
(Öztürk, 2003,13).

“Debbağhane veya deri işlerine yönelik iş-
yerleri daima çarşı ve iskan sahasının uzağında, 
kalenin dışında olurdu. Bu şekildeki yapılanma-
ya tabaklama çalışması  sırasında çıkan kötü ko-
kunun çevreyi rahatsız etmemesi için gidilmiştir. 
Konya’da da daha Anadolu Selçuklu Devleti’nden 
itibaren debbağhane olarak kentten uzakta bir yer 
seçilmiştir. Aynı yer Osmanlı döneminde de kulla-
nılmıştır. Bunlar atık sularını işyerlerinin yakınında 
bulunan Çirkab Irmağı’na dökmüşlerdir. Çarşıda 
görülen ihtisaslaşmalar debbağhanede de görülmüş, 
semerciler, mutaflar, kasaplar gibi birbirleriyle ilgili 
faaliyetler bir arada yer almıştır” (Yavuz, 2002, 49).

“1930’lu yılların sonunda Konya’daki küçük 
sanatlar içinde işyeri sayısının çokluğuna göre sı-
ralama şöyle olmuştur. Dericilik 56 işyerinde, 2 
atölyede 60 usta ve 90 kalfa çırak, mestçi ve ye-
menicilik ise 150 usta ve 800 kalfa ve çırakla ya-
pılmıştır” (Esen, 1998, 20). “1933’ te çıkartılan bir 

kararla un, buğday, yapağı, deri ve benzeri bütün 
maddelerin satışını yapan daire ve müesseselerden, 
bu maddelerin resmi satış bedeli üzerinden Borsa 
resmi alınacağı açıklanmıştır” (Arabacı, 1999,147). 
Dericilik, saraçlık ve mest ve ayakkabı yapımı ola-
rak uzmanlık alanlarına bağlı meslekler çerçevesin-
de sürdürülmüştür.

SARAÇLIK
“Yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, 

eşek ve katır üzerine binmek veya yük sarmak için 
konulan araca “semer”, aracı yapan ustaya da “se-
merci” denir. Teknolojinin hızlı gelişmesi karşısın-
da birtakım meslek ve zanaatlar fonksiyonlarını 
kaybetmiş veya kaybetmeye başlamışlardır. Kırsal 
kesim ağırlıklı bir yapıya sahip olan ülkemizin hala 
birçok yöresinde hayvan gücünden yararlanılmaya 
devam edilmektedir” (Uluumay, 2002, 749). 

Saraçlık; “meşin ve deriden eşya ve at takım-
ları yapma, bunları sırma veya ipekle işleyerek 
süsleme sanatıdır” (Arseven, 1975, 1766). Saraç-
lıkta kullanılan araç gereçler: Hadde, sıyırgı, ince 
ve kalın törpü, çekiç, eğe, tornavida, delik zımbası, 
kargaburnu, kancalı mil, pergel, kulak, muşta, örs, 
falçata, teneke makası, dikiş makinesidir. Saraçlık-
ta kullanılan bazı parçalar ise; “at başlığı, alınsa-
lık, eyer, belleme, hamut, hamut sarma, kamçı, ok 
kayışı, paltum (at gömleği), sallama, semer, kayış-
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lar, yan kayış olarak isimlendirilir” (Bezirci, 2003, 
565).

Saraçlık mesleğinin 2003 yılındaki durumu 
üzerine yapılan bir çalışmada  Konya’da saraçlık 
sanatında inek ve mandadan elde edilen derilerin, 
eyer altı örtülerinde ise İzmir-Ödemiş ve Balıke-
sir’de yapılan keçelerin kullanılmakta olduğu belir-
tilmiş, keçelerin işlenmesinin saraç ustaları tarafın-
dan gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bu çalışmaya 
göre 2003 yılında Necati Çetinbaş, Mevlüt Güney, 
Lütfi Büyükkoç, İhsan Diğilli, Konya’da saraçlık 
yapan son zanaatçılardan bazılarıdır. Konya’da at 
arabalarının günlük ulaşımda kullanılmamasından 
dolayı bu zanaatı yapan ustaların her geçen gün 
azaldığı ifade edilmiştir (Bezirci, 2003, 565).

Günümüzde yapılan alan araştırmasında Saraç 
İhsan Digilli usta ile görüşülmüştür. 1958 Konya 
doğumlu, öğretmen okulu mezunu olan usta, bu 
mesleği babasından öğrendiğini, hiç bir zaman bı-
rakmayı istemediğini, oğluna mesleğini öğrettiğini 
belirtmiştir. 8 yaşında öğrendiği deri işleme, ta-
baklama işlemlerinden, mesleğinde benzeri olma-
yan koşum takımlarının tasarlanmasına kadar her 
aşamayı titizlik ve ustalıkla uygulayabilmektedir.
Tabaklama işlemini eskiden kendileri yaparken, bu-
gün hazır deri aldıklarını, ancak kimyasal ve asit ile 
yapılan günümüz tabaklama işleminin deri eşyanın 
kısa süre kullanılarak eskimesine neden olduğunu 
belirtmiştir. Babasının 1987 yılında, 57 yaşında 
öldüğünü, babasının mesleği sürdürdüğü yıllarda 
Konya’da sadece Mevlana caddesinde 15-20 adet 
saraç olduğunu, bu yıllarda çok geniş kapasiteli ça-
lışıldığını belirtmiştir. Bu yıllarda her atölyede usta 
dışında 5-6 kişi çalıştığını, şu anda çalıştırmak için 
istekli çırak bulamadıklarını belirtmiştir.

Saraçlık mesleğinin taşımacılığın ve ulaşımın 
yük hayvanları ile sağlandığı dönemde önemli bir 
meslek kolu olduğunu belirten İhsan Digilli, günü-
müzde yaşam koşullarının değişmesine bağlı olarak 
motorlu araçların çoğalmasıyla böyle bir ihtiyacın 
kalmadığını, bu süreçte mevcut olan birçok saraç 

ustasının mesleği bırakmak zorunda kaldığını, ken-
dilerinin ise at biniciliği sektörünü hedef alan bir 
üretim anlayışı ile ayakta kalmayı başardıklarını 
ifade etmiştir. Bu faaliyetleri ile yalnızca Konya 
ilinde değil Türkiye’de bir talep oluşturduklarını 
ve müşterilerine internet aracılığı ile ulaşarak pa-
zarlama yaptığını dile getirmiştir. Mesleğini gün-
cellemekle ilişkili olarak oğlunun katkılarını da dile 
getiren usta, 27 yaşındaki oğlunun işletme fakültesi 
mezunu olduğunu, at biniciliği ve hakemlik yaptı-
ğını ve saraçlık mesleğine dair bütün teknikleri de 
ustalıkla uyguladığını dile getirmiştir. Günümüzde 
bu tür meslekleri öğrenmeye istekli çırak buluna-
madığından, bulsa bile kısa süreli çalışarak ayrıl-
dıklarından söz etmiş, mesleğin gerektirdiği sabır 
ve özveriyi yeni nesile aktarmamız gerektiğini be-
lirtmiştir. Günümüzde saraçlık mesleğinde eleman 
bulma sıkıntısı, malzeme teminindeki zorluklar ve 
maliyetin yüksek oluşu tespit edilen problemler 
arasındadır. Usta bu konuda maliyeti düşürmek için 
yeni yöntemlerle modeller geliştirdiklerini, yeni 
tasarımları yurt dışına tanıttıklarını ve talep oluş-
turduklarını dile getirmektedir. Saraçlık mesleğini 
sürdürebilmek adına yarış atları için koşum takımı 
ve yan ürünler hazırlayan usta bugün Konya’da 
300-400 at olduğunu, bu atların tüm ihtiyacının 
dükkanından giderildiğini, bu sorumluluk üzerine 
dükkanındaki faaliyetleri bırakmayı hiç düşünme-
diğini ve sonuna kadar sürdüreceğini vurgulamış-
tır. Bunun yanında İstanbul, Kayseri, Sivas, Ordu 
gibi çevre illerden  gelen talepler işletmenin ayakta 
tutulmasında önemli bir etkendir. Mesleğin ilk yıl-
larında sürdürdükleri kaliteli ürün çıkarma hedef-
lerinden hiç uzaklaşmadıklarını, bunun da uzun 
vadeli olarak müşteri tercihlerini arttırdığını ilave 
etmiştir. Diğer illerde tanınmalarını buna bağladı-
ğını belirtmiştir.

YEMENİCİLİK
Üst kısmı renkli deriden, alt kısmı ise kösele-

den dikilen, topuksuz ve sağlıklı bir ayakkabıdır. Ye-
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men’de Yemen-i Ekber isminde bir kişi tarafından 
ilk defa yapılmış olmasından dolayı bu adı aldığı 
bilinmektedir. Gaziantep’te yaygın olarak bir mes-
lek şeklinde sürdürülen Yemeniciliğe Gaziantep›te 
«Köşgercilik”, yemeni ustalarına da “Köşger” de-
nilmektedir. Yemeni esas olarak gön ve yüz olmak 
üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Gön, manda ve 
sığır derisinden yapılmış olup, yere gelen kısım ile 
bunun üzerinde dana derisinden yapılmış taban ka-
yışı ve bezlerden ibarettir. Yüz ise sırt ile birbirine 
birleştirilmiş ve çirişle yaptırılmış sahtiyan ve me-
şinden oluşur. Yemeni yapımında beş hayvan derisi 
kullanılır. Alt taban sığır ve manda derisinden, yüzü 
keçi derisinden, iç astar koyun derisinden iç taban 
sığır veya keçi derisinden, kenarı oğlak derisinden 
yapılır. Yemeni imalatında kesinlikle plastik malze-
me kullanılmaz, tüm dikişler el ile yapılır. Ökçesiz 
olarak tersinden dikilir ve düz tarafı çevrilerek asıl 

giyilecek durumunu alır. Düz tarafı çevrildikten 
sonra kalıplanır, etrafı düzgün olarak kesilir, kalıp-
tan çıkarılır, kenar dikişi yapılır, satışa ve giyime 
hazır hale gelir. Diğer ayakkabılarda bulunmayan 
özellikler taşır. Türkiye’de özellikle Gaziantep ve 
çevresindeki illerde rastlanan yemeniciliğin Kon-
ya’daki durumu incelenmiştir. Konya’da uzun yıl-
lardır deri sanatları ile uğraşan ustaların ifadesine 
göre diğer deri işleri yanında yemeni de yapılmak-
taydı. Ancak zaman içinde elde deri işlerinin üreti-
minin azalması ile birlikte yemeni de yapılmamaya 
başladı. Bugün Konya merkezinde yemeni çalışan 
usta ya da işletmeye rastlanmamıştır. 

KEMİK TARAK YAPIMI
Manda, koç gibi hayvanların boynuzu kullanı-

larak, elde şekil vermek suretiyle tarak üretmek eski 
bir uğraştır. Öncelikle günlük ihtiyacı gidermek 
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için ortaya çıkan bu ürün,  zaman içinde kullanılan 
boynuzun içerdiği keratinden dolayı saç sağlığını 
olumlu etkilemiş ve talep edilen bir eşya olmuştur. 
Bunun yanında baş derisine, göze olan faydaları ve 
tamamen doğal oluşu yaygınlığını arttırmış, gele-
neklerde gelinin çeyizinde bulundurulmaya başlan-
ması ile vazgeçilmez bir ürün halini almıştır. Kul-
lanımdaki bu olumlu özellikleri, elde kemik tarak 
üreten ustaların artmasını sağlamış, bu uğraş daha 
çok hayvancılığın yapıldığı bölgelerde yaygınlaş-
mıştır. Günümüze gelindikçe  plastik ürünlerin yay-
gınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya başlayan kemik 
taraklar, ustaların azalması ile bilinirliği düşük bir 
ustalık alanı olarak kalmıştır.

Bugün Denizli ilinde bir bölgede yaygın ola-
rak üretilen ve ustaları tespit edilen kemik tarakla-
rın Konya’da üretimi tespit edilememiştir. Bedesten 
içinde sağlık ve kozmetik ürünleri pazarlayan Bün-
yamin Yıldız ile yapılan görüşmede dükkanı dev-
raldığı ve bugün vefat eden babasının döneminden 

bu yana kemik tarak sattıklarını, müşterileri geri çe-
virmemek için kemik tarak bulundurduklarını ifade 
etmiştir. Kendisi de kemik tarağın sağlık açısından 
taşıdığı önemi tekrar etmiştir. Bugün satışını yaptık-
ları tarakları Sivas’tan aldıklarını, Sivas’ta yaşayan 
ustalar olduğunu, bu konuda dernekleştiklerini ve 
ürünlerini dernek yararına sattıklarını ifade etmiştir. 
Geçmişte Konya’da kemik tarak üretimi konusun-
da ise Hadim-Bozkır çevresinde bir usta olduğunu 
ancak bugün bu ustanın varlığını bilmediğini ifade 
etmiştir. Şehir merkezinde bu sanatla ilgilenen kim-
se bulunmamaktadır.

ÜZERLİK NAZARLIK YAPIMI
Üzerlik otunun mevsiminde toplanarak to-

humlarının ıslak iken belli kompozisyonlar doğrul-
tusunda ipe geçirilmesi ile dekoratif ve nazar etki-
sinden koruyucu olduğuna inanılan fonksiyonel bir 
eşya üretme sürecidir. Bazı bölgelerde geleneksel 
olarak kullanılan ve tanınan bu otun kötü gözden 
koruduğuna inanılması zaman içerisinde yardımcı 
malzemeler de kullanılarak dekoratif bağlamalar 
ile bir nazarlık tasarımının gelişmesine neden ol-
muştur. Anadolu’da yeni evlenen çiftin evine girişi 
sırasında, yeni doğan bebeğin bulunduğu alanda 
üzerlik otu yakılarak tütsüsü bırakılır. Bu koku et-
kisinin insanları kötü gözden, nazardan koruduğu-
na güçlü bir inanç vardır. Bu inancın sürdürülmesi 
üzerlik otunun mevsiminde toplanarak depolanma-
sını gerekli kılmış, zaman içerisinde çeşitli bağlama 
şekilleri ile iğne iplik yardımı ile bir sıraya dizilen 
otun tohumları dekoratif bir unsur oluşturmuştur. 
Bazı sanatların ustaları gibi üzerlik nazarlık yapımı 
da belli bir ustalığa dayandırılmış ve pazarlaması 
yapılmıştır. Günümüzde Konya’da bu konuda ya-
pılan araştırmada bedesten içinde sağlık için yararlı 
olduğuna inanılan çeşitli ürünler pazarlayan bir iş-
letmede rastlanmıştır. İşletme sahibi 1972 doğumlu 
Abdülkadir Bora ile yapılan görüşmede geçmişte 
evlerde gördüklerini, Konya’da bu uğraşın hiçbir 
zaman gelir getirmesi amacı ile yapılmadığını bil-
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diğini belirtmiştir. Üzerlik otunun yaygın olarak ye-
tiştiği Konya ilinde, özellikle köylerde  halk kendi 
ihtiyacını karşılamak amacı ile üzerlik toplamakta 
ve nazarlık üretmektedir. Ancak bu, pazarlama faa-
liyetine ulaşacak kadar geniş çaplı olmamıştır. Se-
kiz yıldır üzerlik nazarlık satan işletme sahibi nazar-
lıkları Urfa’dan aldıklarını, onların da  Suriye’den 
temin ettiklerini ifade etmiştir. Sonbaharda örülmüş 
olarak ellerine geldiğini, yılda 300 ile 500 adet ara-
sında alıp sattıklarını, perakende olarak yaptıkları 
satışa ilginin çok az olduğunu belirtmiştir. Üzerlik 
nazarlık satmalarının nedenini ise müşteri talebini 
olumlu karşılama isteği olarak ifade etmiştir. 

SONUÇ
Konya ilinde dericiliğe bağlı olarak gelişmiş 

olan saraçlık, yemenicilik, ayrıca kemik tarak ya-
pımı ve üzerlik nazarlık yapımı hakkında araştırma 
yapılmıştır. Konya’nın Anadolu Selçuklu Devletin-
den günümüze kadar olan süreç içinde deri sanatları 
konusunda gelişmiş bir altyapısının olduğu bilin-
mektedir. Tarihi kaynaklarda belirtilen işyeri koşul-
ları ve bu uğraşların meslek olarak sürdürülmesin-
de görülen gelişmeler bu görüşü desteklemektedir. 
Konya ili deri sanatları konusunda saraçlık bakı-
mından çevre illere de destek olacak şekilde üretim 
faaliyeti yapmıştır ve günümüzde bunu sürdürme 
çabası içindedir.  Bu mesleklerin eski günlerdeki 
şartlarda sürdürülememesinin en önemli nedeni ya-
şam koşullarının değişmesi ve bu eşyalara duyulan 
ihtiyacın ortadan kalkmasıdır. Özellikle taşımacılı-
ğa bağlı olarak gelişen saraçlık, yük hayvanlarının 
yerini motorlu taşıtların alması ile birlikte azalmış 
ve yok olma noktasına gelmiştir. Bugün bu mesle-
ğin sürdürülmesini at biniciliği sektörü sağlamakta-
dır. Dericilik faaliyetleri sürdürülürken, bu sanatlar-
la uğraşan ustaların Konya dışından talep almaları 
ve üretimlerini genişletmeleri sevindiricidir. Kemik 
tarak yapımı ve üzerlik nazarlık yapımı ayrı uz-
manlıklar gerektiren alanlardır. Bugün Konya’daki 
durumları incelendiğinde küçük çaplı olarak satış-

larının yapıldığı ancak üretim faaliyetinin olmadığı 
tespit edilmiştir.

Araştırma yapılan deri sanatlarında ve onlar 
örneğinde el ile üretim yapılan tüm faaliyetlerde 
ortak bir sorun tespit edilmiştir. Tarihte alanında 
uzman ustaların yetiştiği bu meslekleri bugün ye-
tişen nesil tanımamakta, el ile sabır göstererek üre-
tilmeleri söz konusu olan bu ürünleri üretmeye ta-
hammül göstermemektedirler. Ustalar mesleklerini 
babalarından öğrenmişler, ancak istisnalar dışında, 
oğulları onlardan öğrenmek istememektedir. Usta-
ların bilgilerini paylaşacak genç bir nesil olmadığı 
sürece sanatsal bilgi ve beceri gerektiren bu mes-
lekler yok olacaktır.
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Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümüne 
Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü El Dokumaları 
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Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne Araştırma Görevlisi 
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Doktora çalışma konusu olan düz dokuma yaygılar konu-
suyla birlikte el dokumacılığında teknik ve motif özellik-
leri ile özgün desen tasarımları alanlarında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Alanında ulusal ve uluslararası nitelikte 
yayınları ve sergilenmiş eserleri mevcuttur. Ayrıca derle-
me niteliğinde bir kitabı bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk 
annesidir.

HALICILIK- İPEK HALI 
DOKUMACILIĞI, TÜLÜ DOKUMACILIĞI, 
KİLİM-HEYBE-ÇUVAL-ÇUL DOKUMALIĞI

ÖZET
Konya tarihi, kültürü ve geleneksel yaşam 

biçimiyle el dokumalarının uygulanmasına ve ya-
şatılmasına her dönemde imkân sağlamıştır. Tarih-
sel süreçte halı başta olmak üzere kilim- cicim zili 
ve sumak teknikli yaygıların üretildiği bir merkez 
olma özelliği taşımıştır. Çalışmamızda Konya’da 
kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekler 
arasında olan halıcılık ve kilimcilik incelenmiştir. 
Konya geniş coğrafyası ile pek çok farklı grubu 
içinde barındırarak, zengin bir dokuma geleneği 
ve koleksiyonuna sahiptir. Ancak günümüzde do-
kumacılık faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Halı, Tülü, Ki-
lim

ABSTRACT
Konya’s history with cultural and traditional 

way of life provides opportunities for implemen-
tation and survival of hand-woven in every period. 
Konya has the property of being a center where 
is produced ground clothes through rug, woven 
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on hand loom and sumac technique, especially in 
carpet production in the historical process. In our 
study, we examine the carpet and rug business 
taking place among professions that disappear or 
the verge of disappearing in Konya.  Konya with 
a wide geography contains in itself many different 
groups and has a rich weaving tradition and wea-
ving collection. But today it seems that weaving 
activities aren’t at an adequate level. 

Key words: Konya, Carpet, Tülü, Rug

GİRİŞ
Konya; tarihi, kültürü, sosyal yaşamı, eko-

nomisi ve coğrafyasıyla Anadolu şehirleri arasın-
da önemli bir yere sahiptir.  Konya’nın coğrafi 
özellikleri, tarihe dayanan kültür zenginlikleri,  el 
dokumalarının uygulanmasına ve yaşatılmasına 
asırlardır imkân tanımıştır. Konya yöresinde doku-
macılık, Çatalhöyük’te ortaya çıkartılan bulgulara 
göre ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Selçukluların 
Anadolu’ya gelmesi ve Konya yöresini ele geçir-
mesinden sonra tarihin her döneminde Konya’da 
dokumacılık faaliyetleri devam etmiştir. Bu tarih-
sel süreçte Konya ve yöresi hem halı hem de düz 
dokuma yaygıların üretildiği bir merkez olma özel-
liğini korumuştur.

Bu araştırmamızda Konya’da kaybolmuş ve 
kaybolmaya yüz tutmuş meslekler başlığı altında 
halıcılık başta olmak üzere ipek halı dokumacılığı, 
tülü dokumacılığı, kilim- heybe- çuval- çul doku-
malığı konu edilecektir. Çalışma konumuzla ilgili 
zaman içinde Konya yöresi el dokumaları; el sa-
natları ve dokuma sanatıyla ilgilenen çeşitli bilim 
dallarınca farklı araştırmalar yapılmıştır. Çalışma-
mızda bugüne kadar alanda yapmış olduğumuz 
araştırmalardan yola çıkarak Konya ve çevresinde 
halı ve kilim merkezleri ve halı sanatına olan kat-
kıları konu edilecektir.

HALICILIK-İPEK HALI 
DOKUMACILIĞI
Konya, Selçuklular ve Osmanlı döneminden 

bu yana önemli bir dokuma merkezi olma özelliği-
ni sürdürmüş, Cumhuriyet döneminde de bu önem-
li özelliğini korumuştur. Konya’da halen dokuma-
cılığın sürdürüldüğü ve bilinen dokuma merkezleri 
Lâdik, Karapınar, Hotamış, Ereğli, Arısama (Bel-
kaya), Emirgazi, Sille, Sızma, Keçimuhsine (Kiçi-
musla), Başarakavak, Derbent, Yaylacık (Nuzum-
la), Çalman (Ketenli), İnlice, Çukurçimen, Kavak, 
Detse (Yeşildere), Botsa, Akören, Sarayönü, Sey-
dişehir, Cihanbeyli, Akşehir, Çiğil, Obruk, Çumra 
gibi yerleşim yerleridir. Bu merkezlerde coğrafi 
nedenlerden dolayı geniş ölçüde hayvancılığın 
yapılıyor olması ve boyarmadde olarak kullanılan 
bitkilerin çeşitliliği, dokumacılığın gelişmesinde 
ve sürdürülmesinde etkili olmuştur. 

Konya ili sınırlarının çok geniş olması ve adı 
geçen bu yörelerin dokuma alanında önemli üretim 
merkezleri durumunda bulunmasından dolayı her 
bir yerleşim ayrı bir araştırma konusu olabilecek 
niteliktedir. 

Ancak bu faaliyetler dokuyucuların kendi ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik münferit olarak veya 
küçük meslek örgütlerinin kurduğu halı tezgâhla-
rında gerçekleşmiştir. Bu tezgâhlar bazen özel si-
parişlere cevap verse de genellikle ticaret maksadı 
dışında çalışmıştır. Anadolu’daki geleneksel ya-
şamın bir parçası olan hayvancılığın getirdiği bir 
uğraş olarak dokumacılık, halkın gündelik yaşa-
mında hep olmuştur. Hayvanlarından kırkarak elde 
ettikleri yapağı ve yünün kullanılması onlara hem 
zamanlarını değerlendirme hem ihtiyaçlarını kar-
şılama imkânı vermiştir. Zamanla el dokumacılığı, 
hayvancılığın ortaya çıkardığı bir ek uğraş olmanın 
dışına çıkmış bir gelenek ve kültür halini almıştır. 
Bu uğraşın ürünleri evlerinin tefrişinde, çeyizlerin-
de, cenazelerde v.b. günlük yaşantının her alanında 
değerlendirdikleri ve şekillendirdikleri dokumala-
rını ihtiyaçları doğrultusunda üretmişlerdir.
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Cumhuriyet dönemiyle birlikte, Anadolu’da 
ticari hayatın canlandırılması amacıyla zaman içe-
risinde Konya halıcığını tanıtmak için bazı faali-
yetler düzenlenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
(1927–1938) Konya Ticaret odasının katkıları ve 
Konya esnafının tanıtımı amacı ile İzmir 9 Ey-
lül sergilerine katılım sağlanmıştır. Bu sergilerde 
Konya’nın tarım ürünlerinin yanı sıra dokumaları 
da yer almıştır1. Ayrıca 2. Milli Sanayi Konya Ser-
gisi Gazi Paşa Mektebinde 20 Haziran–5 Temmuz 
1933 tarihlerinde Konya ve çeşitli illerin katılı-
mıyla gerçekleşmiştir (Fotoğraf No:1). Bu sergide 
üretilen her türlü mahsul, halı-kilim ve keten do-
kumaların yer aldığı çeşitli kaynaklarda ifade edil-
mektedir2. 

1901 yılında Konya Valisi Ferit Paşa Türk 
halıcılığını koruması maksadıyla Konya’da bir ha-
lı-kilim sergisi açmıştır3. Bu sergiye Akşehir’den 
gazete şeklinde hazırlanmış bir halı gönderilmiş-
tir. Halı üzerindeki; “mahalli idaresi Akşehir’dir, 
nüshası beş lira, sipariş edenlerle pazarlık olunur” 
ifadelerinden halının Akşehir’de dokunduğu anla-
şılmaktadır (Fotoğraf No:2). 

Konya’nın ekonomi ve sanayi durumu ile il-
gili değerlendirmelerin yapıldığı yayınlara bakıl-
dığında, 1930-1940’lı yıllarda Konya’da küçük 
sanatlar başlığı altında şehirde bulunan dokumacı 
ve dokuma atölyeleri, tezgâh sayılarında bahsedil-
mektedir. Ayrıca Konya ve yakın çevresinde yer 
alan Sille, Sızma, Lâdik, İnlice, Kavak, Karaman, 
Akşehir-Bermende, Karapınar, Keçimuhsine gibi 
yörelerdeki halı çeşitleri ve isimleri, halı üretim 

1 Caner, Arabacı, Geçmişten Günümüze Konya Ticaret Odası 
1882-1999,  Konya Ticaret Odası Yayınları, 1999, Konya, s.255-257.
2 Caner, Arabacı, a.g.e., 1999, Konya, s.258-259; A. Sefa, Odaba-
şı, “2. Milli Sanayi Konya Sergisi”, Konya Bülteni, Konya Büyük 
Şehir Belediyesi Yayını, Sayı: 19, Konya 1998, s. 17-18.
3 M. Önder, “Konya Halıcılığı Üzerine İki Vesika”, Anıt, Yıl:9, 
Sayı:31, Ankara, 1964, s.13; Mehmet Önder, “Konya- Mevlâna 
Müzesinde Üç Yazılı Halı”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XIX, 
Ankara, 1991, s.5; İ.H. Konyalı, Nasreddin Hoca Şehri Akşehir 
Tarihi-Turistik Kılavuzu, İstanbul, 1945, s.237- Hüseyin Muş-
mal, “1901 Yılında Konya’da Açılan Halı-Kilim Sergisi ve 1899 ta-
rihli  Sergi Talimatnamesi”, I. Uluslararası Türk El Dokumaları 
Kongresi, 01-02 Kasım2007, Konya, 2007, s. 241-249.

2. Milli Sanayi Sergisi Afişi

Gazete Halı
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miktarı ve bu çevrelerde yetişen doğal boyar mad-
deler konularında detaylı bilgiler aktarılmaktadır4.

Konya 1973 İl Yıllığında Konya halıcılığına 
çok kısa değinilirken, o yıllarda Konya’lı iş ada-
mı Kemal Seli’nin Konya halıcılığını ihya etmek 
ve yaymak amacı ile bir halı fabrikası kurduğu ve 
yörede 400 kadar halı tezgâhını işler hale getirdiği 
vurgulanmaktadır5.

Konya merkezde bir dönem halı-kilim ti-
careti; el dokumalarının dokuyucudan doğrudan 
alındığı, “eski dellal pazarı” olarak adlandırılan 
Nakibü’l-Hac Seyid İbrahim Hanında düzenlenen 
mezatlar yolu ile yapılmaktaydı (Fotoğraf No: 3).

Günümüzde halı-kilim ticaretinde faaliyetini 
sürdüren ve bu konuda geçmişte faaliyet göstermiş 
olan şahıslarla ulaşılabildiği ölçüde görüşmeler ya-
pılmış ve geçmişte Konya’da yapağı ticareti, iplik 
üretimi, boyanması, dokunması ve pazarlama süre-
4 Adem, Esen, “Cumhuriyetimizin Kuruluşundan Günümüze Kon-
ya’da İktisadi Hayatla İlgili Değerlendirmeler”, Yeni İpek Yolu, 
Yıl:12, Sayı: 129, Konya, 1998, s.20; Midhat, Altan, Konya’nın 
İktisadi Bünyesine Bir Bakış, İstanbul, 1940, s.218.
5 Konya İl Yıllığı, 1973, s.415.

ci ile ilgili bilgiler alınmıştır. Konya’da halı-kilim 
üretimi yapan müteşebbisler değerlendiğinde, bu 
alanda etkin çalışmaları olan işletmeler hakkında 
1950’li yıllara kadar bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu 
konuda yaşayan kaynaklardan elde edilen veriler 
etkili olmuştur. Bu müteşebbisler arasında Kemal 
Seli, Necati Çekirdekçi, Osman Büyükkaplan, Lüt-
fi Manap, Mehmet Kavutoğlu gibi kişiler ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca ikinci nesil diyebileceğimiz; 
Mustafa Çekirdekçi, Mustafa Manap, Mehmet Ka-
vutoğlu ve yakın geçmişte üretim ve ticarette yer 
alan şahıslardan ise Asım Kaplan, Lütfi Girişgin, 
Ahmet Doğan gibi kişiler ve Genç Ortaklar Ha-
lıcılık gibi firmalar Konya halı üretimi ve ticareti 
konusunda etkin olmuş girişimciler arasında sayı-
labilir6. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 
1983 yılında Konya Bölge Müdürlüğünce bölgesel 

6 Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz.; H.Melek Hidayetoğlu, 
Meral Akan, “Konya’da Cumhuriyet Döneminde Dokuma Faali-
yetleri”, Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi,, Sayı:5, An-
kara, 2011, s. 54-71.

Konya Eski Dellal Pazarı, Konya 2008
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özelliği bulunan ve araştırma niteliği taşıyan çalış-
malar kapsamında “El Dokuması Halıcılık Anketi” 
hazırlanmıştır. Bu anketin oluşturulmasında il sı-
nırları içinde hane halkı,  işletmeler ve kooperatif-
ler kapsanarak el dokumacılığı faaliyetlerine iliş-
kin bilgiler derlenmiştir (Fotoğraf No:4)7.

Konya Ticaret Odası Meslek Grupları 2000 
yılından sonraki yılları yansıtan raporu verilerine 
göre; günümüze kadar faaliyetini tamamlamış ya 
da halen faaliyetlerini sürdüren, il merkezinde 230 
adet halı imal eden, satan olduğu kaydedilmiştir. 
Konya Ticaret Odasının etüt araştırma ekibi tara-
fından tespit edilen, ilin sosyal ve ekonomik yapı-
sının belirlendiği bir raporda, bu yıllarda sektörün-
deki halı-kilim dokumacılığı ve ihracatı konusunda 
bilgiler aktarılmıştır8.

Sayın Azize Aktaş Yasa tarafından yapılan, 
Konya’daki halı esnafının fikirlerinin alındığı,  
“Konya’daki El Halıcılığının Bugünkü Durumu ve 

7 Konya El Dokuması Halıcılık Anketi–1983, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Matbaası, Ankara, Ekim 1986.
8 KTO Etüd Araştırma Servisi, “ İlimizin Ekonomik ve Sosyal 
Yapısı”, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Sayı:.., 
s.15-19.

Problemleri” adlı araştırmada; Konya halıcığının 
durumu ve sorunları üzerine tespitler yapılarak il-
gili kişilerle görüşülmüştür. Bu çalışmada 1990’lı 
yıllarda Konya’daki tezgâh sayıları, sipariş ve üre-
tim biçimleri, pazarlama ve turist tercihleri kaynak 
kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda sunulmuş-
tur. Bu yayında ağırlıklı olarak Konya Ticaret Oda-
sının 1990’lı yıllara ait dokuma üretim ve satışını 
belirten rakamlar nakledilmiştir. Aynı zamanda ih-
raç edilen ülkeler arasında Almanya, Fransa, İsveç, 
İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika 
Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve İslam ülkele-
rinin yer aldığı belirtilmektedir. Bu çalışma ilgili 
yıllardaki sektörde yer alan firmaların temsilcileri-
nin geniş ölçüde görüşlerine yer vermektedir9.

1998–2001 yılları arasında Konya ilçelerinin 
sosyo-ekonomik durumunu araştırmak üzere ya-
pılan bir anket çalışmasında bu yörelerde geçmiş 
yıllarda halı ve kilim dokumacılığının yapıldığı, 
ancak son zamanlarda ekonomik yönden bir fayda 
sağlamadığı gerekçesi ile terk edildiği belirtilmek-
tedir. Buna göre geçmiş yıllarda yoğun olarak halı 
üretiminin yapıldığı bilinen Derbent, Emirgazi, 
Karapınar, Sarayönü-Lâdik, Tuzlukçu, Yunak ilçe-
sinde ekonomik sebeplerden dolayı üretimin azal-
dığı ve sadece zorunlu ihtiyaçları karşılamak üzere 
dokuma üretildiği belirtilmiştir. Tuzlukçu İlçesi’n-
de ise 1980 yılından sonra ipek halı dokunmak 
üzere 1000 tezgâh kurulmuştur. Yunak İlçesi’nde 
de yakın zamana kadar ipek halı dokunduğu belir-
tilmektedir10.

Konya ilindeki müzelerde korunan el doku-
malarının durumu çeşitli yayınlar ve kaynak kişi-
lerden alınan bilgiler doğrultusunda belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sayın Naci Bakırcı, “Mevlana Müzesi 
Halı Kilim Seksiyonunda Sergilenen Türk Halıla-
rı” isimli makalesinde Mevlana müzesinde bulu-

9 Azize Aktaş Yasa, “Konya’daki El Halıcılığının Bugünkü Duru-
mu ve Problemleri”,  Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, 
Yıl:1, Sayı:3, Aralık-1997, Konya, s.128-133. 
10 Adem Esen, “Konya ve İlçelerin Kalkınmışlıkları”, Ulusal I. 
Konya Ekonomisi Sempozyumu, Editörler: A. Esen, A. Kaymaz, 
18 Nisan 2003, Konya, 2003, s.186-191-203-208-214-219-221.

1983 Konya El Dokuması Halıcılık Anketi
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nan halı ve kilimler hakkında bilgiler nakletmiştir. 
Bu bilgilere göre Mevlana Müzesi’nde Mevlevi 
Dergâhı’ndan müzeye nakil edilen ve bağış ve satın 
alma yoluyla müzeye kazandırılan 400 kadar halı 
bulunmaktadır. Bu halıların Mevlana Müzesi’nde 
sergilenenler dışındakileri Konya Türk İslam Eser-
leri Müzesi’nde teşhir edilmektedir. 1954 ve 1984 

yıllarında teşhir ve tanzim çalışmaları yapılmıştır. 
Müzede Selçuklu ve Beylikler dönemi halılarının 
yanı sıra önemli bir halı merkezi olan Konya ve 
çevresi ile Anadolu’nun diğer halı merkezlerine ait 
olan halılar sergilenmektedir. Koleksiyondaki ha-
lıların en eskisi 13. yy. en yenisi ise 20. yüzyıla 

Lâdik’te Dokunan Halılar, Lâdik 2008

Lâdik Köy Halıları, Lâdik 2003
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tarihlendirilmektedir11. Mevlana Müzesi’nde yer 
alan halı ve kilimler, 1998 yılında Konya Etnoğ-
rafya Müzesi’nde açılan Halı Kilim Seksiyonu’n-
da yer almak üzere bu müzeye devredilmiştir. Bu 
konu Sayın Azize Aktaş Yasa’nın “Konya Etnog-
rafya Müzesi’nde Halı Kilim Seksiyonu Açılıyor” 
isimli çalışması ile bilim dünyasına duyurulmuş-
tur12. 

1997 yılında Konya’da Sedirler mahallesinde 
mevcut iş gücünü ve dokuyucu potansiyelinin bir 
kısmını değerlendirmek amacıyla Karatay Bele-
diyesi Sedirler Halı Merkezi kurulmuştur. Kara-
tay Belediyesi tarafından hazırlanan bir proje ile 
desteklenen merkezde halı imalatı ve pazarlama 
organizasyonunu Eğerci halıcılık üstlenmiştir. 
Yaklaşık 300 kişiye iş imkânı sağlanması ve böl-
gedeki insanların yaşam standartlarını yükseltmek 
ve meslek edindirmek amacıyla planlanan bu pro-
jede istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Üretilen 
halılardaki pazarlama problemi ve dokuyucu mo-
tivasyonunun sağlanamaması gibi sebeplerle 1,5-
2 yıl gibi süreçte proje sona ermiştir. Azize Aktaş 
Yasa 1997 yılında Arış dergisinde “Halı Sektörü 
İçin Önemli Bir Adım: Sedirler Halıcılık Merke-
zi”  isimli makalesi ile Konya için önemli olan bu 
gelişmeyi bilim ve sanat dünyası ile paylaşmıştır13.

Konya ve çevresinde son yıllarda dokumacı-
lığı yeniden canlandırmak ve mevcut potansiyel 
işgücünü kullanmak üzere planlanan çeşitli proje-
ler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları Akşehir 
Hereke Tarzı İpek Halı Üretimi Projesi, Hotamış 
Türkmen Kilimi Projesi, Çiğil Kilimi Üretim ve 
Dokuma Merkezi Projesidir. Bu projelerden bazı-
ları devam etmekle birlikte, bu projeler kapsamın-
da yörede tespit edilen eski örneklerden yola çıkı-

11 Naci Bakırcı, “Mevlana Müzesi Halı Kilim Seksiyonunda Ser-
gilenen Türk Halıları”,  Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergi-
si, Yıl:1, S:1, Mart-1997, Konya, s.120-133. 
12 Azize Aktaş Yasa, “Konya Etnografya Müzesi’nde Halı Kilim 
Seksiyonu Açılıyor”,  Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, 
Yıl:1, S:4, Nisan-1998, Konya, s.128-131.
13 Azize Aktaş Yasa, “Halı Sektörü İçin Önemli Bir Adım: Sedirler 
Halıcılık Merkezi”, Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, 
Yıl:1, Sayı:3, Aralık-1997,  Konya, s.134-135.

Sızma Halı Atölyesi, Sızma 2005
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larak yeni örnekler üretilmeye devam etmektedir14.
Konya’daki belli başlı dokuma merkezlerin-

den kısaca bahsetmek gerekirse;
Lâdik, XVI-XVII. yüzyıldan itibaren halıcılık 

açısından, Anadolu’nun önemli merkezlerinden 
biri haline gelmiştir. Genellikle seccâde tipinde 
halılar dokunmuştur. XIX. yy.’dan itibaren seccâde 
tiplerinin yanı sıra, bugün halk arasında çift halı 
(yan halı) veya köy halısı diye isimlendirilen halı-
lar ortaya çıkar15 (Fotoğraf No:5).

14 A. Aytaç, “Kaybolmakta Olan El Sanatlarına Yönelik Konya ve 
Çevresinde Uygulanan Birkaç Eğitim Projesi”, Yeni İpek Yolu, 
Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl:21, Sayı:244, Haziran, Konya, 
2008, s.48-51.
15 F. Halıcı, ”Ladik Seccadeleri”, Antika, S. 2, Mayıs 1985, s. 6-9 
(ing. 9-11); B. Deniz, “Lâdik Halıları”, Bilim Birlik Başarı, Y. 
12, S. 46, 1986, s. 13–18; F. Halıcı, ”Halk Sanatının Belirgin Bir 
Örneği Lâdik Seccadeleri (Sırçalı Mescit’te Bulduğum Son Dönem 
Lâdik Seccadesi)”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, C.V, Maddi Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli 
Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara 1987, s. 151-159; H. 
Ö. Barışta, “Sarayönü ve Lâdik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı 
Örnekler”, Vakıflar Dergisi, S. XXV, Ankara 1995, s. 211-234; 
Bekir Deniz, ”Ladik Halıları”, Bilim Birlik Başarı, Y. 12, s. 46, 
s. 13-18. E. Karpuz, ”Lâdik (Konya) Halıcığının Günümüzdeki 
Durumu”, Arış Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi, Sayı:7, An-
kara, 2012, s. 42-73.

Lâdik, evlerde ihtiyacı karşılamak üzere ve 
yöre insanının köy halısı olarak adlandırdığı gele-
neksel tipteki halılar dışında, büyük çaplı ticari halı 
üretiminin yapıldığı önemli bir merkezdir. Alınan 
bilgiler ışığında Lâdik’e 1950’li yıllarda Kemal Se-
li’nin çok sayıda tezgâh yerleştirdiği ve geniş çaplı 
üretimin yapıldığı tespit edilmiştir. Yörede dokuma 
üretiminde yer alan kişilerden alınan bilgilere göre 
1960’lı yıllarda hayvancılık alanında faaliyet gös-
teren kooperatif, 1975 yılından sonra halıcılık ala-
nında çalışmalar yapmıştır. Bu kooperatif kanalı ile 
yöre halkının “halıevi” olarak adlandırdığı atölye-
lerde 10–12 yıl süre ile halı üretilmiştir. Kooperatif 
bünyesinde 200–250 adet tezgâh bulunduğu belir-
tilmiştir. Kooperatifte dokunan halıların desenleri 
ve iplikleri Kaplanlar Halıcılık Şirketinden ve Sü-
mer Halı A.Ş. den temin edilmiştir. Aynı zamanda 
Konyalı halı firmalarından Çekirdekçi Halıcılıktan 
da iplik alındığı ve halı satıldığı ifade edilmiştir. 
Halıların çözgü ve atkısı pamuk, ilme iplikleri 
yün malzemelidir. Bu dönemde 1 m2 den 13 m2 

Ereğli Halı Pazarı, Ereğli 2002
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ye kadar büyüklükteki, tek düğüm tekniğiyle ve 
40x50 kalitede halılar dokunmuş ve pazarlanmış-
tır. Bu halılar İran, İsfahan tipi olarak adlandırılan, 
madalyonlu, bitkisel motifli taban halılarıdır (Fo-
toğraf No:6). Kaplanlar Halıcılık Lâdik’te yoğun 
olarak halı üretimi faaliyetinde bulunan Konyalı 
önemli şirketlerden birisidir. Kaplanlar Halıcılı-
ğın Lâdik’teki halı üretimini bırakması ile birlik-
te tezgâhlar kooperatife kalmıştır. Bu kooperatif 
halıcılık faaliyetlerini 1974 yılından 1997 yılına 
kadar etkin bir şekilde sürdürmüş ve 1997 yılın-
da faaliyeti sona ermiştir. Bu gelişmede dokuyucu 
sigortalarının ödenememesi etkili olmuştur. Ayrıca 
Lâdik’te yaşam standartlarının yükselmesi, iplik 
kalitesinin bozulması ve farklı iş kollarının ortaya 
çıkması ve işçilik kalitesindeki bozulmalar nede-
ni ile pazarlamak üzere sürdürülen halı dokuma-
cılığı sona ermiştir. Bu atölyelerin dışında yörede 
köy halısı olarak adlandırılan yan halı tipinde çift 
olarak üretilen örnekler çeyizlik amacı ile dokun-
muştur. Günümüzde dokuma faaliyetleri hem ticari 
boyutta, hem de yöresel olarak yapılmamaktadır. 
Eski örneklere Lâdik evlerinde ulaşılabilir. Sarayö-
nü merkezde ve merkeze bağlı Kurşunlu, Sızma, 
Kestil, Şalören, Osmancık Köyleriyle,  Kadınhanı, 
Ilgın ve Yunak Kasabasına bağlı köylerde uzun bir 

Akşehir Halk Eğitim Merkezi

Karapınar Tülü

Sille Halısı
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dönem halı üretimi yapılmıştır. Bu halılar daha çok 
seccâde halısı, yolluk halısı, karyola halısı, taban 
halısı,  kelle halısı, paspas-minder halısı ve köy ha-
lısı (çift halı) tipleri dokunmaktadır. 

Sızma, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı bir 
beldesidir. Geçmişten günümüze geleneksel türde 
“yöreme” denilen ve yer tezgâhında dokunan düz 
dokumalar yapılmaktadır16. Bunun yanında Sız-
ma’da yaklaşık olarak son 20 yıldır faaliyet göste-
ren “Sızma Sınırlı Sorumlu Kalkınma Kooperatifi” 
adı altında bir halıcılık kooperatifi bulunmaktadır. 
Kooperatife ait, Sızma’da “halı evi” denilen 2 adet 
atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerde toplam 30 
tezgâh yer almaktadır (Fotoğraf No:7). Tezgâhlar 
6 ile 12 m2 arasında halı dokunabilecek ebattadır. 
Sipariş yoluyla Isparta tipi, atkısı, çözgüsü pamuk, 
ilme ipliği yün halılar dokunmaktadır.  İplikler ve 
desenler Sümerbank tarafından temin edilmekte 
ve biten halılar yine Sümerbank tarafından pazar-
lanmaktadır. İşçilik ücretlerinin karşılanamaması, 
Sümerbank’ın kapanmasından sonra iplik kalitesi-
nin bozulması gibi nedenlerle son dönemde yoğun 
olarak halı üretimi yapılmamaktadır.

Karapınar yöresinde özellikle Karacadağ böl-
gesi kendilerine özgü halılarıyla tanınır ve Karapı-
nar dokuması ismiyle bilinir. Karapınar halılarında 
daha çok doğal maddeler ve bitkilerden elde dilen 
boyalar kullanılır. Halkın Direkli Karapınar, Salur 
Halısı, Karapınar Lâdiği, Bulutlu Halı (Manza-
ralı), Ak Toplu Halı ve Hataplı (Merdivenli) Halı 
diye isimlendirdiği halı örneklerini sıkça görmek 
mümkündür (Fotoğraf No:8-9). Ayrıca bölgede her 
evde bir dokuma tezgâhı bulunmaktadır. Yöre hal-
kı günlük ihtiyacı karşılamak ve çeyiz hazırlamak 
amacıyla dokuma yapmaktadırlar. Yörede doku-
macılığı olumlu yönde etkileyen ve sürdürebilirli-
ğini sağlayan en önemli unsur küçükbaş hayvancı-

16 H. Melek Hidayetoğlu, “Konya Yöresinde Yer Tezgâhına Son 
Örnek “Yöreme”, 7th International Turkish Folklore Conger-
ss (VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi), 27th Ju-
ne–1th July 2006, Gaziantep, T.C. Kültür Bakanlığı internet site-
sinde sempozyum bildiri kitabı e- kitap olarak yayınlandı. http://
ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-278145/h/60.pdf

lığın yoğun olarak yapılmasıdır.
Ereğli ve çevresi; Arısama halıları, Bekdik ki-

limleri, Çayhan halıları ve yörede bulunan Yörük 
köylerindeki dokumalar ile ön plana çıkmaktadır.  
Bu dokumalar yöreye özgü desen ve renk özelli-
ğini üzerlerinde taşımaktadırlar. Ereğli merkezde 
Fatih Camii avlusunda Perşembe günleri halı pa-
zarı kurulmaktadır. Burası Ereğli ve köylerinden 
halkın kendi ihtiyacını karşılamak için dokuduğu 
halı ve kilimleri sergiledikleri ve pazarladıkları bir 
ortamdır. Karapınar ve Ereğli’de halı kilim ticareti 
ile uğraşan tüccarların yanında çeyizlik olarak alış 
veriş yapmak isteyen yöre halkı da bu pazara ilgi 
göstermektedir (Fotoğraf No:10). Ereğli–Belkaya 
(Arısama) yöresi yoğun olarak halı üretiminin ya-
pıldığı bir bölgedir. Bu bölgede yöre halkının iplik 
renklendirme taleplerini Hamza Gençtürk adındaki 
boyacı karşılamaktadır. Kimyasal boyalar ile bü-
yük kazanlarda yöre halkından aldığı yün iplikleri 
renk tercihleri doğrultusunda boyamaktadır.  

Nuzumla (Yaylacık) kilimleri ve yatak halıla-
rı ile ünlüdür. Nuzumla yatak halıları; yöre halkı 
tarafından soğuktan korunmak ve yatak amacıyla 
erkek çocuğa çeyizlik olarak üretilen, hav uzunluk-
ları 5 cm kadar ulaşabilen, çift toplu desen karakte-
rine sahip halılardır. Bu halıların atkı çözgü ve ilme 
ipleri yün malzemeden hazırlanır17. 

Konya ve çevresi halı dokumacılığı içinde 
önemli bir grubu da Kavak halıları oluşturmakta-
dır. Kavak’ta halılar, seccade halısı, sedir halısı ve 
yastık halısı şeklinde dokunmuştur. Kırmızı, mavi, 
sarı ve yeşil renkleri ve yöreye özgü motifleriyle 
karakteristik özellik taşır. Atkı, çözgü ve ilme ip-
leri yündür. Kavak halıları çoğunlukla mihraplı, 
saçaklı, hayat ağaçlı, sulu, köşe göbek olarak ad-
landırılan kompozisyon düzenlemeleriyle dokunur. 
Halılar üzerinde yörede “bayrak-gül, badem-bıyık, 
sümbül, armut, ibrik-leğen, topbaş, ceran boynuzu, 
turunç, çakmak” adı verilen motifler sıklıkla kulla-
17 Meral Akan, Nuzumla Köyü Ve Çevresi Yatak Halıları, S.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya, 2001.
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nılır (Fotoğraf No:11)18. 
Konya yöresinin ünlü dokuma merkezlerin-

den birisi de, Konya’nın sekiz kilometre kuzey-
batısındaki Sille’dir. Sille, daha çok halılarıyla 
tanınır. Dokuma malzemesi yün ve pamuktur. Ze-
mini kırmızı renkleri ile dikkat çekerler. Halılarda 
halılarda kök boya (Rubia tinctorum L.), havaci-
va (Alcanna tınctorius), cehri (Rhamnus tinctoria) 
gibi doğadan elde edilen boyalar kullanılmaktaydı. 
Ayrıca iplik renklendirmede kullanılan cehri bit-
kisinin Sille’de geniş tarlalarda uzun yıllar tarımı 
yapılmış ve pazarlanmıştır. Günümüz Sille halı-
larında sentetik boyalar yaygındır. Son yıllarda, 
daha çok tüccar halılarında, boyanmış hazır fab-
rika ipliği tüketilmektedir. Sille halıları genellikle 
göbeklidir. Seccade türü örnekler ise, halkın direk 
olarak isimlendirdiği, sütuncelerle karakteristiktir. 
Son yıllarda dokunan seccâdelerde, cami, türbe vb. 
manzara tasvirleri de mevcuttur. Bazı örneklerde 
ise zemin Mevlâna Türbesi, Sultan Selim Camii 
tasvirleriyle süslenir. Bu seccadeler “Selimiyeli”, 
“Türbeli”, “Mevlanalı” gibi isimlerle anılmakta-
dır. Sille halılarında çift halı, seccâde, sedir halısı, 
eğer halısı en çok görülen halı tipleridir. Sille ha-
lıları bu bölgenin yaşam biçimini, geleneklerini ve 
sanat anlayışını çerçevesinde gelişmiş ancak günü-
müzde üretimi yapılmayan halılardır. Bu halıların 
bölge dışında Cihanbeyli ve çevresinden çok talep 
aldığı ve uzun yıllar bu bölgeye sipariş olarak do-
kunduğu bilinmektedir (Fotoğraf No:12). 

Bölgede Rumların sosyo-ekonomik hayata 
çok olumlu etkileri olduğu, ticaret hayatına ve kal-
kınmaya sağladığı desteğin önem taşıdığı görül-
mektedir. Mübadeleyi takiben Sille’de ekonomik 
ve sosyal hayat gözle görülür bir değişime uğra-
mış, nüfus azalmıştır. Aynı zamanda mübadeleyi 
izleyen yıllarda bölgede yaşayan Müslüman ve 

18 Leyla İnanç, Konya Kavak Yöresi Halılarının Tespiti ve Gü-
nümüzdeki Durumu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2012; Meral Akan-Leyla İnanç, “Kon-
ya Etnografya Müzesi’ne Bağışlanan Konya Kavak Halılarından 
Örnekler”, III.  Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve 
Gelenekli Sanatlar Kongresi, 30-31 Mayıs 2011, Konya, s.65-76.

Türk halkın da şehir merkezine olan uzaklık ve 
ulaşım problemleri nedeni ile Konya il merkezi-
ne göç ettiği bilinmektedir. Cumhuriyet öncesinde 
Sille’de 1000’e yakın halı tezgâhı bulunmaktaydı. 
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Sille’deki Rumların 
Pire ve Korfu’ya gönderilmeleri neticesinde bu-
radaki halı tezgâh sayısı %90 azalmıştır. Böylece 
Sille halı dokumacılığındaki önemini yavaş yavaş 
kaybetmeye başlamıştır 19.

Akşehir yöresinde çeşitli dönemlerde do-
kumacılık faaliyetleri yapılmıştır. İ. H. Konyalı, 
“Akşehir Tarihi” adlı eserinde Akşehir’den büyük 
ölçüde halı ihraç edildiğini belirtmektedir. Özel-
likle Bermende yöresinin halılarıyla tanındığını 
ve “Şark Halı Kumpanyası’nın” Akşehir’de 25 
halı tezgâhı çalıştırdığını yazmaktadır. Bu şirketin 
tezgâhlarının 1933 yılına kadar faaliyet gösterdi-
ği, 1945’lerde Akşehir ve köylerinde 80 kadar halı 
tezgâhının çalıştığı bilinmektedir20. Bir dönem 
Savaş (Bermende) köyünde Ispartalı halıcıların si-
parişlerinin dokunduğu bir halı atölyesi olduğunu, 
1974 yılında halıcılık kooperatifi kurulduğunu, ko-
operatif bünyesinde 40–50 adet halı tezgâhı bulun-
duğunu biliyoruz. 

Günümüzde Akşehir merkezde Halk Eğitim 
Merkezi tarafından “Hereke Tipi İpek Halı Üre-
tim Projesi” ve özel kuruluş işbirliği ile ipek halı 
atölyesi kurulmuştur. Yaklaşık on yıl önce faaliye-
te geçirilen atölyede 105 adet demir aksamlı dik 
tezgâhta ipek halı dokunmaktadır. Kış aylarında 
100 kişi çalıştırılmaktadır. Atölye çoğunlukla sipa-
riş üzerine halılar dokuduğu için desenler yöresel 
özellik taşımamakta, müşteri istekleri dikkate alın-
maktadır (Fotoğraf No:13).

Tuzlukçu, Yunak ve Çeltik ilçeleri ve köylerin-
de evlerde genç kızlar yaklaşık 20 yıldır ipek halı 
dokumaktadırlar. İpek halıları sipariş usulü veya 

19 Osman Sönmez, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Konya Sanayisine 
Bir Bakış”, Ulusal I. Konya Ekonomisi Sempozyumu, Editörler: 
A.Esen, A. Kaymaz, 18 Nisan 2003, Konya, 2003, s.21-24.
20 İ. Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tari-
hi-Turistik Kılavuzu, İstanbul, 1945,s. 237.
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şirketlere dokuyorlar, desenleri ve iplerini Here-
ke’den veya sipariş veren halıcılardan alıyorlar. 
İpek halıdan önce taban halısı denen kaba halı do-
kunmaktaydı. 

TÜLÜ DOKUMACILIĞI
Anadolu’da el dokumacılığının yoğun olarak 

yapıldığı bölgelerde halı-kilim gibi tekniklerin ya-
nında tülü tekniği ile dokunmuş örnekleri görmek 
mümkündür. Konya’nın Karapınar ilçesi de tülü 
dokumalarının yoğun olarak üretildiği yerlerden 
biri olma özeliğini üzerinde taşır. İlçe geleneksel 
el dokumaları bakımından birbirinden değerli, gü-
zel ve zengin ürünleriyle dikkat çekicidir. Yöre 
halkının geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılıktır 
ve hayvanlardan elde edilen yün ve tiftik malzeme 
yine yörede dokunan halı, kilim, atmalı (cicim) ve 
tülü gibi el dokumalarında kullanılmıştır. Yörede 
geleneksel yaşam biçiminin çok fazla terkedilme-
diği özellikle çeyiz geleneğinin hala sürdürüldüğü 
görülür. Bu sayede yöre halkı geleneksel dokuma-
larını üretmeye devam etmektedir. 

Tülü dokumalar; ıstar tezgâhlarında dokunan, 
büyük çoğunluğu tiftiğin ve yünün doğal renkleri-
nin kullanıldığı, çözgü atkı ipleri yün, ilme ipliği 
genellikle tiftik ve yün olan, her ilme sırasından 
sonra 3 ila 30 sıra atkı atılan, hav yüksekliği uzun, 
yumuşak, kaba dokulu yaygılardır. Tülü yapımın-
da, çoğunlukla doğal renkleri kullanılan yün, tiftik 
ve deve yününden elde edilen iplikler kullanılır. 
Bunun yanı sıra yün ipliklerinin bazı örneklerde 
boyanarak kullanıldığı da olur. Karapınar yöresin-
de tiftik ipliğe “filik” denir. 

Karapınar yöresinde tülü dokumaları teknik 
özellikleri bakımından “Türk düğümü kullanılarak 
yapılan tülüler ve çekki tülüler” olarak iki grupta 
incelenir. Türk düğümü kullanılarak yapılan tülüle-
ri; yamçı tülü ve kaba kalite dokunan desenli tülü-
ler olarak sınıflandırılabilir. Yamçı tülüler; taraktan 
geçirilmeyen tiftiğin orijinal tüy uzunluğu koruna-
rak düğüm atılmak suretiyle yapılır. Bunlar koyun 

postunu hatırlatan bir görünüme sahiptir. Yamçı tü-
lülerde ilme boyu 12-18 cm. ve her ilme sırası ara-
sında 15-30 sıra atkı atılarak dokunur. Çoğunlukla 
beyaz, kırmızı, yeşil, mavi renklerde, tek renk ve 
bezemesiz dokunan yamçı tülüde, dikey hatlar ve 
kare biçimli kompozisyonlarda görülür. 

Kaba kalite dokunan desenli tülülerde; iplik 
haline getirilen yün ipliğin Türk düğümü ile yöre-
ye özgü desenlerle dokumasıyla yapılır. Yörede bu 
tülüler düz ilmeli tülüler dendiği de olur. Karapı-
nar evlerinin tefrişinde ihtiyaç duyulan her alanda 
yatak, seccade, minder, sedir örtüsü gibi çeşitlerde 
üretilmiştir. Lokumlu-kareli, koyunlu, çizgili, gö-
bekli, mihraplı, taraklı, zikzaklı gibi motiflerle ka-
rakteristik özellik taşır. Özellikle mihraplı tülüler 
yörede dokunan halı-atmalı-kilim gibi diğer tek-

Fotoğraf 15 Çavuşlu Kilim

Dibekli Kilim

Aktahtalı Kilim
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niklerle dokunmuş örneklerde görülmekte ve dik 
mihraplı saf veya hataplı mihraplı gibi isimlerle 
bilinmektedir. (Fotoğraf No:14). 

Çekki tülüler; çözgüler arasından geçirilen 
atkı iplerinin bir tığ yardımıyla çekilerek dokuma 
yüzeyinde bukleli bir görünüm elde edilerek do-
kunur. Tülünü havlı kısmı çekilerek yapıldığından 
“çekki tülü” denir. Her sırada 2-5 sıra atkı geçirile-
rek çekilen ipler sıkıştırılır. Çekki tülüler tek renk 
ve desensiz olarak dokunur. 

Karapınar yöresinde; çobanlar “kiylek-kiyik 
tülü” denilen çoban kepenekleri giyerler. Tek renk 
ve desensiz dokunan bu tülüler çobanları hem so-
ğuktan korumakta hem de yaylalarda yatak olarak 
kullanılmaktadır. 

Karapınar tülü dokumaları yöre halkının ken-
di gereksinimleri için dokuduğu ürünlerdir. Gün-
lük yaşamlarının içinde her yerde tülüleri görmek 
mümkündür. Özellikle yamçı tülüler genç kızların 
çeyizlerinin önemli parçalarından biridir. Çoğun-
lukla düğünlerde gelin tarafından kayınpedere he-
diye edilir. Bunun yanında kış aylarında soğuktan 
korunmak amacıyla evlerinin duvarına duvar süsü 
olarak asılır. Ayrıca namazlık olarak kullanılır. Bu-
nun yanında yörede diğer el dokumaları gibi et, süt 
ürünlerini sıcaktan korumak maksatlı kurdukları 
bastırıkları örtmek içinde yamçı tülüler kullanılır. 
Bunun yanında tarih içinde, Osmanlı İmparatorlu-
ğu döneminde, Karapınar ve Hotamış’ta yetiştiri-
lip Osmanlı ordusuna vergi olarak gönderilen cins 
atların ve 1960’lı yıllara kadar binek atların eğer-
lerinin arkasına ve kuyruk üstüne yamçı tülüler ör-
tülmekteydi.

Konya ve Karapınar çevresinde halıcılık ve 
kilimcilik ile bilinen Hotamış, Obruk, Ardaşar, 
Ovakavağı, Kavak, Nuzumla (Konya), Ereğli, Sul-
tanhanı (Aksaray), Taşkale (Karaman)21, Konya 

21 Ö. Barışta, “Karaman Taşkale Dokumacılığı”, Türk Halk Kül-
türü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:171, Ankara, 1992, s.9.

Yükselen Köyü22,Yenikent (Aksaray)23 gibi yörede 
tülü dokumalar dokunmaktaydı. 

KİLİMCİLİK-HEYBE-ÇUVAL-ÇUL
DOKUMACILIĞI
Konya çevresinde, hemen her merkezde ki-

lim dokunur. Karapınar, Hotamış, Ereğli, Lâdik, 
Cihanbeyli, Kavak, Keçimuhsine (Keçimusla), 
Nuzumla, Obruk birer kilim merkezidir. Kilimle 
birlikte Konya genelinde atmalı-atkılı-çalma de-
nilen cicim teknikli örneklere bunun yanında zili 
ve sumak teknikli pek çok dokumaya da rastlanır. 
Konya şehri ilçesi ve köyleriyle birlikte geçmişte 
bu dokumaların bir üretim merkezi şeklindeydi. 

Günümüzde, Karapınar ilçesi dokuma gelene-
ğinin nadir yaşatılan yörelerinden biridir. Karapınar 
merkez, Karacadağ mevki, Hotamış ve civar köyleri 
kendine özgü motifleriyle kilim ve atmalı türünde 
yaygıları ile tanınır. Hotamış kasabasında bir dönem 
Hotamış Türkmen kilim dokumacılığını canlandır-
mak için halk eğitim merkezinde “Hotamış Türk-
men Kilimleri Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje 
bir dönem sürdürülmüş ancak maddi kaynakların 
sınırlı olması nedeniyle durdurulmuştur.

Karapınar halkı günlük ihtiyacı karşılamak ve 
çeyiz hazırlamak amacıyla dokuma yapmaktadır-
lar. Yörede dokumacılığı olumlu yönde etkileyen 
ve sürdürebilirliğini sağlayan en önemli unsur kü-
çükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapılmasıdır. 
Yer yaygısı, ölümlük, duvar örtüsü,  namazlağ, 
yastık, çuval, heybe gibi türlerde desen ve renk 
çeşitliliği ile geniş bir koleksiyona sahiptir. Ayrıca 
bölgede her evde bir dokuma tezgâhı bulunmak-
tadır Yörede halkın Çavuşlu Kilim, Orta Kilim,  
Hotamış Orta Kilim, Barnaklı Şerefli Namazlağ, 
Toplu Kilim, Akrap Desenli Toplu Kilim, Kalpaklı 
Kilim, Küpeli Kilim, Asman Namazlağ, Saf Secca-
de isimleri ile bildikleri dokuma örneklerini sıkça 

22 Ö. Barışta, “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnek-
ler”, El Sanatları Dergisi, Türk El Sanatlarının Dünü-Bugünü-Ya-
rını Sempozyumu Tebliğleri, Konya, 1997, s.105.
23 İ. Öztürk, “El Halıcılığı ve Bitkisel Boyacılıkta Bölgesel Bir 
Örnek”, Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları, İstanbul, 1885, s. 
270.
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görmek mümkündür (Fotoğraf No:15). 
Ereğli’nin Belkaya (Arısama), Kuzukuyusu, 

Kutören, Gökçeyazı, Beyköy, Çayhan, Aziziye, 
Çakmak, Melicek, Yellice gibi Yörük ve Bekdik 
olarak bilinen köyleriyle, zengin ve çeşitli halka 
sahip olması genel dokuma kültürüne de yansımış-
tır. Dibekli Kilim, Döşeme Kilim, Paltalı Kilim, 
Hoşkollu-Salman Namazlağ, Sal Kilimi, Demiryo-
lu Namazlağ, Duvar Kilimi, Pançalı Kilim Bekdik 
kilimleri olarak tanınan yöreye özgü motifleriyle 
karakteristiktir. Yörük köylerinde daha çok atkılı 
veya çalma adı verilen cicim teknikli yaygılar, hey-
beler, yastıklar görülmektedir (Fotoğraf No:16). 

Doğanhisar ilçesi ve köylerinde halk ge-
çimini çoğunlukla tarım ve meyvecilik ya-
parak kazanmakta, ellerinde mevcut doku-
malar geçmiş yıllarda hatta yörük köylerinde 
yerleşik düzene geçmeden önce dokunan yay-
gılardır. Doğanhisar’ın Karaağa Kasabası,  
Uncular, İlyaslar, Fırınlı, Başköy yörük köyleridir. 
Bu köylerde günümüzde dokumacılık yapılma-
maktadır. Aktahtalı kilim, çift kanatlı kilim, far-
da-döşeme kilim, sedir kilimi, namazlık kilimleri 
geçmişten bugüne kalan evlerde ve camilerde ko-
runan az sayıdaki örneklerdir (Fotoğraf No:17). 

Konya’nın Yunak ilçesinde; Turgut köyü baş-
ta olmak üzere yörük olarak bilinen köyler dışın-
da dokuma geleneği pek bulunmamaktadır. Yöre 
halkının 1960’lı yıllardan itibaren büyük şehir 
merkezlerine ve yurtdışına yerleşmelerinden dola-
yı dokuma kültür ve gelenekleri yavaş yavaş terk 
edilmiş ve pek çoğu unutulmuştur. 

Turgut köyünde; kendine özgü motif, desen 
ve renk karakterine sahip kilim teknikli, köyün adı 
ile anılan namazlağ ve sedir kilimleri; yer tezgâ-
hında dokunan ve ‘palaz’ adı verilen yer yaygıları 
ile “çırpı kilim” denilen yük örtülerini az sayıda da 
olsa tespit etmek mümkündür (Fotoğraf No:18). 
Ilçenin yörük köylerinde Konya’nın genelinde 
rastlanan ve bu bölgenin dokuma gelenekleri ile 
üretilmiş kilim, cicim ve zili teknikli yer yaygıları, 

ölümlük, yük örtüleri, namazlık ve çuval dokuma 
örneklerini görmek mümkündür. Günümüzde Yu-
nak ve çevresinde bu el dokumalarının üretimi ma-
alesef yapılmamaktadır.

Akşehir ilçesi geçimini meyvecilik ve tarımla 
sağlamaktadır. Yörük olduğunu belirten; Cankur-
taran, Ulupınar, Değirmenköy birkaç köyün dışın-
da da kilim dokumacılığı yaşatılmamaktadır. Yer 
yaygısı, sedir kilimi, farda kilim, bıçkır namazlağ 
gibi çeşit ve isimlerde eski tarihli örnekler görmek 
mümkündür.

Seydişehir Ketenli (Çalman), Yaylacık (Nu-
zumla) köyleri yörede kilim dokumacılığın nadir 
yapılan yerlerinden biridir. Nuzumla (Yaylacık) ki-

Turgut Kilim

Sinekli Kilim
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limleri ve yatak halıları ile ünlüdür. Nuzumla köyü 
kendi adıyla tanınan kilimleri ile bilinir. Bu kilim-
lere yörede desen özelliğine göre Aklı Namazlağ 
ve Sinekli Kilim gibi isimler verilir. Konya halı 
tüccarları günümüzde de motif-desen ve ipliklerini 
vererek sipariş kilimler dokutmaktadır. Bu neden-
le tanımış bir tür olan Nuzumla kiliminin renk ve 
desen karakterine tercihler doğrultusunda tüccarlar 
tarafından müdahale edildiği gözlenmiştir (Fotoğ-
raf No:19). 

Derebucak yapraklı kilimleri ile tanımakta ve 
bu kilimler halk eğitim merkezini gayretleri ile gü-
nümüzde de dokutulmaya çalışılmaktadır.

Yukarıçiğil Kasabası Ilgın yöresinde halen 
dokumacılık geleneğini devam ettiren yerlerimiz-
dendir. Mihraplı namazlağ, göllü namazlağ, karalı 
kilim ve çıbıklı yer yaygıları yöreye özgü motifle-
riyle dokunur. Konya’da genel olarak Çiğil kilim-
leri olarak bilinir.

Sarayönü’ne bağlı Çeşmelisebil, Kuyulusebil 
kasabaları yörük gelenekleri ile birlikte dokumacı-

lık geleneklerini devam ettirmeye çalışan yörele-
rimizdendir. Yörede kilim, cicim, zili dokuma ör-
nekleri vardır. Dokumalar çoğunlukla yer yaygısı, 
ölümlük, namazlık, sofra örtüsü, çuval ve yastık 
türlerinde görülmektedir. Sergi Kilimi-Oturgun Ki-
lim, Atkılı Yaygı, Oturgun Namazlık, Sofra Örtüsü, 
Daban Zili-Acem Kilim, Tarak Yanışlı Yer Yaygısı 
gibi isimlerle bilinir. Sarayönü özellikle Lâdik halı 
dokumacılığı ile tanınmaktadır. Ancak Konya ve 
çevresinde, İnlice, Ilgın (Karaköy-Beykonak) yö-
relerinin camilerinde ve evlerinde Lâdik tipi halı 
seccadeleri kilim tekniği ile dokunmuş örneklerine 
rastlanmaktadır (Fotoğraf No:20).

Çumra ilçesi Kuzucu, Erentepe (Sodur), Arı-
kören, Okçu, Yörükcamili, İnli, Dinlendik köyleri 
yörük köyleri olarak bilinmektedir: Türkmencamili, 
Taşağıl, Adakale, Türkmenkarahüyük, Büyükaşla-
ma köyleri ise Karapınar-Hotamış’tan ayrılan Türk-
men köyleridir. Bu yörelerde yakın zamana kadar 
dokumacılık geleneği devam ettirilirken günümüz-
de dokuma yapan kişi sayısı oldukça azalmıştır. Bu 

Ladik Tipi Kilim Kavak Kilimi
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yörelerde halkın kendi ihtiyacı için dokumuş olduk-
ları çoğunlukla atkılı (cicim) teknikli yaygılar, na-
mazlık, heybe, çuval, tuzluk torbası, duvar örtüsü, 
yük örtüsü, ölümlük, yastık türlerinde dokumalar 
bulunmaktadır. Yöre halkının zaman içinde tarımla 
uğraşması ve endüstriyel ürünlerin yaşamlarına gir-
mesi sonucu günümüzde dokuma yapan kişi sayısı 
oldukça azalmış hatta yok olmuştur. 2002 yılında 
Çumra Belediyesi bünyesinde Çumra El Sanatları 
Merkezi kurulmuş, merkezde Çumralı kadınlara ki-
lim dokumacılığı öğretilerek kilim üretimi yapılma-
ya çalışılmıştır.

Meram ilçesine bağlı Kavak Kasabası halı ve 

kilim dokumalarıyla tanınmaktadır. Konya ve çev-
resinde Kavak kilimi adıyla bilinen ancak yörede; 
farda, farda namazlağ, kancalı kilim gibi isimler 
verilen çoğunlukla yük örtüsü şeklinde kullanılan 
bu yaygılar günümüzde dokunmamaktadır. Kavak 
kilimlerinde dik mihrap formlarının üst üste yer-
leştirilmesiyle yöreye özgü desenler dokunmuştur. 
(Fotoğraf No:21). Ayrıca elcekli kilim adı verilen 
yer yaygısı bölgede bilinen örnekler arasındadır.  

Konya’nın Kavak, Keçimuhsine (Keçimus-
la), Obruk, Akören, Kayasu (May), Çukurçimen, 
Yeşildere (Detse), Güneydere (Botsa) ve Kayadibi 
(Givrat), İnlice, Alibeyhöyüğügibi yörelerinde de 

Çıbıklı Kilim Çul
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halı ve kilim dokunurken günümüzde sadece Ka-
yasu ve Çukurçimen köylerinde Konya’dan gelen 
tüccarların siparişleri dokunmaktadır. Geçmişte 
tanınan ve çok sayıda üretilen yöre dokumalarını 
araştırmalarımız sırasında Konya’nın pek çok ye-
rinde tespit edilmiştir.

Konya ve çevresinde dokuma geleneği bulu-
nan bütün yörelerde halı- kilim- cicim teknikli hey-
beler ve torbalar dokunmuştur. Bunlar çoğunlukla 
ticari amaçla dokunmayıp halkın kendi ihtiyaçları 
için ürettikleri ürünlerdir (Fotoğraf No:22). 

Konya’da iliksiz kilim tekniği ile dokunan, 
yaygılar, yünden veya kıldan yapılır. Yünden do-
kunanlara, palaz, çırpı, doğru kilim, çıbıklı kilim, 
kınalı kilim, allı kilim, boncuklu kilim, sergi, yay-
gı, kilim gibi isimler verilirken, kıldan yapılanlara; 
çul ve kıl kanat denir. Kolay dokunması, kullanım 
alanının geniş olması nedeniyle halk tarafından 
pek değerli sayılmaz. Karapınar, Ereğli, Ilgın, Sey-
dişehir, Hadim, Taşkent, Kadınhanı, Doğanhisar, 
Ovakavağı, Çukurçimen, Küçükmuhsine, Nuzum-
la gibi çok geniş bir alanda bu yaygıları görmek 
mümkündür. Kıl iplik kullanılarak çul, geri ve kıl 
kanat dokunur. Keçi kılının doğal renkleri kullanı-
lır. Parçalar halinde dokunur ve bunlar birleştirile-
rek yaygının boyutları büyütülebilir. Kıl dokuma-
lar çoğunlukla Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, 
Halkapınar ve çevresinde görülmektedir (Fotoğraf 
No:23-24).

Çuvallar içine; un, buğday gibi gıda maddele-
ri veya giysilerin taşınmasında, saklanmasında ve 
korunmasında kullanılan büyük torbalardır. Konya 
yöresinde çuvallar yünden ve kıldan yapılır. Bu 
malzemeler çoğunlukla boyanmadan yünün ve kı-
lın doğal renkleriyle dokunur. İliksiz kilim tekniği 
ile enine ve boyuna çizgili-çıbıklı olarak sade şe-
kilde yapılır. Büyüklüklerine göre; denk, un çuvalı, 
oturtma çuval, dimi çuvalı, tırıl çuval, tirşe, kıl çu-
val, buğday çuvalı gibi farklı isimler verildiği olur.  
Konya ve civarında bu çuvalların yanında cicim ve 
sumak teknikleriyle dokunmuş çuval örnekleri de 

bulunur. Dimi çuval ve ala çuval, esvab çuvalı ola-
rak adlandırılır (Fotoğraf No:25-26). 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Konya ve çevresi tarihte el halısı ve düz doku-

ma yaygılarının yapıldığı en önemli merkezlerin-
den biridir. Türk halı sanatı tarihi araştırmalarında 
Selçukludan itibaren Osmanlı saray halı ve kilim-
lerine kadar ki süreçte Konya el dokumaları her za-
man dikkat çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. 
Anadolu-Türk dokuma sanatı içindeki yeri, yapılan 
çalışmalarla daima vurgulanarak, Anadolu halı ve 
düz dokumalarının Konya yöresi halı ve düz doku-
ma yaygılarından etkilendikleri dile getirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda 1950’lere kadar do-
kuma ticareti hakkında çok az bilgiye ulaşılabil-
miş,  bu dönemi yansıtan az sayıda örnekle karşıla-
şılmıştır. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda 
en dikkat çekici faaliyet, dokumaların sergilendiği 

Çuval
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2. Milli Sanayi Konya Sergisi’dir. 1950’lerde gi-
rişimcilerin özellikle Lâdik merkezli dokuma fa-
aliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bu atölyelerde ve 
evlere dağıtılan tezgâhlar zaman içinde 1000–1500 
adete ulaşılmıştır. Bu rakamlar bu halıların bir dö-
nem ne kadar çok beğenildiğini ve talep gördüğünü 
ortaya koymaktadır. Konyalı halı üreticileri kaliteli 
malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle o yıllarda 
bir başarı öyküsü yazmışlardır. Ayrıca Türkiye’nin 
sanayileşme sürecinde Konya’da iplik tesisleri ku-
rarak ilklere imza atmışlardır. 

Bu yılları izleyen süreçte Konya ve çevresinde 
yöresel dokumacılık faaliyetlerinin de devam ettiği 
ve bu faaliyetlerin günlük ihtiyacı karşılama amacı 
ile sürdürüldüğü görülmektedir. Konya ve çevresi-
ne ait geleneksel tipteki dokumaların alım-satımla-
rının “dellal pazarı” gibi pazarlarda ve Konya mer-

kezdeki ticarethanelerde gerçekleştiği söylenebilir.
1980’lere gelindiğinde Konya merkezdeki gi-

rişimcilerin halı üretimi ve pazarlanması konusun-
da dikkati çeken, geniş çaplı çalışmalarının olduğu 
gözlenmektedir. Bu dönemde üretilen dokumalar 
Konya ekonomisine önemli katkılar sağlayacak 
düzeyde ihraç edilmiştir. 

Konya ve çevresinde Lâdik, Karapınar, Ereğ-
li, Akşehir, Keçimuhsine, Obruk, Sille, Nuzum-
la, Çumra, Sızma gibi dokuma merkezlerinin bu 
dönemde yoğun olarak dokuma faaliyetinde bu-
lundukları, çeşitli türlerde ve teknikte örnekler 
ürettikleri bilinmektedir. Bu yöreler genel anlam-
da değerlendirmeye alınmıştır, her bir yörenin el 
dokumacılık faaliyetleri ayrı ayrı birer araştırma 
konusu olacak niteliktedir. 

İpek halı dokumacılığı Akşehir Halk Eğitim 

Dimi Çuval
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Merkezi, Yunak ve Tuzlukçu köylerinde sınırlı im-
kânlarla yapılmıştır. Çoğunlukla Konya’nın dışın-
da alım ve satımı gerçekleştirilmiştir. 

Tülü dokumalar Karapınar ve çevresinde bir 
dönem yoğun olarak dokunmasına rağmen günü-
müzde yeni örneklerine rastlanmamaktadır. 

Kilim ve diğer düz dokuma yaygılar, Kara-
pınar, Hotamış, Ereğli, Lâdik, Cihanbeyli, Kavak, 
Keçimuhsine (Keçimusla), Nuzumla, Obruk yöre-
leri çok zengin motif ve çeşit özellikleriyle dokun-
sa da günümüzde özel siparişlerin ve gayretlerin 
dışında üretim yapılmamaktadır. Çul, çuval, palaz 
ve heybe türünde dokumalar yöre halkının elinde 
kalan son örneklerdir. 

Hızla gelişen teknoloji, şehirleşme isteği, 
büyük şehirlere göç, iletişim imkânları, ticari fa-
aliyetler geleneksel yaşamı ve dokuma kültürünü 
de olumsuz yönde etkilemektedir: Artık çoğu kişi 
zahmetli bir iş saydıkları dokumayı yapmamakta-
dır. Küçükbaş havyan yetiştiriciliğinin artık rağbet 
görmemesi, malzeme temininde güçlük çekilmesi 
dokuma üretiminin azalma nedenleri arasında gös-
terilebilir. Ayrıca, dokuyuculara emeklerinin karşı-
lığının tam olarak verilmemesi, işçi sigorta ücretle-
rinin ödenememesi de dokumacılığın azalmasında 
önemli bir etkendir. Bununla birlikte ülke ekono-
misinin son zamanlarda geçirmiş olduğu olum-
suzluklardan dokuyucular ve halı-kilim satıcıları 
olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Bunun yanında 
dış pazarla rekabet edememek, Türkiye genelinde 
ve özellikle yoğun dokuma yapılan Konya yöresin-
de halı ve kilim dokumacılığını bitme noktasına ge-
tirmiştir. Gelişen teknolojiyle birlikte el emeğinin 
yerini makinelerinin alması sonucunda seri üretim 
ile ucuz maliyetli halılar dokunmaya başlanmıştır. 
El emeği ile dokunan halıların maliyeti uzun do-
kuma süresi nedeniyle yüksek kalmıştır. Maliyetini 
kurtarmayan el halıları dokuyana ve dokutana para 
kazandırmaz hale gelmiştir. Ülkenin mevcut itha-
lat politikası sonucu özellikle Çin’den ucuz fiyata 
kaliteli el halıları ülkemize girmeye başlamıştır. 

Yüksek maliyet riskini almak istemeyen tüccarın 
isteği ithalattan yana olunca yerli üretimi el halıları 
dokunmaz olmuştur.

Yüzyıllar öncesine dayanan, tarih, kültür, sa-
nat ve ticari boyutuyla doğrudan ilişkili böyle ko-
nular söz konusu olduğunda devletin ithalat rejimi 
sadece serbest piyasa mantığına dayalı olmamalı, 
üretimde destekleyici ve koruyucu tedbirler, itha-
lata seçici kriterler getirilmeli, el halısı dokumacı-
lığı ve benzeri her türlü kültürel ve sanatsal faa-
liyet geleneğe dayalı olarak yaşatılmalıdır.  Yerel 
yönetimlerin ve esnaf odalarının bu konuda yörede 
çalışma yapmaları, araştırmacıların sürdürülebilir 
projelerle halk projelerle halk ile işbirliği yapması 
ve bu sanatın gelecek nesillere öğretilmesi öneriler 
arasında yer alabilir. Ayrıca eski örneklerin yörede 
doğru şekilde belgelenmesi ve yerinde doğru koru-
ma yöntemleri ile korunması önemlidir. 

Konya Etnografya Müzesi Halı ve Kilim 
Seksiyonu’nda sergilenen örnekler, geçmişten 
günümüze kadar Konya ve çevresi dokumacılığı 
hakkında bilgi vermektedir. Ancak Konya, bu ko-
nuda zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel 
Konya’da bir halı müzesi oluşturulmasını gerekli 
kılmaktadır. 

Geçmişte halı kilim üreten ve pazarlayanlar, 
günümüzde sadece ellerindeki örnekleri pazarla-
makta, yeni örnekler üretmek için bir faaliyet gös-
termemektedirler. Üretimin durma noktasına gel-
mesi, geleneksel sanat kollarımızdan birisi olan bu 
uğraşın genç kuşak tarafından öğrenilememesine 
neden olmakta, dolayısı ile yıllar içinde unutulma 
tehlikesini beraberinde getirmektedir. Halı kilim 
üreticileri üretimin devam ettirilebilmesi konusun-
da devlet desteği beklediklerini ancak bir desteğin 
sağlanmadığını üzülerek ifade etmişlerdir. Bu tes-
pitler mevcut durumun iyileştirilmesi noktasında 
yeterli olamamaktadır. Aynı zamanda bu iş ile uğ-
raşanların, araştırmacılardan üniversite ve dengi 
kuruluşlardan beklentileri büyüktür. 
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HASIRCILIK

ÖZET 
Daha çok bataklık yerlerde yetişen hasırotu ve 

türlerinden örülmüş genellikle taban döşemesi, ba-
zen duvar ve tavan kaplaması olarak kullanılan bir 
cins ot kilim olarak tanımlan hasırın kullanıldığı 
yer ve dokunduğu malzemeye göre değişik türleri 
vardır. Hesaplı ve kolaylıkla toplanıp taşınabilen 
bir malzeme olması nedeni ile hasır, yakın zaman-
lara kadar geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Son 
zamanlarda petrol türevi malzemeden daha eko-
nomik dokumaların seri olarak üretilmesi sonucu 
hasıra olan talep azalmış, bir zamanlar Beyşehir 
merkez ve çevre yerleşimlerde önemli bir sektör 
haline gelen hasırcılık da artık yok olma aşaması-
na gelmiştir. Mesleği icra eden son temsilcilerden 
edinilen bilgilerle hazırlanan bu yazıda, hasırcılık-
ta kullanılan malzemeler, hasır çeşitleri ve dokuma 
teknikleri gibi konulara yer verilerek unutulmaya 
yüz tutmuş bir meslek hakkında bilinenleri litera-
türe aktarmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beyşehir, Hasır, Hasırcı-
lık, Saz Bitkileri.  
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ABSTRACT
A wicker is generally defined as a kind of rug 

that is knitted with sedge and its kinds growing 
in swamp areas, and it is mostly used as bottom 
slab, ceiling and wall lining. There are numerous 
of kinds of wickers depending on the material that 
they are knitted with and on where they are used. 
As being so affordable and portable, wickers have 
become a widely used material recently. Lately, as 
more affordable wickers have been produced by 
petroleum and its derivatives, there has been a sig-
nificant decrease in wicker demand. Wickerwork, 
which became an important industry in and around 
Beysehir once upon a time, has almost vanished 
these days. In this paper, prepared with the infor-
mation gathered from the last representatives of 
this profession, we aim to contribute to the litera-
ture with the known facts about the wickerwork 
industry, which is about to disappear, covering the 
used materials, woven techniques, and kinds of wi-
ckers as well.

Keywords: Beyşehir, Wicker, Wickerwork, 
Reeds.

GİRİŞ 
Hasır yapımında kullanılan malzemelerin 

organik olması, organik malzemelerin de doğada 
kolayca yok olması nedeniyle eski çağlardan günü-
müze kadar ulaşan hasır örnekleri yoktur. Arkeolo-
jik bakımdan hasır ile ilgili bilgiler, daha çok çanak 
çömleklerin kaidelerinde ele geçen negatif izler-
den, yanmış kerpiç kalıntılarından, phytolit (bitki 
taşı, bitkilerin sert kısımlarının kalıntılarıdır) ve 
kil toplar üzerinde tespit edilebilmektir (Özdemir 
2010: 23). Çanak çömleklerin yapımından sonra 
kuruması için hasır üzerine konularak bekletilmesi 
aşamasında bunların kaidelerine geçen hasır izleri, 
o dönemlerdeki hasır dokuma teknikleri bakımın-
dan bilgi veren en önemli kaynaklar arasındadır. 
Bu gibi arkeolojik verilerden hareketle tarih önce-
si çağlarda yaşamış insanların değişik tekniklerle 
ördükleri hasır ve dokumacılık ürünlerini yaşadık-
ları mekânlarda yoğun olarak kullandıklarını anla-
maktayız. O dönemlerden günümüze kadar hayatın 
pek çok alanında yaygın bir şekilde kullanılagelen 
hasır günümüzdeki gelişkin tekstil faaliyetlerinin 
temelini oluşturmuştur. Hasırcılık mesleği Anado-
lu’da genel olarak göl ve ırmak kenarlarında geniş 
sazlıklara sahip yerleşim yerlerinde gelişen bir el 
sanatıdır. Hammaddesi ince dal, sap ve ağaç olan 
el sanatları arasında değerlendirilen hasırcılık (Arlı 
1987: 39-56) daha çok ev kadınlarının boş zaman-
larını değerlendirdiği bir meslek olarak gelişme 
gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 
yılında yaptırılan “İllere Göre Geleneksel El Sa-
natlarımız” isimli araştırmada hasırcılık mesleği-
nin günümüzde kısmen de devam ettirildiği yerler 
tespit edilmiştir (Biçerli 2010: 13-155). 

Akdeniz Bölgesi’nin art kesiminde, göller yö-
resinde yer alan Beyşehir ilçe topraklarının büyük 
bölümünün göl ve sazlıktan oluşması halkın bir 
kısmının geçim kaynağını bu alanlara yöneltmesine 
sebep olmuş ve buna bağlı olarak balıkçılık, kayık-
çılık, ağ örmeciliği, çit örmeciliği, hasırcılık gibi 
çeşitli iş alanları ortaya çıkmıştır. Özellikle sazlık Kofaotu
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alanlar ilçede yaşayanlar için önemli bir hammadde 
kaynağı olmuş, bu yerlerde yetişen hasırotu ve tür-
leri ile eski çağlardan günümüze kadar değişik hasır 
çeşitleri dokunmuştur. Dokunan bu hasırlar elden 
ya da toptancılar aracılığı ile pazarlanmıştır. Ayrıca 
köylü kadınlar dokudukları hasırları ilçenin pazarı 
olan Salı günleri Antalya Caddesi’nden Mezarüs-
tü Sokak’a dönülen alanda kurulan hasır pazarına 
getirir ve burada satarlardı. Bu pazar, günümüzden 
yaklaşık 20 yıl öncesine kadar yaşamıştır. Günü-
müzde hasırcılık bir sektör olmaktan çıkmış, hasır 
dokumasını bilen belirli yaşın üzerindeki kadınlar, 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda ara ara hasır dokur 
olmuşlardır. Beyşehir ve çevresinde 1980’li yılla-
rın ortalarına kadar önemli bir sektör olan hasırcı-
lık günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları 
arasında değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilçedeki 
hasırcılık hakkında bilinenleri yazılı hale getirmek 

amacı ile bu yazı hazırlanmış ve yazıda sırası ile ha-
sır dokumada kullanılan saz bitkileri, hasır tezgahı, 
hasır çeşitleri konulara yer verilmiştir.

HASIR DOKUMADA KULLANILAN 
SAZ BİTKİLERİ 
Beyşehir ve çevresindeki yerleşimlerde hasır 

dokumada kullanılan saz bitkileri hasırotu (kamış), 
kofaotu ve kıyakotu adları ile bilinir. Halk arasında 
kargı olarak bilinen ot ise daha çok çit örmeciliğin-
de kullanılır. Durgun su ve bataklıklarda kendili-
ğinden yetişen hasırotu (typha), almaşık kabuklu, 
otsu bir bitkidir. Her mevsim yetişebilen bir bitki 
olan hasırotunun uzunluk ve kalınlıkları yetişme 
dönemine göre değişmektedir. Hasırotunun kabuk-
ları içten dışa üç grupta değerlendirilir. En kaliteli 
bölümü öz/özden denilen içidir. İçten dışa doğru 
kabukların kalitesi azalır. 

Hasırotu (Kamış)
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Hasır düzeninin kurulması
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Kofa otu (juncus inflexus) dik ve silindirik 
gövdeli, dışı yeşil, içi beyaz ve süngerimsi olan 
bataklıklarda, ıslak çayırlarda nehir ve göl ke-
narlarında yetişen bir bitkidir. Kofa hasırının ipi 
kıyakotundan örülür. Kıyakotu ise sadece ilçeye 
bağlı Yeşildağ Mahallesi’ndeki Öteyüz ve Yazada 
sazlıklarında yetişmektedir. Endemik olduğunu 
düşündüğümüz kıyakotu, topak denilen zeminden 
50-60 cm. yükseklikte ve 40-50 cm. çapında olan 
toprak-kök karışımından oluşan doğal bir kütle 
üzerinde yetişir. Yaklaşık 1 metre yükseklikte olan 
bu ot sadece ip örmede kullanılır. Yeşildağ Mahal-
lesi’ndeki sazlıklarda yetişen ve halkın karabağır-
sık olarak adlandırdığı ot ise daha çok kofaotu ve 
kamışotunun bağlanmasında kullanılır. Bu ot ba-
zen kofa hasırı dokunurken kofaotu ile karıştırıla-
rak kullanıldığı da görülür. 

Hüyük, Karadiken, Üstünler ve Yeşildağ saz-

lıklarında bolca yetişen hasırotu hem ip (çözgü), 
hem de örgü (atkı) malzemesi olarak kullanılırken 
kofaotu sadece atkı olarak kullanılır. Bu yerleşim-
lerden Yeşildağ Mahallesi, Osmanlı döneminde 
idari bakımdan kaza merkezi olup eski ismi Ka-
şaklu’dur. Kaşak, Divan-ı Lgati’t-Türk’te “Kındı-
ra otu, kamış-saz” olarak tanımlanmıştır (Atalay 
1999: 276). Buradan Yeşildağ’ın eski adı olan Ka-
şaklu’nun adını çevresindeki zengin sazlıklardan 
aldığı anlaşılmaktadır. 

Genellikle sonbahar aylarında biçilen hasırotu 
ve kofa otu orak yardımı ile su seviyesinden kesi-
lir. Hasırotunun sap seviyesinin olabildiğince uzun 
bırakılmasına dikkat edilir ki otun bu kısmı hasır 
dokumada kullanılan en kaliteli malzemedir. Ke-
silen otlar sudan mümkün olduğunca uzak bir yere 
sap ve yaprakları aynı yöne gelecek şekilde serilir. 
Ters-düz edilerek üç-beş günlük kuruma aşama-

Kullanılan malzemeler 
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sından sonra 35-40 cm çapında silindirik demetler 
haline getirilen hasırotu ve kofaotu, karabağırsak 
denilen saz bitkisinden oluşturulan örme iplerle 
bağlanır ve kullanılacak mekâna getirilir. Hasırotu 
ve kofaotu örgüde kullanılmadan birkaç saat önce-
sinde ıslatılarak yumuşatılır ve esnek bir hal alırlar. 
Yumuşamış olan saplar ahşap bir tokmak yardı-
mıyla dövülerek yumuşatılır ve yumuşayan mal-
zemede kırılma gerçekleşmez. Bu işlemler kofaotu 
bitkisi için de aynı biçimde uygulanır. 

HASIR TEZGÂHININ KURULUMU VE 
DOKUMA İŞLEMİ
Hasır bitkileri dokumaya hazır hale getirildik-

ten sonra sıra tezgâhın kurulmasına gelir. Tezgâh 
kurulurken iki adet düzen ağacı ortalama 2 metre 
aralıkla birbirine paralel olarak uzatılır. Düzenin 
başına ve sonuna geçme kazıklar yardımı ile di-
key olarak sırıklar tutturulur. Kıyak otundan ya da 
hasırotu özünden yapılan ip, tarağın deliklerinden 
geçirilerek sırıklar arasına döşenir ve gerginleştiri-
lir. Böylece tezgâh hasır dokumaya hazır hale ge-
tirilir. Dokuyucunun oturması için iplerin altından 
geçirilerek iki düzen ağacı arasına bir tahta uzatılır. 

Örme işi ilerledikçe tahta öne doğru kaydırılır. Dü-
zen, dokunacak olan hasırın boyutuna göre uzatılır 
ve genişletilir. 

Hasırotu ve kofa otu gibi saz bitkilerinin ilk 
aşamada iplikler arasında bir alttan bir üstten ge-
çirilmesiyle başlayan basit örme tekniği zamanla 
geliştirilerek ikinci ana örgü olan iki alttan iki üs-
ten yani dimi tekniği meydana getirilmiştir. Prehis-
torik çağlarda insanların kullandığı bu iki ana örgü 
Neolitik dönemden itibaren farklı hammaddelerin 
keşfedilip kullanılmasıyla, geliştirilerek çeşitli 

Koçboynuzu Motifi

Koçboynuzu Motifi

Hasır tezgahı (düzen) 
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teknikler ortaya çıkarmıştır. Günümüzde kullanı-
lan bütün dokuma tekniklerinin çıkış noktası Pre-
historik çağlarda insanların keşfetmiş oldukları 
basit ve dimi örgü tekniğidir (Özdemir 2010: 35). 
Beyşehir ve çevre yerleşimlerde dokunan hasırlar 
da günümüze kadar bu iki tekniğin kullanımı ile 
örülmüştür. Kofa hasırı, taban hasırı, kağnı hasırı 
(sele) ve mezar hasırı (setme)  basit örgü tekniği 
ile bir alttan bir üstten geçirilmesiyle örülürken, 
duvar hasırı (yöreme), seccade (namazla) ve ocak 
hasırı (ilemete)  daha çok dimi tekniği ile iki alttan 
iki üstten ya da üç alttan üç üstten atlamalı olarak 
örülür. Bu hasırlar doğrudan göze hitap ettiği için 
yüzeylerine baklava dilimi sırası şeklinde göbek ya 
da koçboynuzu sırası motifleri işlenmiştir. Göbek 
motifinin içgöbek denilen  uçları açık bırakılmış iç 
içe baklava dilimlerinden oluşan uygulamaları da 
vardır. Bu motiflerin oluşturulması halkın susma 
dediği ikili ve üçlü atlamalarla gerçekleştirilir. 

Gerek kofaotu gerekse hasırotunun saplarının 
kalın uçlarının ince olması yüzünden örme işlemine 
bir sıra sağdan bir sıra soldan başlanarak ilerlenir. 
Örme işlemi birkaç sıra ilerlendikten sonra ahşap 
tarakla vargel yapılarak sıkıştırma işlemi gerçek-

leştirilir. Örme işlemi tamamlanıp sona varıldığın-
da hasırın kenarlarında kalan kamış ve kofaotunun 
uçları bıçak ya da makas yardımı ile kesilir. Daha 
sonra ipler, sırıklardan bıçak yardımı ile kesilerek 
birbirlerine bağlanır ve hasırın dağılması önlenir. 
Dokunan bu hasır rulo haline getirilerek bağlanır 
ve satışa hazır hale getirilir. 

 
HASIR ÇEŞİTLERİ
Beyşehir’de örülen hasırlar malzemesine göre 

de kofa hasırı ya da kamış hasırı; kullanım alanla-
rına göre taban hasırı, duvar hasırı(yöreme), kağnı 
hasırı (ilemete), seccade (Namazlık), mezar hasırı 
(setme) olarak beşe ayrılır. 

Kofaotundan yapılan hasırlar, kamış hasırına 
göre daha dayanıksız olup genellikle yer sergisi 
olarak kullanılır. Bu hasırlar kofaotunun iplikler 
arasında bir alttan bir üstten geçirilmesi usulüne 
dayanan basit örme tekniği ile dokunur. Kış ha-
zırlıkları kapsamında yapılan tahrana ve meyve 
kakları gibi malzemelerin kurutulması için zemine 
serilen bu hasırlar günlük hayatta da yer sergisi, 
gölgelik vb. amaçlarla kullanılır. İpi kıyakotundan 
örülen kofa hasırı, kamış hasıra göre hafif, ucuz ve 
dayanıksızdır. 

Yeşildağ Mahallesi’nde Hasır Dokuyan Kadınlar
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Hasırotu (kamışotu) ile örülen kamış hasırlar 
kofa hasırına göre daha sağlam olur. Bu hasırların 
ipi kamış özünden yapılır. Öz, özden tarağı ile ince 
uzun parçalara ayrıldıktan sonra ip olarak örülür. 
Bu ip kıyakotu ipine nazaran daha sağlamdır. Al-
maşık kabukları olan kamışotunun kabukları içten 
dışa üç grupta değerlendirilir. Dayanıksız olan dış 
kabuktan kabuk hasırı dokunur. Dış kabuktan örü-
len hasırlar kabuk hasır olarak bilinir, dayanıksız 
ve ucuz olur. Kofa hasırı gibi günlük hayatta kul-
lanılır. Orta kabuk, ev hasırı denilen taban hasırı 
ve setme denilen mezar hasırı dokumada kullanılır. 
Kabuğun en değerli bölümü ise iç bölümü olup halk 
arasında buna öz/den denilmektedir. Bu bölümden 
ilemete, namazlık ve yöreme hasırları dokunur.

Beyşehir’de dokunan hasırlar kullanım alan-
larına göre taban hasırı (ev hasırı), duvar hasırı(-
yöreme), kağnı hasırı (sele), seccade (Namazlık), 
ocak hasırı (ilemete) ve mezar hasırı (setme) olarak 
altıya ayrılır. Yöre evlerinin kat bölümlemeleri ah-
şap hatıllarla gerçekleştirilir ve üzeri lök denilen 
sıkıştırılmış toprakla sıvanır (İltar 1999: 57). Oda-
lara serilecek olan halı ve kilimlerin altına lökten 
toz bulaşmasını engellemek ve de izolasyon sağla-

mak amacı ile taban hasırı serilir. Halk arasında ev 
hasırı olarak anılan bu hasırlar daha çok yukarıda 
da değinildiği gibi hasırotunun orta kabuğundan 
dokunur. Ortalama 120-150 cm. eninde ve 250-300 
cm. uzunluğunda olan bu hasırlardan bir odada iki 
adet kullanılır. Beyşehir evlerinin oda bölmeleri 
genellikle kerpiçten yapıldığı için duvarlara yasla-
nanların sırtlarının toz olmasını önlemek amacıyla 
halk arasında yöreme olarak bilinen duvar hasır-
ları dokunur. Kamışotu özünden dokunan duvar 
hasırı ortalama 60-70 cm. eninde ve oda duvarı 
boyunda olur. Oda duvarlarından birinde yüklük 
diğerinde ocak olmasından dolayı genellikle iki 
duvarda kullanılan bu hasırlarda baklava dilimi sı-
ralarından oluşan göbek sırası ya da koçboynuzu 
motifleri bulunur. Duvar hasırı halk arasında yöre-
me adı ile bilinir. 

Halk arasında namazla olarak anılan seccade-
ler kamışotu özü ile dokunur. Seccadenin kıbleye 
bakan ucu kademelenerek üçgen biçimli alınlık gö-
rünümü ile son bulur.  Üzerinde yer alan göbek ve 
koçboynuzu motifleri ise üç atlamalı olarak yapılır 
ve buna susma denir. Göbek aralarında kalan kö-

Değişik Bölgelerde Hasır Dokuyan Kadınlar (tarama motorundan alıntı)
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şebentler ise iki ya da üç atlamalı olur. Seccade ile 
aynı teknik ve motiflerle işlenen ocak hasırı (ile-
mete) ise, odalarda yer alan ocakların önünü ka-
patmakta kullanılır. Seccadeden farkı uç tarafının 
üçgen biçimde değil baş taraftaki gibi düz biter. 

 
Beyşehir’e bağlı eski kasaba ve köylerde kul-

lanılan kağnılarda bağ bozumu ve kavun bozumu 
dönemlerinde üzüm ve kavunların taşınabilmesi 
için kağnı çevresini içten saran yaklaşık 80-90 cm. 
eninde ve kağnıyı tamamen dolanacak uzunlukta 
dokunan kağnı hasırı ise sele adı ile anılır. Kamış 
özünden dokunan bu hasırlar yöreme ile aynı tek-
nikte dokunur ancak yüzünde herhangi bir motif 
bulunmaz. İnsanların ekonomik gücüne göre iç, 
orta ya da dış kabuktan dokunan mezar hasırları 
ise halk setme adı ile bilinir. Bazı köylerde kofao-
tundan dokunan setmeler ortalama 220 cm. uzun-
luğunda, 120 cm. kalınlığında örülür. 

SONUÇ
Beyşehir Gölü’nün sağlamış olduğu hammad-

de zenginliği doğrultusunda gelişme gösteren ve 
bir zamanlar ilçe ekonomisi bakımından önemli 
bir sektör olan hasırcılık günümüzde birkaç önem-
li neden yüzünden yok olma seviyesine gelmiştir. 
Bu nedenlerden en önemlisi geleneksel mimari-
nin bozulmasıdır. İzolasyon, temizlik ve görsel-
lik gibi nedenlerle geleneksel Beyşehir evlerinde 
önemli bir tefrişat malzemesi olan hasır, her evin 
tabanında halı kilim altına serilir, ya da duvar ve 
ocak önlerine dayanırdı. Yeni nesil evlerde hasıra 
ihtiyaç duyulmamış, ihtiyaç duyulan yerlerde ise 
ekonomik olması nedeni ile naylon hasırlar tercih 
edilmiştir. 

Göl çevresindeki sazlıklardan temin edilen 
kofaotu, hasırotu ve kıyakotu gibi malzemelerle 
dokunan hasırlar malzemesine göre kofa hasırı ve 
kamış hasırı olmak üzere iki çeşittir. Kamış hasırı-
nın, kullanıldığı yere göre taban hasırı, duvar hası-

Seccade (Namazla) 
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rı, ocak hasırı, namaz hasırı, kağnı hasırı ve mezar 
hasırı olmak üzere altı çeşidi vardır. Bu hasırlardan 
görselliği ön planda olan duvar halısı, namaz halısı 
ve ocak halısı baklava dilimi sırasından oluşan gö-
bek ya da koçboynuzu motifleri ile süslenerek do-
kunmuştur. Diğer hasırlar ise daha ziyade bir alttan 
bir üstten geçirilerek örülen basit teknik dokuma 
örnekleridir. 
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KAMIŞ YASTIKÇILIĞI

ÖZET 
Kamış, göl ve sulak yerlerde yetişen ve gün-

delik hayatta kullanılan bitkilerden birisidir. Ka-
mış, yastık örgücülüğünde, toprak dam yapımında 
ve minder yapımında yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Evlerde otururken yaslanılan yastıkların 
imalatında çoğunlukla kamış kullanılmıştır. Önce 
kalıplanan kamışlar astarlanmakta ve daha sonra 
preslenip şekil verilmektedir. Sağlam olması için 
dikiş atılan yastıklara yüz geçirilmekte ve kullanı-
ma sunulmaktadır. Aşağıda Günümüzde tek kalan 
kamış yastık yapımcısı Mahmut Koca ile yapılan 
röportajı sunuyoruz. 

ABSTRACT
Reed is a plant which is grower in the lake and 

watery ground. Reed are used for pillow knitting, 
earth shelter and cushion production. Reed are 
used for pillows at home which is reposed by peop-
le. Firstly, moulded reeds are primed and pressed 
then giving shape. For all pillows a cover is weared 
for get strong and people use them. We extend our 
interview with Mahmut KOCA who is the one and 
only one person manufacturing pillow by reed.
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“KAMIŞ YASTIKÇILIĞI KÜLTÜREL 
DEĞER OLARAK 2-3 SENE DAHA 
YERİNİ KORUYABİLİR”
Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında 

yer almaya başlayan kamış yastıkçılığı Konya’da 
tek imalatçısı Mahmut Koca tarafından devam et-
tirilmeye çalışılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte yastığa olan talebin azaldığını dolayısıyla ma-
liyetinin büyük oranda düştüğünü belirten Koca, 
bu mesleğin şehirde canlanması beklentisi içinde. 
Kamış yastığın eskisi kadar olmasa da kırsal ke-
simlerce tercih edildiğini, şehir merkezlerinde ise 
el sanatları olarak 2-3 yıl daha ömrünü sürdürece-
ğini belirtti.  Bu mesleği eleman bulma sıkıntısın-
dan, maliyetinden dolayı bırakmak zorunda kala-
caklarını ve  devletten bu konuda teşvik vermesi 
yönünde beklentisini dile getiren Koca, sorularımı-
zı şöyle yanıtladı:

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Adım Mahmut Koca.  Konya’nın Akören ilçe-

sinin Kayasu köyündenim. 10 çocuklu ailenin son 
çocuğuyum. 

Mesleğinizi anlatır mısınız?
Biz kamıştan yastık ve minderlerin imalatını 

yapmaktayız. İmal edip esnaflarımıza satıyoruz. 
Afyon’dan getirmiş olduğumuz kamışlar çuvallara 
sıkı bir şekilde yerleştirilir. Dağılmasını önlemek 
için üç yerinden dikiş atılır. Dikiş atılan yastık ve 
minderler yüz geçirilmeye hazır hale getirilir.

Kaç yıldır bu mesleği yapmaktasınız?
18 senedir bu işle uğraşmaktayım. 13 yaşın-

da başladım bu mesleğe. Dedemizden kalma bir 
meslek bu. Dedem Konya’ya 1955 yılında gelmiş 
1960’lı yıllarda da bu mesleğe başlamış. Dedem-
den sonra babam devralmış. Babam bu meslekte 
Konya’da tanınmış esnaflardan biriydi. İsmi Ke-
mal Koca’dır.  O zaman ki halk yastık ve işçilik 
yönünden babamı tercih ederdi. Babamdan sonra 
işi öğrendiğim için de 3. Kuşak olarak ben devam 
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ettiriyorum. Benden sonra da bu işi yapacak kim-
se kalmadı. Diğer kardeşlerim bu mesleği yapmak 
istemediler.  Babamla birlikte çalışırken çok zevkli 
geliyordu bana. Babamın döneminde kazanç iyiy-
di. Heveslenmiştim çünkü o zamanlar işin tadı baş-
kaydı şimdi bu meslekle ilgilenen kimse kalmadı. 
Şimdi yaptığımız işten tat almıyoruz. Konya’da bu 
işin imalatını yapan sadece biz kaldık. Bu işi yap-
tığım için pişman değilim ama durum eskisi gibi 
değil tabi ki. 

Bu meslek maddi, manevi ihtiyaçlarınızı 
karşılıyor mu? 

Karşılamıyor, maalesef. Çünkü modern hayat-
ta evlerimize giren koltuk ve kanepe, yastığa olan 
talebi azalttı. Dolayısıyla işimizde durgunluklar 
yaşanmaya başladı. Bu iş bilek gücüyle devamını 
sağlayan bir uğraş. Yaptığınız işin, beklentilerinizi 
karşılaması gerekiyor. Fazla bir kazanç elde ede-
miyoruz. El emeği olduğu için günlük sınırlı sayı-
da yastık yapıyoruz. Fabrikalar bizden daha fazla 
üretim yapıyorlar. Bizim işçiliğimiz makine üreti-
mine göre iki kat daha fazladır. Her şeyi el emeği-

dir bu mesleğin.  Yalnız verdiğin emeğin karşılığını 
alamamak bizleri üzüyor. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan gü-
cüne olan ihtiyaç azaldı. Bu durum mesleğinizi 
nasıl etkiledi?

Bizim mesleğimiz insan gücüne, bilek gücüne 
ihtiyaç duyulan bir meslek. Haliyle olumsuz etki-
ledi hiç kuşkusuz. İnsan gücü yerine makinelerin 
kullanılmaya başlanması insan gücüne olan ihtiya-
cı azalttı. Talep azalınca dolayısıyla maliyette azal-
dı. Durum böyle olunca çalışan eleman sayısında 
da azalmalar oluyor. Eskiden babamın zamanında 
her çardakta 10-12 işçi çalışırdı. Şimdi çalıştıracak 
eleman bulamıyorsunuz. Biz 98’li yıllarda sabah 
beş buçuktan gece on ikiye kadar çalışırdık. Bu-
günün gençleri zora gelmiyorlar. Eleman bulup ye-
tiştirme gibi bir durumda söz konusu değil. Bugün 
fabrikada çalışan birisi 1.300-1.500 TL civarında 
maaş alıyor. Kimse buraya gelip de bu mesleğin 
zahmetini çekmek istemiyor. Sadece makine ala-
nında değil kanepe ve koltuklarında yaygınlaşma-
ya başlaması yastıklara olan talebi azalttı. İnsanı-
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mız lüks yaşamaya başladı. Kamış yastıklar artık 
şahsi ihtiyaca değil kültürel ihtiyaca döndü. 

Yaptığınız yastıkların maliyeti nedir?
Maliyeti çok düşük bu yastıkların. Biz bu 

yastıkların yalın yani yüz geçirilmemiş halini 70 
TL’ye mal edip 75 TL’ye satıyoruz. Takım olarak 
esnafımıza veriyoruz ve takımda toplam 12 adet 
yastık var. Fazla bir gelirimiz yok bu meslekte. 70 
TL’ye mal edip de 100-110 TL’ye satma imkânı-
mız olsa bu mesleğin her türlü zorluğuna katlanılıp 
devam edilir. Fiyat yükselince müşteri makine üre-
timi olan yastığı tercih ediyor. Fabrika üretimi olan 
yastık el yapımına göre daha ekonomik çünkü. 

Yastıkları sipariş üzerine mi yapıyorsunuz?
Evet, sipariş üzerine çalışıyoruz. Kafelere, 

otellere göndermekteyiz. Evlerde artık yastık kul-
lanımı yok denecek kadar az. Yastık ve minderin 
yerini bildiğiniz üzere kanepe ve koltuklar aldı. 

Herkes modern yaşantıya ayak uydurmaya çalışı-
yor. Dolayısıyla eskisi gibi rağbet görmüyor. De-
diğimiz gibi daha çok kültürel olarak kullanılıyor. 
Örneğin birisi restoran açıyor ve içini şark köşesi 
gibi döşemek istiyor. Yastık ve minder gönderdiği-
miz böyle işletmelerde var. 

Sipariş usulü dışında günlük kaç tane yas-
tık yapıyorsunuz?

Kamışın çuvallara doldurulması, dikilmesi ve 
bütün aşamalardan geçip hazır hale getirilmesiyle 
birlikte tam teşekküllü olarak günlük 24 tane yas-
tık yapıyoruz. Her ayrıntısı emek istediği için özen 
gerektiriyor.

Konya dışına nerelere gönderiyorsunuz?
Antalya, Ankara, İstanbul ve Konya’nın bir-

çok ilçesine gönderiyoruz. Örneğin; Beyşehir, 
Seydişehir, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü, Ilgın gibi 
ilçelere gönderen esnaflarımız var. Antalya’da me-
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sela tatil yerlerinde çardak ve kamelyalarda kulla-
nılıyor. Otel işletmeleri genellikle şark köşesi için 
sipariş veriyor. Örneğin Antalya’ya sipariş üzerine 
bin adet yastık yaptık. 

Yurtdışına ihracatınız var mı?
Esnaflarımızdan yurtdışına gönderenler var 

tabi ki. Belçika, Hollanda gibi ülkelere gönderili-
yor.

Peki, bu yastıkları kalite olarak nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Kamış yastıkların 15-20 yıllık ömrü vardır. 
Çünkü el yapımı olduğu için kamışların çuval içine 
yerleştirilmesi ve dikimi özenle yapılır. Sağlamlık 
yönünden makina yastığına göre daha kalitelidir. 
Çuval içine kuru ve sağlıklı kamış yerleştirdiğin 
sürece uzun yıllar kullanılabilir. Makine üretimi 
olan yastıkların ömrü elde üretime göre daha azdır. 

Çünkü biz sağlam olsun diye yastığı üç yerinden 
dikeriz. Makine üretimi olan yastıklar genelde di-
kilmez iki ucundan bağlanır. Oda zamanla yastığın 
gevşemesine yol açar ve dağılır. 

Yastıkları hangi kamışlardan yapıyorsu-
nuz, kamış biçme dönemleri hangi zamanları 
kapsıyor? 

Kamış biçme dönemi 7. Ay ve 10. Ay arasında 
gerçekleşir. Kamışa su ve kar değdiği zaman bize 
pek faydası olmaz. Dolayısıyla 6. Ve 7. Aylarda bi-
çilmesi ve kurutulması gerekir. Kamış biçme döne-
mi mevsimliktir.

Kamış ıslak olarak çuvala konulduğu zaman 
kurtlanır. Dolayısıyla bu konuya dikkat edilmesi 
gerekir. Islak olarak basıldığı zaman soba ya da ka-
lorifer yanına konulduğunda hemen kurtlanma ya-
par. Bu durum ise yastık ömrünü kısaltır. Kamışın 
kuru olması gerekir. 
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Meslekte karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
Karşılaştığımız zorluklar elbette var. Mesela 

kamışın öncede dediğimiz gibi 7. Ayda biçilmesi-
ne başlanması gerekir. Bize 10. ayda izin veriliyor. 
Onunda bize faydası olmuyor. Çünkü kamışı kuru 
olarak depolamamız gerekir. Kamış ıslak oldu-
ğu zaman çürüme yapar, ürün elimizde kalır.  10. 
Ayda izin vermesinin nedeni ise sazlık ve göllerde 
yaşayan ördek ve benzeri hayvanların yumurtlama 
dönemine denk gelmesidir. O hayvanlara zarar gel-
mesin diye izin süresini 10. Aya uzatıyor. Zaman-
lama yanlış olunca kimse istediğini elde edemiyor.   
Beyşehir tarafında da belediye izin vermediği za-
man biz müdahale edemiyoruz. Durum böyle olun-
ca oradaki halk hayvanlarım geçecek diye yakıp 
zarar verebiliyorlar. 10-20 kamyonluk ürün ziyan 
oluyor.
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TEKSTİL SANATLARINDAN 
ÖRNEKLER

ÖZET
Konya’da işleme sanatı konusunda yapılan bu 

araştırmada, kültürümüzü yansıtan işleme sana-
tının, gelenek ve göreneklerdeki yerini, kullanım 
alanlarını, günümüzdeki yeri ve önemini anlatarak 
bu sanat dalını yaşatmaya çalışmak ve çeyiz kül-
türündeki önemini belirterek bu sanatı gelecek ku-
şaklara aktarmak amaçlanmıştır.

Çok eski bir geçmişe sahip olan işleme sana-
tı, çeşitli kumaşlar ve iplikler kullanılarak, farklı 
iğne teknikleri ve uygulama biçimleri ile yapılan 
bir tekstil süsleme sanatıdır. 

İşlemeler Konya’da, tüm yörelerde olduğu 
gibi çeyiz geleneğinin vazgeçilmez unsurlarından 
biridir. Doğum, evlenme, sünnet gibi hayatın bir-
çok alanında farklı örnekleri bulunan işlemeler, 
günümüzde ev aksesuarları, giyim ve giyim akse-
suarları üzerine uygulanmaktadır.

Konya merkezde yapılan bu araştırmada özel-
likle müze koleksiyonlarında ve özel koleksiyon-
larda işleme sanatının zengin örneklerine rastlan-
mış ve bu örneklerden bir kısmı çalışma kapsamına 
alınarak belgelendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşleme, gelenek, göre-
nek, çeyiz.
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ABSTRACT
The study was conducted on processing arts in 

Konya, the art work that reflects our culture, traditi-
on and its place in the custom, usage areas to try to 
keep alive this art and noting the importance of the 
dowry culture by describing the place and the im-
portance aimed to teach the art to future generations.

Which has a very old history of embroidery 
using various fabrics and yarns, textile decoration 
is an art made with different techniques and appli-
cation forms needle.

Processing in Konya, as in all areas of the 
dowry tradition is one of the indispensable ele-
ments. Birth, marriage, work with different examp-
les in many areas of life such as circumcision, 
nowadays home accessories, is applied over clot-
hing and clothing accessories.

The study was conducted in the center of Kon-
ya been found particularly rich examples in the 
collections of museums and private collections of 
art and has tried to work on a part of the documen-
ted study of this example.

Keywords: Embroidery, tradition, custom, 
dowry.

GİRİŞ
Tekstil süsleme sanatları ve el sanatları içeri-

sinde önemli bir yeri olan Türk işlemeleri günü-
müzde, Türk ve dünya müzelerinde sergilenmek-
te, özel koleksiyonlarda ve hemen her yöremizde 
birçok hanımın sandıklarında zengin örnekleri bu-
lunmaktadır. İşleme sanatı gelenek, görenek, örf ve 
adetlere göre her yörede farklı özelliklerde karşı-
mıza çıkmaktadır. Anadolu’da hemen her yörede 
çeyiz hazırlama geleneğine bağlı olarak varlığını 
sürdürmekte ve bu yolla, işleme  sanatının sürdü-
rülebilirliği sağlanmaktadır.  

Bu araştırmada; kültürümüzü yansıtan ve 
önemli el sanatlarımızdan biri olan işleme sanatı-
nın Konya merkezde bulunan örneklerini tanıtmak, 

gelenek ve göreneklerdeki yerini, kullanım alanla-
rını, günümüzdeki yeri ve önemini, yazılı kaynak-
lar ve saha çalışmasında elde edilen bilgiler ışığın-
da anlatarak bu sanat dalını yaşatmaya çalışmak 
ve çeyiz kültüründeki önemini belirterek bu sanatı 
gelecek kuşaklara aktarmak amaçlanmıştır.

İşleme; ipek, yün, keten, pamuk, metal v.b. 
iplikler kullanarak, çeşitli iğne teknikleri ve uygu-
lama biçimleriyle; keçe, deri, dokuma ve çeşitli ka-
lınlıkta kumaşlar üzerine yapılan bezemeler olarak 
tanımlanmaktadır (Barışta, 1984: 1).

İşlemeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. 
Araştırıldığında bu sanatın tarihten önceki çağlara 
kadar uzandığı görülür. Yaşamaya başladığı gün-
den itibaren süslenmeyi de ihmal etmeyen insa-
noğlu bu alanda birçok yenilikler ortaya çıkarma 
yoluna gitmiştir (Gönül, 1973: 13) 

İşleme sanatının Türk sanatları içerisinde çe-
şitli dönem ve bölgeleri kapsayan zengin bir reper-
tuvarı vardır. Anadolu ve çevresinde XI. yüzyıldan 
bu yana gelişen Türk işlemeleri Selçuklu, Bey-
likler, Osmanlı ve Cumhuriyet gibi dönemlere ve 
yüzyıllara ayrılarak incelenmektedir. İşleme tek-
nikleri, malzemeler, motifler ve üsluplar, bir yan-
dan geleneksel çizgisini korurken, bir yandan da 
dönemden döneme büyük farklılıklar göstermekte-
dir (Sözen ve Güner, 1998: 198). 

İşleme sanatı, Osmanlı döneminde büyük bir 
değer kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet’ in, İstan-
bul’u fethetmesi tarihte yeni bir çağ başlatmış, bu 
fetih sanatçılar ve işleme sanatı için de altın çağın 
başlangıcı olmuştur (Sürür, 1976: 13). Bu dönem-
de, gelenek ve göreneklerle beslenen işleme sana-
tı aynı zamanda sosyal çevre ve statü belirleyicisi 
olmuştur. Sarayın ve Osmanlı halkının tüm sosyal 
çevresinin erişebileceği araç ve gereçlerle yapıla-
bilmesi, Osmanlı hanımlarının işleme ile evlerine 
ekonomik yarar sağlayabilmesi ve halkın yaşam 
felsefesini, inançlarını ve duygularını aktararak, 
toplumun iletişim içerisinde olması da işleme sa-
natının gelişmesini sağlamıştır (Demirli, 2006: 12).
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XX. yüzyılda işlemeler ev, çarşı, saray, askeri 
birlik, okul, ıslahhane, tekke v.b. gibi merkezlerde 
yapılmış örnekleri ile zengin bir alana dağılmıştır 
(Barışta, 1999: 151).

KONYA’DA EL İŞLEMECİLİĞİ (NAKIŞ)
Teknik
Barışta “Türk İşlemelerinde Teknikler” adlı 

kitabında işleme tekniklerini beş grup altında top-
lamıştır. Bunlar:

-Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler,
-Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler,
-Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler,
-Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler,

-Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağ-
lanarak yapılan iğnelerdir (Barışta, 1978: 9).

Türk işlemelerinde sıklıkla kullanılan işleme 
teknikleri şunlardır:

Düz pesent, verev pesent, muşabak, balık sır-
tı, civankaşı, mürver, hasır iğne, sarma, susma,  tel 
kırma, Antep işi, Çin iğnesi, zincir işi, suzeni, dival 
işi ve aplike’dir.

Konya’da geçmişte Türk işi, hesap işi, dival 
işi, suzeni gibi çeşitli tekniklerde yapılan el işle-
meleri, son yıllarda yerini çapraz iğne de denilen 
kanaviçe tekniğine bırakmıştır. Araştırma sırasında 
elde edilen işlemeli ürünlerin birçoğu bu teknikle 
yapılmıştır. Kanaviçe tekniği önceleri yorgan ağzı, 
bebek yastığı, yastık yaygısı gibi türlerde uygula-
nırken, günümüzde sandıklardan çıkan eski kana-
viçe örnekleri değerlendirilerek bohça, pike gibi 
kullanım alanlarına yönelik, yeni ürünlere dönüş-
türülmektedir. (Fotoğraf 1-11)

Malzeme
Türk işlemeciliğinde zemin olarak en inceden 

en kalınına kadar dokunmuş keten, kadife, atlas, 
çuha, ipek v.b. gibi kumaşlar kullanılmıştır. Ge-
nellikle ketenlerin doğal renkleriyle kullanıldıkları 
gözlenmektedir (Övüç, 1986: 7). İşleme gereci ola-
rak ise ipek, ibrişim, floş, muline, koton, sentetik 
iplik gibi malzemelerin, Türk işlemelerinde sıklık-
la kullanıldığı görülmektedir.

Konya’ da incelenen örneklerde, eski el iş-
lemelerinde genellikle pamuklu, keten ve kadife 
kumaşlar üzerine, çamaşır ipeği, pamuklu iplik 
ve metal ipliklerle işlemeler yapıldığı dikkat çek-
mektedir. Çapraz iğne ( kanaviçe) tekniğinde ise 
çoğunlukla patiska kumaş üzerine,  orlon ipliklerle 
tekniklerin uygulandığı görülmektedir.  

Süsleme
Eski türk işlemelerinde insan ve hayvan mo-

tiflerinin yanı sıra Buda’nın üç gözünü simgeleyen 

Koyunoğlu müzesinde bulunan peşkir 

Koyunoğlu müzesinde bulunan peşkir 
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çintemani, saltanat simgesi olarak işlemelerde sık-
lıkla yer almaktadır. İslamiyetin kabulünden son-
ra insan ve hayvan motiflerinden ve çintemaniden 
vazgeçilmiş meyve ve çiçek motifleri işleme de-
senlerine kaynaklık etmiştir (Tuğtaş, 1994: 3).

Konya’ da bulunan işlemelerde çoğunlukla 
bitkisel ve nesneli bezemelerin yaygın olarak kul-
lanıldığı, figürlü bezemelerin çok sık kullanılma-
dığı gözlenmiştir. Bitkisel bezeme grubuna giren 
gül, lale, küpe çiçeği, yıldız çiçeği, mine çiçeği 
gibi motifler, işlemelerde sıklıkla kullanılan motif-
ler arasında yer almaktadır.  

Kullanım Alanları 
Türk işlemelerinin uygulandığı alanlar çok 

geniş ve çok çeşitlidir. İnsanoğlu yaşamaya başla-
dığı günden itibaren, süslenme arzusuyla, giydiği 
ve kullandığı her eşyayı işlemelerle süslemeye ça-
lışmıştır.  

Türk toplumunda düğün, dernek sırasında, iş-
lemeli eşyaların ve giysilerin önemli rolü olmakta-
dır. Geçmişte gelin hamamında kullanılan hamam 
havluları, bohçalar, gelinin çeyiz odası, gelin ya-
tağı, nişan bohçaları, gelin-damat seccadeleri, ge-
lin-damat başlıkları, başörtüleri, gelin duvakları, 
damat çevreleri, gelin-damat yağlıkları, giysiler 
v.b. işlemelerle bezenirdi (Tansuğ, 1996: 24-25) 

Günümüzde ise geleneklere bağlı kalınarak 
doğum, evlenme, sünnet gibi hayatın önemli evre-
lerinde, tüm yörelerde olduğu gibi Konya’ da da 
çeşitli örtüler, bohçalar, salon takımları, oda takım-
ları, mutfak takımları, seccadeler, giyim ve giyim 
aksesuarları gibi birçok kullanım alanlarında işle-
me teknikleri uygulanmaktadır.   

SONUÇ  
Konya halkı geleneklerine bağlı olarak, el sa-

natları yönünden zengin bir kültüre sahiptir. Her 
dönemde sosyal ve ekonomik durumu ne olursa 
olsun, genç kızlar evlerinde kullanacakları eşya-
larını, el emeği göz nuru dökerek, güzel duygu 
ve düşünceler içinde hazırlamışlardır. Kız çocuk-

ları küçük yaşta iken başlayan çeyiz hazırlıkları, 
evlenme çağına kadar sürmektedir. Buna rağmen 
kimi zaman çeyizde eksikler çıkmaktadır. Bu ek-
sikler günümüzde çeyiz mağazalarından karşı-
lanmaktadır. Konya ilinde birçok çeyiz mağazası 
bulunmaktadır. Araştırma sırasında fikirlerine baş-
vurulan çeyizci esnaflarının ortak fikri, son yıllar-
da değişen yaşam koşulları ve ilerleyen teknoloji 
sebebiyle, birçok yörede olduğu gibi Konya’da da 
el işlemelerinin yerini, makinelerde kısa sürede 
yapılan makine işlemelerinin aldığıdır. El işleme-
si satan dükkanlar, genellikle bu işlemeleri turistik 
yörelere ihraç ettiklerini, Konya’da gelen müşteri-
nin daha ucuz olduğu için de makine işlemelerini 
tercih ettiklerini söylemektedirler. Fakat az da olsa 
el işlemesi talep eden müşterilerinin de olduğunu, 
hatta bu işlemelerin daha çok beğenildiğini de ek-
lemektedirler.

Konya’da çeyiz hazırlama geleneği içerisinde 
varlığını sürdürmeye çalışan işleme sanatı, bunun 
yanı sıra Konya Selçuk Üniversitesi Sanat ve Ta-

Koyunoğlu müzesinde bulunan uçkur
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sarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 
Bölümünde, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı 
meslek edindirme kurslarında, halk eğitim mer-
kezlerinde ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünde 
gerek elde, gerek makinelerde farklı tekniklerde 
yapılmakta, kimi zaman geleneksel yöntemlerle, 
kimi zaman ise modernize edilerek teknolojiye ve 
çağa uygun işleme teknikleri uygulanmaya devam 
etmektedir. Ayrıca tekstil sanayinde bu işi meslek 
edinmiş birçok firma tarafından çok başlı makine-
lerde, ev aksesuarları, giyim ve giyim aksesuarları 
üzerine yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; maddi kültür var-
lıklarımız  ve çeyiz geleneği içerisinde önemli 
bir yere sahip olan işleme sanatına gereken değer 
verilmeli, özel koleksiyonlar taranmalı ve belge-
lenmelidir. Bu işlemeler yok fiyatına satılmamalı, 
müzelere teslim edilerek koruma altına alınmalı ve 

yaşatılması sağlanmalıdır. Bu tür el sanatları ürün-
lerinin turizme ve ekonomiye katkısı unutulmama-
lı, bu yönde ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Türk İslam Eserleri Müz. bulunan bohça

Koyunoğlu Müzesinde bulunan cepken
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KONYA’DA 
İĞNE OYASI YAPIMI

ÖZET
Konya’da iğne oyası yapımı konusunda ya-

pılan bu araştırmada, kültürel ve sosyal hayatta 
önemli bir yere sahip olan Konya iğne oyalarını 
tanıtmak, iğne oyacılığını yaşatmak ve günümüzde 
sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmıştır. 

Tarihi eskilere dayanan ve maddi kültür var-
lıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan iğne 
oyaları, iğne yardımı ile yapılan bir örgü sanatıdır. 

İğne oyaları, Konya’da çeyiz geleneğinin vaz-
geçilmez unsurlarındandır. Sanatsal değere sahip 
bu oyalar, ev aksesuarları, giyim aksesuarları v.b. 
ürünler üzerine uygulanmaktadır.

İncelenen örneklerde iğne oyası tekniğinde 
bitkisel motiflerin ağırlıklı bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir. 

Konya İli’nde yapılan bu araştırmada iğne 
oyalarının zenginliği ve çeşitliliği dikkat çekmek-
tedir. Bunların bir kısmı incelenmiş ve belgelendi-
rilerek tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oya, kültür, çeyiz.

ABSTRACT
It made on the construction of needlework in 

Konya on this research, which has an important 
place to promote their social and cultural life of 
Konya needlework , needle and is intended to keep 
alive the lace making ensure the sustainability to-
day.

Which dates back to ancient and crochet ne-
edle which has an important place among our tan-
gible cultural assets bian is a knitting art made   with 
the help of needle .

Embroidery, one of the indispensable ele-
ments of the dowry tradition in Konya. This distra-
cts have artistic value , home accessories, clothing 

accessories etc. product is applied thereto.
Needlework technique in the examined samp-

les are being used in a weighted manner of floral 
motifs .

Held in Konya province is remarkable ri-
chness and diversity of needlework in this study. 
They were examined and tried to introduce some 
documented .

Keywords: Lace, culture, dowry.

GİRİŞ
Oya sanatı Türk Halk sanatları içerisinde 

önemli bir yere sahip olan ve günümüzde de var-
lığını devam ettiren önemli el sanatlarımızdandır. 
Selçuklu başkenti olan Konya şehri her türlü sa-
natta olduğu gibi oya sanatında da en güzel eserleri 
barındırmaktadır. Gerek müze koleksiyonlarında, 
gerekse halkın elinde bulunan iğne oyası örnekle-
ri zengin bir kültürün göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Kültürel ve sosyal hayatta önemli bir yere sa-
hip olan Konya iğne oyalarını tanıtmak ve kaybol-
maya yüz tutmuş motifleri gün ışığına çıkararak, 
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gelecek kuşaklara örnek teşkil etmesi açısından ya-
pılan bu çalışma ile maddi kültür değerlerimizden 
biri olan iğne oyacılığını yaşatmak ve günümüzde 
sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmıştır. 

İğne oyası kumaş, zincir ya da kalın iplik üze-
rine iğne yardımı ile düğüm atılarak yapılan bir 
örgü sanatıdır (Köklü, 2002: 213). 

İğne oyaları şehirlerde ve köylerde yeni yeti-
şen kızlardan yaşlı hanımlara kadar herkesin zevk-
le ve büyük bir özenle yaptığı bir dantel türüdür. 
Türk kültürünün güzel örneklerinden biri olan bu 
teknik iğne vasıtası ile ipliğin düğümlenmesi sonu-
cu ortaya çıkmaktadır (Korkusuz, 1992: 39).

1905 yılında Menfiz kazılarında bulunan ör-
neklerden M.Ö. 2000 yıllarının öncesinde bile örgü 
tekniğinin bilindiği anlaşılmaktadır. Bazı yazılı 
kaynaklarda 12. yüzyılda iğne ile yapılan örgülerin 
Anadolu’dan Yunanistan’a oradan da İtalya yolu ile 
Avrupa’ya yayıldığı ifade edilmektedir. 18. yüzyıl-
da altın çağını yaşamış olan iğne oyaları Tanzimat-
la birlikte başlayan batı hayranlığının sonucu ola-
rak ilgiyi giderek kaybetmiştir (Köklü, 2002: 213).

İğne oyaları işlevsel amacının yanında taşıdığı 
mesajlarla sözsüz iletişim aracı görevini de üstlen-

miştir. Örneğin bir kadının başındaki oyadan, o ka-
dının mutlu ya da mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. 
Bazı yörelerimizde, çeyiz ve düğünlerde gönderi-
len bohça geleneğinde kayınvalideye geliniyle ara-
ları iyi olsun, sarmaş dolaş olsunlar diye sarmaşık 
ve yıldız oya gönderilirken, kayınvalideden geline 
ise ağızları tatlı olsun diye üzüm oya gönderilmek-
tedir. Çakır dikeni isimli oya, gelinin kayınvali-

Dantel çeyize ait filize başörtüsü örneği.

Dantel çeyize ait yazma örnekleri Esra Yıldız’a ait namaz başörtüsü.
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deye “bana diken gibi batma” mesajını iletirken, 
başına biber motifleri yapılmış oyalı yazma bağla-
yan gelin ise eşine “aramız biber gibi acı” mesajını 
vermektedir (Akpınarlı v.d. , 2014: 192-193).

Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi, 
Konya ilinde de gelin tarafından kayınvalidesine 
hediye edilmek üzere bir başörtüsü hazırlanmakta-
dır. “Filize” denilen, iğne oyası ile yapılan bu ba-
şörtüsü, düğünden önce diğer hediyelerle birlikte 
“dürü” denilen bir bohça ile kayınvalideye sunul-
maktadır. (Fotoğraf: 1)

KONYA’ DA İĞNE OYASI YAPIMI
Teknik
İğne oyasında kullanılan temel teknikler:
1. Zürefa: İğne oyasının temelidir. Bu tekniğin 

tekrarlanmasından motifler oluşur.
2. Kök: Bazı yörelerde bu tekniğe köprü adı 

verilir. Oyanın başlangıç bölümüdür.
3. Bıyık: Esas oya ile kökün birleştiği yerde üç 

zürefalık fiskillerdir. 
4. Boru: Bazı oyalardaki kökle esas oyanın 

arasında kalan boru şeklindeki bölümdür.
5. Fiskil: Oya kenarlarına ve ortalarına yapı-

lan basit pikolardır.
6. Trabzan: Geometrik desenli oyaların altları-

na yapılan tırabzana benzeyen bölümdür.

7. Çirtik: Oyanın kenarlarına yapılan basamak 
şeklinde pikolardır. Bu teknik ipliği kırmadan geri 
dönülecek oya kenarlarına uygulanır (Eronç, 1984: 
126).

İğne oyasında motifler küçük iğnelerle ipliğin 
düğümlenmesi ile oluşur. Düğümler sıklaştıkça 
örgü gözleri de küçülür. Bazı motiflerde bu gözler 
o kadar çok sıkışmış durumda olur ki görülemeye-
cek duruma gelir. Bu gözler üçgen veya dörtgen 
şekillerdedir (Koyuncu, 2008: 516).

Konya’da yapılan iğne oyalarında temel tek-
niklerin birçoğu kullanılırken, en yaygın tekniğin 
zürefa, kök ve bıyık olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Kök tekniğine Konya’ da köprü adı verilmektedir.

Malzeme
Konya’da iğne oyası genellikle ipek iplikle 

yapılmaktadır. Seksen yaşın üzerindeki Konyalı 
hanımlar “büyükannelerinin ipek böceği yetişti-
rip, bunları kendilerinin boyadığı ve çok ince iğne 
oyalarını bu ince ipek ipliklerle yaptıklarını” anlat-
maktadırlar. Günümüzde oya yapmak için kullanı-
lan ipek iplikler, çile halinde çarşıda satılmaktadır 
(Önge, 1991: 259).

Günümüzde iğne oyası yapımında ipek ipliğin 
dışında, sentetik iplikler, muline, çamaşır ipeği, 
floş, koton iplikler v.b. kullanılmaktadır.

Gülçin Ilkı’ya ait başörtüsü. Yurdagül Büyükdikmen’e ait  başörtüsü
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İğne oyasında desene sertlik verilmek istenir-
se at kılı, saç ve ince tel işleme esnasında oya ara-
sından yürütülmektedir. Oya bittikten sonra kitre, 
jelatin, yumurta akı veya şeker ile sertleştirilerek 
oyaya şekil verilmektedir (Korkusuz, 1992: 370). 
Bu işlem oyanın uzun süre şeklinin bozulmadan 
kalmasına ve düzgün bir görünüme sahip olmasına 
yardımcı olmaktadır.

Süsleme  
İğne oyası tekniğinde büyük bir çoğunlukla 

bitkisel bezemeler kullanılmakla birlikte geomet-
rik, nesneli, hayvan figürlü bezemeler ile hayatın 
içinden alınan anlam yüklü bezemeler de kullanıl-
maktadır. Bitkisel bezemelerde; sümbül, menek-
şe, hercai menekşe, gece sefası, karanfil, gül oya, 
hanımeli, papatya, armut çiçeği, elma çiçeği, küpe 
çiçeği, lale, nergis v.b. çiçek motifleri, meşe yap-
rağı, dört yaprak v.b. yaprak motifleri, tomurcuk-
lar, patlıcan, biber oya gibi sebze motifleri, nesneli 
bezemelerde; elmas küpe, çan oya, şeker sepeti, 
süpürgeli, zilli maşa, bisiklet tekeri, mendil, kib-
rit çöpü v.b. hayvan figürlü motiflerde; çift kuzu, 
horoz dıdığı, balık ağzı, balık kılçığı, sivrisinekli, 
tavşan topuğu, bülbül tükürüğü gibi motifler, haya-
tın içinden alınan anlam yüklü motiflerden ise; sar-
hoş bıyığı, elti eltiye küstü, altmış akıl yetmiş fikir, 
süpürgeli v.b. daha birçok motif uygulanmaktadır 
(Köklü, 2002: 214).

Kullanım Alanları 
İğne oyaları şerit üzerine, zincir üzerine, iplik 

üzerine, kumaş kenarına, motif olarak, kenar ve ara 
danteli olarak, ayrıca başlı başına bir örtü olarak 
uygulanabilmektedir (Köklü, 2002: 214).

Konya’da iğne oyaları genellikle yazma ke-
narlarına yapılmakta, bununla birlikte salon takım-
ları, oda takımları, masa örtüleri, tepsi örtüleri ve 
namaz başörtüleri gibi örneklere de yaygın bir bi-
çimde uygulanmaya devam etmektedir. Geçmişte 
gelinlerin başlarını süsleyen fes oyaları ile Konyalı 

bayanların yakalarını süslemek amacıyla taktıkları 
dal oyaları, günümüzde yapılmamakta, bu örnekler 
müzelerde ve bazı Konyalı hanımların sandıkların-
da yer almaktadır. 

SONUÇ
Konya’da iğne oyası yapımı, gelenek ve göre-

neklere bağlı kalınarak çeyiz hazırlamadaki yerini 
ve önemini korumakta, bunun yanında birçok ev 
hanımı tarafından boş zamanlarını değerlendirmek 
ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yay-
gın bir şekilde yapılmaya devam etmektedir. Bu-
nun yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesine bağ-
lı meslek edindirme kurslarında iğne oyası eğitimi 
verilerek bu sanat dalı yaşatılmaya çalışılmaktadır.  
İğne oyası yapımında eski örneklerde ipek iplik 
kullanılırken, günümüzde yapılan örneklerde sen-
tetik iplik kullanıldığı dikkat çekmektedir. Konya’ 
da bulunan iğne oyası örneklerinde genellikle bit-
kisel motiflerin yoğun olarak kullanıldığı, bunu ge-
ometrik motiflerin izlediği görülmektedir. Araştır-
malar sırasında iğne oyalarının yazma kenarlarına 
yapılan örneklerinde, tek renkli veya çok renkli bir 
uygulama yapıldığı gözlenmiştir. Renkler genellik-
le iğne oyasının uygulanacağı yazmanın içinde bu-
lunan renklere uygun bir şekilde seçilmiştir. Örtü 
şeklinde yapılan iğne oyası örneklerinde ise ço-
ğunlukla beyaz veya krem rengi tercih edilmiştir.

Dantel çeyize ait salon takımı. 
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Halk kültürümüz ve el sanatları içerisinde 
önemli bir yeri olan Konya iğne oyaları ile ilgili 
kapsamlı araştırmalar yapılarak belgelenmeli, yeni 
ve modern tasarımlarda kullanımı artırılarak, bu 
sanat gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
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KONYA’DA ŞİŞ VE 
TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ

ÖZET
Konya’da şiş ve tığ örücülüğü konusunda 

yapılan bu araştırmada, maddi kültür varlıkları-
mız içerisinde önemli bir yere sahip olan şiş ve tığ 
örücülüğünün Konya’ da bulunan örneklerini tanıt-
mak, incelenen örneklerin günümüzde yeni uygu-
lamalarda kullanılabilirliğini göz önünde bulundu-
rarak, bu sanat dalını yaşatmaya çalışmak ve çeyiz 
kültürümüzde önemli bir yeri olan şiş ve tığ örücü-
lüğünü gelecek kuşaklara aktarmak amaçlanmıştır.

Örgü sanatının çok eski çağlara inen tarihi bir 
geçmişi vardır. Araştırmacılar örgünün kaynağının 
doğu olduğunu kabul etmişlerdir. 

Şiş ve tığ örücülüğü, Konya’da çeyiz geleneği 
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Örgü işleri 
çoğunlukla dantel, yazma kenarı ve patik gibi eş-
yalara uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra birçok 
bebek giysisinde de örgü tekniklerinin kullanıldığı 
görülmektedir. 

Konya İli’nde yapılan bu araştırmada şiş ve 
tığ örücülüğünün çok zengin örneklerine rastlan-
mıştır. Bu araştırmada örneklerden bir kısmı ince-
lenmiş ve tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgü, kültür, çeyiz.

ABSTRACT
Skewer in Konya and made about crochet 

knitting in this research, skewer with an important 
place in our tangible cultural heritage and crochet 
knitting of Konya to introduce examples in which, 
considering the availability of a new application, 
currently being examined sample, try to keep alive 
this art and has the dowry culture which is impor-
tant to a lot of skewer and knitting needles are in-
tended to pass on to future generations.

There is a history in the art of knitting very 
ancient history. Researchers have agreed that the 

knitting is the east.
Needle knitting and crochet, holds an im-

portant place in the tradition of dowry in Konya. 
Knitted lace work often is applied to items such as 
gauze edge and booties. Because of this, as well as 
many baby of knitting techniques are being used.

The skewer and crochet knitting in this study 
yielded very rich sample of Konya province. Some 
of the samples were examined in this study and 
have been described.

Keywords: Knitting, culture, dowry.

GİRİŞ
El sanatları içerisinde en sık rastlanan teknik-

lerden biri olan şiş ve tığ örücülüğü, çoğunlukla 
kadınların boş zamanlarını iyi değerlendirmek, çe-
yiz hazırlığı yapmak veya maddi kazanç sağlamak 
amacıyla uğraştıkları bir sanat dalı olarak karşımı-
za çıkmaktadır.

Bu araştırmada maddi kültür varlıklarımız içe-
risinde önemli bir yere sahip olan şiş ve tığ örücü-
lüğünün Konya’ da bulunan örneklerini tanıtmak, 
incelenen örneklerin günümüzde yeni uygulama-
larda kullanılabilirliğini göz önünde bulundurarak 
bu sanat dalını yaşatmaya çalışmak ve çeyiz kültü-
rümüzde önemli bir yeri olan şiş ve tığ örücülüğü-
nü gelecek kuşaklara aktarmak amaçlanmıştır.

Örgü elde kullanılan basit aletlerle tek ipliğin 
kendi üzerine bükülüp kıvrılarak çeşitli ilmeklerle 
tutturulması veya düğümlenmesi olarak tanımlan-
maktadır (Akbil, 1970: 36).

Örgü sanatının çok eski çağlara inen tarihi bir 
geçmişi vardır. Araştırmacılar örgünün kaynağının 
doğu olduğunu kabul etmişlerdir. En eski örgü ör-
neklerinden biri Yale Üniversitesi’ nin Suriye’ de 
yaptığı araştırmalarda bulunan Araplara ait konç-
lu bir çoraptır. Türklere ait  ilk tarihi belgeler Orta 
Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. 
M.Ö. 7. ve 8. yüzyıllar arasında Orta Asya’da ya-
şayan Hunlara ait 2. Pazırık kurganındaki bulgular 
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arasında konç kısmı koç boynuzu motifleri ile süs-
lü çoraplar yer almaktadır. Bu örnek örgü sanatı-
nın Asya Türkleri arasında da gelişmiş olduğunu 
göstermektedir. Orta Asya buluntularından sonra 
en eski örgü örneklerine eski Mısır mezarlarında 
rastlanmıştır. Örücülüğün asıl gelişimi Avrupa’ya 
ipeğin gelmesinden sonra olmuştur. 16. yüzyılda 
ipek batıya ulaşınca örgüde yün yerine ipek ip-
likler kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle saray 
mensupları, din görevlileri gibi saygın kişilerin 
giyeceklerine, ipekten örülmüş pelerinler, man-
tolar, atkılar eklenmiştir. Pamuğun 17. yüzyılda 
Avrupa’ya gelmesiyle tığ işlerinin önem kazandı-
ğı görülmektedir. Beyaz örgü denen dantel çalış-
maları moda olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski 
olan örme sanatı insan yaşamının geçirdiği gelişim 
dönemlerine paralel değişiklikler göstermiştir. İh-
tiyaçların karşılanmasında, giyecek, ev eşyası ve 
süs eşyalarının yapımında kullanılan bu teknik 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koru-
maktadır (Atay, 1987: 31-34).

KONYA’ DA TIĞ VE ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜ
Örücülük sanatı el ve makina örücülüğü ola-

rak incelenmektedir. Örücülük sanatının gelenek-
sel özelliğini yansıtan el örücülüğü şöyle sınıflan-
dırılmaktadır:

a. Araç ile yapılan el örücülüğü: Şiş örücülü-
ğü, tığ örücülüğü, iğne örücülüğü, firkete örücülü-
ğü, mekik örücülüğü;

b. Araçsız yapılan el örücülüğü: Bağlama ör-
güler (çarşaf bağlama, makrame), ağ örücülüğü, 
bitkisel örücülük;

Ayrıca kullanıldığı alana göre el örücülüğü şu 
şekilde sınıflandırılabilir: 

1. Objeyi oluşturan el örgüleri: çorap, eldiven, 
kazak, örtü v.b.

Objeyi süsleyen el örgüleri: giysi, tülbent, 
yazma, çeşitli örtü kenarları v.b. (Akpınarlı v.d. , 
2014: 182).

Teknik
Türk el sanatlarının ince ve kalın örgülerden 

oluşan zengin bir örgü işleri repertuarı vardır. Örgü 
işleri iğne, tığ, firkete, mekik v.b. aracılığıyla ipek, 
pamuklu iplik, pul ve boncuk kullanılarak yapılan 
tentene yanı sıra, araç kullanmadan yapılan bağ 
işi ve oya çeşitlemelerinden oluşan ince örgüler 
ve yün iplik kullanılarak tığ ve şişle yapılan kalın 
örgüler olmak üzere iki ana başlık altında kümele-
nebilir. Bordür ve kapalı kompozisyon biçiminde 
tasarlanan tenteneler (dantel) ipek, sim, pamuklu 
iplik kullanarak, tığ aracılığıyla yapılmaktadır (Ba-
rışta, 1988: 118). Tentenecilik mil olarak isimlen-
dirilen tığ, iğne gibi araçlarla genellikle beyaz pa-
muklu iplikle, delik dolgu biçiminde oluşturulan, 
trabzan adı verilen zincir çekilerek ya da iğneyle 
çeşitli düğümler atarak yapılan ilmeklerle oluştu-
rulan bir örgü türüdür. Ya bazı ürünleri bezemek 
amacıyla ince, uzun, dikdörtgen şeritler biçiminde 
ya da dikdörtgen, kare, daire gibi biçimlerde ürün 
oluşturmak için tasarlanan tentenelere dantel de 
denilmektedir (Barışta, 2005: 244).

Oya, süslemek ve süslenmek amacıyla iğne, 
mekik, tığ, firkete gibi basit araçlarla ince iplik, 
pamuk ve sentetik iplik kullanılarak örgü tekniği 
ile yapılan iki ve üç boyutlu süsleyici malzeme-
dir. Oyalar içsel güzellik duygusunun güzele ve 
güzelliğe yansıtılması amacıyla yapılan ve tekniği 

Neriman Tütüncü’ye ait oyalı yazma.
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örgü olan en güzel el sanatları örneklerimizdendir. 
Oya ince bir dantel olarak tarif edilmektedir. Batılı 
ülkelerin dillerinde oya kelimesinin tam karşılı-
ğı olmadığından bu ülkelerde oyalar Türk danteli 
şeklinde isimlendirilmektedir. Yapılan araştırma-
lar oyanın Anadolu’ya ve Anadolu kadınına ait bir 
sanat olduğunu belirtmektedir ve bu sanatın Türk 
kültür tarihi içinde önemli bir yere sahip olduğunu 
açıklamaktadır (Akpınarlı v.d. , 2014: 190).

Oyalar kullanılan araca göre, iğne oyaları, tığ 
oyaları, mekik oyaları, firkete oyaları, şiş oyaları, 
kullanılan gerece göre boncuk oyası, pul oyası, 
koza oyası, kumaş oyası, iplik oyası şeklinde sınıf-
landırılmaktadır (Güler ve Kurt, 2013: ,305).

Oyalar bazen yaprak oya, gül oya, sümbül oya, 
biber oya, karanfil dişi gibi motiflerinin ismi ile, 
bazen benzetme yolu ile kirpik oya, oğlan perçemi, 
komşu çatlatan, çarkıfelek gibi sembolik isimlerle, 
bazen de Selanik oyası, Bursa oyası gibi memleket 
isimleri ile anılmaktadır (Koçu, 1967: 183).

Geçmişte ve günümüzde Konya’da oyalı 
yazmalar, çeyiz kültürünün önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Aileler küçük yaştan itibaren kız 
çocuklarına oyalı yazmalar hazırlamaya başlamak-
tadır. Bunların bir kısmı renkli, bir kısmı beyaz 
tülbent şeklindedir. Yazmaların kenarları tığ oyası, 
mekik oyası ve boncuk oyası gibi tekniklerle süs-
lenmektedir.  Konya’ da bir genç kızın çeyizinde en 
az 50- 60 adet oyalı yazma bulunmaktadır. Bu yaz-
malar gerek kullanmak için, gerekse hediye etmek 
amacıyla hazırlanmaktadır. Geçmişte, hazırlanan 
yazmalar dört kenarı camlı bir biçimde yapılan, 
“yemeni sandığı” veya “camekan” denilen, sandık-
lar içerisinde saklanırken, günümüzde bu gelenek 
şehir merkezlerinde uygulanmamakta, ancak kırsal 
alanlarda bu geleneğin devam ettiği bilinmektedir. 
(Fotoğraf 1- 4)

El örücülüğü tekniklerinden biri olan şiş örü-
cülüğü; yün, tiftik, pamuk, sentetik gibi liflerden 
elde edilen ipliklerle şiş veya mil adı verilen araç 
üzerine hazırlanmış olan ilmeklerin oluşturulma-

Lütfiye Selçuk’a ait oyalı yazma

Gülçin Ilkı’ya ait oyalı yazma.

Ayten Sönmez’e ait yazma örnekleri



284 285

Dantel çeyize ait patik örnekleri.

Yurdagül Büyükdikmen’e ait çorap

Lütfiye Selçuk’a ait çorap ve patikler

sıyla meydana gelen yüzeylerdir. Konya çeyiz kül-
türünde bu gruba giren örnekler çoraplar ve patik-
lerdir. Çoraplar da oyalı yazmalar gibi Konya çeyiz 
geleneğinin vazgeçilmez parçalarıdır. Çoraplar ve 
patikler çok farklı motiflerde ve renklerde yapıl-
maktadır. 

Çorap ayağa giyilen, baldırın yarısına ya da 
dize kadar çıkarılan, dış etkenlerden korunmak, 
aynı zamanda giysiyi tamamlamak amacıyla kulla-
nılan örgü giyeceklerdir. Patik ise kullanımı günü-
müzde yaygınlaşan konç kısmı bulunmayan ayağa 
giyilen bir giysidir (Ortaç, 2008: 336).

Konya’da bir genç kızın çeyizinde en az el-
li-altmış adet örgü çorap ve patik bulunmaktadır. 
Önceleri yün iplikle örülen çoraplar, sonraları yeri-
ni orlon ipliklere bırakmıştır. (Fotoğraf 5- 8)

            
Malzeme
Örücülük alanında yazılan ilk kaynaklar ya-

bancılar tarafından hazırlandığı için tığ ile yapılan 
ürünler kaynaklara kroşe ismi ile geçmiştir. Kroşe 
sözcüğü Fransızcada çengel anlamına gelmekte-
dir. Ancak ülkemizde halk arasındaki ismi, kalın 
örgülerde tığ işi, ince örgülerde dantel ya da oya 
olarak ifade edilmektedir. Örücülükte kullanılan 
tığlar bir ucu çengelli, diğer ucu düz, 15-20 cm. 
uzunluğunda, çelik alüminyum kaplama, plastik, 
şimşir, fildişi ve kemikten yapılmış örgü aracıdır. 
Tığ örücülüğü ürünlerinde amaca göre her tür iplik 
kullanılabilir. Ancak fazla tüylü ve çok kıvrımlı, 
kabarık yünler desenleri göstermez. Sağlam, par-
lak ve iyi bükümlü iplikleri tercih etmek gerekir. 
Orlon, simli iplikler, koton ve keten iplikler, ipek 
iplikler, floş, sentetik iplikler ve rafya tığ örgüsün-
de kullanılmaya elverişli gereçlerdir (Develioğlu, 
2013: 205).

İncelenen örneklerde Konya’ da şiş ve tığ örü-
cülüğünde genellikle pamuklu iplikler, orlon ip-
likler, yün iplikler ve sentetik iplikler kullanıldığı 
görülmektedir. 
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Müşerref Yıldırım’a ait sehpa örtüsü

Türk İslam Eserleri Müzesinde bulunan  çorap.

Süsleme
Doğadaki bitkiler, hayvanlar, insanlar, nesne-

ler, yaşanan olaylar v.b. oya yapımında Türk kadı-
nına en zengin motif kaynağını oluşturmuştur. Bit-
kiler ve ağaçlar, doğadan stilize edilerek, iki veya 
üç boyutlu biçimde işlenmiştir. Sebze ve meyve çi-
çekleri ile saksı çiçekleri, menekşe, mine, papatya, 
karanfil gibi çiçekler, Anadolu’nun bütün yörele-
rinde yapılan oyalarda gözlenmektedir (Akpınarlı 
v.d. , 2014: 192). 

Konya’ da yapılan tığ ve şiş örücülüğü örnek-
lerinde de yine doğadan esinlenerek oluşturulmuş 
bitkisel bezemeli motifler ağırlıklı bir biçimde uy-
gulanmıştır. Bunu geometrik bezemeler izlemekte-
dir. Bazı örneklerde ise figürlü bezemelerin kulla-
nıldığı dikkat çekmektedir. 

Kullanım Alanları
Konya’ da tığ örücülüğünün en zengin ör-

nekleri yazma kenarlarında görülmektedir. Bunun 
dışında tentenelerin tığ örücülüğünde ve Konya 
çeyiz kültüründe önemli bir yeri vardır. Ailenin 
maddi durumuna göre, her genç kızın çeyizinde 
tentene ile yapılmış, kenar ve ara dantelleri, salon 
takımları, mutfak takımları, oda takımları, yatak 
takımları, tepsi örtüleri, kırlentler, masa örtüleri 
v.b. gibi ürünler bulunmaktadır.( Fotoğraf 9- 14)

Şiş örücülüğünde ise patik ve çoraplar en 
önemli grubu oluşturmaktadır. Patik ve çorapların 
dışında Konya’ da şiş örücülüğü içerisinde bebek 
patikleri, bebek yelekleri, şapkalar, bebek batta-
niyeleri gibi örnekler önemli bir yer tutmaktadır. 
Konya’ da geçmişten  günümüze bir gelenek ola-
rak devam eden, “bebek dürüsü” içerisinde bulu-
nan bu örnekler, kız annesi tarafından doğum ya-
pacak kızına hediye olarak yapılmaktadır. Bebeğin 
doğumdan, beş yaşına gelinceye kadar giyeceği 
kıyafetler, örgüler anneannesi tarafından hazırlan-
maktadır. (Fotoğraf 15-18)
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İlknur Yener’e ait tepsi örtüsüEsra Yıldız’a ait sehpa örtüsü

Dantel çeyize ait kenar danteli Ayten Algül’e ait kırlent

Ayten Algül’e ait yatak odası örtüsü. Dantel çeyize ait bebek yeleği örneği
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SONUÇ
Araştırmalar sırasında Konya Saray Çarşısın-

da yer alan Dantel Çeyiz ve Konya merkezde ya-
şayan halkın elinde bulunan örnekler incelenmiştir. 
İncelenen örneklerin tamamı Konya’da yaşayan 
kişilere aittir. Ancak bu örnekler taşınabilir etnog-
rafik eser olmalarından dolayı, farklı bir yöreden 
satın alma veya çeyiz yoluyla gelmiş olma ihtimali 
de göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan araş-
tırmada Konya’da yapılan şiş ve tığ örücülüğünün 
dantel, yazma kenarı, bebek eşyaları ve patik ağır-
lıklı olarak yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Konya’ da 
çeyiz hazırlama geleneği değişerek devam etmek-
tedir. Geçmişte örgü işlerini genç kızlar çeyizleri 

için kendileri yaparken, günümüzde çoğunlukla 
çeyiz dükkanlarından, satın alma yoluyla bu ürün-
lerin elde edildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 
Konya’da çoğu ev hanımı çeşitli tığ ve şiş örgüleri-
ni boş zamanlarını değerlendirmek, aile bütçesine 
katkı sağlamak veya hediye etmek amacıyla yoğun 
bir şekilde yapmaya devam etmektedir.  

Milli kültürümüzü yansıtan, gelenek ve göre-
neklerimiz açısından önemli bir yere sahip olan ve 
çeyiz kültürü içerisinde çok zengin örnekleri bulu-
nan bu el sanatı ürünleri belgelenmeli, tanıtılmalı 
ve örgü sanatına gereken değer verilerek, bu sanatın 
kaybolmaması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Esra Yıldız’ a ait battaniye
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KEÇE ve KEÇECİLİK

ÖZET
Kuzu, koyun, tavşan, Tiftik keçisi, deve gibi 

hayvanların yünlerinin su, sabun ve ısı yardımıyla 
oluşturulan alkali bir ortamda liflerin birbiri arasına 
girmesi ile elde edilen keçe, bilinen en eski tekstil 
yüzeyli el sanatı ürünüdür. Kullanım alanının ge-
nişliği nedeniyle keçe, günlük yaşamın bir parçası 
olarak varlığını bugünde sürdürmektedir. Bununla 
birlikte günümüz ihtiyaçları doğrultusunda fark-
lı tekniklerle bütünleştirilerek turistik ve sanatsal 
değeri olan yeni örneklerin ve tekniklerinin tanıtıl-
ması ve sanatçının eserlerinde keçe kullanımı gö-
rülmektedir. Bu çalışmada, geçmişten günümüze 
keçe sanatının Türk kültürü içindeki yeri ve önemi 
belirtilmiş; keçe üretiminde kullanılan araçlar ile 
uygulanan teknik ve kullanımları incelenmiş; geç-
miş ve günümüzdeki keçe ustalar hakkında bilgi 
edinilmiştir. El sanatları arasında önemli bir yeri ve 
köklü bir geçmişe sahip olan Keçecilik sanatının 
tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması ulusal 
görevimizdir.

Anahtar Kelimeler: Konya, Keçe, ustalar.
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ABSTRACT
Lamb, sheep, rabbits, Angora goats, water and 

the wool of animals such as camels, soap and heat 
with the help created an alkaline environment in 
the fiber obtained by entering each other between 
the seals, it is the oldest textile surface craft items. 
Due to the width of the seal areas, it is still in exis-
tence today as a part of everyday life. However, 
in line with today’s requirements and the intro-
duction of new examples of technical and artistic 
value, which is integrating tourism with different 
techniques and use of the seal is seen in his works. 
In this study, the place of Turkish culture and art 
of the past to the present and stated the importan-
ce of seals; seals was examined using techniques 
and applied with instruments used in the producti-
on; information about past and present masters felt 

was obtained. An important place among the han-
dicrafts and the introduction of felt craft which has 
a long history and passed on to future generations 
is our national duty.

Keywords: Konya, Felt, Craftsmen.

GİRİŞ 
Bir milletin kültür varlıkları arasında önemli 

bir yere sahip olan Türk el sanatları arasında etkin-
liğini gösteren en eski sanatlarından biri de keçe 
sanatıdır. 

Keçe yün, kıl ya da pamuğun ıslak ortamda 
çiğnenip dövülerek liflerin birbirine kaynaştırılma-
sı ile elde edilen ve örtü, yaygı, çadır ya da giysi 
yapmakla kullanılan kaba bir kumaştır1.

1 ANONİM, “Keçe Sanatı”, Ana Britannica, Cilt XII, İstanbul, 

Kartal Grifonun Bir Dağ Keçisine Saldırı Tasviri 
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En eski ve en yaygın bir Türk kültür deyişi 
olan “kidhiz”, keçe karşılığı olarak söylenmektedir.

Pazırık Kurganı, Türk El Sanatlarının ilk ör-
neklerini vermesi açısından önemli bir yere sa-
hiptir. Dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen 
ve MÖ. 500 yılına tarihlendirilen “Pazırık Halı” 
ve aynı kurganda bulunan keçe örneği, günümüz-
de nesli tükendiği için doğal boyamacılıkta artık 
kullanılmayan Polonya kermesi (Porphyrophora 
polonica) ve kökboya ile kırmızı renge boyanmış 
keçe sanatının aplike tekniği ile yapılmış en erken 
örneklerinden biridir2. Bu bağlamda Pazırık Kur-
ganından çıkarılan bu örnek hem doğal boyacılık 
hem de Keçecilik sanatı için önemli bir örnektir. 

s.134.
2 KARADAĞ, R.,. Doğal Boyamacılık, T.C. Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Ankara.  2007,s.8.

Yine en eski keçe örneklerini M.Ö. III. Yüzyıla 
tarihlenen Noin ula  Pazırık kurganlarında yapılan 
kazılarda çıkan eserler arasında bulunmaktadır. 
Kurganlardan ele geçen aplike süslü son derece ge-
lişmiş keçeler, keçenin burada çok eski bir geçmişe 
sahip olduğunu göstermektedir3.

Birinci Pazırık Kurganı keçeden yapılmış eyer 
örtüsü üzerine yine keçeden aplikasyon ile, kartal 
grifonu bir dağ keçisine saldırı konu edilmiştir. Le-
ningrad Hermitaj Müzesi’nde bulunmaktadır4 (Fo-
toğraf 1).

Yine Pazırık kurganlarından çıkan ve M.Ö. V. 
Yüzyıla tarihlendirilen Pazırık buluntuları arasında 
bir keçe kalıntısı üzerinde de geyik parçalayan bir 

3 TOPBAŞ, A., SEYİRCİ, M., “Afyon Keçe Sanatı”, T.F. Sayı: 62, 
İstanbul, Eylül 1984, s.18. 
4 DİYARBEKİRLİ, Nejat, Hun Sanatı İstanbul, 1972,s.78.

Kanatlı Grifonun Arkadan Geğiye Saldırı Tasviri
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söylence hayvanı betimlenmiştir5 (Fotoğraf 2). Bu 
örneklerdeki tepme keçeler, aplike tekniği ile de-
senlendirilmiştir.

Keçe Orta Asya Hun’lar başlamış, başlamış 
Göktürk ve Uygur döneminden sonra Anadolu Sel-
çuklularla devam etmiştir.

Anadolu’da yerleşik ve göçebe düzende ya-
şamaya devam eden Selçuklular’da da çadır, eyer 
örtüleri, çizme, börk ve giyim kuşamda keçe kulla-
nımı devam etmiştir. Bu dönemde tepme keçeden 
yapılan ve çoban giysisi olarak bilinen kepenek-

5 TEKÇE, E., Fuat, Pazırık Altaylarından Bir Halını Öyküsü, Kül-
tür Bakanlığı Yayınları:1542, Sanat Tarihi Dizisi: 64-65, Kültür 
Bakanlığı , Ankara,1993, s.109.

lere, soğuktan koruma amaçlı başlık eklenmiştir. 
Yine bu dönemde keçe giysilerin üzerine yapılan 
bezemeler zenginleşmiş ve bu alanda en önemli 
merkez Konya olmuştur. Topkapı Sarayı Müze-
si’nde bulunan Varka ve Gülşah minyatürleri savaş 
halinde resmedilmiştir. Varka’nın ayağındaki keçe 
çizmeler Selçuklular Dönemi’nde keçe çizme giy-
me geleneğinin bir örneğidir. Selçuklular dönemin-
de ki ahilik teşkilatı yerini, Osmanlılar döneminde 
Loncalara bırakmış ve bu loncalarda Keçecilik de 
yerini almıştır. Dönemin şenliklerin de esnaf alay-
lar içinde yer alan keçeciler, heyvacılar, hançer ya-
panlar, kürkçüler, ekmekçiler, çamaşırcılar ve leke 
çıkaranlar, nalça çivisi yapanlar, sırt ve sırık ham-

Esnaf Grupları Esnaf Grubunun Kethüdası Esnaf Grubunun Yiğitbaşısı
7-Çizmeciyan Mehmed Süleyman
8-Çıkrıkcıyan Ebubekir Mehmed
9-Debbağan Mehmed Çil Mehmed 
10-Delalen Mehmed Efendi Ahmed
11-Duhancıyan el-Hac Ali Hüseyin
14-Esnaf-ı Bit Pazarı Haydarzade es-Seyyid el-Hac Mustafa Ağa Ali Ağa
15-Göncüyan Mustafa Mehmed Efendi
16-Habbazan el-Hac İsmail Abdullah
23-Keçecıyan Mehmed el-Hac İbrahim
24-Kendircıyan Mustafa Abdülkadir
25-Keresticıyan es-Seyyid Mustafa Molla Abdullah
26-Kürkcüyan Abdi Ahmed
27-Kürkçüyan-ı Zimmi Ace Yasef
28-Leblebiciyan el-Hac Hasan   
29- Muytab es-Seyyid Ali el-Hac Hasan
30-Nabandan el-Hac Abdurrahman Ali
31-Nalçacıyan Mehmed usta Salih Usta
38-Suyolculan el Hac Hasan b Abdullah
39-Şalvarcıyan el-Hac Memiş Osman
40-Temirciyan el-Hac Mehmed Abdullah
41-Terzi Ahmed Usta Ali
45-Yağcıyan es-Seyyid Hacıoğlu Mehmed
46-Yemenciyan Ahmed Süleyman
47-Yorgancıyan es-Seyyid Hüseyin Hasan Ağa
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malları bayrakları taşıyarak geçişe katılmışlardır6. 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. Yüzyılın 

ilk yarısında Konya’daki esnaf organizasyonunun 
yapısı, meslek teşekkülleri çevresinde toplanıldığı 
Konya’daki esnaf teşkilatını anlamamıza şer’iye 
sicillerindeki bir belge ve bu belgenin Tanzimat’tan 
sonra “Konya Meclisi” nin şehirde yarı resmi nite-
liği bulunan esnaf teşkilatını resmileştirmek gaye-
siyle şehirde Konya ‘ da tertip edilen esnaf grupları 
ve esnaf görevlileri7 tablosunda keçelik grubu da 
yer almıştır.

Konya’da dış pazarlar için üretim yapan bir 
sanat dalında sivrilme görülmüyor. Fakat yukarıda 
liste incelendiğinde, Konya’daki el sanatları faali-

6 AND, M.,  Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982,s.2245.
7 TUŞ, Muhittin, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya 1756-1856, 
Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları No:23, Konya, 
2001, s.186.

yetlerinden Keçecilik ve külahçılık da dikkat çek-
mektedir. 

Osmanlı Dönemi’nde keçe, baş giysilerinde 
de kullanılmış ve genellikle şekli ile giyen kişi-
nin sınıfını ya da rütbesini gösteren birer kılavuz 
olmuşlardır. Bu başlıklardan biri olan kavuk, Os-
manlı Dönemi baş giysilerine örnektir. Genellikle 
yeşil renge yer verilen ve çeşitli formlarda yapı-
lan bu özel başlıkların bazı türlerinde tepme keçe 
tekniği uygulanmıştır. Osmanlı döneminin yeniçe-
ri askerleri, beyaz keçeden yapılmış “üsküf” veya 
“börk” adı verilen baş giysileri kullanmışlardır. 
Osmanlı döneminin minyatürlerinde yer alan Yeni-
çerilerin giydikleri keçe başlıklar içlerinde de de-
ğişiklik göstermiştir. Yünlüklü ve yünlüksüz keçe, 
üsküf ve kuka yeniçerilerin başlık türleri arasında 
yer almıştır. Yeniçerilerin giyindikleri bu özel baş-
lıklar dışında yine keçeden üretilen ve Osmanlı dö-
neminin sembolü haline gelen diğer bir başlık tü-
rünü fesler oluşmuştur. Mevlevilerin giydiği sikke 
ve Mevlevi külahı vardı. Bunların şeyhlere mahsus 
olanlarının alt kısımlarına bir daster sarılırdı. Her 
tarikatın kendine mahsus kavukları olup bunlara 
taç ismi verilirdi8.

Bugün halen Orta Asya’da, Türkistan’da, 
Türkmenistan’da,  Kazakistan, Kırgızistan ve Af-
ganistan’da kullanılan çadırların en yaygın olanı-
dır. Orta Asya’da yaylacılık geleneğinin günümüz-
de de devam ettiğin, yaylaya gelen ailelerin “yurt” 
denilen çadırlarda kaldıklarını ve yurt ‘un keçeden 
yapılan kubbe şeklinde büyük bir çadır olduğunu, 
Orta Asya’daki seyahat anılarında anlatılmaktadır9.

Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Dönemine 
Ait özellikle kadın ve erkek bölümleri bulunan 
hamamların orta kısımlarında keçe pişirme ve 
döğmeye mahsusu bir kısım vardır. Konya müze 
müdürlerinden ve kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre, 1955 yılında yıkılmış olan Postindüz Kürk-

8 KUMBARACILAR, İzzet, Serpuşlar, Türkiye Turning Ve Oto-
mobil Kurumu Yayını, İstanbul, 1970, S.3-9.
9 ONUK, Taciser, Osmanlı Çadır Sanatı(XVII-XIX yüzyıl), T. C. 
Kültür Bakanlığı, Ankara,1998, s.23.

Konya’da faaliyet gösteren esnaf 
grupları ise şunlardır .
Habbazlar- poğaçacılar Terziler
Kassablar-Sığır kassabları Nalbandlar
Pastırmacılar Mıhçılar-Nalçacılar
Yağ ve balcılar Muytablar
Tuzcular Semerciler
Helvacılar-Tahin helvacıları Saracılar
Keten helvacıları-Rengâmız  
helvacıları Sabuncular
Kadayıfçılar Bezirciler
Zeytinciler Mumcular
Leblebiciler Çömlekçiler
Kazzazlar (ipekçiler) Bakkallar
Bezzazlar Boyacılar
Keten bezciler-kendirciler Kuyumcular
İplikçiler Eskiciler
Hallaclar Attarlar
Mesci-pabuccu-yemenici-
çizmeci-postalcılar Berberler
Debbağlar Bakırcılar
Keçeciler Dellallar



296 297

çüler hamamı diğer adıyla Türbe Hamamı’nın 
keçeciler için ayrıca bir kısmı bulunduğu, Konya 
Sahip Ata külliyesi içinde bulunan ve Sahip Ata 
Hamamı, Sultan Hamamı, Krende kapısı hamamı, 
Larende hamamı olarak ta bilinen bugün ise, Şifa 
Sultan Hamamı olarak isimlendirilen hamamda, 
ayrıca Aziziye caminin kıble tarafında yer alan Ah-
met Efendi hamamında da keçe döğmeye ve pişir-
meye ait bir bölümün olduğu bilinmektedir.

KONYA KEÇECİLİĞİNİN
ÖZELLİKLERİ
Malzeme
Keçe yapımında hallaç yayı ve tokmağı, yün 

atma makinası, hasır kalıp, çubuk ve tepki, ibrik ve 
süpürge, kalıpleş-bez, halat, makas, terazi, sabun, 
tepme makinası, buhar kazanı, pişirme makinası, 
boyalar kullanılmaktadır.

Keçe Yapım Tekniği
Keçe yapım teknikleri ön işlemleri, keçeleştir-

me ve bitirme aşamada tamamlanmaktadır.
Hammaddesi yün olan keçe, ikinci kırkım 

ayı olan haziran ve ağustos da elde edilmektedir.  
Keçe, Tiftik keçisi, koyun, kuzu, tavşan, deve gibi 
hayvanların yünlerinin su, sabun ve ısı yardımıy-
la oluşturulan alkali bir ortamda liflerin birbiri 
arasına girmesi ile elde edilir. Ham olarak gelen 
yün elle pıtrak ve pisliklerden ayrılır. Yıkanarak 
temizlenip, kurutulan yün tarak makinasına verilir 
ve lifleri birbirinden ayrılır. Kabartma makinasına 
verilen yün ince elyaf haline getirilir. Yapılacak 
ilk iş ileriki safhalarda yardımcı olması amacıyla 
birbirine bağlı kamışlarla yapılan hasır kalıp yere 
serilir. Hasır kalıbın üzerine atılan yün, eşit ara-
lıklarla çubuk ile yayılır.  Üzerine büyüklüğüne 
göre su serpilir. Bu işlem üç defa tekrarlanır. En 
son işlemde su kullanılmaz. Hasır rulo haline ge-
tirilir. Hasır üzerine yıpranmaması için bez sarılır 
ve kakın halatla ile sıkıca bağlanır. Rulo halinde 
bağlanan kalıp tepme makinası verilir. Makinada 
1-1,5 saat teptirilir. Daha sonra ters yüzü çevrilip 

Lifleri Birbirinden Ayrılan Yünlerin İnce Elyaf Haline Gelme-
si.

Yünlerin Hasır Üzerine Döşenmesi ve Hasırın Rulo Haline 
Gelmesi.

Keçenin Sabun İle Ara Ara Kenarlarına Su Serpiştirilmesi



296 297

su serpilir. Rulo yapılarak tekrar makinaya verilir.1 
saat daha makinada teptirme işlemi yapıldıktan 
sonra bu işlem sona erer. Daha sonra hasır kulla-
nılmadan rulo yapılarak pişirme odasına gönderilir. 
Buhar makinasında ters ve düz yüzüne 3’er defa 
dürüm yapılması ile yüzüne buhar verilerek tepti-
rilir. Her dürüm yarımşar saat makinada teptirilir. 
Keçe yapımında önemli gereç olan sabun ara ara su 
serpiştirilerek sürülür. Burada sabun, keçeleşmenin 
iyi sonuç vermesi için kullanılmaktadır.

En son olarak sıcak su ve buhar işlemi kesi-
lerek soğuk su olarak sıkıştırılır ve işlem bitirilir. 
Makineden çıkan keçe 20 dk. Yıkanır. Suyu akıt-
tıktan sonra kurutulmaya bırakılır10.   

Keçe Çeşitleri
Ala keçe, Süt keçe, At Keçesi, Keçe Çizme, 

Sedir Keçesi, Kepenek, Çadır Keçesi, Namazlık 
olarak sıralanmaktadır.
10 13 Mayıs 2002 tarihinde yapılan mülakattan.

Süsleme teknikleri
Döşeme (Nakışlama), Boyama, Aplike, Mo-

zaik, El İşi İle Süsleme teknikleridir.
Konya’da Keçe Üretimi Yapan Ustalar
Galip Şapcıoğlu
1939 Konya doğumludur. Babası Ahmet Lütfi 

Şapçıoğlu’nun mesleğini devam etmiştir. Rahmetli 
olan Abileri Naci Şapçıoğlu Mehmet Şapçıoğlu ve 
Ali şapçıoğlu’da bu mesleği sürdürmüşler. Siparişe 
göre daha çok yer yaygısı yaptığını, kepenek, yağ 
keçesi yaptığını söylemektedir. Klasik keçe yaptığı-
nı söylemektedir. Son 10 yıla kadar tamamen insan 
gücü ile yapılan keçeleri, şimdi yünleri temizleme, 
tepme, buharlaştırma işlemlerin hepsini makinada 
yapmaktadır. Artık yaşlandığını ve bu mesleğin 
insan gücü gerektirdiğinden alıp satma işi yaptı-
ğını söylemektedir. Galip Şapcıoğlu bu keçeleri 
Konya’da kuzu yününü temizletip Afyon’da kendi 
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yöntemiyle kalfalara yaptırıp Konya’da satmakta-
dır. Daha önce kadınlar pazarında keçe dükkânının 
olduğu, ancak yıkılması üzerine Gevraki han da aç-
tığı keçe atölyesinde halen çalışmaktadır11.

Fahrettin Ağduk
1949 Konya doğumludur. Klasik keçe ustası 

olan Fahrettin Ağduk yer ve sedir gibi yaygılar, 
kepenek yapmıştır. Ancak yaşlandığı için bu işi bı-
rakmıştır.  

Mehmet Girgiç
1953 Konya doğumludur. Mesleğe babası 

rahmetli Mustafa Girgiç ve amcası rahmetli Hasan 
Girgiç ile birlikte başladığını, 10 sene kadar ara 
verip tekrar başladığını söylemektedir. Konya’da 
bulunan atölyesinde sikke, kepenek, yer yaygısı 
çeşitli aksesuarlar, şal ve daha pek çok keçe ürünü 

11 Galip Şapcıoğlu ile 15 Haziran 2015 tarihinde yapılan müla-
kattan.

yapmıştır. 1986’da Konya’da Mevlevi Müzesi’nde 
sandukaların üstündeki derviş sikkelerini yeniden 
yapmıştır. Daha sonra İstanbul’da Yenikapı Mev-
levihane’sindeki keçeleri de tamir etmiştir. Halen 
İstanbul’da Galata Mevlevihane’sinde çalışmakta-
dır. Mehmet Girgiç’in Konya’daki atölyesini ken-
disine de öğrettiği Keçeciliği eski eşi Silvia İnen 
Garoselli (Rabia) keçe yapmaya devam ettirmek-
tedir. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına 
sahip Konyalı keçe ustası Mehmet Girgiç. İngilte-
re, Almanya, Hollanda, ABD, Macaristan ve Avus-
turya’da keçe atölyeleri düzenleyen Girgiç dünya 
çapında pek çok başarıya imza atmıştır. Şu anda 62 
yaşında ve 49 yıldır keçeyle uğraşıyor. 

Recep Tekkalan
1954 yılında Afyon’da doğmuştur. doğmuştur. 

Osman Özakar’ın yanında kalfa olarak çalışmıştır. 
Konya’da Eski Garaj Semti’nde, duvarları yığma 
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şeklinde taşlarla örülü, mütevazı bir atölyede küçük 
yaştan beri her çeşit keçe imalatı ve çobanlar için 
kepenek üretimi yapmıştır. Recep Tekkalan 10-15 
yıl önce Mevlevi dervişlerinin kullandığı, şimdi ise 
artık sadece semazenlerin tören sırasında başlarına 
giydiği sikkelerden yapmıştır. Sikke imalatının ve 
yapımının büyük zahmet ve titizlik istediğini anla-
tan Tekkalan, sikkenin yapımını şöyle anlatmakta-
dır: “Öncelikli olarak tiftik keçisinin tüylerini kalıp 
haline getirip hasır üzerine serdikten sonra elde ya 
da keçe dövme makinesinde sıkıştırıyoruz. Üzerine 
basınç uygulanınca incelen ve sertleşen tiftik ke-
çesini,  kesmeden ve yapıştırmadan kafaya olacak 
şekilde işleyerek bir ucu kapalı koni haline getiriyo-
ruz” demektedir. Tekkalan, Konya’da ve Türkiye’de 
semazen sikkesi imal eden 2 kişiden biri olduğunu 
söylemektedir. Rahmetli olan ortağı Osman Özakar 
ile birlikte bu sikkelerden üretmişler. Artık yaşlan-
dığı için, atölyesini kapattığını, ancak meleğini çok 
sevdiğinden keçeçiliği evinde sürdürmektedir.

Memduh Dinek
1962 doğumlu Memduh Dinek ilkokul mezu-

nudur. Sanayide halen bir atölyesi vardır ve kla-
sik keçe yapmaktadır. Klasik keçe yapan usta keçe 
çeşitlerinden yer ve sedir gibi yaygılar ve çoban 
kepeneği yapmaktadır. Ayrıca, Keçe ustası sipariş 
üzerine  “Muz keçesi” yani semazenlerin tennure-

lerine eteklerine keçe yapmaktadır.
Celalettin Berberoğlu 
1967 doğumludur. Keçecilik eğitimini babası 

ve dedesinden almıştır. Klasik Keçecilik yapmış-
lardır. Babasının mesleğini devam ettirmiştir. Asıl 
mesleği semazenlik olan Berberoğlu sikke yapma-
yı çok istemiş. Keçeden külah yaptığı için lakabı 
külahçılar diye geçen dedesinden sikke yapmayı 
öğrendiğini ve ilk olarak 1993 yılında ilk sikke 
denemelerini yaptığını söylemektedir. Daha sonra 
kendini geliştirerek Keçecilik mesleğini “Destegül 
El sanatları Merkezi”ndeki Atölyesinde sikke, des-
tar, arakıye, pano ve aksesuarlar yaparak çalışma-
larını sürdürmektedir. Keçe ustası Celalettin Ber-
beroğlu, keçeden 25 çeşit sanat ürünü yaptıklarını 
söyleyerek, Türk insanının günümüzde keçeye faz-
la ilgi göstermediğini belirtti. Celalettin Berberoğ-
lu, keçe yapmak insana çalışma disiplini ve sabrı 
öğrettiğini, Keçe yapmak ve keçe üzerinde motifler 
vermek bir grup işi olduğunu söylemektedir. Ber-
beroğlu Keçeleri kumaşlarla da birleştirerek çok 
orijinal eserler oluşturmaktadır. Kumaşı keçe ile 
kullanmadaki sebebi keçenin ömrünü uzatmasıdır. 
Ayrıca Berberoğlu yaptığı keçe eserlerini turistle-
re ve yurtdışında da satarak Konya’nın tanıtımını 
yaptıklarını söylemektedir. Sinema filmleri için 
sikke yaptığını, yurt dışında bakanlıklarda, ser-
gilerde, fuarlarda workshop yaparak tanıtıp satış 

Mehmet Girgiç ve Eşi Rabia Keçe Atölyesinden (Fotoğraflar 
Emine Karpuz’dan Alınmıştır.)

Memduh Dinek Keçe Atölyesinden
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yaptıklarını belirtmektedir. 
Osman Özakar
1933 doğumlu olan Osman Özakar 2008’de 

vefat etmiştir. Galip Şapçıoğlu ile birlikte çalışmış-
lar. Ayrıca yanında kalfa olarak Recep Tekkalan 
çalışmıştır. Osman Özakar genellikle sergi keçesi, 
kepenek, yelek ve sikke imal etmiştir. 

Sıtkı Tamdeğer 
Hayatta olmayan Sıtkı Tamdeğer, Lakap ola-

rak Badigudunun hasan olarak tanınmaktaymış. 
Hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Yaşayan 
keçe ustalarından çok azda olsa alınan bilgiye göre 
Klasik keçe yaptığı, yer yaygısı, yağ keçesi ve ke-
penek yaptığını söylemektedirler.

SONUÇ
Araştırma sonucunda günümüzde Konya ili’n-

de keçe atölyelerinde çalışan keçe ustaları yer yay-
gısı, kepenek, sikke,  ebru ile boyanmış kumaşlar-
la, batik kumaşlarla, tülle, dantelle ile birleştirerek 
ve bu tekniklerle keçe minderler, şallar, Osmanlı 
kaftanı, yelekler, terlikler, çantalar yapmışlardır 
ve aksesuarlar ve sanatsal eserlere kadar geniş bir 
yelpazeye yaymışlardır. Keçe ustaları, keçeciliğin 
geleneksel bir el sanatı olarak taşıdığı değere ve 
mesleği yeniden canlandırmak için yaptıkları ba-
şarılı girişimlere rağmen en büyük sıkıntılarının 
mesleği sürdürecek çırak bulamamak olduğunu 
belirtmektedirler. Yapımı emek isteyen ve hala 
devam ettirilmeye çalışılan keçecilik, günümüzde 
Keçe ustalarına yeterli ekonomik destek verilmedi-
ği, ustaların da söylediği gibi, insanlar bu mesleğe 
yönelecek ve yapılacak tanıtımlarla birlikte keçe 
herkesin hayatına girecektir. Böylece keçeciler de 

Celalettin Berberoğlu Keçe Atölyesinden
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yetiştirecek eleman bulmakta zorlanmayacaklardır. 
Teknolojinin ilerlemesi ile unutulmaya yüz tutan 
Keçecilik sanatı yeni keçe yapım teknikleri ile bir 
miras olan keçenin unutulmasını engellemekte ve 
kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Ancak, gelenek-
sel tepme keçe yapan atölyelerin kapanmasına ve 
tepme keçe yapımının unutulmasına engel oluna-
mamaktadır. Keçeciliğin tanıtılmasında, yapılan 
ve yapılmakta olan bilimsel çalışmalar da olduk-
ça önemlidir. Böylece bizden sonraki nesiller bu 
mesleğe yeterince sahip çıkabilsinler. Ayrıca ilgili 
kurumlar aracılığı ile devlet desteğinin sağlanması, 
bu konuda bir meslek okulu açılarak özendirilmesi 
ve günümüz Türkiye’sinde eserlerinin sergilendi-
ği birçok etnografya müzelerinin olmasına karşın 
uzman elemanlarının yetiştirilmemesi nedeniyle 
giderek kaybolan el sanatı ürünleri değerlendirile-
memektedir. 
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KIRKPARE–YAMALI-BOHÇA
(PATCHWORK) SANATI 

(YAMADAN SANATA)/(BÜTÜNDEN PARÇA–PARÇADAN BÜTÜN ELDE ETME SANATI)

Zahide İMER

Almanya/ Neumünster -Textifach und Ingenieur Hoch-
schule mezunu olan Zahide İmer, 1989 yılında Öğretim 
görevlisi olarak başladığı Gazi üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi-Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Ana bilim Da-
lında, 1992’de mastırını, 1996’da doktorasını yaptı. 1999 
yılında Yard. Doç. ünvanını alarak, aynı yılın 1999 Ka-
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ÖZET
Türkler, Kırkyamayı yokluk dönemlerinde 

ihtiyaçtan yola çıkarak, kumaş parçalarını değer-
lendirmek amacıyla, geometrik motifler biçiminde 
birleştirmişler; örtüler, bohçalar, yorgan yüzeyle-
ri elde ederek, ekonomik zorunluluktan doğan bu 
beceriyi el sanatı olarak uygulamışlardır. Bugün, 
kaybolan sanatlar kategorisinde değerlendirdiğimiz 
Kırkyama, yahut Yamalı bohça, ürün yelpazesinin 
değiştirilmesi ve batının da etkisiyle, daha işlevsel, 
daha resimsel, daha sanatsal aktiviteye dönüşmüş-
tür. Batı ise aynı ekonomik nedenlerle önceleri do-
ğunun etkisinde kapitone ile desenlendirilmiş yatak 
örtülerinden yola çıkmış, “Patchwork” olarak bildi-
ğimiz geometrik motiflerden oluşan kumaş parça-
larını birleştirerek uyguladığı bu el sanatını, tama-
men sanatsal uğraşı haline getirerek el sanatından 
bir sanayi ekolü yaratmıştır. Yapım tekniği ile bir 
yorgan sanatı çıkışlı olan “Kırkyama” dolayısıyla 
“Patchwork” kimi kaynaklara göre Uzakdoğu veya 
Orta Asya’dan seyyahlar aracılığı, kimi diğer kay-
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naklara göre Haçlı seferlerinden dönenler aracılığı 
ile batıya taşınmış, işlevi sadece örtü üretimiyle sı-
nırlı kalmamış, üretim çeşitliliğini de artırarak ge-
niş, işlevsel bir yelpazede kadınlar arası sanatsal bir 
uğraşı haline gelmiştir. Aslında Yamalı Bohça veya 
Patchwork, hem yamadan sanata, hem de bütünden 
parça – parçadan bütünü elde etme sanatına dönüş-
müş bir gelişme gösterdiğinden, bu sanata bugünkü 
anlamı ile recycling sanatı (geri kazanım sanatı) da 
diyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Patchwork, Kırkyama, 
Kırkpare, Yamalı Bohça, Yorgan Sanatı

ABSTRACT
Turks put together the Patchwork in geomet-

rical patterns for the purpose of making use of the 
fabric pieces; and by acquiring covers, bundles, qu-
ilt covers they turned this skill that came out of the 
economic necessity into handicraft. Patchwork (Ya-
malı bohça (patched bundle) as an alternative word 
to Kırkyama in Turkish) that we consider as among 
the lost arts turned into a more functioning, more 
picturesque and more artistic activity with the chan-
ge in product range and the impact of the West. On 
the other hand, the West turned this handicraft whi-
ch was first designed with quilted bed covers under 
the influence of the east and made it “Patchwork” 
by bringing fabric pieces of different geometrical 
patterns, and created an industry ecole by turning 
it into a total artistic profession. Having origina-
ted as a quilt art due to its production technique, 
“Kırkyama” and thus “Patchwork” was transferred 
to the west through travelers from the Far East and 
Middle Asia according to some sources, or through 
the returnees from the Crusades according to other 
sources; its function was not limited only with co-
ver production but also it became an artistic profes-
sion among women under a functional umbrella by 
increasing its product variety. As a matter of fact, 
since Yamalı Bohça (patched bundle) or Patchwork 

showed a progress that turned into an art of getting 
whole from piece and piece from whole, this art can 
be called in today’s terms as a recycling art. 

Keywords:  Patchwork, Flickwerk, Quilt Art,

GİRİŞ
Her kültürün kendine özgü el sanatları vardır. 

Türk El sanatları dönemin koşulları içinde doğmuş, 
zamanının ihtiyaçlarına cevap vermiş, coğrafi ko-
şulların değişimi ile yaygınlaşmış, bazıları tekno-
lojinin getirdiği değişime ayak uyduramayıp yok 
olmuş,  bir kısmı da farklı koşullarda, farklı biçim-
lerle günümüze kadar gelmiştir. Bu değişimden az 
da olsa payını alan, halılarımızın, kilimlerimizin 
veya oyalarımızın bazı örneklerinde dejenerasyon-
lar görülse de, genelde aslına sadık kalınarak üre-
tilmeye devam edilmiştir. Bunun yanında zamanın 
ekonomik ve malzeme koşullarını taşıyamamış 
“Gürün şalları” gibi öyle değerli el sanatlarımız da 
var ki, bunlar yok olup gitmişlerdir. Diğer yandan 
başka kültürlerin sanat alanlarında benimsenmiş, 
o kültürlerin birer parçası haline gelmiş el sanat-
larımızdan “Yamalı Bohça, Kırkpare, Kırkyama”, 
Batıda “Patchwork” ismini alarak dünyanın pek 
çok ülkesinde yaygınlaşmış ve bazı ülkelerde bu, 
neredeyse bir sanayi haline dönüşmüş, Batının ken-
disine has sanatı haline gelmiştir.  

Binlerce yıl öncesinden birçok el sanatının mi-
marı ve uygulayıcısı olan Türkler, Orta Asya’dan 
yola çıkarak batıya göçlerinde kültürlerini de be-
raberlerinde taşımışlardır. Göçebe toplum olmamız 
nedeniyle tekstil; kolay taşınabilen ve yüklendiği 
çok yönlü işlevini, mekan ile ilişkisinde en zengin 
karşılayabilen bir ürün olması sebebiyle, birçok 
temel ihtiyaçlar; kumaşlar, kilimler, halılar, örtü-
ler, oyalar anlamlar yüklenerek, kadınlarımız tara-
fından üretilmiştir. Doğudan Batıya seyahat eden 
seyyahlar sayesinde batıya taşınan bu zenginlikle-
rimiz, desenleri ve üretim yöntemleriyle batının il-
ham kaynağı olmuştur. Bunlar arasında seyyahların 
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batıya getirdikleri birçok kıymetli kumaşın en kü-
çük parçasına kadar ziyan edilmeden kullanılması, 
doğuda uygulanan yama sanatının batıya taşınması-
nın doğmasını kolaylaştırmıştır. Türkler ekonomik 
nedenlerle birleştirdikleri bu parçalardan yatak ör-
tüleri, bohçalar, yorgan yüzleri gibi birçok işlevsel 
ürün ortaya çıkarmışlar, tekniğini yorgan sanatının 
uygulanış biçiminden alan batılı ise, “Patchwork” 
sanatı ile “Yamalı bohçayı” daha işlevsel ve sanat-
sal uygulanış biçimine dönüştürmüştür. 

YORGAN SANATIMIZ VE 
KIRKPARENİN TARİHÇESİ
Yorgan; batı literatüründe, 2 veya çok katlı ku-

maştan oluşan, “şilte” anlamında içi doldurulmuş, 
kapitone dediğimiz bir dikiş yöntemi veya bir dikiş 
tekniğiyle dekoratif desenlerin işlenerek üretildiği 
“bir örtüdür”. 

Türkler’in kültüründe, kökeni ilk Uygur ya-
zıtlarında “yourgan” olarak rastladığımız örtü, gü-
nümüz sözcüğünde “yorgan” adı ile bilinmektedir 
(Ögel, 1991, 221-223). Geleneksel yorgan, desenli 
veya düz bir saten kumaşa, önceden tasarlanmış ge-
leneksel bir motifin çizilmesi ve kapitone edilmesi 
ile elde edilen bir el sanatı ürünüdür. Günümüzde 
yatak örtüsü olarak kullandığımız yorganlar ise, şa-
yet Yamalı Bohça veya Patchwork çalışma tarzında 
üretilmiş ise, tek bir modüle göre kesilen kumaş 
parçalarının dikilerek birleştirilmesi veya resimsel 
bir tasarıma göre farklı desende kumaşların aplike 
edilmesi ile elde edilmektedirler. Ancak bugün çok 
az yörede uygulanan geleneksel yorgan sanatımız, 
ustalarının bile yok denecek kadar azaldığı bir el sa-
natı haline gelirken, pek çok ülkede geleneksel yor-
gan yapım tekniği uygulanarak, geometrik süsleme 
sanatımıza çağdaş yorumlar katmak sureti ile yeni 
tasarımlar geliştirilmekte ve tekstil kumaş sanatının 
tüm inceliklerinin yansıtıldığı bir sanat eserine dö-
nüştürüldüğü görülmektedir.  

Türk sanatında bilinen ilk örtü örneği, Sibir-
ya’da, M.Ö. 5. yy’a tarihlendirilen ve Türk kültü-

rünün izlerini taşıyan Pazırık kurganında bulun-
muştur. Yatak örtüsü tarzında kullanıldığı sanılan 
renkli keçe parçalarından yapılmış bu buluntu, 
hayvan mücadelesinin sahnelendiği, konturlarının 
soyut spiral çizgilerle iğneardı işleme tekniği ile 
işlendiği ve tersinden kaba bir dikişle teyellenmiş 

olduğu, önemli parçalardan biri olarak gösteril-
mektedir. Bunun lüx eşya sınıfında sayılabilen bir 
giysi parçası veya bir at örtüsü olabileceği de ifade 
edilmektedir. Aynı kapitone tekniği ve spiral işleme 
tarzıyla Asya ve Avrupa arası ipek yolu üzerinde 
Semerkant’ta bulunan keten terlik de 6. 9. yy’lara 
ışık tutan önemli bir buluntu olarak gösterilmekte-
dir (Diyarbekirli, 1971). (Resim 1)

Pazırık Kurganlarından çıkarılmış Keçe örtü

Kelile ve Dimne-Yatak Odasında Hırsız 
(Ipşiroglu, 1973)
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Türkler’de yorgan, yerleşik kültüre geçtikten 
sonra dahi “örtü” olarak önemini koruyan ve bugün 
hala uygulayıcıları azalmış da olsa, günümüze dek 
sürdürülen, işlevsel  bir el sanatı ürünüdür. İklim 
ve çevre koşullarına göre pamuk veya yünle doldu-
rulan yorganlar diğer el sanatları içinde de kendini 
kabul ettirerek kendi alanında bir sanat dalı haline 
gelmiş ve esnaf loncaları arasında önemli bir yer 
edinmiştir.

Yorgan sanatı, tarihi gelişimini sürdürürken 
minyatürlere de konu olmuştur. Örneğin; 13. yüzyı-
la ait (1200-1220) “Kelile ve Dimne” minyatüründe 
“Yatak Odasında Hırsız” konusunun işlenmesinde 
yorgan, evlilik sembolü olarak kullanılmıştır (Ka-
ya,F.- Ergenekon, C. 1992, 35-37 - İpşiroğlu, 1973), 
(Resim 2).

Bir başka örnekte yine İskenderiye’de İngiliz 
Müzesi’nde yer alan ve Timur (M. S. 1410 - 1411) 
tarafından yaptırılmış, “Hüsrev ile Şirin’in Evlili-
ği”nin konu alındığı minyatürde, aynı şekilde evli-
lik sembolü olarak yorganın yer aldığı görülmekte-
dir (Resim 3).

16. yüzyıl minyatür sanatının en güzel örnek-
lerinden olan ve Sultan III. Murad’ın şehzadeleri-
nin sünnet düğünü nedeniyle 1582’de Atmeyda-
nı’nda 52 gün 52 gece süren şenlikleri konu alan 
“Sürname’de”, sultanın önünden geçit resmi yapan 
esnaf alayları arasında “yorgancı esnafı” da yer al-
mış, merasimde halen günümüzde kullanılan araç 
ve gereçlerle yorgan dikimi tasvir edilmiştir (And, 
1982, 234). (Resim 4).

ANADOLU’DA KIRKPARE 
(YORGAN) SANATI
Anadolu’da “Yamalı bohça, Kırkpare, Kırk-

yama” adıyla üretilen örtülere Selçuklular döne-
minden beri rastlandığı görülmüş, bugün de bir 
halk sanatı ürünü olarak sürdürülmektedir. Giysi 
kesiminden artan parçaların geometrik biçimlerde 
kesilerek bir modül oluşturulması ve geometrik bir 
düzenlemeyle bir araya getirilmesi ile kırk parça 

“Hüsrev ile Şirin” minyatürü 
(B. W. Robinson, Perslan Miniatures kitabından)

1720 yılında düzenlenen Sultan III. Ahmed’in şehzadeleri 
sünnet şenliği, yorgancılar esnaf alayı geçidinde
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Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy, renkli ipek kumaş parçaları 
ile yerleştirme, 115X120 cm TSM env.no. 31/1080

Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy.,renkli ipek kumaş parçaları 
ile yerleştirme, 114X122 cm TSM env.no.31/255

yamadan oluşturulan kumaş yüzeyleri yorgan yüzü 
olarak kullanıldığı gibi, daha çok bohça yapımın-
da kullanıldığından halk arasında “yamalı bohça” 
şeklinde de adlandırılmıştır. Kırkpare ile bohça ve 
yorgan yüzü dışında seccade, yatak örtüsü, pike, 
minder yüzü gibi çalışmalar da yapılmıştır. 

Kırkparenin (Kırkyamanın) gelişmiş örnekleri 
Anadolu’da, Selçuklular’a kadar uzanan geçme işi 
ile, diğeri de Osmanlı döneminde Bosna’nın Ban-
yaluka yöresinin adını taşıyan bir el işi ile bilinmek-
tedir. Osmanlı döneminde Banyaluka’da yapılmaya 
başlanan ve kentin adının verildiği bu el işi, uzunca 
bir süre sanat olarak icra edilmiştir. 

Selçuklular zamanında Kırkpare, tipik ahşap 
işinde olduğu gibi, geometrik motiflerin birleşti-
rilme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Aslında 
geçme işinde motifler, ahşap uygulamada olduğu 
gibi birbirine geçirilmemiştir, parçalar yan yana ge-
tirilerek dikilmiştir. Önceleri kumaşların yan yana 
getirilerek dikilmesiyle oluşturulan örtülere, daha 
sonra desenler ve şekiller verme ihtiyacı duyulmuş, 
zamanla emek isteyen bu iş, sanata dönüşmüştür 
http://www.modagezgini.com/ category/moda-ta-
sarim-bilgiler/ (Erişim: 25/10/15)

Osmanlıların 1863 yılında İstanbul’da, Ser-

gi-i umumi-i Osmani sergisi ile Londra ve Paris 
gibi Uluslararası sergilere katılımların bazı el sa-
natlarımızın Avrupa’da tanınmasında önemli bir 
rolü olmuştur. Sergide yer alan işlemeler arasında 
küçük fakat önemli bir grup “Saray bohçaları” dik-
kati çekmiştir. Bohçalardan seçilmiş çok önemli bir 
grup, 16. Yüzyılın başına ait Osmanlıların hezarpa-
re (Bin parça), batılıların Patchwork (Yama çalış-
ması) dedikleri parçalı bohçalardır. Saray atölyele-
rinde hazırlanmış bu işlerin bazıları, padişahlara ait 
olduklarını belirten etiketler taşımaları bakımından 
da önemlidir. Terzi atölyelerinde artan kumaşlardan 
yapılmış olan bu bohçalar muhtemelen Padişah için 
dikilen kaftanları, içinde muhafaza etmek için kul-
lanılmış Bohçaların desenleri, Selçuk ve Memluk 
dönemi taş ve ahşap işleme desenlerine benzerlikle-
riyle dikkat çekmektedir (Tezcan, 2007, 119-120). 
(Resimler 5 – 10, Tezcan, 121-132).

Yorgan yüzlerinde veya bohçalarda kullanı-
lan kumaş çeşitleri saten, kadife, keten ve pamuklu  
gibi, dokuma sanatının gelişimine paralel değişik-
lik gösterirken, bir yandan örtü olarak işlevselliği 
sürdürülen bu sanat ürünlerine farklı işlevsellik-
ler yüklenmiş, buna bağlı farklı kompozisyonlar 
geliştirilmiştir. Zaman içerisinde bu el sanatından 
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yetenek, beceri ve işçiliğin yanısıra görsel estetik 
kazandırılmış yüzeylerin elde edildiği, kendine has 
gerçek bir el sanatı ekolü yaratılmıştır.  

Türk kültüründe kırk çeşit kumaş parçasının 
yan yana dikilmesiyle elde edilen örtü yüzeyinin 
“Kırkpare” ya da “Kırkyama” olarak isimlendi-
rilmesi; “Pare”nin farsçada parça anlamı taşıması 
yannda, “Kırk”ın da İslamiyet öncesi ve İslamiyet 
sonrası inanışlarımızdan gelen ve geleneksel dili-
mizde, aynı zamanda kültürümüzde önemli bir sayı 
olarak yerleşmesi anlamını taşımaktadır (Özpulat, 

1994, 37-41). 
Örneğin; 
Şaman inanışına göre ruh, fizikî bedeni 40 gün 

sonra terk etmektedir. 
Türk destanlarında kırk sayısı çok yer alır, ce-

naze törenlerinde kırk çadır kurulur, 
Düğünlerde misafirler kırk çadırda ağırlanır, 
Veya hikâyelerde ve masallarda kırk gün - kırk 

gece düğünler; kırk haramiler, kırk satır ve kırk ka-
tır; kırk sütunlu saraylar….. 

Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır; 

Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy.,renkli ipek kumaş parçaları 
ile yerleştirme, 130X130 cm TSM env.no. 31/1276

Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy. sonu – 17. yy başı, renkli 
ipek kumaş parçaları ile yerleştirme, 130X130 cm TSM env.

no.31/261

Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy.,renkli ipek kumaş parçaları 
ile yerleştirme, 127X135 cm TSM env.no. 31/1079

Parçalı Bohça, Osmanlı, 16.yy.sonu-17.yy başı, renkli ipek 
kumaş parçaları ile yerleştirme, 118X115 cm TSM env.no. 

31/1078
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Kırk kapının mandalı;  
Kırk kuruşa dokuz takla atar…. gibi 40 sayısı 

ile ilgili daha birçok örnek verilebilir.

Dilbilimci Annemarie Schimmel’in “Sayıların 
Gizemi” adlı kitabında da ifade ettiği gibi, Türk ta-
rihinde “Kırkpare” düzenlemelerinde Şamanizm’in 
büyük rolü olduğu söylenir (http://www.haber7.
com/yazarlar/arif-akpinar/865918-kirk-motifi-uze-
rine).

BATI’DA YORGAN SANATI    
Yorgan sanatı 12. yüzyıldan önce Avrupa›da 

pek uygulanmış görünmüyor. Bu sanatın genellikle 
doğudan batıya dönen Haçlılar (Colby, 1971) tara-
fından Ortadoğu’dan getirildiği düşünülmektedir. 
Buna karşılık 5. yy a ait Merovenj hanedanına men-
sup bir mezarda mısır pamuğundan üretilmiş kapi-
toneli kefen bezinin Akdeniz yöresinden ithal edil-
miş olabileceği ihtimalini de kuvvetlendirmektedir 
(Rogers, 1998) Hatta, Akdeniz yöresinde yaygın 
bir biçimde kullanılan bu ürün o kadar beğenilmiş 
ki, daha az uygar olan kuzey ülkelerine muhakkak 
ithal edilmesi gerektiği bile savunulmuştur. http://
www.quilthistory.com/quilting.htm

Avrupa’da kapitonenin 12. yüzyıldan sonra 
üretildiğinin bir kanıtı, La Lai del Desire adlı bir 
Fransız şiirinin konusu içinde yorgan kelimesinin 
geçiyor olmasıdır. Bu şiirde, 2 tür ipek kumaştan 
yapılmış zengin işlemeli bir yorganın gelinin yata-
ğını süslediğinden, ayrıca bu yorganların 13. yüzyıl 
Alman aristokrat çevresinde oldukça yaygın kul-
lanıldığından bahsetmektedir (Colby, 1971, Rae, 
1995).

Colby’e göre pamuklu giysiler, Rönesans 
dönemi yatak takımları, kapitone ile süslenmiş 
nevresimler, yastıklar, Evangelistlerin 15. yüzyıl 
manastırlarında çokça kullanılmış olduğu görü-
lüp, bazıları tanınması zor bir durumda olmasına 
rağmen, bu örneklerle Avrupa’da yorgan ve yorgan 
sanatının uygulanmasının Ortaçağ Avrupa’sına pek 
yabancı olmadığı, hatta 1477 tarihli bir belgeye 

göre ortaya çıkan Kapitoneli yatak örtülerinin bu 
döneme ait olduğu düşünülmektedir. http://www.
quilthistory.com/quilting.htm (Erişim: 25/10/15)

Rönesansla birlikte Avrupa’da kapitone örtü-
lere ilginin artması, Doğu ülkeleri ile ticaretin ge-
lişmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 
kapitoneli örtü ve kapitone edilmiş kaftanları ile 
bir yerel geleneğe sahipti; 16 ve 17 yy’dan kalan 
Muhteşem Süleyman ve Selim’e ait örneklere ba-
kılacak olursa,  ipek veya brokar üzerine, bazen de 
çuha üzerine kapitone edilmiş, işlenmiş Kaftanlar 
bulunmaktaydı. Avrupalı diplomatların gördüğü ve 
onlara sunulan bu tarz giysiler, İstanbul’dan ayrı-
lışlarında bagajlarına yüklenerek gönderilmişlerdir 
(Tezcan vd., 1986 ). 

Özellikle Avrupa ülkelerinin Asya’da koloni-
lerinin olduğu ve ticaret ilişkilerinin yoğun olduğu 
dönemlerde yorgan ticareti daha hız kazanmıştır. 
Öyle ki Avrupa ve yerli tasarım öğelerinin karışımı 
ile elde edilen yorganların çoğu Katolik Portekiz’de 
olduğu gibi, Protestan İngiltere’de de popüler ol-
muş (Gillow, 1993), Kraliçe Elizabeth dahi birçok 
yorganının yanında en az bir tane ipek- pamuk ka-
rışımından elde edilmiş meşhur Hindistan / Bengal 
yorganına sahip olmuştur. Kapitone yorganların 
popülaritesi bu ülkelerin aristokrat çevrelerinde de 
artmıştır. (Levey, 1998). http://www.quilthistory.
com/quilting.htm (Erişim: 25/10/15)

İthal yorganlar artık o kadar seviliyordu ki bu 
gelenek Avrupa’da 16. yüzyılın sonlarına kadar de-
vam etmiştir. İpek yorganlar Fransa›da, İtalya’da, 
İngiltere’de ve İber yarımadasında yayılmış. Bazı-
ları büyük olasılıkla Hindistan’da üretilmiş olması-
na rağmen, bir Akdeniz adası olan Sakız adası, Av-
rupa’nın ilk yerli ipek endüstrisine sahip bir merkez 
olmuş, Hint ipeği kadar iyi olmasa da, yorgan ya-
pımında Sakız adası ipeğinin kullanılması Avrupa 
için önemli bir kriter teşkil etmiştir. Avrupa tasarım 
öğeleri Hint çalışmalarında daha ustaca işlenmiş 
olsa da, Sakız adası ipeğinin uzak yerden gelme-
mesi, Uzak doğuya tercih edilen bir diğer neden ol-
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muştur (Lidz, 1998). http://www.quilthistory.com/
quilting.htm

 Avrupa’da üretilen kapitoneler 17 yy sonu, 18 
yy da en parlak dönemini yaşamış, etekler, yelekler, 
yatak çarşafları, şapkalar hatta bebek elbiseleri üst 
düzey ve orta sınıf arasında çok popüler olmuştur. 
19. yüzyılın başlarında kapitone Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, Kanada, Fransa, İsveç, Alman-
ya gibi ülkelerde bir halk sanatı halinde gelişmiş ve 
hemen hemen benzer Patchwork desenleri iki kıta 
arasında bağımsız bir gelişme göstermiştir. Fakat, 
Amerika Birleşik Devletleri Avrupa’daki gelişmeyi 
katlayarak tarihin en zengin, belgelenmiş, binlerce 
Patchwork desenine sahip bir ülke olmuştur (Wett-
re, 1995). 

Kapitone yatak örtülerine ilk 18. yüzyılın 
başlarında, İngiltere’de rastlanmaya başlamıştır. 
Cumbria Levens Hall’da, fonksiyonel olduğu ka-
dar dekoratif amaçlı üretilmiş olan bu yatak örtüleri 
(yorganlar), İngiltere›de kapitoneli yorgan olarak 
bilinen en eski örnekler olarak literatura geçmiştir. 
Bunlara North Country Quilts veya Durham Quilts 
(Kuzey memleketlerin örtüsü veya Durham yor-
ganı) adı verilmiştir. Başlıca özelliği; kumaşın bir 
bütün parçadan olması ve de yatağın genişliğinde 
aynı kumaş parçasından kapitone edilmiş olmasıdır. 
Deseninin ince kapitone dikişle tüm yüzeye yayıl-
dığı bu yorganlar, genel olarak kumaşın iki taba-

kası arası sandviç tarzında pamuk ile doldurularak 
Anadolu’daki yorganın üretim tekniğinin aynısı uy-
gulanarak tasarlanmıştır. (Resim 11) http://the-an-
tique-linen-cupboard.blogspot.com.tr/2012/07/dur-
ham-quilts.html  (Erişim: 25/10/15).

 Kapitoneli ve aplike edilmiş yorganlar 19. 
yüzyıl Baltimore’da zirveye ulaşmıştır. Colby’e 
göre pamuklu giysiler, Rönesans dönemi yatak ta-
kımları, kapitone ile süslenmiş nevresimler, yastık-
lar,  bazıları tanınması zor bir durumda olmasına 
rağmen, yorgan ve yorgan sanatını kanıtlayan bu 
örneklerin, Ortaçağ Avrupa’sına pek yabancı olma-
dığını göstermektedir. http://www.quilthistory.com/
quilting.htm, (Erişim: 25/10/15).

Kapitoneden Patchwork’e geçiş, arası pamuk 
veya yünle doldurulan örtünün kapitone dikiş yön-
temiyle desenlenmesinden sonraki aşama olarak 
değil, 1600’lü yıllarda Uzak doğu ve Orta Asya’dan 
Avrupa’ya değerli kumaşların getirilmesi ve tasar-
ruf etme amacıyla doğmuştur. Elbise, mobilya dö-
şemesi ve yatak örtüleri yapılan bu kumaşların çok 
değerli olmalarından kaynaklı, parçalarının bile 
değerlendirilmesi gerektiği sonucu bir el sanatını 
doğurmuştur. Her ülkede farklı şekilde uygulanan 
Patchwork, Avrupa ve Amerika’da işlevsellikten 
ziyade bir sanat objesi haline gelmiş, Amerika’da-
ki gelişim süreci Avrupa’dan Amerika’ya göçlerle 
giden öncüler tarafından başlatılmıştır. Hindis-
tan ve Pakistan’da boncuklar, minik aynalar ilave 
edilirken, Afrika’da kare ya da dikdörtgen kumaş 
artıklarının birleştirilmesi ile daha sade Patchwork 
çalışmaları dikkati çekmektedir. En güzel Pat-
chwork’lerin yapıldığı ülkelerden biri Japonya’da 
ise daha çok işlevsellik ön planda tutulmuş, ülke 
kültürüyle bütünleşmiş örnekler öne çıkmıştır. 
http://www.modagezgini.com/category/moda-tasa-
rim-bilgiler/ (Erişim: 25/10/15)

YORGAN SANATI (PATCHWORK 
SANATI) ÇEŞİTLERİ
Yorgancılık sanatında yorganın dikişi, motifle-

Parçalı Bohça, Osmanlı, 18.yy sonu-19.yy başı, 
renkli ipek kumaş parçaları ile yerleştirme, 126X128 cm TSM 

env.no. 39/4544
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ri ve bu motiflerin bir kompozisyona göre yerleşti-
rilmesi büyük önem taşımakta ve yorganın dikim 
tekniğine ve kullanılan kumaş çeşidine göre deği-
şiklik göstermektedir. Holstein, yorganları yüzeyde 
kullanılan tekniklere göre üç ana grupta toplamıştır 
(Holstein, 1973). 

a) Değişik Renkte ve Desenlerde Kumaşların 
Birleştirilmesinden oluşan (Patchwork Yorganlar) : 
Küçük kumaş parçalarının bir araya getirilip moza-
ik şeklinde dikilmesi ile oluşturulmuş,  genellikle 
geometrik yapıda yorganlardır.

b) Aplike Yorganlar: Tek parça kumaş üzerine 
başka başka kumaş veya kumaşlardan resimsel bir 
tasarıma göre kesilen parçaların kumaş yüzeyine 

dikilmesi ile elde edilen yorganlardır.
c) Sade Yorganlar: Genellikle tek renk üzerine 

kapitone denilen dikişle desenlendirilen yorgan-
lardır. Bu yorganların tek veya çift taraflı çeşitleri 
olduğu gibi işleme motiflerine göre adlandırılan çe-
şitleri de vardır. 

İster sade bir kumaştan olsun, isterse desenli 
kumaşlardan kesilmiş modüllerle olsun, gelenekle-
re göre yapılmış bir yorgan üç kattan oluşur. Birinci 
kat yorganın kullanılan kumaş cinsine göre adının 
belirlendiği yüzüdür. Örneğin: Saten, Atlas, Kadi-
fe, Yemeni, Basma, yamalı, parçalı vs. yorgan. Düz 
renk sade yorganlarda stilize edilmiş geometrik 
motifler, tek bir parça olan yorgan yüzünde kapi-
tone adını verdiğimiz özenli bir dikiş tekniği ile 
oluşturulurlar. Sanatkârın yeteneği doğrultusunda 
çizdiği desenler yorganın ön yüzündeki dekoras-
yonla beğeni kazanır. Kumaş parçalarının yan yana 
getirilerek dikilmesiyle oluşturulan örtülerde de ge-
ometrik motiflerin hem renk uyumu, hem de kumaş 
cinsi uyumu ile birlikte oluşturulan kompozisyonu, 
görsel açıdan çok önemlidir. İğneyle kuyu kazma-
ya benzeyen her iki tür el sanatı çalışması, büyük 
emek, sabır, el becerisi, sanatsal tasarı bilgisi ve za-
man isteyen bir uğraşıdır. 

Yazılı kaynaklarda değişik renkte ve desen-
lerde kumaşların birleştirilmesinden oluşan Pat-
chwork yorganlar ile Aplike yorganlar insanların 

North Country Quilts or Durham Quilts (1708 (18.yy. İngiliz 
kapitoneli yatak örtüleri)

Afrika’dan Kırkyama  (Patchwork)  örnekleri
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öncelikle başvurdukları en belirgin dekoratif tekstil 
yöntemi olmakla beraber sade yorganların “Kırkya-
ma” ya da “Patchwork” gibi birçok yorgan çeşidi-
nin oluşmasında temel teşkil ettiğini de yineleyerek 
belirtmek gerekir 

SONUÇ
Batı literatüründe bu kadar uzun geçmişe da-

yandığı pek ifade edilmese de, Orta Asya’dan geldi-
ği bilinen bu sanat, aynı anlama gelen “Patchwork” 
adı altında işlevselliğini birçok farklı alanlara kay-
dırarak sürdürmüş, bugün sanatsal aktivitesi en yo-

ğun sanatlardan biri haline gelerek, batının kendine 
özgü sanatı uygulamalarıyla bir sanayi sektörüne 
dönüşmüştür. Üretim tekniği ile bir yorgan sanatı 
çıkışlı olan “Patchwork”, bizde de bugün “Kırk-
yama, Yamalı bohça” isimleri unutularak, sanki 
batıdan bize geçmiş yeni bir sanatmış algısı veril-
meye çalışılmaktadır. Aslında Yamalı Bohça veya 
Patchwork, hem yamadan sanata, hem de bütünden 
parça – parçadan bütün elde etme sanatına dönüş-
müş bir gelişme gösterdiğinden, bugünkü anlamı ile 
recycling sanatı (geri kazanım sanatı) da denilebi-
leceği düşünülebilir. Bu yüzden de Kırkyama veya 
Yamalı Bohça’yı kaybolan sanatlar gurubuna dahil 
etmekten ziyade, işlevi ve sanatsal biçimi değişmiş 
el sanatlarımız olarak nitelendirmemiz gerekir. 
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Fatma ÇAKMAK

1968 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi M.Y.O. Sağlık 
Hizmetleri Tıbbi Laboratuvar bölümünü bitirdi. Konya 
Asker Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak çalıştı.
2004-2010 yılları arasında Destegül Güzel Sanatlar Mek-
tebinde Ebru Sanatı ve Hüsn-i Hat dersleri aldı. 2010 yı-
lında Neyzen ve Ebru Sanatçısı Sayın Sadreddin ÖZÇİ-
Mİ’den Ebru İcazeti aldı. Ebru Sanatının icrası ve tanıtımı 
için, Malezya, Hollanda, Fransa ve Amerika’da bulundu. 
Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü bi-
tirdi.
“Kavania’dan Konya’ya Kültür Çınarları” adında, Kon-
ya’nın kadim kültürünü ve folklorunu konu alan belgesel 
film çalışmasının hazırlıklarını yürütmekle beraber; Kon-
ya Dokumacılığı ve Konya Bezi hakkında araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Ebru Sanatkârı olarak ve sosyal sorumluluk projeleri kap-
samında pek çok televizyon programına katılmış, muhte-
lif dergilere röportajlar vermiştir.

KUMAŞ DOKUMACILIĞI

ÖZET
Kumaşın yolculuğu Hz. Adem’le başlamıştır. 

İlk dokumayı yapan atamızdan miras kalan kumaş 
dokumacılığı, bütün medeniyetlerde önemli bir 
yere sahip olmuştur. Dünya ticaretinin vazgeçil-
mez bir meta’ı, ötelerden gelen ilâhî emrin; Yüce 
Allah’ın Settar Esma’sının tecellîgâhı olmuştur. 

İnsanlık tarihindeki gelişme ile birlikte 
kumaş dokumacılığı da gelişmiş, ülkeler arasında 
bazen savaş, bazen barış sebebi olmuştur. Köklü 
medeniyetlerin ellerinde Çatmalar, Pelengiler, 
Çuhalar, Kutnîler en muazzam örneklerini vermiş-
lerdir.

Konya’da binlerce yıldır dokunan kumaş, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte son demlerini 
yaşamaktadır. Hadim İlçesi’nde yaşayan Müjgân 
AKDEMİR olanca zorluğa rağmen, hala el doku-
ması kumaş üretmeye devam etmektedir. Kadim 
sanatlarımızdan birisi olan kumaş dokumacılığı, 
Konyalı hanımların mahir ellerinde yeniden hayat 
bulmayı beklemektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kumaşın tarihçesi, Kon-

ya, Kumaş Dokumacılığı, Konya Bezi, Hadim Bezi
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ABSTRACT
The journay of fabric cloth has begun with 

Adam.  Inherited from our ancestors who first wo-
ven fabric weawing has had an important place in 
all civilisations. An indispensable commodity in 
world trade, the divine order from above, became a 
sign of  Settar  name of Allmihty Allah.

With the developments of human history, fab-
rication also has developed and sometimes became 
cause of war between countries and sometimes ca-
use of peace. In hands of old civlisations, Pelengi, 
Çatma and Kutnu have yieled the greatest examp-
les.

The fabric cloth been woven for thousands of 
years in Konya, are about to be disapear nowadays.

Müjgan Akdemir who lives in Hadim stil con-
tinuing to produce hand woven fabric cloths  dis-
pite he utmost diffuculty.our ancient at of weaving 
cloth, is waitin for a new life in the skillfull hands 
of women in Konya.

Key words: the history of fabric cloth, Konya, 
Fabric weaving, Konya Fabric, Hadim fabric 

GİRİŞ
Kumaşın tarihçesi insanlık tarihi kadar eski-

dir. İlk insan Adem Peygamber’in dünyadaki ilk 
kumaş dokuyucusu olmasından1, mânâ alemine 
kadar uzanan bir yolculuğu vardır kumaşın.

Yüce Allah’ın Settar isminin tecellîgâhı ola-
caktır, tezgâhtan iplik iplik, ilmek ilmek dokunarak 
meydana gelen kumaş. Ötelerde ilk vücut yaratıl-
dığında acıkılmayan, susanmayan ve çıplak kalın-
mayan2 asıl yurdundan ayrı düşen insanoğlunun, 
acıkacağı, susayacağı, çıplak kalacağı zahmet ve 
meşakkatler meydanı olacak dünya sürgününde, 
her ihtiyacı için çalışıp ter dökmesi gerekecektir. 
Cennette, bir ağacın dalından3 koparılıp giyile-
1  Kısas-ı Enbiya
2 Taha Suresi, Ayet 118
3 Nesâsî, Hadis’i Şerif: Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i 
şerifte, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor.
-Cennete giren nimetlere kavuşur, sıkıntı çekmez, giysileri eski-
mez, gençliği yok olmaz, Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir 
kulağın işitmediği, hiçbir insanın kalbinden geçmeyen nimetler 
vardır.
-Adamın biri Ya Rasulallah! Bizlere cennet elbiselerinden söz 
et. Bunlar doğrudan elbise olarak mı yaratılır, yoksa tezgahta mı 
dokunur?
Allah rasulü susar, huzurda bulunanlardan bazıları güler. Allah ra-
sulü;
-Niye gülüyorsunuz? Bir cahil bir bilene sordu diye mi? Der ve 

12.-13.Yy. Suriye, Irak, ipek atkılı kumaş örneği, David Samling Müzesi Kopenag
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cek olan elbiseler ve ipekli kumaşlar4, düşülen bir 
anlık gaflet ve yapılan bir5  hata sebebiyle artık çok 
uzakta kalmıştır.

Hz. Mevlâna “Bu dünyanın direği gaflettir. 
Akıllı insana bu dünya afettir6.” Dizelerinde bu 
gaflete atıfta bulunmuştur. Bu dünya hayatı geçici 
ve kısadır. Mâmafih bu geçici ve kısa hayatta pek 
çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlarda en başta gelen 
örtünme ve barınma ihtiyacıdır. Örtünme, Hz. 
Adem ve Hz. Havva’nın yasak meyveyi7 yeme-
lerinden hemen sonra yaptıkları ilk şey olmuştur. 
Hal böyle iken,  dünya hayatı başladığı zaman da 
en elzem ihtiyaç örtünme olacaktır. Asıl yurdunda 
numunelerini gördüğü türlü türlü kumaşların, bu 
dünyada taklitlerini dokuyacaktır. İpekler, çatma-
lar, pelengiler, çuhalar dokuyup süslenecektir.

Hz. Adem eşref-i mahlukat olmasını 

akabinde şunları söyler: Bilakis cennet meyveleri iki kere yarılır ve 
içlerinden elbiseler çıkar
4 Hac Suresi, Ayet 23
5 Araf Suresi, Ayet 19
6 Mesnevî Şerif
7 Araf Suresi, Ayet 19

gerektiren ve kendisine bahşedilen bilginin8  dün-
ya hayatında pek çok faydasını görecektir. Genetik 
kodlarında bulunan bilgiyi kullanarak, hayvanları 
evcilleştirmiş, buğday ekip ekmek pişirmiş, türlü 
alet ve edevat yapmıştır9. Yetiştirdiği hayvanların 
yünlerini eğirip, tezgâhlarda dokumuş ve dokunan 
kumaşları giysi olarak kullanmıştır10.  

Anlatılan bir rivayete göre; “Hz. Adem ço-
cuklarından gelecek peygamberleri görmeyi yüce 
Allah’tan dilemesi üzerine, zürriyetinden gele-
cek bazı peygamberlerin suretlerini cennet ipek-
lerinden kumaşlara onun için çıkartıp kendisine 
indirmiştir. Bunlar Hz. Adem’in güneşin battığı 
yerdeki mahzeninde saklı bulunuyordu. Zülkar-
neyn Peygamber onu ele geçirdi. Hz. Adem’in 
mahzeninden çıkarıp, Danyal Peygamber’e verdi. 
Danyal Peygamber de onları ipek kumaşlara geçir-
miş, çizmişti. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e ka-
dar olan peygamberlerden bir kısmına ait olan bu 
resimler kral’dan kral’a -tevarüs suretiyle- geçerek 

8 TaberîTarihi
9 Taberî Tarihi
10 Kısas-ı Enbiya

12.- 13. Yy. İran, Afganistan, David Samling Müzesi Kopenag. 
Fotoğraflar İbrahim DİVARCI
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Kayser, Heraklius’a kadar erişmiş, o da bunları Hz. 
Ebu Bekir’in elçilerine gösterdiğinde Efendimiz’in 
suretini görmüşler ve kendilerini tutamayıp ağla-
mışlardır.” 11 

Hz. Adem tarafından dokunan kumaşlar, Hz. 
İdris’e kadar iğne iplikle dikilmemiştir. Kumaşlar 
bedene sarılmak yolu ile örtünme sağlanmıştır. 
İnsanoğlunun sürekli yeni bir şeyler icat etme 
arzusu, adım adım sanata ve gelişmişliğe doğru yol 
almasına vesile olmuştur. Hz. İdris, atası Hz. Adem 

11 Ebu Nuaym, Delâilünnübüvve c.1, s.22, Beyhâki, Delâilünnü-
büvve c.1,s.201, Ebul Ferec İbn Cevzi El Vefa, c.2, s.731, Muh-
yiddin bin Arabî Muhâderat-ül ebrar c.1,s.104, Zehebî Tarih-ül 
İslâm c.2, s.374
Ebu Nuaym Delâil c.1, s.22, Ebul Ferec El Vefa c.2, s.731
Muhyiddin b.Arabî Muhâderat-ül ebrar c.1, s.104
Beyhâki Delâil c.1, s.291, Zehebi Tahir-ül İslâm c.2, s.374
Beyhâki Delâil c.1, s.291, El Vefa c.2,s.731, Muharada c.1,s.104, 
Zehbî c.2, s.374
Ebu Nuaym, Delâilünnübüvve c.1, s.22, Ebul Ferec İbn Cevzi El 
Vefa, c.2, s.731,
Ebu Nuaym Delâil c.1, s.22, Beyhâki Delâil c.1, s.291
Zehebî Tarih-ül İslâm c.2, s.374,  Ebu Nuaym Delâil c.1, s.22
Muhyiddin bin Arabî Muhâderat-ül ebrar c.1,s.100-104,  Zehebî 
Tarih-ül İslâm c.2, s.366-374
Dinevri Elahbar s.19, Zehebî Tarih-ül İslâm c.2, s.374

tarafından dokunan ve gelecek nesillere bir sanat 
ve meslek olarak aktarılan kumaşı, iğne iplik ile 
dikerek ilk terzi olmuş ve tarih sayfalarında yerini 
almıştır.

Bugün kullandığımız kumaşın fantastik ma-
cerası böyle başlamıştır. Hz. Adem ile beraber 
cennetten gelen ve O’nun öğretmesiyle insanlar 
arasında yaygınlaşan kumaş dokumacılığı, doğal 
şartlara, iklim koşullarına insanların giyim anlayı-
şına, zevk ve ananelerine bağlı olarak yüzyıllar bo-
yunca çeşitli gelişmeler ve değişimler göstermiştir. 
Ülkelerin tarımsal yapı ve endüstrileri günümüz 
dokumacılığının gelişmesinde büyük bir etken ol-
muştur. 

Eski Mısır’da keten kumaş dokumacılığı ge-
lişmiştir. Mumyaların sarılmasında kullanılan ku-
maşlar bunun bir göstergesi olmuştur. Mısır’da do-
kumacılığın evlerde kadınlar tarafından yapıldığı 
belgelerine rastlanmaktadır. 

Mezopotamya medeniyetinde dokumada yün 
kullanılmıştır. Yapılan kazılarda dokuma örnekleri 

Çatma, ipek kumaş örneği



320 321

bulunmuş; çivi yazılı tabletlerde de kumaş isimleri 
ve bunların fiyatları belirtilmiştir. 

Çatalhöyük kazılarında ele geçirilen dokuma 
parçaları, neolitik çağa ait en eski kumaş parçası 
olarak bilinir. Ian HODDER bu dokumaların 
9000 yıllık ürünler olduğunu ileri sürer. İran, 
dokumayı sanat haline getiren medeniyetlerden 
birisi olmuştur. Saraylarda özel imalathaneler, 
dokuyucular ve desinatörler bulundurarak, 
özellikle ipekli ve kadife dokumalarda harika 
eserler ortaya koymuşlardır.

Eski Yunan vazoları üzerinde dokuma tez-
gâhları M.Ö. 600 yıllarında Korinth Aryballos ta-
rafından çizilmiştir. Üzerinde dokuma tezgâhının 
çizildiği diğer bir örnek Metropolitan Müzesinde 
bulunan ve Attika’da üretilmiş olan bir Lekythos 
(zeytinyağı kabı), Amasis ressamı tarafından siyah 
figür tekniğinde boyamıştır. 

İslam öncesi Türk toplumları incelendiğin-
de, kumaş ve dokumanın M.Ö. 5000’lere kadar 

uzanan izleri görülmüştür. M.Ö. 3000-1700’lerde 
mezar kültürünün ortaya çıkmasıyla birlikte mezar 
odalarında ve ölüler üzerinde kumaş parçaları 
bulunmuştur. M.Ö. III. asır ve M.S. III. asır son-
larına kadar beş asırlık bir süre zarfında Orta Asya 
Türkleri, Büyük Hun Devleti bayrağı altında bir 
araya geldikleri için sanat ve kültürde bir bütünlük 
oluşmuştur. Bu dönemde Çinlilerle sık sık münase-
betler kurulmuş, Çin’in ipekli kumaşlarına rağbet 
etmişlerdir. Hatta Çinliler bu kumaşları, Türkleri 
aldatıp birbirine düşürmek için kullanmaktaydılar. 

Hunların ipek yolunu elinde bulundurmaları 
sebebiyle İran ve Çin kumaşları bu tarihlerde bolca 
kullanılmıştır. P. Kozlav tarafından açılan bir asil-
zade mezarında yirmiden fazla ipekli kumaş çık-
ması dokumaların çokluğu açısından önemlidir.

İslam öncesi, Türklerde kumaş desenlerinde 
insan figürleri, hayvan figürleri ve çiçek rozetleri 
ve stilize bitki motifleri görülmüştür. Bu kumaş 
çeşitlerinden en önemli tekstil buluntusu, bir Hun 

Sevaî, ipek kumaş örneği
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asilzadesinin portresini ihtiva eden kumaş parçası-
dır. Oldukça canlı, kuvvetli bir portre özelliği olan 
bıyıklı insan başı, ileriki dönemlerde görülecek 
olan Uygur-Göktürk portre sanatının da öncüsü ni-
teliğindedir.

Türklerin IX. ve X. yüzyıllarda kısım kısım 
İslâmiyet’e geçişlerinden sonra dokumalardaki fi-
güratif süslemelerde yavaş yavaş bir takım değiş-
meler olmuştur. Daha çok İslâmi normlara uygun 
motifler tercih edilmiş, özellikle insan tasvirleri 
kaybolmaya başlamıştır. Oysa hayvan figürleri 
daha uzun süre kullanılacaktır. Diğer taraftan bitki-
sel motiflerin kullanımı artmış, Hatayî denen mo-
tiflerin doğmasına neden olmuştur.

Büyük Selçuklular zamanında, İran bölgesinde 
kumaş dokumacılığı oldukça gelişmiştir. Bu 
döneme ait kumaş örnekleri, Konya Aydınlar 
Ocağı üyeleri tarafından hazırlanan ve Selçuklu 
Belediyesi’nin neşrettiği “Büyük Selçuklu Mirası” 
adlı kitapta yayınlanmıştır.

Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemin-
de kültür ve uygarlık en parlak devrini I. Alaeddin 
Keykubad zamanında yaşamıştır. Bu dönemde her 
alanda yaşanan ilerleme kendini dokuma sanatın-
da da göstermiştir. Anadolu’nun pek çok kültürü-
nü bağrında barındırması sebebiyle dokumacılık 
Selçukluların elinde daha da gelişmiştir. Daha çok 
saray sanatı olarak değerlendirilen dokumacılık, 
altın, gümüş ve ipek tellerin kullanılmasıyla maddi 

bir değer de kazanmıştır. 
1849 tarihli Feridun Bey’e ait “Münşea-

tü’s-Selâtin” adlı eserde Sultan Alaeddin tarafın-
dan, Osman Bey’e gönderilen hediyeler arasında 
Dibâyı Rûmî isimli bir kumaştan bahsetmektedir. 
Selçuk Dibası demek olan bu isim Osmanlı dö-
neminde XVIII. yüzyıla kadar kullanılmıştır. 
Kezalik, Çatma, Çatma-i Kadife-i Pelengi gibi 
bazı kumaş isimlerine Selçuklular zamanında da 
rastlanmaktadır. Bunların dışında Adana ve Si-
vas’ta “Kamlo” denilen pamuklular, Karaman’da 
dokunan “Kaliçe” olarak bilinen Selçuklu kumaş-
ları bulunmaktadır. 

Dokuma merkezleri olarak; Konya, Sivas, 
Kayseri, Erzincan, Malatya, Ankara şehirleri ün-
lenmiştir. Marco Polo, Anadolu’dan geçerken çoğu 
kırmızı renkli altın telle dokunmuş kumaşların İç 
Anadolu’da dokunduktan sonra güney şehirlerin-
deki limanlarında Venedikli ve Cenevizli tüccarla-
ra satıldığını yazar. Yine arşiv kayıtlarında Selçuk-
luların çok örgütlenmiş bir dokuma loncası olduğu 
anlaşılmaktadır.

Âşık Paşazade’nin “Tarih-i Âli Osman” adlı 
eserinde Anadolu Selçukluları döneminde Türk-
ler arasındaki sosyal zümreler “Gaziyân-ı Rum” 
(Anadolu Gazileri), “Ahiyân-ı Rum” (Anadolu 
Ahileri), “Abdalan-ı Rum” (Anadolu Abdalları), 
ve “Bacıyan-ı Rum” (Anadolu Bacıları) diye dörde 
ayrılmıştır. Burada üzerinde duracağımız “Bacı-

Şakire DEMİRAY’ın dokuduğu kumaş örneği Şakire DEMİRAY’ın dokuduğu kumaş örneği
Fotoğraflar: Ömür DEMİREL
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yan-ı Rum” diye adlandırdığı, o günün toplumunda 
Türkmen kadınların kurduğu bir teşkilatın bulun-
duğudur.

Bacıyan-ı Rum teşkilatının ilk kurucusu Fat-
ma Hatun (Fatma Bacı, Kadın Ana, Kadıncık 
Ana)’dur. Fatma Bacı, Evhadeddîn-i Kirmânî’nin 
kızı, Ahî Evren’in zevcesidir. Fatma Bacı, Moğol-
ların Anadolu’yu istilası sırasında ciddi mücadele-
ler vermiş. Moğollara esir düşmüştür. Uzunca bir 
zaman esaretten sonra kurtarılmıştır. 

Ahîlikte olduğu gibi Bacılar da sanatlarını ge-
lenek halinde sürdürmüşlerdir. Bu sanat geleneği 
hanımlar arasında nesilden nesile intikal etmiştir. 
Tasavvufta “şeyhi olmayanın, şeyhi şeytandır” kai-
desi uyarınca bir şeyhe intisâb etmeden, kişi tasav-
vuf yolunda veya maneviyatta ne kadar yükselirse 
yükselsin, makbul ve mübarek olmayacağı gibi, 
Ahîlik ve Bacılıkta da bir üstada intisâb etmeden 

sanatkâr olmak makbul ve mübarek sayılmamıştır.
Âşık Paşazade’den edinilen bilgiye göre Ba-

cılar, örgücülük ve dokumacılık yapmışlardır. Ana-
dolu kumaş dokuyuculuğunun gelişmesinde Fatma 
bacı ve Bacıyan-ı Rum teşkilâtının mühim katkıla-
rı olmuştur. Osmanlıların ilk kuruluş dönemlerin-
de Yeniçerilerin başlarındaki börk ve kıyafetleri, 
Bacıyan-ı Rum teşkilâtının tezgâhlarında dokunan 
kumaşlardan dikilmiş olduğu Âşık Paşazade ve Ef-
lâkî’nin eserlerinde zikredilmektedir.

Osmanlıda İmparatorluk büyüdükçe, kumaş 
imalatı çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Halkın 
kullandığı kumaşlardan ayrı olarak, Hanedan’ın 
kullanması için dokutulan özel kumaşlara “saray 
kumaşları”  denmiştir. Bu grupta yer alan kumaş-
lar; Çatma, Kadife, Atlas, Çuha ve Kemha olarak 
isimlendirilmiştir. 

Diğer alanlarda olduğu gibi Osmanlı do-

 Bürümcük, ipek kumaş örneği
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kuma sanatının da en gelişmiş olduğu dönem 
XVI. yüzyıldır. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru 
Avrupa kumaşlarının Türk piyasasına girmesi ve 
Osmanlı’nın gerileme döneminin başlamasıyla, 
el dokuma kumaş fabrikalarının sonu gelmiştir. 
Avrupa’da XVIII. yüzyıldan sonra başlayan 
“Aydınlanma Çağı” ve akabinde gelen “Sanayi 
Devrimi” ile Anadolu coğrafyasında yüzlerce yıldır 
geleneksel yöntemlerle süregelen dokumacılık 
sanatı, can çekişmeye başlamıştır. 

XIX. yüzyılda Konya bezi ve Hadim bezi 
olarak adlandırılan kumaşların, son örnekleri 
şehrimizde dokunmuş ve kumaşın dokunmasının 
zorluğu ve fabrikalarda üretilen kumaşların yay-
gınlaşması üzerine kumaş dokumacılığı neredeyse 
tamamen ortadan kalkmıştır. 

Dokumacılık adına zor günlerin yaşandığı 
günümüzde, Hadim ilçesinin Aşağı Hadim Ma-
hallesinde Müjgan AKDEMİR bütün zorluklara 

ve ileri yaşına rağmen kumaş dokumacılığını hala 
sürdürmektedir. Kendisine yaptığımız ziyaret sıra-
sında dokuma tezgâhını, dedesinden kalan çok eski 
yıllara ait bir kumaş dokuma tezgâhını ve kumaşın 
nasıl dokunduğunu bizlere göstermiştir. Müjgan 
AKDEMİR’in somut olmayan kültürel miras ta-
şıyıcısı olarak tescillenmek üzere gerekli işlemleri 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla 
yapılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür En-
vanterine kaydedilmesi sağlanmıştır. 

Yine Hadim’de yaşamış olan Şakire DEMİ-
RAY birkaç yıl öncesine kadar renk renk dokudu-
ğu kumaşlarıyla sofra bezi, gömleklik kumaş ve 
yatak çarşaflarını kendisi dokumuştur. İç çamaşırı 
olarak kıvratma kumaşlar kullanılmıştır. Kıvratma 
kumaş, pamuklu iplikten üretilmiş kumaşların do-
kunduktan sonra yıkanıp, ıslak halde sıkılı bıraka-
rak kurutulup,  pamuklu kumaşın çekmesi şeklinde 
üretilmektedir. Kendine has bir dokuya sahip ol-

Konya, Hadim İlçesinde son dokuma tezgahı ve Müjgan AKDEMİR
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ması bu kumaşın başlıca özelliklerindendir. 
Günümüzde “Kıvratma Konya Bezleri” üze-

rine muhtelif el işleri işlenerek değişik amaçlarda 
kullanılmıştır. Kıvratma kumaş üretimi artık ya-
pılmadığı için, annelerimizin sandıklarında kalan 
son örnekler yeniden değerlendirilmektedir. Şile 
bezi olarak bilinen kumaştan daha kalın ve daha 
kullanışlı olan “Konya Bezi” tekstil sektöründe, 
kendisine pek çok kullanım alanı bulacaktır. 

Binlerce yıllık geçmişi olan kumaş dokuma-
cılığı, günümüz Konya Hanımları’nın marifetli 
ellerinde yeniden hayat bulmak için, tarihin tozlu 
sayfalarında ve annelerimizin naftalin kokulu san-
dıklarında sabırla beklemektedir. 

Ötelerden bize bir saadet numunesi olarak 
gönderilen ipekli kumaşlar ve dokuma ustalığı Ce-
nab-ı Allah’ın “Settar” esmasının tecellisi olarak 
düşünüldüğünde son derece mühim ve aynı za-
manda kutsaldır.

Bu mühim ve kutsal emanet, emin ellerde, 
emniyetle yeniden üretilmek, Mevlâna Diyarı ve 
Belde-i Muhayyere’nin, ecdadına sadık ve kökle-

rine bağlı sakinlerinin dikkatlerini çekmek  için sa-
bırla ve sessizce beklemektedir. Bacıyan-ı Rum’un 
kurucusu Fatma Bacı’nın başına örttüğü yazması 
ruhsuz makinelerde değil, maneviyatlı Konyalı ba-
cıların ellerinde yeniden hayat bulmalıdır. 

SONUÇ
Kumaş dokumacılığı tarih boyunca önemli ti-

caret metalarından biri olmuştur. Kumaş, örtünme 
ve barınma ihtiyacının yanında, sanat ve estetik 
boyutuyla da insanların pek çok ihtiyacını karşıla-
mıştır. Şehrimiz yıllarca Selçuklu İmparatorluğuna 
başkentlik yapmış, saray için en güzel kumaşlar 
Konya’da dokunmuştur. Bin yıllardır sürüp gelen 
kumaş üretimi günümüz Konya’sında son demle-
rini yaşamaktadır.

Kadim sanatlarımızdan kumaş dokumacılığı-
nın, yeniden gündeme alınarak üretilmesi, şehrimi-
zin değerlerine bir yenisinin daha eklenmesi için 
kumaş dokumacılığına yönelik çalışmaların yapıl-
ması gerekmektedir.

Hadim’de Müjgan AKDEMİR’in dedesinden kalan dokuma tezgahı
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Mehmet UÇAR

1968 Yılında Hadim ilçesinin Yukarı Eşenler Köyünde 
doğdu, ilkokulu köyünde bitirdi. Şehre taşınarak yalnız 
başına Mevlana Orta Okulunu, Konya Ticaret Lisesini 
bitirdi. Daha sonra Dicle Üniversitesi İngilizce öğretmen-
liği bölümünden mezun oldu. Öğretmenliğe atanamayınca 
seyyar halı kilim satıcılığına başladı. Bir ara öğretmenlik 
yaptıktan sonra halıcı dükkanı açtı ve kök boya yapımına 
ağırlık verdi. Halen halıcılık ve turizmle uğraşıyor.

KÖK BOYACILIĞI

ÖZET
Halı ve kilim gibi dokumalarda iplerin bo-

yamasında kök boya kullanımı kaliteyi artırmak-
tadır. Önemli bir dokuma merkezi olan Konya’da 
mordanlama ve boyamada kullanılan ana renklerin 
doğal bitkilerden elde edilmesi bu yazının konusu-
nu oluşturmaktadır. Bu renkler kırmızı, sarı, mor, 
haki, siyah, kayısı, yeşil ve mavi gibi renklerdir. 
Bu yazı ayrıca köy çocuklarının okuma zorlukları-
na, Konya halıcılığına emek veren insanların hika-
yelerine de ışık tutuyor.

Köyümüzde ortaokul olmadığı için ortaoku-
lu okumak üzere ailem beni ve amcamın oğlu ile 
beraber Konya Mevlana ortaokuluna 1970 yılında 
kayıt yaptırdı. Öğrenime başladık. Babam Kon-
ya’nın kenar mahallesi Arapöldüren mahallesinde 
Detseli Topal Kemal Amcanın iki oda bir hayat 
olmak üzere evini bizim için kiraladı. Eski Konya 
evleri bahçeli ve mutfak, wc bahçede. Artık yaşam, 
ben ve Amcam oğlu Yüksel Uçar için gurbette baş-
lamıştı. Artık ailelerimiz köyde kaldı. Ve yaşam 
bizim omuzlarımıza 12 yaşında yüklenmişti. Köy 
ile aile ile bağlar kopmuştu. Çünkü ne telefon var 
nede otobüs. Ortaokula başladık!
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Ortaokula gidip geliyoruz benim yabancı di-
lim İngilizce Yüksel’in ki Almancaydı. Okuldan 
eve evden okula. Her şey bizim için yabancıydı. 
Yemek yapmak, ütü yapmak, evi temizlemek, ders 
çalışmak. Köyden ilk defa ayrıldığım için bize bu-
rası gurbet geliyordu. Issız akşamların acı yalnızlı-
ğı bizim eve çöküyordu. Çünkü iki amca oğlu ilk 
defa aileden uzakta baş başa kalmıştık. Her şeyi 
öğrenmek ve yapmak ve kendi başımızın çaresine 
bakmak zorunda idik.

Köyümüze ulaşım çok zordu açık kamyonla 
haftada iki defa kamyon üstünde gidilirdi. Tüm yi-
yecek ihtiyaçlarımız köyden kuru yiyecek olarak 
karşılanırdı. Tabii ki o zamanlar çok kar yağardı 
köy yolları 2 ay 3 ay kapalı kaldığı zamanlar olur-
du. Bu şartlarda ortaokulu bitirdik.

1973 yılında Konya Ticaret Lisesine kayıt ol-
duk. Şimdiki Muhacir Pazarı civarında eski bir me-

zarlığın üzerine inşa edilmiş bir okul. Bizde artık 
şehir yaşamını öğrenmiştik. Köyümüze döndüğü-
müz zaman okuyorlar diye başköşeye oturmamız 
için hürmet ve saygı görüyorduk. Köyümüz dağ 
köyü olduğu için ailelerimizin ekonomik durumu 
hiç iyi değildi. Artık çalışmaya başlayacak ken-
di paramızı kazanacaktık. Ailelerimiz yedi çocuk 
yedi keçi bir eşek bir katır bir çuval arpa unu bir 
havayı da bulgur kavurma tekeri bir bocut da pek-
mez olacak tamam o yılın ekonomisi idi. Eğer ki 
bunları yaptıysan o yıl koyun ağası sensin! İşte 
bu şartlarda biz okumak zorunda olduğumuz için; 
şartlar ne olursa olsun bu yükün altından kalkmak 
zorunda idik.

Ve hem derslere çalışıyor hem de cumartesi ve 
Pazar günleri pazarda su satarak ticaretin ilk adı-
mını atıyorduk. Liseli yıllarımızda artık limon ve 
sana yağı ve diğer ürünleri satmayı başararak kı-

Dilkanadan otu yaprağı ve kökü
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dem atlıyorduk. Pazar esnafı bizi tanımıştı. Bunun-
da çok desteği vardı. Artık Mahcur pazarında bir 
yerimiz var ve okul harçlığını buradan kazanıyor-
duk. Nitekim liseyi 1976 ve 1977 öğretim yılında 
bitirip Yüksek Okula başladık.

1978 yılında Konya Yabancı Diller Yüksek 
Okuluna ön kayıt ile girdik.1979yılında Diyar-
bakır Yabancı Diller Yüksek Okuluna nakil ile 
geçiş yaptım. Orada ikinci sınıftan sonra okulu-
muz Dicle Eğitim Üniversitesi Eğitim Fakültesine 
bağlandı. Bizde bu sayede 1983 yılında İngilizce 
öğretmenliğinden mezun olduk. Askeri hükümet 
tayinlerimizi yapmamıştı. Herkesi potansiyel suç-
lara sokuyorlardı. Ve biz sokaklarda bu gün ki dip-
lomalı genç öğretmenler gibi sokakta kalmıştık. Ya 
amelelik ya da seyyar satıcılık yapacaktık. Yüksel 
seyyar satıcılığı bırakıp muhasebeci İbrahim Kelek 
abinin yanında muhasebe öğrenmeye ve kalfalığa 
başladı öyle de devam etti. 

Ve ben biraz daha serbest meslek edinmek için 
öğretmenliği seçtim. Tayinde olamayınca artık dip-
lomalı seyyar satıcı olarak tekrar mesleğe döndüm. 
Mevlana caddesinde hem de ünlü bir seyyar satıcı 
oldum. Esnaf hiç yadırgamadan beni kabullenmişti 
İyi diyaloglar ile yerimizi almaya ve sabitlemeye 
çalışıyorduk. Turist esnaf ve el dokuma halı ve 
kilimci esnafla da iyi arkadaş olmuştuk. Esnaf ar-
kadaşlar da benim akran grubundandı. O zamanlar 
Mevlana Caddesi’nde dil bilen arkadaşlar Cemal 
Palamutçu, Asım Kaplan, Ahmet Büyükzeytinci, 
Saadettin Kaya ve Karamanlı Mehmet abi, Deli 
Yaşar ve Fatih Yüksel rahmetli idi bunlarda halıcı 
esnafı idiler.

Bu esnada dil öğrenmek için turistlere de yar-
dımcı oluyordum. Bazı arkadaşların öğütlerini de 
dinliyordum.

Bu arada ANAP hükümetini rahmetli Özal 
kurmuştu. Artık umudumuz yeşermişti sivil hü-
kümette kurulmuştu. Sema otelinin sahiplerinden 
rahmetli Fevzi Özer Bey bir gün tüm karpuzlarımı 
aldı ve bana “sana bir müjdem var” dedi ve onun 

Dilkanadan otu kökü toplama bahçe yarlarında

Dilkanadan otu kökü sökme çalışması
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ortağı olduğu Zaraf Yücel Esen’in dükkânının açı-
lışı için başbakan gelmişti. Yücel Esende bizim 
köyden uzaktan akrabamızdı. Onların dedeleri 
Eşenlerin hocasıydı ve Kapı Caminin temel atan-
larından biriydi.

Ve beni başbakana tanıştırıp durumu anlattım 
tayin olmamız için emiri alıp müjdeledim tüm ar-
kadaşlara.

Artık öğretmendim. Su satmaktan seyyar kar-
puz arabası kakalamaktan limon ve hacılara takke 
satmaktan ve turist kovalayıp komisyon almaktan 
kurtulacaktım.

Bu arada ilkokul arkadaşım Mustafa Ögsüz 
halı tamirciliği yapıyordu. Onun da bana maddi e 
manevi desteği çoktu arada onun mekânında oturu-
yordum. Oda benim halı kilim ustam olmuştu. Ona 
da şükranlarımı buradan iletirim.

1983 yılında askerlik kısa dönem görevini ta-
mamladım. Tayinim 1984 çıkmıştı.

Çanakkale Çan’da 1 yıl İngilizce öğretmen-
liği yaptım. Halıcılığın benim damarlarıma tozu 
girmişti ve öğretmenliği bırakarak Konya da halıcı 
Yusuf Küçükaşçı ile ortak oldum ve ilk dükkânı 
açtım. Dükkânın sermayesi üç kilimdi. Yarım ya-
malak İngilizcemiz ile turistlere halı kilim anlat-
maya ve satmaya bir heyecan ile başladım. Yusuf 
köylerden topluyor bende satıyordum. Ama esas 
halıcıların ustası Rahmetli Kasım Büyükerkek ağa-
beyimizdi. Anadolu malını bilen en bilgili bir es-
naf ve altın kalpli bir ustaydı. Niğdeli Ahmet ağa, 
Kadınhanlı Naci ve Nadir abiler, Konyalı Ahmet 
Temiz Amca, Ahmet Kavutoğlu abimiz ve Kaplan-
lar, Tellal pazarında ki değerli esnaf abilerimizde 
konularında usta bilgili saygın kişilerdi. İsimlerini 
sayamadıklarımda beni bağışlasın. Bu mesleğe çok 
katkıları olan bir sürü adsız kahramanlar da var!!! 
Onlara da saygıyla selam ve hürmetlerimi sunmak 
ve kaybettiklerimizi de rahmetle anmak isterim. Ve 

Muhabbet çiçeğinden koyu sarı renk boyama
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yol artık göründü herkesi tanımıştım.
Tabi ki şansta yardım etti. Bu yıllarda Türk İs-

lam eserlerine dünyada ilgi yoğundu. Tüm Anado-
lu’nun köylerinde halı ve kilim dokunuyor bunlar 
ile geçinen binlerce aile vardı.

Bir yıl içinde İspanya pazarından bir müşteri 
bularak kilim ihracatına başladım. Ve o dönemde 
ihracat belgesi almak zordu ve telefona yazılıyor-
duk bir yılda alabiliyorduk. Zorlu bir sistem vardı. 
%25 ihracat komisyonu ödüyorduk.

Müşterilerin en çok sorduğu sorulardan biri 
“Kök Boya” ile ilgili idi. Halı ve kilimlerin kök 
yada kimyasal boya olup olmadıklarını soruyor-
lardı. Bizde aval aval bakıp bilmiyoruz diyerek 
geçiştiriyorduk. Bir gün Hollanda pazarına kilim 
satmak için Amsterdam’a gittim ve orada çok ünlü 
bir mağazanın alım müdürü ile tanıştım ve kilim 
satmayı başardım. Siparişleri aldım. Çok mutluy-
dum. Yalnız kök boya ile imalat kilim alacaklardı.

Batılılar her şeyi yazar ve kontrat yaparlar, 
bizde kontrat yaptık. Konya’ya döndüm.

Konya’da halı tamiri yapan bir arkadaşım ben 
boyaları yaparım dedi. İpleri eğirtirdim ve bu arka-
daşa verdim boyadı. Kilimler için model ve ipleri 
tezgâha götürdük dokundu. Yıkandı paketlendi ve 
ihracatını yaptık. Malları müşteri almış telex yaz-
mış ve mutlu idim sipariş beklerken kötü bir telex 
aldım. “Mehmet bu boyalar kök boya değil ”diye 
yazmış moralim çok bozuldu. Hemen özür diledim 
ve ipleri arkadaşımın boyadığını yazdım ama bu 
çocuk oyuncağı değildi. Güven bitti iş bitti. Boya-
ların kendimin yapması gerektiğini anladım ve iş-
çilik denemelerine giriştim. Pazardan bakır kazan, 
tüp, boya malzemeleri ve şap aldım. Boya malze-
melerini araştırmaya sormaya koşuyordum. Hede-
fimde ki bu ana amaçtı. İlk denememde ipleri fazla 
kaynatıp otların asidi ile yaktım çöpe attım. Bu bir 
iki defa oldu.

Ve Eşenler dağındaki sarı keçili yörüklerine 
ulaştım ve biraz bilgide onlardan aldım. Adamın 
ismi Gökmemed idi. Şu an bile torunları kara ça-

Kurumuş sumak

Muhabbet çiçeği sarısı ve dilkanadan 
otu karışımı elde edilen kayısı rengi
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dırda yaşıyor.
Pazar günümü bu işe ayırdım ve ilk bilgiyi 

Ebemden(babaannem) aldım. Ebem birkaç boya 
işini yapmış biliyordu. Ebem dil kanatan otunu 
gösterdi ve kırmızı renk erir dedi. Dil kanatan Tür-
kiye’nin her tarafında yetişin bir ottu ve onun kök-
leri boya veriyor.

Ebem ile bahçeden dil kanatan otunun kökle-
rini söktük ve sütleğen otu ile kaynattık ki anahtar 
sırrı anlamıştım. Anamda karamık ile bez boyadı-
ğını anlattı ve sarının da sırrını çözmeye başladım. 
Toroslardaki Yukarı Eşenler köyünün benim mal-
zemelerim için cennet gibi idi.

Karamık, dil kanatan, meşe palamudu, papat-
ya, şapla muhabbet çiçeği her tarafta dolu. Kadın-
ları toplayıp ücret karşılığında ücret çiçek ve ot 
toplattırdım.

Mordanlamayı da bakır sülfat şap krem tartar 
gibi malzemeleri sora sora öğrendim.

Yurt dışından gelen Yeni Zelandalı Robin 
Brand /Kilim kitabı yazarı/ samimi arkadaşım idi. 
Bu konularla ilgili çalışmaları beraber yapmaya 
başladık. Bu arkadaşımla 30 yıl Konya’ya gelerek 
bize maddi ve manevi katkılarda bulunmuşlardır. 
Her yıl üç defa geliyorlardı.

Antik kök boya kilimleri alıyorlardı. Beraber 
dağlara gidip çiçeklerden boya almak için deneyler 
yapıyorduk. Yeni bilgiler elde edip yol alıyorduk. 
Bu arada Danimarkalı kumaş dokuyan seramik 
sanatçısı Jette Hammanich adlı arkadaşım bilgile-
ri ile beni donatıyordu. İyi bir öğretmen ve Tür-
kiye’yi çok seven Konya hayranı bir insandı. Bu 
arkadaşım krom mordandlı boya yapma tekniğini 
öğretmişti. Sarı keçili Yörükler köyümün dağlarına 
yerleşip 3 ay kalıyorlardı. Sarı keçeli Gök Mehmet 
amcanın eşinden de çok bilgi aldım. Boyanın kalı-
cılığının önemli sırlarına vakıf oldum.

Artık papatyayı, dil kanatanı, şaplayı, karamı-
kı, muhabbet çiçeğini, mazıyı, palamut kabuğunu, 
sumağı sakızlığı, sütleğeni hep denedim. Bu çalış-
maları da güneşe haslık derecelerini de öğrendim. 

Tam 30 yıl gözümü açıp kapamadan geçip gitti. Bu 
bilgi birikimlerini bir gün kitaplaştırmayı düşünü-
yorum.

Artık ciddi olarak renkleri analiz yapıp boya-
ya biliyordum. Halı ve kilim dilini boyanın sırrını 
çözüp yazmıştım. İnanın Allah doğadaki her yarat-
tığına bir de sır ve görev vermiş. Bu sırları çözme-
ye insanoğlunun ömrü yetmez!

Bir gün bir deneme yanılma yaparken kaynat-
tığım otun bütün renkleri sildiğini ve yüne zarar 
vermediğini gördüm ve şaşırıp kaldım. Avrupa’da 
kırmızı şarabı halının veya kilimin üzerine dökül-
düğü zaman onu beyaz şarapla temizledikleri gibi.

Kök boy doğal olduğu için alerji yapmaz ve 
kanserojen değildir. Onun için sağlığımıza çok fay-
dalı bir çalışmadır. İleride giydiğimiz tüm giysiler-
de bu çalışmalara dönecek. Osmanlılar pamuklu 
kumaşları bile kok boya ile boyamışlar. Bunların 
örneklerini müzelerimizde görebilirsiniz.

Renklerin diline dönersek bizim halı ve kilim-
cilikte ana renkler kırmızı, yeşil, mavi, sarı, mor, 
beyaz, siyah ve diğer renkler.

Renkler
Kırmızı:
Kırmızı ana renklerden biridir. Bu renk en çok 

kullanılan renk olarak pozitiftir. Dağlarda bahçe-
lerde çıkan dil kanadan otundan elde edilir. Diğer 
adı kök boyadır. İngilizcesi madder.

Dil kanatanın kökleri kazılır ve toplanır. De-
poda su ile yıkanır ve gölgede kurutulur. Daha 
sonra kuruyunca değirmende un gibi öğütülür ve 
kullanmaya hazır hale gelir.

Kırmızının yapılış şekli şöyledir:
İlk işlem iplerin suya ıslatılması ile başlanır. 

Daha sonra da başka bir kaba boya kullanacağı-
mız kadar kg suda bir gün öncesinden ıslatılır ve 
bekletilir. Sonra bir kaba su ilave edilip kaynatılır. 
Suyun kaynama derecesi 120 derece olmalı. 2 saat 
kaynattıktan sonra soğumaya terk edilmeli.

Formüllük işlem ipi mordanlama (ipin boyayı 
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alması için hazır hale getirilmesi işlemi)
1 kg ip
250 gr şap(Alüminyum Nitrat)
50 gr krem tartar
2 saat 120 derecede kaynatılır. Soğumaya alı-

nır ve bir gün sonra kaynamış ipler yıkanır biz bu 
işlemede Mordanlama diyoruz yani iplerin boyayı 
alma tekniğidir.

Şimdi ise boyayı işlemine geçeceğiz. Yine bir 
kapta suyu 120 derece kaynatacağız. 1 kg ip 250 gr 
madder (dil kanatan)veya kök boya kaynatıyoruz 
ve 2 saat kaynattıktan sonra soğumaya alıyoruz. 
Tabi ki bu işlemi yaparken ipleri sık sık karıştır-
mamız gerekir. Daha sonra ipleri yıkayıp kurutmak 
üzere askıya asarız. Kırmızı renklerin tonlarını gra-
maj olarak artıra biliriz. Kırmızıyı 300 gr korsak 
koyu eğer az koysak açık renklerde elde edeceğiz. 

Bu yaptığımız rengin kalıcı olması ve kusma-
ması için tekrar kendi ile kaynatarak rengini sabit-
leştiriyoruz.

Bu dilkanadan otunun güneşte sabit kalma 
oranı bayağı yüksektir.

Sarı:
Sarı rengin elde edilmesi zor gibi görülür ama 

en zor renk sarıdır. Sarı güneşin altında test edildi-
ğinde solduğunu görürsünüz. Bazıları hemen soğan 
kabuğundan sarı elde eder ama güneşe koyunca iki 
günde rengin uçtuğunu görürsünüz. O nedenle sa-
rıyı en iyi bitkiden elde etmek için yıllarımı ver-
dim. Sora sora kaynata kaynata zehirlerini yuttum.

Sarı muhabbet çiçeği otundan, papatyadan 
asma teveğinden, şapladan, karamık kökünden 
cehriden elde ediyoruz. Âmâ bu saydığım bitkile-
rin içinde muhabbet çiçeği, şapla ve papatyadan en 
iyi renk aldım.

Sarı renkte aynı yolu izleyeceğiz. Önce mor-
danlama işi:

1 kg ip
250 gr şap
50 gr krem tartar

Sumak ağacı yaprağı

Karamuk

Sarı boya için katır tırnağı

Sakızlık sakız ağacı (Meneviç-çıtlık yaprağı)
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(Boyalık) Dilkanadan otu kökü
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Kapta su ile 2 saat kaynatıyoruz ipleri bu su-
yun içinde soğumaya bırakıyoruz. Sonra bu ipleri 
çıkarıp yıkayacağız. Sonra boya işlemine geçece-
ğiz.

1 kg ip 300 gr muhabbet çiçeği ve 100 gr pa-
patya ve 100gr şapla ile kaynatıyoruz.2 saat sonra 
soğuduktan sonra ipleri yıkayacağız tekrar mu-
habbet otu ile kaynatarak sabitleştireceğiz. Tabi ki 
tonlarını değiştirmek için içine 10 gr kırmızı veya 
10gr ceviz ilave edilecek koyulaştırıp tatlı tonlara 
gidilir.

Mor:
Mor renginde kırmızıda kullandığımızda kök 

boyadan dil kanadan (madderden) elde edilir. En 
zor renklerden biridir. Bu renklerden mor da da 
mordant işlemini yapacağız.

1 kg ip
30 gr demir sülfat Fe2
50 gr krem tartar
İle 2 saat kaynatılır. Sonra ipler soğumaya 

bırakılır. Ertesi günü ipler çıkarılarak kurutulur. 
Daha sonra ipler boyayı almaya hazır hale geldiği 
için önceden ıslattığınız boyaya bırakılır.

Şimdi başlayalım
1 kg ip
250 gr kök boya(dil kanadan)
Su kabının içinde yarım saat ipler ve kok boya 

ile çiğnenir. Ve soğuk su ilave edilerek bekleme-
ye alınır. Mor rengini soğuk su ile yapıyoruz kay-
natmayız. Bu ipler 2 gün boyanın içinde kalacak 
ama zaman bu ipleri karıştıracağız. Sonra yıkayıp 
kurutacağız. Gerek duyarsak kahverengi renk elde 
etmek için bu mordant ile ipleri kaynatarak kah-
verengini de yapabiliriz. Halk arasında saçı kiprisi 
denilen bakır sülfat ve demir sülfat karışımı ile ya-
pılan mordanlama ile de mor elde edebilir.

Haki:
Hakinin yapımında mordanlama yapılmadan 

renkler aldım. Örneğin 1 kg ip ile kazanda 1kg 

sakızlık 1kg sumak 100gr ceviz kabuğu 10gr dil 
kanadan ve 300 gr demir sülfat Fe2 veya 300gr saç 
ikiprisi ile kaynatarak haki rengini aldım. Sonra 
ipleri çıkarıp kazana 5gr indigo ilave ederek tek-
rar kaynatıp haki renginin tonlarını boyadım. Bu 
boyada ceviz olduğu için kahve hava asidi 100 yıl 
sonra etkilemiyor. Mesela doğal kahverengi ve 
gri veya siyah koyunun kendi rengi 100 yıl sonra 
havadaki asit yüzünden biter ve tamir etmek duru-
munda kalırlar.

Siyah:
Siyah rengini koyunun kendi yününden de 

orijinal olarak da elde edebiliriz ama boyaya da bi-
liriz boyanan siyah kalıcıdır. Çünkü hava asidinden 
etkilenmez.

Siyah için malzememiz meşelerin kahve ko-
zakları ve palamut kabukları öğütülerek boyar 
madde olarak kullanılır ve ceviz ana maddemiz.

1 kg ip 100 gr palamut kabuğu(öğütülmüş) ile 
kaynatılır direk boya alınır. İçine de 5 gr kırmızı 
ilave edilir.2 saat kaynatılıp soğutulur yıkanır ipler 
dokumaya hazır hale getirilir. Ceviz kabuğu da ila-
ve edilirse değişik siyah tonlarına ulaşırız. Kosinil 
ile de mor yapılır. Kosinil İspanyanın kanaryana 
adalarında yetişir.

Sarı rengi için Fetiye civarında süpürge otun-
dan yararlanılmıştır. Konya Karapınar ilçesinde de 
katır tırnağından yararlanılarak sarı elde edilmiştir. 
Dayanıklı koyu bir sarı tonundadır.

Eğer Erzurum ördekbaşı yeşil almak isterse-
niz de Konya’nın Hadim ilçesi Eşenler köyünde 
yetişen kantaron otundan da sarı yapılarak indigo 
şerbetinde banyo yaptırılarak Erzurum ördekbaşı 
yeşil elde edilir.

Kayısı:
Teregatto rengi aşağıdaki formül şeklinde ya-

pabiliriz. Direk kök boya ile kaynatılarak elde edi-
le bilinir veya şap ilave edilerek de elde edilir. Ben 
su tekniğini kullandım.
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1 kg ip
300 gr şap
60 gr krem tartar
50 gr kırmızı kök boya
50 gr demir sülfat Fe2
Kazana ilave edilerek 2 saat kaynattırılarak 

mondanlanır. Soğumaya alınır. İpler ertesi gün yı-
kanır ve tekrar bir kazanda 50 gr kırmızı kök boya 
ile kaynatılarak sabitlenir.

Yeşil:
Yeşilde iki rengin karıştırılarak elde edilir. 

Daha önceden ipler sarıya boyanır ve bu ipler indi-
go banyosuna 5 dakika bırakılır çıkarılıp havalan-
dırılır ipler derhal yeşile döner. Yeşilin koyu tonla-
rını almak için indigo artırılarak yapılır açık rengi 
ise sarı açık yapılarak elde edilir.

1 kg sarıya boyanmış ip
10 gr indigo

5 gr hidro
3 gr kostik banyosuna batırılarak 5 dakikada 

yapılır. İpler çıkarılır ve yıkanır.

Mavi:
Bu renk eski devirlerde çivit otundan yapılmış 

ve daha sonrada indigo ağacından elde edılen ındı-
go ile boyanmış.

Mavi boyama tekniği formülü:
Bir kapta ipleri ıslatıp bekleteceğiz ilk işlem 

bu. Sonra bir kapta suyu 50 derece ısıtacağız ve bir 
diğer kapta indigo şerbeti yapacağız.

1 kg sarıya boyanmış ip
10 gr indigo
5 gr hidro
3 gr kostik ile şerbet yapıp 50 derecedeki suya 

hava aldırmadan bırakacağız az karıştırdıktan son-
ra ipleri bu ipleri bu banyoya bırakarak 5 dakika 
bekleteceğiz ve ardından ipleri teker teker hava-

Kayınvalide çiçeği
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landırarak çıkarıp asacağız. Sonra yıkayıp asaca-
ğız. Gerekirse açık veya koyu renkler için indigo 
artırılarak yapılır. İndigo işlemini yaparken ipleri 
yine şap ve krem tartar ile mordanlama yapmamız 
şarttır. Ama bu işlemi yaparken kesin ve kesin mas-
ke kullanınız.

İndigo Hindistan’dan bir ağaçtan elde edilir. 
Almanya Bayer firması da indigo üretti ama şimdi 
üretimden kaldırıldı.

Çivit mavisi ise Anadolu’daki analarımızın ve 
ebelerimizin yaptığı mavidir. Has mavidir. Kon-
ya’nın Çumra’ya giderken yolların boyunda boy-
ları uzun sarı çiçekli bir bitki var o kullanılarak 
yapılmış. Bu ot toplanacak ve bir küpün içine ko-
nacak ipleri ile beraber kına sığır idrarı meşe odunu 
külü beraberinde su ile küpün ağzı kapanacak 3 ay 
kalacak ve sonra bu ipler ile odlar fermantasyona 
uğrayarak ipler sarı renk alır ve kına ile kaynatıla-
rak cıvıt mavisine ulaşılır ama bu çok zor bir işlem 
olduğu için kimse yapmamaktadır.

Bu tür bilgilere Nuri Refik Korur 1937 Anka-
ra Yüksek Ziraat Enstitüsü çalışmalarında sayı 41 
Ankara 1937 yılı kaynağından ulaşabilirsiniz.

İpek boyamacılığı da aynı mordand tekniği 
işlemi ile yapılır. Örneğin ben yaptığım bir ipek 
çalışmasında mordant işleminde sakızlık meneviş 
ağacının yapraklarını kullandım gayet iyi sonuçlar 
aldım.

İpek boyamasında ipekte protein olduğu için 
yün gibi boyanır.

Pamuk ise lif olduğu için mordant işlemi fark-
lı. Bu çalışmama devam ediyorum. İleride tüm giy-
siler kök boya ile boyanacağından eminim.

Sağlıklı bir yaşam için kök boyalı halılar ve 
kilimleri giysilerde de kök boyalı pamuklu giysile-
ri tercih edelim.

Osmanlı döneminde Konya’da kök boya tarla-
ları varmış buralarda dil kanadan otu tarlalara eki-
lerek pamuklu ipekli yünlü kumaşlar kok ile boya-
nıp Avrupa’ya ihraç edilmiş. O nedenle Konya’da 
bizden sonra gelen insanlar bu bilgileri geliştirebi-

lir ama gördüğüm şu ki 30 yıldır bu işi yapıyorum 
benden sonra bu işi yapanların olmasını da umut 
ederim.

Yurt dışında halı ve kilim kulüpleri kurularak 
bu işlemleri tanıtıyorlar ve yaşatıyorlar dilerim bi-
zim yurdumuzda da insanlar bu işlemlere başlar.
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ÇORAP-MESTÇİLİK

ÖZET
Mest siyah ince deriden dikilip ayağa giyilen 

bir tür çoraptır. Abdest alırken üzerine mesh edildi-
ği yaygın olarak kullanılır.

Konya’da mestçiliğin daha çok aile mesleği 
olduğunu tespit ettik. Pek çok mestçi esnafından 
iki tanesini enteresan bularak inceledik. İki esna-
fın dükkanı da Konya’da Kapı Camii civarındadır. 
Birincisi 68 yaşına rağmen halen çalışmakta olan 
Muzaffer Hınıs Ustadır. İkinci usta ise Mehmet 
BÜYÜKMUMCU’dur. Bu usta da mestçiliğe ba-
bası A. Kadir BÜYÜKMUMCU’dan öğrenmiştir. 
20 yıldır bu iş dalında çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler: Konya, mest, deri.

ABSTRACT 
Mest is a kind of sock which is made from thin 

leather. While performing ablution, it is common 
to wear a pair of those. In Konya, making mest is 
more like a family business according to our re-
search. We researched two craftsmen out of many 
tradespeople who are making mest as a living sin-
ce we found them really interesting. The works-
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hops of these two craftsmen are located in Konya 
around Kapalı Mosque. Muzaffer Hınıs is a master 
who has been still working although he is 68 years 
old. The other master is Mehmet Büyükmumcu. 
He learned his art from his father, A.Kadir Büyük-
mumcu. He has been working as a mest maker for 
20 years now.  

Keywords: Konya, mest, leather.

Son yıllarda Eski Sanat Dallarımız konula-
rında dinleyici veya konuşmacı olarak katıldığım 
kongre ve sempozyumlarda konuşan konuşmacı-
ların hemen hemen tamamı konuşmalarına; Unu-
tulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş sanat dalları-
mızdan birisi de, diyerek sözlerine başlamışlardır. 
Bu defa semâ sırasında kullanılması ve Mevlânâ 
ve Mevlevîlikle yakından ilgisi nedeniyle bahse-
deceğimiz ÇORAPMEST ve MESTÇİLİK  bugün 
geçmişten daha yaygın olan bir sanat dalımızdır.

Hadîs-İ ŞERÎFLERDE MEST VE MESH
Kur’ân-ı Kerîm’de mest ve mesh ile alakalı 

bir Âyet’e raslayamadık. Kur’ân da yalnızca Ma-
ide Suresinin 5. ve 6. Âyetleri abdest almakla ala-
kalıdır. Ancak bu Âyetlerde de mest ve mesh keli-
meleri geçmemektedir.

Peygamberimizin Hadîs-i Şerîflerinden bahs 
eden çeşitli kitaplarda Mest ve Mesh ile alakalı çe-
şitli Hadîs-i Şerîfler tesbit ettik. Bu Hadîs-i Şerîf-
lerde, mestin üzerine mesh verilmesi için mestte 
aranılan özelliklerden ve mestin üzerine nasıl mesh 
verileceğinden bahsedilmektedir. Hadîs-i Şerîflere 
göre mest ve mesh konusunu kısaca özetlersek, 
şöyledir:

1- Mesler üzerine mesh etmek sünnet ile ca-
izdir.

2- Mest üzerine mesh verilebilmesi için ;
a) Mestin insanın yürümesine elverişli olması 

ve ayakta bağlanmadan durabilmesi,
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b) Mestin ayakların topuklarına kadar olması,
c) Mestin yırtığı veya deliği varsa, ayağın kü-

çük parmağının üç katından fazla olmaması, 
d) Mestin üzerine mesh verildiği zaman, mes-

tin derisinin suyu içerisine geçirmemesi gereklidir.
3- Mestin abdest alınıp ayakların yıkanılma-

sından sonra giyilmesi,
4- Mesh, mestin dışına (görünen yerine) par-

makla hatlar halinde, mestin ayak parmakları ta-
rafından başlanılarak baldıra doğru çekilerek ya-
pılmalıdır. Mestin içerisine, topuğuna ve baldırına 
mesh etmek caiz değildir. 

5- Abdesti bozan her şey meshi de bozar. Ay-
rıca mestin ayaktan çıkması meshin bozulma se-
bebidir.

6- Üzerine gusül abdesti lâzım gelen kimse 
için, mesh etmek uygun değildir.

7- Mesh süresi yolcular için üç gün üç gece, 
yolcu olmayanlar için ise bir gün bir gecedir. Bu 
süre dolunca mesh bozulur.

Konumuz mesh nasıl verilir değildir. Ancak 
bu incelemeler vesilesi ile mestin tarihini çıkarma-
mız mümkün olmaktadır. Demek ki mest, Hz. Pey-
gamber’den önce de vardır. O tarihlerde var olan 
mest, mesh vermek vesilesiyle yeniden ele alınmış 
ve mest aynı zamanda abdest almaya uygun hale 
getirilmiştir.

Konya’da mestçilikle uğraşan pek çok esnaf 
tespit ettik. Bize göre mestçiliğin halen devam et-
mesinin, hatta gelişerek devam etmesinin ana se-

Kalıpla kesilmiş çorap-mest parçaları
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bebi mestin Müslümanlara abdest almada sağladığı 
büyük kolaylıktır. Bu husus bu sanat dalının geri-
lemesini durdurduğu gibi daha da yaygınlaşmasına 
sebep olmuştur. 

Konya’da Mestçiliğin daha çok aile mesleği 
olduğunu tespit ettik. Pek çok mestçi esnafından 
iki tanesini enteresan bularak inceledik. İki esna-
fın dükkânı da Konya’da Kapı Camii civarındadır. 

Birincisi 68 yaşına rağmen halen çalışmakta olan 
Muzaffer HINIS ustadır. Bu mesleğe 8 yaşında 
babası Mehmet Muzaffer HINIS ustanın yanın-
da başlamış. Yani Muzaffer usta bu iş dalında 60 
yıldır çalışmaktadır. Kendisinin iki oğlu ve torun-
ları da Ayakkabıcılar Sanayiinde bulunan büyük 
dükkânlarında aynı iş dalında çalışmakta imişler. 
Yanlarında da 25 işçi çalışıyormuş. Bilmem olayın 
boyutu bu iki cümle ile anlaşılabiliyor mu?

İkinci usta Mehmet BÜYÜKMUMCU’dur. 
Bu usta da mestçiliğe babası A.Kadir BÜYÜK-
MUMCU’dan öğrenmiş. 20 yıldır bu iş dalında 
çalışıyormuş. 

Görüldüğü gibi iki usta da mesleklerini ba-
balarından öğrenmişler. Uzun yıllardır aynı iş ko-
lunda çalışıyorlarmış. Kazançları da iyi olmalı ki, 
çocuklarına ve torunlarına da bu sanatı öğretmişler 
ve bu sanat dalında çalışmalarını sağlamışlar.

MEST NASIL YAPILIR?
Mestin ana maddesi deridir. İyi işlenmiş her 

deriden mest yapılabilmektedir. Ancak ustalar 

Mest örnekleri
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mest yapımında daha dayanıklı olduğu için dana 
derisini tercih etmekte iseler de,  keçi derisinden de 
mest yapılmaktadır. 

İşlenilmiş deri üzerine ayak numaralarına 
göre sert kartondan hazırlanmış kalıplar konul-
makta, kesim bıçağı (falçata) ile deri kesilmektedir. 
Mest altı parça derinin dikilmesi ile elde edilmek-
tedir. Asıl konumuz olan Çorap Mest ise beş parça 
derinin dikilmesi ile elde edilmektedir. (Foto 1). 
Çorap Mestte, normal mestlerde arkaya dikilen ve 
flota denilen boğazda bulunan küçük parça (kulak) 
yoktur. Sonra parçaların dikişe gelecek yaklaşık 
1 cm’lik yeri, dikişten sonra kalınlık yapmaması 
için sıyırma bıçağı ile inceltilir. Bu işlem Çorap 
Mest’in derisi zaten ince olduğundan gerek duyul-
maz. Ancak Çorap Mest’in topuk tarafına gelen 
kısmı dikişten dolayı sertleşip ayağı vurmaması 
için, ilk dikişten sonra arka dikiş ikilenir. Bu işle-
me Tulum denilir.

Bu işlemlerden sonra kalıba göre kesilmiş deri 
parçaları dikilmeye başlanılır. Önce parçaların fer-
muarları dikilir. İsteniliyorsa mestin içerisine sıcak 
tutması için yün kumaş da yapıştırılır. Mestin bo-
ğaz yerine “kıyılık” denilen parça geçirilir. Sonra 
mestin tabanı dikilir. Dikişin tamamı ters tarafın-
dan dikildiği için, mest ters yüz edilir. Sonra dikil-
miş olan mest kalıba geçirilir (çekilir). 

Mestler genellikle siyah renk deriden dikil-
mekle beraber, kahverengi ve beyaz renkli dikilen-
leri de vardır. (Foto 2).

ÇORAP MESTİN TARİHÇESİ (90)
İncelemelerimiz sonunda çorap mestin semâ 

sırasında kullanılmaya başlama tarihinin çok es-
kilere gitmediğini gördük. Mest ustamız Muzaffer 
HINIS, “çorap mestin geçmişi 20-25 yıldır. Daha 
eskiye gitmez. Eskiden hiç çorap mest yapmaz-
dık.” derken, Mevlânâ ve Mevlevîlik konularında 
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araştırmalarıyla tanınan Dr. Mehmet ÖNDER de 
bu konuda “semahânelerin zeminleri kaygan olur-
du. Onun için Semâzenler ayakları kaymasın diye 
ya semâ sırasında ayaklarına giydikleri beyaz renk-
li yün çorapla, veya çıplak ayakla semâ ederlerdi. 
Eskiden çorap mest ile semâ yapan Semâzen hatır-
lamıyorum. Eski gravürlerde de Semâzenler çıplak 
ayakla semâ ederlerken gösterilmektedir” dediler.

Mevlânâ’nın 21. Kuşaktan torunu Dr. Celâlet-

tin ÇELEBİ de “semâ çıplak ayakla yapılırdı. Ben 
de geçmişte yaptığım semâların tamamını çıplak 
ayakla yapmıştım” demişlerdi. Yine Mevlânâ ve 
Mevlevîlik konularında yaptığı çalışmalar yanında 
semâ gösterilerini yıllarca Turizm Derneği kanalı 
ile yürüten Şair Feyzi HALICI ise bu konuda şöyle 
dediler; “Semâzenlerin giyim kuşamlarının temiz, 
bakımlı ve düzenli hale gelmesi ilk Semâzen başı-
mız Ahmet Bican KASABOĞLU zamanına rastlar. 
Kendisi çok titizdi. Tennûreleri her semâdan önce 
yıkattırır hatta kolalattırırdı. Sikkelerin şekilleri ve 
başlarında duruşlarıyla yakından alakadar olurdu. 
Çorap mest onun zamanında 1960 lı yıllarda kulla-
nılmaya başladı. Ancak çorap mest ilk defa hangi 
semâ gösterisinde giyilmişti hatırlamıyorum.”

Yukarıda belirttiğimiz uzman görüşlerinden 
ve Mevlânâ Müzesi Semahâne Bölümü’nde 1954 
yılında çekilmiş olan semâ filminde Semâzenlerin 
semâyı ayaklarına giydikleri beyaz renkli yün ço-
rapla yaptıklarını göz önüne alarak “ çorap mestin 
Semâzenler tarafından kullanılmaya başlama tarihi 
1960 lı yıllardır diyebiliriz.”
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SİKKECİLİK

ÖZET
Darp edilmiş eski paralar gibi Mevlevilerin 

Keçe külâhlarına da sikke denilmektedir. Deve tüyü 
ve koyunların yününün Kahve (Bal) renginden ya-
pılmaktadır. Özel aletlerle açılan yün lifleri hasır 
üzerine serilir, rulo yapılarak keçe gibi tepilir. Yarı 
pişirilen Keçeden elips biçimli iki parça masa üzerin-
de çatılır sonra elle pişirilir, daha sonra kalıba alınır.

Anahtar kelime: 

ABSTRACT
Just like old style of coining in the mints, felt 

conical hats of Mevlevi dervishes are also called 
“sikke” (the same word with coin in Turkish). They 
are usually made from the amber part of camel hair 
and sheep wool. Wool fibers loosened by special 
equipment are spread over wickers. Then, they are 
rolled up and smashed again just like felt. Half- 
baked two pieces in oval shape are framed on a 
table. Later, they are baked manually and framed 
in a template.

Keywords: Sikke, felt.

Erdoğan EROL
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Sikkenin sözlük manası damga, tazyîk (sıkış-
tırma, zorlama) ve darp (dövme, vurma) edilmiştir. 
Bu nedenle tedavülde (elden ele dolaşma, kullan-
ma) olsun veya olmasın madenî paraya ve mev-
levîlerin başlarına alâmet (işaret) olarak giydikleri 
özel surette yünden yapılmış külâha (ser-pûş),sik-
ke denilmiştir. Zira bu ikisi de dövülerek, darp edi-
lerek yapılır. Bu nedenle de madenî para basılan 
yerlere, darp-hâne denilmiştir.

Elde bulunan en eski sikkeler tek katlı iken, 
daha sonraları iç içe iki katlı ve tek parçalı yapıl-
maya başlanılmıştır. Sikkelerin daha kısa, daha 
ince ve tek katlı olanlarına Şeb-külâh denilmekte-
dir. Şeb-külâh adından da anlaşılacağı üzere gece 
külâhı demektir ve yatarken giyilirdi.  Mevlevî-hâ-
neler’de sikke yapım işi ile uğraşanlara Sikke-dûz 
(sikke dikicisi) denilirdi.       

Sikkenin asıl malzemesi deve yünü (tüyü) dür. 
Elde bulunan eski sikkelerin tamamına yakınının 
malzemesi de deve yünündendir. Deve yününün 
elyaflarının uzun olması yanında, asıl tercih nedeni 
tabii rengi olan bal rengidir. Koyu kahverengine ça-
lar. Daha açık renkte de olabilir. Ancak günümüz-
de Türkiye sınırları içerisinde deve yününü bulmak 
hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle 

deve yününün yerini, ince elyaflı 1-2 yaşındaki oğ-
lak tiftiği veya kuzu yünü almıştır. Bu hayvanların 
da dağ malı olanları tercih edilmiştir. Elbette dağ 
malı oğlak veya kuzuyu bulmak zor değildir. An-
cak elyafları bal veya kahve renkli olan oğlak ve 
kuzuyu bulmak oldukça zorlaşmıştır. Binlerce oğ-
lak ve kuzu içerisinden tiftiği istenilen renkte olanı 
nadiren çıkar. Onların da bazen tamamı, bazen bir 
parçası aranılan renkte olur. Konya yöresinde bu 
vasıfta yün ve tiftik Küçükmuhsine ve Ulumuhsine 
köyleri civarından elde edilebilmektedir. Son yıl-
larda kahve renkli oğlak tiftiğini ve kuzu yününü 
de bulmak zorlaştığından sikke yünü, Kaşmir Yü-
nü’nün boyanması ile elde edilmeye başlanılmıştır.

Sikkenin orijinal rengi “bal rengi”dir. Bu ne-
denle yün ve tiftik içerisinden bu renkte olanları 
ayrılır. Tarama ve el yardımı ile yün ve tiftik elyaf-
ları (lif) açılır (Foto: 1). Kalıp hasırına Konya yöre-
sinde Çıbık, bazı yörelerde ise Serpme denilen özel 
yapılmış Yün Sereceği (süpürge) ile açılır ve serilir 
(Foto: 2). Baş ölçüleri 50-53 cm. ye kadar yapıla-
cak sikkeler küçük ve gramajı düşük, daha büyük 
numaralı sikkeler ise daha büyük ve gramajları 
daha yüksek oranda ve elips şeklinde hasır üzerine 
hazırlanır (Foto: 3). Yün elyafına ev süpürgesi ara-
cılığı ile ılık su serpilerek nemlendirilir (Foto: 4).

Yünün serilmesi Liflerin dağıtılması Liflerin serilmesi Yün üzerine ılık su serpilmesi
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Fotoğraf 5 Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Hasır rulo haline getirilir ve birkaç yerinden 
bağlanır (Foto: 5). Aynı keçe yapımında olduğu 
gibi tepilir (Foto: 6). Yün iyice keçeleşmeden ha-
sırdan çıkartılır (Foto: 7).

Bu işlemlerden sonra el çalışması başlar. Sik-
ke çalışması özel yapılmış 50 x 100 cm. ölçülerin-
de düzgün bir ahşap masa üzerinde sabunlu sıcak 
su ile yapılır. Bu uzun çalışmada güç söz konusu 
değildir. Mesele ustalıktadır. Yarı keçeleşmiş elips 
şekilli iki parça keçe alınır, önce çatılır (kapakla-
nır). Sonra pişirme işlemi başlar. Usta tarafından 
sikkenin her yönü ve noktası masa üzerinde sürtü-
lerek çevrilerek pişirilir. Pişirme çalışması sırasın-
da sikke keçesinin içerisine karışmış gonak denilen 
sert parçalar ve lüzumsuz maddeler temizlenir. 

Bu arada eksik gramajlı olan ince yerlere yün 
takviyesi yapılır. İyi bir usta elinin altındaki keçe-
nin pişme vaktinin geldiğini anında anlar ve yön 
değiştirir. Bu işlem sikke keçesinin her noktası pi-
şirilinceye kadar devam eder (Foto: 8, 9, 10).

Kalıba çekilmeye hazırlanılan sikke 55-65 
cm. uzunluğunda, 200- 300 gr. ağırlığında ve aynı 
iki tarafından basılmış ipek kozası görünümünde-
dir (Foto: 11). Beyaz ve sarımtırak tiftik ve deve 
yününden yapılanları da vardır.
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Fotoğraf 10

Fotoğraf 14

Fotoğraf 11

Fotoğraf 15

Fotoğraf 9

Fotoğraf 12

Fotoğraf 16

Fotoğraf 13
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Sikkenin pişirme işi bitince kalıba çekme işi 
başlar. İstenilen ölçüde bir kalıp alınır ve sikke 
kalıba çekilir (Foto: 12, 13, 14). Kalıba çekme işi 
tamamlanınca, sikkenin ağız kısmının istenilen öl-
çülere getirilmesi işlemi başlar. 

Sikkenin ağız kısmına istenilen ölçüye getir-
mek için gerekiyorsa ahşap kalıbın iki eşit parçası 
arasına kamalar çakılır. Kalıp gereken baş ölçüsü 
elde edilinceye kadar kamaların üzerine vurularak 
sikkenin ağız kısmı genişletilir (Foto: 15). Sonra 
kalıp, güneş görmeyen sıcak bir ortama konulur ve 
kurumaya terk edilir. Kuruma işlemi yaklaşık beş 
gün içerisinde olmaktadır.

Kalıptan çıkartılan sikkenin üzerindeki kıl ve 
tüyler özel yapılmış bıçaklar vasıtası ile temizlenir 
(Foto: 16). Bu işlem şimdilerde jilet ile yapılmak-
tadır. Bir tel veya madenî çubuk parçası üzerine 
sarılmış ve ispirto ile ıslatılmış pamuk yakılır. Elde 
edilen bu ispirto alevi ile sikkenin üzerindeki tüy 

ve kıllar ütülür (Foto: 17).

Mezar sandukalarının üzerine konulacak sik-
kelerin ağız kısımlarının deforme olmaması, sikke 
bedenlerinin dik ve daha estetik görünmeleri ve 

Fotoğraf 18

Fotoğraf 17
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aynı zamanda temizliklerinin daha rahat yapılabil-
meleri için, pişirilme sırasında sabunlu su içerisine 
az miktarda beyaz tutkal da katılır. Beyaz tutkal sik-
keyi hem sertleştirir, hem de haşeratların yemesini 
önler. Biz Mevlânâ Müzesi’nde 1985 yılında yeni-
lediğimiz mezar sanduka sikkelerinde, bunu da ye-
terli görmedik. Sikkelerin yapımı sırasında sabunlu 
suyun içerisine normalden biraz daha fazla beyaz 
tutkal koyduk (Foto: 18) ve sikke yapımı sırasında 
yün gramajını artırdık. Böylece sanduka üzerleri-
ne konulacak sikkelerin daha sert ve dik durmala-
rını sağladık. Ayrıca geçmişte sikkelerin içerisine 
doldurulup sıkıştırılan bez ve gazete parçalarının 
haşerata yuva görevi yaptığını ve sikkelerin ağız 
kısımlarında zaman içerisinde oluşan deforme-
yi önleyemediğini gördük. Bu nedenle sikkelerin 
boylarına ve çaplarına göre oval şekilli teneke ka-
lıplar yaptırdık (Foto: 19). Bu kalıpları sikkelerin 

içerisine geçirmeden önce, sikkelerin içerisine bol 
miktarda haşerat öldürücü tozdan sürdük. Böylece 
hem haşeratın sikke keçelerini yemelerinin ve del-
melerinin önüne geçtik, hem de sikkelerin düzgün 
görünmelerini ve dik durmalarını sağladık. Ayrıca 
bu sayede sikkelerin elbise fırçası ve elektrik sü-
pürgesi ile temizlenmesini de kolay hale getirdik.

Sikkenin tepe kısmının çapı, 15 cm. civarın-
dadır. Sikkenin başa giyilen kısmının çapına naza-
ran tepe kısmının çapı biraz daha dar olur. Boyu 
23-30 cm., ağırlığı 200-300 gr., çapı 17-23 cm. 
olan sikke, çift katlı dövme keçeden tek parça ola-
rak yapılır (Çizim: 1).

İnce ve kalın destâr sarılmış sikkelerin çizim-
leri. (Çizim: 2-3).

Fotoğraf19
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Çizim 1 Çizim 2

Çizim 3
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MUTAFLIK

Zahide İMER
ÖZET
Bu araştırmada, yakın tarihimizde önemli bir 

yere sahip iken, günümüzde işlevini yitirmiş olan 
çul, torba, heybe gibi kıl dokumaların değişen ya-
şam koşulları ve teknolojik gelişmelere ayak uy-
durmak zorunda kalmasıyla zaman içinde yok ol-
muş dokumalardan biri olması değerlendirilmiştir. 
Aslında Mutaf olarak isimlendirilen bu dokumala-
rın önemi kavranmış olsa idi, bugüne kadar gele-
neksel kullanım alanını da aşarak farklı alternatifler 
yaratma yolu seçilebilir, üretimi de sürdürülebilir-
di. Fakat ne yazık ki Anadolu’nun geçmişte sahip 
olduğu zengin dokuma kültürü, son 50 sene gibi bir 
zaman içerisinde azalarak parmakla sayılabilecek 
kadar geleneksel dokuma çeşidimiz ve üretenleri-
miz kalmıştır. Mutaf da bunlardan biridir.

Anahtar kelimeler: Mutaf, Mutafçılık, hey-
be, torba, kıl dokumalar 
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ABSTRACT
GOAT HAIR WEAVING-GOAT 
HAIR PROCESSING 
(MUTAF) IN KONYA
This paper handles history of hair weaving 

works such as cloths, bags, saddlebags, which pla-
yed an important role in our recent history but have 
lost their importance nowadays as they disappea-
red over time due to the difficulties in keeping pace 
with changing living conditions and technological 
developments. In fact, if the importance of this tra-
ditional weaving process, which is called goat hair 
weaving (Mutaf) was understood, different ways of 
creating alternatives beyond the traditional suing 
areas would be found to maintain its production. 
However, unfortunately, Anatolia’s rich weaving 
culture in the past, has gradually sank into oblivion 
in the last 50 years. Now, we only have a few tra-
ditional weaving methods and weavers. Goat hair 
weaving art is just one of them. 

Keywords: Goat Hair ( MUTAF) Weaving 
Art, Goat Hair Processing, Saddlebags, Bags, Hair 
Weaving Art

GİRİŞ
Bilindiği gibi Anadolu’nun güney ve batı böl-

gelerinde “yörük” adıyla bilinen ve yaşamını do-

ğal, coğrafi, iktisadi şartların zorlaması ile değil, 
geleneksel yaşam tarzını kabul ederek yer değiş-
tirmeyi sürdüren insan toplulukları bulunmaktadır. 
“Yörük” adı verilen bu topluluklar, göçerken ev-
lerini oluşturacak eşyayı deve, at, eşek gibi binek 
hayvanları ile taşımaktadırlar. Kaldıkları yerlerde 
çadır kurarak yaşamlarını bu çadır hayatına göre 
düzenlemek zorunda olduklarından, eşyanın da ko-
lay taşınır olması gerektiğini düşünerek taşımada, 
örtmede, saklamada ve sarmada dokumalar kullan-
mışlardır (Atlıhan,1999: 35-45). 

Konar-göçer halkın dünya görüşünü ve kül-
türünü yansıtan dokuma sanatı da, bu geleneksel 
yaşamın uzantıları olarak zamanımıza kadar ulaş-
mıştır.

Keçi kılından iliksiz kilim tekniğiyle, çoğu 
kez desensiz ve bazen çizgili veya küçük serpme 
motifli basit şekilde dokunan, kapı eşiğine, bazen 
yere serilen, bazen halı veya kilim altına serilen 
dokumalara “çul”, çadır yapımında, at arabasıyla 
ekin sapı (buğdağ, çavdar, arpa sapı), saman, ot ta-
şımada kullanılana “geri ”, eşya taşımak için kul-
lanılanlara “heybe”, yiyecek taşımak ve küçük eş-
yaları saklamaya yarayanlara “torba”, Buğday, un 
gibi yiyecekleri ve elbiseleri saklamak ve taşımak 
için faydalanılan dokumalara  “çuval”  adı veril-
mektedir (Deniz, 2000: 284) ve hatta yörük çadır-

Karaman Kıl Dokuma Çuval ve Kenarların kolan dokumalarla birleştirilmiş görünümü
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larını da keçi kılından yapılan dokumalar içinde 
adlandırabiliriz.

Bu sınıflandırmaların tümü hammaddesi keçi 
kılı olan MUTAF dediğimiz, dokunmalardır. Kıl, 
yöre halkının kendisinin yetiştirmiş olduğu keçi-
nin sırtındaki liftir. Genel olarak Mutaf adını ver-
diğimiz dokumalarda keçi kılının kullanılmasının 
amacı, hem soğuk, sıcak ve nem gibi değişik hava 
şartlarına karşı dayanıklı olması, hem de özellikle 
akrep, yılan, çiyan gibi zehirli böcek ve sürüngen-
lerden uzak tutmasıydı. Çok sıkı ve yoğun dokun-
masından dolayı da hava almaması ve güvelenme-
mesinden ötürü buğdaylar, dokunan bu çuvallar 
içinde saklanırdı. Türkler, kılından ve gübresinden 
faydalanarak beslediği keçilerinden, aynı zamanda 
çok önemli bir besin kaynağı olarak etinden ve sü-
tünden de faydalanırlardı. (Akan,Meral)

Abdullah Sarıca’nın 1939 yılındaki anlatımı-
na göre, Mutaf dokumacılığında iki önemli işlevi 

yapan kişiler vardı ki bu kişilere Mazmanlar ve 
Mutaf denilirdi.  Mazman; keçi kılından ip örenle-
re, Mutaf ise, bu ipleri özel tezgahlarda dokuyan-
lara denirdi. Yörükler çok basit bir şekilde ifade 
ettikleri ipliğin bükülmesine (kıl bükme),  dokuma 
sanatına da (çul dokuma) demekte idiler. Yörük-
ler kıl iplerini kirmen ve iğ ile bükerler, çul adını 
verdikleri dokumalarını da istar tezgahlarda do-
kurlardı. Mazmanlar büktükleri iplikleri satmakla 
beraber büyük bir miktarını mutaflar için hazır ip 
olarak bulundurmak zorundaydılar.  Mutaflar da, 
mazmanlardan aldıkları ipleri dokuyarak halkın 
ihtiyacına cevap vermekteydi ve konar göçer ya-
şamlarını kolaylaştıracak eşyalar, döşeme çullar, 
giyim, erzak torbaları ürettikleri gibi, hayvan yem 
torbaları, gebreler  (hayvanları tımar etmeye yara-
yan keseler) kolanlar, yularlar, halatlar gibi en çok 
köylülerin işine yarayacak hayvan bakımına mah-
sus eşyaları da üretirlerdi (Abdullah Sarıca) 

Karaman Kıl Dokuma Torba ve Kenarların kolan dokumalarla birleştirilmiş görünümü
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KONYA’DA MUTAFÇILIK

XI. Yüzyıldan itibaren kendilerine Türkmen 
de denilen Oğuzlar’ın, Oğuz Türkleri ile Iran, Azer-
baycan, Irak ve Türkmenistan Türkleri’nin ataları 
olduğu bilinmektedir. (Sümer, Faruk, s.V) Orta As-
ya’dan Anadolu’ya yerleşen Sarıkeçililer’in Oğuz 
boylarından hangisine mensup olduğu belirtilmese 
de  İçel, Aydın, Konya, Karahisâr-ı Sahib, Akşehir 
ve Saruhan sancakları, Doğanhisarı Kazası (Konya 
sancağı), Antalya Kazası (Feke Sancağı), Eğridir, 
İsparta, Burdur, Dazkırı ve Uluborlu kazaları (Ha-
mid sancağı), Tavşanlı, Honoz Kazası (Kütahya 
sancağı) gibi yöreler onların yaşadığı çevreler idi.  
Kışları İçel-Silifke-Gülnar-Anamur sahillerinde, 
yazları da Konya’nın Seydişehir-Beyşehir yayla-
larında kira ile yazlamakta olan Sarıkeçili ailesi, 
bugün (1995’lerde) ancak, 100-200 haneden ibaret 
olup, konar-göçer hayatı sürdürmekte, yani toprak-
sızdırlar (Cevdet,1994:822). 

Karakeçili aşireti ise, Oğuzların Bozok kolu-
nun Kayı boyuna mensup Osmanlı Devleti’ni ku-
ran “Kayı“ boyundandır ve 1071’deki Malazgirt 
Meydan Muharebesi’nin ardından İç ve Batı Ana-
dolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 
yerleşen bir büyük aşirettir.  (Bulduk, Üçler, 1998). 
Anadolu’nun Türklesmesi ve İslamlasmasında bü-
yük rol oynayan Karakeçililer, XI.yüzyıldan beri 
varlıklarını hissettirmislerdir. Öncelikle Keçilü 
cemaatleri, basta Karakeçililer olmak üzere, Sarı-
keçili, Teke Türkmenleri vb. gibi değisik adlarla 
Anadolu’nun birçok bölgesine dağılmışlardır (Çay, 
1988: 7). 

Osmanlı kayıtlarında “Ulu Yörük” adıyla ge-
çen Karakeçililer, Ankara Şer’iye sicillerindeki 
ilgili kayıtlarda ”Yörükanı Karakeçili” olarak geç-
mektedir. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Arşivi’ndeki 982 tarihli Tapu Tahrir Defteri’nde 
de Ankara Karakeçilileri “Ulu Yörük” adıyla anıl-

 Karaman düz dokuma yaygısı
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maktadır. En eski yörük ve en köklü boy anlamına 
gelen bu kayıt, Karakeçililerin tarihi hakkında bize 
önemli bilgiler vermektedir. Karakeçililer, Süley-
man Şah ile Ertuğrul Gazi idaresinde, Fırat nehrini 
takip ederek, Rakka üzerinden Anadolu’ya gel-
mişler, bu göç esnasında yaklasık 8000 civarında 
Karakeçili’lerin bir kısmı Urfa yöresine yerleşmiş, 
kalan diğer bir kısmı da Konya, Bursa, Eskisehir, 
Bilecik ve Gaziantep’e geçmişlerdir.  Bunun ya-
nında Halep ve Arappınar (Mürsitpınar) ile Ela-
zığ’a yerleşenler de olmuştur. (Gülensoy,1994: 2). 

Yörükler, ister Sarıkeçili, isterse Karakeçili 
boyundan olsun konakladıkları yerlerde mevsim-
lerin gidişatına göre belli sürelerde kalmakta, kal-

dıkları yerlerde çadır kurarak yaşamlarını bu çadır 
hayatına göre düzenlemekteydiler. Konar – göçer 
olmalarından kaynaklanan yaşam tarzları, meşak-
katli yolculukları onları, hafif,  kolay taşınabilen, 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel eşya-
lar üretmeye ve kullanmaya yönlendirmiş, doku-
macılık sanatı da onların vazgeçilmez uğraşıların-
dan biri olmuştur. 

Böylece; verilen bu kısa, tarihi bilgilere da-
yanarak Konya ve civarındaki konar-göçer göç 
hareketi ile dokumacılık sanatı içinde yer alan 
Mutafçılığın Konya için ne kadar önemli olduğu 
vurgulanabilir.

Konya’nın Karaman yöresinde Mayıs 

Bir yörük kızı, koyun ve keçi



360 361

(2015’te) yapılan bu araştırmada, göç mevsimi 
olmasına rağmen, yörüklerin yaşam biçimlerini 
değiştirdikleri, yerleşik hayata döndükleri tespit 
edilmiş, araştırma alanı Silifke’ye kadar genişle-
tilmişse de, olmaları gereken göç alanlarının hiç-
birinde yörük yerleşimine rastlanmamıştır. Örnek 
dokumalara ulaşmak mümkün olmadığı halde Ka-
raman merkezde yerleşik bir ailenin elinde bulunan 
ve daha önceki yıllara ait dokuyup muhafaza ettik-
leri birkaç parça Mutaf dokuma örneklerini incele-
me fırsatı elde edilmiştir.  

  
Araştırma kapsamına alınan bu dokumaların, 

genel özellikleri incelendiğinde örneklerin düz do-
kuma yaygıları olarak, geçmişten bu yana, göçebe 
yörüklerin çadırlarının içini korumak, süslemek 
pratik birer ihtiyaç malzemesi olarak kullanmak 
üzere üretildiği anlaşılmaktadır. Yörüklerin, çok 
basit tezgahlarda, çok basit işlemlerle ürettikleri 
bu dokumalar, fevkalade sağlam, kullanışlı, çok 
amaçlı olup konar-göçer yaşam biçimlerinin ihti-
yaçlarını karşılar niteliktedir.

Kıl iplerini kirmen ve iğ ile büken yörükler, 
çul adını verdikleri bu dokumaları “istar” adını 
verdikleri tezgahlarda dokumuşlardır. “İstar tez-
gahı” halı, kilim, Cicim, Sumak gibi her türlü do-
kuma için elverişli olup, çok kısa sürede sökülüp, 
aynı sürede monte edilebilme özelliğine sahiptir. 
Dengeli durabilecek biçimde 4 parçadan oluşmuş-
tur, en önemli özelliği hayvan sırtına yüklenip ta-
şınabilmesidir. 

  
Halk arasında İstar adının verildiği ağaçtan 

yapılan bu tezgahların eni 2 metre,  boyu 2,5–3 
metre arasında değişir. 

Karaman yöresi dokuma örnekleri incelen-
diğinde, enleri 80- 90 cm arası değişen bu doku-
maların 1 cm’sinde 6 çözgü ipliğinin geçirilmiş 
olduğu, dolayısıyla toplamda 480-540 arasında kıl 
çözgü ipliğinin geçirildiği ve dokumaların boyla-
rının yapılan ürün çeşidine göre farklılık taşıdığı 

görülmüştür. 
İstar dokumalarında çözgü ipliği, tezgahın 

üzerinde hazırlanır ve bir çubuk üzerine sarılı kıl 
çözgü ipliklerin arasından varan gelen ağacının 
aşağı yukarı indirilip kaldırılmasıyla, açılan ağız-
lıktan, el yardımıyla, atkı iplikleri geçirilir, sonra, 
kirkitlerle vurulmak suretiyle iplikler sıkıştırılır. 
Dokuma işleminin bu kadar kolay ve seri yapılması 
çul dokumaların ipliğinin kaba oluşu,  daha ziyade 
desensiz dokunmalarından ileri gelmektedir. De-
senlendirme birçoğunda şeritler arası ilave edilen 

İstar dokuma tezgahının şematik ve resimsel görünümü
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3-4 yün ipliğin çözgü ipliklerine ilave edilmesiyle 
sağlanarak çizgisel bir effekt verilmiştir. 

Genel olarak kilim tekniği ile dokunmuş olan 
bu dokumalar, gri ve siyah keçi kılından bükülmüş,  
34- 36 iplikten ibaret dikine şeritlerden oluşturul-
muştur. Bu şeritlerin birleştiği yerlere de 3 veya 4 
iplikten ibaret beyaz yün iplik ilave edilerek çizgi 
effekti verilmiş sade bir desen elde edilmiştir. Ba-
zılarında cicim tekniği ile seyrekçe serpiştirilmiş 
pıtrak motiflerinin ilave edilerek yerleştirildiği 
görülse de, bu dokumalarda genelde sade bir de-
senlendirme yaygındır.  Torba veya heybe kenar-
ları ise, hem süs amaçlı, hem de iki kenarın çok 
sağlam bir şekilde birleştirilmesi düşünülerek, aynı 
zamanda torbaları taşıma ve asma amaçlı, 4-6 cm 
eninde desenli olarak dokunmuş kolan şeritlerle 
süslenmiştir. Bu dokumalarda çözgü, atkı ve desen 
ipliği olmak üzere üç ayrı iplik kullanılmaktadır. 
Çözgü ve atkı ipliklerinde keçi kılından ve koyun 
yününden, desen ipliklerinde ise sadece koyun yü-
nünden elde edilen iplikler kullanılmaktadır (Dul-
kadir, 1997: 83).

 
Her ne kadar bugün bazı köylerde ihtiyaca 

göre kıl dokumacılığın yapıldığı bilinse de, araş-
tırmacı yazar Celalettin Kişmir’in 1966’da yayın-
ladığı bir yazısına göre, Konya’da MUTAF’çılığın 
bir zamanlar yaygın kullanım alanı bulan dokuma 
ürünleriyle çok sevilen bir meslek olduğu anlaşıl-

maktadır. Aziziye camiinden Mevlana türbesine 
giden cadde üzerinde sıralanan dükkanlarda bu 
dokumaların çokça satıldığından bahseder.  Hatta 
Aziziye Camii civarının bir diğer isminin de Mu-
taflar çarşısı olduğu, 30 yıl önce sayıları 50’den 
fazla iken, 1966 yılı itibariyle bu civarda iki veya 
3 Mutaf kaldığı ifade edilmektedir. Bazı yörelerde 
İmam-ı Gazali’yi piri sayan Mutaflar keçi kılından 
çeşitli eşyalar yaparlar ve satarlardı; atlar için eğe-
rin altına serilen çul, palan, kolan, yem torbaları, 
ufak tefek taşımaya yarayan heybeye benzer tor-
balar, buğday, un, nohut gibi iri taneli yiyecekler 
için hararlar... gibi, çeşitli kullanma amaçlı doku-
malardı bunlar, denir.  Konya’nın bugün bile kuru-
lan hayvan ve buğday pazarında az da olsa hararlar, 
torbalar satılmaktadır. 

Mutaflarda çıraklık üç yıl sürmekteydi, bu 
zamanı da genelde karın tokluğuna çalışarak ge-
çirirler, işlerini kavradıkça da ustaları onları gün-
delik, ya da haftalığa geçirir, güvendiği, sevdiği 
çırak ve kalfayı evlat edinirler, bazen damat ola-
rak da alırlar, hatta evlendirirlerdi. Esnaflar içinde 
bu dayanışma Ahi-Lonca-Gedik teşkilatlarının te-
mel etik kurallarındandı. Selçuklularda esnaf teş-
kilâtına Ahi denirken, Osmanlı Devleti’nde Lonca, 
18.yy’dan 1913 yılına kadar gedik denirdi. Esnaf 
teşkilatı içinde yer almış olan Mutaflar da aynı 
sisteme tabi olarak ustalık kademesine erişmiş-
lerdir.  Celaleddin Kişmir’e göre, Mutaflar kendi 
aralarından bir de kahya seçerlerdi, onun görevi 
de malın iyi ve güzel olmasını sağlamaktı. Kahya 
olacak kişinin herkes tarafından sevilen, sayılan, 
muteber bir kişi olması önemliydi. Ücret karşılığı 
çalışmazdı, en önemli görevi de esnaflar arasında 
dirlik, düzeni korumak, anlaşmazlıkları bertaraf 
etmekti. Mutafların teşkilat içinde diğer esnaflarda 
pek olmayan çok önemli bir özelliği de birlik ve 
beraberliği koruyor olmalarıydı. 

Zaman içerisinde Mutaflık günden güne geri-
lemiş, doğaya zarar verdikleri sanılarak keçi bes-
lemek yasaklanmış, konar göçerlik motorize vası-

Konar göçerlerin desenli erzak torbaları
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talarla yapılmaya başlanınca taşımada kullanılan 
hayvanların yerini kamyon, traktör gibi motorlu 
araçlar almış, kıldan dokunan torbalar değil, tek-
nolojinin ürettiği sentetik torbalar kullanılmaya 
başlamış ve artık Mutaflık emeğe karşı kazanç sağ-
lamamış. 

Her ne kadar eski önemini yitirmiş de olsa, 
MUTAF (kıl) dokumacılık, Orta Asya’dan Ana-
dolu’ya taşınan kültürümüzün önemli bir parçası 
olarak değerlendirilebilir.  

SONUÇ

Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde bilin-
mekteydi ki, yörük yaşama biçimine bağlı konar 
göçerlik vardı ve buna bağlı da dokumalara ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Ancak, doğal yaşamı bozan, gele-
neksel uygulamaları yok edici bazı eylemler insan-
ların yaşam şekillerini değiştirince kültürümüzde 
var olan bazı değerlerin de yok olduğu hissedilme-
ye ve görülmeye başlandı. 

Zaman içerisinde teknik araçları kullanarak 
motorize olmakla, çanak anteni kullanarak aileleri 
yalnızlaştırmakla, medyanın etkisi ile konar göçer-
likte çok önemli olan aile birlikteliğini ve imece 
çalışmayla var olan birlik-beraberlik duygularını 
yok etmekle, gençlerin kültürümüzü yansıtan bazı 
değerlerden bihaber uzaklaşmasını sağlayarak, 
geleneksel varlıklarımızın birer birer yok olması, 
teknolojinin sağladığı faydalar yanı sıra, gelenek-
lerimizden ve kültürümüzden de birçok değerlerin 
götürülmesi göz ardı edilmiştir. 

Çuval, heybe, torba… gibi geleneksel doku-
malarımızın Halk Eğitim merkezlerinde uygula-
ması yapılsa da çok az kullanım yeri bulduğundan 
kazanç sağlayıcı bir gelir sağlamamakta, üretimi 
de yapılmamaktadır. Bazı özel ihtiyaçlar için tek 

tük aileler tarafından üretilse de aile bütçesine kat-
kı sağlamada veya ekonomik ihtiyaçlarını karşıla-
mada yetersiz kalmaktadır. 

Bu dokumaların sürdürülebilir olasılığı ise, 
ürünlerin gerçek amacının özelliklerini anlatmak 
suretiyle toplumu bilinçlendirmek, aynı zamanda 
geleneksel dokumalarımızı farklı boyutlarda nasıl 
yaşatabiliriz araştırmasını yaparak konuyla ilgili 
önerileri geliştirmek gerekir. 
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İbrahim ÇAKIR

KOYUN KIRKMA

ÖZET
Yayla, yaz aylarında çıkılan, köylülerin hayvan-

cılık ve el sanatları üretimi yaptıkları, havası güzel 
yerleşmelerdir. Yaylada süt ürünlerinden hazırlanan 
peynir ve yağlar kışın kullanılmak üzere saklanır. 
Koyunculuk ise, elde edilen yünlerin satılması veya 
işlenerek dokumacılıkta kullanılmasıyla önemli bir 
ekonomik değerdir. Botsa’da yayla kültürü, gündelik 
hayat ve imece şeklindeki yün kırkımı ele alınmak-
tadır.

ABSTRACT
Highland is that which has nice weather and go 

there in the summer time, which villagers are making 
livestock products and handicrafts. Cheese and but-
ters which are producted by tableland’s milk hide for 
use in the winter. And sheep breeding is an important 
economic value by sheep’s wool and weaving. Daily 
life and sheep shearing are two main components of 
highland culture in Botsa.
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GİRİŞ
Ülkemizde koyun kırkımı, iklim şartlarına bağlı 

olarak Mayıs ayında başlayarak Temmuz ayına kadar 
devam etmektedir. 

Benim büyüdüğüm köy olan  Konya’nın Me-
ram İlçesi’ne bağlı Botsa Köyü’nde Mayıs ayında 
gerçekleştirilen kırkım, genelde imece usulü ile ya-
pılmaktadır.

Dağda yayılan sürünün yünü, koyunu kışın sı-
cak tutmaktadır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, 
vücutlarını kaplayan o kalın yün tabakasına hayvanın 
ihtiyacı kalmamaktadır. Üstelik, sıcaktan etkilenme-
meleri, uyuz gibi hastalıklara tutulmamaları gerek-
mektedir. Kırkma, temiz ve çok verimli ürünler elde 
etme işine yaradığı gibi, bunaltıcı sıcaklarda hayvan-
ların rahat etmelerini de sağlamakta, et tutmalarına 
yardımcı olmaktadır. 

Eskiden “Kırklık” (koyun kırkma makası) ile 
yapılan kırkma işlemi, günümüzde koyun kırkma 
makineleri ile yapılmaktadır. Kırkma, koyunculuk 
işinin bir önemli parçası durumundadır. Botsa Kö-
yü’nde köylüler, koyunculukla kendi ihtiyaçları olan 
süt ürünlerinden yağ, peynir vs. gibi yiyeceklerini 
temin etmektedirler. Arta kalan yoğurt, peynir, tere-
yağı, Yayık ayran gibi ürünlerini de satarak gelir elde 

etmektedirler. Bunun için de Haziran ayında yaylaya 
çıkarak iki ay yayla serinliğinde kalmaktadırlar. Kırk-
ma, Haziran ayında yaylaya çıkacak olan köylülerin 
bir hazırlık işlemidir. Mayıs ayı içerisinde koyunla-
rının kırkım işlemini tamamlayarak, kuyruk tarafına 
değişik renkte boya sürmektedirler. Yaylada sürüler 
birleşerek otladığı için, kimin sürüsü olduğu o kuy-
ruk renginden belli olmaktadır. Yalnız koyun kırkma-
nın, asırlar ötesinden gelen bir geleneği oluşmuştur. 
Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın, hayvancılık 
alanından hoş bir örneğidir koyun kırkma işi. 

Mayıs ayının gelmesiyle tatlı bir telaş başlamış-
tır. Sürüsü olan köylüler, kendi aralarında gün tayin 
ederek, hangi gün kimin kırkımının yapılacağını belli 
ederler. Mayıs içinde, biraraya gelerek, sırası geldi-
ğinde kırkımı yapılacak sürünün bulunduğu eve veya 
ağıla giderler. Hep beraber, imece usulü ile kırkım 
başlar. Kırkımın da bir usulü vardır. Koyun, ön ve 
arkadan da birer bacağı tutulup kaldırılarak yere yatı-
rılır. Yerde yatan koyunun, arka iki bacağının arasına 
sol ön bacağı getirilerek, bağcak denilen iple birbi-
rine bağlanır. Yalnız sağ bacağı serbest kalmaktadır. 
Bundan sonra, kırklık (makas) denilen aletle, yün 
kırkma işine başlanır. Koyunun kuyruğu önceden 
kırkılmamışsa kuyruğundan başlanarak, karnından 
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boynuna doğru kırkılır. Daha sonra aynı işlem, hay-
van ters çevrilerek diğer tarafına da uygulanır. Kırk-
ma işlemi bittikten sonra çoban, ayakları çözülerek 
koyun ayağa kaldırılır. Hastalıklardan korunması için 
hap içirilir. Sırtına/kuyruğuna daha önceden belli edi-
len renkteki boya sürülerek ayrı bir bölgeye salınır. 
Ardından, ağıldan kırkılacak bir koyun çıkarılarak bu 
çalışma, sürü bitene kadar böylece devam eder. 

Kırkım kuru, kaba bir yün toplama işlemi değil-
dir. Kırkma sırasında türküler, değişik maniler söyle-
nir, ev sahibi tarafından ikramlarda bulunulur.

Bu manilerden bazıları şöyledir.
Koyunum kırkın da gel
Yününden kurtul da gel
Allı yeşilli sürünerek
Gelin gibi süslen de gel

Manideki ifadeye dikkat edilirse, bizim halkımı-
zın gözünde koyun, sıradan bir hayvan değildir. Ade-
ta kendisi ile konuşulan, değer verilen bir varlıktır. 
“Kırkın da gel” den kastedilen bellidir. Daha sonraki 
satırda o; “Yününden kurtul da gel” denerek açık-

lanmıştır. Kuyruk veya beline sürülen boya, gelinin 
süslenmesi gibi değerlendirilmiştir.

Kırkım işlemi bittikten sonra, yün katlanarak 
yapağı şekline getirilip bir çuval veya harar’a doldu-
rulur. 

Bundan sonra sıra yünlerin yıkanmasına gel-
mektedir. Yıkama işi, yaz aylarının en sıcak günlerin-
de, suyun bol olduğu derelerde yapılır. Yün, kadınlar 
tarafından yıkanır. Önce suya yatırılan yapağılar, bir 
taşın üzerine konularak, tokaç denilen tahtadan aletle 
dövülür. Tokaçlanan yünler, kirinden arındırılmış ol-
maktadır. Daha sonra durulanan yünler, güneşe seri-
lerek kurutulur. Kuruyan yünler, hararlara (iri çuval) 
doldurularak, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere belli 
bir yerde bekletilir. 

Kırkılan bu yünler, öncelikle ev halkının ihti-
yaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Yatak, 
yorgan, yastık bunlardandır. Ayrıca eğircek (yünü ipe 
dönüştüren alet) ile, yün ip yapılarak ondan çorap, 
kazak, halı, kilim, keçe, çanta, kendir üretilir. Ayrıca 
yünler, ticari amaçla da kullanılmaktadır. Kırkma bit-
tikten sonra, yayla yolu gözükmüştür.

Yaylaya, Haziran ortalarında genellikle Hazira-
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nın 1’inde çıkılırarak Ağustosun 1’de dönülür. Köye 
17 km. uzaklıktaki Gavur Gölü’nün iki tarafında 
bulunan Keşlik Yaylası ve Yüksek Yayla’ya hareket 
başlar. Köylüler koyun, keçi, inek, gibi hayvanlarını 
davara karıştırırlar. Toplu bir şekilde sürü, çobanlar 
tarafından önden götürülür. At ve eşek gibi binek 
hayvanlarına yiyecek, içecekler yüklenmiştir. Her-
kes, kendine yetecek kadar “Tandır Ekmeği” alıp 
erzakını da tamamladıktan sonra,  günümüz Türkü-
leri eşliğinde yola düşülür. Buna köy halkı, “Yaylaya 
Çıkma” demektedir. 2 ay gibi bir süre, köyden uzak 
yaylalarda kalınacaktır. Sonraki ihtiyaçlar, gidilen 
yerde karşılanacaktır. Yalnız köy tamamen boş bıra-
kılmaz. Her evde bir kişi kalarak, köydeki ekim ve 
arazi işlerine devam eder. Geride kalan tüm canlılar; 
tavuk, hindi, kaz, koyun, keçi, inek gibi hayvanlar da 
yaylaya götürülür. Bu 17 km.lik yol, aslında şenlik 
yolu gibidir. Günümüz türküler, şarkılar, maniler, 
ezgiler, söylenerek katedilir. Bu mani ve ezgilerden 
birkaç örnek bile yayla yolunun gönül dünyasındaki 
yerini vurgulamaya yetecektir:

Yaylanın Çisesi geldi.
Baharın neşesi geldi.
Benim Sevdiğim güzel
Ciğerimin Köşesi geldi. 

Avcı amansız olmaz.
Yayla dumansız olmaz.
Beni sevecek güzel.
Dinsiz imansız olmaz.

Martinimi yağladım
Atlarımı bağladım
Nazlı yarin derdine
Otuzumda ağladım.

Yaylaların yağına
Düştüm sevda ağına
Yarim kurban olayım
Zülüflerin bağına

Yayla yolu, yaz dönemini geçirip dönülecek, ge-
çim derdinin çözümü olacak maddi bir güzergâh de-
ğildir. Yayla yolu; adeta, “sevda yoludur”. Koyunun 
kuzuya karıştığı gibi, gönül dünyasında bir birine 
sevda besleyenlerin, aynı kaderi/aynı yolu paylaştı-
ğı, gelecekte yuva kuracağı hayat arkadaşını gördüğü 
yoldur. Onun için maniler, ağızlarda gönül dünyası-
nın da sesi olur. Maniler, meramını doğrudan anla-
tamayanların sesli mektubu gibidir. Sözlü kültürün 
yetiştirdiği erler ile hanımlar, hiçbir gayri meşruluğa 
tenezzül etmeden o dilden anlamaktadırlar:

Yaylaların yolları
Sıva beyaz kolları
Yarim bindallı giymiş
Fırıldıyor pulları

Şu yaylanın yüzüne 
Koyun saldım düzüne
Ela gözlü gül yarim
Uyma eller sözüne

Yaylada kuzu meler
Sesi ciğerimi deler
O yar benim olursa
Neler alırım neler

Köylerimin yoluna
Ağaçların balına
Gönül verdim Ali’m 
Yaylaların suyuna

Yüksek Yayla ve Keşlik Yaylası, Botsa’nın yaz-
lık  mekândır. Burada sadece temiz, serin hava alın-
mayacak, aynı zamanda kışlık ihtiyaçları karşılamak 
üzere çalışılacaktır. Çünkü güz mevsiminde yayla 
dönüş günleri geldiğinde, zorlu kış hayatını idame 
etmek gerekmektedir.

Yaylaya varıldığında ilk iş yerleşmedir. Yayla 
evleri, çamursuz, topraksız; taş taş üstüne konularak 
kuru duvar halinde yapılmıştır. Toplam 10-15 metre 
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civarında bir yüzeye sahiptir. Bu yaz evlerinin içe-
risinden dışarısı görünmekte, fakat dışarıdan içerisi 
görünmemektedir. Üst tarafı hasır yada kamışla kap-
lanmış şekildedir. Hayvanlar için de arka tarafında da 
yine taş taş üstüne yapılmış üstü açık bahçe duvarı 
vardır. Elektrik olmadığından mum ışığı veya gaz 
lambası ile aydınlanma sağlanmaktadır. Yayladaki 
insanlar, akşam yemekten sonra bir meydana topla-
narak ateş yakıp, etrafına toplanırlar. Bu hem yayla 
yüksek olduğu için üşümemek, hem de bir yere top-
lanıp sohbet etmek içindir. Büyükler sohbet ederler-
ken, gençler ve çocuklar da “mendil, gelin çıkarma, 
kül taşırma, sılgıç”, vs. gibi oyunlar oynarlar. Gündüz 
ise, çocuklar kendi imkanları ile yaptıkları yere, bir 
kalın kazık çakarak kazığın üzerine ortası delinmiş 
bir dal yerleştirirler. Dalın kolay, az aşınarak dönme-
si, iyi ses çıkarması için ortasına, kaymak sürülür. 
Böylece iki ucuna binilerek oynanacak tahtaravalli 
veya salıncak gibi kendi imkanları ile yaptıkları eğ-
lence aracını kullanırlar. Çocuklar, sıkılmadan yayla 
hayatının tadını çıkarmaktadırlar. 

İki ay gibi bir süre bittikten sonra dönüş tela-
şı başlamaktadır. Buna köylüler, “Yayladan İnme” 
demektedir. Yayladan inecekleri gün, hep birlikte 
imece usulü ile çokça Höşmerim yapılır. Höşmerim, 
kendileri yaylada iken köyde ekim işlerine bakan aile 

fertlerine bir hediye gibidir. Dönüş yolu, gidiş gibi 
değildir. Yayla havasını alıp, suyunu içenler bir çeşit 
spor testine tabi tutulurlar. En ilgi çeken yarış, yay-
laya çıkan yeni gelinlerin, atlara bindirilerek köye 
kadar yarış yapmalarıdır. Buna köylüler, “At Boşan-
dırma” demektedir. Birinci gelen gelin, köy muhtarı 
ve köy heyeti tarafından değişik hediyeler ile ödül-
lendirilir. Bu ödüller inek, koç kuzu, tarla, para vs. 
gibi şeylerden oluşmaktadır. Ve anılarda “yılın ge-
lini” unvanını alır. At Boşandırma, Selçuklulardaki 
“atik-tetik” olma anlayışı, Dede Korkut’taki, ata bin-
meden ata binen, ok atmadan ok atabilen eş arama 
anlayışının günümüzde yaşayan şekli gibidir. Gelin, 
kocası olmadığı zamanlarda evini, yuvasını, namu-
sunu korumak durumundadır. Bunun için gerekirse 
bir at üzerinde koşacak, gerekirse kendini savunmak 
durumunda kalacaktır. Pratik hayatta zevkli bir şö-
len havası içinde yapılan yarışların gerisinde; aileyi, 
obayı, iffeti koruma kaygısının bulunduğu şüphesiz 
bellidir.

Şölenler, yeme-içme olmadan olmaz. Yayla dö-
nüşü, imece usulü yapılan höşmerim, yaylaya çıkan 
köylüler tarafından eşit şartlarda pay edilerek köyde 
bekleyen aile fertleri ile birlikte köye geldikten sonra 
üzerine kaymak dökülerek hep beraber yenir. Fazlası, 
Konya ve diğer illerde yaşayan akrabalara gönderilir.
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Hande Ayşegül ÖZDEMİR

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları, 
Tekstil Öğretmenliği Bölümündeki eğitimini 2009 yılın-
da tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesinde aynı yıl 
başladığı El Sanatları Bölümü Yüksek Lisans programını 
2012 yılında tamamlamıştır. 2013 yılından beri Gazi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümünde Sanatta Yeterlilik eğitimine devam 
etmektedir. K.T.O. Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde Araştır-
ma Görevliliği yapmaktadır.

PEŞKİR DOKUMACILIĞI

ÖZET
Halkın duygu, düşüncesi ve ekonomik gücü-

nü yansıtan dokumacılık sanatı, geçmişte ve günü-
müzde yaşayan ulusal kültürün bir parçasıdır. Bu 
nedenle dokumacılık maddi kültürün en önemli 
ürünleri olarak değerlendirilmektedir. İnsanların 
ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak 
amacı ile yapılan bu sanat, çevre şartlarına göre de-
ğişiklikler gösteren toplumun duygularını, sanatsal 
beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale 
gelerek geleneksel özellikler kazanmıştır. Dünyada 
önemli bir yere sahip olan dokumacılık sanatı için-
de halı, kilim, cicim gibi kirkit kullanılarak yapılan 
düz dokumalar dışında mekikli dokumalar olarak 
tanımlanan peşkir dokumalarda nadide örnekleri 
ile dikkat çekmektedir.

Anadolu’da birçok yörede peşkir dokunduğu 
gibi Konya’nın pek çok yöresinde de peşkir dokun-
muştur. Konya da günümüzde dokunmaya devam 
etmemesine rağmen, geçmişte Doğanhisar ilçesi, 
Ayaslar ve Başköy kasabalarında geleneksel olarak 
peşkir dokumacılığı yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Konya, Dokuma, Peşkir
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ABSTRACT
The art of weaving is done meet the needs of 

people as cover and protect. It has won a traditional 
feature with reflects the feelings of the community, 
artistic taste and charatistics properties. The art of 
weaving has an important place in the world with 
its material quality, technology,produst diversity, 
rich motifs and colors. İn this art except carpet, 
rug, cicim etc., which made by using kirkit, towels 
defined shuttle wevings take attention with its rare 
examples.

Towel has weaved in many regions of Kon-
ya, as many of Anatolia. Although towel weaving 
doesn’t continues at Konya today, in the past tradi-
tional towel weaving made in Ayaslar and Başköy 
towns, which places of Doğanhisar.  

Key Words: Konya, Weaving, Peşkir 

GİRİŞ 
Anadolu’nun pek çok yöresi gibi, Selçuklu 

devletine başkentlik yapan Konya’da, aynı zaman-
da bir kültür ve medeniyet merkezidir. Konya Sel-
çuklular ve Osmanlı döneminden bu yana önemli 
bir dokuma merkezi olma özelliğini sürdürmüş, 
Cumhuriyet döneminde de bu önemli özelliğini 
korumuştur. Anadolu’da birçok yörede peşkir do-
kunduğu gibi Konya’nın pek çok yöresinde de peş-
kir dokunmuştur. 

Bu çalışmada Konya peşkir dokumacılığı ile 
ilgili bilgi vermek, geçmişte dokunmuş fakat gü-
nümüzde dokunmaya devam etmeyen Konya peş-
kirlerini tanıtmak amaçlanmıştır.   

Anadolu tezgahlarında halkın daha çok kendi 
ihtiyaçlarını dokumak için ürettiği geleneksel sanat 
değeri taşıyan yerel dokumalar, kullanım amacına 
yönelik, sade, ve estetik değeri yüksek ürünlerdir. 
Göyneklik, çarşaf, çevre, çember, peşkir, peştamal 
gibi dokumalar daha çok halkın kendi ihtiyacını 
karşılamak için dokuduğu geleneksel sanat değeri 
taşıyan yerel ürünlerdir. Peşkirler bu dokuma ürün-

lerin en nadide örneklerindendir. Eski zamanlarda 
elde dokunmuş kumaşlar üzerine iki ucu işlemeli, 
yüz silmek amacıyla kullanılan. peşkirlere Anado-
lu’da Yağlık da denilmektedir. 

Farsça piş-ön ve gir- tutulan iki kelimenin 
birleşmesi ile pişe-gir (öne alınan, önde tutulan) 
anlamında dilimize geçmiş olan peşkir kelimesine 
ilk olarak Anadolu Selçuklu dönemi kaynakların-
da rastlanılmaktadır (Ölmez ve Özkoca, 2014: 34). 
Peşkir çeşitli kaynaklarda; el ve yüz yıkandıktan 
sonra kurulanılan, iki dar ucu bordürle bezenmiş, 
keten yada pamuklu dokumadan yapılmış dikdört-
gen örtü, yemek yerken eski tarzda bir peçete gibi 

dize örtülerek kullanılan bez, peçete, havlu yada ka-
lın ketenden dokunmuş kadın önlüğü olarak tanım-
lanmaktadır (Eyüpoğlu,1998; Vardarlı,1993:3435; 
Barışta,1999:222). Türk Giyim Kuşam ve Süsleme 
sözlüğünde peşkir, yağlık ile aynı anlamda kulla-
nılmakta; yağlı elleri ve dudakları silmeye mahsus 
bez, sofralarda herkesin önüne konulan el bezi pe-
çete olarak tanımlanmaktadır (Koçu 1967: 238).

KONYA’DA PEŞKİR DOKUMA 
VE KULLANIM ALANI
Konya’da peşkirler çizgili yada bezemesiz 

olarak üretilmiş, atkı ve çözgü iplikleri (keten, pa-
muk ve ipek iplikleri) boyanmadan doğal renginde 
kullanılarak dokunmuştur. Dokumalarda pamuk 

Kamçılı Peşkir Dokuma Tezgahı
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iplik, klapdan (sırma tel ile karışık pamuk yada 
ipek iplik) ve ipek iplikler kullanılmıştır. Yörede 
dokunan peşkirler, kullanılan dokuma tekniğinde 
bağlantı miktarının fazla olması, günlük olarak 
kullanılan peşkirlerin dayanıklı olmasını ve aynı 
zamanda peşkir kenarlarına işleme tekniklerinin 
rahat uygulanmasını sağlamak amacıyla genellik-
le bezayağı örgüsü ile dokunmuştur. Peşkirlerin uç 
kısımlarında renkli, pamuk, sim yada tel iplikleri 
ile desenler yapılmış ve bu desenlere göre de ‘’Yı-
lanlı Bahçe, Görbeni, Sevdalı, Narlı Bahçe, Gelin 
Başı, Dilber, Meneviş, Sarı Sevda, Servili, Rumeli 
Yedi Bahçe’’ gibi isimlendirilmişlerdir. Peşkirlerin 
eni: 40, boyları ise 150 cm arasında değişmektedir. 

Peşkir dokumaların kenar süslemelerinde,  
türk işi, hesap işi, tel kırma ve çin iğnesi işleme 
teknikleri kullanılmıştır. Genellikle, mavi, kırmızı, 
turuncu, yavruağzı, siyah, sarı, sim, beyaz, mor, 
pembe renkleri ve tonları peşkir dokumaların işle-
melerinde kullanılan renklerdir. Yıldız çiçeği, lale, 
karanfil, sümbül, S ve C kıvrımlı dallar, çiçek, to-
murcuk, yaprak, nar, üzüm, selvi ağacı gibi bitkisel 
bezemeler, fiyonk, vazo gibi çeşitli nesneler, kare, 

üçgen, düz yada verev çizgi, zik zak çizgi gibi geo-
metrik bezemeler peşkir dokumaların işlemelerin-
de kullanılan motiflerdir. Peşkir dokumaların kenar 
süslemelerinde, tığ yada iğne ile oyalanarak, saçak 
bırakılarak veya saçak bükülerek püskül yapılmış-
tır.

Peşkir el yıkandıktan, abdest aldıktan sonra 
eli yüzü kurulamak için kullanıldığı gibi, yer sofra-
sına bağdaş kurup oturduktan sonra, sofrada toplu 
veya tek tek peçete olarak da kullanılmıştır (Ön-
der 1995: 158). Avrupalı gezginlerin, Anadolu’ya 
yaptıkları seyahatlerde gözlemlerini kaleme ala-
rak oluşturdukları gezi notlarında ayrıca Osmanlı 
dönemi kaynaklarında peşkirlerin kullanım alanı 
özelliklerinden bahsedilmektedir. Osmanlı impa-
ratorluğu döneminde peşkirler, genellikle yemek 
peçetesi kullanım alanı ile ön planda olmuştur (Sö-
zen vd. 1996: 189). Konya’da peşkirler evlenme, 
doğum, askere gitme, gibi günlük hayatta hediye 
verme, hatırlatma, düğün davetiyesi gibi amaçlarla 
da kullanılmıştır.

Peşkirler genellikle mekikli veya kamçılı el 
dokuma tezgahlarında, sık yada seyrek olarak, be-

Mekikli Dokuma Tezgahı (Prof. Dr. Haşim KARPUZ)



374 375

zayağı örgüsünde, pamuk, ipek yada keten iplikler 
kullanılarak dokunmuştur.

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 
Konya’ya ait pek çok peşkir dokuma örneği Konya 
Etnografya Müzesinde yer almaktadır. Bu çalışma-
da bu örneklerden seçilen bir grup peşkir dokuma-
ya yer verilmiştir.    

Konya etnografya müzesinde yer alan peşkir 
dokuma örnekleri keten ve pamuk iplikleri kulla-
nılarak bezayağı dokuma örgüsü ile dokunmuştur. 
Peşkirlerin kısa kenarları renkli ipek iplikleri ve 
klapdan kullanılarak bitkisel bezemelerle süslen-
miş, işlemelerde kullanılan motiflere göre dokuma-
lar isimlendirilmiştir. Peşkirlerin kısa kenar uçları 
saçaklı bırakılmış yada oyalanmıştır.

SONUÇ
Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış 

olan Konya’da dokumacılık, ağaç işçiliği, dericilik, 
keçecilik, bakırcılık gibi pek çok el sanatı ürünü 
zaman içinde gelişerek geçmişten günümüze kadar 
gelmiştir. Ancak Osmanlılar döneminde de sürdü-
rülen bu sanatlar günümüzde ya ortadan kalkmış 
yada yok olmak üzeredir. Geçmiş dönemlerde üre-
tilen el sanatı ürünleri ülkemizde veya yurtdışında 
pek çok müzede sergilenmektedir. Kültürümüzde 
önemli bir yere sahip olan Konya yöresine ait pek 
çok peşkir dokuma örneği de Konya Etnografya 
Müzesinde yer almaktadır. Bu çalışmada bu ör-
neklerden seçilen bir grup peşkir dokumaya yer 
verilmiş, Konya peşkir dokumacılığı ile ilgili bilgi 
verilmiştir.

Kültürümüzde önemli bir el sanatı olan peşkir 
dokumacılık, Konya’nın özellikle Ayaslar kasaba-
sında 15-20 yıl öncesine kadar mutlaka her evde 
bulunan dokuma tezgahlarında dokunmuştur. Kon-
ya’da kaybolmaya yüz tutmuş bazı el sanatlarımız 
gibi peşkir dokumacılığı’ da unutulmaya yüz tut-
muş, günümüzde dokunmamaktadır.   

Konya Etnografya Müzesi “Narlı Bahçe”

Konya Etnografya Müzesi ‘’Meneviş’’

Konya Etnografya Müzesi ‘’Bahar Geldi’’

Konya Etnografya Müzesi ‘’İsimsiz’’
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SEMERCİLİK, SÜPÜRGECİLİK
VE SEPETÇİLİK

ÖZET
Günlük yaşamın gerektirdiği ev kullanım eş-

yalarının, bölgenin hammadde yetiştirme özelliği-
ne göre çeşitlendiği Anadolu da, bitki saplarından 
ve sürgünlerinden faydalanılarak yapılan birtakım 
el sanatı ürünleri bulunmaktadır. Bu sanatlar, bazı 
su kaynaklarına yakın yerleşimlerde kendini gös-
termektedir. Konya da bataklık ve durgun su kay-
nakları etrafındaki bazı yerleşimlerde bitkisel ham-
maddenin kullanılması sonucu yapılan el sanatları 
arasında semercilik, süpürgecilik ve sepetçilik 
bulunmaktadır. Bu sanatların ortak özelliği benzer 
hammaddeleri kullanıyor olmalarıdır. Çalışma da 
bu el sanatlarının hammadde, teknik ve süsleme 
özellikleri, üretim ve pazarlanma biçimleri ile gü-
nümüzdeki durumları incelenmiştir. 

ABTRACT
In Anatolia in which the household utensils 

are compulsorily used in daily life varies according 
to the raw material growing property of the region, 



378 379

there are some handicraft products produced by 
means of benefitting from stems and shoots. The-
se handicrafts are seen in the vicinity of the settle-
ments being close to some water sources. Saddle 
and broom business as well as basketry take place 
among handicrafts carried out as a result of using 
of vegetable raw materials in some settlements 
around marsh areas and standing water sources in 
Konya. The common feature of such handicrafts is 
that they use similar raw materials. In the scope 
of this study; raw material, technical and decora-
tive features of these handicrafts and their produ-
ction and marketing ways as well as their current 
situation in recent days are examined. Also in this 
study data related to ironworking business carried 
out in the scope of small handicrafts in this frame 

in Konya and its current activities nowadays shall 
be shared. 

Key Words: Saddllework, Basketry, Broom 
business, Ironworking, Konya.

Semer Ustası

Satışa Hazır Semerler
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GİRİŞ
Konya ve çevresinde küçük el sanatlarının 

üretildiği birçok atölye ve üretim yeri olduğu bi-
linmektedir. Tarihe bakılırsa merkezde bedesten 
çarşısı civarında bulunan bazı atölyelerin küçük 
el sanatlarına ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 
Bitki saplarından ve sürgünlerinden faydalanılarak 
yapılan bazı el sanatı ürünleri de bu kapsamdadır. 
Konya da bataklık ve durgun su kaynakları etra-
fındaki bazı yerleşimlerde bitkisel hammaddenin 
kullanılması sonucu yapılan el sanatları arasında 
semercilik, süpürgecilik ve sepetçilik bulunmak-
tadır. Ayrıca Konya ekonomisine yön veren ve 
geçmişten bu güne ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
faaliyet gösteren bir başka el sanatı alanı da ham-
maddesi maden olan demirciliktir. Bu sanat alan-
larının zanaat özelliği taşımasından ve bir geçim 
kaynağı fonksiyonu bulunmasından dolayı uzunca 
yıllar bazı adreslerde yapıldığı ve kazanç elde edi-
lerek ihtiyacı karşıladığı bilinmektedir.

Pek çok sanat alanında yaşanan olumsuz ge-
lişme gibi bitkisel hammadde esasına dayanan bu 
sanatlarda ve demircilik de son yıllarda olumsuz 
bazı gelişmeler yaşanmış, pek çok atölye kapanmış 
ve bugün faaliyetlerini yürütmez hale gelmiştir. Bu 
nedenle kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde 
bu küçük el sanatlarının da yer alması söz konusu 
olmuştur. Çalışma bu küçük el sanatlarının Konya 
da bugünkü durumu hakkında bazı verileri içer-
mektedir.

SEMERCİLİK 
Semer; Beygir, katır, eşek gibi hayvanların 

sırtına yük bağlamak, ya da binmek için kullanı-
lan, ağaç bir iskeletin sazla doldurulmuş yataktan 
oluşan üstlüğüdür. En yaygın anlamıyla, yük ve bi-
nek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır gibi 
hayvanların taşıyacakları yükün hayvanın sırtına 
zarar vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri ile 
keçe arası kamış otları ile doldurulup sarılarak di-
kilen semer, çok özen isteyen bir sanat dalıdır. Se-

mer genellikle ağaç, çuval ve sazdan yapılır. Yük 
bağlamak ve binek hayvanına daha rahat binmek 
için kullanılır. 

İlk defa Araplar ve İranlılar tarafından kulla-
nıldığı, daha sonra Türklere geçtiği bilinmektedir. 
Fakat onlardan önce yaşayan Mısır, Mezopotamya 
ve Anadolu medeniyetlerinin hayvanlarla yük ta-
şımayı bildikleri, bu yüzden hayvanın sırtına yük 
taşımaya yarayan bir araç yerleştirdikleri, kazılar-
da çıkan buluntulardan ve duvar kabartmalarından 
anlaşılmaktadır.

Konya da semercilik sanatının kıdemli bir el 
sanatı olduğu Evliya Çelebinin kaynaklarından da 
anlaşılmaktadır. Semer yapımını da kapsayan sa-
raçlık sanatı 1940 lı yıllarda Konya da 23 dükkân 
kaba işlerle 5 dükkân ise ince işçiliğin yapıldığı 
atölye konumunda faaliyet gösteriyordu. Yine aynı 
kaynaktan alınan bilgiye göre Konya atölyeleri dö-
nemin en önemli ve zevkli semer üretim yerleri idi. 
Bugün ise yine benzer adreslerde yer alan 4 atöl-
ye de semer üretimi devam etmektedir. Ulaşılan 
4 saraç ve semer ustasının biri faaliyetlerine daha 
teknolojik olarak devam etmekte diğerleri yaşları 
itibari ile yılda birkaç kez gelen talebi değerlendi-
rerek semer üretimi yapmaktadır. İnceleme yapılan 
atölyelerde çalışan ustalardan Necati ÇETİNBAŞ, 
Mevlüt GÜNEY, İhsan DİĞİLLİ ile görüşülmüş-
tür. Bu ustalar faaliyetlerine daha çok saraçlık kap-
samında her türlü binek hayvanı ihtiyacını karşıla-
mak üzere devam ederken, İhsan DİĞİLLİ semer 
üretiminde daha fazla faaliyet göstermektedir. Yaş 
itibari ile diğerlerinden daha genç olan ustanın ya-
nında bir çırağı bulunmakta, bu nedenle gelecek 
için birtakım endişeler taşımaktadır. Bu atölyelerin 
tamamı esnaf odaları çatısı altında bulunan ayak-
kabıcılar odasına bağlı olarak çalışmaktadır (Be-
zirci 2003).

Hammadde, yapım ve süsleme teknikleri
Bir bataklık hammaddesi olan bataklık sazı 

ve berdi olarak bilinen kofa semerciliğin ana ham-
maddesidir. Kargı kamışı gibi bataklıkta yetişir. İçi 
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süngere benzer. Sıkıldığında tekrar eski haline dö-
ner. Bu özelliğinden dolayı semer yapımında dolgu 
malzemesi olarak kullanılır. Semerin gövdesinin 
esnek olmasını sağlar. Sağlıklı, doğal bir malze-
medir. Bataklıkların kurutulması ve sulak yerle-
rin kalmaması bu bitkinin de yok olmasına sebep 
olmuştur. Günümüzde ise yok denecek kadar az 
yetişmektedir. Konya ve çevresinde sadece göller 
bölgesindeki bataklık alanlarda görülmektedir.

Sicim (Kınnap) keten, kenevir gibi bitkilerin 
liflerinden yapılan ince ve sağlam ip, ve sırım,ola-
rak bilinen sahtiyanın ıslatıldıktan sonra makasla 
ince ince kesilmesiyle elde edilen deri şeritler de 
dikiş işlerinde kullanılmaktadır.

Koyun yapağısından dövülerek ve sıkılarak 
dokuma işlevi yapılmadan elde edilen bir çeşit 
kaba kumaş olan keçe ve bitkisel liflerden dokun-
muş kaba örgülü bir kumaş olan telis ise semerin 
oturak kısmında kullanılmaktadır.

Balmumu, sicimin mumlama işleminde kulla-
nılır. Sicimi dış etkenlerden koruduğundan semerin 

dikişlerinin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Çuvaldız ise yaklaşık otuz ila kırk santimetre 

uzunluğunda oldukça büyük bir dikiş iğnesidir ve 
semercilikte kullanılır.

 Semerci makası 35-40 santimetre boyunda 
bir makas olup keçe ve deri kesmek için kullanılır. 
Tarihte demirciler tarafından semercilere özel ola-
rak yapıldığı bilinmektedir.

Konya atölyelerinde semer ustası kullanacağı 
malzemeleri kendi imkanları ile temin etmektedir. 
En önemli malzeme olan bataklık sazı (hasır out), 
berdi ve kamışlar Akşehir ve çevresinden, deriler 
Yalvaçtaki tabakhanelerden ve Bursa dan temin 
edilmektedir. Keçe ise Konya ve çevresinden elde 
edilmektedir.İhsan Diğilli usta ise diğer atölyeler-
den farklı olarak deriyi ton ile ifade edilebilecek 
miktarda toplu aldığını ve kendi imkanları ile iş-
leyerek kullandığını ifade etmiştir. Ustadan alınan 
bilgilere göre bazı özel derilerin bulunmasında 
zorluk çekilmektedir. Parçaların birleştirilmesinde 
kullanılan metal aksamlar ise döküm yolu ile elde 
edilmekte ve özel talep yolu ile Konya dışından 
elde edilmektedir (Bezirci, 2003).

Semerin gövdesi telis kumaştan dikilir ve 
mindere benzer. Gövdenin içine semerci tara-
ğından geçirilerek dilimlenmiş bataklık ham-
maddeleri (berdi) yerleştirilir. Semerin şeklini 
oluşturan bölgelere berdi dilimlenmeden ko-
nur. Mindere benzeyen bu gövde ortasında iki-
ye katlanır. Ön cepheden görünüşü “V” şek-
lindedir. Islatılarak yumuşatılmış teke derisi, 
oluşturulan bu gövdenin üzerine sicimle dikilir. 
Semerin ahşap bir iskeleti vardır. Bu iskelet, yan 
ağacı, parmak ağacı, ön ve arka kaş ağaçları gibi 
parçalardan oluşur. Öncelikle parmak ağaçları ıs-
latılır ve ateşte ısıtılır. Yumuşayan ağaçlar ortasın-
dan otuz derecelik bir açı yapacak şekilde eğilir ve 
bu şekilde kurumaya bırakılır. Semerin ahşap is-
keletinin sağlam olması için, bu kısımda sert ağaç 
cinsleri kullanılır. Bu ahşap iskelet, deri ile kaplan-
mış gövdeye üst taraftan oturtulur ve iskeletin yan 
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ağaçlarından semerin gövdesine sicimle sıkıca tut-
turulur. Daha sonra semer ters yatırılarak iç tarafı-
nın keçesi sırımla dikilerek semer tamamlanır (İh-
san DİĞİLLİ den alınan verilere göre, Ekim 2015).

Semerin süslenmesi için ise renkli keçeler yu-
varlak şekillerde kesilerek komposizyon yapılır. 
Eskiden semerin ön dikişleri, aralara mavi bon-
cuklar sırıma geçirilmek suretiyle dikilirdi. Daha 
sonraları çıkan parlak kabara çivileri de semerin 
süsleme işleminde kullanılmıştır  (İhsan DİĞİLLİ 
den alınan verilere göre, Ekim 2015).

Semerciler ölçü alırken terziler gibi ölçü aleti 
kullanmaz, bunun yerine ya karışlarını ya da berdi-
ye attıkları çentikleri kullanırlar. Semeri yapılacak 
hayvanın vucut ölçüleri belirlendikten sonra dikim 
yapılır.

Karatay ilçesinde yaşayan usta İhsan DİĞİL-
Lİ kendisini 20 yıldır severek yaptığı semercilik 
mesleğinin son ustası olarak görmektedir. Türkiye 
genelinde olduğu gibi Konya da da semerciliğin 
zor günler yaşadığını belirten semer ustası, geç-
mişte semerciliğin en gözde meslekler arasında yer 
almasına rağmen, teknolojinin gelişmesiyle birlik-

te mesleğin kaybolduğunu üzülerek ifade etmiştir. 
20 yıldır semercilik yaptığını söyleyen usta 

“Sektöre ilgi azaldığı için kimse semerci olmak is-
temiyor. Artık kimse çocuğunu semercide çalıştır-
mak istemediği için çırak bile bulamıyoruz. Bizden 
sonra mesleğin devam etmeyeceğine inanıyorum, 
sadece semercilik değil bir kültür de kaybolacak” 
diyerek bu konudaki kaygılarını dile getirdi. Diğer 
sanatlarda da yaşanan bu yok olma süreci semerci-
lik sanatında da kendini göstermektedir.

Üretilen eserler ve pazarlanma biçimleri, 
bugünkü durumu

İncelenen tüm atölyelerde pazarlama gelen 
talepler doğrultusunda yapılmaktadır. Bu nedenle 
düzenli bir üretim süreci görülmemiştir. Kazanç 
bitmiş ürünlerin satılmasının dışında, yıpranmış 
ürünlerin tamiratı yoluyla da sağlanmaktadır. Us-
talar verilen emeğin karşılığının tam alınamadığı-
nı ve günümüz şartlarında ev geçindirmenin zor 
olduğunu ifade etmişlerdir. Kazancı daha iyi olan 
atölyelerin ise hammadde temini ve diğer atölye-
lere satışı yoluyla kazancına destek olduğu görül-
müştür. Daha geniş bir pazarlama sürecinin bu iş 

Satışa Hazır Sepetler
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ile ilgilenecek genç ve yetişmiş insanlar sayesinde 
olabileceğini düşünen ustalar, değişen yaşam ko-
şulları nedeniyle semere olan ihtiyacın her geçen 
gün azaldığını da belirtmişlerdir.

SEPETÇİLİK
Ağaçların ince sürgünlerinden ve bitkilerin 

odunlaşmamış saplarından faydalanılarak yapılan 
örgü ve el sanatı ürünleri sepet, bu el sanatı ala-
nı ise sepetçilik olarak tanımlanmaktadır (Atay 
1987). Sepetler, yiyecek eşya taşımak için üretilen, 
kulplu ya da kulpsuz taşıma veya saklama kapla-
rıdır. Sepetçilik, insanlık tarihiyle başlar. Toplum-
ların kültür tarihlerine katkısı bulunan sanatlardan 
biri olan sepetçilik, bugün dünyanın çeşitli ülke-
lerinde hammaddenin bulunduğu bölgelerde halen 
uygulanmaktadır (Gürtanın 1961). 

Bilim adamlarına göre, neolitik insanının kül-
tür tarihine katkılarından biri sepetler, kullanım 
alanlarına veya işlevlerine göre üzüm, yumurta, 

çamaşır ve çiçek sepeti gibi isimler alırdı.
Sepetçiliğin çok eskilere dayanan bir meslek 

olduğu söylenebilir. Ambalaj ve paket sanayinin 
gelişmediği, sanayi devrimi öncesi dönemlerde 
sepetler balıkçılıkta, tarlada, bağda, bahçede, çi-
çekçilikte, zeytincilikte, meyve ve sebzelerin ta-
şınmasında, inşaatlarda ve daha pek çok alanda 
kullanılırdı. Ülkemizde ise sepetçilik daha çok 
Kastamonu, Konya, Trabzon, Rize ve Edirne il-
lerinde yaygın olarak uğraşılan önemli bir geçim 
kaynağıdır.

Konya ve çevresi hammadde teminine bağlı 
olarak küçük el sanatlarının üretildiği bölgelerden 
biridir. Konya da geleneksel biçimde kullanım ala-
nı bulan ve üretilen sepetler, günlük hayatın vaz-
geçilmez kullanım eşyalarındandır. Bağ bozumun-
dan buğday hasadına çeşitli kullanım alanları olan 
sepetler, Konya ve çevresinde bulunan atölyelerde 
üretilmiş ve halkın ihtiyaçlarını gidermiştir. İhti-
yaçların değişmesi ve sepet yerine kullanılabilecek 
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farklı ürünlerin piyasaya çıkması ile kullanım alanı 
oldukça daralan sepetler, bugün Konya da üretil-
memektedir. 

Hammadde - yapım ve süsleme teknikleri
Sepetçilikte genellikle ot, bambu, mısır sapı, 

bataklık sazı, saman sapı, böğürtlen, rafya, kamış, 
bitki saplarıyla, bodur söğüt, kestane, fındık, siyah 
akça ağaç vb. gibi ağaç filizleri kullanılır (Gürtanın 
1961). Konya da üretilen sepetlerde ise bölgenin 
coğrafi özellikleri doğrultusunda yetişen; bataklık 
sazı, kamış, söğüt ve benzeri ağaçların dalları ve 
bitki (arpa, buğday, yulaf) sapları kullanılmıştır. 
Bu hammaddelerin gövdeleri yarılarak ıslatılır ve 
örülmeye uygun hale gelir. Arpa ve buğday sapla-
rı ise sadece nemlendirilerek sepet örücülüğünde 
kullanılır. Bugün sentetik olarak üretilen naylon 
ve buna benzer liflerden de sepetler yapılmak-
tadır. Ancak bu tür yapay hammadde ile üretilen 
sepetler, fabrikasyon özelliğe sahiptir geleneksel 
özelliği bulunmamaktadır.

Bölgelere göre farklı sepet örme teknikle-
ri vardır. Ancak bunlardan iki tanesi bütün sepet 
örme tekniklerinin temeli sayılır. Birincisi; tek bir 
liften yapılan rulo kıvrımlarının birbirleri üstüne 
dikilmesidir. İkincisi ise; kafes veya hazır örgüdür. 
Küfeler, söğüt veya benzeri ağaçların dallarının ya-
rılarak elde edilen dilimlerinin örülmesi ile yapılır-
dı. Sırtta taşınan küfelerde ayrıca kayış veya halat 
askılıklarda bulunurdu (Atay 1987).

Yarma demiri, yontma demiri, yontma tahtası, 
testere, bıçak ve tokmak sepetçilerin ve küfecilerin 
kullandıkları aletlerdir. Sepetin yapılacağı malze-
me, örneğin kestane veya söğüt dalları sepetçi us-
tası tarafından “yarma demiri” adı verilen bir alet 
ile uzunlamasına yarılır,  sırt tarafı yuvarlak olan 
dallar yontma bıçağı ile yontularak düz şeritler ha-
line getirilir ve örme işlemine başlanırdı.

Elde edilen yassı şeritler aralarına yontulma-
mış çubuklar konularak, bir alttan bir üstten geçiri-
lerek örgü yapılır. Bu örgü, hasır örgüsüne benze-
tilebilir. Sepet saplı olacaksa ağız çemberi eklenir-

ken sap dalları da örgüye dahil edilir.
Sepet veya küfenin dip tarafı sonradan ilave 

edilir. Bir bataklık bitkisi olan kamış sepet imala-
tında kullanıldığı zaman dilimlenerek ayrılır. Ka-
mıştan yapılan sepetlerin örülmesi oldukça zordur, 
bu nedenle çok zahmetli bir üründür. Bunun yanı 
sıra kamışlar dilimlendiklerinde kenarları jilet gibi 
keskin olur. Bu zorluklara rağmen kamış sepetlerin 
tercih edilme nedeni diğer sepet türlerine göre daha 
sağlam olmalarıdır.Sepet örgü biçimleri bazen me-
tal bazen da porselen gibi daha sert malzemelerle 
de taklit edilmeye çalışılmıştır. 

Üretilen eserler ve pazarlanma biçimleri, 
bugünkü durumu

Konya yöresinde üretilen, yörenin tarımsal 
ürün yelpazesi içinde daha çok kuru erzak ve üzüm 
taşınmasında kullanılan sepete “kölemen sepeti” 
denmektedir. Sepetler kullanılacakları yerlere göre 
çeşitli boy, biçim ve isimde yapılır ve kullanılırdı. 

Sepetçilik genelde bir el sanatı olduğu için her 
yöreye göre çeşitli şekilleri vardır. Örülen sepetin 
hangi amaçla kullanılacağı, örgüsünde kullanı-
lacak malzemeyi ve şeklini belirler. Mesela tahıl 
veya sıvı konulacak bir sepetin son derece sık örül-
mesi, aralarına başka malzemelerin kullanılması 
lazımdır. Bunun yanında, kafes, ağ, tuzak vb. yer-
lerde kullanılacak sepetlerse delikli olur. 

Sepetin, daha ağır yükler taşımaya yarayan, 
kaba örgülü, sağlam ve hacimli olanına ise küfe 
denir. Küfelere, hamal ve zahire küfesi gibi isimler 
verilir. Küfeler zahire ambarlarında zahire saklan-
ması veya tohumluk tahılların saklanması için de 
kullanılırdı. Konya ve çevresinde en çok üretilen 
ve kullanılan sepet türü küfelerdir.

Küfe sepetten daha büyük olmasının yanında 
şeklen yuvarlak veya dört köşe olarak üretilebilir. 
Bazı küfeler iki yanındaki meşin askılıklarla sırta 
alınır, böylelikle yükün kolay taşınması sağlanmış 
olur. Yükten iyice ağırlaşmış bir küfenin sırta daha 
az zahmetle alınmasını sağlayan üç ayaklı küfe 
sehpaları vardır. Küfe de sepet gibi, kullanıldığı 
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işe göre “oduncu küfesi”, “pazarcı küfesi”, “kömür 
küfesi” vb. şeklinde adlandırılır. 

Kökü çok eskilere dayanan sepet örme, se-
petçilik sanatı; günümüzde ambalajlama tekniği-
nin gelişmesiyle biraz gerilemiştir. Çünkü eskiden 
malların piyasaya sürülmesi, tarım, bahçe, bağ ve 
balıkçılık ürünlerinin taşınması, pazara götürülme-
si ve pazarlanmaları sadece sepetle olurdu. Modern 
ambalaj sanayii ise bugün sepetçiliği yok etmiştir. 
Buna karşılık, lüks sepetçilik denilen çiçek saksısı 
ve dekorasyon amaçlı kullanılan sepet türleri ge-
lişmiştir. Bu gelişme mobilyacılıkta sandalye ve 
koltuk yapımında da kendini göstermiştir.

Şehir hayatındaki tüketim talebinin son kay-
nağı olan çiçek ve çeyiz sepeti gibi daralmış pazar 
alanları ise ucuz ithalat ile gelen ürünler tarafından 
yok edilmektedir. Plastik mutfak araç ve gereçleri, 
paket ve ambalaj sanayinin gelişerek oldukça hız-
lı ve ucuz mal üretmesi sepetçiliği ciddi biçimde 
erozyona uğratmıştır. 

Teknolojinin gelişmediği dönemlerde taşıma 
işinde kullanılan sepetleri yapan sepetçiler ya da 
küfeciler, taşıma sektörünün gelişmesi, plastik ve 
plastik türevi maddelerden yapılmış benzer mal-
zemelerin kolay ve seri yapımı, ekonomik oluşu 
nedeniyle bu meslek de unutulan zanaatlar arasın-
da yerini almıştır. Bu konuda bazı yerel kırsal kal-
kınma projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün 
Anadolu da bazı örnekleri bulunan böyle faaliyet-
ler, kaybolmakta olan sanatlarımızın yeniden can 
bulmasını sağlamakta ve hammadde kullanımını 
destekleyerek yeni işkollarının oluşmasına katkı 
sağlamaktadır.

SÜPÜRGECİLİK 
93 Harbi sırasında (1877-1878 yıllarında), 

başta Balkanlar ve Rumeli’nden gelen Muhacir-
ler (göçmenler) olmak üzere Anadolu’nun bazı 
yörelerine taşınmış geleneksel bir el sanatı olan 
süpürgecilik, hammadde olarak süpürge otu ve bit-
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kisel kaynaklar ile üretilmekteydi. Süpürge gelişen 
teknoloji karşısında temizlik aracı olarak önemini 
yitirmekte olup geleneksel bir sanat ürünü olarak 
değerini korumaktadır. Nişan ve düğün gelenek-
lerinde aynalı veya süslü süpürge diye de anılan 
çeşidiyle birlikte farklı ebatlarda ve aksesuarlarla 
üretilen süpürgeler, Türkiye’nin dört bir yanında 
ilgi görmektedir. Günümüzde hem geleneksel, hem 
de modern araç ve gereçlerle üretimi yapılmakta-
dır. Ancak Trakya bölgesinde yer alan bazı illerde 
özellikle Edirne ve çevresinde yoğun olarak yapı-
lan süpürge üretimi Konya bölgesi atölyelerinde 
aynı hızla üretilmemektedir. 

Konya ve çevresinde yer alan bataklık bölge-
ler ve çevresinde yetişen hammadde (süpürge otu) 
dolayısıyla yapılan bir el sanatı olan süpürgecilik, 
özellikle Ereğli Akgöl çevresinde görülmektedir. 
Konya da “çingene sanatı” olarak adlandırılan ba-
taklık hammaddelerinin değerlendirildiği bazı sa-
natlar kapsamında değerlendirilen süpürge üretimi, 
yalnızca hammaddenin değerlendirilmesi ve gün-
lük ihtiyacın karşılanması kapsamında yapılmış-
tır. Üretimin sınırlı olması ve günümüzde faaliyet 
gösteren süpürge atölyesinin kalmaması bu sanatın 
Konya da yok olduğunu göstermektedir. 

1950’li yıllarda Konya merkez bedesten çev-
resinde yer alan birkaç atölye de ve Ereğli de üreti-
mi yapılan ve yakın köylere pazarlanan süpürgeler, 
günümüzde üretilmemekte, ancak kullanım alanı 
daralsa bile oluşan talepler satın alınma yolu ile  
çevre illerden ve Edirne den sağlanmaktadır.Yine 
satışının Bedesten çevresindeki ticarethanelerde 
yapıldığına şahit olduğumuz süpürgelerin teknolo-
jinin gelişmesi ve yaşam koşullarının değişmesi ile 
kullanım alanının oldukça daraldığı görülmüştür. 
Edirne ve çevresinde ise geçmişte küçük dükkân-
larda süpürge üreten esnafı bugün, daha modern bir 
üretim tekniği ile belli alanlarda (eski garajlar ve 
ticaret borsası içindeki bölgede) görmek mümkün-
dür (http://www.unutulmussanatlar.com/2015/09/
supurgecilik.html).

Hammadde, yapım ve süsleme teknikleri
Geleneksel süpürge üretiminde, tarladan top-

lanan süpürge telleri süpürge yapımına uygun 
uzunlukta kesilir, tohumları ve yaprakları ayıkla-
nıp demetler haline getirilerek üretici tarafından 
borsada satışa çıkarılır. Islatılan teller, kapalı ve 
penceresiz bir odaya konularak kükürtle ağartılır. 
Ayıklanan tellerden dolgun ve kalın olanlar tepelik, 
ince ve cılız teller ise işlik olarak ayrılır. Teller “sa-
rıcı” olarak tabir edilen kişilerce temizlenir.4-9- ya 
da daha çoğu bir araya getirilerek yavru demetler 
yapılır.Bunların ikisi birleştirilir., pamuk ipliği ile 
bağlanarak süpürge taslağı oluşturulur. Bağlayıcı-
lar bu taşlağın sapına 4-5 tel yerleştirerek tepelik 
yaparlar.”Ayakcak” denilen mengene yardımı ile 
sap üç ya da daha çok yerinden galvanize tel ile 
bağlanır.Süpürge taslağına el mengenesi yardımı 
ile süpürge biçimi verilir. Tokmakla vurularak bu 
biçim pekiştirilir ve üç ya da daha çok yerinden 
çuvaldızla dikilir.

Bu işlemlerin ardından evlenme geleneklerin-
de bazı yörelerde önemli bir yeri olan ve genç kız-
ların çeyiz eşyaları arasında da özel öneme sahip 
süpürgeler, günlük ihtiyacın giderilmesi amacı ile 
satışa sunulurdu.

Süpürge Ustası (Edirne merkez çarşısı)
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Üretilen eserler ve pazarlanma biçimleri, 
bugünkü durumu

Basit el araçlarından olan el yapımı tel süpür-
gelerin, teknolojik gelişmelerin etkisiyle günlük 
hayatta kullanımı azalırken Konya atölyelerinde 
üretimi de kalmamıştır. Anadolu da özellikle Edir-
ne ve çevresinde yeni bir nitelik kazanarak Edir-
ne’ye has, ilin kültürünü tanıtan bir hediyelik eşya 
şekline dönüşen süpürgeler Konya ve çevresinde 
üretilmemektedir. Kökeni oldukça eski bir tarihe 
dayanan süpürgecilik, 1950’li yıllarda her birinde 
8-10  kişinin çalıştığı 25 kadar süpürge atölyesi ile 
üretim yapmaktaydı (Günalan, 2003). Ancak son 
dönemlerde bu işten para kazanma imkânları azal-
dıkça süpürge ustalarının sayısı da azalmış, bu işi 
meslek olarak yapabilecek gençler başka iş kolları-
na yönelmişlerdir. 

SONUÇ
Sonuç olarak incelenen küçük el sanatlarından 

Konya da faaliyet gösteren ve bugün atölye bazında 
üretimi devam eden sadece semerciliktir. Sepetçi-
lik ve süpürgecilik ise geçmişteki önemini koruma-
makta, ihtiyaç duyulabilecek yeni ürünlerin temini 
ise yakın bölgelerden sağlanmaktadır. Hayvancılık 
faaliyetleri devam eden kırsal kesimde ise semer 
kullanımı devam etmekte, ancak faaliyet gösteren 
atölye sayısı oldukça az bulunmaktadır. 

El sanatları bir toplumun aynası ve geleceğe 
tuttuğu ışıktır. Günümüzde her ne kadar bazı el sa-
natları yok olma durumunda olsa da geçmişte büyük 
bir misyon üstlenerek geleceğe ve modern topluma 
geçişi sağlamıştır. El sanatları özelliklerini kaybeder-
ken toplumda hala az da olsa bazı kişiler meslek ola-
rak yaşatmakla beraber, günümüzde el sanatları ço-
ğunlukla fabrikasyon atölyelerde devam etmektedir. 

İnceleme yapılan atölyelerin tümünde ortak 
beklenti kaybolmakta olan ve zor şartlarda sürdü-
rülen bu sanatların yapıldığı iş yerlerinden alınan 
verginin kaldırılması, ya da en azından kazanca 
paralel olan daha düşük bir verginin alınmasıdır. 

Bu anlamda sanat çevrelerine sitemli olan ustalar 
ilgisizlikten yakınmakta ve gelecek ile ilgili çok 
büyük ümitler taşımamaktadırlar. Bazı ustalar ise 
meslekleri ile ilgili iyi bir örgütlenmeye ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmekte ve zaman, zaman kültür 
bakanlığından istek ve taleplerin sorulduğu ancak 
ne hammadde boyutunda ne de pazarlama ve ta-
nıtım açısından hiç birinin yerine getirilmediğini 
ifade etmektedirler. Son yıllarda yaşanan bu olum-
suz gelişmeler yanında, bu küçük el sanatlarının 
belgelenerek geleceğe aktarılması amacı taşıyan 
birçok organizasyon bulunmakta, bu çalışmalar en 
azından gelecek kuşakların bu ata el sanatlarını ta-
nımalarına vasıta olmaktadır.
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Emine ESİRGENLER

1959 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi-
ni Konya’da tamamladı. 1978 yılında Kız Sanat Yüksek 
Öğretmen Okulu Giyim Bölümünden mezun oldu. Aynı 
yıl Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde öğretmen-
liğe başladı, 1979 yılında Müdür Yardımcılığı görevine 
atandı.  1989 yılında Konya Çumra Sağlık Meslek Lisesi 
kurucu okul müdürlüğü yaptı. 1995 yılında Mesleki Eği-
tim Fakültesinde lisans tamamladı. 1996 yılında Meram 
Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesine giyim öğretmeni ve 
bölüm şefi, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eği-
tim Fakültesi’nde uzman, 1999 yılında öğretim görevlisi 
olarak görev yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Sanat 
ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı bölümünde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır. Alanında yapılmış birçok 
ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Günümüzde 
mesleki ve sosyal kuruluşlar yararına faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

ŞAPKACILIK

ÖZET
Tarih boyunca kişilerin rütbesini ve sosyal 

statüsünü belirleyen şapka, günümüzde eski öne-
mini kaybetse de önemli giyim tarzıdır. Şapkanın 
tarihçesini ve kullanış şekillerini incelediğimizde 
her devirde, her milletin kendine göre bir başörtü-
sü veya şapkasının bulunduğunu görürüz. Çok sı-
cak ve soğukta başı örtmek, korumak ihtiyacından 
doğmuştur. Şapka bazı ihtiyaçlara cevap vermek 
için olduğu kadar, süs arzusuyla da kullanılmış ve 
kullanılmaktadır.

Baş giyimleri, aynı zamanda bir milletin veya 
bir sınıfın alameti olarak da kullanıldığından şekil-
leri gelenek halini almış ve birçok milletlerde bun-
lara dini ve milli bir mahiyet verilerek mukaddes 
sayılmıştır. Ancak günümüzde şapka, ısmarlama 
yapılır olmaktan çıkmış, günlük yaşam sırasında 
hemen hemen hiç giyilmez olmuştur.

Bu çalışmanın amacı; kaybolmaya yüz tutan 
ŞAPKACILIK mesleğini incelemek, özelliklerini 
belirlemek, bu mesleğe sahip çıkarak canlanması-
na katkı sağlayabilmektir.

Çalışmada, literatür taranmış, Konya ilinde 
şapkacılık yapmış veya satışını yapan kişilerle 
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görüşülmüştür. Veriler ışığında bilgilerin dökümü 
gerçekleştirilmiştir. Sonuca ulaşılmaya çalışılarak, 
öneriler belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şapka, Şapkacı, Şapka-
cılık, Moda

ABSTRACT
Hat is an important clothing style and determi-

nes the rank and social status of people throughout 
history despite losing its old importance in nowa-
days. When we examine and usage styles of the 
hats in every era we see that every nation has their 
own headscarf or hat. To cover the head in very 
hot and very cold air was occured from the need of 
protection. Hat is used as well as to respond some 
needs, it is also used as ornamental.

Head wear is also used as a sign of a nation 
or class and its types has become a tradition and in 
many nations they were considered sacred by gi-
ving them religious and national nature. But today 
hats are not produced as custom and it is almost 
never used in daily life.

The purpose of this study is examining the va-
nishing hat making profession, determining its pro-
perties, claiming that profession and contributing 
that professions revival.

In this study literature is checked, interviewes 
are made by hat makers or hat sellers in Konya. Da-
tas were analyzed in the light of the informations. Su-
ggestions are identified by trying to achieve a result.

Key words: Hat, Hat Maker, Hat Making, 
Fashion

GİRİŞ
Bu çalışmanın konusu Konya ilinde kaybol-

maya yüz tutmuş mesleklerden “Şapkacılık” ola-
rak belirlenmiştir. 

Şapka sözcüğünün kökeninin nereden geldiği-
ne dair değişik tanımlamalar yapılmaktadır. Arap-

ça’da “kafes” anlamı taşıyan Şebik’den, Polenez-
ce’de Czepska’dan (Şapska), Latince’de ise “Cap-
pa” kelimesinden gelmiş olup, başa giyilen başlık 
anlamına gelmektedir. Şapka giyimde genel olarak 
değişik desen ve şekillerde olan kıyafetin, şıklığını 
tamamlayan bir aksesuardır (Uysal, 2011, 30)

Şapka; değişik malzemelerden, çeşitli şekil-
lerde yapılan; erkek, kadın ve çocuklar tarafından 
giyilen başlıktır. Şapka yapan ve satan kimse Şap-
kacı, Şapkacının yaptığı iş Şapkacılıktır. 

Şapkanın işlevsel özellikleri arasında, rütbe 
ve statü sembolü olması, üniformaların ve kıya-
fetlerin tamamlayıcı görevlerini üstlenmesi, dinsel 
ve siyasal mesajlar taşıması, dikkat çekmesi, cezp 
edici, kötü görüntüyü saklayarak, kişisel mesajlar 
vermesi gibi çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır 
(Fotoğraf 1).

Şapkanın tarihçesini ve kullanış şekillerini in-
celeyecek olursak her devirde, her milletin kendine 
göre bir baş örtüsü veya bir şapkasının bulunduğu-
nu görürüz. 

Çok sıcak ve soğuklarda başı örtmek, korun-
mak ihtiyacından doğmuştur. Fakat mutedil iklim-
li, medeni memleketlerde şapka bazı ihtiyaçlara 
cevap vermek için olduğu kadar, süs arzusuyla da 
kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Baş giyimleri, aynı zamanda bir milletin veya 
bir sınıfın alameti olarak da kullanıldığından şe-
killeri gelenek halini almış ve birçok milletlerde 
bunlara dini ve milli bir mahiyet verilerek mukad-
des sayılmıştır. Bundan dolayıdır ki, baş giyimleri 
milletlerde inkılap olmadıkça uzun asırlar kendi 
şekillerini muhafaza etmişlerdir.

Sümerlerin, Asurların, Mısırlıların ve İranlı-
ların kendilerine mahsus şekillerdeki baş giyimle-
rinin asırlarca devam ettiği ve o milletlerin birer 
sembolü sayıldığı bugün tesadüf edilen eski ka-
bartma ve resimlerden anlaşılmaktadır. 

Türklerin Orta Asya’da giydikleri başlıklar 
umumiyetle posttan idi. Keçe külah üstüne bez sar-
mak suretiyle yapılmış olanları da vardı. Osmanlı 
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Türklerinde baş giyimleri birçok şekiller almıştır. 
Bunlara başı örten manasında Farsça’da Serpuş 
denilmiştir. Bu tabir erkeklere mahsustur. Araplar 
serpuş kelimesinden alarak, başlarına giydikleri 
püsküllü yuvarlak başlıklara Tarpuş demişlerdir. 
Türkler başlıklara börk, külah, fes vb. gibi isimler 
vermiş, bunların üzerine sarılan bezlere de destar 
veya sarık demişlerdir. Eskiden sarık sarmak adeta 
bir sanat haline gelmiş bunu yapanlara destarbend 
denilmiştir. Tanzimat’tan sonra sarıklı kavuklar 
yalnız din adamları tarafından giyilmeye başlan-
mıştır. 

Garp memleketlerinde şapka, şekil itibarıyla 
mevsimden mevsime değişir. Fakat şapkanın esas 
şekli son asırlarda değişmemiştir. Bazı teferruatları 
da eskiden olduğu gibi kalmıştır. Bazı şapkaların 
üzerinde görülen kurdelenin sebebini epey eski za-
manlarda aramalıyız. Evvelce bir veya iki baş ölçü-
süne şapka yapılırdı. Şapkayı giyenler bu kurdele 
ile şapkayı başlarına göre küçültüp büyültürlerdi. 
Eski Yunanlılar yolculuk esnasında, önden iple çe-
neye bağlanan ve icabında arkaya atılan kenarları 
geniş, yassı bir başlık kullanırlardı. Şapkada çene-
ye bağlanan bu ip hala bazı şapkalarda vardır. 

Eskiden Türk kadınları ev içinde de başla-
rı açık gezmezlerdi. Sokağa çıkarken başlarına 
ve başlıklarının üzerine ayrıca bir örtü örterlerdi. 
Bunlara yaşmak, peçe, baş örtüsü gibi isimler veri-
lirdi. Bu örtülerin altına gerek süs, gerek başı koru-
mak maksadıyla yemeni, hotoz, takke, fes, üsküfe 
vb. isimler verilen başlıklar giyilirdi. Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde çeşitli başlıklar giyinildiğini bu-
gün de görmekteyiz (Mesleki ve Teknik Öğretim 
Dergisi, 1958, 30-31).

Şapka çağlar boyu önemli evrimler geçirerek 
şekilsel olarak değişiklikler göstermiştir. Farklı dö-
nemlerdeki kişilerin şapkalarına ve giyim şekille-
rine bakılarak hangi kültürü yansıttığını anlamak 
mümkündür. Şapka, anlamını koruyarak, yüzyıllar 
içinde milliyetin, politik görüşün, dinin, varlıklı 
olmanın ve mesleğin anlaşıldığı bir belirti simgesi 
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de olmuştur. İlkçağda elde edilmiş olan arkeolojik 
verilere göre, şapkayı ilk kez Mısırlılar kullanmış-
lardır. “Kloft” adı verilen bu başlıklar farklı bi-
çimlerde kullanılmıştır. Şapka eski Yunanistan’da 
fakirliğin belirtisi bir aksesuar iken, eski Roma’da 
ise, zenginliğin işareti olarak görülmektedir (Uy-
sal, 2011, 31-35).

Tarih boyunca çok zengin giyim kültürüne sa-
hip olan Türklerin, İslamiyetin başında putperest-
lik düşmanlığı nedeniyle o dönemle ilgili Türklere 
ait bilgileri bulmak oldukça güçtür. Bu konuda gü-
venilir kaynaklardan yararlanma olanağı pek bu-
lunmamaktadır.

Türk tarihinde önemi fazla olan şapka; Kaş-
garlı Mahmut’un “Divan-ü Lügati’t Türk” adlı ese-
rinde Börk olarak geçmektedir. Türkler’de şapkay-
la ilgili veri ve bilgiler Orta Asya dönemine kadar 
uzanmaktadır. Orta Asya’da elde edilen duvar, çini, 

taş eserlerden, minyatürlerden ve bölgeye ait gezi 
yazılarından şapkaların keçe ve posttan yapıldığı 
anlaşılmıştır. 13. yüzyılın ilk yarısında Konya’da 
yapıldığı anlaşılan “Varka-Gülşah” minyatürleri 
Selçuklu döneminin giyim özelliklerini anlatan iyi 
bir kaynaktır. Savaşcı figürlerin başlıklarının çe-
şitliliği de görülmektedir. Osmanlı’da baş giyimi, 
dış giyimin tamamlayıcısı görevini üstlenmiştir. 
Osmanlı’da mevkiyi belirleyen en önemli şey kı-
yafetlerin ve başlıkların son derece değerli, ağır 
malzeme ve kıymetli taşlarla süslenmiş olmasıdır 
(Uysal, 2011, 58). 

Meşrutiyetle birlikte etkili olmaya başlayan 
kadın dergileri kadının modayı takip etmesi ve sos-
yal yaşamda yerini almasında yol gösterici olmuş-
lardır. 

I. Dünya Savaşı yılları ve sonrasında Avru-
palıların işgaline uğrayan her yerde, fes azalırken 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Şapkalı Fotoğrafları
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şapka görülmeye başlamıştı. Bu ortamda Milli Mü-
cadeleciler bunların dışında kalpak giyerek kendi-
lerini ifade etmeyi tercih etmişlerdi. İsmail Habip 
Sevük’ün değerlendirmesiyle: “Kavuk ümmeti-
miz, fes Osmanlılığımız, kalpak ihtilalimiz, şapka 
inkılabımızdır” şeklinde gelişmeyi özetleyecektir 
(Özer, 2009, 374). 

Şapka inkılabının, ilklerden olması diğer re-
formlara zemin hazırlaması ve halkın nabzını ölç-
mesi bakımından önemli bir yeri vardır. Mustafa 
Kemal “Şapka Hitabını” 27 Ağustos 1925 tarihin-
de Kastamonu’da yapmıştır. Hitap sırasında elinde 
panama tipi geniş kenarlı beyaz şapkayla seslen-
miştir. Bu yenilik halk arasında iyi karşılanmış ve 
şapka kanunu çıkmadan önce halk şapkayı giymiş 
ve benimsemiştir. Hayatlarına yeni giren şapkaları 
benimsemeye çalışan halka, Resimli Gazete yeni 
şapkaları sunmaya ve bilgi vermeye devam etmiş-

tir (Onur, 2000, 73) (Fotoğraf 2).

Dikkatler büyük bir yoğunlukla şapka üzerine 
yönelmişse de, aslında onunla birlikte bütün gi-
yim kuşam değişmekteydi. Şapka çeşitlerinin fazla 
olması beraberinde hangi şapka ne zaman giyile-
ceği sorusunu getirmiştir. Dönemin basınında bu 
konuda bilgilere ulaşmak mümkündür. Şapka tür-
lerinden kep; çoğunlukla deniz seyahatlerinde ve 
mektep çocukları tarafından, kasket; seyahat, oto-
mobil gezintilerinde ve bilhassa rüzgarlı sporlarda 
kullanılır. Hasır şapka; yaz mevsimi elbiselerle, 
Panama; yazlık bir serpuştur. Yumuşak şapka; fötr 
dahi denilir. Redingot ve frak ile giyilmez. Melon; 
kavuna benzemesinden dolayı Fransızca kavunun 
karşılığı melon diye adlandırılmıştır ya siyahtır ya 
da açık kumaş rengindedir. Redingot ve frak ile gi-
yilmez. Silindir şapka; resmi merasimlerde giyilir, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Şapkalı Fotoğrafları
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parlaktır, tüylü olduğu için temizliği zordur. Bere; 
soğuk memleketlerde giyilen çuhadan başlıktır. 
Koloniyal; İngiliz şapkası da denilir, mantardan 
mamül ve hafiftir sıcak memleketler için yapılmış-
tır (Resimli Gazete, 12 Eylül, 1925).

1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ger-
çekleştirdiği şapka devriminden sonra, yurtta Ba-
tılı tarzda giyim yaygınlaşmaya başlamıştır. Tarih-
çi Cemal Kutay’ın deyişi ile de Atatürk “kendine 
özgü bir moda ekolü kurmuştu. Bazen smokin, ba-
zen frak üzerindedir. Bir kısmında silindir şapka, 
melon şapka, bazen de giydiği kıyafete göre hasır 
şapka başındadır. Bu detayların hiçbir tanesinin te-

sadüf olmadığını ve esas kılık-kıyafette neyi ifade 
etmek lazımsa o aksesuarların onda inanılmaz ku-
caklaşmasının bir tamamiyetine şahit olacaksınız” 
diyor Kutay (Onur, 2004, 97-98) (Fotoğraf 3)

Şapka devrimi her ne kadar erkekleri hedef 
alarak yapılmış olsa da, kadınlar arasında önceye 
nazaran büyük bir hızla yayılacak ve yeni model ve 
tarzlarla oluşturulan yeni moda kıyafetler gazetele-
rin kadın ve moda sayfalarında yerlerini alacaklar-
dır (İkdam, 27 Eylül 1925). 

Şapka inkılabıyla birlikte gazetelerde şapka 
reklamları sıklıkla görülmeye başlar. Şapka kulla-
nımının artmasına rağmen 1930’lara gelindiğinde 

Şapkacı Ali ve Mehmet Nuri Göksüçukur (Göksu Şapka)



394 395

şapkacılık sanatının Türkiye’de çok fazla gelişme-
diği, fazla satışa rağmen yerli imalathanelerin yete-
ri kadar gelişmediği bir gerçektir (Cumhuriyet, 29 
Haziran 1930).

1932 yılında Fransa’da şapka ve terzilik eğiti-
mi alarak yurda dönen Ergun ve Türkan adında kız 
kardeşlerin isimleri geçmektedir (Onur, 2004, 99).

Lütfiye Arıbal mesleğe başladığı (1947-1987) 
o yıllarda 29 Ekim “Cumhuriyet Balosu” için özel 
kıyafetler hazırlandığını belirtiyor. Geçmişte şap-
kanın eksikliğinin büyük bir rahatsızlık verdiğini 
ve şapkanın kıyafeti tamamlayan bir unsur olduğu-
nu söylüyor. “Çalıştığımız yıllarda giyinmeye uzun 
zamanımız olmadı. İş çıkışı bir kokteyle gidecek-
seniz pratik çözümleriniz olmalıydı. Ben siyah bir 
tayyör giyerdim. Onun üzerine büyük bir şapka 
veya ona uygun bir çiçekle şık oluverirdiniz”

Arıbal, şapka modasının ünlü isimlerinden 
bahsederken, geçmişte şapkaya ne kadar önem 
verildiğinin bir işareti olarak Vitali Hakko’nun 
“Vakko” mağazasını açmadan önce “Şen Şapka”yı 
kurduğuna dikkat çekiyor. O günlerin şapka istek-

Şapkacı Hasan Toygar (Tülin Şapka)
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lerini karşılayan Rus asıllı Bella’nın ve kendi atöl-
yesinin de bulunduğu Mısırlı Han’daki Dimatos 
ve Madam Pierre’nin de dönemin en ünlü isimleri 
olduğunu hatırlatıyor.

Şık hanımlara daima elbiseleriyle uyumlu 
şapka önerdiklerini belirtiyor. Evliliklerde, düğün-
de gelinlikten önce nikah kıyafeti hazırlandığını ve 
bu kıyafetin şapkası olduğunu vurgulayan Modacı 
Arıbal “Şapkanın giyildiği yerler çoktu, öğle ye-
meklerininki başka, akşam yemeklerininki başkay-
dı. Opera ve sinemada şapka giyilirdi” diyor. Şim-
di şapka giyilmemesinin ekonomik nedenlerden 
kaynaklanmadığını, çünkü geçmişte ucuz olarak 
da üretildiğini söylüyor. “Sanırım saç modelleri 
neden oldu, krepe yapılmış kabarık saçlara şapka 
kullanmak zor olduğundan belki de günümüz ka-
dını artık rahatı, hafifi sevdiğinden bıraktı. Şapkayı 
bir asalet, uygarlık ve şıklık sembolü olarak değer-
lendiriyor (Onur, 2004, 131).

Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı, 

insanların artık şaşalı balolara rağbet etmedikle-
rini, kılık-kıyafetin gösterileceği yerlerin gittikçe 
azaldığı düşünülmektedir. Daha çok düğünlere ve 
kabul günlerine giderken özel giyinmeye çalışıyor 
insanlar. Günümüzde her an koşuşturmaca için-
deyiz, bu yüzden sadelik ve pratiklik yaşamın her 
noktasına sızdı.

Batılılaşma sürecinde değişen erkek kıyafet-
lerinde en çok göze çarpan İstanbulin, pantolon, 
iskarpin ve bu giysileri tamamlayan şemsiye, eldi-
ven, şapka, baston gibi aksesuarlardır (Hiçyılmaz, 
1991, 71).

1960’lara kadar erkekler arasındaki toplumsal 
statü ayrımını belirlemede en önemli rolü oynayan 
giyim eşyası şapka olmuştur. 19. yy. boyunca bir-
çok yeni şapka türü ortaya çıkmış ve toplumun fark-
lı katmanlarında hemen benimsenmiştir. Şapkalar; 
ceket ve pantolonlardan daha düşük bir harcamayı 
temsil ettiklerinden, “geleneksel sınıf sınırlarını 
belirsizleştirmek ve dönüştürmek” için ideal fırsat 

Ahmet Ergun Şapka Koleksiyonu
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sağlamıştır (Robinson, 1993, 39). Erkek şapkaları 
ayrıca belirli şapka türlerinin toplumsal tabakalarla 
yakından ilişkili hale gelmeleri olgusunda görüldü-
ğü gibi toplumsal statü konusunda yanıltmak ye-
rine statü talebinde bulunmak ve mevcut statüyü 
korumak için kullanılmıştır. Bir erkeğin üstlerine 
saygısını ifade etme yollarından biri olan “şapkay-
la selamlama”nın incelikli adetleri sınıf sınırlarını 
belirlemede şapkanın önemini yansıtır (McCannel, 
1973). Aileyi kamu alanlarında erkek temsil etti-
ğinden ailenin statüsünü belirlemek için kadınların 
şapkalarından çok erkeklerinki kullanılmıştır. Ka-
dın şapkaları erkeklerinkinden daha çeşitli ve daha 
bireyseldir (Wilcox, 1945). Kadın şapkaları dikkat 
çekici bir tüketime örnektir. 

19. yy., 20. yy. başlarında şapkalar tüm top-
lumsal sınıflar tarafından kullanılmıştır. Çöp topla-
yıcılarının, fabrikaları terk eden işçilerin, işçi gös-
terilerinin fotoğrafları herkesin bir tür şapka giy-
diğini gösterir. Şapkalar o zamanlarda günümüzde 
yersiz görülebilecek durumlarda kullanılırdı. So-
kağa şapkasız çıkmanın kabul görmemesi bir yana, 
bireyin ev içinde de çoğu kez bazı şapka biçimleri 
kullanılmaktaydı (Crana, 2003, 114).

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıtların-
dan anlaşıldığı üzere Şapkacı Ahmet Alanya, İsma-
il Şentaşcı 1928, Mustafa Atalay 1926, Ali Gök-
suçukur 1936, Hüseyin Çölboy 1933, Osman Nuri 
Küçükkatırcı 1933 ağabeyi Ali Küçükkatırcı 1927, 
Hasan Toygar 1931, Necip Büyükkeçeci 1339 oğlu 
Mehmet Arif Büyükkeçeci 1958, Davut Önal 1950, 
Mehmet Toygar 1946, İsmail Bayrak, 1950, Naim 
Gençer 1941, Hacı Karagöz 1962 isimleri mevcut-
tur. Ancak sadece Konya’da iki şapkacı şapkacılık 
yapmaktadır. Şapkacıların bazıları iş değişikliği 
yapmış bazıları vefat etmiştir.

Ali Göksuçukur: “İlkokulu bitirdiğimde 
eniştem şapkacı Ahmet Alanya’nın yanına çırak 
olarak girdim. Dükkanı Hükümet alanında idi. 
Çıraklıkta dükkanda gel-git,indir-kaldır işleri ya-

pardım kalfalığımda orda bitti. 1955 yılında 19 
yaşımdayken Araboğlu Makası’nda Hotamışlıların 
dükkanını kiralayıp şapkacılığa başladım. İki sene 
burada çalıştım. İşlerimiz gayet iyiydi. Konya’da 
askeri ortaokul vardı. Onların şapkalarını, terfi, 
yakalarına nefti, öğrenci numarası yaptım. Cumar-
tesileri öğrenciler kapıda kuyruk olurdu. Ortaokul 
ve liselere öğrenci şapkası yapardık. Her okulun 
şeridi farklı olurdu. İmam Hatip beyaz şerit, sa-
nat okulu yeşil, ticaret lisesi kırmızı, düz lise ve 
ortaokul sarı idi. Lisenin tepe kenarına sarı biye 
geçerdi ordan fark edilirdi. Okul şapkalarını top-
tan kazalara da verirdik. Askere gittim. Askerde de 
terzihanedeydim. Askerden gelip Araboğlu Maka-
sı’nda Hacı Yusufların dükkanını kiraladım. Resmi 
subay, polis şapkası yapardım. Müşterilerimizle 
sohbet eder, çay faslımız olurdu. Daha sonra sivil 
kasket yapmaya başladım. Yanımda kalfam vardı. 
Birkaç sene çalışıp Avrupa’ya gitti. Sivil şapkanın 
sürümü daha fazla, daha karlı oldu. Bütün Konya 
köyleri müşterimdi. Konya’da kasket üzerine ima-
latta birinciydim. Başka meslektaşlarım da vardı. 
Kudret Koloncalı, Hasan Toygar Kudret rahmetli 
oldu. Hasan’ın Zafer’de dükkanı var. Celil To-
malak, Mustafa Koloncalı, Sadettin Toygay be-
nim çıraklığımda varlardı. Sabah dükkan açılınca 
hangi komşuda olacaksak sabah çayı, sonra ikindi 
çayı içilirdi. Şimdi bunlar kalktı. Esnafın düşün-
cesi şimdi para. Sohbetlerimizde ödemesi olanla-
rın parası yetişmezse aramızda toplardık. Şu anda 
Rampalı Çarşı civarında kendi dükkanımızdayız. 
1988 yılından beri. Dükkanın üstündeki tahta boş 
dikime devam ettim. Altta şapkaları sattık. Şim-
di hazır şapka, eldiven, bere, panço da satıyoruz. 
Dükkanımızda çocuk, kadın ve erkek müşterileri-
mize hitap ediyoruz. Anadolu’da örfen başı açık 
gezilmezdi. Kırsal kesimde daha çok olmak üze-
re büyüklerin yanına küçükler başı açık kasketsiz 
gidemezlerdi. Köye bayrama gidenler kasket alır 
giderlerdi bizden. Birkaç yıldır bunlar yok artık. 
Takım elbise diktiren meraklıları İngiliz kupon 
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kumaş alır, elbisenin artan parçasından bize kasket 
diktirirlerdi. Fötr şapka hazır gelirdi, biz dikmez-
dik. Evlenirken dürüye de damat için fötr şapka 
konurdu. Şapka kanunu çıkınca ithal fötr şapkalar 
geldi. Bazı Konyalılar fötr şapka giyerdi. Şapka 
yaparken malzeme rahat bulunurdu. Önceleri kas-
ketin siperi İstanbul’da mukavvadan kesilir gelirdi. 
Şimdi plastik oldu, yıkanır hale geldi. Astarın içine 
kaneviçe konurdu. O da Pakistan ve Hindistan’dan 
ithal gelirdi. Kaneviçe elastik, şekil alır. Her şeyin 
ithali yasakken kaneviçe serbestti. Sebebi tütün ve 
incir balyalarının dışına sarılırdı. Şapkanın içine 
Sümerbark’tan siyah boyama Nazilli üretimi astar 
koyardık. Şapka kumaşını Konya’da Bossa’nın ilk 
bayisi olan Eröğütler’den alırdım. İç kenarlarına 
meşin dikilirdi. O meşinle baş ölçüsü sabitlenirdi. 
1970’lerden sonra kasketin tepesi parçalı oldu, üs-
tüne düğme dikiliyor. Kasket satışı eskiden daha 
çoktu. Şimdi çocuk ve bayan daha fazla. Kepte 
marka isteniyor. Amerikan kep orijinal adı. Arka-
dan ayarlamalı, siperi uzun orta yaş ve üzeri yazın 
markasız kepleri giymekteler. Şapka süslemesinde 
fiyonklar, taşlar, nakış işlemeler, biyeler, tüyler, çi-
çekler kullanıyoruz. Eskiden okullarda öğrenciler 
şapkasız derse alınmazdı. Mecburiyeti vardı şap-
kanın.

Geçmişte dükkana 3-4 bayan geldi. Şapka 
diktirmek istediler. Yapmak istemedim. Israr etti-
ler, yaptıracak kimse bulamadıklarını söylediler. 
Bayana şapkasını bir gün uğraşıp yaptım. Çok 
memnun kalıp, ayrıldılar.

Mehmet Nuri Göksüçukur: 1963 doğum-
luyum. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü me-
zunuyum. 1970 yılından itibaren babamın yanında 
çalışmaya başladım. Yaz tatillerinde hep dükkan-
daydım. Bu işi severek, zevk alarak yapıyorum. 
Bayanların şapka takmaları Ankara ve İstanbul’la 
sınırlı kaldı. Konya’da nadir kullandılar bayanlar 
şapkayı. 1980’lerde elektrikler 2 saat kesilirdi. Li-
seden çıkar, dükkana gelir babamla 11.00’e kadar 
gece çalışırdık. Pazar günleri dükkan açmak yasak-

tı. Biz kapıya perde çeker, içeride işlerin yetişmesi 
için çalışırdık. Hatta Cumhuriyet Bayramlarında, 
1980 ihtilalinde sokağa çıkma yasağında bile dük-
kanda çalışıyorduk. Şapka basit gibi görünür ama 
zaman ve emek fazladır. Ufak teferruatı çoktur. 
Şimdi babamla çalışıyorum. Çocukken ütü masa-
sına boyum yetmezdi. Zeytin sandığının üzerinde 
ütü yapardım (Fotoğraf 4).

Hasan Toygar Ahmet Alanya’nın yanında ye-
tiştiğini şu anda Şato Form’da hazır şapka, T-Shirt, 
Svitshirt ve fermuarlı, kapişonlu giysiler sattığını 
ifade etti (Fotoğraf 5).

Ahmet Ergun da fotoğraf albümünde annesi-
nin ve yakınlarının şapkalı fotoğraflarını göstere-
rek, şapka koleksiyonunun görüntüleriyle katkıda 
bulunmuştur (Fotoğraf 6).

Konya’da kullanılan şapkaların tamamı şu 
anda dışarıdan gelmektedir. Şapka; kullanımı ve 
şapka sanayinin geliştirilerek, şapka tasarımları-
mızla Türkiye’de ve diğer ülkelerde ilimizden söz 
ettirecek girişimlere teşvik edilmeliyiz. 



398 399

KAYNAKÇA
1. Aile Ansiklopedisi, cilt 4, s. 1891.
2. BEDİR Muhtar, “Eski Terzi Ustalarımız”, 

Yeni Meram Gazetesi, 17 Mayıs 1989.
3. Cumhuriyet Gazetesi, 29 Haziran 1930.
4. CRANA Diana, “Moda ve Gündemle-

ri – Giyimde Sınıf, Cinsiyet ve Kimlik”, İstanbul, 
2003.

5. GÜRSOY A. Tahir, “Giyim Kültürü ve 
Moda”, 2. cilt, İstanbul, 2010.

6. HİÇYILMAZ Ergün, “Eski İstanbul’da 
Muhabbet”, İstanbul, 1991.

7. İkdam Gazetesi, 27 Eylül, 1925.
8. McCANNEL Deon, “A note on Hat Tip-

ping”, Semiotica 7: 300-312, 1973.
9. Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, Sayı: 

61, Ankara, 1958.
10. Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansik-

lopedisi, Cilt 18, s. 465.
11. ONUR Melda, Geçmişten Günümüze Gi-

yim Tarihi, Konfeksiyon ve İGS, İstanbul, 2000.
12. ONUR Nur, “Mode Bulaşıcıdır”, İstanbul, 

2004.
13. ÖGEL Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine 

Giriş, Cilt 5, Ankara, 1991.
14. ÖZER İlbeyi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Yaşam ve Moda, İstanbul, 2009.
15. Resimli Gazete, 12 Eylül 1925.
16. ROBİNSON Fred Miller, THe Man in the 

Bowler Hat: Its History and Iconography, Chapel 
Hill: University of North Caroline Pres, 1993.

17. UYSAL Meltem, “Şapka Devriminden 
Günümüze Türkiye’de Kadın Şapkalarının Giysi 
Tasarımındaki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2011.

18. Wilcox R. Tumer, The Mode in Hats and 
Headdress, New York: Charles Scribners, 1945.

19. Hasan Behçet Fotoğraf Koleksiyonu.

KAYNAK KİŞİLER
1. Ahmet Ergun, Avukat, 1952
2. Ali Göksüçukur, Göksu Şapka, 1936
3. Aziz Güleç, Terziler Odası Başkanı, 1948
4. Hasan Toygar, Tülin Şapka, 1931
5. Mehmet Nuri Göksüçukur, Göksu Şapka, 

             1963



400 401



400 401

Emine ESİRGENLER

TERZİLİK

ÖZET
Geçmişte kendine özgü giyim şekli olan Kon-

ya halkı Cumhuriyetin ilanıyla batılılaşma adımı 
atmış, modern giyim şeklini benimsemiştir.

II. Dünya savaşı yıllarında zor bulunan malze-
meler, teknoloji yetersizliği ile üretilen kumaşlar, 
giyim-kuşam alanında batılılaşma hızını yavaşlatsa 
da terzilik mesleğinin Konya’da ilerlemesine engel 
olmamış giysilerin üretimi devam etmiştir.

Terzilik mesleğinin en yaygın olduğu şehir 
İstanbul’dur. Konya terzileri bir süre Beyoğlu, 
Mahmutpaşa, Kapalıçarşı’daki ustaların yanında 
çalışarak, mesleği öğrenip, Konya’da uyguladılar. 
Pek çok kalfa, usta yetiştirdiler.

Yaşam biçimimizdeki değişiklikler ve eko-
nomik durum, hazır giyim sanayini güçlendirerek 
renkli mesleklerden olan terziliği hemen hemen 
yok etti.

Bu çalışmanın amacı; kaybolmaya yüz tutan 
terzilik mesleğini incelemek, özelliklerini belirle-
mek, bu mesleğe sahip çıkarak canlanmasına katkı 
sağlamaktır.

Çalışmada; literatür taranmış, Konya ili içe-
risinde terzilik mesleğini yapmış veya yapmakta 
olan kişilerle, müşterileriyle, yetiştirdikleri öğren-
cileriyle ve Terziler Odası Başkanıyla görüşülmüş-
tür. Elde edilen veriler ışığında bilgilerin dökümü 
gerçekleştirilmiştir. Sonuca ulaşılmaya çalışılarak, 
öneriler sıralanmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Giysi, Terzi, Terzilik, 
Haute Couture

ABSTRACT
Konya people has specific clothing style in 

the past but after declaration of the Turkish Repub-
lic people has adopted modern clothing style with 
westernization step.

In II. World war period scarce materials, fab-
rics made with technology deficiencies, slowed the 
the westernization rate in clothing but that situation 
did not prevent the progress of the tailoring pro-
fession in Konya and clothing manufacturing has 
continued.

Tailoring profession is most common in Is-
tanbul.Konya tailors are worked with masters in 
Beyoğlui Mahmutpaşa and Grand Bazaar and they 
learned the profession from them and they worked 
in Konya. They trained a lot of headworkers and 
masters.

Economic conditions and changes in our li-
festyle strengthened the garment industry and vir-
tually disappeared the tailoring profession.

The purposes of this study are examining the 
vanishin tailoring profession, determining proper-
ties and contributing the revival of this profession.

In study, literature is checked, discussions 
are made in Konya with tailors, people who have 
done tailoring profession before, their customers, 
their headworkers and apprentices and President of 
Chamber of Tailors. Evaluation of information has 
been achieved in the light of the datas obtained. 
We tried to reach conclusions and suggestions are 
listed.

Keywords: Clothing, Tailor, Tailoring, Haute 
Couture

GİRİŞ
Bu çalışmanın konusu Konya ilinde “Terzilik” 

olarak belirlenmiştir. 
Giyim kültürü, günlük yaşam kültürü ile son 

derece yakından ilgilidir. İlk çağlarda insanlar, sa-
dece tabiatın etkilerinden korunmak için giyinirdi. 
Giyinmenin amacı bu anlamda ihtiyacın giderilme-
siydi. Giyimin diğer bir çıkış noktası da örtünmek-
tir. Örtünmek tabiat şartlarından korunmak olarak 
algılanacağı gibi, toplum içinde çıplak gezilemeye-
ceği olarak anlaşılabilir. Toplumların zenginleşme 
sürecinde ise örtünmek için giyim, keyifli yaşamak 
veya toplumdaki sosyal statüyü belirlemek için gi-
yinme sürecine dönüştü (Gürsoy, 2010, 46). 

“Dikmek” eski Türkçede tikmek şeklinde 
söylenirdi. Eski Türkçe’de tikiglig sözü “dikilmiş 
elbise” manasına gelirdi. “Biçmek” ve “çatmak” 
fiilleri de bugünkü Türkçe’mizdeki manasında kul-
lanılırdı. “Kumaşların kenarını birbirine ekleyerek 
dikene, çattı derlerdi. Yigimek sözünün de baş-
langıçta “dikmek” manasına geldiğini görüyoruz. 
Eski Türkçe’de yi, yiği “dikiş yeri, dikiş” manasına 
gelirdi. Yici ise “terzi” demektir. Yani dikici anla-
mındadır. Yiğ sözü, Orta Asya Türklerinde lehçe 
farkları ile “cik” şekline de girmiştir (Öğel, 1991, 
95-96). Harezmşahlar çağında ise derzi, terzi söz-
leri görülmeye başlar. Bu söz Türkçeye Farsçadan 
gelmiş bir deyiştir. Eski Anadolu metinlerinde terzi 
yerine çoğu zaman derzi yazılmıştır (Öğel, 1991, 
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98-99).
Meydan Laroussa Ansiklopedisi’nde de terzi; 

kadın ve erkek elbisesi biçip diken kimse terzilik; 
terzinin yaptığı iş terzihane; terzilerin çalıştığı 
dükkan şeklinde ifade edilmiştir.

Giyim kuşam mesleği olan Terzilik bir bütün 
olarak kültür, sanat, el becerisi ve yetenek içeren; 
ayrıca da bunların mutlaka eğitimle bütünleştirilip 
sentezleşmesini gerektiren önemli ve eziyetli mes-
lektir. Hiçbir meslekte kültür ve bilgi, eğitimle ve 
pratikle bu kadar iç içe değildir (Gürsoy, 2010, 13).

Terzilik; hazır giyime de öncülük etmiştir. Ya-
şam biçimimizdeki değişiklikler, ekonomik koşul-
lar hazır giyim üretimini geliştirmiş ve insan emeği 
asgari düzeye indirilmiştir. Buna karşılık terzilik 
mesleği daha çok değer kazanmış, fazla emek ve 
zaman harcandığı için pahalı giyim üretimine dö-
nüşmüştür.

İlk dikiş makinesinin yapım tarihi olan 1750 
yılına dayanan giysi hazırlamada makine kullanı-
mı, günümüzde teknolojinin gelişmesi ve maki-
nelerin çeşitlenmesi ile çoğalmıştır. Böylece sanat 
dalı olan terzilik, sanayi dalı haline dönüşmüş, giy-
si dikme işi kısa sürede kolay yapılır hale gelmiştir 
(Bilgin vd., 1989, 2).

Çağımızın artan nüfusu karşısında el emeği-
nin yetersiz olması sonucu; kişi ölçüsüne uygun 
olarak dikilen, ısmarlama giyim olarak isimlendi-
rilen giyim biçimi ve terzilik sanatı yerini hazır gi-
yime bırakmaktadır (Lokmanoğlu, 1993, 1).

Giyim üretimi eni boyu olan bir düzlemden 
yani kumaştan, üç boyutlu giyim eşyası üretme 
hüneridir. Hem endüstriyel üretim hem de sanat 
açısından çok değişik yerdedir. Çünkü herhangi bir 
sanat eserinin zaman içinde değeri artarken, hazır 
giyimin zaman içinde değeri mutlak olarak azalır 
ve sezonu geçmeden satılmak zorundadır. Satıl-
mayan hiçbir giyim eşyasının sanat ve ekonomik 
değeri yoktur (Gürsoy, 2010, 13).

Cumhuriyetle birlikte yaygınlaşan terzilik 
mesleği ile Batılı tarzda giyime 1925’te Mustafa 

Kemal’in gerçekleştirdiği şapka ve kılık-kıyafet 
inkılabı etkili olmuştur. Bu yıllarda terzilikle uğra-
şanlar daha çok Musevi, Rum, Ermenilerdi. Onlar 
Osmanlı döneminde babalarından aldıkları mes-
leklerini sürdürüyorlardı. 1930’lara doğru gelindi-
ğinde ise hem gayrimüslimlerin yanında yetişenler 
hem de o yılları müteakip açılan okullar terzilik 
mesleğinin yaygınlaşmasına neden oldu (Onur, 
2004, 99).

KONYA’DA “TERZİLİK”
Çok uzak değil, geriye döndüğümüzde ha-

tıralarımız arasında mutlaka bir terzi vardır. O 
günlerde düğün öncesi ya da mevsim geçişlerinde 
renkli günler yaşanırdı. “Acaba kışlık kumaşı ge-
tirdi mi?”, “Ne renkler ve kumaşlar moda?”, “Eski 
mantomu bozup bir şeyler yapar mı?”, “Nasıl dik-
tirsem?” sorularına uzun uzun düşünülür, cevap 
aranırdı.

Kimileri Bedestendeki küçük Memed’i, Kı-
lınç’ı, Belviranlı’yı, Kamelya’yı, Özyalvaçlar’ı ki-
mileri Mecidiye Han’daki Hacıveyszade’nin oğlu 
Mehmet ve Haşhaş’ları, Eski At Pazarı civarındaki 
Kasapoğulları, Sertler’i, Kapı Camii karşısındaki 
Yeşilkaya’lar ve Eröğütler’i, Şerafettin Camii ci-
varındaki parçacıları ve ismini sayamadığım mani-
faturacıları dolaşmaya çıkardı. Raflara sıralanmış 
kumaş topları müşteriye üşenmeden, yorulmadan 
açılır, her açılan kumaşın özelliklerinden de eksper 
gibi müşterilerine söz ederlerdi.

Model seçimi terziliğin püf noktasıydı. Müş-
teriler, model konusunda terzinin son sözü söyle-
mesini isterlerdi. Her gün elinden yığınla kumaş 
geçiyor, her bedende insana dikiyordu. O, bu işin 
uzmanıydı. 

Terzi hiç hissettirmeden müşterinin isteğini 
vücut ölçülerine uygun biçimde yerine getirir. Bu 
istek yerine getirildikten sonra fiyat konusunda an-
laşılır. Müşteri hayırlı işler dileğiyle terzihaneden 
çıktıktan sonra terzi “Allah Kerim” diyerek kumaşı 
keserdi. Terzi ve müşteride tatlı heyecan başlardı. 
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Kumaşa biçim veren, onu işe yarar hale getiren 
terzidir. Emek verdiğinin nasıl olacağını, beğenilip 
beğenilmeyeceğini kuşku ve tedirginlikle beklerdi. 
Elbise biter, ütülenir terzi rahat nefes alır. Yeni bir 
kumaşa ilk makası vururdu.

Bu duygular pek çok insan için gerilerde kal-
dı. Ne heyecanla beklenen hayal edilen elbiseler 
var, ne terziler… Hızla gelişen kentleşme, zama-
nın altın gibi kıymetlenmesi ve devleşen hazır gi-
yim sanayi terzilik mesleğini deprem gibi yok etti. 
Özellikle gençler terzilerin kapısını çalmaz oldu. 
Çok titiz müşteriler ya da bedenlerine uygun ha-
zır giyim eşyası bulamayanlar eski alışkanlıklarını 
sürdürüyorlar. Azalan müşteriler, artan yaşam ko-
şulları karşısında usta terziler… Azalan azalana… 
Pek çok meslek gibi terzilik de yok oluyor. Onun 
için ağıt yazmak gerekir (6 Ağustos 1979 Cumhu-
riyet Dergiden alıntılarla).

Her birey toplumda meslek sahibi olmak sta-
tü kazanmak ister. İnsanın yaratıcı ve yenileyici 
düşüncesinin temelinde mesleki eğitim vardır. 
Tarihsel süreç içerisinde değişiklik göstermiştir. 
Ülkemizde mesleki eğitim ahilikle XIII. Yüzyılda 
başlamıştır. 1928’lerde kız enstitüsü adını almış 
kurumlarla birlikte devam etmiştir. Bu okulların 

yurt düzeyine yayılması için özellikle 1950 yılla-
rına kadar çaba harcanmıştır. Bu okullara öğretim 
elemanı yetiştirmek amacıyla Kız Teknik Öğret-
men okulları açılmıştır. 1974 yılından itibaren Kız 
Enstitülerinin yerini Kız Meslek Liseleri almıştır 
(Sıdal, 1971, 1). Şu anda kız ve erkek öğrenci ye-
tiştiren yabancı dille eğitim yapan Anadolu Meslek 
Liseleri ve Teknik liseler açılmıştır. Konya’da mer-
kez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde olmak 
üzere üç tane böyle lise mevcuttur. Ayrıca Türki-
ye’de ilk kez 1945 tarihinde açılan ve halen 14 ilde 
faaliyet gösteren, 2 yıllık eğitim veren, döner ser-
maye ile işletilen Olgunlaşma Enstitülerinden bir 
tanesi de 2010 yılında Konya’da açılmıştır. Özgün 
tasarımlarını, geleneksel teknolojiyle birleştirip 
üreterek donanımlı elemanlar yetiştirmekte, yurt 
içi ve yurt dışında Kadın Giyim Modelistliği ve 
Kadın Terziliği gibi birçok alanda sesini geniş halk 
kitlelerine duyurmaktadır (Fotoğraf 1,2,3,4).

Son, zamanlarda Konya’da kurulan moda 
evleri ısmarlama giysi üretmektedir. Çoğunlukla 
terzi, yakın arkadaşları ya da akrabaları tarafından 
işletilmektedir.

Kendilerine Konya’nın terzisi diyen, tümüy-
le yerel üne sahip terziler, müşterileri için İstan-

Konya Olgunlaşma Enstitüsü Defilesinden Ürün Örnekleri
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bul’dan yayılan tarzlara dayanan giysiler yaratmış-
lardır. Bu terzilerden bazıları İstanbul’da yabancı 
terzilerle çalışmış, Konya’ya gelince öğrendikleri-
ni çalışanlarına aktarmışlardır.

Bugün hala Konya’da zengin kesim giysileri-
ni en iyi terzilere ısmarlama usulü diktirirken, orta 
sınıf yavaş yavaş hazır giyime kaymıştır.

Becker’a göre (1982) zanaatkarlar yaratıla-
rında faydaya önem verir, sanatçı-zanaatkarlarsa 
yaratılarının güzelliğinin ve estetik niteliklerinin 
üzerinde dururlar. Sanatçılar, zanaatkarların vasıf-
larını kullanırlar ama yarattıkları nesneler çoğu kez 
de kullanışlı ve güzeldir. Sanatçıların amacı ben-
zersiz, diğer nesnelerden farklı bir iş çıkarmaktır 
(Crana, 2003, 176).

Giysilere yön veren terzilerimizin bazıları-
nın isimleri unutulmuş, bazıları isim yapmış, çığır 
açmış kendini kabul ettirmiş, başkalarından daha 
farklı özelliklere sahip olmuştur. Günümüzde de 
birçok isim vardır. Hemen hemen hepsi farklı imaj 
ve statüye sahiptir.

Bazılarının farklılıklarını ve neden öne çıktık-
larını şöyle özetleyebiliriz.

Aziz GÜLEÇ (Terzi, Oda Başkanı)
İlkokulu bitirip Konya’nın 1. sınıf terzilerin-

den Yusuf Arısoy’un “gel seni sanatkar yapalım” 
demesiyle işe başladım. Ustam Fransa’ya giderken 

beni İstanbul Beyoğlu’nda terzi Talat Tekbaş’ın 
yanına yerleştirdi. Ondan müşteri ilişkisi ve giyim 
kültürünü öğrendim. 4 yıl sonra terzi olarak askere 
gittim. Askerlik sonrası 10 sene Konya’da Selçuk 
Oteli altında çalışmaya başladım. Yanımızda çalış-
tırdığım kişi sayısı 20’yi buluyordu. İş yetiştiremi-
yorduk. Bayram yaklaşırken 300-400 takım iş bi-
rikirdi. Ramazan’da sahura kadar çalışırdık. Pazar 
günleri de çalışırdık. O kadar yoğun çalışmada oruç 
olduğumuzu unutur acıkmazdık. Yoğunluktan para 
almaktan usanırdık. Eski bereket kalmadı. Bayram 
yoğunluğu olmuyor. Bayram sabahı ilk işimiz us-
tamızın ve dükkan sahibimizin elini öpmeye git-
mekti. Bizim zamanımızda çırak olarak başlanıyor 
mesleğe, kalfa ve sonra usta oluyorsun. Şimdi tek 
başımıza çalışıyoruz. Usta terzi yetişmiyor artık. 
1996 yılından itibaren Terziler Odası Başkanlığını 
ve Terziler Federasyonu II. başkanlığını yürütmek-
teyim. Giyime meraklı olan iş adamlarına, bürok-
ratlara başkanlara elbise diktim, halen dikiyorum 
(Fotoğraf 5, 6, 7).

Necla Ertanık 
(Terzi Memduha Tavaslı’nın Müşterisi)
İstanbul’dan gelmişti. Bütün dış giyimimi o 

dikerdi. Hiç model seçmez, bize yakışanı bilirdi. 
Bir diktiğini bir başkasına ısrar etsen de dikmezdi. 
Yaratıcıydı. Ya çiçek koyar kıyafetimizin üstüne, 

Terzi Aziz Güleç ve Çalışmalarından Örnekler
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ya da bir şeyler icat ederdi. Hem de bunun şurasına 
şunu takacaksın, kolyen şu olacak derdi. Rastgele 
giyenlere iş kesinlikle yapmazdı. Taşıyabilecekle-
re dikerdi. Kumaşımızı İstanbul’dan alırdık. Prova 
çıkmazdı, kalıp gibi olurdu. Söylediği günde işi-
miz hazır olurdu. Prensipli, zevkli, bilgiliydi. Ba-
lolarda, günlerde herkes birbirini gözlerdi. Giyilen 
elbiseden terzisinin kim olduğu anlaşılırdı. Siyah 
bir jorjet almıştım. Sade bir kıyafet dikmişti. Tes-
lim ederken içime sinmedi dedi. Kumaşı dokun-
muş gibi kordenatla kazayağı işlemişti.

Avukat Ahmet Ergun da annesi Sabahat Er-
gun’un dikişlerini terzi Yıldız Taçoy’a diktirdiğini, 
ayrıca annesinin evde kendi ölçülerinde mankeni-
nin olduğunu ve zaman zaman annesinin kendi di-
kişlerini diktiğini belirtti. 

Muammer Bağcı (Terzi)
Küçük bedestende dükkanım vardı. Terzilik 

ince sanat. Çıraklığım zamanında cekete tornisdan 
(içi dışa çevirme) yaparlardı. Göğüs cebini sağa ge-
çirmemek için açmazdık. 1943 yılında kırka yakın 
terzi Alaaddin Camisi’nin içinde toplanıp II. Dün-
ya Savaşı’nda askeriyeye elbise diktik. 1940’larda 
köylüler pantolonlarını getirirdi. Pantolonun bacak 
arasını söker, ütüyle açarken bitlerde ölürdü. Sü-
varilik vururduk. (Yama) Diz kapaklarına da olur-
du. 1950’den önce terziliğin ince kısmı Ermeni ve 
Rumların elindeydi. Ben Beyoğlu’nda Saray Pas-
tanesi yanındaki Kirkor Usta’nın yanında çalıştım. 
1953 yılında Konya’ya geldim, 1975 yılına kadar 
çalıştım. Terzilikle ilgili ince sanatı İsmet Paşa’nın 
elbiselerini diken Kirkor ve Tanaş’dan Konya’ya 
getirdim. II. Ordu Konya’daydi. Paşalara, rahmet-
li Keleşoğlu’na, yüksek kademeye hizmet ettik. 

1959 Yılında Terzi Muammer Bağcı Kalfa ve Çıraklarıyla
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Çok kıymetli kalfalar, ustalar yetişti. Bunlar içinde 
Aziz Güleç ön sıralarda gelmektedir. Kralları bile 
dakikalarca ayakta durduran bir sanattır terzilik. 
Terziler ince ruhludur. Temiz giyinmeleri zorun-
ludur. Türkiye’nin ünlü terzilerinden İzzet Ünver 
MAN fabrikasının sahibidir. Adnan Sürmegöz bizi, 
Konya’lıyı İstanbul’da en iyi temsil edendir. Avru-
pa’da, İstanbul’da söz sahibi olan kalfalarım var. 
Paris’te terzilik yapmaktadırlar (Foto 8). 

Mukaddes Dinç (Terzi)
Çocukken bezden, çalı çırpıdan yapılan be-

beklerle ve komşumuzun yamalık çıkısındakiler-
le oynamayı çok severdim. Annem yokken çarşaf 
kenarındaki tenteneyi kesip bebeğime gelinlik 
dikmiştim. Annem gelince kıyamet koptu. Kızla-
rım olsun onlara elbise dikeyim diye dua ederdim. 
İlkokulu bitirince “ben terziye gideceğim” dedim. 
Evimizin yakınındaki merhum Mukaddes ve Sa-
bahat kardeşlere yani Ankara’lı terzilere gitmeye 
başladım. Son derece titiz ve prensiplilerdi. 13 ya-
şındaydım. İlk gittiğim gün ustam daha önce terziye 
gittin mi? diye sordu. 1.5 yıl öğrenmek için devam 
ettim. Yer minderlerinde yaslanarak değil eğilerek 
çalışırdık. Ustama müşteriler işlerini teslim alın-
ca “elinize sağlık” derdi. Bu söze çok imrenirdim. 

Sonra evde ilerletmek amacıyla ücretsiz dikmeye 
başladım. Kimse bana eline sağlık demiyordu. Bir 
komşumuza nervürlü, çok şık özenerek elbise dik-
tim. Teslimden bir süre sonra getirdi. “Yakamı aç, 
kaşınamıyorum” dedi. Yakasını “V” yakaya dönüş-
türdüm. Benden çok şey bekliyordu müşterilerim. 
Evlendim eşim erkek terzisi Mustafa Özyalvaç’ın 
kalfasıydı. Yıllardır dikiyorum. Öğrenci yetiştiri-
yorum. Müşterilerimden, öğrencilerimden çok şey 
öğrendim. Şifon kumaş masanın üstünde kayarken 
öğrencim altına kağıt koyarak kaymayı önledi. Ma-
kine sesi olmasın diye 1. katta gece gündüz sabah-
ladığım zaman oluyor, evim 2. katta. Herkesi mem-
nun etmek zor. Müşteri karşısında susuyor, haklısın 
diyerek iletişimi sağlıyorum. Kilolu bayan geliyor, 
bana en ince gösterecek modeli dik diyor. Bazısı, fa-
lanın modelinden bana dik deyip kumaşıyla geliyor. 
Söz dinleyen müşteri olmalı. 80 yaşındaki müşte-
rimin 90 yaşındaki kocası ücreti verince “işin zor, 
hakkını helal et” dedi. Nakışları önce Sıdıka Bilge 
Hanım işliyordu. Şimdi onun yanındaki Nilüfer Ha-
nım yapıyor. Dikişin, el emeğinin kıymetini bilen 
her kesimden müşterim var. Müşterinin ne istedi-
ği, nasıl bir ortamda giyeceğini bilince işin kolay. 
Model kitapları veya internetten modeli buluyorlar. 
45 yıldır hiç boş kalmadım. 2 gece hiç uyumadığım 

Terzi Mukaddes Dinç ve Ürünlerinden Örnekler
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günler oldu. Çok öğrenci yetiştirdim. İstekli olmak 
önemli. Kumaş ve malzeme bulmada güçlük çeki-
yoruz. İnce, boyu kısa iğne bulamıyorum. Terzilik 
bitti diyorlar. Mahremiyetten dolayı hayır bitmedi. 
Bana kimse kaç günde bir elbise dikiyorsun de-
miyor. Bir günde kaç elbise dikiyorsun diyor. Ben 
payları 3 cm’den keser, sürfileyi nakış makarasıyla 
yaparım. Terzilik çırak-kalfa-usta ilişkisiyle öğreni-
lir. Terzilikte verilen söz önemlidir. Verdiğim teslim 
sözünden önce bitiririm, yeni işe başlayanı da sonu-
na kadar desteklerim. Müşteriyi memnun eder, ka-
liteden taviz vermezsen ünlenirsin. Artık öğretmek 
için değil, öğrenmişlerden yardım alarak çalışıyo-
rum (Fotoğraf 9, 10, 11, 12).

  
Fetule Oturanç (Terzi)
Terziliği enstitüden öğrendim. 30 sene sonra 

kalıp öğrenmek için tekrar gittim. Ekonomik du-
rumumuz bozulunca evde dikiş dikmeye başladım. 
Kızımın üzerinde, diktiğimi gören herkes istiyor-
du. 1970 yılında terziliğe başladım. Kayınvalide-
min annesinden kalma dikiş makinem ve aynam… 
Elbiselerin el nakışlarını da kendim yaparım. Ma-
kinede nakış işini dışarıya veririm. Hazır giyime 
geçişle işler kesatlaştı. Şu anda 75 yaşındayım. 10 

senedir tansiyonumdan dolayı çok dikemiyorum. 
Döpiyes, manto, pardesü, sabahlık, gecelik, nişan 
elbisesi, gelinlik de dikerdim. Yargıtay’da savcı 
eşlerine dikiyordum. Gipürleri şekline göre oya-
rak sarardım. İşine, modeline göre fiyat belirlerim. 
Mantoyu söker getirirlerse ters yüz yapardık. Defi-
le, sergi yapmadığıma, diktiklerimi fotoğraflama-
dığıma çok pişmanım. Yanımda tahminen 600 tane 
çırak-kalfa yetiştirdim. 25 talebeyle birlikte çalı-
şıyordum. Talebelerim her gün gelirler haftada 2 
gün bana yardım ederlerdi. Ütüyü mutlaka kendim 
yapardım. Hiç işsizlik çekmedim. Yetiştiremediği-
miz sipariş gece gündüz çalıştığım halde, nakışı-
nı kendim yaptığım için olurdu. Terzi işini temiz 
yapmalı, özenmeli. Malzemeden çalmazdık. Artan 
parçalarını, makaralarını geri verirdim.

Kalıp bilen herkes diker ama her diken kalıp 
bilmez. Huriye Süme’de “ustam terziliği öğretir-
ken arkadaş gibi yardımcı oldu. Her yönüyle gör-
gülüydü”. Hacer Altıoklar Çörekçioğlu da Mart 
ayında bana üstü ceket, içi dantel elbise dikilecekti. 
Provaya geldiğimde sobada çay kaynıyordu. Çok 
misafirperver, güleryüzlüydü. Ekmeğe yoğurt sü-
rüp, kırmızı biber ve kekik serperek ikram etti. O 

Terzi Fetule Oturanç ve Ürünlerinden Örnekler
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tadı ömrüm boyunca unutamam (Fotoğraf 13, 14, 
15). 

Fatma Yetkin (Terzi)
Ben kız meslek lisesinden sonra pratik sanat 

okulunun bütün bölümlerini bitirdim. Evlendikten 
sonra bazı problemlerimden dolayı dikiş dikmeye 
başladım. İlk dikiş dikmeme komşum sebep oldu. 
Eskilerini de düzelttim. Çocuklarım büyüme ça-
ğında olunca bir elbiseyi 10 günde dikiyordum. 
Ticari değil hobiydi benim için. Mimar ve resim 
öğretmenine dikiş beğendirmek zor. Görselliği iyi 
biliyorlar. Dikiş bilene dikmek çok kolay. Hazır 
giyime geçişle, büyük beden de satışa çıkınca ta-
bii ki terzilerin dikişi pahalı geliyor. Konya dışına 
da dikiyorum. Yeni çıkan malzeme olmadığı gibi 
eski malzemeleri de bulamıyoruz. Konfeksiyon-
da kullanılan agrafı bulmama imkan yok. Vakko 
kumaşlar, krep yünlülerden eser yok. Çin malları 
piyasada. Konya’lı bayanlar mahremiyet ve eş bas-
kısından dolayı bayan terzileri tercih ediyor. De-
vamlı müşterilerim olduğu için fiyat artırmıyorum. 
Bu işin zenginliği yok ama bereketi çok. Ben kı-
yafetlerin nakış, kolber, biye, pul-boncuk işlemesi, 

Maraş işini kendim yapıyorum. Televizyonda gör-
düğüm sanatçı kıyafetleri, internetteki kıyafetler-
den ilham alıyorum. Ferdi çalışırım. Yetişmeyecek 
işi hiç almam. Sözümde durur. Gününden 5 gün 
önce mutlaka bitiririm. Diktiğimiz toplumda görü-
lünce ünleniyoruz. Müşterinin her dediğini yapın-
ca memnun oluyor. Kumaşı kestikden sonra bile 
model değişikliği yapıyorum. Kopyacılık yapmı-
yoruz. Çok değişik çalışmalarımız oluyor. Ancak 
reklam bilmiyoruz (Fotoğraf 16, 17, 18).

  
Hacer Altıoklar Çörekçioğlu da Konya’da 

bildiğim terzilerden Kurşuncular’ın Şefika, Fe-
nise, Şehime kardeşlerin vefat ettiğini biliyorum. 
Asıl terzi Şefika Teyze, Şehime teyze el dikişlerine 
yardım eder. Fenise Teyze de dikiş bitince ütüsünü 
yapardı. Postanenin arkasından evlerinde dikerler-
di. 1945’lerde annemin gelinliğini dikmişler. Bana 
diktiklerinde etek boyunun düzgünlüğüne bakmak 
için kapıya kadar git, orda yavaş yavaş dön derdi. 

Ankaralı terziler diye anılan Mukaddes Hanım 
vefat etmiş, Sabahat Hanım sağ. Meram Armağan 
Mahallesi’nde şimdi. Maşagah Lokantası’nın yeri 

Terzi Fatma Yetkin ve Ürünlerinden Örnekler
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evleriydi. Güleryüzlü, prensip sahibi, işlerinden 
hiç ödün vermezlerdi. Cumartesi günleri çalışmaz. 
Söyledikleri tarih ve saatte prova hazır olurdu. Hiç 
prova çıkmazdı. Giysinin kolları hem düzgün olur, 
hem rahat hareket ederdi. Düğme yerlerini çok iyi 
ayarlarlardı. Bunlara Konya’nın tanınmış ailele-
rinin eşleri, kızları, gelinleri gelirdi. Meşhur terzi 
Mukaddes Dinç’in ustalarıdır.

Sıdıka Hanım (Terzi)
Biççimez Mahallesi’nde 1935’lerde terzilik 

yapardı. Ereğli’den eşinin işi dolayısıyla Konya’ya 
gelmiş. Belli başlı ailelerin pratik terzisiydi. Fante-
zi sabahlıklar da dikerdi. Vefat etmiştir. 

Feride Sağ (Terzi)
1931’de yengemin gelinliğini diktiğini kızı 

Vesile anlatırdı. Vefat etmiştir.

Desteli Emine Hanım (Terzi)
Selçuk Oteli civarında dar sokağın içinde, ge-

lin olacak kızların elbiselerini dikerdi. Pratik keser, 
kimseyi kırmaz, istekleri yerine getirir. İşinin son 
derece ehli imiş. Vefat etmiştir.

Memduha Tavaslı (Terzi)
Güdük minarenin orda idi evleri. Şato form ci-

varı. Çok süslü dikerdi. Kumaşını görünce kendisi 
modeli teklif ederdi. Olgunlaşma Enstitüsü’nün ça-
lışmalarını andıran kıyafetler dikerdi. 

Hatice Şakalak (Terzi)
Babası da terziydi. Eşinin görevi nedeniyle 

Ankara’ya gitti. Orda da üst düzeye dikiş dikermiş. 
Vefat etmiştir” diye aktarmıştır.

Konya bayan terzilerinden Hayrünisa Hanım, 
Türkan Kabasakal, Serçe Ahmet’in kızı Ayşe Ha-
nım, Miyase Bağrıaçık, Terzi Kübra, Terzi Meh-
diye, Memduha’nın kalfası Gülseren Hanım, Yur-
danur Ekmekçi, Meral Zekey, Danacıların Nuriye 
Hanım ve ismini sayamadıklarım… hepiniz yarat-

ma yeteneğinizle Konya’da değişik ve yeni rüzgar-
lar estirdiniz, modellere imzanızı attınız.

Aksinne Mahallesinde geçmiş yıllarda bir ba-
yan terzi olduğu ve bu terzinin ölçüleri iplikle aldı-
ğı her aldığı ölçülerde düğüm attığı bunu kişilerin 
kumaşlarının arasına koyarak kıyafetleri buna göre 
hazırladığı bilgileri tarafıma ulaşmış olup ismine 
ulaşılmamıştır. 

Terziler Odası Başkanı Aziz GÜLEÇ: Kon-
ya olarak seminerlerle, Tasarım ve İş Geliştirme 
Eğitimi ile Rekabet Gücü Kazandırılması projesiy-
le Avrupa projelerine katılıyoruz. İşler hazır giyi-
me geçişle etkilendi Ancak eskiye dönüş başladı. 
Konfeksiyon giyenler terziye döndüler kız Ensti-
tülerinden çok yararlanıyorduk. Bize okul olması 
lazım. Yurt dışına giden arkadaşlarımız çok oldu. 
Konya’da ilk terzi 1355 doğumlu, bedesten içinde 
dükkanı olan Silleli Mehmet Açıkgöz ustadır. Oda-
mızın ilk başkanı Terzi Ahmet Koru’dur. Terzi dük-
kanları en çok Bedesten’deydi. Terziler İş Hanı ve 
Konya’nın her yerinde terzi var şimdi. İstanbul’da 
45 gün kursa katılır, Hikmet Mercan’dan terzilik 
diploması alınırdı. Konya’ya da gelip hepimi-
ze kurs verdi. Şimdi çıraklık okullarına gidiliyor. 
Terzilik sanattır. Vali, belediye başkanı, cumhur-
başkanı, amirler yani protokolü Konya’lı terziler 
giydirdi. Yerli malı kumaşı tercih eder, ithal İngiliz 
kumaşını nadir kullanırdık. Terzinin en önemli so-
runu kalfa ve çırak bulmakta zorlanmasıdır. Düğün 
yapılacağında esvaba girilir, herkes sağdıç dahil 
terzilere koşardı. Yeni işe başlayanı ziyaret ediyor, 
Kosgep’ten oda olarak destek sağlıyoruz. Mesleği-
mizde sanat, emek, uğraş var. Odamıza kayıtlı bazı 
terzilerimizin ismini zikredeceğim. Tevfik Akseki 
Bilgin, Ahmet Koru, Ali Oğuz, Muammer Bağcı, 
Adnan Sürmegöz, Hasip Seren, Yusuf Arısoy, Ni-
hat Aldur, Hasan Basri Rahat, Kemal Korkmaz, 
Yusuf Altıniğne, Yusuf Çora, İhsan Talay, Abdullah 
Büyükkoşucu, Ahmet Babacan, Mehmet Büyüker-
gen, Mehmet Akyıldız, Mehmet Çeşmeci, Yahya 
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Çora, Ahmet Demirkesen, Selahattin Babadağ, Ali 
İhsan Eskiçorapçı, Ahmet Kılınç, Mustafa Mut-
lu, Meramlı Mehmet Erpostalcı, Ali Ölçer, Cemil 
Sürmegöz, Hüsamettin Gürhan, Fehmi Oydemir, 
Süleyman Topuz, Ali Tokur, Celal Güneş, Abdul-
lah Yetkin, Süleyman Ulutaş, Altınmakas, Ali Rıza 
Buğdaycı, Hasan-Mehmet-Mahmut Kabak, Tahir 
Bildirici, Diba Terzi Ali Bozkuş…. Bugün bunla-
rın hepsi hayatta değiller. Hayatta olanlara sağlık, 
vefat edenlere rahmet dilerim.

“İyi günlerde güle güle giyinin” ve “bereket 
versin” sözcükleri yozlaşıp gitmekte, geleneksel 
bağlamda ticaretin eski ve soylu günlerini hatırla-
tır. “Beğenmezsen geri getir” sözü açık bir güveni, 
içtenliği simgeler. Bu erdemli ticari tavır dünyanın 
hiçbir yerinde yoktur. 

Terzilik; öncelikle kişisel yetenek, müşteri 
ilişkisi, teknik bilgi ve deneyimdir.
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AĞAÇ BASKI YAZMACILIK SANATI

ÖZET
Konya yöresinde hayat bulan ağaç baskı yaz-

macılık sanatını konu almaktadır. Bölgeye örnek 
teşkil eden illerden İstanbul, Tokat, Kastamonu 
gibi yörelerde Osmanlı döneminde büyük gelişme 
gösteren halk sanatı, Konya’ya meraklı ustaların 
gayreti ve ilgisiyle, ermeni bir ustadan öğrenilmesi 
sonucunda gelmiştir. Araştırmada  Konya’da geliş-
me gösteren Yazmacılık sanatının, teknik özellik-
leri, incelikleri ve serüveni, gerekli literatür tarana-
rak, yaşayan ustalarla görüşülerek elde edilmiştir. 
Geleneksel halk sanatlarından olan yazmacılık, 
oyulmuş ahşap kalıplar kullanılarak, çeşitli boya-
larla kumaş üzerine basılarak veya elle resmedile-
rek yapılan bir kumaş süsleme sanatı olarak tanın-
maktadır.

Yazmacılık sanatı Türkiye’nin çeşitli yörele-
rinde daha önceleri gelişme göstermiş ve uygulan-
mıştır, Konya’da böyle bir piyasa, çok daha sonar 
yaklaşık olarak 1940 yıllarında oluşmuş, ağaç bas-
kı yazmalar o dönemde üretilmiş ve halk tarafın-
dan da itibar gösterilmiştir.

Uzun bir tarihi maceranın geleneklerinden 
beslenerek hayat bulan Tokat, Kastamonu, İstanbul 
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gibi bölgelerde gelişerek ortaya çıkan ağaç baskı 
yazmacılık, Konya da İbrahim Çelik, Hüseyin Çe-
lik, Mehmet Yetişmiş gibi ustaların gayretiyle 6-7 
sene üretim yapılmış, alanda  birkaç kişi daha yetiş-
miştir. Ancak bazı ilgili ustalar tarafından  bir süre 
daha üretilen yazmacılık, teknolojik gelişmenin ve 
makineleşmenin etkin olması sonucunda, seri üre-
tim yöntemleri piyasaya hakim olmuş, diğer bölge-
lerde de olduğu gibi,  bu halk sanatı giderek burada 
da kaybolmuştur.

ABSTRACT
This research focuses on the life and develop-

ment of woodblock printing art in Konya. Pionee-
ring regions including Istanbul, Tokat, Kastamonu 
woodblock printing as a local folk art has showed 
great improvements in the Ottoman period. In Kon-
ya this art grows with the effort and the attention of 
the curious craftsmen who learned this technique 
from Armenian master. In this research, knowled-
ge about the development, technical features, sop-
histication, adventure and necessary literature of 
woodblock printing were obtained in consultation 
with the living masters. One of the traditional folk 
art, wood block printing is defined as using carved 
wooden molds, blocks are pressed on fabric with 
various paints or decorative art made by hand by 
pressing on the fabric .

Art of woodblock printing has improved in the 
various regions of Turkey and implemented. Such 
a market was formed later in Konya, around 1940, 
in that period woodblock printed scarves excited 
the attention of public.

Woodblock printing, nourished from the tra-
dition of a long historical adventure, enlivened and 
developed in areas such as Tokat, Kastamonu and 
Istanbul emerging woodcut of Printing, develo-
ped in Konya with the efforts of masters; İbrahim 
Çelik, Hüseyin Çelik and Mehmet Yetişmiş. With 
these efforts production of woodblock printed scar-
ves were continued for 6-7 years, and few people 

were trained in this area. However, technological 
developments including digital printing and mass 
production techniques have dominated the market; 
this traditional art which lived thanks to the efforts 
of craftsmen is gradually lost in Konya as well as 
other areas.

GİRİŞ
Bu araştırma, Konya yöresinde de yaşadığı bi-

linen ve bölgeye örnek teşkil etmiş, İstanbul, Tokat 
ve diğer yörelerde de Osmanlı döneminde büyük 
gelişme göstermiş halk sanatlarından, ağaç baskı 
yazmacılık sanatını konu almaktadır. Araştırma-
nın temel amacı Konya’daki Yazmacılık sanatının 
serüvenini ortaya çıkarmak ve Türk’lerde uzun 
yıllar boyu yapılagelen ve geliştirilen, geleneksel 
halk sanatlarından yazmacılık sanatının yaşaması-
na katkıda bulunmak, bu sanatın teknik, biçim ve 
uygulama yönünden taşıdığı özellikleri sanat cami-
asına sunarak, bilinebilir hale getirmektir.

İnsanlık tarihi kadar eskiye uzanan giyinme 
olgusu, zaman içerisinde kültür ve medeniyetin 
çeşitlenmesiyle estetik bir nitelik kazanmıştır. Yaz-
macılık bu tür gelişen sanatlardan bir tanesidir.

Ağaç baskı, tahta ya da ağaç kesiti üzerine ak-
tarılan bir desenin, basılmayacak olan kısımlarının 
oyulup derinleşmesiyle elde edilen, ıstanpa-damga 
gibi bir yüksek baskı tekniğidir ve eski çağlardan 
beri kumaş basmacılığında bir yöntem olarak kul-
lanılmıştır. 

Yazma renkli bezlerin üstüne kalın bir fırçay-
la, renkli bezemeler yapılmış kumaşlara denilmek-
tedir. Yazma olarak bohça, yemeni, yorgan yüzü, 
masa örtüsü, çember gibi kullanım eşyalarına uy-
gulanır. (Arseven,1, 1975: s.1770) Geleneksel halk 
sanatlarından olan yazmacılık, oyulmuş ahşap ka-
lıplar kullanılarak da, çeşitli boyalarla kumaş üze-
rine basılarak veya elle resmedilerek yapılan bir 
kumaş süsleme sanatı olarak tanınmıştır.

“Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı şekil 
değiştirerek, yaşam savaşı veren yazmacılık, türü-
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nün en güzel örneklerini İstanbul ve Tokat yöresin-
de vermiştir.”(Gökdere, 1987: s.27) 

Orta Anadolu’nun uygarlık yönünden zengin 
illerinden Tokat’ta, Anadolu yazmacılığının en az 
altı yüzyıllık bir mazisi olduğu biliniyor. Bu ilimi-
zin yazmacılık geliri “has” olarak Valide Sultan’la-
ra tahsis edilmiştir. Vergi vermekten kaçan ustalar, 
Tokat çevresinde yazmacılığın yayılmasına sebep 
olmuşlardır. Bu yörede de 50-55 sene evveline 
kadar beş büyük handa yürütülen yazmacılık, gün 
geçtikçe azalmaya, medeniyetin getirdiği kolaylık-
lardan faydalanılarak, unutulmaya yüz tutmuştur. 
(Akbil, 1977: s.109)

“Film baskı tekniğiyle yapılan üretim, yaz-
macılık sanatını yozlaştırmaktadır.” (Kaya, 1987: 
s.75) Geleneksel yazmacılık sanatını kendi özelli-
ği içerisinde toplayarak, uğraş verilmesi, konunun 
önemsenmesi, eski halk sanatlarımızın yok olma-
ması ve unutulmaması açısından önemlidir.

Halk sanatı köklü bir geleneğe dayanır. Belli 
başlı bir ihtiyacı karşılar, işe yarar, çevre şartlarına 
bağlıdır, tek olarak kalması değil kolaylıkla üre-
mesi, yayılabilmesi meziyet sayılır; diyor sanatçı 
Bedri Rahmi Eyüboğlu. (Eyüboğlu, 1986: s.359) 

Halkın sanatlarını devam ettirmesi, bazı mil-
letlerde geleneğe bağlı kalmasından, bazılarında 
da sosyal ve ekonomik sebeplerden ileri gelir. Bu-
güne kadar Anadolu halk sanatlarının içerisindeki 
gelenekler, sosyal ve ekonomik şartlarla bağdaşa-
rak bütünü meydana getirmişse de, bugün Anadolu 
halkının modernleşme ve makineleşme yolundaki 
eğilimleri yüzyıllardır Anadolu’da hüküm süren 
eski geleneklere sahip sanatın, yavaş yavaş terk 
edilmesine sebep olmaktadır. (Akbil, 1970: s.5)

Genel olarak değişik varyasyonları Türk halk 
el sanatlarında kullanılan ve motiflerle oluşturulan, 
Türk süsleme sanatlarına bir göz gezdirilecek olur-
sa, çoğu el sanatında kullanılan motifleri gruplan-
dırmak mümkündür. Türk halk sanatçısının yüzey-
ler ve hacimler hakkında derin bir ahenk anlayışı 
vardır. Oluşturduğu kompozisyonlarda çoğunlukla 

yüzeyi tamamen süs motiflerine boğmaz, kontrast-
lar yoluyla en iyi etkiyi yaratmaya çalışır. Süsleme 
sanatlarının itibar görmesinin, gelişmesinin bir se-
bebini de, Celal Esat Arseven, Türk süslemelerini 
anlattığı bir yazısında; bütün Müslüman halklarda 
olduğu gibi Türklerde de insan ve hayvan figür-
lerinin yasak edilmesinde buluyor. Bu durumda 
dar bir alanda sıkışıp kalan sanatçının, hünerli bir 
insan haline gelerek durmadan yeni süs motifleri 
ürettiğini ortaya koyuyor. (Arseven,2, 1970: s.204)
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YAZMACILIĞIN FONKSİYONU, 
ÇEŞİTLERİ YAPILIŞ AŞAMALARI 
ve ÖZELLİKLERİ 
Pamuklu kumaşlar üzerine boya fırça yardı-

mıyla elle resmedilerek ya da tahta kalıplarla ba-
sılarak desenlendirilen yazmacılık, ülkemizde bir 
halk sanatı olarak doğup gelişerek en güzel örnek-
lerini XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İstanbul 
yazmalarıyla ve Anadolu’da birkaç yörede özel-
likle de Tokat’ta vermiştir. Türk halkının elinde 
kendine özgü sanat anlayışıyla yoğurularak, Türk 
toplumunun vazgeçilmez eşyası haline gelerek, 
kendini kabul ettirmiştir. XVII. ve XIX. Yüzyıllar-
da Türk yazmacılığı önemli aşamalar geçirmiş ve 
saray eşyaları arasına girmiştir. Gerek Anadolu’da, 
gerekse İstanbul’da yazma, Türk halkının yaşamı-
na her yönüyle karışmıştır. Örneğin yemeni, yastık 
örtüsü, bohça, yorgan yüzü, mendil, sedir örtüsü, 
kavuk örtüsü gibi eski Türk evlerinin en gözde kul-
lanım eşyalarından olmuştur. Bir halk sanatı olan 
yazma, bu özelliklerinin yanı sıra halk türküleri-
ne, resimlere, şiirlere kadar konu edilmiştir. (Kaya, 
1974: s.9) 

Yazmacılık sanatında kullanılan motiflerden 
daha çok geometrik yapıda olanları, su şeklindeki 
süsleme çeşitleri, aynen olmasa da Selçuklu motif-
leriyle bir benzerlik göstermekte, bu yüksek kül-
türden bir etkilenme olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yazmacılık konusunda araştırma yapan araştırma-
cı Reyhan Kaya’da kitabında, Selçuklu sanatı ve 
Tokat Yazmaları arasındaki benzerliği şu sözlerle 
ifade ediyor. “M.Ö. 3000 ve 2000 yılları arasın-
da burada yaşayan kavimler Anadolu medeniye-
tini bu yörede kurmuşlardır. Bundan dolayı Orta 
Anadolu bölgesi medeniyetin, kültürün ve sanatın 
gelişiminin merkezi olmuştur. Yazmacılık sanatı-
nın Türkiye’deki tarihini araştırırken, bu sanatın 
Orta Anadolu’da Tokat’ta gelişmesi ve Tokat ili-
nin yazmacılık sanatı açısından merkez sayılması 
ilginçtir. Örneğin Tokat ili ve civarında yapılan 
yazmalardaki geometrik düzen, Selçuklu sanatı ge-

ometrisine paralellik gösterir.” (Kaya, 1974: s.45)
El sanatları kapsamına giren ürünlerin tasarı-

mı çoğunlukla yüzeysel değil yapısaldır. Bundan 
dolayı estetik tasarının teknik açıdan da çözümü 
gerekmektedir. Bir tasarı sadece estetik açıdan 
ele almakla kalmamalı, teknik tasarım öğeleri de 
dikkate alınmalıdır. Her hangi bir yapı elemanında 
olduğu gibi el sanatı ürünlerinde de kullanılan mal-
zeme ve yapım tekniği tasarımda büyük rol oynar. 
Ayrıca el sanatlarının fonksiyonal yönü de bulun-
duğundan kullanım amacına uygunluğu önem taşı-
maktadır. (Sarıoğlu, 1994: s.395)

Türk yazmacılık sanatına sahip çıkan ve bu 
sanatla yaşamı boyunca çok fazla ilgilenen güçlü 
sanatçılarımızdan Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Güzel 
yararlı olmalı.” diyordu, Kilim hem güzel hem ya-
rarlıydı. Yazma yemeni, yorgan yüzleri, başörtüle-
ri, bohçalar da hem güzel hem de yararlıydı. Aslın-
da bir baskı resim türü olan yazmacılık gündelik 
hayatı güzelleştirmiş ve yararlı olmuştur. Sanatçıya 
göre yazmacılığın sanat tarafı azalıp, zenaat tara-
fı kalmıştır. Bu sebeple bu güzel geleneğe resim 
alanında sanatçı kendi bulduğu motiflerden bir 
aşı yapmak istemiş ve daha sonra özel atölyesin-
de yazma düzenini kurup, çalışmaya başlamıştır. 
Bedri Rahmi, Paris’i ziyaret ettiği bir müzede ser-
gilenen el sanatları arasında Anadolu Yazmaları”na 
rastlamış, ancak yazmaların altında “Küçük Asya” 
yazısının yer aldığını görmüştür. Sanatçının kafa-
sında “Neden Anadolu değil de Küçük Asya?” so-
rusuyla başlayan öyküden sonra “Yazma”yı kendi 
motifleriyle ortaya koyarak eserler oluşturmuştur. 
(Baysan, 1997: s.62)

Yazma, nakışın yerini alan bir cins boyalı do-
kumadır. Bu sanat iki şekilde uygulanır; biri kuma-
şı fırça ile renkli desenlerle boyamak, diğeri de üs-
tüne desenler oyulmuş ağaç kalıplar yoluyla baskı 
yapmak. Daha önceleri Bursa’da yapılan mermer 
şahi diye anılan çok ince kumaş üstünde her iki şe-
kil uygulanırdı. En beğenileni İstanbul yazmasıydı, 
Bursa’da ve Rodos’ta yapılanlar da aranırdı. Sanat-
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çı kumaş üzerine tavuk ya da kaz tüyü ile bir takım 
desenler çizerdi. Fırçasını çeşitli renkten kaselere 
batırır ve kumaşta istediği deseni oluştururdu. Ha-
lıların yün ipliklerinin boyanmasında olduğu gibi 
kumaşlar üstüne renkli desen oluştururken kullanı-
lan boyalar bazı bitki köklerinden çıkarılırdı. (Ar-
seven, 2, s.1970: 227)  

Yazma şöyle yapılırdı; önce dokumalar bir 
tezgah üzerine serilir, dokuma boyanın solması-
nı önleyecek bir maddeden geçirilirdi. Bu işleme 
şaplama denilirdi. Sanatçı işlenecek dokumanın 
önüne geçer, önce çivitle desenleri çizer sonra tüy-
den fırçasını boyaları hazır olan kaselere batırır ve 
dokuma üstüne sürerdi. Bu işleme çeşitleme denir. 
Yazmalarda kullanılan motifler bu çalışma tarzına 
tamamıyla uygundur. Bunlar genellikle çiçek yap-
rak, dal gibi dokuma üstüne çizilmesi kolay motif-
lerdir. Yazmayı süsleyen çiçeklerden biri diğerine 
benzemez, çalışmanın bütün güzelliği de sanatçı-
nın içinden geldiği gibi desen çizmesinden gelir. 

(Arseven, 2, 1970: s.277)

Yazma diğer sanat kollarında olduğu gibi 
motiflerini tabiattan almıştır. En çok işlenen çi-
çek, yaprak ve meyve motifleridir. Kuş, balık, dört 
ayaklı hayvan, manzara ve kalyonlara, geometrik 
formlara az rastlanır. Bir sahanın kenar suyu ile 
çevrilmesi esas yazma prensiplerindendir. Çiçek 
motiflerinden güller, haşhaş, sümbül veya yabani 
çiçekler, dal ve yapraklar, tabiattan ayrılmayarak 
stilize edilmiştir. (Akbil, 1970: s.29) Tek renkle ya-
pılmış yazmalara karakalem, çok renkli olanlara da 
“elvan” denir. Renkleri tespit etmek için, dokuma 
deniz suyu ile yıkanır. Üsküdar, Kanlıca, Kandilli 
ve Samatya gibi yerlerde, bu iş için deniz kıyısında 
kurulmuş atölyeler vardı. Desen ve renk bakımın-
dan Kandilli ve Üsküdar yazmaları pek ünlüydü. 
Anadolu’da Kastamonu, Tokat, Yozgat çevre özel-
liği taşıyan yazmalar ile tanınır. Yazmacılığın İs-
tanbul’dan Anadolu’ya gittiği söylenir. (Arseven, 
2, 1970: s.278) 

Ağaç klişelerle yazma basma işi için kullanı-
lacak kalıplar, ağaç üstüne yapılan kabartma gra-

Ağaç Baskı Uygulama (Tokat Cezaevi 1995)
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vür tarzında hazırlanır. Bu klişeler, istenilen renkte 
boya içirilmiş tamponlara basılıp, kumaş üstüne 
kuvvetle basılınca figürler dokumaya geçer, sonra 
basılmamış yerler elden geçirilir ve boyalar tespit 
edilir. Basılma yoluyla yapılan yazmalara “Baskı 
Yazma” adı verilir. Basmaların boyalarını tespit 
etmek için, dokuma suda kaynatılır sonra yıkanır. 
Boyaları böyle tespit edilen yazmalara “Has Yaz-
ma”, boyaları suda kaynatılarak tespit edilmemiş 
yazmalara da “Sürme Yazma” denir. Yalnız kara 
ile boyanmış yazmalar “Kara Kalem Yazma” adını 
alır. Daha önceden bu iş için kullanılan kara boya 
bitkilerden ve ağaç köklerinden çıkarılırdı, sonra-
ları kullanılan kara boya ise “İzmir Karası” denilen 
kimyasal usullerle hazırlanmış boyadır. (Arseven, 
2, 1970: s.278).

Yazmacılık tekniğinin esas özelliği, önce ka-
lemle başlanıp daha sonra kalıba çevrilmesidir. Bu 
teknikte kalem denilen araç sanatçının adeta yazı 
yazar gibi büyük bir ustalıkla kullandığı fırçasıdır. 
Yazmacılık teknik yönden üç ana grupta incelene-
bilir:

1) Kalem işi yazma
2) Kalıp-kalem yazma
3) Kalıpla yazma
Kalem İşi, yazmalar en makbul olanıdır. Ka-

lem işi yazmada desen önce kalemle kağıt üzerine 
geçirilir. Kumaş gergef denilen ayaklı çerçeve üze-

rine gerilir. Desen kumaşa kopya edilmek suretiyle 
ilk olarak konturlar çizilir. Fırça ile önce konturları 
çizilen kalem işi yazmalar daha sonra diğer renkli 
kısımları boyanarak tüm yüzey tamamlanır. (Kaya, 
1974: s.62)

Kalıp Kalem yazma usulünde konturlar ka-
lıpla basıldıktan sonra desendeki renkli kalacak 
kısımlar fırça ile boyanır.

Kalıpla yazma da tahta üzerine oyulmuş ka-
lıplarla oluşturulan yazmalardır. Kalıpla önce dese-
ne göre siyah kontur olarak basılır. Diğer renklerin 
baskısı da yine kalıpla yapılır. -Kalıpla Yazma; tek-
niğiyle üç tür çalışma yapılır;

a) Karakalem, tek kalıp kullanılarak beyaz 
üzerine siyah, siyah üzerine beyaz işlenir. Bu türe 
“karakalem” denir. Bu türün uygulandığı yerler 
daha çok Ankara, Beypazarı, Kastamonu’dur.

b) Elvan işi, bir motifin her rengi için ayrı ka-
lıplar hazırlanır. Bu kalıplar üst üste gelecek şekil-
de beyaz zemin üzerine basılır. Bu türe “Elvan işi” 
denir. En çok Tokat yazmalarında kullanılan Elvan 
Baskı, renk ve desen açısından güzel bir görünüm 
sunar.  

c) Daldırma yazma; Renklere göre hazırlanın 
kalıpların basılmasıyla meydana gelen motifler, 
tutkal veya balmumuyla kapatılır. Kumaş daha 
sonra boyaya batırılır. Böylece motiflerin dışında 
kalan yerler boyanmış olur. Buna “Daldırma Yaz-

Ağaç Kalıpla Yazma Motifleri 
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ma” denir. (Türker, 1996: s.11).

Yazmacılıkta baskı işlemi şu şekilde tamam-
lanır:

Baskı yapılan tezgahlar, tahtadan olup üzerleri 
birkaç kat keçe kaplıdır. Keçenin üzerine muşamba 
ve en üstüne de ekseriyetle yün bir kumaş kaplanır. 
Tahtadan yapılmış boya teknesi içine boya boşal-
tılır. Üzerine bez gerilir ve kalıp bu bez üzerinden 
boyaya batırarak tezgah üzerine gerilmiş kumaşa 
basılır. Bu usul zemini boyamada kullanılır. Kon-
turlu desenler için kasnak adı verilen etrafı çerçe-
veli çok ince bir kalitede bir bez konulur. Ayrıca iki 
tahta arasına sıkıştırılmış bir keçe vasıtasıyla siyah 
boya iyice emdirilir ve kalıp boyaya doymuş olan 
keçeye batırarak; siyah renk, kumaşın üzerine ba-
sılır. (Kaya, 1974: s.63)

Baskı öncesi zemin boyama işlemi kalın tuğla 
çamuru ile sıvanmış bakır kazanlarda yapılır. Bez-
ler önce yıkama havuzlarında ıslanır, sonra kayna-
yan boyaya atılır. Islanan ya da boyanan bezler ha-
vuz kenarında ağaç iskelelerde süzülmeye bırakılır. 
Kurutma işlemi kışın atölyelerde soba yakılarak 
sağlanır.

Ağaç baskıyla oluşturulan yazmalarda, ıhla-
mur ağacından kalıplar kullanılır. Ihlamur ağacı 

yumuşak, kolay oyulabilen dayanıklı, boyayı iyi 
alan bir ağaç cinsi olup, kalıp için çok uygundur. 
Oluşturulacak kalıpta ıhlamur ağacının budaklı, 
yarık ve yaş olmaması gerekir. Kalıplı kütükler hı-
zarla kesilirken parçalardaki liflerin yönü dikkate 
alınmalıdır. Ağacın lif yönleri dik olacak şekilde 
kesilmesi gerekir. Ihlamur ağacından başka armut 
ağacı, gürgen ve sarıçam da kullanılabilir. Kalıp 
oymada oluşturulacak desenin özelliğine göre tek 
renkli desenler için tek kalıp, çok renkli baskı için 
de her renk için ayrı kalıplar hazırlanır. Kalıba 
motifin ters olarak aktarılması gerekir. Motif oluş-
turulduktan sonra kalıbın arka kısmına rahat kul-
lanılması için elle tutulacak bir yer yapılır. Kalıp 
oluşturulduktan sonra parafin ve balmumu karışımı 
içerisine batırılarak uzun süre kullanılması sağla-
nır. (Türker, 1996: s.13)

Ağaç baskıda önceden bitkisel boyalar kulla-
nılmasına rağmen bugün bitkisel boyalarla birlikte 
kimyasal boyalar da kullanılmaktadır. Bitkisel bo-
yalara kök boyalar da denilmektedir. Yazmalarda 
kullanılan renkleri elde etmek için armut ağacı, 
kestane ağacı ve nar ağacı kökleri, kireç, siyah 
mazı, beyaz mazı, sumak yaprağı, nişadır, kurşun 
tozu, göz taşı, çivit, hint safranı, albakkam, zırnık, 
bengel, lahur, lütr, karahalilezacı, kıbrıs, teneker 

Konya’da Sandıklardan Bulunan Ağaçbaskı Yazmalar
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gibi bitki ve madenler kullanılmıştır. Ancak bugün 
çoğunlukla suni anilin ve alizarin boyalar kullanıl-
maktadır. (Türker, 1996: s.46)

Yazmalarda basım işleminin yapıldığı yü-
zey kullanım alanlarına göre genellikle kare ya 
da dikdörtgen şeklindedir. Yüzeylerin en küçüğü 
80x80cm, en büyüğü ise 170x170cm ölçüsünde-
dir. Küçük yüzeyler daha çok başa takılan yazma 
türleridir. Ayrıca zamanımıza yakın dönemlerde 
140x140cm, 170x170cm ölçülerinde,  daha çok 
masa örtüsü, sofra bezi ve elbiselikler de kullanıl-
mıştır.

Kare alan olarak seçilen örneklerde kompo-
zisyonlar ya dairesel bir düzenleme içinde gelişmiş 
ya da simetrik bir düzen tercih edilmiştir. Dikdört-
gen alanın seçildiği örnekler ise kenarlarının bazen 
su motifi, bazen de bir bordürle çerçevelendiği, içi-
nin ise geometrik biçimde taksimat edilerek, aynı 
motifin tekrarlandığı görülmüştür.

Yazmacılık sanatının gelişmesiyle birlikte, 
Konya’da böyle bir piyasa oluşmuş, üretilmiş ve 

halk tarafından da yazmacılığa itibar gösterilmiştir. 
Bu sürecin yaklaşık olarak, Konya’da 1940 lı yılla-
rından itibaren başladığı bilgisi, Necati Sarıgül’ün, 
dergide verdiği röportajda ve kendisiyle yapılan 
görüşmede elde edilmiştir. Sarıgül kendisinin de 
Kilistra köyünden ve dede mesleğinin manifatura-
cılık olduğundan bahsederek, o yıllarda kadınların 
başlarına taktığı iki farklı çemberden bahsetmiştir. 
Dörtkenarı beyaz motifli olan Hürriyet Çemberi, 
diğeri de beyaz mermerşahi üzerine basılı kenarları 
zincirli olan ve tahta kalıplarla basılı olan Karaka-
lem. Karakalem’in 1945’lerde başlayıp 1975’lere 
kadar sürdüğünü ve Hürriyet Çemberi’ni genellik-
le yaşlı kadınların kullandığından bahsetmektedir. 
Ayrıca Çemberlerde hiç desen değişikliği yapılma-
dığını ve çemberlerin ananevi bir gelenek olduğu-
nu söylüyor. Genellikle ovalıların ve Konya merke-
zindeki hanımların daha çok Hürriyet Çemberi’ni 
tercih ettiklerini, dağlıların ise Horozkuyruğu de-
nilen, dal dal kocaman baskılı çemberler kullandığı 
bilgisini veriyor. Bu sanatı babasının dayılarından 
Hüseyin ve İbrahim Çelik’in Konya’da ilk çember 
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baskısı yapan ustalar olduğundan da bahsetmiştir. 
Daha sonraları ise bu işi Sarıgül’ün dayısı İbrahim 
Çelik’ten,  Mehmet Yetişmiş ve oğlu Ali Yetiş-
miş’in işi öğrenerek sanatı kaptıklarını ve devam 
ettiklerini, fakat çok uzun sürmediğini söylemiştir. 
(Anonim, Vizyon, 2013, s.56), (Karoğlu, Görüşme, 
N. Sarıgül, 2015)

Konya’da yazmacılık sanatı araştırılırken, 
önce Vizyon Konya dergisinde yayınlanan, Kon-
ya’da hayat bulan, çeşitli geleneksel sanatlarla il-
gili yazılar içerisinde, yer alan bir bilgiye rastlan-
mıştır, Dergideki Necati Sarıgül’ le yapılan kısa 
bir röportaja ulaşılmıştır. Bunun üzerine, esnaflar 
dolaşılıp, bahsi edilen kişiye ulaşılarak görüşme 
yapılmıştır. Necati Sarıgül’e ulaşılarak sınırlı bazı 
bilgiler alınmıştır. Oradan Nüve iş merkezinde, şu 
anda halen manifaturacılık yapan, dayısının oğlu 
olan Hasan Çelik’e ulaşılmış, yazmacılık konusun-
da bilgiler alınıp görüşülmüş ve yine kısıtlı bilgiler 
elde edilmiştir. Buradan da Konya da 1938’li yıl-
larda yazmacılık sanatını icra etmiş olan İbrahim 
Çelik Usta’nın büyük oğluna ve ayrıca kendisi de 
bir süre, bilfiil yazmacılık yapmış olan Kamuran 
Çelik’e ulaşılarak, Meram’daki evinde uzun so-
luklu bir görüşme yapılmıştır, Kamuran Çelik’ den 
Konya’daki o eski dönem hakkında bilgiler elde 
edilmiştir.  Ayrıca Konya’da ağaç baskı yazmacılı-
ğı ilk yapanlardan biri olan, yazmacı ustası İbrahim 
Çelik Usta’nın fotoğraflarına da ulaşılmıştır. Aşa-
ğıda, yapılmış olan görüşme metni yer almaktadır. 

“Babam Konya’nın Kilistra köyünde doğmuş. 
16 yaşında köyü terk etmiş, burası dağlık arazi ol-
duğu için, alan dar büyük arazi yok. Benim dede-
min, babam doğmadan 70-80 sene evvel,  babası-
nın babası İzmir’de imiş ve ticaretle uğraşırmış. 
Eskiden üzüm incir ticareti ihracatı olurmuş. Hatta 
babam anlatırdı, o zamanlar para falan yok, elekler-
le paraları altınlardan ayırırlarmış, paraları çuvalla-
ra koyarlarmış. Babam çeşitli işlerde çalışmış. Es-

kiden bu yazma işini İstanbul’da Ermeniler 
yapıyormuş. Kalıp işlerini de onlar yapıyormuş. 
Bir ermeni yazmayı bastı mı nerede yıkayacak? 
Tabi ki denizde yıkayacak. Denize götürürmüş yaz-
maları yıkamaya. Babam da sık sık bu durumu gö-
rürmüş. Bu yazmacının yanına gidip gelirken 
adamla tanışmış. Ya usta, bu nasıl basılıyor, nasıl 
yapılıyor, boyası nedir, kalıbı ne? gibi sorular sor-
muş. 1938-1940 yıllarıymış o sıralar. Ondan sonra 
babam da bu işe merak sarmış. Derken yazmacılık 
sanatını, öğrenmeye çalışmış ama ermeni usta ön-
celeri bilgi vermek istememiş. Babam ustayı bir 
araştırmış, bazı zaafları olduğunu ve bir içki müpte-
lası olduğunu öğrenmiş. O zaman ustayı nasıl çöze-
ceğini anlamış. Babam ustanın kafasına girmeyi 
başardığını söylemişti. Babamla sık sık akşam ye-
meklerinde buluşuyorlarmış. Birlikte yiyorlar, içi-
yorlar derken samimiyeti ilerletiyorlar. Bu arada 
babam ustaya, bir çalıştığın yeri bana bir göster, 
nasıl yapıyorsunuz falan gibi sorular sormuş. Bu 
arada dostluğu iyice ilerletmişler ve ermeni usta, 
babama işin her inceliğini göstermiş. Çeşitli bilgi-
leri sorarak öğrenmiş. Tanesi kaça yapılıyor? Kaç 
lira kazanılıyor? Gibi sorularının cevabını aldıktan 
sonra, babamın bu işe içi iyice ısınmış.  Babam İb-
rahim Çelik “Yaa usta, ben seni Konya’ya götüre-
yim” demiş. “Efendim Konya’nın havası şöyle gü-
zel, suyu böyle güzel” gibi bir sürü özellik saymış, 
övmüş bizim diyarları ve en sonunda ustayı ikna 
etmiş. İstanbul’dan tülbentlik kumaş almışlar, ka-
lıptır boyadır falan derken epeyce malzemeyi yük-
lenmişler ve köyümüz olan Kilistra’ya gelmişler. 
Babam o zamanlar Kilistra köyünde yaşıyormuş. 
İki yıl köyde bu işi yapmışlar. İki sene bu işi, fason 
olarak yaptıklarını anlatıyordu babam. Buradaki 
(Konya’daki) tüccarlardan kumaşı alıyorlar, baskı-
sını yapıp işçilik karşılığı tekrar Konya merkezine 
getiriyorlarmış. Tabi tüccarlar demiş ki babama 
“Ya İbrahim efendi sen bu atölyeyi Konya’ya getir-
men lazım. Bize müşteri gelir, belki şundan 100 
tane yapılmasını ister. Biz sana ulaşmaya çalışırız, 
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ama telefon yok. Sen bu arada, ge-
leceksin 8 saat yayan, ya da at ara-
basıyla gitsen 4-5 saat sürecek ula-
şımın çok zor olacak. Bu işi 
yapacaksan Konya’ya gelmen la-
zım, eğer gelmeyeceksen bu işi bı-
rak.” demişler. Ondan sonra hülasa 
atölyeyi Konya’ya taşımış babam. 
Sonra zannedersem 1938 yılları 
olabilir annemle de Konya’da ev-
lenmiş. Annem Konya’nın yerlile-
rindendir. Tabi bizim o günleri ha-
tırlamamız biraz zor. Ancak 5-6 
yaşlarındakileri hatırlayabiliriz. 1952 yılları falan 
olabilir, babam bu safhaya kadar o işe devam etmiş 
ve bilfiil yapmış, daha sonra 5-6 sene ara vermişti. 
Babamın oradaki arkadaşlarından çoğu İzmir, İs-
tanbul, Ankara gibi yerlerde, o dönemlerde yağ tüc-
carlığı yapıyorlardı.1952 yılları gibi, 1.sınıfı Anka-
ra’da okumuştum. 3. 4. sınıfı da orada okudum. 
1956-1957 de tekrar Konya’ya geldik. Tekrar ba-
bam yazmacılık mesleğine başladı. 1959-1960’lar-
da falan da bıraktı. Zaten biz 6 kardeşiz 5 erkek,1 
kız. En büyükleri benim, ikişer, üçer, dörder yaş 
falan aralarımız var. Hasan 3 numara. Tabi bu yaz-
macılık işine eleman lazım. Bayağı zor bir işti, işi 
yaparken nefes alacak durumun olmuyor. Şimdi 

hanımlardan erkeklere kadar, hatta çocuklara kadar 
çalışması gerekiyor. Yoksa dışarıdan adam bula-
caksın ve öyle çalışacaksın. Rahmetli babam sabah 
namazından sonra erkenden kalkardı ve hepimizi 
kaldırırdı, kumaşları keserdi gece 11-12 ye kadar 
çalışırdı. Fakat o safhalarda sanat ayrı, meslek ayrı, 
kopyalama şansında yoktu. Birde karlı bir iş oldu-
ğunu hatırlıyorum. Babam kalıpları İstanbul’da 
yaptırırdı. Babam değişik kalıplar olduğunda 2-3 
ayda bir, yeni bir model kalıp çıktıysa almaya İs-
tanbul’a giderdi. Kalıplar çok ağır olmuyordu. Kes-
tane ağacından yapılıyordu kalıplar. Çünkü ağır 
olsa öyle kolay kaldırılamaz. Masaya keçenin üze-

rine kumaşı gereceksin, kalıbı eli-
ne alacaksın ve pat pat makine gibi 
basacaksın. Sağ el makine gibi ça-
lışacak gidip gelecek. Ben de bu 
baba mesleğinde 2 sene çalıştım. 
İşte o safhalarda 1958 de falan ba-
bam manifaturacılığa başladı. Ben 
ilkokulu bitirince, o zaman tahsil 
alışkanlığı falan pek yoktu, 2 sene 
bu işi yaptım. Babam sabahları bo-
yaları hazırlayıp gidiyordu. Hazır 
boya, tabi ben boyanın detaylarını 
fazla bilmiyordum. Tekrar öğlen 
gelirdi bir daha bir boya hazırlar 

giderdi. Gerisini biz hallederdik. Büyüdükçe 1960-
1961 de falan, bu işe devam ettik. Başa örtülen be-
yaz pamuklu tülbentler olur, bunlar ikişerli olurlar. 
Kumaşın eni 110 cm olur genellikle, tülbentin ki ise 
110x110 ya da 107x107,  yani 2 katı 215 cm kesi-
lirdi. Babam onun için özel cetvel yaptırmıştı. Ku-
maşlar kırmızı bir boyayla işaretlenir sonra oradan 
kumaş katlanırdı. O şekilde dürerdik, tek tek satan 
perakendeci esnaf da oradan keserdi. . Benim bu 
işle uğraştığımda, 160x80 büyüklüğünde bir ma-
sam vardı, tablada keçe kaplıydı.  Kalıp elimin 
ulaştığı yerde dururdu, tabi tak tak tak makina gibi 
elim kalıbı getir götür eder, basardı. Kalıbın da tu-
tulacak bir tokmağı olurdu. Cami ahşap kapılarında 

Kamuran Çelik’le görüşme

İbrahim Çelik Yazmacı Ustası
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da kullanılan ahşap oyma aletleri ve çekiçler bu ka-
lıpları oyma işinde kullanılırdı. Biz kurutmada nor-
mal sobalar kullanırdık. Biz boyayı ıslattığımız ku-
maşlar için, havuz yerine, bulabildiğimiz daha tabii 
malzemeleri kullanırdık.  Boya hazırlarken kireç ve 
arap zamkı gibi malzemeleri de kullandığımızı ha-
tırlıyorum. Bu işi çoğu kişi yapamaz çünkü çok 
meşakkatli bir iştir. Biz boyayı elimizle karıştırır-
dık. Biz de kullanılan yazma çeşitleriyle ve motifle-
riyle başka yörelerde kullanılanlar daha değişiktir.  
Bizim yörede hürriyet ve kara kalem yazmaları var-
dı ya o zaman bir de bunların haricinde beyaz be-
nekli, mavi benekli derdik öyle bir imalatımız var-
dı, kumaşın her tarafı siyahtı, baskısı ise beyazdı. O 
beyazı bazen de boyayla mavi yapardık. Bizdekile-
rin imalat şekilleri farklı, baskıları farklıydı. Bizim 
büyük bir bahçemiz vardı, telleri 30 metre uzatır-
dık, yazmaları oralara asardık. Bizim bu yaptığımız 
işi genellikle ova köylüleri kullanırdı, dağ köylüle-
rine İstanbul’dan toptan getirilirdi, Mızraklı, Üskü-
dar falan gibi motif isimleri vardı. Üzerinden tabi 
57-58 yıl geçmiş bazı detayları tam hatırlayamıyo-
rum. Kalıbı bastıktan sonra bir de üstüne vururduk, 
motif kumaşa iyi geçsin diye. Hatta hanıma sordum 
da o günlerden bugüne 1 tane emare kalmamış. O 
zaman tülbentle birlikte sofra altı falan da babam 
yapardı. Ereğli keteni derdik onun iri seyrek doku-
malı, sıkı olanı olurdu. Annem ve kardeşimin san-

dığı vardı orada olurdu, ama daha sonra, biz ne gör-
dük ne de hatırlıyoruz. Bu sanatı ilk Konya’ya 
getiren babamdı. Sonradan bu sanatı 8-10 kişiye de 
babam öğretmiş. Şimdide yaşam tarzı ova köyünde 
ayrı, bizim dağ köylerinde ayrıdır. Bu yazmaların 
siyahı ve beyazı, kara kalem olur. Necati Bey pek 
hatırlamaz bu işi. Halamın oğlu bir dükkan da ma-
nifaturacıydı esasen babam yazmacıydı. Onlar baş-
tan manifaturacılık yapıyordu babam ise yazmacı-
lıkla başladı bu işlere, sonra manifaturacılığa geçti. 
Eskiden yazmacılar ve boyacılar derneği vardı, ba-
bam onunda başkanlığını 5-6 sene yapmıştı. Şimdi-
ki İplikçi Camii’nin yanındaydı yeri, ticaret odasıy-
la dernek birbirine yakındı. Kardeşim Hasan’da 
fazla bilmez, çünkü bu işi ben 2 yıl bilfiil yapmış-
tım, o küçüktü fazla hatırlayamaz. Hikayesi böyle, 
babam bir merakla başlamış bu sanata. Yazmacılar 
ellerinden belli olurdu, tırnakları kına gibi boyanır-
dı, ellerine bakınca yazmacı mı değil mi anlardık. 
Şöyle yapılırdı, kalıpla olan yazmacılık işi: Beyaz 
tülbentin, ham kara kalem dediğimiz türün boyası, 
yeşilimsi olurdu. Kalıpla baskıdan sonra onu tele 
asardık, güneşte yeşil gibi görünürdü ama onu suya 
soktuğumuzda ise siyah olurdu. Öbür tür yazma, 
Hürriyet dediğimiz siyah olurdu, onu çok nil yeşili 
gibi açık bir boyaya sokacaksın ve sonra sıkacak-
sın,  çiğneyeceksin, suyu boşaltacaksın tekrar çiğ-
neyeceksin, tekrar boşaltacaksın, tele asacaksın ve 
siyah bir renk alacak. O zamanlar başka bir eşarp 
alternatifi yoktu ve bu yazma türü, çok fazla tercih 
ediliyor ve satılıyordu. Babam birçok konuda fazla-
ca meraklıydı ve cesaretli bir adamdı, ticarete yön 
verecek ve bunu daha yukarıya taşıyacak birisine 
rastlamamıştı. Benim doğduğum evde biz kumaş 
dokumacılığı da yapmıştık. Biz o evi sonra bir va-
kıfa bağışladık. Kolilerin içerisinde yumak halinde 
ipek kumaşlar gelirdi. Sarı, kırmızı, pembe gibi, 
kumaşlar, pijamalık gibi çiçekli değil de, yollu yol-
lu idi. İpekli kumaşlar yaptık, eni 80 cm’lik, annem 
onlarla yorgan, pijama yapardı. Annemin sandığı, 
Halil amcamlarda kaldı, oradan eskiye dair bir şey-

İbrahim Çelik ve Ailesi
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ler çıkabilirdi ama şimdi yok. O zamanlardan bugü-
ne pek bir şey saklayamadık. Ben 6 yaşında okula 
başlamışım ondan sonra 11 yaşlarında babamın ya-
nında manifaturacılığa başladım 45 sene kadar bu 
işi yaptım. 2003 de de bıraktım ve emekli oldum. 
Yazmacılık işini, bu işin öncesinde 2 sene yaptım.  
O zaman dükkanda babam ve kardeşim duruyordu, 
yazmacılık işini o arada bıraktık, devam edebilme-
miz için belki daha çok elemana ihtiyaç vardı. Tam 
da sebebini iyi hatırlayamıyorum, o sıralar 11-12 
yaşlarındaydım. Babam o zamanlar yazmacılığı, 
amcama da öğretmişti. Babam amcamın küçüğü-
dür. Babamın köylüsü bu işi yapan 1-2 kişi daha 
vardı. Ayrıca babam 1936-1937 de mürekkep ima-
latı da yapmıştı. Urfa’da askerdeyken bir subayı 
varmış, sınırda kaçakçıların, olduğu bir bölgedey-
miş, daha sonra bu subayla İstanbul’da denk gel-
mişler. Ya nasılsın falan derken bir iş yapalım, mü-
rekkep imalatı yapalım mı derken, babam çok fazla 
tokat yemiş. Çok inançlı biriydi karşısındakini ken-
di gibi gördüğü için çok paralar kaybetti. Babam 
orada çalışırken 30 tane işçi kız çalışırmış, babam 
mamulleri alır gidermiş, ama tahsilatlar da başkası-
nın cebine girmiş, babam da iflas etmiş. Dolma ka-
lemlere çekilen siyah, lacivert mürekkep imalatha-
nesi açmış o zamanlar ama hüsranla sonuçlanmış. 
Benim de 4 kızım var hatta torunum da Karatay 
Üniversitesinde iç mimarlık öğrencisidir. Biz ba-
bamla arkadaş gibiydik. İşte babamın hayat hikaye-
si böyle, benden başka da çok fazla kimse bilmez.” 

SONUÇ
İnsanoğlunun günlük yaşamında geniş bir kul-

lanım alanı bulan giyinme ve örtünme ihtiyacına 
bağlı olarak gelişen el sanatlarından yazmacılık, 
bir halk sanatı olarak icra edilmiş ve Osmanlı dö-
neminde uzunca bir müddet, bazı bölgelerde hayat 
bulmuştur, Daha sonraki dönemlerde Konya’da da 
bazı ustaların bu sanata ilgi duyup uğraşması so-
nucunda, 1938’li yıllarda, hayat bulmuş, üretimi 
yapılmış, halk tarafından da ilgi görüp. kulanım 
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eşyaları arasına girmiştir.  
Geleneksel ağaç baskı yazmacılık sanatının 

orijinal uygulamaları, bugün müzelik bir eser ko-
numundadır. Ancak yüzyıllardan beri canlılığını ve 
parlaklığını koruyan çeşitli yörelerin farklı motif 
ve renk düzenlemeleri ve geçmişle günümüz ara-
sında ilginç işaretler veren kompozisyon özellik-
leriyle çağdaş sanatçılara da ilham kaynağı olmuş-
tur. Resim, edebiyat, şiir ve müzik dallarında da 
yazmalar konu edilmiştir. Bu konuda Bedri Rahmi 
Eyüboğlu başta olmak üzere yerli ve yabancı pek 
çok kişi bu sanatla ilgilenmiştir. 

Uzun bir tarihi maceranın geleneklerinden 
beslenerek hayat bulan Tokat, Kastamonu, İstan-
bul gibi bölgelerde daha çok ortaya çıkmış olan, 
Konya’da da, bazı ilgili ustalar tarafından bir süre 
üretilen yazmacılık, teknolojik gelişmenin ve ma-
kineleşmenin etkin olduğu, seri üretim yöntemleri 
sonucunda, diğer bölgelerde de olduğu gibi, gide-
rek, kaybolmuştur.

Yazmacılık, artık yok olan halk sanatları içeri-
sinde yer almaktadır. Bu geleneksel halk sanatının 
tekrar canlandırılması için, bazı sanat atölyelerin-
de, halk eğitim merkezlerinde, belediyeler ve ilgi-
li başka kurumlar tarafından, tekrar halka ve yeni 
nesle tanıtmak için kurs programlarının kapsamına 
alınabilir ve bu sanata tekrar ilgi uyandırılarak ya-
şatılması için gayret gösterilebilir. Eski ustaların şu 
anda halen yaşayan çocuklarından ve bu halk sana-
tının tekniğini bilen kişilerden, unutulmadan. Yeni 
nesillere aktarma girişimlerinde bulunulması, yeni 
kuşakların da, yörenin eski geleneksel sanatını öğ-
renmeleri açısından, bir fayda sağlayacaktır.
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Emine ESİRGENLER

YORGANCILIK

ÖZET
Türk kültürünün maddi varlıklarından el ya-

pımı Konya ili yorganlarının hayatın belli dönüm 
noktalarında da önemli yeri vardır. Yorganlar, Kon-
ya şehri sosyal yaşamında gelinlik kızların, loğusa 
kadınların, sünnet edilmiş çocukların yataklarının 
üstünde geleneklerin gereğince yer almaktadır.

Konya yorgancılığı, şehrin gelenek-görenek-
lerine, türkülerine, manilerine rengiyle, motif, ku-
maş, astar ve dolgu malzemesiyle konu olacak ka-
dar zengin inceleme alanıdır.

Bu çalışmanın amacı, kaybolmaya yüz tutan 
Konya ili yorganlarını incelemek, özelliklerini be-
lirlemek, yorgancılık mesleğine sahip çıkarak, bu 
sanatın canlanmasına katkı sağlamaktır.

Çalışmada; literatür taranmış, Konya ili içeri-
sinde yorgancılık mesleğini devam ettiren kişilerle 
görüşülmüş, teknik bilgiler elde edilmiştir. Konya 
evlerinde bulunan yorganlar araştırılıp, fotoğraflan-
mıştır. Elde edilen veriler ışığında oluşturulan göz-
lem fişleri aracılığı ile bilgilerin dökümü gerçekleş-
tirilmiştir.

Elde edilen bulgular ışığında, sonuca ulaşılma-
ya çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda; yorgancılık mesleğinin 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için öneriler sı-
ralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, gelenek, göre-
nek, yorgan ve yorgancılık
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ABSTRACT
The handmade quilts of Konya Province from 

the material assets of the Turkish culture have on 
important place in the definite turning points of 
life. Quilts are located on the beds of wedding girls, 
women after childbirth, and children circumcised in 
the social life of Konya Province due to the tradi-
tions.

The Konya’s quilting is a rich field of exam-
ination to be subject of the city’s traditions, folk 
songs, and mains (a type of poem) with its pattern, 
fabric, lining, and filler materials.

This research aims at examining the quilts of 
Konya province that start to vanish, determining its 
characteristics, and contributing to the revival of 
this art, protecting the quilting profession.

Under the research, it was sereened the liter-
ature, met with the people who keep the quilting 
profession in the Konya province, and obtained the 
technical information. The quilts in the Konya’s 
houses were researched and photographed. Addi-
tionally, it was performed the detailed presentation 
of knowledge via the observation slips that were 
constituted under the light of data obtained.

By the findings gotten, it was tried the obtain 
the result. 

As a result of the research, the proposals were 
listed to ensure the sustainability of quilting profes-
sion.

Keywords: Culture, traditions, customs, quilt 
and quilting.

GİRİŞ
Bu araştırmanın konusu Konya ilinde “Yor-

gancılık” olarak belirlenmiştir.
Yüzyıllar boyunca yaptığı her şeyi sanatıyla 

damgalayan Türkler, bu özelliği ile de insanları kül-
türüne hayran etmeyi başarmıştır. Günlük kullanım 
eşyalarından yorgana adeta bir ruh kazandırarak, 
yorgancılığı sanat haline getirmiştir. Yorgancılık, 

yıllar içinde gelişmiş, gelenekselleşmiş ancak tek-
nolojinin yaşantımıza getirdiği yenilikler sonucun-
da Konya ili el yapımı yorgancılık sanatı oldukça 
gerilemiştir.

Konya, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer 
alan Türkiye’nin yüzölçümü açısından en büyük ili-
dir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Konya’da yaz 
mevsimi kurak ve sıcak, kış mevsimi soğuk ve ya-
ğışlıdır. Konya ikliminin diğer özelliği ise yaz mev-
siminin geç başlaması, kışın geç bitmesidir.

Yorgan; yatakta örtünmek amacıyla kullanılan 
astar ve yüz kumaşlarının arası pamuk, yün vb. dol-
durulmuş geniş örtüdür.

Selçuklulardan günümüze çok köklü tarihi 
geçmişi olan Konya ilinde yorganlar, zamanla es-
tetik yönden değeri tartışılamayacak bir yere sahip 
olmuştur. 

Yorgan Türk kültür tarihinin önemli etnolojik 
malzemelerinden birisi ve kelime olarak en eskile-
rindendir. Yoğurkan bizim bugünkü yorgan sözü-
müzün atası ve başlangıcı idi. (Gülensoy, 1995, 55) 
Yorgan kelimesi “yoğurkan” olarak Uygur kaynak-
larında ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü Lügat-it 
Türk adlı eserinde de ifade edilir. (TDK yayını, 
1972, 153) Dede Korkut hikayelerinde Selcen Ha-
tun Kanturalı’ya “Ala yorgan içinde senün ile do-
laşmadan” demektedir. (Gökyay, 1973, 95)

Yorgan kelimesi eski Türkçe’de örtmek, ser-
mek, kaplamak, kuşatmak anlamına gelen “yör” 
sözcüğünden “yör-gen” yorgan şeklinde türetilmiş-
tir. (Eyüboğlu, 1991, 763) Eski zamanlarda çoban 
kepenekleri, abalar, kadınların bürgü ve entarileri 
bile yorgan diye adlandırılmıştır.

Tasavvuf ehlinden Hallac-ı Mansur’a yorgan-
cılık mesleği lakap olmuş, gönüllerimizde yerini 
almıştır.

Konya, Anadolu’nun ortasında, etnik karakte-
rini çok iyi muhafaza etmesini bilmiştir. Uzun yıllar 
istila ve afetlerden uzak, kendi kabuğuna çekilmiş 
ve yağıyla kavrulmuş olarak yaşayan Konya, geçi-
mini topraktan, hayvan ürünlerinden ve el emeğin-
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den temine çalıştığı için, imalatta ve el sanatlarında 
mahalli bir hüner ve özellik kazanmış bu nesiller 
boyu devam etmiştir. Bu özelliği Konya’nın şive-
sinde, giyiminde, yemeğinde, eğlencesinde, toplan-
tısında, sazında, türküsünde, bütün adet ve gelenek-
leriyle görmek mümkündür. (Önder, 1962, 360)

1600’lü yıllarda Konya’da mevtadan kalan eş-
yaların listesinin tutulduğu terekelerde de yorgan 
mirasa dahil eşyalar arasında yer almıştır. (Sak, 
2003, 2)

Diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi, Kon-
ya’da da evlerin döşemesinde kullanılan eşyalar 
ekonomik durumu yansıtmaktadır. Konya Şer’iye 
Sicillerinde 18. yy’ın ilk yarısında bazı evlerde yer 
alan eşyalar arasında döşek, yastık, yorgan, kilim 
yer alırken (40-174/3,139/1) bazılarında ilave ola-
rak nakışlı perde, yastık yüzü, seccade, işlemeli bo-
hça bulunduğunu yazılı kaynaklardan öğrenmekte-
yiz. (43-137/2, 42-30/1, 39-46/1)

Konya’ya en yakın yerden gelen köylü dahi 
bir gecesini şehirde geçirmek zorunda kalıyormuş. 
Şimdi ki otellerin yerine hanlar bulunuyormuş. 

Handa yatak olmadığından hana inen misafirler, 
kürklerini kepeneklerini bürünür öyle yatarlarmış. 
(Sural, 1975, 3)

Türkler Anadolu’da yerleşik düzene geçtik-
ten sonra yorgan örtü olarak anlamını korumuştur. 
Kültür unsuru olan yorgan; hayatın dönüm nokta-
larında gelinlik kızların, loğusa kadınların, sünnet 
edilmiş çocukların, bebeklerin beşiklerinin üstünde 
geleneğimizin gerektirdiği uygulamalar içinde ye-
rini alır.

Günün birinde gece yatısına gelebilecek misa-
firler için yüklükte (gömme dolap) kışlık kalın yün-
den, yazlık pamuktan rengarenk yorganlar bulunur. 
Yüklük olmayan odalarda çeyiz sandığı üzerine ya-
tak ve yastıklardan sonra yerleştirilir. Kirlenmeme-
leri için göç örtüsü örtülerek muhafaza edilirler. (F. 
Aysel Esirgenler)

Konya’da yorgan çeyiz hazırlığının vazgeçil-
mezidir. Çeyizlik yorganlar; düğün öncesi kız evin-
de, gelin kızın arkadaşları ve genç yakınları tara-
fından eğlenceli bir toplantıyla “başı bütün” ifade 
edilen anne ve babası hayatta, boşanmamış kişiler 

Yorgan Dikim Malzemeleri
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tarafından yorgan çarşafıyla kaplanır. Bu kaplama 
oyulgama dikiş tekniği veya küçük düğmelerle ilik-
lenerek yapılır. Kirlenmeyi önlemek için kanaviçe, 
sarma, tentene işlemeli “yorgan ağzı” yorganın baş 
kısmına geçirilir. Yorgan ağzı karyola eteğiyle ta-
kım olurdu. Yorgan çarşafına güzel geçim için şe-
ker, nazardan korunmak için yüzerlik otu, şeytanı 
uzaklaştırmak için çörek otu konur. Yorganın bir 
köşesi şans açıklığı için açık bırakılır. 

Bebek ve loğusa yorganları genellikle takım 
olurdu. Sünnetlik diktirilen yorgan erkek çocuğa 
evlenirken çeyiz olarak verilir.

Evlenirken yapılan mehir sözleşmelerinde yor-
ganın cinsi ve adedi belirtilir.

Beşikten mezara kadar gerekli olan yorganla 
ilgili Nasreddin Hoca’nın “Yorgan gitti, kavga bitti” 
fıkrası ve “ayağını yorganına göre uzat”, “pire için 
yorgan yakmak”, “yorgan döşek yatmak”, “yatağı 
koyup, yorgana pislemek”, “yorganı astarlanmak”, 
“yorganına göre kösül”, “dokuz yorgan parçalasın” 
gibi çeşitli deyimler, dualar kullanılır. Yorgan tür-
külere de konu edilmiştir.

KONYA’DA YORGANCILIK
Selçuklularda yorgancılığı araştırdığımızda 

hallaç kelimesiyle karşılaşıyoruz. “Hallaç; pamuk, 
yün yatak ve yorgan atan kimsedir. Bu işi yapan za-
naatkar hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Ancak 
Mevlana’nın verdiği bilgiden hallacın pamuk attığı, 
bunu yapmak için yay kullandığı ve dükkanda ça-
lıştığı anlaşılıyor.” (Merçil, 2000, 77)

Selçuklular döneminde “Celaleddin Kara-
tay’ın yaptırdığı kervansaray vakfiyesinin şahitle-
rinden birinin Yusuf 6. Şahap El Kayseri adlı bir 
hallaç” olduğu belirtilmiştir. (Merçil, 2000, 77)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde; Hz. Os-
man’la evlenen Peygamberimizin kızları Rukiye, 
Ümmü Gülsüm ve Hz. Ali’yle evlenen Fatmatü’z 
Zehra’nın çeyizlerine hizmet etmiş olan Kamil-i 
Hindi’den bahsederken “yorgancıların piridir, kabri 
Yemen civarında Cübül şehrindedir.” (Cilt 1, 2003, 
593) demiştir. 

Yorganlar; yüzeyde kullanılan tekniklerine 
göre kırkpare aplike ve sadedir.

Boyutlarına göre yorganlar; tek kişilik 
(160x220 cm) çift kişilik (200x220 cm.) battal 
boy (müşterinin isteğine göre), bebek yorganları 
(100x150 cm) ölçülerinde hazırlanır. Kullanım du-
rumlarına göre; çocuk, gelin, misafir ve günlük ola-
rak çeşitlilik gösterir. Yorgan kumaşlarının renk ve 

Kabakçiçeği desenli yorgan Yabangülü desenli yorgan
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desenleri özenle seçilir. (Cengiz Çiftçi Yorgancılar 
Odası Bşk.)

Yorganların yapımında dolgu malzemesi ola-
rak koza pamuğu, yün, son zamanlarda elyaf kul-
lanılmaktadır. “Petrol ürünü olan polyester malze-
meler sağlığa zararlı olduğu için ben hiç dikmedim. 
Fabrikasyon yorganlar çıktıktan sonra el yapımı 
yorganların değeri düştü.” (İsa Çiftçi, Desen Yor-
gan Evi)

Yorgan kumaşları; astarında ve yüzünde fark-
lıdır. Yorganın alt kısmına dikilen kumaşa astarlık 
denir. Genelde ince dokunmuş, pamuklu patiska ve 
kaput bezinden (amerikan bezi) yapılmaktadır. Yor-
gan yüzünde kullanılan kumaşlar değişiklik göste-
rir. Basma, pazen günlük yorganlarda; pamuk saten, 
sire, ipek saten kişilik yorganlarda tercih edilmek-
tedir. 

Yorgan dikiminde; iğneler (1-5 arası nolu), 
yüksük (ucu açık), makas, iplik (pamuk, merserize, 

sentetik), çirpi ipi (çizimde kullanılır), tebeşir ve 
yorgan sopaları kullanılır. Günümüzde yorganların 
bazı dikişleri makinelerde yapılmaktadır. 

Yorgan içine konulan, pamuk ve yünlerin lif-
leri birbirinden ayrılarak dikişin kolaylığı ve düz-
günlüğü sağlanır. Bu iş için hallaç yayı ve tokmağı 
kullanılır.

Yorgan, örtünme aracı aynı zamanda dekoratif 
bir üründür. Yorgan; Konya kadını için sevgi, yaşa-
dığı duygular, hayal gücü, inceliği ve hatıralarıdır. 
Kişilik kullandığı yorganları hümayın veya eski 
çarşaflara sararak yüklükteki eşyaların en üstünde 
saklar. İlkbaharda havalandırır. Yorgan basılır diye 
yorganın üzerine oturulmaz.

Yorgan dikiminde desenin net görünmesi için 
kullanılan kumaş tek renk ve parlak seçilir. Yorgan 
ustaları, haklı olarak kendilerini ressam diye nite-
lendirmektedir. Günümüzde yorganlar desinatörler 
tarafından hazırlanmış desenlerle, dikiş makinele-
rinde çalışılmaktadır. Yorgancılar geniş, zeminden 
yüksek setler üzerinde çalışırlar.

Yorgancılığın en önemli aşaması motif, desen 
seçimi ve işlemesidir. İşlemesi ve deseni fazla olan-
lar ağır, daha az olanlar hafif olarak tanımlanır. Yor-
gan işçilik ücreti de buna göre ayarlanır.

Yorgan ustaları kumaşta rengi, kişinin tercihi 
doğrultusunda kullanır. Ancak yavruağzı, kırmızı, 
pembe, yeşil, mavi renkler daha çok kullanılmak-
tadır.

Yorgancı diktiği yorganlar üzerine çiçek, mey-
ve, kuş motifleri ve geometrik şekiller işler. (Dur-
sun Ersöz, Filiz Yorgan Evi)

Puanlı, yonca yaprağı, kaz ayağı, yaprak per-
vane, 508, çift midye kabuğu, çavuş terfiyesi, üçlü 
lale (revaçta ancak sık iplik değiştiği için zaman 
alır), güneş, ay, ikili parke gibi modeller. Ancak İsa 
Çiftçi’nin modeli kaydı kare bir ustayla tek elden 
çalışılır. Ufak bir atlama baştan sona yorganı bozar. 
Bu modelin kırk iki saat işçiliği var. Mutlaka eğile-
rek dikilir. Yaslanılmaz. Oldukça zor bir modeldir. 
(Cengiz Çiftçi, Yorgancılar Odası Başkanı)

Kırkpare Yorganlar (Emine Esirgenler)
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Yorgan; sırasıyla bir çok yapım aşamasından 
geçerek hazırlanmaktadır. Yorgan dikiminde önce 
dolgu maddesi hazırlanır. Hallaçlama işi bittikten 
sonra yorgan yüzü ve astarı üç kenarından birleş-
tirilir. Diğer kenarın orta kısmında 1 metre açıklık 
bırakılarak iki yanından dikilir. Yorgan çatılmış 
olur. (Peyim dikimi) Açık bırakılan taraftan doldu-
rulan malzemenin eşit dağılımı, yorgan sopası ile 
pamuk dövülerek sağlanır. Bu işlemden sonra açık 
bırakılan kısımdan, dört köşeden içe doğru kıvrılan 
yorgan ters yüz yapılır. Böylece dolgu tabakası yor-
gan yüzüyle astar arasına yerleşir. Açıklık dikişle 
kapatılır. Düzgün ve dengeli dağılımı sağlamak için 
ön ve arka yüzünden sopalama işlemi yapılır. Te-
yel dikişiyle dolgu malzemesinin kayması önlenir. 
Yorganın 10 cm kadar dört kenarından içeri girile-
rek yapılan dikişe çubuk, temel çubuk, irileme gibi 
isimler verilir. Bu dikiş yorgan yüzünü süsleyecek 
motiflerin düzgün yerleşmesini sağlar. Yorganın 
model ağırlığına göre, çubuk araları kaymaması 
için teyellenir. Yorgan yüzünün geometrik düze-
ni; tebeşirlenmiş çirpi ipi, cetvel, pergel, mukavva 
kalıplar yardımıyla oluşturulur. Motifler tebeşirle 
yüzeye tespit edilir. Dikimden sonra ters çevrilerek 
sopalanır, tebeşir tozunun fazlası atılır. Teyel dikişi 
sökülür.

Saf ipek yorganda kumaş yıpranacağı için de-
sen olmaz. Yorganın dikiş araları mesafesine fiske 
denir. Fiske ne kadar küçükse değeri o kadar artar. 
Fiskelerde kayma olmaz. İyi usta iğneyi eline ba-
tırmaz. Geçmişte Konya’lı müşterilerim fiyat belir-
lendiğinde idare etmezse biraz daha vereyim. Yeter 
ki kaliteli düzgün olsun derlerdi. (İsa Çiftçi Desen 
Yorgan Evi) 

Yorgan dikimi; dıştan içe, sağdan sola doğru 
yapılır. Yorgan dikişi özen ister. Dikiş esnasında her 
parmağın görevi vardır. Baş parmak ve işaret par-
mağı iğneyi tutar. Orta parmak boğumuna yüksük 
takılır, iğneyi ittirir, yukarı çıkarır. Yüzük parmağı 
yüksük parmağını destekler. Yüzük parmağı serçe 
parmağıyla birlikte ipliğe yön verir. Dikiş esnasın-

da pamuğun kopartılmadan yüz ve astarla birlikte 
dikilmesi gerekir. Dikiş esnasında pamuk koparsa 
yüzeyden içeriye hava geçecek ve yorganın sıcak 
tutma özelliği kaybolacaktır. (Duman, 2007, 22-23)

Yorgancılar, mesleği aile büyüklerinden öğ-
renmişler, tek başlarına mesleği devam ettirmeye 
çalışmaktadırlar. Yaz aylarında düğün için yorgan 
diktiklerini ifade etmektedirler. Gelişen teknolojiy-
le seri olarak üretilen yorganlar geleneksel yorgan-
ların yerini almıştır. 

Cumhuriyet döneminden önce yorgancılar, 
diğer esnaf gruplarıyla birlikte faaliyetlerini sürdü-
rüyorlarmış. 1868 yılında Kapu Camii yakınların-
daki bir kahve ocağında (Arabacı, 1999, 53) çıktığı 
belirtilen çarşı yangınında sadece dükkanlar değil 
Hükümet Konağı, Yüksek Cami, Kapı Cami’de 
yanmıştır. Enkaz sonunda yeni bir çarşı yapılarak, 
her iş grubu kendi sokağında olmak üzere iki katlı 
(kargir) çarşı iki yılda tamamlanarak esnafa veril-

Kırkpare Yorganlar (Emine Esirgenler)
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miştir. (Es, 1962, 2)
1870 yılında yeni kurulan bu çarşı sokaklarına 

verilen adlar, o sokakta yapılan mesleği belirtmek-
tedir. “Kunduracılar içi, Marangozlar içi, Tenekeci-
ler, Tuzcular, Yağcılar, Yorgancılar içi gibi. (Odaba-
şı, 1998, 77)

Cumhuriyet döneminden sonra yapılan yenilik 
ve değişiklikler yorgancıları da etkilemiştir. Yor-
gancılıkla uğraşanlar, kaba ve ince işler yapanlar, 
seyyar yorgancılar olmak üzere sınıflara ayrılırlar. 
İnce işlerle uğraşan yorgancı atölyesi üçtür. Kaba 
iş yapanlar dört dükkandır. Kadın, erkek gezginci 
sureti ile sanat icra edenlerin sayısı 120’dir. (Altan, 
1944, 32)

Yıllarca yorgancılar içinde hizmet veren yor-
gancılar, şehrin gelişmesiyle farklı mahallelere da-
ğılmışlardır. Boş vakitlerinde evinin bir odasında 

eşiyle yorgan ve çeyiz eşyaları diken ustalar da var. 
Şu anda hazır dikilip gelen Kilis yorganları satmak-
tayız. Kanepe örtüsü, çeyiz eşyaları satarak da ge-
çiniyoruz. El işi yorgana talep yok denecek kadar 
azaldı. (Ahmet Parlıyan, Kanaat Yorgan Evi) Kaba 
desen, zayıf işçilikle üretilen bu yorganlar Konya 
el yapımı yorgancılığını fiatları itibarıyla da tehdit 
etmektedir.

Gelişen teknolojiyle daha pratik yaşamaya 
başlayan Konya’lı hazır elyaf yorganları tercih edi-
yor. Artık haftada 1 yorgan bile dikemiyoruz. 1975 
yılında 10 yaşında yorgancı çırağıydım. Görevim 
dükkan temizliği, çay söylemek, müşteri malzeme-
lerini araca yüklemekti. 3. aydan sonra elime kedi 
yorganı verildi. Bu yorganı diker, diker, sökerdim. 
Düzgün dikinceye kadar. Her dikişimden sonra us-
tam fiske aralarına, ipin aşağı yukarı mesafelerinin 
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aynılığına bakardı. Daha sonra yorganda ufaklama 
yapmaya başladım. Ufaklama yorgan kenarıyla çu-
buklama arasında olan dikiştir. Birkaç sene sonra 
saten yorgan baskılarını yaptırdı. En önemli olan 
yorganın kenar başlangıç dikişini öğrettiler. Bu di-
kiş çok önemli. 1983 yılında artık kalfayım. Sorum-
luluk bende. 4 günde ustamla 40 mitil yorgan dikip 
D.S.İ. teslim ettik. (Hasan Süner, Gecem Yorgan 
Evi)

Yıllardır iğneleriyle adeta kuyu kazar gibi yor-
gan diken emektar yorgancıların sayıları gittikçe 
azaldı.

Konya Şer’iye Sicili 78/91-92. sayfalarda 11 
Zilhicce 261/10 Aralık 1845 tarihli belgede “47 es-
naf grubu içinde yorgancıyan adı ile anılan yorgan-
cıların kethüdası Seyit Hüseyin, yiğit başısı Hasan 
Ağa’dır. Konya’nın en eski yorgancılarından birisi 
Atatürk için de yorgan dikmiş olan Hasan Dikili-
taş’tır. (Değerli, 1986) “Hasan Dikilitaş’ın oğulla-
rının yanında bir süre çalıştım. Gelen misafirlere, 
müşterilere sorarlarsa, duvarda asılı belge için “Ba-
bamız Atatürk’e yorgan dikmiş, onun hatırasıdır” 
diye bahsettiklerini anlatmıştır. (Abdurrahman De-
mir)

Dört kuşaktır yorgancılıkla uğraşan Kanaat 
Yorgan Evi sahiplerinin babaları Halim, dedeleri 
Merhum Mehmet, dedelerinin babası Hallaç Mer-
hum Seyit Mehmet Parlıyan’da Başaralı çarşısında 
imiş. Yine aynı çarşıda Dr. Osman Işık’ın muaye-
nehanesinin karşısında yorgancı merhum Saim Sü-
rücü, yanında Filiz Yorganevi Dursun Ersöz, Kadı-
lar sokağında Pak-iş yorgancı merhum Hasan dede 
ve oğulları merhum Mehmet ve merhum Mustafa 
Dikilitaş kardeşler, Araboğlu makasında Kazanır 
yorgan evi sahibi merhum Mehmet Ali Kazanır, 
Ak-iş yorgancı merhum Hasan ve merhum Meh-
met Olgun kardeşler, Şen Yorganevi merhum Saim 
ve merhum Mehmet Sürücü, Bedesten’de Mevsim 
Yorganevi merhum Ahmet Dedeoğlu, Sema Yor-
ganevi sahibi Rahim Karakaya’nın amcası mer-
hum Mevlüt Karakaya, Larende de Hallaç merhum 

Mehmet Sabır, Başaralı Çarşısında Sürücü Yorga-
nevi merhum Saim Büyüksürücügil, Altınçeşme 
ilkokulunun orada merhum Süleyman Küçükcıvıl, 
Kadınlar Pazarında merhum Yusuf Çokünlü, Kazım 
Karabekir Caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumu al-
tında Çiçek Yorganevi merhum Mehmet Ali Kaza-
nır, Selçuk Yorganevi merhum Hüseyin Selçuk’un 
ve ismine ulaşamadığım pek çok yorgan sanatçısı-
nın tabelaları yok artık…

Konya’da 1954 yılında Yorgancılar Derneği 
Mehmet Parlıyan başkanlığında kurulmuş. Ancak 
bugün başkanlığını yapan Cengiz Çiftçi’nin baba-
sı İsa Çiftçi’nin başkanlığında özverili çalışmayla 
1999 yılında Yorgancılar Odası’na dönüşmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızdan biri 

olan Yorgancılık mesleği de hızlı değişim sürecin-
den etkilenmiştir.

- El yapımı yorganların genel özelliklerinin 
yorgancılar odası tarafından TSE gibi resmi kurum-
larca tanınması sağlanmalıdır. 

- Bu sanatın öğretilmesinde çırak-kalfa-usta 
ilişkileri önemlidir. Bu öğretime bilimsel yöntemler 
eklenmelidir. İlgili bakanlıklar ve üniversitelerle iş-
birliği yapılmalıdır.

- Boş zamanlarını değerlendirmek isteyenlere 
meslek edindirme kursları tarafından yorgan sanatı 
öğretilmelidir. 

- El yapımı yorganları tanıtmak için iletişim 
araçlarından yararlanmalı, sergi ve yarışmalar dü-
zenlenmelidir.

- Yurt dışında sektörel gelişme gösteren “qu-
ilt” olarak bilinen yorgancılık sanatımızın tanıtımı 
yapılmalı. 

Öncelikli olarak yorgan ustalarımıza sahip çı-
karak, sağlıklı çalışma ortamlarında sanatlarını icra 
etmeli, sosyal imkanlar sağlanmalıdır.
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TESBİHCİLİK

ÖZET
Tesbih, değişik malzemeden yapılan tanelerin 

bir iplik üzerine dizilmesi ile elde edilen dua ara-
cıdır. İslamiyette ve diğer dinlerde kullanılan tes-
bihlerin sayıları farklıdır. İslamiyette 33 ve 99’luk 
tesbih kullanılır. 

Günümüz Konya’sında tesbihçilik sürdürülen 
sanatlarımızdandır. Yapımında ham madde olarak; 
ağaç veya meyvelerin çekirdekleri gibi bitkisel, ke-
mik, fosil gibi hayvansal ve altın, gümüş gibi ma-
den malzeme kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Konya, tesbihçilik, tes-
bih ustaları. 

ABSTRACT:
The prayer beads is a prayer tool produced by 

aligning beads made of various materials on a yarn. 
The number of prayer beads used in Islam and other 
religions are different. The prayer beads in Islam 
have 33 or 99 beads.

Today in Konya, the prayer beads art is one of 
the sustained arts. The prayer beads are produced 
by using vegetal materials such as the core of fruits 
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or tress, animal materials such as fossils or bones 
and minerals as a gold and silver raw material in 
the making.

Keyword: Konya, prayer beads, prayer beads 
makers.

Tesbih, ibadette dua sözlerinin sayısının karış-
tırılmaması için bir iplik üzerindeki çeşitli malze-
melerden hazırlanan tanelerden oluşan nesneye de-
nir. Arapça “sebh” kökünden gelen tesbihin çoğulu 
tesbihattır. Manası Allah’a ta’zim etmedir (Develli-
oğlu, 1970: 1308). 

Müslümanlıkta tesbih, Ku’ran’da çok sık ge-
çen ve kişinin kıldığı her namazdan sonra 33’er kez 
tekrarladığı “Sübhanallah”, “Allahüekber”, “El-
hamdülillah” sözlerini sayabilmek için kullanılan 
ipe dizilmiş tanelerdir (Sarıcı, 2004,11).

Tesbih; imame, dane(tane), nişane, pul ve du-
rakların belirli bir sıra ile ipe dizilmesi ile meyda-
na gelmektedir. Tespih için özel hazırlanmış iplere 
“tahril” denilmektedir. Tespihte her bir toparlağa 
tane(dane), 99’luk tesbihlerde her 33 tanede bir 
konulan ve tane dizinin dışına doğru sarkan, çeşitli 
şekillerde hazırlanmış parçaya nişane veya durak, 
99’luk tespihlerde imameden itibaren her iki tarafa 
11. taneden, 33’lük tespihlerde 5. taneden sonra ko-
nan mercimeğe benzer taneye pul adı verilmektedir. 
Pullar duaların sayısını belirlemeye yarar. Taneler, 
nişane ve pullar iki uç halinde bir araya gelerek 
imame adı verilen ve bütün parçaları toplayan par-
çadan geçirilir. İmame tespihçi ustasının sanatını 
ortaya koyan en önemli parçalardandır. İmameden 
sonra ipekten örülen püskül, altın, gümüş malze-
melerden bükülerek veya örülerek hazırlanmış 
kamçı(kordon) takılır. Kamçının üst ucuna altın ve 

Balina dişi ve fil dişi tesbihler (Nurettin Küçükokka)
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gümüş malzemeden hareketli bir parça takılır. Bu 
parçaya Tepelik veya Hatime denir. Bunun de en 
ucuna çivi adı verilen parça girer ve kordonun ucu 
çiviye bağlanarak tepeliğe sıkıştırılır ve tespihin di-
zilmesi tamamlanmış olur.

Tespih tanelerinde farklı biçimler uygulana-
bilir. Bunlardan bazıları; tam yuvarlak (kürevî), 
yassıca toparlak, uçlu toparlak, beyzi, yarım beyzi, 
şalgami (iki tarafı basık), armudi, üstüvane, söbe 
(uzunca, zeytin tanesi gibi), fasetal (elmas gibi tı-
raş edilmiş), kesme(iki tarafı düz, kenarları keskin 
silindir biçiminde)dir. 

İbadette tespih çekme sadece Müslümanlarda 
değil, Brahmanizm, Budizm, Hinduizm ve Hıris-
tiyanlarda da görülmektedir. Müslümanlar 33’lük 
veya yaygın olarak 99’luk tespih kullanmakta-
dır. Tekke, dergâh gibi ibadethanelerde 500 veya 
1000’lik zikir tespihlerinin çekildiği de bilinmekte-

dir. Budizm’de 108 taneli, Hıristiyanlarda 150 tane-
li tespih kullanılır.

Tarihçesi: 
Tesbihin ilk olarak hangi devirde kullanılmaya 

başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Bugünkü 
şekli ve manası ile bir ipe dizilmiş boncuk taneleri 
olarak düşünülürse tarihinin çok eskilere dayandır-
mak mümkündür.

Tarihte ilk tespih adına M.800 yıllarında rast-
lamaktayız ve Hint’ten Batı Asya’ya geldiği ifade 
edilmektedir (Kuşoğlu, 1994: 17). İslamiyetin ilk 
yıllarında dua sayılarının unutulmaması amacıyla 
kum taneleri, parmak, taş, hurma çekirdeği ve üzeri-
ne düğüm atılan ip gibi bazı materyallerin kullanıl-
dığı konusunda rivayet ve hadisler bulunmaktadır.

Tespih sanatını Osmanlı döneminde 17. Yüz-
yıla kadar indirmekle birlikte, 18 yy.’da gelişmiş, 

Ağaç tesbihler (Sandal, Öd, Pelesenk, Abanoz) (Nurettin Küçükokka)
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19. Yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. En güzel 
örnekler İstanbul’da yapılmıştır. 

Yapılışı:  
Tespih yapılışının sanatsal açısından değerlen-

dirilmesindeki en önemli husus tanelerin aynı boy 
ve biçimde olması, imame, kamçı ve püskülündeki 
estetik ve zarafettir. 

Geçmişte teşbihler ayak tornası ile yapılırdı. 
Usta iki ayağını kullanarak torna arasına sıkıştırdığı 
parçayı “el kemanesi” ile çevirir, diğer elinde tuttu-
ğu keskin çelik kalemle taneye şekil verirdi (Bolak, 
1998, 85). Tanelere eskiden el veya motorla çalışan 
tornalarda biçim verilirdi. Günümüzde seri üre-
timde ise bilgisayarlı tornalar kullanılmaktadır. El 
tornası ağaçtan yapılır. Yaklaşık 50x100 cm. boyut-
larındaki bir tabla üzerinde biri sabit, diğeri ayak-

la hareket eden ve uçlarında sivri iki demir (punto 
başı) bulunan alettir. Bu tornada çalışmak zahmetli 
ve uzun zaman gerektirdiği için günümüzde kulla-
nılmamaktadır. Motorlu tornalar, çalışma sistemi el 
ile çalışan tornalara benzemekle birlikte zaman ve 
emek yönünden daha tasarruflu olduklarından gü-
nümüzde yaygın kullanılan tornalardır. 

Kullanılacak hammaddeye mille (matkapla) 
delikler açılır. Delinen taneler tek tek kalıba geçi-
rilir ve istenen biçim verilir. Günümüzde Konya’da 
tanelerin yüzeyinin parlak görünmesi için doğal 
sabun sürülmekte ve çok katlı ipekli kumaşlardan 
hazırlanan bir el aleti ile parlatma işlemi gerçekleş-
tirilir (mülakat: Feti Barut, 20.01.2016)

Tesbihlerin süslemesinde oyma, kakma (çak-
ma), telkari ve mineli süsleme teknikleri uygulan-
maktadır.

Nurettin Küçükokka
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Tespih yapımında kullanılan 
bazı araç ve gereçler:
Kıltestere: Tespih yapılacak maddeyi boşa gi-

dermeden küçük parçalara kesmede kullanılır.
Kumpas: Tanelerin boylarını ölçmeye yarayan 

alettir.
El Freze takımı: Taneler üzerine kakma işle-

minde delik açmaya yarar.
Kargaburun: Tel kesme ve kıvırmaya yarar.
Matkap: Tornanın ucuna takılır ve delik açma-

ya yarar.
Kemane: Eskiden taneleri elde biçimlendirme-

de kullanılırdı. Taneleri kemane puntoları arasına 
sıkıştırarak istenen biçimde kesmeye yarar.

İye: Tane yüzeylerini rendelemekte kullanılır.
Arda: Tane yüzeylerini yontmada kullanılır.
Malafe: Tanelerin yüzeyini yontmada kullanılır.
Bıçak: Taneleri yapmakta kullanılır. 
Torna: Taneleri belli bir ölçüye getirmek için 

kullanılır (mülakat: Küçükokka, Mayıs,2015) .
Yapım malzemesine göre tespihler:
Mücevher Tespihler: Elmas, zümrüt, yakut, 

zebercet, firuze, altın gibi değerli taşlardan yapılan 
tespihlerdir.

Murassa Tespihler: Bunlar yarı kıymetli taşlar-
dan yapılan tespihlerdir. İmame, nişane ve tepelik-
leri altın ya da gümüşten olup, üzerleri elmas, züm-
rüt, yakut, firuze gibi kıymetli taşlarla bezenmiş 
tespihlerdir.

Ağaç ve meyvelerden Yapılan Tespihler: Yer-
li veya yabancı ağaç veya bunların meyvelerinden 
yapılan tespihlerdir. Sert ağaçlardan yapılan mak-
buldür. Bunlardan bazıları; abanoz (tropikal bölge-
lerde yetişen ağaç türüdür), demirhindi (Anayurdu 
Afrika’nın tropikal kesimleri olmakla birlikte Hin-
distan ve Mısır’da yetiştirilir), Gül ağacı (Hind ve 
Mısır gül ağaçları makbuldür), Kalenbek (Vatanı 
Endonezya’dır. Hoş kokulu sandal ağacı türüdür), 
kanağacı, kuka (narçıl kökünden yapılır), Narçıl 
(kozalak halindeki Hindistan cevizi), nebik (sakız 
ağacı), öd ağacı (Afrika tropikal bölgelerinde ve 

Asya’da yetişmektedir. Zambak türünden hoş ko-
kulu bur bitkidir), pelesenk (tropikal bir ağaç cinsi), 
sandal ağacı (Endonezya, Malezya ve Güney Hin-
distan ormanlarında yetişen kerestesi sert ve keskin 
kokuludur), zeytin ağacıdır.

Madeni ve hayvani kökenli tespihler: Kolek-
siyonlarda ağırlıklı olarak bu tür tespihlerle karşı-
laşılmaktadır. Sert olan taşlar, çarkta tıraş edilerek, 
elmas tozu ile cilalanmıştır. Daha yumuşak olanlar 
ise motorlu tornalarda çekilmiştir. Bunlar arasında;

Akik, amber (ada balığı ve kaşalat denilen bü-
yük balıkların bağırsaklarından oluşan güzel koku-
lu bir maddedir), bağa (su kaplumbağası kabuğu), 
Eskişehir taşı (Eskişehir ve civarından çıkarılır ve 
lüle taşı olarak adlandırılır), aynıhur (kedigözü), 
fildişi, inci, kantaşı, kehribar, mercan, naka (deve 
dişinden yapılır), necef (tabii kristal), sedef, şah-
maksut, oltu taşı (Erzurum taşı), yeşim, zergerdan 
(gergedan veya diğer hayvanların boynuzundan 
yapılır), yüzsürü, deniz fili (erkek mors balığı veya 
su aygırı dişi) v.b. sayılabilir (Tesbih hammaddeleri 
için bkz. Kuşoğlu, 1984:32-35; Kuşoğlu, 1994:16-
22; Sarıcı, 2004,10-13) 

Günümüz Konya’sında teşbih için hammad-
deler yurtdışından gelmektedir. Ustaların en çok 
tercih ettiği hammaddeler arasında kehribar (ateş, 
damla, sıkma) fildişi, mercan, çeşitli hayvan boy-
nuzları, su aygırı dişi, mors balığı dişi, yüzsürü, gül 
ağacı, yılan ağacı, kuka, sandal ağacı, abanoz ağacı 
sayılabilir.

Geçmiş yıllarda ve günümüz Konya’sında sa-
natını sürdüren ve yayınlarda ismi geçen sanatçılar 
şunlardır: 1968-Konya Çumra-Alibeyhöyük do-
ğumlu Nurettin Küçükokka, 1969-Konya doğumlu 
Bekir Nükte, 1957 Konya doğumlu Sadrettin Öz-
çimi, 1941-Bozkır doğumlu Necati Manap, 1968- 
Konya doğumlu Yusuf Bingöl; tesbih tanelerinin 
dizilmesi, tane, imame, pul, durak gibi eksik par-
çaların yapımı, tamirat ile uğraşan 1924 doğumlu 
İbrahim Menekşe, 1945-Konya doğumlu Hasan 
Sunay, 1960-Niğde doğumlu Zeki Kılınç (Nas, 
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2003,518) ustaların isimlerinden mutlaka bahset-
mek gereklidir.1961-Ereğli doğumlu ud sanatçı-
sı Feti Barut, Kültür bakanlığından belgeli olarak 
tesbihçilik sanatı çalışmalarını Konya’da sürdüren 
sanatçılarımızdandır. 
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BİR SANATÇININ KALEMİNDEN 
“TESBİHÇİLİK SANATI”

ÖZGEÇMİŞ
Feti BARUT: 13.08.1961 tarihinde Konya 

Ereğli de dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü mezunudur. 
1978 yılından beri ud sanatçısıdır. Dünyanın pek 
çok ülkesinde konserlere katıldı. İslami sanatların 
önemli temsilcilerinin hezarfenlik tavsiyelerinin 
olması nedeniyle ikinci bir sanat olarak Geleneksel 
Tespih Yapımına başladı. Bu alanda Kültür Bakan-
lığı envanterine kayıtlı sanatçı oldu ve Bakanlığın 
görevlendirmesiyle Afganistan ve Azerbaycan da 
bu sanatın tanıtımını yapmak suretiyle Türkiye’yi 
temsil etti. ABD ve pek çok Avrupa ülkesinde de 
tesbih stantları açtı. Nalçacı caddesindeki Platin 
Sitesindeki atölyesinde ud meşk etmekte ve tesbih 
sanatını sürdürmektedir. Bir bankadan emekli olan 
sanatçı evli ve 3 çocuk babasıdır.

Feti Barut
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Feti BARUT
Çok eski tarihlerden bu yana tesbih ve benzeri 

aletler sayı sayma amaçlı olarak kullanılagelmiştir. 
Dini ritüellerde kullanımı ise genellikle bu günkü 
tesbih formunda olmuştur. Her dine veya tarikata 
göre çekilecek evrad-ı ezkar gereğince tane sayısı 
değişiklik göstermiştir. Osmanlı döneminde 33 ve 
99 taneli olarak yapılmış ve kullanılmış olduğunu 
günümüze ulaşan çok sayıdaki örnekten anlamak-
tayız.  Bazı dergâh ve tekkelerde tarikatın evradı 
gereği 500 veya 1000 tanelisi de kullanılmıştır. 
Mevlevi mukabeleleri sonunda okunan “Her nere-
ye bakarsan Allahın vechini görürsün” mealindeki 
Bakara suresinin 115. ayeti vahdeti işaret ettiği için 
Osmanlı, mevleviliğin etkisiyle ve imparatorluğun 
sağladığı imkânlarla eşyaya azami bir önem gös-
termiş; değil tesbih, gündelik hayatta kullandığı 
çatal, kaşık, bardak, tabak gibi eşyaları dahi zarafet 
sembolü sanat eserlerine dönüştürmüştür. 

Tıpkı musıkide ki makamlar gibi tesbih yapı-
mında da uyulması gereken bir kalıp vardır. Tesbih 
yapımını sanat yapan özellikler bunlardır denilebi-

lir. Tesbihin bütün parçaları tanenin formuna göre 
ayarlanır. Bundan hareketle uyulması gereken di-
ğer kurallar şunlar olmalıdır:

- İmame 5-6, hatta işlemeli imamelerde 7 
tane boyunda olmalıdır. 

Feti Barut tesbih yaparken

Fildişi tesbih (Feti Barut)
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- Tane delikleri malzemeye göre mümkün olan 
en ince matkapla delinmelidir (0.6 - 0.8 mm. arası)

- İmamenin alt habbesi tesbihin taneleriyle 
aynı olmalıdır.

-  Kamçıda bulunan ara taneler, ana tanele-
rin belirli bir oranında küçültülmüşü olmalıdır. 

- “Tepelik” veya “hitame” denilen tesbihin 
en son parçasının alt habbesi, ara taneler ve ima-
menin ucu ile aynı ölçü ve formda olmalı yine hita-
medeki habbe ana tanelerle aynı olmalıdır. 

- İmame kıvrımları son derece pürüzsüz ve 
imame son derece zarif olmalıdır.

- Bu ölçü kalıbının içerisinde kalmak sure-
tiyle imamenin alt habbesi yerine (tabiiki hitame-
yede) değişik tarikatların sembolü olan tac-ı şerifler 
veya lale, gonca gibi işlemeli motifler konulabilir.

- 99 luk tesbihlerde hitamenin aynısı 33 er 
tane arayla durak olarak konulur ve buna “müez-
zin” de denilir. 

İslami sanatların yapılış gayesine baktığınız 
zaman ilahi aşk ı görülür. Hattat “İsm-i celali ona 
layık nasıl yazabilirim”, müzehhib “hattı nasıl tez-

yin ederim”, ebrucu “kitapların ciltlerini nasıl be-
zeyebilirim”, musıkişinas “O’nun ismini en güzel 
nasıl zikrederim de onun rızasını kazanırım”ın pe-
şinde olmuştur. Gayrimüslim sanatçıların da kalı-
cı ve müessir eserlerine baktığınız zaman ki nedir 
bunlar resimler, heykeller, ikonalar, kiliseler, hepsi 
aynı gaye ile yapılmış, ilahi aşk. Bir başka deyişle 
yapılan iş şan, şöhret, para gibi beşeri kaygılarla 
yapıldığı zaman tutmuyor. Tesbih sanatı da bence 
İslami sanatların içerisinde yer almakta. Çünkü eski 
ustaların her türlü teknolojik imkânsızlığa rağmen 
tesbih yapımına gösterdiği sabır bence aynı gaye-
nin neticesi. Ama çok enteresandır, günümüzde 
cnc tezgâhları, tane yapma makinaları marifetiyle 
hatasız tesbihler yapılmasına rağmen el işçiliğinin 
sıcaklığı erbabı tarafından hatta erbabı olmayanlar 
tarafından bile hemen farkedilmekte. Osmanlı dö-
neminde kemane el tornalarıyla yapılmış tesbihler, 
bu günki işçiliklere nazaran daha sade olmasına 
rağmen çok daha sıcak ve zarif. Ama Yüce Yaradan 
diyorki ‘’Kıyamete kadar bu dinin sahibi benim ‘’ 
Onun için bu dinin sanatı da onun koruması altın-

Sıkma Kehribar Tesbih (Feti Barut)
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da. Az da olsa bunları yapanlar hep olacak.
Burası da önemli bir konu, bu işi yapan sa-

natkârlar eserlerine asla isim yazmamışlar. En iyi 
ihtimalle mahlas kullanmışlar. Kadim ayini şerif-
ler, Bektaşi nefesleri, pek çok ilahiler “laedri” dir. 
Yani bestekârı bilinmemektedir. Fuzuli, Avni, Mu-
hibbi gibi birçok divan sahibi şairler hep mahlas 
kullanmışlardır. Mevlana Müzesi Müdürü Yusuf 
Benli Bey bir sohbetimizde, Topkapı Müzesindeki 
saatlerin genellikle Mevlevi ustalar tarafından ya-
pılmış olduğunu ama hiçbirisine isim yazmadıkla-
rını söylemişti. Ya Gufralle yahut fakir-ül Mevlevi 
gibi mahlaslar kullanmışlar. Bendeniz de bu gele-
neğe uygun olarak yaptığım tesbihlere isim veya 
imza koymam ancak bütün tesbihlerimin herhan-
gi bir parçasında mesela ara tanenin bir tanesine 
veya çivi de veyahut fren de ebcet hesabıyla Allah 
lafzına tekabül eden “Lale” motifi koyarım. Allah 
yaptıklarımızı kendimizden yani nefsimizden bil-
dirmesin.

Feti Barut’un Mamut Dişi İmame Çalışması
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Ahmet Sâim ARITAN

1951 yılında Konya’da doğdu. 1974’te Konya Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 1987’de Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi A.D. yüksek lisans 
(Konya Müze ve Kütüphaneleri’ndeki Anadolu Selçuklu 
Ciltleri), 1992’de Doktora (Konya Dışındaki Müze ve 
Kütüphanelerde Bulunan Selçuklu ve Selçuklu Üslubu 
Taşıyan Cild Kapakları) sını bitirdi. Selçuk Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi’nde 1995 yılında Yardımcı Doçent, 
2002 yılından Doçent oldu. Doçentlik alanı “Cilt Tasarı-
mı”dır. 2008 yılında yine aynı kurumda Profesör olan Ah-
met Saim ARITAN, 2011-2014 yılları arasında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık gö-
revi yürütmüştür.
Selçuklu Cildi ve Ebru Sanatı ile ilgili araştırmalarla tanı-
nan Arıtan’ın “Türk Ebru Sanatı”, “Anadolu Selçuklu Cilt 
Sanatı”, “Karamanoğulları Cild Sanatı”, “Batı Dünyası-
nın Türk Cild Tarihine Bakışı ve Türk Cild San’atı’nın 
Tarih İçindeki Gelişimi” ve “Sadreddin Konevî Zâviyesi” 
gibi çeşitli yayınları bulunmaktadır. 
Türk-İslam Sanatları Tarihi dersleri yanında Klâsik Türk 
Cildi ve Türk Ebru Sanatı dersleri de vermektedir. Arıtan, 
aynı zamanda Cild sanatçısı olup ağırlıklı olarak Selçuklu 
cild uygulamaları yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok yur-
tiçi ve yurtdışı sergiye katılmıştır.
Hâlen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Baş-
kanı’dır.

CİLDCİLİK

ÖZET
Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını dağıl-

madan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek 
için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. 
Türkler, kâğıt yapmayı Çinliler’den öğrendikleri 
halde cild yapmayı Çinliler’den önce başarmış-
lardır. Bugünkü manada deriyle kaplı kitap cildini 
ilk defa Uygurlar yapmıştır. Bir Uygur şehri olan 
Karahoço’da Mani yazmaları arasında bulunan iki 
yazma bu görüşü doğrulamaktadır.  IX. yüzyılda 
Halife Mu’tasım Billâh’ın teşvik ve himayesinde 
Sâmarra’ya yerleştirilen Uygur Türkleri, burada 
yaptıkları cildlerle bu san’atı geliştirdiler ve İslâm 
dünyasına yaydılar. İslâm cildindeki bu gelişme, 
XII. yüzyıla kadar, Fâtımîler, Gazneliler ve Büyük 
Selçuklular’la devam etmiştir. XI. yüzyıl sonların-
dan itibaren Anadolu’ya hâkim olan Selçuklular, 
burada XII. ve XIII. yüzyıllarda çok güzel cildler 
meydana getirip Türk-İslâm Cild San’atı içerisin-
de önemli bir yere sahip olmuşlardır. Anadolu’da 
Selçuklu cild üslûbu, XIII. yüzyıl III. Çeyreğin-
den itibaren Memlûkler, XIV. yüzyıldan itibaren 
de İlhanlılar ve Karamanoğulları başta olmak 
üzere, Anadolu Beylikleri cildlerinde devam et-
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miştir. XVI. yüzyıldan itibaren klâsik ise Osmanlı 
cildciliği Türk ve İslâm Cild San’atının en büyük 
temsilcisi olmuş ve bu durum XX. yüzyıla kadar 
sürmüştür. Metinde biyografilerini ve eserlerini 
sunduğumuz cild ustaları; İslâm SEÇEN, Mehmet 
Ali KUNDURACIOĞLU, Gürcan MAVİLİ ve Be-
tül ORAL ise bu san’atı günümüzde büyük bir öz-
veriyle devam ettirmektedirler. 

SUMMARY
Binding is the protective cover that holds a 

book or a magazine together. Although Turks le-
arned papermaking from China, they bound books 
before the Chinese. The Uighurs made the first 
leather bindings (in today’s sense). Two manusc-
ript discovered in the Uighur city Karakhocho 
invalidate this view. Uighur Turks who settled in 
Samarra in the ninth century under the protection 
and support of Caliph Mu’tasım Billah (833-842) 
enhanced and spread this art in the Islamic wor-
ld. Progress in the art of binding continued to the 
twelfth century with the Fatimidd, Ghaznavids and 
Great Seljuks. The Seljuks who reigned over Ana-
tolia from the end of elevent century onward, brou-
ght the binding art of Central Asia to this region. 
In Anatolia, The Seljuk style continued in Mamluk 
binding starting from the third quarter of the thir-
teenth century and by the Anatolian Beyliks, most 
notably the Ilkhanids and Karamanids from the 
fourteenth century onward. From the 16th century 
Ottoman bookbinding has been the major repre-
sentatives of Turkish and Islamic Art Bookbinding 
and ıt continued until 20th century. Bookbinder 
İslâm SEÇEN, Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU, 
Gürcan MAVİLİ and Betül ORAL continue this art 
with a great devotion nowadays.

Cild: Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını 
dağılmaktan korumak için yapılan koruyucu kapağa 
denilmektedir. Cild kelimesi Arapça olup “deri” an-
lamına gelmektedir. İlk cildler tahtadan, daha sonra 

sadece deriden yapılmışlarken, yüzyıllar boyu sü-
ren gelişmeler sonucunda; mukavvâ üzerine deri, 
kâğıt, kumaş vs. kaplanarak, koruyuculuk vasfı ya-
nında san’at eseri özelliği de kazanmışlardır.

Türkler, binlerce yıllık geçmişi ile üç kıt’a’da 
hüküm sürdükleri için İslâm San’atları içinde en 
çok yer alan bir millettir. İslâm San’atı’nda bu de-
rece etkili olan Türkler, aynı etkiyi “Cild San’atı” 
sahasında da göstermişlerdir.

İlk Cildler
Türk Cild San’atı, Uygurlular’la başlamıştır. 

Türkler kâğıt yapmayı Çinliler’den öğrendikleri hal-
de, cild yapmayı Çinliler’den önce başarmışlardır 
(Eberhard, 1947,s.121). Böylece, Çin’de cildciliğin 
gelişmesi, Uygurlu san’atkârların Çin illerine göçüp 
yerleşmeleriyle başlamıştır (Binark, 1975, s.3-4).

Karahoço’da bulunan ilk Türk cildleri, VI.-IX. yüzyıl, Emel 
Esin’den.
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Bugünkü mânâda deriyle kaplı kitap cildini 
ilk defa Uygurlular yapmıştır. Her ne kadar, yerli 
ve yabancı kaynakların hemen hepsi, deriden ya-
pılmış ilk cildlerin, Mısır’daki Kıptîlere ve VI.–IX. 
yüzyıllara ait olduğunu söylerse de, bir Uygur şeh-
ri olan Karahoço’da bulunan iki yazma, bu görüşü 
doğrulamaktadır. A. Von le Coq tarafından ortaya 
çıkarılan bu cildler (Resim:1–2), minyatür ve tez-
hîblerle bezenmiş yazma eserleri örtmekte olup, 
üzerlerindeki tezyînat geometrik’tir (Le Coq, 1913, 
s.8; Esin, 1984, s.113-120; Binark,1987,s.92). 

Daha sonraki bir örnek de, gene Karahoço’da 
P.K.Koslov tarafından bulunmuştur. S.F. Olden-
burg, bu cildin tahlilini yaparak, bu kitap kapağının 
XIII. yüzyıla ait olduğunu belirtmiştir (Ağaoğlu, 
1935, s.2). Bu örnekte, zencirek basit, dar, asma 
filiz desenlidir. Ortadaki şemse ve köşebentler ör-
gülerle oluşmuştur. 

Koslov tarafından bulunan bu üçüncü örnek 
üzerindeki motifler, Selçuklu cildleri ile büyük 
benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan bu cildin 
XIII. yüzyıldan daha öncelere ait olabileceğini dü-
şünmekteyiz. 

Cildciliğin Gelişmesi
Cild san’atı, Türkler’in İslâmiyet’e girmesin-

den sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Bu ge-

Karahoço’da bulunan ilk Türk cildleri, 
VI.-IX. yüzyıl, Emel Esin’den.

Tolunoğulları cildi, Zeren Tanındı’dan.

Kur’ân-ı Kerîm, 1100’lerden, Gazneli veya Selçuklu, Francis 
Richard’dan.
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lişmenin sebeplerinden biri, yazı ve kitabın Müs-
lüman Türklerce mukaddes sayılmasıydı. Özellikle 
dinî kitaplar belden yukarı seviyedeki yerlerde ko-
runmaktaydı. Yazı ve kitaba gösterilen bu özel ilgi 
onun tezyînine ve cildlenmesine de ayrı bir önem 
verilmesini sağlamıştır (Binark, 1975, s.4).

IX. yüzyılda Halîfe Mu’tasım Billâh (833-
842)’ın teşvik ve himayesinde Sâmarrâ’ya yerleş-
tirilen Uygur Türkleri, burada yaptıkları cildlerle 
bu san’atı geliştirdiler. Bu san’at, bunlar vasıta-
sıyla da İslâm dünyasına yayılmış oldu. Tabiatıyla 
Irak ve Horasan bölgesi de ilk gelişme merkezleri 
olmuştur. İslâm cildinin bilinen ilk örnekleri, gene 
bir Türk devleti olan Tolunoğulları (868-905) za-
manına ait olmalıdır (Tanındı, 1990, Resim:3). 
İslâm cildindeki bu gelişme, XII. yüzyıla kadar, 
Fâtımîler, Gazneliler, Büyük Selçuklular’la devam 
etmiştir, (Çığ, 1971, s.7). Elimizde bu dönemden 
1100’lere ait bir cild örneği bulunmaktadır, (F.Ric-
hard, 1997, s.19),(Resim:4). 

XI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya 
hâkim olan Selçuklular, Orta Asya Cild San’atı 
birikimini Anadolu’ya taşımışlar, geliştirmişler ve 
burada XII.-XIII. yüzyıl ve XIV. yüzyılın I.çey-
reğinde çok güzel cildler meydana getirmişler ve 
Türk-İslâm Cild San’atı içerisinde önemli bir yere 
sahip olmuşlardır.

Anadolu Selçuklu Cildi
Batı cild literatürüne baktığımız zaman Ana-

dolu Selçuklu Cildi’ne ait bir bilgiye son yıllardaki 
tek bir istisna dışında (F.Richard, 1997, s.19-35-
45) rastlamamaktayız. Kendi araştırmacılarımız da 
bu konu üzerinde çok az durmuşlardır.   

Anadolu Selçukluları’na ait tesbit edebildiği-
miz en erken cild örneği Topkapı Sarayı Müzesi 
III.Ahmed Kütüphanesi No:105’deki 549/1154 ta-
rihli, “Kitâbü’l–Ğarîbeyn fi›l - Kur›ân ve›l-Hadîs” 
isimli eserin kapağıdır (Resim:5). Bundan başka 
1166, 1182, 1196, 1203, 1207 ve 1303 tarihini taşı-
yan cildler de tesbit edilmiştir.

Yukarıda verdiğimiz örneklere bakıldığında, 

Anadolu Selçuklu Cildleri’nde, Uygur,  B.Selçuklu 
ve Gazneli San’atı’nın akisleri hemen göze çarpar.

Bu cildlerde kullanılan tezyînâtı, hendesî (geo-
metrik), rûmî, nebâtî (hatâî, bitkisel), geçme ve girift 
örgüler, muhtelif ara dolgusu gibi kısımlara ayırabi-
liyoruz. Ayrıca hat (yazı) da sıkça kullanılmıştır. 

Anadolu Selçuklu cildlerinde görülen bazı 
özellikleri şöylece sayabiliriz: 

1- Bu cildlerin en önemli özelliklerinden biri-
si; ön ve arka kapaklarda ayrı ayrı motifli şemsele-
rin kullanılmasıdır.

2- Geometrik tezyînât, dönemindeki diğer 
cildlere göre daha girift ve sıktır (Cunbur, 1976, 
s.679-680). 

3- Anadolu Selçuklu Cildi’nin önde gelen alâ-
met-i fârikalarından birisi de iç kapaklardır. İç ka-
paklar deri ile kaplıdır ve umumiyetle kabartmalı 
olarak ve rûmîlerle bezenmiştir.

4- Selçuklu Dönemi son zamanlarında, (Bey-
likler Dönemi’nde ve nihayet, Selçuklu üslûbu te-
siri altındaki erken Osmanlı Dönemi’nde) şemseler 
ovalleşmiş, uçlarına salbekler eklenmiştir.

5- Anadolu Selçuklu cildi ile beraber, muasırı 
İlhanlı, Memluk vs. cildi arasında bir kompozisyon 

Kitâbü’l - Ğarîbeyn fi’l-Kur’ân ve’l - Hadîs,  549/1154, Topka-
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed: 105, Arka Kapak 

ve Mikleb.
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Mecmua, 15.yy.’ın son çeyreği, Süleymaniye/Fatih:4044, Dış 
kapak sertab ve miklebi.

Kur’ân-ı Kerîm, K.M.M.: 12/I, 714/1314-1315, ön kapak ve 
detayı.

birliği söz konusudur. Ancak, kompozisyon birliği 
içinde uygulamada farklılıklar mevcuttur. Anadolu 
Beylikleri ve Erken Osmanlı devirlerinde de aynı 
kompozisyon bozulmamıştır. 

6- Anadolu Selçuklu ve bu üslûbu taşıyan 
cildleri yapan usta isimleri, cildlerin köşebent iç-
lerinde, şemse merkezinde, mikleb şemsesinde, 
sertâbda, köşebent önünde, zencirek kartuşunda ve 
kapak içlerinde görülmektedir. 

Anadolu’da Selçuklu cild üslûbu, XIII. yüzyı-
lın III. çeyreğinden itibaren Memlûkler, XIV. yüz-
yıldan itibaren de İlhanlılar ve Karamanoğulları 
başta olmak üzere, Anadolu Beylikleri cildlerinde 
devam etmiştir.

Karamanoğulları Cildi
Karamanoğlu Cild San’atı, başta Büyük Sel-

çuklular olmak üzere Anadolu Selçuklu, İlhanlı 
ve Memlûk sanatlarından etkilenmiştir (Tanındı, 
1990, s.115). Tabiatıyla bu etkileşim büyük oran-

da bazan kardeşçe, bazen düşmanca içiçe yaşadığı 
Anadolu Selçukluları’ndan olmuştur. Bu etkinin 
gücünü Anadolu Selçuklu’nun inkırâzından hemen 
sonra kurulan Karamanoğlu ve Erzincanlı Bey’le-
rin koruyuculuğunda gelişen eserlerden anlıyoruz. 
Hattâ bu etkileşim en çok da Anadolu Selçuklula-
rı’nın başşehri Konya merkezlidir (Raby, Tanındı, 
1993, s.3-7).

Karamanoğlu Cildleri’nin XIV. ve XV. yüzyıl-
lardaki gelişim çizgisi, dönemin diğer Türk cildleri 
ile paralellik gösterir. Konya Mevlânâ Müzesi 12 
envanter numaralı Kur’ân-ı Kerîm’in ön kapağın-
daki gelişmiş nebâtî (hatâî, penç, gonca, meşe yap-
rağı v.s.) tezyînât, Fatih dönemi cildleri nebâtî tez-
yînâtı ile büyük benzerlikler taşırlar (Resim:6-7).

Bu dönem cildlerinin; çağdaşı Celâyirliler, 
geç dönemde Akkoyunlular ve Karakakoyunlu 
cildleri ile de benzerlikleri vardır.

Karamanoğlu Cildleri, bir yandan Kon-
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ya Mevlânâ Müzesi, 12 ve 13 numaralı Kur’ân-ı 
Kerîmler gibi çok büyük boyutlu ve muhteşem 
eserler sunarken, bir yandan da, 67-90-2109 en-
vanter numaralı eserlerde Anadolu Selçuklu ge-
leneğini aynı güzellikte devam ettiren daha sâde 
örnekler de vermişlerdir.

Osmanlı Cildi 
Karamanoğulları Dönemi Cildleri’nden sonra 

Erken Osmanlı döneminde de Anadolu Selçuklu 
etkisi devam etmiştir. Hattâ bu etkiyi Klâsik döne-
min hemen öncesinde XV. yüzyılın sonlarına kadar 
görebilmekteyiz (Arıtan, 2001, s.29-40). 

XV. Yüzyıl
Anadolu Selçuklu etkisini gösteren örnek-

lerden birisi 859/1454-55 yıllarına tarihlenen ve 
Konya-Meram’da yazılan Şerhu’l-Lübâb (Süley-
maniye, Fatih:5004) isimli eserdir (Resim:8). Eser, 
Osmanlı döneminde yapılmış olmasına rağmen, 
kapaklar Selçuklu Cildinin önemli özelliklerinden 
biri olarak farklı şekilde yapılmıştır. Ön kapakta 
şemse dışındaki zemin, gene Selçuklu zemin süsle-
meleri için tipik olan kare noktalar etrafındaki örgü 
ve geçmelerle süslenmiştir. Arka kapak şemsesin-
de ise XIII. yüzyıl sonlarında kullanılan, yuvarlak 
bir şemsenin uçlarındaki eklemelerle oval şemse-

ye benzetilip uçlarına basit salbeklerin konulduğu 
görülmektedir. Ön kapakta köşebent yoktur. Arka 
kapakta ise iki dilimli bir köşebent vardır. Bu kö-
şebent tarzı XIII. ve XIV. yüzyıllarda çok kullanıl-
mıştır.

Bu dönemde yazma eserlerin san’at değerinin 
de olması için yoğun bir çabanın ve özenin gös-
terilmesi Fatih Sultan Mehmed ve veziri Mahmud 
Paşa’nın koruyuculuğunda olmuştur (Tanındı, 
1984, s.20).

Fatih Dönemi cildlerinde Selçuklu etkili cild-
lerin yanında şu tip cildleri de görebilmekteyiz:

1-Klâsik tarza yakın, şemse ve köşebentlerin-
de içeriye yuvarlak bir kıvrım yapan cildler (Re-
sim:9).

2-Timurlu Türk cildi etkisiyle hayvan ve insan 
figürlü cildler.

3-Klâsik formda dış kapakları kat’ı tekniği ile 
yapılan cildler.

4-İç kapağı dış kapak tarzında yapılmış; kat’ı, 
klâsik soğuk şemseli ve yazma şemseli cildler.

5-XVI. yüzyıl klâsik tarza yakın olan cildler.
XVI. Yüzyıl
XVI. yüzyıl, Türk san’at hayatının müstesna 

bir devridir. Siyasi hayattaki büyük başarılar sanat 

Şerhu’l-Lübâb, Süleymâniye Fatih No: 5004, 859/1454-55, 
Ön ve Arka Kapak.

Guraru’l-Ahkâm, 1474, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
A:1032.
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Süleymannâme, XVI. yy., Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H.: 1517.

Nusretnâme, XVI. yy., Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H.: 1365.
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hayatında da kendini göstermiş, her konuda en de-
ğerli eserler bu devirde meydana getirilmiştir (Bal-
kanal, 2002, s.342).

II. Bâyezid döneminde (1481-1512), sarayda 
ilk mücellidhane açılmıştır (Mutlu, 1966, s.52).

Bu dönem kitap kaplarında kullanılan süs-
lemelerde mücellidler klâsik geleneği devam 
ettirmekle beraber yeniliklerden de geri kalma-
mışlardır. Bu yenilik, şemse ve köşebend içlerini 
dolduran bezeme tasarımında görülmüştür (Tanın-
dı, 1999, s.104). 

XVI. yüzyılın ilk yarısında kitap kaplarına 
gömme şemse ve köşebentli deri ciltler (Resim: 
10), şemse ve köşebentli ruganî cildlerle, geçmişin 
geleneksel bezemelerine yeni yorumlar getirildiği 
gibi, yepyeni birçok şey de yaratılmıştır (Resim: 
11-12) (Tanındı, 1993, s.425).

Bu dönemde meydana getirilen deri görünüm-
Kanuni Divânı, XVI. yy., TİEM: 1962.7

XVI. yüzyıla ait murassa’ cild, Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Seksiyonu.
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lü kumaş ve kumaş görünümlü deri cild kapakları 
özellikle dikkat çekicidir. Kapak içleri XV. yüzyıl 
geleneğini devam ettirir. 

Bu asırda bordürler daha genişlemiş ve içleri-
ne yuvarlak veya oval kartuşlar konulmuştur (Re-
sim: 13)

XVII. Yüzyıl
XVII. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu’n-

da başlayan gerileme, san’at hayatında da kendisini 
hissettirmeye başlamış ve tabii cildcilik de bunun 
dışında kalmamıştır. Bu yüzyılda cildlerde kompo-
zisyon ve motiflerin işçiliğinde bâriz bir gerileme 
göze çarpar (Resim:14).

Bu yüzyıl cildi, her şeye rağmen renk anlayışı 
itibariyle asâletini muhafaza edebilmiş, altın ve çiğ 
renkleri rastgele kullanarak zevksizliğe düşmemiştir.

XVIII. Yüzyıl
Bu yüzyılda, aradaki duraklama döneminden 

sonra klâsik devrin güzel örneklerine dönülmüş ve 
III. Ahmed zamanı (1703-1730)’nda özellikle Sad-
razam Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa’nın teşvik ve 
desteğiyle çok güzel eserler meydana getirilmiştir. 

XVIII. yüzyılda, klâsik deri cildlerin yapılma-
sına devam edilmiş, bunun yanı sıra başka tip ve 
teknikte cildler de yapılmıştır:

1. Realist süsleme motifleri kullanarak yapıl-
mış olan cildler: 

a) Klâsik teknikle yapılmış, klâsik tertiple dü-
zenlenmiş (şemse, salbek, köşebent) ve realist süs-
leme motifi kullanılmış olanlar (Resim:15). 

b) Realist süsleme motifleri deri üzerine sırma 
ile işlenerek yapılmış olanlar. 

2. Altın sürülmüş deri “Yekşah” tabir edilen 
demir âleti kakma tekniği ile süslenmiş cildler. 
Bunların süsleme motifleri klâsik cildlerde olduğu 

Tarih-i Âli Osman, 1786, 
T.S.M.K. E.H.: 1435.

XVII. yy, Çorumlu 
Hasan Paşa: 2057.

Kur’ân-ı Kerîm, 1715, T.S.M.K. 
E.H.: 141.

Cüz, XVIII. yy., T.S.M.K. E.H.: 435.
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gibi stilize motiflerdir (Resim:16). 
3. Rokoko motiflerle süslenmiş cildler. Asrın 

ikinci yarısından sonra bilhassa Avrupa tesiri ile 
meydana gelmişlerdir (Resim:17). 

4. Tamamen klâsik teknik ve klâsik motifler, 
bu yüzyıla kadar alışılmamış bir tarzda, sıvama ta-
bir edilen şekilde cildin bütün yüzünü kaplayarak 
yapılan cildler. 

5. Lâke teknikle yapılmış cildler  (Çığ, 1971, 
s.12),(Resim:18).

 XIX. Yüzyıl
XIX. yüzyılda şemseli cild sayısı iyice azal-

mış, zilbahar (kafes) cildler yaygınlaşmıştır. Ayrıca 
basılı eserlerin çoğalmasıyla, Batı tarzı deri cildler 
yanında, Yıldız Cildi denilen, bir yüzüne altın yal-
dızla Osmanlı saltanat arması, diğerine ay yıldız 
basılı deri, atlas ve kadife cildler yapılmıştır (Özen, 
1998, s.19), (Resim:19).

XX. Yüzyıl 
XX. yüzyıl, daha çok Alman ve Fransız cildle-

rinin tesirinde kalındığı, bazen Türk motiflerinin de 
kullanıldığı ve herhangi bir üslûb ve ekole bağlılığın 
görülmediği çöküş dönemidir. Cumhuriyet’ten bu 
yana Bahauddin Tokatlıoğlu (1866-1939) Necmed-
din Okyay (1883-1976), Sâcid Okyay (1915-1999), 
Mustafa Düzgünman (1920-1990) ve Emin Barın 
Türk Cild San’atı’nı yaşatmaya çalışmışlardır. 

Günümüzde Bu San’atı Yaşatmaya 
Çalışan Cildciler (Mücellidler)
Türkiye’de bugün cild ile ilgili tek öğretim 

kurumu “Mimar Sinan Güzel San’atlar Üniversi-
tesi Güzel San’atlar Fakültesi”nin ilgili bölümüdür. 

Ecdâdımızdan, Uygurlardan günümüze birçok 
yazma eser ve cildi intikâl etmiştir. Ancak bugün 
cildcilik san’atı, özellikle klâsik Türk cildciliği yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aşağıda biyog-
rafilerini ve eserlerini sunacağımız cild ustaları; 
İslâm SEÇEN, Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU, 
Gürcan MAVİLİ ve Betül ORAL bu san’atı büyük 
bir özveriyle devam ettirmektedirler. Bunlara, on-
ların yetiştirmekte olduğu, birkaç kişi daha ilave 

XVIII. yüzyıl, T.S.M.K, Çâkerî İmzalı Lâke Cild.

Yıldız Cildi, Nasuh Efendi Dergahı: 575, Mine Esiner 
Özen’den.
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edilebilecektir.
İslâm SEÇEN
İslâm SEÇEN, 1936 yılında, Kosova-Priş-

tine’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini de bura-
da tamamlayarak 1951 senesinde bölgenin Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne başlamıştır. 1957 yılında 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ikinci sınıfına 
kaydını yaptırmıştır. Burada dönemin önemli sa-
natçılardan dersler almıştır. Bunlar arasında; Prof. 
Dr. Sacit OKYAY’dan Klâsik Cild, Prof. Dr. Emin 
BARIN’dan ise modern cild ve kaligrafi dersleri-
ni sayabiliriz. 1961 senesinde Süleymaniye Kü-
tüphanesi Cild servisinde çalışmaya başlamıştır. 
1969 yılında Prof. Dr. Emin BARIN ile Portekiz’in 
başkenti Lizbon’daki, Gülbenkyan Müzesi’nde 
bulunan sel felaketinden zarar görmüş İslâm yaz-
malarının durumunu görmek ve onarımları için 
yapılacaklar hakkında görüş bildirmek için 2 ay 
müzede çalışmışlardır. 1973 yılında Kültür Bakan-
lığı Süleymaniye Kütüphanesi Cilt ve Patoloji Ser-
visi’nin Baş uzmanlık kadrosuna yükseltilmiştir. 
1977’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gele-
neksel Türk Sanatları Kürsüsü’nde Türk Ciltçiliği 
dersi için görevlendirilmiştir. 1988’de Süleymani-
ye Kütüphanesi Cilt Servisi’nden emekli olmuştur. 
1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı’na kadrolu 
öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 2001 tarihin-
de yaş haddinden emekli olan İslâm SEÇEN, aynı 
bölümde klâsik ciltçilik dersleri vermeye devam 
etmiştir. Daha sonraki yıllarda İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İSMEK Eğitim Kurumları’nda ve 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi’nde cild atölyesi kurmuştur. Aynı 
zamanda Emin BARIN Cild Atölyesi’nde öğrenci 
yetiştirmeye devam etmiştir. Pek çok ödül ve tak-
dire layık görülen SEÇEN, 2012 Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü ve yine aynı yılda Geleneksel Sanat-
lar Derneği’nin 5. Gümüş Lale Ödülü’nü almıştır. 
(Resim: 20-23).

Ustaların Ustası İslâm SEÇEN.

Hayvan ve insan figürlü deri cild 
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Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU
Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU, askerlik 

sonrası 1977-86 yılları arasında Süleymaniye Kü-
tüphanesi Cilt ve Patoloji servisinde İslâm SE-
ÇEN’den cild, aynı dönemde Saadet GAZİ’den 
patoloji dersleri aldı. Süleymaniye Kütüphanesi 

Cilt ve Patoloji teknisyeni kadrosunda memur ola-
rak Ağustos 1986’ya kadar görev yaptı. T.T.O.K. 
(Türkiye Turing Otomobil Kurumu)’da yeni açıla-
cak olan “İstanbul Sanatları Çarşısı”na Klâsik Cilt 
ve Kâğıt Restorasyonu yapmak üzere Hocası İslam 
SEÇEN’den de vekâlet alarak 1986’da göreve baş-
ladı. KUNDURACIOĞLU, Haziran 1989’da Sul-
tan Selim Kız Meslek Lisesi’nde Geleneksel Türk 
El Sanatları Bölümü kuruluşunda bulunmuş, 2008 
yılındaki emekliliğine kadar usta öğretici olarak 
Klâsik Cilt ve Kâğıt Restorasyonu dersleri vermiş 
ve aynı zamanda T.T.O.K. İstanbul Sanatları Çarşı-
sı’nda çalışmalarına devam etmiştir. Bugüne kadar 
birçok yerli ve yabancı gazete ve sanat dergilerin-
de yazıları, röportajları, bazı radyolarda söyleşileri, 
yirmi beşten fazla televizyon programında ve kar-
ma sergilerde yer almıştır. 

Otuz yılı aşkın süredir restore ettiği ve yeni 
klâsik tarzda yaptığı eserler; özel koleksiyonerle-
re, müzayede firmalarına, şahısların kendilerine ait 
eski klâsik tarz ve yeni yapım eserleri de mevcut-
tur. (Resim: 24-26).

Gürcan MAVİLİ
Gürcan MAVİLİ, 1965 yılında Çorlu’da doğ-

du. 2002’de Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları 
Ana Sanat Dalı, Cilt Programı’nda “Süleymaniye 
Kütüphanesi’ndeki 13. ve 14.yy’lara ait Cilt Sa-
natı Örnekleri” isimli tezi ile Yüksek Lisans’ını 
tamamladı. 2015’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Mimari Res-
torasyon Bölümüne Kadrolu Öğretim Görevlisi 
olarak atandı. Hâlen, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasa-
nat Dalı’nda Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 
dersler vermektedir. Geleneksel Türk-İslam Cilt 
Sanatı ile ilgili birçok projede görev aldı. Hâlen 
devam eden TÜBİTAK projesi ile elyazmalarının 
lazer ile temizliği konusunda akademisyenlerden 
oluşan bir grup ile çalışmaları devam etmektedir.  
Yurt içi ve yurt dışı sergilerde yaptığı çalışmalar 

Lâke Cild 

Mücellid Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU
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sergilenmiştir. “Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
Kur’an Koleksiyonunun Konservasyon-Resto-
rasyon Çalışmaları”, “Kitapları Koruyan Kaleler; 
Cilt”, “Medresetü’l – Hattatin’den Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne Dört Mücellit” ve “Geleneksel Cild 
Sanatında Kullanılan Hatalı Terimler ve Anlatım-
lar” gibi çeşitli yayınları bulunmaktadır. (Resim: 
27-29).

Ayşe Betül ORAL
Ayşe Betül ORAL, 1976 Konya doğumlu olup, 

ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Sel-
çuk üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 
mezun olan ORAL’ın, sanat hayatı lise yıllarına 
dayanmaktadır. Kitaba olan ilgisiyle başlayan cilt 
sanatı, hayatının amacı olmuştur. Destegül Güzel 
Sanatlar Mektebi’nde, Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Türk İslam Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN’dan Selçuklu Cild 
Sanatı ve Cild Tarihi dersleri alıp buradan mezun 

Mücellid Gürcan MAVİLİ.

Kartuşlu klâsik şemseli mülevven cild 
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Klâsik gömme şemşeli cild (Mücellide: Betül ORAL).

İslâm SEÇEN’e ait klâsik gömme kartuşlu cild.
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oldu. Betül ORAL, 2004 tarihinde Türk Cilt Sanatı 
ustası İslâm SEÇEN’den cild ihtisas dersleri alma-
ya başladı. İslâm SEÇEN’den Klasik Türk Cildi, 
Batı Cildi, Cilt ve Kâğıt Restorasyonunu öğrenen 
Betül ORAL, 2008-2014 tarihleri arasında İ.B.B. 
İSMEK’de usta öğreticilik yapmıştır. 2014 yılın-
dan beri Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler 
Kütüphanesi Restorasyon Servisi’nde, Cilt Resto-
rasyonu eğitmenliği yapmaktadır. Ayrıca Küçük-
çekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde de 
hocalık yapmaktadır. (Resim: 30-32).

SONUÇ
Klâsik Türk Cild San’atı, gelenekli Türk-İs-

lâm San’atları içerisine en garîb ve yaşatılmaya 
muhtaç olanıdır. Bir milyona yakın yazma eserin 
bulunduğu ülkemizde yetkin cild ustası, iki elin 
parmakları kadar bile değildir.

O halde ne yapmalı?
Önceki yıllarda hep söyleyegeldiğim şeyi tek-

rar edeyim.
2010’da “Türkiye Yazma Eserler Kurumu” 

kuruldu. Önemli işler yapmasına rağmen kitap 
san’atları konusunda, özellikle de klâsik cildcilik 
konusunda yeterli ivme kazanılamadı. 

O zaman bir “Kitap Sanatları Uzmanlığı Se-
ferberliği” başlatmalıyız.

Bu nasıl olacak?
Öncelikle, geniş bir duyuru ile yazma eser bu-

lunan kütüphanelerdeki kitap san’atlarına ilgi du-
yan görevliler, onların yanında Güzel Sanatlar Fa-
külteleri Geleneksel Türk Sanatları Mezunlarının 
kabul edileceği iki kademeli bir eğitim seferberliği 
başlatılacak.

Birinci kademde temel cild ve kitap patolojisi, 
kâğıt tanıma vs. dersler verilecek. Bunun sonunda; 
eğitime katılanların bu san’atlara yatkınlıkları ya-
nında, sabır ve sebatları, yazma eserlere gösterdik-
leri saygı, insanlarla olan ilişkileri vs. göz önüne 
alınarak seçilen kişiler (20-30 kişi) ikinci kademe 
ihtisas eğitimine alınacaklar. 14.-15. yüzyıl tarzında cild (Mücellide: Betül ORAL).

Mücellide Betül ORAL.
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İkinci kademe İhtisas Eğitimi alanları, eğitim 
süresi en az 1 yıl olmalı, burada usta yetiştirici 
olarak en başta İslâm SEÇEN’den başlamak üzere 
Mehmet Ali KUNDURACIOĞLU, Gürcan MAVİ-
Lİ ve Ayşe Betül ORAL’a görev verilmelidir.

Burada ihtisas uygulamaları yanında, Yazma 
Eserler, Hüsn-i Hat, Tezhîb, Ebrû ve Cild gibi ko-
nularda onları tanıyıcı, tanıtıcı teorik dersler de ye-
terli nisbette yer almalıdır. 

Bu eğitimler, Yazma Eser Kurumu’nun tesis 
edeceği bir “Eğitim Merkezi”nde yapılmalı, bura-
ya Eğitim Merkezi dışından gelen kişiler de, aynı 
zamanda burada barınabilmelidirler. 

İhtisas eğitimlerini de üstün başarı ile tamam-
layanlar için yapılacak ciddi bir teorik ve pratik 
imtihan sonunda, bu kişiler “Yazma Eser Bulunan 
Kütüphaneler”e Yazma Eser Uzmanı, Uzman Yar-
dımcısı kadrolarına ve özendirici bir maaşla atan-

malıdır.
Bu eğitimler her yıl tekrarlanmalı ve yeterli 

sayıda uzmana ulaşıncaya kadar da devam etme-
lidir. 

Ancak bunlar yapıldıktan sonra sayıları bir 
milyona yaklaşan ecdâd yadigârı ve ilim hazinesi 
yazma eserler kurtarılıp, ilim adamlarının istifâde-
lerine sunulabilecektir.
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Selçuklu Belediyesi  Meslek Edindirme Kurslarında Tez-
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2012-2013, Eğitim-Öğretim yılında Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında, Çini Ders-
lerinde Kurs Öğretmeni olarak Görev aldı. 2013-2014, 
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EBRÛ SANATI

ÖZET
Avrupalının “Türk Kağıdı” diye adlandırma-

sından da anlaşıldığı üzere Ebrûnun bir Türk sana-
tı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Fakat eski 
tarihli eserleri süsleyen ebruların, kim tarafından, 
ne zaman, nerede ve nasıl yapıldığı sorularına ce-
vap bulmakta güçlük çekilmektedir. Bu nedenle 
geçmişte Konya’da ebrunun yapılıp yapılmadığına 
dair bilgi sahibi değiliz.

Araştırmamızda ebru sanatının ne olduğu-
nu,tarihi sürecini ve yakın tarihimizde Konya’da 
ebru eğitiminin ne zaman başladığını, bu sanatı 
Konya’da öğrenmiş ve faaliyetlerine devam eden 
bazı icazetli ebrucularımızı zikrettik.Çalışmamıza 
tarama metodunun yanısıra görüşme yöntemiyle 
edinilen bilgiler de eklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Ebrû San’atı, Konya

ABSTRACT
We can easily state Turkish Ebru as a Turkish 

art as it is clear from statement of Europeans which 
they referred to it as “Turkish paper”. However it 
is very difficult to find answers to questions like 
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when, where, how and by whom the Ebru decorat-
ed historical vestiges was made.  Therefore we do 
not have information about the past weather Turk-
ish Ebru was made in Konya or not. 

In our research we stated what is Turkish Ebru, 
historical process, when Turkish Ebru art was start-
ed in Konya in recent history, names of some Turk-
ish Ebru masters which they have learned this art 
and have license to continue this art in Konya. In 
this research as well as scanning method, informa-
tion has been added from interviews too. 

Keywords: Turkish Ebru (Paper Marbling) 
Art, Konya

Giriş
Ebrû birbiri ile uyumlu renkteki boyaların,yo-

ğunluğu arttırılmış su üzerine serpilerek şekillen-

mesiyle elde edilen desenlerin kağıda aktarılması 
ile oluşturulan, klâsik sanatlarımızın bir dalıdır. 
Ebrû alemlerin sonsuzluğunun su üzerinde sır ör-
tüsünü aralamasıdır adeta, küllî iradenin elinden 
bir damlanın renkleri cûşa getirmesidir, sadece 

Ebru malzemeleri

Sadrettin Özçimi
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cüz’i iradenin hakimiyetinde olmayandır, san’at 
bir arayış olduğuna göre ebrû ne ölmüş, ne olmuş 
değil diri olandır çünkü aramak yolunda diri olmak 
gereklidir. Hayranlık uyandıran yanıda mânâ’nın 
kudretidir.

Sanatkâr su üzerindeki nakışlarında şe-
killenenlerin, Sânî-î Hakîkî’nin iradesine 
göre olduğunun farkındadır ve cüz’den kül’e 
doğru olan bu yolculukta Hakka muhab-
bet ve teslimiyet vardır. (Özçimi, 2010, 18)                                                                                                                    
Orta Asya’dan doğduğuna kanaat edilen ebrû 
san’atı önce İran daha sonra Anadolu’ya intikal 
etmiştir (Dere, 2007, 28). Ebru’nun kelime anla-
mının bazı kaynaklarda farsça “Ab-rû”(su yüzü) 
sözcüğünden bazılarında da Çağatayca “Ebre” (ha-
reli,damarlı kumaş ya da kağıt v.s.) sözcüğünden 
geldiği söylensede, Farsça “Ebrî” (bulutumsu) an-
lamında olduğu daha yaygın bir görüştür (Derman, 

1977, 8). Osmanlı döneminde de kullanılan “Ebrî” 
telaffuz zorluğundan Farsça kaş manasına gelen 
Ebrû’ya dönüşmüştür, günümüzde de böyle söy-
lenmektedir. XVI. yüzyıl sonlarında İstanbul’dan 
Avrupalı seyyahlar eliyle ülkelerine götürülen ebru 
“Türk mermer kağıdı” ya da “Türk kağıdı” diye 
bilinmiş ve ebru onlarda da yapılmaya başlanmış-
tır fakat kendi sanat anlayışlarına ve kullandıkları 
malzemeye göre de farklılıklar oluşmuştur. (Der-
man, 1999, 189).  

Türk Ebrûculuğunda kullanılan malzeme 
ve aletler: Kitre, su, suda erimeyen ve yağ ihtiva 
etmeyen toprak boyalar, sığır ödü, neft, kağıt, tek-
ne, at kuyruğu kılı ve gül dalından yapılmış fırça, 
deste-seng, kürek, cam kaplar, biz denilen tel çu-
buklar, taraklar, kurutma çıtası. (Arıtan, 2002, 524).

Bilinen klâsik ebrû çeşitleri: Battal, soma-
ki, neftli battal, serpmeli battal, gelgit, şal, taraklı, 

Necmeddin Okyay, yazılı ebru
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zemin, hatîb, çiçek, koltuk, kumlu, bülbülyuvası, 
hafif, yazılı, akkase. (Derman, 1994, 81-82; Gök-
taş, 1987, 11-31) 

Gelenekli Türk Ebrûsunda kullanılan 
renkler: Çamlıca toprağı, beyaz, siyah, sarı, aşı 
boyası, kahverengi, kırmızı, lahor çividi, çamaşır 
çividi, ana reklerdir bu renklerin birbirleri ile ka-
rıştırılmasından da diğer ara renkler elde edilirler.

Tarihimizde kâğıt sanatlarımızın en önemlile-
rinden biri olan ebru, hat yazılarını ve ciltleri be-
zemede kullanılmıştır. (Cumbur, 1990, 173). Cilt 
kabı, cilt yan kağıdı ve kitap mahfazalarını kapla-
yan ebru (Özen, 1998, 29-30), günümüzde ise di-
ğer sanat dalları gibi müstakil halde duvarlarımızı 
süslemektedir.

Ayrıca kağıt dışı seramik, cam, kumaş ve ah-

şap gibi materyallere de uygulandığını görmek-
teyiz. Burada dikkat edilmesi gereken konu Türk 
Ebrû Sanatı’nın özelliklerinin korunmasıdır.

Ebru sanatının tarihi 
Avrupalı’ların “Türk mermer kağıdı”, Arap-

lar’ın ise “Varaku’l mücezzâ” diye adlandırdıkları 
Ebrû’nun başlangıç tarihini kesin olarak söylemek 
mümkün değildir. Araştırmacılara göre başlangı-
cının en geç XV. yüzyıl olduğu düşünülmektedir. 
(Arıtan, 2002, 329). Eski tarihli eserleri süsleyen 
ebruların, sonraki devirlerde eserin onarımı sıra-
sında yapıştırılmış olabileceğinden dolayı tarihi 
hakkında kesin bir hükme varmak zordur. (Dere, 
2007, 28). Ebrûlar’ı tarihlendirebilmek için üzeri-
ne yazı yazılmış olması ve üzerindeki yazılarda da 

Mustafa Düzgünman, çiçekli ebru
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tarih kaydı olması gereklidir, ancak o zaman “Bu 
ebrû kağıdı şu tarihte yapılmıştır” denilebilir. (Der-
man, 1977, 7). Özellikle açık renkli ebrular, tari-
himizde resmi yazışmalar, anlaşmalar, fermanlar 
gibi önemli belgelerde, tahrifatı önlemek amacıy-
la zemin olarak kullanılmıştır. (Barutçugil, 1999, 
197). Belge niteliğindeki ilk Ebrû örnekleri; 1519 
tarihinden önceye ait “Mecmûatü’l Acâib”dir. 
Ebru sanatıyla ilgili teknik bilgi veren en eski yazı-
lı kaynak, 1608 tarihinde yazılan “Tertîbi Risâle-i 
Ebrî”dir. (Arıtan, 2001, 34).

Türk Ebrû San’atı tarihinde Şebek Mehmet 
Efendi’den sonra adı bilinen ebrucu Ayasofya 
Câmîî hatibi Mehmet Efendi’dir, iç içe damlatı-
lan renklere iğne ile şekil vermek suretiyle kendi 
ismiyle anılan “Hatib Ebrûsu”nu icad etmiştir. Bu 
ebrû’lar çiçekli ebrûların prototipi şeklinde kabul 
edilebilir. (Arıtan, 2002, 330). Hatib Efendi’den 
sonraki önemli ebrucularımızdan Hezarfen İbrahim 

Edhem Efendi, bu san’atı babası Özbekler Dergahı 
Şeyhi Sadık Efendi’den öğrenmiş (Özemre, 2005, 
295), “Neftli Ebrû”yu ıslah etmiştir. Talebesi olan 
Hezarfen Necmeddin Okyay ise çiçekli ebrû ile 
yeni bir tarz geliştirmiş, “Akkâse Ebrû” ile de bir 
ilki başarmıştır. (Özçimi, 2007, 53-54). Necmed-
din Efendi’nin ebrularının boyalarının sağlamlığı 
ise “Ali kurna” denilen iyi cins kağıt kullanması ve 
ebru kağıtlarını kuruduktan sonra mührelemesidir. 
(Birol, 1969, 4). Bu san’atı oğulları Sacid ve Sami 
Okyay ile yeğeni Mustafa Düzgünman’a öğretmiş 
onlar eliyle günümüze gelebilmiştir. (Özcan, 1993-
94, 310) Mustafa düzgünman kendinden önce 
yapılan ebruları teknik açıdan ileriye götürmüş, 
çiçekli ebruları geliştirmiş, yeni çiçek motifleri 
eklemiş ve ebruya kompozisyon tarzını kazandır-
mıştır. Klasik üsluba bağlı kalmış ve yenilik adıyla 
yapılan çalışmalara itibar etmemiştir. (Uyar, 1992, 
32). Günümüzde ise Düzgünman Hoca’nın icâzetli 

Ebru Kurban, çiçekli ebru Ayşe Temel, akkase yazılı ebru Esma Eraslan, akkase gül
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Alparslan Babaoğlu, hatip ebrusu
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talebeleri, Alparslan Babaoğlu, M. Fuad Başar, M. 
Sadreddin özçimi, A. Sabri Mandıracı ve bu ekol-
den gelenler geleneğe bağlı çalışmalarıyla Klâsik 
Türk Ebru sanatının gelişimine katkı sağlamakta-
dırlar. Niyazi sayın, Timuçin Tanarslan, Feridun 
Özgören, Salih Elhan’da teknik olarak klasik ebru 
yapmakla beraber malzeme ve form açısından ye-
nilikçi ebrucularımızdandır. Bunun yanısıra batı-
dan etkilenerek modern uygulamalar yapanlar da 
vardır. Nedim Sönmez, Hikmet Barutçugil, Ahmet 
Çoktan, Peyami Gürel, Ahmet Saral bu isimlerden-
dir. (Arıtan, 2002, 336)

Konya’da  Ebru Eğitimi
Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış 

Konya İslam medeniyetine dair yüzlerce eserin bu-
lunduğu, pek çok İslam âliminin, mutasavvıfın ve 
sanatkârın yetiştiği bir kültür, sanat ve medeniyet 

merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde de bu fa-
aliyetler kesintisiz olarak devam etmiş ve Konya 
merkez olma durumunu korumuştur, İslamiyetin 
kabulüyle birlikte kitaba verilen değerin artmasıyla 
gelişen, kitapları korumak ve bezemek için kulla-
nılan ebru örneklerine, Konya Yazma Eserler Kü-
tüphanelerinde rastlanmaktadır. (Anonim, 2014,3).

Şerife Tanyel Yazgan’ın “Konya Yusufağa 
Kütüphanesi’nde Bulunan Yazma Eserlerdeki Ebru 
Çeşitleri” konulu yüksek lisans çalışmasında ebru-
lar değerlendirilmiş, XVIII, XIX ve XX. yüzyıl 
özellikleri taşıdığı görülmüştür.

Konya’da ilk ebru faaliyetleri 1988 yılında 
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Öksüz ve Prof. Dr. Ahmet 
Saim Arıtan hocalarımızın teşebbüsleriyle başla-
mıştır. (Arıtan, 2012, 151). Yard. Doç. Dr. Hüseyin 
Öksüz Ankara’da düzenlenen devlet Türk Süsleme 
Sanatları sergisinde tanıştığı Timuçin Tanarslan 

Alparslan Babaoğlu, Bülbül Yuvası ebru
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Bey’e sohbetleri esnasında Konya’ya gelip ebru 
dersleri vermesini teklif etmiştir. Konya Bölge 
Yazma Eserler Kütüphanesi’nin o dönemdeki mü-
dürü rahmetli Ali Berberoğlu’nun destekleri ile 
kütüphanenin zemin katında bir ebru atölyesi ha-
zırlanmıştır. Ankara’dan yanında ebru malzemeleri 
ile gelen Timuçin Tanarslan tarafından verilen kısa 
süreli ebru kursu başlamış ve böylece tekneye ilk 
ebrular atılmıştır. Fakat bu kurs çeşitli sebeplerle 
devam edememiştir. (Öksüz, Mülâkat, 2015)

Bu başlangıçtan altı ay sonra, Mustafa Düz-
günmandan icazetli T. Alparslan Babaoğlu’na aynı 
teklif yapılmış bunun üzerine birkaç sefer  Kon-
ya’ya gelen Alparslan hoca tarafından ebru dersleri 
verilmiş ve bir yıl sonra tekrar gelerek devam etti-
rilmiştir. Bu kurslara Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi’nin personellerinden devam edenler 
olmuş yaptıkları ebrularla kütüphanenin bazı ki-

taplarını kaplamışlardır. Konya’da asıl ebru eğitimi 
1997 yılında başlamıştır. Konya Koyunoğlu Müze-
si’nde açılan Destegül Güzel Sanatlar Mektebinde 
ebru kursları da açılmış, dersler  Alparslan Baba-
oğlu’nun ilk icazetli talebesi olan M. Sadreddin 
Özçimi tarafından verilmeye başlanmıştır. (Arıtan, 
2012, 151).

Konya’da Klasik Türk Ebrusu’nun usullerine 
uygun olarak yapılması noktasında Sadrettin Özçi-
mi’nin göstermiş olduğu hassasiyet ve ciddiyetin 
çok önemli rolü olmuştur. O günden bugüne ka-
dar ebru’yu gelenekli usûllere uygun usta-çırak 
metoduyla devam ettirmişlerdir. Fatma Betül Ko-
yuncu,Esma Erarslan,Mustafa İnan, Yeşim Yayla-
lı, Fatma Çakmak, Ebru Gülbahçe Kurban, Büşra 
Akan, Özden Aydın, Evren Çelebi Kakan, Yusuf 
Karaduman, Ersan Perçem, Ayşe Temel, Sevgi 
Büyükmumcu, Nezahat Küçük, Süreyya Yıldı-

Ahmet Saim Arıtan, battal ebru
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rım, Saliha Aşıkferki, Nuran Öner ve Rumeysanur 
Kaya, Sadrettin Özçimi’nin Konya’da icazet alan 
talebelerindendir. Halen Destegül Güzel Sanatlar 
Mektebinde Betül Koyuncu, Esma Erarslan, Ebru 
Gülbahçe Kurban, Ayşe Temel hocaları Sadrettin 
Özçimi ile ebru derslerini sürdürmektedirler. (Ko-
yuncu, Mülâkat, 2015).

Bunların yanısıra 1993 yılında Selçuk Üniver-
sitesine bugün ise Necmettin Erbakan Konya Üni-
versitesine bağlı İlahiyat fakültesinde Ahmet Saim 
Arıtan tarafından kurs olarak başlatılan ebru sanatı 
2002 yılından 2010 yılına kadar zorunlu sonra-
sında da seçmeli dersler şeklinde devam etmiştir, 
şimdi de ebru kursları şeklinde yürütülmektedir. 
Ayrıca A. Saim Arıtan hocamızın 1999 yılından 
bu yana makale, bildiri, kitap vb. çalışmalarla ebru 

sahasındaki bilgi birikimini ve bizzat tecrübe ettik-
lerini yayınlayarak bilimsel anlamda çok önemli 
hizmetleri olmuştur. (Arıtan, Mülâkat, 2015).

2002 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatla-
rı Bölümünde ve 2013 yılından itibaren de K.T.O. 
Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 
ebru eğitimi ders olarak verilmektedir. Bu kurum-
lar dışında Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nin 
ve belediyelerin açtığı kurslarda da ebru eğitimi 
verilmektedir. 

Ebru sanatı günümüzde çok talibi olan bir sa-
nat haline gelmiştir ve bunun neticesinde çeşitli 
kurumlar tarafından kısa süreli kurslar verilmek-
tedir, muhakkak ki halka hizmet anlayışı çerçeve-

Mustafa İnan, ebru icazetname
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sinde açılan bu kurslarda dikkat edilmesi gereken 
hususlar vardır.

Bir ebru meraklısının bu sanatın inceliklerine 
vakıf olabilmesi için bir üstadın rahle-î tedrîsinde  
en az 4-5 yıl çalışması gerekirken 3-5 aylık kurslar 
neticesinde sertifika alıp sergi açanları hatta hoca-
lık edenleri çokca görmekteyiz. En azından ihtisas 
kursları şeklinde basamak basamak devam ettiril-
me şartı olan modelde bir eğitim anlayışı yerleşirse 
daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

SONUÇ 
Klasik Kitap sanatlarımızın önemli bir şubesi 

olan ve tarihimizde daha çok kitapları tezyin et-
mede kullanılmış ebru sanatının geleneğine uygun 
olarak yaşatılması ve gelecek nesillere doğru akta-
rılması çok önemli bir konudur. Yoksa  bizi batıdan 
ayıran özelliklerini yansıtamayız ve bizim milli 
kimliğimizi taşıyor diyemeyiz.

Bir ustanın eteğine sarılmadan, meşk almadan 
ve ustaları taklid etmeden hiçbir klasik sanat öğre-
nilemez, öğretilemez ve geliştirilemez.

Osmanlıdan bugüne ebrunun merkezi İstanbul 
olmuştur, günümüzde artık Konya’da önemli bir 
yerdedir. Bu mirasa sahip çıkan ve geleneğini hiçe 
saymadan bu sanatı yaşatmaya ve korumaya çalı-
şan sanatkarlarımızda ayrı bir değer taşımaktadır.

Ebru sanatının eğitimi anlamında da modern 
anlayış içerisinde yozlaşıp, yok olmasına mani ola-
cak tedbirler alınmalı ve kültürel mirasımıza sahip 
çıkılacak çalışmalar yapmak yararlı olacaktır.  
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Hüseyin ÖKSÜZ

1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da 
tamamladı.1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında 
(1968) dünyaca tanınan Hattat Hamid AYTAÇ’tan Sü-
lüs-Nesih; Uğur DERMAN’dan Ta’lik derslerine devam 
ederek icazet aldı. Konya’da bilfiil eczacılık yaptı. İslam 
Konferansı Teşkilatı’nın (IRCICA) her üç yılda bir ger-
çekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakaları’nda, Dünya 
Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. Devlet Türk Süsleme Sa-
natları Yarışmalı Sergileri’nde ve yurtdışındaki sergiler-
de, çeşitli hat dallarında birçok ödül aldı. Yurt içinde ve 
yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, 
plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde 
onlarca caminin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük 
etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bö-
lümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında 
başarılı hattatlar yetiştirdi. Yirmiden fazla hattata icazet 
verdi. 2011’de yaş haddinden emekli oldu. 2010 TBMM 
Üstün Hizmet Ödülü ile 2012 Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Nisan 
2013’ten beri KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölü-
mü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevini 
devam ettirmektedir. Eserlerinin ilki (151 sayfa) Konya İl 
Kültür Müdürlüğünce 2009 da, İkincisi (530 sayfa) Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi tarafından 45. Sanat Yılı ha-
tırası olarak 2014’te basılmıştır.

HAT SANATI

ÖZET
Dünya medeniyet tarihinde geniş bir yer tu-

tan Türk-İslâm medeniyetinin yazısı olan “Hat 
Sanatı”nın güzel sanatlar arasında yer almasının 
sebepleri bu makalemizde anlatılmıştır. Çeşitli ka-
vimlerin yazılarından örnekler ile Türklerin Müs-
lüman olmadan önceki kullandığı yazılar ile Türk 
Dünyasında Türklerin kullandığı yazılardan örnek-
ler verilmiştir. Arap yazısının menşei, İslâm’a inti-
kali, İslâmdan sonra Arap yazısındaki gelişmeler, 
İslâmın yazıya kazandırdıkları, Arap asıllı İslâm 
yazısının gelişme devreleri, anlatılmıştır. Halifeler, 
Asr-ı Saadet dönemi, Emeviler ve Abbasiler döne-
mine kadarki gelişmeler, Hat Sanatında mihenk ol-
muş üstadlar hakkında bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT
The reasons why the art of calligraphy, writing 

of Islam civilization which takes large part in Wor-
ld civilization history, is included in fine arts are 
explained in this article. The writings that Turks 
used in Turkish History are presented as examples 
with the sample text of various tribes and the wri-
tings Turks used before converting to Islam .The 
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origin of Arabic writing, its transition to Islam, the 
developments in Arabic writings after Islam and its 
contribution to writing system, and also stages of 
Islamıc writing of Arabic origin are viewed. The 
developments from the era of Calips, era of bliss, 
and Omayyads, to the era of Abbasids shed light 
on the life of masters who became cornerstone in 
Calligraphy.

Dünya tarihinde birçok uygarlık gelip geçmiş-
tir. Her bir medeniyetin kendi yazısı vardır.(Resim 
1a..f) Türklerin Müslüman olmalarıyla başlayan ve 

bin yıldır devam ede gelen Türk-İslam Medeniye-
ti’nin yazısı Arap menşe’li Eski Türk Alfabesi’dir. 

Türkler tarihte beş alfabe kullanmışlardır. 
Bunlar:

1. Orhun Alfabesi: Bilge Kağan, Kül-Tigin 
ve Tonyukuk adlarına dikilen abideler bu yazı ile-
dir. Onuncu asra kadar devam etmiştir.

2. Uygur Alfabesi: Mîlâdî sekizinci ile onbe-
şinci yüzyıllar arasında devam etmiştir.

3. Arap Asıllı Türk Alfabesi: Türklerin İs-

Dördüncü Halîfe Hazret-i Osman tarafından deri üzerine yazılan ve Petersburg Kütübhânesinde mahfuz bulunan Mushaftan alı-
nıp Sebîl-ür-Reşâd Mecmuâsının kapağında neşredilmiş olan bu sâhifede asıl Kûfî’nin bir örneğini görüyoruz. Bunda nokta ve 
hareke konulmamış, tezyînî hiçbir unsur da sokulmamıştır.
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lâm’ı kabul etmelerinden sonra kullanmaya başla-
dıkları yazıdır. Bu yazı on asır Türk Dünyasında 
kullanılmıştır. Bugün de kütüphanelerimizi doldu-
ran yüz binlerce eser bu yazı ile meydana getiril-
miştir. 

Bugün de Irak, Güney Azerbaycan, Afganis-
tan, Çin (Kazak ve Uygur), kısmen de Batı Trakya 
ve Yugoslavya’daki Türkler tarafından kullanıl-
maktadır.

4. Yeni Türk Alfabesi: 1928’deki harf inkı-
labından beri Türkiye’de kullanılmakta olan Latin 
menşe’li “Yeni Yazı” mız günümüzde Kıbrıs’ta, 
kısmen Batı Trakya, Yugoslavya ve Irak Türkleri 
arasında kullanılmaktadır. 

5. Rus Asıllı Kiril Alfabesi: 1990’da dağılan 
S.S.C.B. sınırları içinde yaşayan Müslüman Türk-
ler Kiril alfabesinin onsekiz değişik şeklini kullan-
mışlardır. Bazı Türkî Cumhuriyetler Latin alfabe-

sine dönmüşlerdir. 
(Hüsrev Subaşı: yazıya giriş) 

ARAP ALFABESİNİN MENŞEİ  
VE İSLAMA İNTİKALİ
A) İslam’dan Önce Yazı:
Arap yazısının İslam’dan önceki tarihi hak-

kında farklı görüşler vardır. Araplar önceleri Cenû-
bî Arap Yazısı diye bilinen Müsned yazısını kul-
lanmışlardır. Hatt-ı Satrancıli diye bilinen bu yazı 
dik ve köşeli bir yazıdır. Himyerî diye de anılan 
bu yazı, Arap Yarımadası’nın kuzeyinde, Suriye ve 
Irak’ta da kullanılırken çeşitli ticari münasebetler 
sonucu Hicaz bölgesine de yayılmış ve Araplar 
arasında Makılî adı ile anılmıştır. 

Bir görüşe göre de Arap yazısının bitişik Na-
bat Yazısı’ndan doğup geliştiği kabul edilmektedir. 
Bazı kitabeler bu görüşü de doğrulamaktadır. 

Yapma Kûfî’ye Yusuf Akyurd tarafından hazırlanan tezyînî bir örnek.
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B) Arap Yazısının İslama İntikali:
İslâmın zuhûru sırasında, Mekke’nin  ticaret 

merkezi olması ve ticari kayıtların tutulması nede-
ni, yazı bilenlerin sayısını artırıyordu.

İslâmın zuhûru ile yazı yepyeni bir çehre ka-
zandı. İslamiyet yazıyı kullanmayı mecbûrî kılı-
yordu. İlk nâzil olan ve “oku” ilâhî emri ile baş-
layan vahiyler, vahiy kâtipleri tarafından büyük 
bir titizlikle yazılıyordu. Yazılan vahiyler tebliğ 
için uzak-yakın beldelere gönderiliyordu. Hz. Pey-
gamber bilgilerin yazı ile tespitini ve muhafazası-
nı emrediyordu. Vahiylerin yazı ile tespiti, yazıyı 
da, yazmayı da kutsi bir görev haline getiriyordu. 
Sayıları kırkı geçen vahiy kâtipleri hükümdarlara 
gönderilecek mektupları ve anlaşmaları da yaz-
makla görevliydiler. (Resim 2) İşte bu sebeplerle  
Hz. Peygamberin de teşviki ile yazı güzelleşmeye 
ve sanatlaşmaya başladı. Hicretten sonra Hz. Pey-
gamberin yazı adabına, besmele ve bazı harflerin 
yazılış şekli ile tarzlarına dair tavsiyeleri nedeniyle 
Medine şehri hattın ilk gelişme merkezi oldu. Böy-
lece Arap alfabesi İslam medeniyetinin en güzel 
sanatları arasına girme yoluna başlamış oldu. 

Arap alfabesinin güzel sanatlar arasına ka-
tılma yolculuğu

Yazı, insanların duygu, düşünce ve meramla-
rını anlatmak için kullandıkları işaret ve şekillerdir. 
Tarih çağları yazı ile başlar.

Mahmut YAZIR “Kalem Güzeli” adlı eserinde 
yazı hakkında şunları yazıyor:

“Yazı, dilin eli; elin dilidir. Kafanın mizanı, 
gönlün tercümanı, iradenin ölçüsü, ruhun aynası-
dır. Akıllara elçi, marifetlere silah, ilimlere hüc-
cet(belge), medeniyetlere senettir. Geçmişi gelece-
ğe bağlayan rabbâni bir harikadır. 

Yazı hafızanın yükünü hafifletir. Güzel yazı 
bunu daha da arttırır. Gözü ve zihni erken yorul-
maktan korur. Fikrin işlemesine ve olgunlaşmasına 
yarar. Sözü düzenler, ifadeyi kuvvetlendirir, dili 
dizginler, düşünmeye zaman, düzeltmeye imkân 

Resim 5

Resim 6
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verir. Kâtibini edip, hattatını zarif yapar.”  
Doğu milletleri arasında yazıyı süsleme un-

surlarından ayırarak başlı başına bir sanat haline 
getiren Türkler olmuştur. Gerek Arap hattatları, 
gerekse İranlı hattatlar  ve Selçuklular, yazı kom-
pozisyonu içine herhangi bir süsleme unsuru ekle-
meyi hoş görmüşlerdir. 

Yazıyı başlı başına bir sanat kabul eden Türk-
ler bu kolaylığa gitmemişler, harflerin kendi ahengi 
içinde sade güzelliğini arayıp bulmuşlardır. Ger-
çekten Türklerin bu anlayışı öteki sanat kollarında 
da aynı şekilde etkisini göstermiştir1  

Türk hattatlarının sanat anlayışı ile nonfigüra-
tif resim anlayışı arasında büyük bir yakınlık var-
dır. Bu yazıları bilmeyen anlamayan yabancı sanat-
çılar eserler karşında heyecan duymakta, hayretler 
içinde kalmaktadırlar. (Resim 6,9,10,)

Hat, lugatta çizgi, yol, ferman, padişah yazısı; 
mastar olarak da kalemle yazı yazmak manalarına 
gelir. 

1 (Hayat ansiklopedisi cilt 3, sf. 1501).

Çoğul olarak hutût kullanılır2.
Hat sanatı, yani Hüsn-i Hat (güzel yazı) batıda 

(calligraphy) olarak anılır. “Hat sanatı” Arap meşe-
li İslam yazıları için kullanılan bir tabirdir. 

Hat yazanlara ilk zamanlarda katip, küttab, 
verrak denildi. Yâkut ül Müsta’sımi ile beraber 
daha sonraları hattat tabiri kullanıldı. 

Hat sanatını güzel sanatlar seviyesine çıka-
ran sebepler:

Bu sebeplerin başında, tüm güzel sanatlarda 
olduğu gibi estetik unsurların ihtiva edilmesi gelir. 

Estetiğin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. 
Bunlar bir kaçı şöyledir:

a) Tabiatta veya insan eliyle yapılan ürünler-
de güzellik, incelik, uygunluk gibi unsurları fark 
etmek.

b) Güzeli, sanatı ve sanatkârı konu alan bilim 
dalı.

2 Hat kelimesinin aslı olmakla beraber yeni harflerle (Hatt). 
İmlasıyla yazılmayıp, (Hat) şekli kabul edilmiştir. Şedde Türkçede 
kelimenin sonuna başka harfler (a….ı… gibi) takıldığı zaman 
(Hat’a… değil, Hatta, Hattı…gibi) okunur. Kalem Güzeli Mahmut 
Yazır sf.11.

Resim 7
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Resim 8
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c) Estetik, güzelliği ve güzelliğin insan ruhun-
daki ve duygularındaki etkileri konu alır.

Aynı zamanda üstat bir Hattat olan Mahmut 
Yazır “Kalem Güzeli” adlı eserinde hat sanatımızın 
estetik ilkelerini şöyle sıralar:

Terkib: Hat sanatını güzel sanatlar seviyesi-
ne çıkaran unsurlardan biri de terkib özelliğidir. 
Terkib lugatta birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey 
meydana getirme, birleştirme, sentez demektir.

Yazı yazmak bir bakıma terkib demektir. Hat 
sanatının en esaslı özelliklerinden biridir. Fakat 
terkib sadece şekilleri çizme ve resim yapar gibi, 
nesnelere ışık, gölge vermekten ibaret değildir. Bir 
takım nesneleri bir araya getirip yığmak da değil-
dir. 

Hat sanatında terkib harflerdeki ruhi estetiği 
belli bir birliğe ahenkli bir şekilde yoğunlaştırmak, 
bir güzellik sağlamaktır. Terkib bir icat sayılır.

Tenâsüp: Lugatta nisbetli (orantılı), uygun, 
birbirini tutma, yakışma, ölçülü olma, yani müna-
sip olma halidir.(Resim 7,9,10) 

Güzel olarak vasıflandırdığımız eserlerde bir 
asalet sezilir. Güzel yazılardaki asaletin kaynağı da 
uyumdur.  Yani tenâsüptür. Tenâsüp her yazı çeşi-
di için yüzlerce yıldan beri çalışılarak tespit edi-
len ölçülere riayet etmektir. Tenâsübü sağlayan da 
harflerdeki en, boy ölçüleri ve kesik ağızlı kalemin 
hareketi esnasında sağladığı incelikler ve kalınlık-
lardır. 

İhtişam: Tantana, depdebe, şanlı görünüş, 
haşmet demektir. Yazının bünyesindeki rûhî estetik 
yazıda bir olgunluk ve hayranlık uyandırır. Daha 
çok eski ve iri (büyük) yazılarda daha çok görülür.3 
(Resim 12,13)

Hat Sanatının Gelişme Serencamı: 
Hülefâ-i Râşidîn döneminde Hicaz bölgesin-

de iki çeşit yazı kullanılıyordu. Yuvarlak karakterli 
Şâmî yazı ve köşeli karakterli Ma’kılî yazı. Vahiy 
kâtipleri bu iki çeşit yazıyı birbirine katmaya baş-

3 Ahenk uygunluk, düzen, hareketlerde seslerde birbirine uygunluk

Resim 9

Resim 11

Resim 10
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Resim 12

Resim 13

ladırlar. Böylece Müsnet denilen ve ilerde Kûfi ya-
zının ilk şekilleri ortaya çıkmış oldu. İlk Kur’an 
ayetleri bu yazı ile yazıldı. Resmi yazışmalar ve 
civardaki valiler ve devlet başkanlarına mektuplar 
bu yazı ile yazıldı. (Resim 2) 

Yazıların anası Kûfi (Resim: 3,4,7,8,)

 Hz. Ali döneminde güzel yazma yarışı o ka-
dar ilerledi ki; dört yüz çeşit kufi yazılıyordu. Hz. 
Ali (R.A.) Kûfe şehrinde bu yazıların çeşidini dör-
de indirdi. Esaslarını tespit etti. Hülefâ-i Râşidîn ve 
Emeviler döneminde gelişip güzelleşmesini devam 
ettiren Arap  menşe’li İslam Yazısı Abbasiler döne-
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Resim 1a

Resim 1b

Resim 1c

Resim 1d
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Resim 1e

Resim 1f

minde (Resim:5)’de esaslı gelişmeler gösterdi. Bu 
gelişmeler elbette ki bazı hat sanatkârları ile oldu. 

Onuncu asırda İbn-i Mukle: (V.328/940) kû-
fi’den gelişen altı çeşit yazı (Aklam-ı Sitte), den 
Sülüs ve Nesih yazısının vazıı oldu (Esaslarını tes-
pit etti). Ondan yüzyıl sonra gelen İbn-i Bevvab 
(V.413/1022) Muhakkak ve Reyhânî yazılarının 
vazıı oldu. (Fazla bilgi için İslam Kültür Misarında 
Hat(İRCİCA) kitabına müracaat edilmeli). 

On üçüncü asırda Bağdat’ta son Abbasi Ha-
lifesi El Musta’sım Billah’ın kölesi iken onun ta-
rafından zamanının bütün geçerli ilimleriyle yetiş-
tirilmiş bulunan aslen Amasya doğumlu ve Türk 
olduğu rivayet edilen Yâkût-ül Musta’sı’mî (?-698 
H./1398M.) kendinden önce kaideleri belirlenen 
Aklam’ı Sitte (Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhânî, 

Tevkî ve Rikaa’) ye son şeklini vermiştir. Artık bu 
şekilde Osmanlı devrine, Şeyh Hamdullah’a kadar 
böylece devam etmiştir. Aklam’ı Sitte, Yâkut ile 
kemâle ermiştir.

Yâkut başından beri düz kesilen kalem ağzı-
nı ilk defa eğri keserek yazılarına ayrı bir güzellik 
kazandırdı. İlk “Hattat” tabiri de Yakut için kulla-
nılmıştır. 

Bu bölümde yazdığımız her paragraf aslında 
bir konferans ve seminer konusudur. Ancak bize 
ayrılan yer bu kadara müsaade ediyor. 

Hat sanatında Selçuklu, Osmanlı (Resim:11) 
dönemleri ve Türk Hat Sanatı konusu ile Tezhip 
Sanatımız konuları ayrı bir makalede yer alacaktır.
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1974 Konya doğumlu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun 
oldu. Lisans eğitimi esnasında, 1994 yılından itibaren Yrd. Doç. 
Hüseyin Öksüz’den hat sanatı dersleri almaya başladı ve 2002 yı-
lında kendisinden “sülüs-nesih icazetnamesi” aldı. Divanî ve celi 
divanî yazılarını da meşk ettikten sonra ta’lik derslerine başladı.  
Ayrıca sülüs-nesih temeşşuku ile Mehmed Özçay’dan ve yazı mü-
zakereleriyle Osman Özçay’dan istifade etti. 2005 yılında Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatla-
rı Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2008 yılında “İstanbul 
Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları” adlı teziyle Sanat Tarihi Ana-
bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Bölüm Başkan Yardımcılı-
ğı, Fakülte Kurulu üyeliği gibi idari görevler yaptı. 2009 yılında 
yardımcı doçent, 2013 yılında doçent unvanlarını aldı. Aynı yıl 
Bölüm Başkanlığına atandı. 2016 yılında Fakülte Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçildi.
2011, 2012, 2013 ve 2015 yılları Ramazan aylarında Birleşik Arap 
Emirlikleri Kültür Bakanlığı tarafından Dubai’de düzenlenen Mil-
letlerarası Mushaf Projesi kapsamında, nesih, sülüs-nesih ve mu-
hakkak-sülüs-nesih hatlarıyla Kur’an-ı Kerim’in 14., 13., 11. ve 
9. cüzlerini yazdı. 2004, 2010 ve 2012 yıllarında IRCICA ve AL-
BARAKA tarafından düzenlenen milletlerarası hat yarışmalarında 
ödüller aldı.
Hat sanatıyla ilgili çok sayıda kitap bölümü ve milletlerarası ha-
kemli bilimsel dergilerde makale neşretti. Ayrıca milletlerarası 
muhtelif kongrelere ve sempozyumlara tebliğleriyle katıldı. Dört 
kişisel sergiden başka, yurt dışında ve içinde 60’tan fazla ulusla-
rarası/ulusal sergiye iştirak etti. New York, Dubai, Abu Dhabi, İs-
tanbul, İzmir, Ankara, Konya, Tahran, Kahire, Cezayir, Berlin gibi 
merkezlerden başka Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde açılan sergi-
lere katıldı. Bazı sanatsal projelerin küratörlüğünü üstlendi. Bazı 
yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Resmî ve özel pek çok koleksiyon-
da eserleri bulunmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
yönetim kurulu üyesi olup muhtelif edebiyat dergilerinde öykü ve 
denemeleri de yayımlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

HAT SANATI  ve 
KONYALI HATTATLAR

ÖZET
Hüsn-i hat, tezhip, ebru, cilt ve minyatür gibi 

başlıca geleneksel sanatlar, genel bir isimle “ki-
tap sanatları” olarak bilinmektedir. Mevlevîliğin 
sanata verdiği değer ve Selçuklular döneminde 
Konya’ya davet edilen ilim ve sanat adamlarının 
oluşturdukları ortam sayesinde bu şehirde birçok 
sanatkâr yetişmiştir. Şehrin kültür ve sanat alanın-
da belli zamanlarda sekteye uğrayan canlılık, bazı 
sosyolojik ve kültürel değişimlerin, aynı zamanda 
kurumsal ve bireysel gayretlerin sonucunda, özel-
likle son çeyrek yüzyılda yeniden görülmeye baş-
lamıştır. Konya, köklü tarihi ve kültürel geçmişin-
den aldığı güçle ve son zamanlardaki gelişmelerin 
etkisiyle kitap sanatlarında İstanbul’dan sonraki en 
önemli merkez olmuştur.

Anahtar Kavramlar: Konya, kitap sanatları, 
hat, hattat, tezhip.

ABSTRACT
Principal traditional Turk arts (Islamic callig-

raphy, illumination, marbled paper, bookbinding 
and miniature) are known by name of “book arts”. 
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Numerous traditional artists have been educating 
in Konya by effects of Rumi’s encouragements to 
art and furthermore, artists and scientists that had 
been invited to Konya. Several hesitates of cultural 
and artistic activities in the city had been lived in 
history. But in the last quarter century, cultural and 
artistic activities and sociological interest to book 
arts have increased by official and personal efforts. 
Consequently, Konya has been most important 
centre after Istanbul in the results of last develop-
ments on branches of book arts.

Keywords: Konya, book arts, calligraphy, 
calligrapher, illumination.

Giriş
Türk-İslâm sanatları genel olarak iki koldan 

gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Bunlardan biri mima-
ri, diğeri ise kitap sanatlarıdır. Mimarinin merkez 
noktasında cami, kitap sanatlarının merkezinde ise 
Kur’an-ı Kerim yer almaktadır. Mimari eserler-
de ve bilhassa camide taş, mermer, ahşap işleme, 
hat, çini, kalemkâri ve sedefkâri gibi pek çok tez-
yinî unsuru birlikte görmek mümkündür. Kur’an-ı 
Kerim ise başta hat sanatı olmak üzere, tezhip ve 
cilt gibi sanatları bünyesinde toplayan en önemli 
kitaptır. Kur’an-ı Kerim dışındaki dinî veya edebî 
eserlerde bu sanatlara ilâveten minyatür ve ebru sa-
natına da rastlamak mümkündür. 

Mimaride olduğu gibi kitap sanatlarında da 
en güzel örnekler genellikle payitaht mevkiindeki 
yerlerde yoğunlaşmıştır. Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin başkentlerinden olan Konya da bu anlamda 
oldukça zengin bir şehirdir. Tarihten günümüze ka-
dar pek çok eserin vücuda getirildiği Konya hem 
ilim hem de sanat merkezi olma hüviyetini daima 
muhafaza etmiştir. Bu sebeple, tarihten günümüze 
intikal etmiş olup bugün Konya’daki müze ve kü-
tüphanelerde mahfuz bulunan yazmalar, kitap sa-
natlarının gelişimine ışık tutacak mahiyettedir.

Selçuklu döneminde kullanılan kitabî yazılar 

AllahHu-Fatih Özkafa
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muhakkak, reyhanî, sülüs ve nesihtir. Kûfî ise, tam 
olarak terk edilmemekle birlikte, XII. yüzyılın son-
larına kadar kısmen kullanılmıştır (Günüç, 2001, s. 
270). Kitabî yazılar incelendiğinde kûfînin, bu dö-
nemlerde genellikle sure veya konu başlarında kul-
lanıldığı görülmektedir. Selçuklu dönemi Kur’an-ı 
Kerim’lerinde bazı istisnalar hariç, ağırlıklı olarak 
muhakkak veya muhakkak-reyhanî yazı çeşitleri, 
dinî ve ilmî kitaplarda, mesnevî, divan vb. edebî 
eserlerde genellikle sülüs-nesih yazı çeşitleri ter-
cih edilmiştir (Günüç, 2001, s. 271). Ancak daha 
sonraları nesih yazı Kur’an-ı Kerim yazısı haline 
gelmiştir. Osmanlı döneminde Şeyh Hamdullah’ın 
yazıya kazandırdığı Türk kimliğinden sonra özel-
likle Hafız Osman’la birlikte Kur’an-ı Kerim’lerin 
nesih hattıyla yazılması gelenek halini almaya baş-
lamıştır.

Konya’da Hat Sanatı ve Hattatlar
Selçuklu Veziri Sahib Atâ Fahreddin b. Ali’nin 

himayesinde, Konya’da hattatlarla müzehhiple-
rin çalıştığı bir nakışhanenin mevcut olduğu, bazı 
kaynaklarda belirtilmektedir (İbn Bîbî, 1957, s. 73; 
Turan, 1998, s. 535).

Hz. Mevlâna’nın ehl-i san’at ve erbab-ı hü-
ner olunmasına yönelik tavsiyelerinin etkisiyle, 
Selçuklu döneminden itibaren Konya’da pek çok 
hattat yetişmiştir. Hattatlarla diğer sanakârların ise 
büyük çoğunluğu Mevlevîdir. Bunlardan Hattat 
Nizameddin, kâtiplerin sultanı olarak anılır (İzbu-
dak, 1946, s. 51/61).

İstanbul, fetihden bu yana kültür ve medeniyet 
başkenti olma özelliğini kesintisiz sürdürebilmiş-
ken, taşra olarak nitelendirilen Anadolu şehirleri, 
tarihi ve sosyolojik birtakım sebeplerle önemli 
çekim merkezleri olmaktan yavaş yavaş uzaklaş-
mıştır. Bunun paralelinde, ilim ve sanat meraklısı 
olan kabiliyetler İstanbul’a göç etmişler ve orada 
kendilerini geliştirebilmişlerdir. Gerek Cumhu-
riyet öncesinde gerekse Cumhuriyet’ten sonra bu 
durum pek farklı olmamıştır. Konya, Kayseri, Er-

Bu da Geçer Ya Hu-Fatih Özkafa
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zurum, Sivas, Amasya, Manisa gibi bir zamanların 
kültür ve medeniyet merkezleri olan şehirler de 
maalesef bu alanlardaki eski hareketliliklerini tam 
olarak muhafaza edememiş şehirlerdir. Osmanlı 
döneminin meşhur hattatlarından aslen Konyalı 
olanlar da genellikle İstanbul’a yerleşerek orada 
talebe yetiştirmişler ve eser vermişlerdir. Meselâ, 
Konyalı Hacı Hafız Ebubekir Raşid Efendi (1782) 
buna örnek olabilecek en meşhur hattatlardandır. 
Kendisi, Şeyh Hamdullah’ın, oğlu Mustafa Dede, 
damadı Şükrullah Halife, I. ve II. Derviş Ali ile de-
vam eden hat ekolünün 18. Yüzyıldaki en önem-
li temsilcilerindendir. Ebubekir Raşid Efendi’den 
başka, Tezkire kitaplarında adı geçen Konyalı 
hattatlar varsa da onun kadar meşhur değildirler 
ve taşrada kitap sanatlarıyla iştigal eden kişilerin 
çoğu genellikle mahalli sanatkârlar kategorisinde 

ele alınmaktadırlar.
Gerek İstanbul’daki gerekse Konya’daki hat 

sanatkârları ile diğer kitap sanatları erbabından bir-
çoğunun Mevlevî ya da Mevlâna muhibbi olduğu 
biliniyor. XIII. Yüzyılda yaşamış olan Nizameddin 
Dede, Konyalı olup Hz. Mevlâna tarafından hilâ-
fetle şereflendirilen ve Yakut el-Musta’sımî’den 
ders almış hattatlardandır (Müstakîmzâde, 1928, s. 
568; Bayat, 1991, s. 85). XVI. yüzyıl hattatların-
dan Recep Dede yine Konyalı hattatlardan ve Mev-
levî dervişlerinden biridir (Müstakîmzâde, 1928, s. 
202; Bayat, 1991, s. 86). Ta’lik hattatlarından olan 
Seyyid Yusuf Nesib Dede, XVII. ve XVIII. yüzyıl-
larda yaşamış Konyalı ve Mevlevî sanatkârlardan-
dır (Bayat, 1991, s. 88; Özkafa, 2007).

Silleli Hafız Abdurrahman, Mevlevî hattat 
Haki Dede’nin oğludur ve hattatlığı babasından 

Celi Sülüs Levha-Fevzi Günüç
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öğrenmiştir. Tezhipte de ustadır. Mustafa Fehmi, 
XIX. yüzyıl Konya Mevlevîlerindendir. Kendisi 
hem hattat hem hakkâktır. 1902’de İstanbul’da ve-
fat etmiştir.

İstanbul’a ilim ve sanat tahsili için giderek 
oraya yerleşen ve meşhur olan Konyalı sanatkâr-
lar da elbette mevcuttur. Derman’ın ifadesiyle; 
“hüsn-i hat denilen nazlı güzel, kendini ancak İs-
tanbul’da âşikâr ediyor; bunun farkına varan müs-
taid Konyalılar da bu güzel  şehre gelip onun pe-
şine düşüyorlar” (Derman, s.8) Meselâ; yukarıda 
adı geçen Ebûbekir Raşid Efendi, Konya’da doğup 
daha sonra İstanbul’a giden hattatlardandır. Ayrıca, 
Hacı hafız İsmail Şakir Efendi (ö.1786), Kazzaz-

zâde Seyyid Ahmed Efendi (1752), Seyyid Osman 
Efendi (ö.1786), Seyyid Ömer b. Abdülkadir, Sey-
yid Süleyman b. İsmail (ö. 1785) ve Şeyh Seyyid 
Yusuf Nesib Dede b. Şeyh Ömer gibi hattatlar da 
Konya’dan İstanbul’a gitmişlerdir. 

Bir kısmını zikrettiğimiz bu Konyalı hattatlar-
dan başka, Konya’da doğmayıp da Mevlâna aşkıy-
la dışarıdan Konya’ya gelen Mevlevî hattatlar da 
vardır. Buharalı Hacı Abdülhamid Efendi (ö. 1888) 
ve meşhur hattatlardan, aynı zamanda Mevlâna 
Dergâhı’nın son mesnevîhanı olan Filibe doğum-
lu Sıdkı Dede (1824-1937) bunlardan bazılarıdır 
(Özönder, 1987, s. 129-149).

Konya’da belli bir dönemde pek çok talebe 

İki Dost-Fatih Özkafa
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yetiştirmiş birkaç önemli hattat öne çıkmaktadır. 
Bunlara örnek olarak Alâiyeli Abdülgani Vehbi 
Efendi ile Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’yi 
söyleyebiliriz. Bu iki hattat, XIX. yüzyılın ikinci 

yarısı ile XX. yüzyılın ilk yarısı arasındaki dönem-
de Konya’da en çok hattat yetiştiren kişiler olmuş-
lardır. Adı geçen hattatların müderrislik yaptığı 
Özdemirî Medresesi de Konya’da kitap sanatları-
nın tarihi açısından anılmaya değerdir. Simavlı Os-
man Zühdü Efendi ile Hacı Abdurrahman Efendi 
de Konyalı hattatlardan bir kısmının hocasıdırlar. 
Bu isimlerden başka Mevlevî Haki Dede, oğlu 
Osman Haki Efendi ve onun oğulları da silsilevî 
olarak birkaç kuşak hattat olan kimselerdir. Sıdkı 
Dede, Mahbub Efendi (Özönder, 1994, s. 93-108) 
Ferit Ülgen gibi isimler, Konya’da hattat olarak ta-
nınmış önemli kişilerdendir. Ayrıca, daha önce de 
belirtildiği gibi, Konyalı hattatların çoğunun Mev-
levî veya Mevlâna muhibbi olduğu görülmüştür.

Konyalı hattatların bir kısmı tezhip, cilt ve 
nakış gibi sanat dallarında da mahareti olan kimse-
lerdir. Bu sanatkârların, kendi yazdıkları Kur’an-ı 
Kerim’lere ve diğer eserlere yine kendilerinin tez-
hip ve cilt yaptıkları belirtilmektedir. Bu eserlerden 

Kabe-i Muazzama-Fatih Ozkafa
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bazıları Mevlâna Müzesi’nde bazıları Yusufağa 
Kütüphanesi’nde, bazıları ise özel koleksiyonlar-
dadır.

Hattatlığıyla isim yapmış olan şahısların çoğu 
medrese tahsili görmüş kimselerden olup şehrin 
ilmiye sınıfına mensup zevatındandır. Zira, bazıla-
rının kendi hatlarıyla yazdıkları ilmî eserleri mev-
cuttur. 

Konya’nın tarihî ve kültürel anlamda önemli 
bir yöresi olan Sille’nin, şehir merkezinden sonra 
en çok hattat yetiştirmiş yöre olduğu görülmekte-
dir. Çünkü Konyalı hattatlar arasında kayda değer 
sayıdaki isim aslen Silleli olup Sille’deki Aşağı 
Mezarlık’ta medfundur (Özönder, 1998, s. 217-
222).

Cumhuriyet sonrasında, özellikle 1960’lı yıl-
lardan sonraki dönemde Konya’dan İstanbul’a 
giderek zamanın meşhur isimlerinden Halim Öz-
yazıcı, Hamid Aytaç gibi önemli hattatlardan veya 
onların belli başlı talebelerinden hüsn-i hat meşke-
derek icazet aldıktan sonra Konya’ya gelen hattat-
lar bu şehirde hem sanatlarını ilerletmişler hem de 
yeni talebeler yetiştirerek hat sanatının bu Selçuklu 
payitahtında yeniden inkişafına katkılarda bulun-

muşlardır. Bununla birlikte, yine XX. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren Konya’dan İstanbul’a giderek 
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in veya Prof. Dr. 
Muhsin Demironat’ın talebelerinden tezhip, Nec-
meddin Okyay’ın ve Mustafa Düzgünman’ın tale-
belerinden ebru ve cilt dersleri alan Konyalı sanat-
kârlar da bu şehirde sözkonusu kitap sanatlarının 
canlanmasını sağlamışlardır. 

Kitap sanatlarına duyulan ilginin artmasına, 
Kültür Bakanlığı gibi resmi kurumlarla bazı mil-
letlerarası kuruluşların ve hatta özel teşebbüsün 
geleneksel sanatları teşvik eden faaliyetlere destek 
olmaları ciddi anlamda etki etmiştir. Kısa adı IR-
CICA olan “İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi’nin ilkini 1987’de Hattat Hamid Aytaç 
adına düzenlediği ve her üç yılda bir yenisini açtığı 
milletlerarası hat yarışmaları,  “Osmanlı’nın 700. 
Kuruluş Yıldönümü” kutlamaları kapsamında bir-
çok kültür ve sanat faaliyetinin yapılması ve çok 
sayıda kitap yayınlanması, Kültür Bakanlığı tara-
fından belirli periyotlarla düzenlenen Türk Süsle-
me Sanatları yarışmaları, İstanbul’daki İsmek’ten 
sonra, Konya’daki Komek (Konya Meslek Edin-
dirme Kursları) bünyesinde sürekli ve ücretsiz 
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kursların açılması, hat, tezhip, minyatür, ebru ve 
cilt gibi kitap sanatlarının yeniden canlanmasına 
katkıda bulunmuştur. 

Bu kurumsal katkılardan daha çok dikkate 
değer olanları ise hiç şüphesiz, İstanbul’da, Kon-
ya’da ve başka bazı şehirlerde önemli hattatların 
şahsi gayretlerle verdikleri derslerdir. Bu hattat-
lardan bir kısmı bu dersleri, kurulmasına öncülük 
ettikleri mektep, dernek gibi bazı müesseselerin 
çatısı altında daha kapsamlı ve disiplinli bir şekil-
de yürütmeye devam etmektedirler. Bu çerçevede, 
kurumsal bir yapı bünyesinde muhtelif geleneksel 
sanat dallarına yönelik kurslar veren bazı teşebbüs-
lere, Konya’da kitap sanatlarının gelişmesine ciddi 
katkılarda bulundukları için dikkat çekmek gerekir. 
Konyalı bir hattat olan Hüseyin Kutlu’dan mücaz 
merhum Prof. Dr. Fevzi Günüç öncülüğünde veri-
len hususi hat dersleri birçok sanatkârın yetişmesi-
ne vesile olmuştur. Günüç ayrıca, vefat tarihi olan 
22 Nisan 2013’e kadar görev yaptığı Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü’nde de hem hattat hem de aka-
demisyen yetiştirme yönünde gayret göstermiştir.  
Yaşayan Konyalı hattatlardan Hüseyin Öksüz’ün 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, 
bazı vakıflarda ve daha sonra da kurucu öğretim 
üyelerinden olduğu Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
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natlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
bünyesinde yürüttüğü derslerde de pek çok hattat 
yetişmiştir. Kendisinden icazet almış olup millet-
lerarası ödülleri bulunan hat öğrencileri arasından 
yine Konyalı olan Fatih Özkafa, Abdurrahman 
Depeler, Seyit Ahmet Depeler gibi isimleri zikret-

mek mümkündür. Adı geçen kişilerden başka, hat 
sanatına ve diğer kitap sanatlarına hizmeti bulunan 
diğer şahıslar hakkında, yaşayan Konyalı sanatkâr-
larla ilgili bazı yayınlarda malûmat bulmak müm-
kündür (ed.: Gök, 1998).

XX. yüzyılın sonlarından günümüze kadar 
uzanan süreçte, bu gibi kurumsal veya özel teşeb-
büslerin tesiriyle her geçen gün artarak devam eden 
çalışmaların sonucunda, kitap sanatlarının, özellik-
le hat ve tezhip gibi temel kitap sanatlarının daha 
da gelişeceği açıktır. Nitekim bu toplumsal ilgi, bi-
rer bilim yuvası olan üniversitelere de yansımıştır. 
Bu çerçevede, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 1999 yılında açılmış ve bu fakültedeki 
“Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” bünyesin-
de Hat Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Cilt 
Anasanat Dalı adları altında kitap sanatlarıyla ilgili 

Nesih levha-Hüseyin Öksüz

Osmanlı Sultanları ve Boğaziçi-Fatih Özkafa
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alt branşlar teşekkül ettirilmiştir. Yine aynı bölüm 
bünyesinde diğer geleneksel Türk sanatlarıyla ilgi-
li olarak Kalemişi Ana Sanat Dalı, Halı Kilim ve 
Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı, Eski Çini 
Onarımı Ana Sanat Dalı gibi branşlar da mevcuttur.

Konya’da üniversite bünyesinde eğitim veren 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri daha sonra 
KTO Karatay Üniversitesi’nde ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi’nde de açılmış ve öğrenci almaya 
başlamıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümlerinde hat ve tezhip temel branş 
derslerinden başka, Temel Sanat Eğitimi, Sanat 
Tarihi, Kitap Sanatlarına Hazırlık, Hat Sanatı Ta-
rihi, Tezhip Sanatı Tarihi, Hat Sanatında Ekoller, 
Osmanlı Türkçesi, El Yazmalarının Korunması, 
Paleografi, Epigrafi, Minyatür, Ebru, Kalemişi, Te-
mel Resim, Teknik Resim, Sanat Felsefesi, Sanat 
Edebiyatı, Geleneksel Türk Sanatları Tarihi gibi 
birçok önemli ders de alanlarında uzman öğretim 
elemanları tarafından hem uygulamalı hem teorik 
olarak verilmektedir. Buradan dört yıllık bir lisans 
eğitimi alarak mezun olan öğrenciler lisans üstü 
eğitimlerine devam edebilmekte, ayrıca kütüp-
hanelerde, müzelerde, özel koleksiyonlarda sanat 
danışmanı veya restorasyon uzmanı olarak çalışa-
bilmektedirler. Bunlardan başka, özel atölyelerinde 
sanat çalışmalarını da sürdürebilmektedirler. 

Kitap sanatlarının üniversite gibi bilimsel 
kurumlarda akademik yöntemlerle öğretilmesi ve 
bu alanlarda bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapan 
akademisyen sanatkârların yetişebilmesi, bir şehir 
için olduğu kadar ülke için de son derece önem-
lidir. Henüz yakın bir geçmişte, kitap sanatlarıyla 
ilgili eksperlik, danışmanlık yapabilecek kişileri 
bulmak bile çok zor iken, bugün teorik donanıma 
sahip, aynı zamanda uygulama da yapabilecek ki-
şilerin sayısının çoğalmakta oluşu, elbette kültür 
ve sanat mirasımız adına sevindirici bir gelişmedir. 
Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi dev-
let kurumlarının bu alanlarda yetişmiş elemanlara 

Sülüs Levha-Fevzi Günüç

Sülüs-Nesih Levha-Fevzi Günüç
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daha çok sahip çıkarak istihdam imkânlarını geniş-
letmesi ise kaçınılmaz bir zarurettir. El yazmaları 
yönüyle de çok zengin koleksiyonlara sahip olan 
Konya’daki müze ve kütüphanelerde kayıtlı, ba-
kıma ve restorasyona muhtaç binlerce eserin daha 
fazla yıpranmadan ihya edilmesi, bu alanda üniver-
site eğitimi almış olan bilinçli elemanların yerin-

de istihdamıyla sağlanabilecektir. Ülke çapındaki 
milli kültür servetine yönelik bir kaynak tahsisiyle 
eleman istihdamı düşünüldüğünde ise mevcut ye-
tişmiş uzman sayısının yetersiz kalacağı kadar zen-
gin ama bir o kadar da ilgi bekleyen kültür hazi-
nesine sahip olduğumuz unutulmamalıdır. Zira bu 
meseleler mahalli olmaktan çok milli meselelerdir. 

Talik Levha-Hüseyin Öksüz
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Bölgesel kalkınmaya katkıları tartışılmaz olan üni-
versitelerin, yerinde istihdam sistemiyle mezunla-
rına iş imkânları sunulması, bölgesel olmaktan çok 
ülke çapında bir sorundur. 

SONUÇ
Selçuklu’ya başkentlik yapmış olan önemli 

bir kültür sanat merkezi konumundaki Konya, geç-
mişte olduğu gibi günümüzde de kültür ve sanat 
bakımından canlılığını muhafaza etmekte ve her 
geçen gün iyi sanatkârlar yetiştirmektedir. İyini-
yetli şahsi çabalar meyve vermeye başlamış ve 
şehir, sanat aleminde adından sıkça söz ettirmeye 
hak kazanmıştır. Az sayıda sanatkârın büyük fe-
dakârlıklarla yapmış oldukları çalışmalar, özellikle 
kitap sanatları alanında Konya’nın İstanbul’dan 
sonra zikredilen en önemli şehir olmasında etkili 
olmuştur. Nitekim, diğer şehirlerde doğup sanatın 
merkezi olan İstanbul’a giderek orada yetiştikten 
sonra bir daha memleketine dönemeyen sanatkâr-
lar sebebiyle, Anadolu’nun diğer şehirlerinde bu 
sanatlar çok fazla gelişememiştir. Ancak Konya bu 
açıdan istisnai bir özellik arz ederek ayrı bir mer-
kez olma niteliğini kazanmıştır. 
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1951 yılında Manisa-Soma’da doğdu. Babasının memu-
riyeti dolayısıyla İlkokulu Kayseri’de, Ortaokulu Kayse-
ri-Bünyan’da, Liseyi İzmir-Ödemiş’te bitirdi. Bursa Eği-
tim Enstitüsünden mezun olduktan sonra, ilk görev yeri 
olan Gümüşhane-Kelkit’e gitti. Buradan askere ayrıldı. 
Askerliğini yedek subay olarak Ağrı’da yaptı. Askerlik 
dönüşünde Aydın-Afyon-Manisa-Nevşehir- Giresun ve 
Konya illerinde Öğretmenlik, Müdür Başyardımcılığı, 
Lise Müdürlüğü ve 14 yıla yakın İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu. 2000 yılında emekli oldu. 
1999 yılından itibaren Konya Postası, İleri ve Yeni Meram 
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çocuk babasıdır.

KAA’TI SANATI

ÖZET
Kaatı; Arapça kat kesmek anlamına geliyor. 

Kaatı sanatı ise bir kesme ve oyma sanatı. 15. Yüz-
yıl sonlarında Osmanlılara gelmiş olup, 16. Yy’da 
zirve yapmış. Çok ünlü sanatçılar yetişmiş. 16. 
Yüzyılın bu meşhur ve ünlü sanatı, bugün çok tanı-
nan bir sanat değil. Kimseye tanıdık gelmiyor. Gö-
rünürde kağıt kesme sanatı olarak biliniyor. Oyma, 
kesme sanatı olarak ve kağıttan kesme sanatı ola-
rak tanınıyor.

Anahtar kelimeler: Kaa’tı, kağıt kesme sanatı

ABSTRACT
Kaatı means “to cut” in Arabic. Kaatı as a 

craft means cutting and engraving. It was introdu-
ced to the Ottomans at the end of 15th century. 16th 
century was the most productive and successful era 
for this craft. Many famous craftspeople were tra-
ined in this era. However, this famous craft from 
the 16th century is not popular anymore. Almost no 
one knows it. Nowadays, it is simply described as 
paper cutting. It is known as a craft of engraving, 
cutting and giving different shapes to paper.
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Keywords: Kaa’tı, paper engraving and cut-
ting

Kaatı; Arapça kat kesmek anlamına geliyor. 
Kaatı sanatı ise bir kesme ve oyma sanatı. 15 yüz-
yıl sonlarında Osmanlılara gelmiş olup, 16 yüzyıl-
da zirve yapmış. Çok ünlü sanatçılar yetişmiş. 16 
yüzyılın bu meşhur ve ünlü sanatı bugün çok tanı-
nan bir sanat değil. Kimseye tanıdık gelmiyor. Gö-
rünürde kağıt kesme sanatı olarak biliniyor. Oyma, 
kesma sanatı olarak ve kağıttan kesme sanatı ola-
rak tanınıyor.

Osmanlının şaaşalı yüzyıllarının ardından ne-
redeyse tamamen unutulan ince kâğıt oymacılığı 
sanatı olan ‹kaatı’, Osmanlı ile Cumhuriyet Türki-
yesi arasında sanat köprüsü olma görevini üstlenen  
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in gayretleriyle tekrar 
ihya edilmişti. Kaatı bir anlamda kağıdın yeniden 
doğuşudur. Oyulan her kağıdın kaatı sanatına gir-
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mediğini ifade ediyor, bu konunun uzmanları ve 
söz sahipleri.

Konya’da bu işi yapan Recep Tuğ usta, şöyle 
anlatıyor Kaatı’yı ; Kaatı bir sabır sanatıdır. Ben 
bu sanatla uğraşırken sabır konusunda çok şey öğ-
rendim. Ben maneviyattan güç alıyorum. El emeği, 
göz nuru yanında çok istediğim bir şeyi, iç huzuru-
nu kazandım. İlk çalışmam besmeleydi. Allah’ım 
bu işe besmeleyle başlıyorum bana güzel şeyler 
bahşet diye başladım. Kesme milletin en çok tırstı-

ğı bir iş. Dizme ve yapıştırma daha zordur.
25-30 kadar tablom var. Şu anda 70 kadar ese-

rim var.
32 yıldır çıraklıktan itibaren kesme işini öğ-

rendim. Kesmeyi Ahmet Usta’dan öğrendim. 
Ayakkabı kesiyor, karton kesiyorduk. İşimiz Bis-
millah kesmeyle başlıyordu. Ankara Sanat Plat-
formu beni buldu. Meşhur olmuş insanlarla uğraş-
mıyorlar. Benim gibi insanları tespit edip, ortaya 
çıkarıyorlar. Benim gibi sergi açamamış sanatçıla-
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ra,  ressamlara, kitap çıkaramamış şairlere imkan 
sağlıyorlar. Bu işte bir kıvılcım lazımdı. İstedim ki, 
bizlerin elinden tutulsun!

Bir kerede bizi çağırın, ne yapıyorsunuz de-
yin. Gerçekten çok yaralıyım. Bu bir kültür mirası. 
Kuşak olarak, birey olarak, fark edilmesi lazım. 
Maneviyatlı bir iş yapıyoruz. İnsanların muhte-
şem olmuş demesini istemiyorum. Her eserin kö-
şesine açıklamalar yazıyorum. Hadisler ve Ayetler 
var. Onların okunmasına vesile olmaktan dolayı 
memnunluk duyuyorum. İlk çalışmama besmele 
ile başlamıştım. Yapıştırma konusunda çok sıkıntı 
çekiyordum. Gece 11.30’dan gece yarısı 03. 30’a 
kadar yapıştıramadım. Yattım. Gördüğüm rüya ile 
uyandım. Rüyamda nasıl yapıştıracağımı görmüş-
tüm. Bir anda uyandım. Sabah ezanları okunuyor-
du. Sabah namazından sonra rüyamda gördüğüm 
gibi eseri yapıştırdım.

Bu iş hadi bende yapayım denilecek bir iş de-

ğil. Çok titiz ve sabırla çalışmak istiyor. Birde ka-
ide var. Bize önce kesmemiz için yazı lazım. Yani 
bir hattatla çalışmamız lazım. Her eserimizin bir 
kimliği vardır. Hatta yazan hattat vefat etmiş bile 
olsa mutlaka adını yazarım. Yazının anatomisine, 
yapasına zarar vermemek lazım. Sanatkarın hakkı-
na riayet etmeli. Onu yazanın göz nurunu, işçiliği-
ni katletmek kul hakkına giriyor. Adamın yazısını 
katledip sergileme olmaz. Şıpsevdi heveslerle sa-
nat yapılmaz! Hele kesme hiç yapılmaz. Maket bı-
çağı ile hat yazısı kesemezsiniz. O yazıyı keserken 
bile bir zarafet vardır.

Kestiğim aletleri kendi elimle eğeliyor ve 
geliştiriyorum. Kesmeden önce, keseceğiniz ale-
tin ağzını o yazıya uygun hale getireceksiniz. 
İşin sırrı burada. Ben falçataları farklı konumla-
ra getiriyorum. Hat yazılarını aynı kesme aletiyle 
kesemezsiniz. Sülüs yazıda kullandığınız kesme 
aletini Divani’de kullanamazsınız. Çünkü Divani 
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yazı süslüdür. Sülüs dikeydir, düzdür, fazla kıvrımı 
yoktur.

Bu işi yapabilecekler, iyi yapacaklar yapma-
lı, sanat yapacağım derken sanatı katletmesinler. 
Bunu bana Rabbi bahşetmiş. Bunu hakedene ak-
taracağım. Hakedene henüz rastlamadım. Rastladı-
ğım an aktaracağım.

Sergileri gezen, seyreden insanları gözlüyo-
rum. Gelenler hep üst yaşlarda insanlar. İstiyorum 
ki gençler ilgilensinler. Bu sanat ileriye gençlerle 
gidecek. Bir genç bir şeyler sordu mu dünyalar be-
nim oluyor. Ona o eserin bütün özelliklerini anlatı-
yorum. Gün gelecek, gözden, elden, belden dolayı 
bu işi bırakacağım. Bu iş özetle kesme ve süsleme 
sanatıdır.
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KAĞITÇILIK, AHAR VE MÜHRE, 
MÜREKKEP YAPIMI

ÖZET
Kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş, eskiyen 

meslekleri ve sanatkârlarını yakından tanımak ta-
rihi gerçeklik olduğu kadar, sosyolojik ve psiko-
lojik zenginliktir. Kaybolan mesleklerin pek çoğu 
bizim kültür hazinelerimizdir. Kaybolan meslekler, 
kaybolan değerleri de hatırlatmaktadır. Meslekler 
hayatımızın içinden çekilirken beraberinde neleri 
götürdüğünü, hangi kültürel değerlerimizi kaybet-
tiğimizi, hangi manevi duyguları da yitirdiğimizi 
ve hangi sosyal, kültürel problemlere sebebiyet 
verdiğini düşünmek gerekir. Çünkü uzun süre 
görülmeyen, duyulmayan, konuşulmayan, doku-
nulmayan şeyler zamanla unutularak, belleğin ka-
ranlık noktalarına gömülür. Bu meslekler arasında 
kitap sanatlarını yakından ilgilendiren kağıtçılık, 
ahar ve mühre, mürekkep yapımı önemli bir yer 
işgal etmektedir. Kaybolan, eskiyen meslekleri ve 
sanatkârlarını yakından tanımak tarihi gerçeklik 
olduğu kadar, sosyolojik ve psikolojik zenginliktir.  

ANAHTAR KELİMELER:
Kitap Sanatları, Âhar, Mühre, Kağıt, Mürek-

kep, Meslek, Kültür.
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ABSTRACT
Knowing lost, almost lost, past professions 

and craftsmen closely is wealthiness in historical 
realty as well as sociological and psychological as-
pects. Most of lost professions are our cultural he-
ritage. Lost professions also remind of lost values. 
While these professions have been losing in our li-
ves at the same time we should think about the fact 
that what they took away, which cultural values we 
lost, which spiritual feelings we lost, too and which 
social and cultural problems they cause. Because 
unseen, unheard, unspoken, untouched things for a 
long time are forgetton and buried in deep memory. 
These professions such as paper makers, polishers 
(ahar-mühre), ink makers are most important ones. 
Knowing lost, almost lost, past professions and 
craftsmen closely is wealthiness in historical realty 
as well as sociological and psychological aspects.

Key Words: Book Arts, Polishing(ahar-müh-
re), Paper, Ink, Profession, Culture

GİRİŞ
Teknolojinin akıllara durgunluk verecek şe-

kilde gelişmesi alışkanlıkları, yaşam biçimlerini 
ve tüketim kalıplarını sürekli değişime zorlamıştır. 
Gelişen Endüstri ve insanlığın giderek artan talep 
ve ihtiyaçları zamanla maalesef bazı mesleklerin 
kaybolmaya yüz tutmasına hatta unutulup yok ol-
masına sebep olmuştur.

Kaybolan meslekler için seçilen sade mekân-
lar, bu mekânlarda dökülen göz nuru ve alın teri, 
yoğun emek, her zaman anılmaya değerdir.  Dün 
olmadan bugün, bugün olmadan yarın var olamaz. 
Zarafet, ince işçilik, dikkat ve titizlik isteyen bu 
meslekler, bizleri kökümüze bağlayan çok önem-
li bağlardır. Bu meslekler eski kültürümüzün birer 
birikimidir: İçlerinde çok şeyi saklamaktadırlar. Bu 
sebeple bu mesleklere karşı nankör olmamalıyız.

Hattatlık, sahaflık, ciltçilik, değirmencilik, 
şerbetçilik, gazozculuk, dokumacılık, çömlekçilik, 

demircilik, kalaycılık, tenekecilik, nalıncılık, han-
cılık, nalbantlık, çulculuk, sepetçilik gibi meslekler 
değişen ekonomik koşulların bir sonucu olarak seri 
üretime, robotlara, makinalara yenik düştü. Birer 
birer tarihteki yerlerini aldılar. Unutulan meslekle 
den en önemlileri arasında saya bileceğimiz kitap 
sanatlarıyla alakalı çok önemli meslekler vardır. 

Türk-İslam Medeniyetinde ise kitap sanatları-
nın önemi tartışılamaz. Bir İslam yazmasının mey-
dana gelmesinde onikiden fazla sanatçı zanaatkâr 
ve meslek erbabının emeği vardır.

Bu sanatlar Osmanlı’da daha sübyan mek-
teplerinden itibaren çocuklara öğretmeye başlardı. 
Tanzimat’tan sonra rüşdî ve idâdi mekteplerimizde 
kitabi sanatlardan hüsnü hat ders olarak mevcuttu. 
Ayrıca Topkapı Sarayı’nın Enderün-ı Hümayun, 
Hasbahçe ve benzeri bölümlerinde, Bayazid’deki 
Eski Saray’da, Edirne Sarayı’nda ve bunun gibi 
yerlerde hat ve diğer kitap sanatlarının o devirler-
deki en önemli hocalarınca öğretildiğini görüyo-
ruz.

Medreselerin “hattathane” adıyla bir yazı 
odasının ve yazı hocasının bulundurulması med-
rese vakfiye şarlarında yer alırdı. Bununla birlikte 
Hüsnü Hat’tın gerçek öğretmeni yüzyıllar boyunca 
hususi ve hasbi olarak üstaddan çırağına meşk yo-
luyla devam etmiştir. Âhar, mühre, mürekkep ve 
kağıt yapımı buralarda icra edilmekteydi.

Hüsn-i hattın ve diğer kitap sanatlarının ger-
çek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî 
olarak, üstaddan çırağına meşk yoluyla sürdürül-
müştür. Ancak, XIX. asrın mâlî imkânsızları ve 
kültürel yozlaşmayla bu gelenek artık eskisi gibi 
yürüyemez olmuş, çağın şartlarında uyabilen bir 
öğretim kuruluşu aranır hâle gelmiş; hele tezhîb, 
cild ve ebrî (ebrû) gibi hüsn-i hatla yakın ilgisi 
bulunan kitab san’atları, eskeriyâ babadan oğla 
geçerek yürütülen birer esnaf zenaati kılığına bü-
rünmüştür.

İşte, 20 Mayıs 1915’de Bâbıâlî’deki târihî sıb-
yan mektebinde küşâd olunan Medresetü’l-Hattâtîn 
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isimli kuruluş, hat ve sâir gelenekli san’atlarımızın 
ihyâsı için burada faaliyet göstermeye başlamış; 
1925’de Hattat Mektebi, 1929’da Şark Tezyînî 
San’atlar Akademesi’ne bağlanana kadar müsbet 
faaliyetlerini müstakil olarak sürdürmüştür. Ancak 
gelişen olumsuz şartlar bu müesseseninde kapatıl-
masına sebep olmuştur. Bir bir kapanan, yok olan 
eğitim kurumlarıyla birlikre kitap sanatlarımız  ve 
ilgili meslekleri yok olma noktasına gelmiştir. 1

Bu yazımızda unutulan, yok olmaya mahkum 
edilen meslekleri hatırlatmak, yeni nesillere bu ta-
nıtmak adına bu mesleklerden kağıtçılık, ahar ve 
mühre, mürekkep yapımı sizlere anlatılmaya çalı-
şılacaktır.

AHAR
Âhar kelimesi aslen Türkçe’dir. ”Ak”tan tü-

remiştir;2 “düzgün bir şekilde perdahlama, perdah 
kolası” anlamına gelir. Âhar, imlâsıyla Farsçaya 
geçmiş ve Türkçede de aynı imlâ ile kullanılmıştır. 

1 DERMAN, M.Uğur, Medresetü’l-Hattatin Yüz Yaşında, İstanbul 
2015, s. 28
2 Bkz. TEKİN, Şinasi, Eski Türkler’deYazı, Kâğıt, Kitap ve Kağıt 
Damğaları, İstanbul1993, s.31.

Farsçada âhar; “Yemek yemek, yiyecek ve yiyinti, 
kahvaltı ve sofralık kuvvet” anlamına gelir. Bir şe-
yin yenmesi vücuda kuvvet verir. İşte âhar da sürül-
düğünde kâğıda kuvvet ve dayanıklılık verdiği için 
böyle kâğıtlara “âharlı kâğıt” denilmiştir.3 Âhar ve 
cilâ yapan kimseye; saykal denilir.4 Bu kelime aynı 
zamanda “mühre” anlamı da taşımaktadır. Türkiye 
Selçukluları döneminde bu işi verraklar (kâğıtçı-
lar) yapmaktaydı.5

Âhar kelimesinin kâğıtçılık ve kitap sanatla-
rında bir terim olarak kullanılması, âharın kâğıda 
yedirilmesi yoluyla kâğıdın beslenmesi, takviye 
edilmesi, su ve rutubet gibi dış tesirlerden korun-
ması, daha dayanıklı hale gelmesiyle ilgilidir. Ay-
rıca yazı yazarken yapılan yanlışlıkların tashihinde 
kolaylık olması, silinti ve kazıntının belli olma-
ması ve iz bırakmamasıyla da alakalıdır.6 Âharsız 
kâğıt, mürekkebi kolayca emer veya dağıtabilir. 

3 YILMAZ, Abdülkadir, Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları, 
İstanbul 2004, s.2.
4  MERÇİL, Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi 2000, s.186.
5 MERÇİL, Age, s.190.
6 PAKALIN, M. Zeki, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
Maarif basımevi 1971, I, s.27,

Aharlanmış kağıt Altın mühreleme işlemi
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Nişasta Aharı uygulaması

Mühre işlemi
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Böyle kâğıtlara yazı yazmak ve gerektiğinde tashih 
yapmak zorlaşır. Bir de kâğıdın parlak görünme-
si, bu sayede pürüzlü, gözenekleri geniş, kısmen 
kaba, delikli ve kalemin yürümesini zorlaştıran, 
mürekkebin yayılmasına müsait ham kâğıt ıslah 
edilmiş ve bu âharlama sayesinde kalemin yürü-
yüşü ve mürekkebin akışı temin edilmiş olurdu. 
Bu ameliye yapılmış olan kâğıtlara “âharlı kâğıt” 
ismi verilir.

Böylece, âharlanmış kâğıt üzerinde oluşan 
koruyucu tabaka, kâğıdın sathını düzgün ve kolay 
yazılabilir hale getirdiği gibi, mürekkebin emil-
mesine de engel olarak gerektiğinde kâğıda zarar 
vermeden düzeltme yapılmasına ve yazının kolay-
ca silinerek yeniden yazılmasına imkân verir. Ba-
zan nemli pamuk veya süngerle silerek, çok defa 
da hafifçe kazımak ve ekseriya yalamak suretiyle 
gereken düzeltmeler yapılabilir. Bu sebeple hattat-

lar, müzehhipler ve minyatür ustaları daima âharlı 
kâğıt kullanmışlardır.7

Kitapların el ile yazıldığı, sayısız yazma eserin 
üretildiği dönemlerde kâğıt âharlamak, bir meslek 
olarak icra ediliyordu. İstanbul’un Beyazıt semtin-
de eskiden Müzehhipler Çarşısı’nda âhar ve mühre 
yapan esnaf da bulunurdu. O dönemde sanatını icra 
eden Saykalları, “ta‘lik kâğıdı” denilen kâğıtların 
sol alt köşesindeki soğuk damgalarda görmekteyiz. 
Kâğıtçılar aharlı kâğıt yapıp hattatlara sattıkları 
gibi hattatlar kendileri de aharlı kâğıt yaparlar ve 
yazılarını bunlara yazarlardı. 

Şarkta yapılan kâğıtlar ham oldukları için 
âharlamak zarureti vardı. Bunların üzerine düzgün 
yazı yazmak kabil değildi. Sonraları fabrikalarda 
yapılan kâğıtların her ne kadar üzerleri cilâlı ise 
de bunların üzerlerine yazı yazıldıktan sonra tas-

7 DERMAN, M.Uğur, Âhar, DİA, I, s. 485. 

Mührelenmiş kağıt
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hih etmek, silmek icap ettiği zaman mürekkebin izi 
kalır ve bazılarında kâğıdın üzerinde bulunan ince 
cila tabakası giderdi. Halbuki âharlanmış kâğıtlar 
birkaç defa silinir ve iz bırakmazdı. Hatta bundan 
bir asır önce kâğıdın kıt olması sebebiyle mahalle 
mekteplerinde çocuklara mümarese (alıştırma) için 
yazdırılan “karalama”lar hoca gördükten sonra 
süngerle silinir ve tekrar “karalama” yazılırdı. Bu 
ameliye birkaç defa tekrar edildiği halde kâğıt bo-
zulmazdı. 

Âhar kâğıda sürüldükten bir hafta bekletil-
dikten sonra mührelenebilir. Âhar, kitap haline ge-
tirilecek kâğıtların iki yüzüne ve birer kat, levha 
olarak kullanılacak kâğıtların tek yüzüne birkaç 
kat olarak sünger, gazlı bez veya tülbende sarılmış 
pamukla sürülür. Hafif olması isteniyorsa bir kat 
yeterlidir. Buna tek âharlı denir. Ta’lik yazı için kâ-
ğıtlara sürülecek âhar tabakasının çok kalın olması 
gerekir. Ta’lik âharcıları kendi isimlerine mahsus 
soğuk damga ihdas ederek kâğıtların üzerine basar-
lardı. Bu damgalarda Kadri, Seyyit Ahmet, Hasan 
Remzi, Memduh gibi isimler görülmektedir.

Kâğıdın daha kuvvetli olması gerekiyorsa bi-
rinci kat âhar kuruduktan sonra, kâğıdın dokusuna 
iyice işlemesi için ikinci ve diğer katlar öncekinden 
farklı istikamette sürülmeli ve kâğıda yedirilmeli-
dir. Böyle kâğıda da “çift âharlı” veya “çiftâlî” 
denilir.8 Çift âharlamada, nişasta ve un âharı üzeri-
ne bir kat da yumurta âharı sürülürse daha iyi olur. 
Âharlanan kâğıtlar mutlaka gölgede kurutulduktan 
sonra “çakmak mühre” ile perdahlanmalıdır; buna 
“kâğıdı mührelemek” denir. Bu şekilde hazırlanan 
kâğıtlar üst üste konarak bir ağırlık altında en az bir 
yıl bekletildikten sonra kullanılır. Âharlanan kâğıt 
eskidikçe daha da güzelleştiğinden kıymeti artar. 
Bu konuda Kamil Akdik, “İki, üç ay durmakla”, İ. 
Hakkı Altunbezer ve Necmeddin Okyay, “İki veya 
üç sene durmakla” kâğıdın güzelliği ortaya çıkar 

8 YAZIR, Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm 
Medeniyetinde Kalem Güzeli, Ankara 1981,c.2, s.199.

demektedirler.9

Hattatlar, kullandıkları kâğıtları, kâğıdın ve 
mürekkebin özelliklerine göre ekseriya kendileri 
âharlamayı tercih etmişlerdir.

Kâğıt âharlamanın çok çeşitli yolları, âhar 
yapmanın da değişik usulleri vardır. Fakat en yay-
gın olanı yumurta, un ve nişasta âharıdır. Ayrıca çe-
şitli hattatların denedikleri değişik âhar usulleriyle 
âharlama tekniklerine ait bilgilere de bazı risâleler-
de dağınık bir şekilde rastlanmaktadır.

Yumurta âharı: Birkaç taze tavuk yumurtası-
nın yalnız akları küçük ve derin bir kâseye konur. 
Yumurta büyüklüğünde bir şap parçası, bu kâsenin 
içinde dairevî bir tarzda elle çevrilerek yumurta 
akının şeffaflığını ve yapışkanlığını kaybetmesi 
sağlanır. Bu harekete devam edildiğinde kaptaki 
sıvı önce yoğurt gibi koyulaşır, sonra da tamamen 
su haline gelerek üstü köpük bağlar. Bundan sonra 
kâse biraz eğilerek bir yere konur. Satıhta topla-
nan köpüğün sertleşip kabın kenarına yapışması 
ve su kıvamına gelmiş yumurta akından ayrılması 
için birkaç saat öylece bırakılır. Daha sonra sertle-
şen köpük tabakası delinerek dipteki sıvı bir başka 
kaba alınır. Bu sıvı, kâğıda sürülmeye hazır hale 
gelmiş âhardır.10

Nişasta âharı: Bir kapta soğuk su ile ezi-
len yeterli miktarda nişasta kaynar su içine atılır 
ve karıştırılarak ağır ağır pişirilir. Daha iyi netice 
alınmak isteniyorsa bir parça jelâtin de katılır. Sü-
züldükten sonra kâğıda sürülmeye hazır hale gelir. 
Necmeddin Okyay’ın anlattığna göre, Özbekler 
Şeyhi Edhem Efendi (1829 -1903), nişastanın piş-
mesini, içine soktuğu yanmış ve külsüz bir kömür 
parçası ile anlarmış. Kömür sönerse, nişasta daha 
pişmemiştir, sönmezse pişmiştir.

Gomalak âharı: Cilacıların kullandığı goma-
lak, ispirtoda eritilerek gaz bezine sarılı pamukla 
âharlanacak kâğıda sürülür. Eski bir kâğıt tomarı 

9 YAZIR, age.s.199. 
10 Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (Hazırlayan: Kilisli 
Muallim Rifat), İstanbul 1939, s.76.
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içinde gördüğümüz ve üstündeki tarihe nazaran 
1296 Hicride âharlandığı anlaşılan bir kâğıtta “Bu 
kâğıdın âharı gomalak ve ispirtodan yapılmıştır” 
kaydı vardı. Eski kitaplarda, bu âhar tertibine rast-
lanmıyor. Bugün, tinerle inceltilmiş “Selülozik 
vernik” de alaminüt bir âhar olarak kullanılabilir.11

Pirinç âharı: Pirinç unundan yapılan âhardır. 
Eskiden hat ve resim için en iyi kâğıdın ince, kuv-
vetli ve pirinç nişastasıyla âharlanmış kâğıt olduğu 
söylenirdi.12

Un âharı: Nişasta yerine un kullanılarak aynı 
şekilde yapılır. Yalnız buna jelâtin katılmaz.

Âhar yapma usul ve maddeleri yukarda anlatı-
lan klasik yöntemlerin dışında muhtelif şekiller de 
arzetmektedir. Burada “boya, mürekkep, âhar, ebru 
mecmuasındaki (Millet kütüphanesi el yazması 
nüsha No. 809) âhar yapma usullerinden bahset-
mektedir.13

Yazılanların kazınıp yalanarak tahrife uğra-
maması için Osmanlı’da ferman, berat gibi önem-
li resmî kayıtlarda âharlı kâğıda yer verilmemiş, 
sadece mührelenmiş kâğıt kullanılmasına dikkat 
edilmiştir. Çünkü âharsız ham kâğıtların üzeri-
ne yazılanları silmek imkânsızdır. Gerektiği gibi 
âharlanmış ve mührelenmiş bir kâğıt yüzlerce sene 
bozulmadan durur, her şart altında başka kâğıtlarla 
ölçülmeyecek kadar fazla dayanır. Arşivlerimizde 
altı-yedi yüz senelik vesikaların dün yazılmış gibi 
yeni bir halde durması ve yüzlerce sene böyle dur-
mağa elverişli oluşları iyi âhar ve mühre görmüş 
olmalarındandır. Bunun bir faydası da yanlış yazı-
lan bir yazının âharlı ve mühreli kâğıttan kolaylık-
la ve hiç iz bırakmadan silinip yerine doğrusunun 
yazılabilmesidir. Eskiden en başarılı âhar ve mühre 
Türk üstadları tarafından İstanbul’da yapılırdı.14 

11 DERMAN, M,Uğur, Âhar, DİA, I, s.485.
12 BLOOM, Jonathan, Kağıda İşlen Uygarlık Kâğıdın Tarihi 
ve İslam Dünyasına Etkisi, (Çeviri: Zülal Kılıç), İstanbul 2003, 
s.102.
13 Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (Hazırlayan: Kilisli 
Muallim Rifat), İstanbul 1939, s. 75-84.
14 SERTOĞLU, Mithat, Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul 1986. 
Ahar maddesi.

Bu sanat, bugün tekrar gelenekli sanatlarla uğraşan 
meraklıları tarafından yapılmaya ve onların him-
meti ile diriltilmeye başlanmıştır. Konya’da Güzel 
Sanatlar Fakültelerinde ve Lalezar gibi özel sanat 
merkezlerinde Ahar yapımı, eğitimi ve uygulama-
sı yapılmaktadır. Ayrıca aharcılığı ve mühreciliği 
Emine Dudu KARANLIK hanım gibi kendine 
meslek edinen ustalara da rastlanmaktadır.

MÜHRE
Aslı Farsça olan mühre kelimesi, lugatte: 

“Her nev’i yuvarlak şey, topçuk, cam boncuk, de-
niz kabuğu (denizkulağı),  kâğıt ve saire cilalamak 
için kullanılan billurdan top” manalarına gelir15. 

Istılah olarak; billur, akîk taşı, midye, istirid-
ye veya deniz böceği kabuğu gibi malzemelerden 
yapılan, âhârlanan kâğıtta âhâr tabakasının kâğıda 
tespitini sağlamak, yazı ve tezyinatın altınlı olan 
kısımlarını parlatmak ve pürüzleri gidermek için 
kullanılan âlet. Buna muhrag16, mehrak, minkâf, 
mıskala, şüne17 denir. Mührelerle kâğıtlar cilala-
nır ve buruşukluklar, pürüzler düzeltilir. Buna bir 
nev’i “el presi” denilebilir.18 

15 Müstakimzâde, Tuhfe-i Hatâtîn, Devlet matbaası 1928, s. 605.
16 TEKİN Şinasi, Eski Türklerde Yazı Kâğıt, Kitap ve Kâğıt 
Kamgaları, İstanbul 1993, s. 30.
17 Müstakimzâde, Tuhfe-i Hatâtîn, Devlet matbaası 1928, s. 605.
18 PAKALIN M. Zeki, Osmanlı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul 1951, C.2, s.605

Deniz kabuğu mühreleri
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İstanbul’da ve İmparatorluğun diğer kültür 
merkezlerinde kâğıt terbiye dükkânları bulunurdu. 
Yapılan işleme göre bunlar üç türlüydü. Mühreci-
ler, âharcılar ve boyacılar. Bu işlemlerin en basiti ve 
ucuzu kâğıdı yalnız mührelemekti. Çünkü ne olursa 
olsun kâğıdı mühresiz kullanmak mümkün değil-
di.19 Bu mesleği icra eden, kâğıtların üzerine mühre 
vuran sanatkâra, mühre-bâz, mühreci, cilâcı veya 
mühre-zen, mühreleyen, cilalayan denilirdi. Sicilli 
Osmanî’de, “Ahmed Bey, Mührezenbaşızade: En-
derûnîdir. Zilhicce 1240 (Temmuz/Ağustos 1825) 
da mâbeynci oldu. Sonra vefat eylemişlerdir” diye-
rek mühre-zenden meslek olarak bahsetmektedir. 20

Âharlanan kâğıt, bir hafta içinde mührelen-
mezse daha sonra yapılacak mühreleme esnasında 
çatlamaya başlar ki, o zamana kadar verilen emek-
ler böylece boşa gider. Bunun için, nemli bir yerde 
muhafaza edilen kâğıtlar üzerlerindeki taze âharın 
yerine tespiti için mührelemeye tabi tutulurlar.21

Mührelenecek kâğıtlar, ıhlamur ağacından 
yapılmış, sathı pürüzsüz “mühre tahtası” veya 
“pes-terek” denilen ortası bir parça çukurca olan 
geniş bir tahta üzerine konulurdu. Yağlı insan cil-
dine veya kuru sabuna sürülen kalın bir bez par-
çası, kâğıdın üstünde dolaştırılarak kayganlık sağ-
landıktan sonra ve mühre iki ucundan tutularak 
kâğıdın üzerine kuvvetle bastırılmak suretiyle ile-
ri-geri hareketler yapılır. Bu esnada kâğıt serbest 
bırakılıp elle tutulmaz. Eğer kâğıdın iki yüzüne de 
yazılacaksa iki taraf ayrı ayrı mührelenir. Bu kâğı-
da, mühreli, cilâlı anlamında “mühredar” kelimesi 
kullanılırdı.22

Basım dışında elle gerçekleştirilen bütün yazı 
işleri için kullanılan kâğıtlar âharlanmış olsun veya 
olmasın mutlaka önceden mührelenmeye tâbi tutu-
lur. Kâğıdın dışında Bizanslılar, Hintliler ve İslam 

19 PAKALIN .Age. s.30
20 Sicill-i Osmanî - Mehmed Süreyya Bey, (Haz. Nuri 
AKBAYIR), İstanbul 1996, IV, s.1213.
21 DERMAN, M. Uğur“Kâğıda Dâir”, İslâm Düşüncesi, sy. 5, 
İstanbul 1968, s. 342-343.
22 DERMAN, M. Uğur, Mühre, DİA, XXV, s.527.

Akik mühre

Cam mühre

Çakmaktaşı ve cam mühre
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dünyasında yazı yazmak için az da olsa kullanılan 
ipek de önce ağaç zamkına daldırılır,  kuruduktan 
sonra da mührelenirdi.23

Osmanlı devrinde, İstanbul’da, Beyazıt-Vez-
neciler arasında yer alan müzehhip ve mücellitler 
çarşısının bodrum katlarında âhârcılardan başka 
hususiyetle bulundurulan “mührezen esnafı”, kâğıt 
terbiyesinin bu son merhalesini tamamlamakla ge-
çimlerini sağlardı.

Daha küçük ve az sayıdaki mühreleme işlerin-
de deve kuşu yumurtası iriliğinde bir cam mühre 
kullanılabilir; bu da iki ucundan kavranıp kâğıdın 
üstünde bastırılarak yürütülür. Denizkulağı denilen 

23 PEDERSEN, Johannes, İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, (Ter: 
Mustafa Macit Karagözoğlu), İstanbul 2012, s.61.

deniz böceğinin, üstü benekli sert ve parlak kabu-
ğundan da aynı maksatla faydalanılabilir. Bu küçük 
mühre çeşidi, “minkaf, mıskale (mazgala), halezon, 
senc” isimleriyle de bilinir. Âhârlı veya âhârsız kâ-
ğıtlar mührelenirse eczası birbirine sıkışır, yüzün-
deki pürüzler gidip düzlenir. Kâğıt çeşitleri arasında 
görüldüğü üzere, kayıcı bir hal alır. Âhârların, kâ-
ğıtların fazla dayanmasına ve yazarken kalemin ko-
layca hareket etmesine, kâğıda takılmamasına çok 
faydası olur. Harfler keskin çıkar, kalemin hakkını 
vermek ve cereyanını kolayca sağlamak mümkün 
olur. Mühre yalnız kâğıtları değil, yazıları, yazılmış 
ve sürülmüş altını parlatmak için de kullanılır.

Her birine mahsus mühreler vardır, şöyle ki;
1-Çakmak Mühre: Her iki tarafında el ile 

Türk İslam Eserleri müzesindeki Mühreler
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tutabilmek için birer kol bırakılmış olan ağaçtan 
ibaret olup ellerin arasına gelen kısım oyulmuş ve 
içine boyu 10-12 cm, eni 4-5 cm ve kalınlığı 1,5 
cm olan bir çakmaktaşı konulmuştur.

2-Cam Mühre: Yumurta biçiminde ve avucu 
doldurabilecek büyüklükte cam bir yuvarlaktan 
ibarettir. İki başından iki avuç arasında tutulur.

3-Deniz Kulağı: Büyük deniz böceğinin sert 
ve parlak bir kabuğu olup, içi boş ve hafif oldu-
ğundan o kadar makbul değildir. Diğer mührelerin 
bulunmadığı zaman mühre olarak kullanılır. Buna 
Minkaaf, Halezon, derler.24

4-Bâd mühre: Yılan mühresidir ki engerek 
tabir olunan yılanın kafasından hâsıl olur. Yarım 
fındık kadar tûlânî, gül renginde bozumtırak ve 
bazı siyah olur. Efdali odur ki bir siyah veyahut 
gök suf üzere sürülse ağarta ve her ne kadar boya-
salar zayi olmaz.25 

24 Mahmud Bedreddin YAZIR, Medeniyet Âleminde Yazı ve 
İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli (nşr. Uğur Derman), Ankara 
1974, II, 201-203
25 PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 

5- Zermühre: Ezilmiş varak altının kâğıt, 
deri vb. bir zemine sürüldükten sonra mat sarı ren-
gi yerine altın görünüşü alması için kullanılan alete 
“zermühre” adı verilir. Bunun bir adı da mıskale-
dir. Zermührenin parlatma ameliyesinden önce yüz 
veya başa sürülerek cilt yağıyla kaygan hale geti-
rilmesi şarttır.26 Kalemtıraş kabzasının ucu dahi bu 
işte kullanılırdı. 

Tezhiplerde altınla yapılan yaprak damarları-
nı, tezyinatın girintili, çıkıntılı yerlerini parlatmak 
için kullanılan mühreye “tırnak mühresi” de denir, 
Har mühre (katır boncuğu), tırnak mühre27 gibi çe-
şitleri de vardır.

Bugün kitap sanatlarıyla uğraşanların pek 
çoğu kâğıtlarını kendileri mührelemekle beraber 
bunu zanaat haline getiren sanatkarlarımızda bu-
lunmaktadır.

İstanbul 1951, C.2, s.605
26 DERMA, M. Uğur N, Mühre, DİA, XXV, s.527.
27 DEVELİOĞLU, Ferit,Osmanlıca Türkçe Ansikloğedik Lügat, 
Ankara 1988, s.854

Latince ismi Acacia Senegal olan Hashab, Senegal akasyası olarak da bilinen Kuzey Afrika’da doğal olarak yetişen
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MÜREKKEP YAPIMI
Mürekkep, lügatte; yazı yazmada kullanılan 

boya anlamına gelen, günümüzde yazı yazmak 
veya yazılı malzemeleri basmak için muhtelif 
maddelerden meydana gelen çeşitli renkteki sıvı-
lara verilen isimdir. Birkaç maddenin karışımından 
oluştuğu için bu isim verilmiştir. Buna midâd, mıs-
mağ, hazâz, naks, liyâk, ikâs, şicâb ve hıbr da de-
nir28 Farsça’da siyâhi, zâkâb, zekâb, zikâb, zügülâb 
veya zükülab tabirleri kullanılır.29

Mürekkebin yazı kadar ve belki de ondan 
daha eski olduğu görülür. Hatta yazıdan evvel 
binaları boyamak, resim yapmak için mürekkep 
kullanılmıştır. Mısırlılar, Romalılar, Yunanlılar pa-
pirüs üzerine mürekkeple yazmışlardır.  Tevrat’ta 
mürekkepten bahs olunduğu gibi Pompei harabe-
lerinden çıkan yazılar da çok güzel mürekkepler-
le yazılmıştır. Mürekkebin ne zaman bulunduğu 
kesin olarak bilinmemekle beraber M. Ö. 1000 ile 
2000 yılları arasında Girit’te kullanılmıştır. Orta 
Asya Türkleri çok eski zamanlardan beri mürek-
kep kullanırken, Asurlular, Mısırlılar, Yunanlılar 
ve Romalılar da mürekkep kullanmışlardır. 

Klâsik tarzdaki mürekkebin bileşiminde siyah 
hâlis is, zamk, zaç ve mazı suyu vardır. Türklerde 
mürekkebin kullanılışı Orta Asya Medeniyeti’ne 
kadar ulaşmaktadır.30 X ve XI. asırların meşhur 
hattatlarından olan İbn-i Mukle ve İbn-i Bevvab, 
kara keçi kılını yakıp kömür haline getirmiş, zamk 
ve zâc ilavesi ile karıştırarak oluşan mürekkebi 
kullanmışlardır.31 Yakut el-Musta’sımî’nin neft 
yağından elde edilen mürekkebi kullandığı bilin-
mektedir. Mürekkep elde etmede değişik metot ve 
malzemeler kullanılmış, sürekli arayış içerisinde 
olunmuştur. Siyah mürekkep yapımında iki ana 
metot göze çarpmaktadır. Biri, temel maddesi is 

28 YAZIR Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve 
İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, Ankara 1981,II, s.180,181.
29 Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (Hazırlayan: Kilisli 
Muallim Rifat), İstanbul 1939, s.604.
30 Necip Asım, Kitap, (Haz. Ali YILDIZ), İstanbul 2012, s.81.
31 DERMAN, M. Uğur, “Eski Mürekkepçiliğimiz”, İslâm 
Düşüncesi, sy. 2, İstanbul 1967, s.100.

Mürekkebin kalitesi, is ve zamkın iyi karışmasına bağlıdır. 
Bu da uzun süre dövülmesi ile elde edilir.

Arap zamkı 
(Gummi arabicum, Zamk-I Arabi) kullanılır.

Elektriğin bulunmadığı dönemlerde camilerde yakılan yağ 
kandilleri ve mumların isleri de ishanelerde toplanarak 

kullanılmıştır.
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olan mürekkep, diğeri ana malzemeleri mazı ve 
zâc’ı kıbrîs (demir sülfat) olan kimyevi mürekkep-
tir. Bu mürekkeplere birçok madde ilave edilmiş ve 
değişik işlemler uygulanmıştır.32

Hat, tezhip, minyatür vs. sanatlarda genellikle 
is mürekkebi kullanılır ki asıl maddesi; bezirya-
ğı, neftyağı, çıra, gaz yağı, zeytinyağı, ban yağı, 
menekşe yağı veya bal mumundan elde edilen is, 
Arapzamkı ve saf sudur. Eskiden is mürekkebi ya-
pılmasında, isten başka safran, efsintin, sabr-ı sü-
kotara, nöbet şekeri, sirke, jengâr, milh-i enderûnî, 
lâhur çividi, anzurut kâfuru, öküz kuyruğu çiçeği, 
sarı zırnık, musul mazısı, misk, şap, rastık, sığır 
ödü, zağ toprağı, meyan balı, mazı suyu, nişadır, 
karaduz; akıcılığı sağlamak için gül suyu, kına 

32 http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=384322 Erişim; 
20/10/2015.

suyu, nar kabuğu suyu, katırtırnağı çiçeği suyu, 
asma yaprağı suyu, koruk suyu, mersin ağacı mey-
vesi suyu gibi maddeler kullanılmıştır.33

İran ve Buhara’da kehrübâdan, Arabistan’da 
kınadan is elde edilmiştir. İs, kumlu ve çiğ renkli 
olmamalıdır. En güzeli devetüyü renginde olanıdır. 

Yakut ül Musta’sami tarafından siyah mürek-
kep için icat edilen tertip;

On dude (is) miktarı ıslanmış ve süzülmüş 
asel (bal) kıvamında zamkı Arabi ile zikrolunan 
dudeyi havan içine koyalar. Mazı suyun ve nar kabı 
suyun ve zacı kıbrısi (bakır sülfat) suyun bir yere 
cem’edip bir miktar demir hurdesiyle mühkem 
kaynatalar ta ki mürekkep gibi şerbet ola. Ol şerbet 
ile havanda olan dude ve zamkı tedric ile bir haf-
ta mikdarı sahkedeler. Badehu gülâb (gül suyu) ve 

33 DERMAN M. Uğur “Mürekkep” DİA., XXII. s. 47.

Elektriğin bulunmadığı dönemlerde camilerde yakılan yağ kandilleri ve mumların isleri de 
ishanelerde toplanarak kullanılmıştır.
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zağferan (safran) ve abı as (mersin ağacı yemişinin 
suyu) haltedib süzeler, bir şişe içine koyup hıfzede-
ler, gayet ala midad ola.

Bu formülde de görüldüğü üzere uzun süre 
Avrupa’da kullanılan demir gallos mürekkebinin 
bu karışıma girdiği görülmektedir.

En basit demir gallos mürekkebi tertibi: Mazı 
meşesi, Demir, Sudur.

Demir gallos mürekkebinin pigmenti mazı 
meşesinde bulunan tannik asit ve göztaşı (FeSO4) 
arasındaki reaksiyon sonucu oluşur.

Pigmentin oluşturmak için tannik asitin bile-
şenlerinden olan gallik asit açığa çıkarılmalıdır.

Ezilen mazı meşeleri su ile hidroliz edilerek 
gallik asite açığa çıkarılır. Maksimum gallik asit 
eldesi ezilen mazı meşeleri (-ki bundan sonra di-
ğer bileşenleri göz ardı edilerek içerdiği %60-70 
tanninden solayı tanin olarak söz edilecektir.) suda 
kaynatıldıktan sonra 10 gün güneş altında fermen-
tasyona bırakılması ile elde edilir.

Elde edilen gallik asit göztaşı ilavesi ile kim-
yasal reaksiyona girerek saf siyah renk pigment 
oluşturur.

Demir gallos mürekkebinin olumsuz tarafı za-
manla silinmesi ve asitliğinin yüksek olmasından 
dolayı kağıdın yapısını oluşturan selülozu hidroli-
zini-parçalanmasını hızlandırarak evrakların delin-
mesine yol açmasıdır.

13. yüzyılın ünlü hattatı Yakut’un formülünü 
tekrar yorumladığımızda; Zacı kıbrısi ve demir 
hurdası, demir sülfat yani göztaşını oluşturmakta, 
mazı suyu tannin kaynağını vermektedir. Nar ka-
buğu pigment olarak kahverengi- kızıl arası bir 
renk vermekte ve mazıdan gelen siyah pigment ile 
karışarak sanatımızda sevilen deve tüyü rengi oluş-
turmaktadır.

Bir haftalık bekleme süresi pigmentin tam olu-
şu için gereken fermentasyon süresini vermektedir.

Havanda karıştırıp beklettiği is ve zamk başlı 
başına bir mürekkep olup demir gallos mürekke-
bi ile birleşerek tam siyah ve parlak bir mürekkep 

oluşturmaktadır.
Avrupa formülüne üstünlüğü isin karbon bile-

şiminin ve zamkın bağlayıcılığının demir gallosun 
korozifliğini yani kağıda verdiği zararı azaltması-
dır.34

Eskiden mürekkep yapımında Zaç-ı Kıbrıs de-
nilen demir sülfat da kullanılırdı; fakat zamanla kâ-
ğıda zarar verdiğinden terk edilmiştir. İlk zamanlar 
mürekkep yapımında kullanılan öd ve sirke kâğıtta 
ve yazılarda bozulmalara sebep olduğundan za-
manla terk edilmiştir.

İs ve zamk nisbetleri: Eskiçağlarda kulla-
nılan mürekkebin terkibinde %25 zamk ve % 75 
is bulunmaktaydı. Bizde ise bir kısım is için, dört 
kısım Arap zamkı konur. Zamk, beş kısım olursa 
bu mürekkeple yazıldığında parlak görünür; fakat 
akıntısı eksilir, zor yazılır. Zamanla çatlama ihti-
mali de vardır. Dört kısımdan az zamk konarak 
yapılmış mürekkeple yazılan yazılara el sürüldü-
ğünde çıkar, siyahlık verir. Konulan zamk miktarı 
zamkın cinsine göre değişir. Eğer zamk Sudan’dan 
gelen Arap zamkı ise dört misli, geç hallolan katı 
cinsten ise iki-iki buçuk misli konulur.35

Mürekkep yapılırken, süzülmüş ve bekletil-
miş boza kıvamındaki Arap zamkı mahlûlü havana 
konup içine azar azar is atılarak tokmak yardımıyla 
zamk yedirilir. İs havalandığı için birden konulma-
yıp yavaş yavaş karıştırılır ve tokmakla dövülme-
ye başlanır. Koyulaştıkça su ilâvesiyle daima boza 
kıvamı muhafaza edilir. Tokmak öyle vurulmalıdır 
ki, paf paf ses çıkarmalıdır. Mürekkebin kalitesi, 
isin iyice ezilip zamkın içinde hallolmasına bağlı-
dır. Bu da günlerce dövmekle sağlanır. Kadim kay-
naklarda mürekkep yapımıyla ilgili pek çok tarife 
rastlamak mümkündür.

Osmanlı saray sanat teşkilatı olan Ehl-i Hı-
ref’i oluşturan sanat gruplarından biri de Cemaat-i 
Mürekkepçiyân-ı Hâssa’dır. Mürekkepçiler anla-

34 Kaynak kişi; Ecz. ÇINAR Eyüp, Konya 1985 doğumlu, 
Görüşme tarihi: 5 KASIM 2015.
35  Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (Hazırlayan: Kilisli 
Muallim Rifat), İstanbul 1939, s.94.
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mına gelen bölüğün görevi saray için mürekkep 
hazırlamaktı. Ehl-i Hıref defterlerinde, Osmanlı 
saray sanat teşkilatında, mürekkepçiler bölüğünde 
görev alan mürekkepçilerin sayıları hatta pek çok 
belgede isimlerine bile rastlamak mümkündür.36

Mürekkep çeşitleri: Eskiden gülgûnî, lâ-
civert, âsumanî, yeşil gibi çok değişik renklerde 
mürekkep yapılmıştır. Ancak bunlardan en çok 
kullanılanları, zırnık, la‘l ve surh, üstübeç ve zer 
mürekkepleridir.

Zırnık mürekkebi: Zırnık adıyla bilinen ta-
biattaki arsenik sülfür taşının ezildikten sonra Arap 
zamkı mahlûlü ile karıştırılmasıyla sarı renkli, an-
cak çabuk solan bu mürekkep elde edilir. Bunun 
turuncu renkli bir cinsi de altınbaş zırnığı adıyla bi-
linir, ondan da mürekkep yapılır. Zırnık mürekkebi 
celî hatların kalıplarını yazmakta kullanılır. 

La‘l mürekkebi: Lotur, şekerci çöğeni, şap ve 
su, muayyen nisbetlerde karıştırılıp kaynatıldıktan 
sonra suyu alınır ve bunun içine kurutulmuş kırmız 
(Cochenille) böceği iyice dövülerek eklenir. Tekrar 
kaynatılmakla elde edilen la‘l mürekkebinin cazip 
kırmızı rengi vardır. Kaynaklarda la‘l mürekkebin 
değişik tarifleri vardır.37

Surh mürekkep: Zincifre (civa sülfür) ve 
Arap zamkı eriyiğinden yapılan bu kırmızı mü-
rekkeple secâvend (tevakkuf) işaretleri konulur. 
Osmanlı hattatları böcekten yapılan la‘l mürekkebi 
yerine Kur’ân-ı Kerîm’de surh mürekkebi kullan-
mışlardır. 

Zer mürekkep, Üstübeç mürekkebi: Zırnık, 
Arapça’da maruf taşın adıdır. Beyazı, sarısı ve kır-
mızısı vardır.38 Zırnık yerine üstübeç kullanılarak 
aynı usulle yapılır. Bilhassa mushafların sûre baş-
lıklarının altın zemin üstüne beyaz renkle yazılma-
sında kullanılır.

36 Bkz.TSMA (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), 9612, 9613, 
-4,9613-7-8-9.
37 http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=384322 Erişim; 
25/10/2015.
38 Mahmud Bedreddin YAZIR, Medeniyet Âleminde Yazı ve 
İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, Ankara 1981,C.2, s.199.

İslâm kültüründe en eski yazma kitaplarda 
bile parlaklık ve siyahlığını koruyan is mürekke-
binin ana unsuru bal mumu, bezir yağı, neft yağı, 
gaz yağı gibi maddelerin usulüne göre yakılma-
sıyla elde edilen istir. Osmanlı döneminde is çı-
karmayı meslek edinen esnafın işlettiği ishâneler 
Eğrikapı semtindeki Tekfur Sarayı’ndaydı. Cami-
lerde yakılan yağ kandillerinin islerinden ancak âdi 
mürekkep yapımında faydalanılırdı. Süleymaniye 
Camii’ndeki is odası, bunun zamanımıza gelen ör-
neğidir. Cami içindeki hava cereyanları hesaplana-
rak zeytinyağı ile yanan kandillerden çıkan islerin 
Haliç kapısı üzerindeki menfezlere gidip yukarıda-
ki odada toplanması sağlanmıştır.39

Bu dönemde standart bir rakam koymak zor 
olduğu için bu işte ehil olanlar, 50, 70, 80, 100 
veya 500 bin tokmak vurulmasını tavsiye etmişler-
dir. Tabii bu uzun bir zaman ve iyi bir kuvvet ister.

Bazıları mürekkep şişesini bacaklarına bağla-
yıp dolaşmak suretiyle40 bir kısmı deve kervanları-
na, şişeler veya fıçılar içinde asarak yahut hamam 
kapıları gibi çok kullanılan kapılara bağlayarak41 
mürekkep yapmışlardır. 

Günümüzde ise bu iş teknolojinin imkânların-
dan faydalanılarak bir takım makineler yardımıyla 
kısa zamanda ve daha az enerjiyle elde edilmek-
tedir. İstenen kıvama gelen mürekkep çuha veya 
keçeden yapılmış mibzeleden süzülür. Yazılacak 
yazı çeşidine göre 8-10 misli saf su ilâve edilerek 
kullanılır. Kalıp yazılarda genelde sulu mürekkep 
kullanıldığından daha fazla su ilave edilmiştir.

Bu usulle elde edilen mürekkebin kalemin 
ucundan yavaş yavaş akması, kaleme tâbi olma-
sı, âhârlı kâğıt üzerinde kolaylıkla silinip kazın-
maya, yalanmaya müsait olması sebebiyle sanayi 
mürekkeplerine daima tercih edilmiştir. “Kem âlât 
ile kemâlât olmaz” fehvasınca eskilerin; “kalemin 
a’lâsı, mürekkebin ra’nâsı ve kâğıdın zîbâsı” sözü 

39 DERMAN, M. Uğur, “Mürekkep”, DİA, XXII. s. 47.
40 Müstakimzâde, Tuhfe-i Hatâtîn, Devlet matbaası 1928, s. 202.
41 Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (Hazırlayan: Kilisli 
Muallim Rifat), İstanbul 1939,s. 98.
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çok manidardır. 42 Ayrıca kendine has usullerle mü-
rekkep elde eden hattatlarımız da vardı. Bunlardan 
Hattat Derviş Ali, pirinci kavurduktan sonra iyice 
dövüp onu mürekkep imalinde zamk yerine kulla-
nırmış. Mürekkebin farklı oluşundan yazıları ko-
layca tanınırmış.43

Yazının daha parlak ve güzel görünmesi için 
mürekkebin içine iyi ezilmiş altın tozu veya nöbet 
şekeri katılarak mürekkebe parlaklık verilmiştir. 
Mürekkebin suyu azaldığında da yağmur suyu, 
asma suyu veya saf su konulmalıdır.

Mürekkebin akıcılığını sağlamak için nar ka-
buğunun kaynatılarak elde edilen suyundan bir 
miktar içine konulur.

42 YILMA, Abdülkadir, Türk Kitap Sanatları Tabir ve 
Istılahları,İstanbul 2004 s. 247.
43 DERMAN, M. Uğur, “Eski Mürekkepçiliğimiz”, İslâm 
Düşüncesi, sy. 2, İstanbul 1967, s.100.

Osmanlı’da revaçta olan mürekkepçilik sana-
tı, Batı’nın mürekkeple kalemi birleştirmesiyle or-
taya çıkan pratik kalemlerin yaygınlaşmasıyla yok 
olmaya başlamıştır.

Mürekkep yapımıyla ilgili Hattat Hüseyin 
Öksüz şu bilgileri veriyor: 

“Printeks denen doğal karbon madde fabrika-
larda elde ediliyor. İşte bu maddeyi bilmezden ev-
vel ben de mürekkep için eskiden is alıyordum. Ne-
reden isi bulursam; soba isi, çam isi, bazen kendim 
is çıkarmaya çalışıyordum. Sonra bir gün aklıma 
karbon kâğıtların arkasındaki kâğıda geçen kısmı 
geldi. Karbon mürekkebi diye biz printeksi mat-
baa mürekkebi olarak zaten satıyorduk. DYO’nun 
ürünleri arasından şunu ben bir isteyeyim derken 
bir gittiğimde bana ancak elli gram verdiler. Fakat 
çok kuvvetli bir boya. Aralarında işte bu farklar 
var. Bir de mürekkebin akıcılığını sağlayan mad-

Latince ismi Acacia Senegal olan Hashab, Senegal akasyası olarak da bilinen Kuzey Afrika’da doğal olarak
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deler, küflenmesini önleyen, içinde mikroorganiz-
maların üremesine mani olan antioksidan maddeler 
var. Bazen boya köpürür. İşte bu köpürmeyi kıran 
maddeler de var.

Printekse Arap zamkı karıştırırken köpürme-
ye başlar. Köpürmemesi için bazı şeyler kullanılır. 
Ben DYO’dan köpük kırıcı getirtiyorum. Ondan 
bir tane damlatınca artık köpürmüyor. Bir de Arap 
zamkı çabuk küflenir. İçinde mikroorganizmalar 
çabuk ürer. Bu durum bir zamanlar hattatların en 
büyük sıkıntısıydı. Eczacılığımın bir faydası ola-
rak buna da bir çare buldum. Mürekkepte akıcılı-
ğın sağlanması için sirke katılır. Böylece daha çok 
ekşir ve akıcı olur. Alfasilin (antibiyotik) kapsülü-
nü bıçağın ucuyla açtım, şöyle mercimek kadarı-
nı hokkanın içine atınca kapsülü kapattım. Artık 
mikroorganizmalar üreyemiyor. Bu yüzden benim 
mürekkepler hiç eskimez. Mürekkep bazen top top 
olur. O zaman da gliserin konuluyor. Arap zamkı 
kuruduğu zaman mürekkepte kılcal çatlaklar mey-
dan gelir ki kâğıt esnek olduğu için Arap zamkı da 
kuruduğu zaman cam gibi kurur. Bu kuruma ço-
ğalınca esneyemediği için kılcal çatlaklar meydana 
gelir. Belki beş on sene sonra da yazılar dökülme-
ye başlar. Bu çatlamayı önlemek için içine gliserin 
koyuyoruz. 

Sonra zaman içerisinde su bazlı matbaa mü-
rekkebi yaptım. İçerisine tiner yerine su koyarak 
kullanıyor, onunla hat yazıyorum. Gayet de güzel 
oluyordu. Hatta DYO, İzmir yakınlarına yeni mat-
baa fabrikası açtı. Onlara su bazlı olarak hazırladı-
ğım mürekkeple yazı yazdım. Fabrikanın girişinde 
asılı duruyor. Şimdi su bazlı matbaa mürekkebini 
en küçüğü yirmi beş kilo olarak satıyoruz.”44 Görü-
leceği üzere eski mürekkep yapımıyla ilgili bilgiler 
bu güne taşınarak yeni tür mürekkepler yapılmaya 
ve kullanılmaya başlanmıştır. Eski mürekkepçilik 
mesleğini bilmeye bugünün insanının da ihtiyacı 
vardır.

44 Kaynak kişi: ÖKSÜZ, Hattat Hüseyin, Görüşme tarihi; 
10.10.2015.

Bazı meşhur mürekkepçiler şunlardır: Sa-
lih efendi, Bursalı İsmail Ağa, Abdullah Efendi, 
Çerkez Hurşid Efendi, Ebrucu Bekir Efendi, Kon-
yalı Abdülfettâhzâde Müderris Vehbi Efendi (Nec-
meddin Okyay’a mürekkep yapımını öğreten zat-
tır)45, Osman Ağa Cami’i Hatibi Abdulkadir Efen-
di, Hâmid Aytaç, Kemal, Bekir ve Receb Beyler.  

XIX. yüzyılda Vezneciler’deki Zeynep Hanım 
Konağı’nın karşısında Mürekkepçiler Hanı vardı, 
civarında da başka mürekkepçi dükkânları mev-
cuttu. Bu dükkânlarda mürekkep, kırılmaması için 
kısa ve tombul şekilde Eğrikapı’daki şişehânelerde 
yapılan mürekkep şişelerinde satılırdı. Bu şişeler 
mürekkepçilerde ipe dizilmiş vaziyette dururdu. 
Bunlara “mürekkep kumkuması” da denilirdi. İs 
çıkarmayı meslek edinmiş esnaflar vardı. Özellikle 
İstanbul’da bilinen ishânelerden ikisi Eğrikapı ve 
Tekfur Sarayında idi. Kubbeli mahzenlerde kapı-
lar, bacalar örtülerek elde edilen isler mürekkepçi-
ler ve boyacılar tarafından satın alınırdı. 

Mürekkebin suyu ilâve edildikten sonra rengi 
ve kıvamı birkaç satır yazılarak denenir ki ne çok 
açık ne de çok koyu olmalıdır. Meselâ, nesih için 
yapılan tecrübeye göre, kaleme alınan mürekkeb 
oklu bir nesih Besmele yazabilmelidir. Bu o mü-
rekkebin güzel olduğunu gösterir. Sulu mürekkep, 
yazıyı siyah yerine gri gösterir. Bunun ren gini ko-
yulaştırmak için mürekkebin ağzı açık bırakılarak 
suyu uçurulur. Hattâ sol elin baş ve şehâdet par-
makları arasındaki çukura biraz mürekkep koya-
rak, vücut sıcaklığı ile suyunun uçurulması ve ko-
yulaştırılması da mümkündür. Eski mürekkepçiler, 
mürekkep almaya gelenlere mürekkebi hangi nev’i 
yazı için kullanacaklarını sorarlar, hattın çeşidine 
göre mürekkep verirlerdi. Çünkü sülüs için ayrı, 
nesih için ayrı, ta’lik için ayrı mürekkep bulunur-
du.

Zamkı fazla olan mürekkep kolay kolay ka-
lemden akmaz, zor yazılır. Yazı gayet parlak olsa 

45 DERMAN, M. Uğur, “Eski Mürekkepçiliğimiz”, İslâm 
Düşüncesi, sy. 2, İstanbul 1967, s. 110.
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da zamanla çatlama tehlikesi vardır ve çabuk da 
kurumazlar. Nemli yerde kaldıklarında sayfalar 
birbirine yapışır ve yanmaya (sayfaların birbirine 
yapışıp, yazıların bozulmasına) sebep olur.

Günümüzde mürekkep apayrı bir sektör oldu 
artık. Yani bazıları kendini sadece mürekkep yap-
maya verdi. Hattatlara mürekkep yapıyorlar. Ön-
celeri pek çok hattat kendi mürekkebini kendisi 
yapardı. Şimdi de Konya’da Hattat Hüseyin Öksüz 
de kendi yazacağı mürekkebi kendisi yapmaktadır. 
Ayrıca Hattat Ali Kemal Kakan mürekkep yapanlar 
arasında zikrede biliriz.

KÂĞIT YAPIMI
Kelimenin aslı kâğızdır. Türkçede  kâğıt/kâ-

ğıd. Arapçada ise varak, tırs ve kırtâs kelimesi kul-
lanılmıştır; ayrıca bu kelimenin Uygurca kegdeden 
Farsçaya kâğız olarak geçtiği ve oradan da bütün 

İslam coğrafyasına kâğıt/kâğıd olarak yayıldığı ve 
aslen de Çince olmasının akla yakın olduğu söy-
lenir.46

 Çince kâğıt mânasına gelen kuchih (kuşi) ke-
limesi bazılarına göre Çince’den Farsça’ya, oradan 
da Arapça’ya geçmiştir. Kelimenin Uygurca kağat 
veya kağastan geldiği söylenir. Bu görüşe göre bazı 
Türk lehçelerinde kâğıt karşılığı yer alan kağat, 
kağaz gibi kelimeler Türkçe’dir. Bazı Türk boyla-
rında kağasın “ağaç kabuğu” anlamına gelmesi, 
Kâşgarlı’nın bu mânada kadız (kazız) kelimesini 
vermesi bu ihtimali güçlendirmektedir.47 

Kâğıt, selüloz esaslı bitkisel liflerin dövülme-
si sonucunda bunla rın mekanik etkilerle kesilmesi, 
saçaklanması, su emerek şişmesi ve keçeleşmesi 

46 TEKİN, Şinasi, Eski Türkler’de Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kağıt 
Damğaları, İstanbul 1993, s.32.
47 DERMAN, M. Uğur“Mürekkep” DİA,XXII. s. 47.

Selüloz içeriği zayıf dış kabuk uzaklaştırılır



92 93

ile oluşan “kâğıt hamuru” adı verilen hamurun bir 
süzgeç üzerinde keçeleştirilmesiyle oluşan yaş ta-
bakanın kurutulmasıyla elde edilen belirli bir sağ-
lamlık kazanmış olan düzgün bir tabakadır. Buna 
göre ilke olarak her türlü bitkisel liften kâğıt elde 
edilebilir. Pamuk, keten ve kenevir ile bazı özel 
bitkilerin lifleri he men hemen saf selülozdan olu-
şur. Başlangıçta kâğıt üretimi için bu tür bitkilerin 
lifleri kullanılmıştır.48 

Bitki liflerinden elde edilen kâğıdın ilk kez 
Çinli Ts’ay Lun isminde bir sanatkâr tarafından 
M.S. 105 tarihinde imal edildiği ve kullanıldığı, 
ham madde olarak da bitki kabukları, böğürtlen 
lifleri, eski pamuklu elbiseler ve hurda balıkçı ağ-
larından faydalanıldığı bilinmektedir; ancak Doğu 
Türkistan’da Türlerin yazı malzemesi olarak taş, 
deri vs. yerine kâğıdı kullandıkları araştırmalar 
neticesinde tesbit edilmiştir. Burada önceden, ağaç 
veya bambu levha veya yapraklarına, keten ve ipek 
kumaşlara da yazı yazılmıştır. Hindistan’da Talipo 
ve Palmir hurmalarının yaprakları üzerine, Orta 
Asya ve Kuzey Hindistan’da ise akçakavak ağacı-
nın kabukları üzerine yazı yazılırdı. 

Kâğıt, Çinden ipek yolu ile VII. asırda Orta 
Asya ve İran’a gelmiş. Müslümanlar da 751 de Se-
merkant’ta Çinli harp esirlerinden öğrenmişleridir. 
Daha sonra Semerkant, Buhara, Bağdat, Şam ve 
Mısır’da kâğıt üretimi yapılmıştır. VIII. asrın baş-
larında Hicaz ve Mağribi pamuk, keten ve kendir-
den kâğıt imal edildiği de bilinmektedir. Tuhfe_i 
Hattatîn’de “İlk kağıt icad eden Hz. Yusuf”tur.”49 
Denilmektedir,

Bu yolla Kuzey Afrika İslam Ülkelerine ve İs-
panya’da kurulan Endülüs İslam Devletine geçmiş 
ve Avrupa’ya yayılmıştır. Doğu ve Batı kaynakla-
rı kâğıtlar Osmanlılar tarafından da kullanılmış-
tır. Batı menşeili kâğıtlarda fligran bulunmasına 

48 Emre DÖLEN, Medeniyet Hamuru Kağıt “Dünya’da ve 
Türkiye’de Kâğıdın ve Kâğıtçılığın Tarihsel Gelişimi” (Editör: 
Aytekin VURAL), Yalova 2013, s.14-38.
49 Müstakimzâde, Tufe-i Hattâtîn. (Haz:Mustafa KOÇ). İstanbul 
2011 s.543.

Dallar 24 saat kadar kaynatılarak yumuşatılır ve kabuğun 
soyulmasını kolaylaştırılır.

Dibekteki mekanik işlemle iç kabuk hamur haline getirilir

İç kabuk dibeklerde dövülerek liflerin ayrılması sağlanır

Kabuk su ile doyurularak şişmesi sağlanır ve liflerin ayrış-
ması kolaylaştırılır
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rağmen Doğu kaynaklı kâğıtlarda yoktur. Bu fi-
ligranlar hilal, ay yıldız, taç, kartal ve aslan gibi 
simgelerdir. Batı kâğıtlarının dokusunda, düzenli 
aralıklarla boyuna ve enine çizgiler bulunur. Bun-
lar kâğıt hamurunun süzüldüğü eleğin tel izleridir.

Doğu kaynaklı kâğıtlar; devlet abadi, hataî, 
adil şahi, hariri semerkandî, Sultani semerkândî, 
Hindî, mizan şahi, kasım begi, hariri hindî, gunî-i 
Tebrizî, muhayyerdir. İyi bir kâğıtta aranan vasıf-
lar şöyle sıralanmıştır: Ham olmamalı, kalem kâ-
ğıda iyi yapışmalı, mürekkebi dağıtmamalı, kalem 
cam üzerinde yazar gibi gitmemeli, kalemi tut-
malı, yumuşak hamurlu olmalı, iyi emme özelliği 
olmalı, mürekkebi arkasına geçirmemeli, çok iyi 
silinebilmeli, silince leke bırakmamalı, rengi sol-
mamalı, aharlı, tılalı, mühreli olmalı, rengi güzel, 
beyazdan ziyade gözü yormayan bir kâğıt olmalı, 
yazıyı boğacak, donuk ve cansız gösterecek renkte 
olmamalı, yazıların çeşidine, ince ve kalın oluşuna, 
harekeli veya harekesiz oluşuna, sık veya seyrek vs 
uygun renk ve güzellikte olmalı, nemi iyi ve çabuk 
emen, kıvrılıp buruşmayan, sertleşmeyen, inceliği 
sebebiyle yazıyı arkadan göstermeyen olmalıdır. 
Kitap sanatları için kullanılan kâğıtlar çoğu kez 

boyanırdı.
Boyalar çeşitli renklerdedir. En popüler renk-

ler kırmızımsı sarı, kırmızımsı turuncu (kına), mis-
ket limonu yeşili, fıstık yeşili ve devetüyü rengidir. 
Kimyasal ağartıcının bulunmasından önceki bir 
çağda, kâğıt yapımcıları çok beyaz kâğıt yapmakla 
gurur duysalar da, hattatlar göründüğü kadarıyla 
renkli kâğıdı tercih ediyorlardı. XV. XVI. yy dan 
kalan el yazmalarında,  taba ve bej, mavi, pembe, 
yavruağzı ve açık yeşil dahil çok çeşitli renklerde 
kâğıtlar vardır. Hattatlar, genelde: şeker, çiğ veya 
süt beyaz; krem, açık ve koyu krem, balköpüğü, 
açık kavuniçi, kanarya, saman ve altın sarısı; toz-
pembe, kiremidi, narçiçeği gülkurusu kırmızısı; 
nohudi, açık filizi, çimeni, zeytini, limonküfü, 
çağla ve nefti yeşil; açık gök ve süt mavisi; açık 
ve toprak kahverengi; açık, koyu, parlak, donuk 
siyah; kumlu, dalgalı, kirli ve ebrulu karışık renk  
kâğıtlar kullanmışlardır.

Kâğıtların boyanması başta banyo usulü veya 
süngerle sürme usulü olmak üzere birkaç şekil-
de yapılır; Ihlamur, çay, vs. nebatat kaynatıldık-
tan sonra bir miktar şap atılır ve tekrar kaynatılır. 
Tekneye dökülür; bu suyun içinde kâğıtlar ılık ılık 

Kağıt yapımında bitkinin selüloz içeriği açısından zengin 
taze dalların kabukları kullanılır.

Lif tabakası kurutma yüzeyine aktarılır
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Kağıt dutu dallarının temizlenerek 
havuzda ıslatılması

Dalların kül suyu ile kaynatılması Kağıt levhasının elde edilmesi

Elde edilen kağıtların arkasında ateş 
yakılarak ısıtılan duvarlar üzerine 

yapıştırılarak kurutulması

XIX yüzyıla ilişkin farsça bir yazmaya 
göre islam dünyasında geleneksel 

yöntemle kağıt yapımı

İtalya’nın Fabriano kentindeki Cariere 
Miliani Kağıthanesi

Resimde arkada solda su çarkıyla 
çalışan dibekler sağda pres ve önde 

sulandırma havuzu

Resmin en solunda teknedeki kağıt ha-
murunu ısıtmak için kullanılan pistolet 

görülmektedir
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banyo edilir. İkinci usulde ise toz halindeki toprak 
veya madeni boya mermer veya cam üzerinde bir 
miktar sirkeyle karıştırılıp, destesenkle iyice ezilir; 
sonra nişasta veya kola pelte halinde pişirilerek 
buna karlaştırılır; ılık veya soğuk olarak fırçayla, 
süngerle, pamukla veya elle kâğıda iyice yedirilir. 
Sonra güneş almayan serin ve gölge bir yerde ku-
rutulur. Düz olmaları içinde, nemli nemli üst üste 
konulur.

Eskiden  kullanılan kağıt cinslerinden bazıları 
şunlardır: 

Hind Âbâdisi: En makbul kâğıtlardan olup, 
Hindistan’ın Devletâbâd şehrinde imal edilirdi. 
Şarkdan gelen kağıdılar içinde, belki en çok kul-
lanılanıdır.

Buhara Kağıdı: Semerkand’da yapılan bu 
kağıd cinsi üzerinde , iğne ile açılmış gibi delik-
ler bulunur, bazılarında bu kusur, yamanarak ka-
patılmıştır. Yapıştırıldığında fazla gevşeyip büyü-
düğünden, levha yapılacak yazıiarda az kullanılır. 
Aharlısı tashihe çok iyi gelir.

Alikurna Kağıdı: Bize, Avrupa’dan gelen ka-
ğıdlar, İtalya’nın Livorno= (Elikorne) limanından 
ihrac edildiği için, oradan yollanan bütün kağıdıara 
Elikorne’dan Türkçeleştirilerek «Alikurna kağıdı» 
denilmişdir. Bunlar, ışığa tutulunca içinde görülen 
muhtelif su damgalarıyla (filigran) tanınırlar: Şap-
ka, kartal, hilal, makas, terazi, çiçek, koyun başı, 
öküz başı, çapa, balık, el, kalyon, v.s ... Büyük ve 
kalın olanlarına «Hünkari veya Sultani Alikurna» 
denir ki, bunlar filigransızdır, sadece aralıklı yol 
çizgileri görünür.

Hataî Kâğıdı: üzerine rahat yazı yazılan bir 
kağıd cinsi ise de, zamanla kırılacak kadar gevrek-
dir. Önceleri bu mahzuru anlaşıldığı için, kullanıl-
dığı nadide eserler sonradan parça parça kırılmış, 
bu yüzden terk edilmiştir.

Japon Kağıdı: Safi ipekden yapılan ve yırtıl-
mak bilmeyen bu kağıt, daha ziyade yırtılan kağıt 
tamirinde kullanılır.50 

50 DERMAN. M. Uğur, “Kağıda Dair”, İslam Düşüncesi, C:2, 

Osmanlı Devleti’nde bilinen ilk kâğıt imalât-
hanesi XVIII. yüzyılda açılmıştır. 1729’da ilk Türk 
matbaası faaliyete geçince ciddi olarak kâğıda ih-
tiyaç duyuldu. Burada basılan eserlerin filigranları 
kâğıtlarının değişik yerlerden ithal edildiğini gös-
termektedir. İbrâhim Müteferrika, 1741’de Yalo-
va’da (Yalakâbâd) bir kâğıt imalâthanesi kurmak 
için teşebbüse geçti ve bu amaçla Lehistan’dan 
kâğıtçı ustaları getirdi. Yalova Çardaklı’da açılan 
kâğıt imalâthanesine (belgelerde kârhâne, kâğı-
dhâne) gelen su yollarının bakımı için Saruhan-
lı (Elmalı) köyü halkı vergiden muaf tutuldu. 18 
Nisan 1745’te buraya ikinci bir dolabın yapılması 
ve imalâthanenin ihtiyaçlarının Tersane, Cebehâne 
ve Tophane’den karşılanması talimatı verildi. Bu 
imalâthanede her cins ve özellikte aslan filigranlı 
kâğıtlar yapılıyordu. Ancak bu tesis on-on beş yıl 
verimli bir şekilde çalıştıktan sonra su azlığı, tek-
nik eleman yokluğu ve yabancı kâğıtlarla rekabet 
edememesi yüzünden kapanmıştır.

1844’te İzmir’de bir kâğıt fabrikasının temeli 
atıldı ve 1846 yılında üretime geçildi. Buhar gü-
cüyle çalışacak fabrika Brya Donkin tipinde maki-
ne ile donatıldı. Ancak Avrupa’da kâğıt fiyatlarının 
yarı yarıya azaldığı bir sırada imal ettiği kâğıtla-
rın fiyatlarının on yıl içinde iki buçuk kat artması 
ve rekabet gücünü yitirmesiyle bu fabrika da ka-
panmak zorunda kaldı. Fabrikanın mâmulü kâğıt 
“eser-i cedîd” adıyla anıldı.

II. Abdülhamid zamanında İstanbul Bey-
koz’da yeni bir kâğıt fabrikası kurulması için te-
şebbüse geçildi. Serkarîn Osman Bey’e bu iş için 
şirket kurma yetkisi ve fabrika imtiyazı verildi. 
Osmanlı-İngiliz ortaklığı ile 1893 yılı Ocak ayında 
açılan Hamidiye Kâğıt Fabrikası’nın üretim süresi 
çok kısa olmuştur.51

Cumhuriyet döneminde ilk olarak 1936’da 
İzmit Kâğıt Fabrikası açıldı. Daha sonra SEKA’ya 
bağlı Çaycuma, Aksu, Dalaman, Afyon, Akdeniz, 

S:5, (Nisan), 1968, İstanbul. s.339-347.
51 ERSOY, Osman“Kağıt”  DİA, XXIV. s.166.



96 97

Balıkesir, Kastamonu fabrikaları kurularak ülke 
ihtiyacı büyük miktarda yerli sanayiden karşılan-
maya çalışıldı. Bunları bazı özel fabrikalar takip 
etti. 52

Ortaçağ İslâm kültürünün üstün olmasının 
sebepleri arasında İslâm dünyasında bol miktarda 
kâğıt üretilmesi ve kullanılmasının payı küçümse-
nemez. Kâğıt imal edilen Semerkant gibi şehirlerin 
de bir ilim ve kültür merkezi haline geldiği görül-
mektedir.

SONUÇ
Dün olmadan bugün, bugün olmadan yarın 

var olamaz. Zarafet, ince işçilik, dikkat ve titizlik 
isteyen bu meslekler, bizleri kökümüze bağlayan 
çok önemli bağlardır. Bu meslekler eski kültürü-
müzün birer birikimidir: İçlerinde çok şeyi sakla-
maktadırlar. 

İslam medeniyeti, bu mesleklerden bir kısmı-
nın içinde barındıran kitap sanatlarında, dünyada 
tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir. Aynı üstünlüğü, 
kullanılan malzemelerde de göstermiştir. Aradan 
yıllar geçtiği halde canlılığını kaybetmeyen yazılar 
en güzel örnektir. Yazıların yüzyıllar boyunca bu 
derece canlı kalmasında en büyük etken; kağıdın, 
mürekkebin kalitesi, âharlamaya ve mührelemeye 
çekilen emektir. Sanaatkarların, yukarıdaki farklı 
metotlardan da anlaşılacağı gibi kaliteli mürek-
kep, uygun kağıt, nitelikli ahar için sürekli arayış 
içinde oldukları gözlemlenmektedir. İlkel diyebi-
leceğimiz şartlarda bu malzemeler, güzelliği ile, 
dayanıklılığı ile  uzun yıllar bozulmadan tazeliğini 
korudu ve kullanım rahatlığından hiçbir şey kay-
betmedi. Hattatlarımızın yazılarının kalıcı olması; 
uzun yıllar canlılığından hiçbir şey kaybetmeme-
si, kağıtların daha bugün yapılmış gibi sapa sağ-
lam durması herkeste hayranlık uyandırmaktadır. 
Bu sebeple Türk kitap sanatlarıyla ilgilenenlerin 
mürekkep ihtiyacını karşılamak için klasik tarzda 

52 ARSEVEN, Celal Esad, Sana’at Ansiklopedisi, İstanbul 1983, 
III, s.1482.

hazırlanmış mürekkeplerin, özellikle kaliteli is mü-
rekkeplerinin seri bir şekilde üretilerek piyasaya 
sürülmesi gerekmektedir. 

Ahar da ihmal edilmemelidir. Âharsız ham 
kâğıtların üzerine yazılanları silmek imkânsızdır. 
Gerektiği gibi âharlanmış ve mührelenmiş bir kâğıt 
yüzlerce sene bozulmadan durur, her şart altında 
başka kâğıtlarla ölçülmeyecek kadar fazla dayanır. 
Arşivlerimizde altı-yedi yüz senelik vesikaların 
dün yazılmış gibi yeni bir halde durması ve yüzler-
ce sene böyle durmağa elverişli oluşları iyi âhar ve 
mühre görmüş olmalarındandır. Eskiden en başa-
rılı âhar ve mühre Türk üstadları tarafından İstan-
bul’da yapılırdı. Bu sanat, bugün tekrar gelenekli 
sanatlarla uğraşan meraklıları tarafından yapılma-
ya ve onların himmeti ile diriltilmeye başlanmıştır. 
Ülkemizde ve Konya’da Güzel Sanatlar Fakülte-
lerinde ve Lâlezâr gibi özel sanat merkezlerinde, 
mürekkep, kağıt, âhar ve mühre, eğitimi ve uygu-
laması yapılmaktadır. Böylece, kaybolmuş ve kay-
bolmaya yüz tutmuş mesleklerden, kâğıtçılık, âhar 
ve mühre, mürekkep yapımı tekrar gündemimize 
girmiştir. Bu mesleklerimizi tekrar tesis etmek ve 
sanatkârlarını yakından tanımak tarihi gereklilik 
olduğu kadar, sosyolojik ve psikolojik zenginliktir.  
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FOTOĞRAFÇILIK

ÖZET
Fotoğrafçılık; Bilimsel araştırmalar arasında 

insanlığa çok yönlü hizmet eden, hayatını kolay-
laştıran buluşlardan birisidir. Karanlık bir kutu, 
fotoğraf makinesi yardımıyla tespit edilen görün-
tü; anılarımızın yok olmamasını temin etmekte, 
kültür ve sanat eserlerinin tanımlanması, hareketli 
görüntü (sinema, televizyon), röntgen görüntüleri, 
belge fotoğrafı vb. uygulamalarla hayatımızın her 
anında önemli bir varlık olmuştur. 1827 yılında 
keşfedilen fotoğraf birkaç yıl sonra seri olarak üre-
tilmeye başlamıştır. Türkiye’ye 1854 Kırım Savaşı 
sırasında getirilmiş, 1860’lı yıllardan sonra İstan-
bul Beyoğlu’nda fotoğrafhaneler açılmıştır. Kon-
ya’da ilk fotoğrafhanenin 1895 yılında Solakyan 
tarafından açıldığı kabul edilmektedir. Daha sonra 
Solakyan’ın talebesi olan Hasan Behçet’in adını 
aldığı Foto Behçet Konya’nın ilk Türk fotoğrafçı-
sıdır.1895 yılında Konya’ya Bağdat Demiryolunun 
ulaştığı, seyyahların, araştırmacıların Konya’yı zi-
yaret ettiği yıllardır. Tren yoluyla Konya’ya Avru-
pai yenilikler, ithal mallar getirilmeye başlamıştır. 
Hasan Behçet tarafından kurulan, daha sonra Ah-
met oğul tarafından devam ettirilen fotoğrafhane 
en son temsilcisi Yılmaz Oğul tarafından bugüne 
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kadar getirilmiştir. 1 Bu koleksiyonu Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı almış ve Konya Fo-
toğraf Tarihi Müzesi’nin temellerini atmıştır.  

ABSTRACT
Photography; Versatile serving humanity in 

scientific research is one of the inventions make life 
easier. A dark box, the camera is detected with the 
aid of image; to ensure the destruction of our me-
mories, definition of culture and art, motion picture 
(film, television), X-ray images, photographs, etc. 
with such applications became a major presence 
in every moment of our lives. Discovered in 1827, 
photographs began to be produced in series a few 
years later. It brought to Turkey during 1984 Kırım 
War and after 1960 s fotographans were opened. It 
is considered that the first fotographan was opened 
in 1895 by Solakyan in Konya. Then the student of 
Solakyan who takes the name of Hasan Behçet, the 
Photo Behçet is the first Turkish photographer of 
Konya. 1895 is a date when the Baghdad railway 
reached the Konya, pilgrims and researchers visi-
ted the Konya. European innovations with impor-
ting goods began to Konya by train.  The photoh-
raphan, founded by Hasan Behcet, then continued 
by Ahmet Ogul and brought up to date by the last 
representative Yılmaz Ogul. Konya Metropolitan 
Municipality has received this collection and laid 
the foundations of Konya Photo History Museum

 
KONYA’DA FOTOĞRAF
Fotoğrafçılık; Bilimsel araştırmalar arasında 

insanlığa çok yönlü hizmet eden, hayatını kolay-
laştıran buluşlardan birisidir. Karanlık bir kutu, fo-
toğraf makinesi yardımıyla tespit edilen görüntü; 
anılarımızın yok olmamasını temin etmekte, kültür 
ve sanat eserlerinin tanımlanması, hareketli görün-
tü (sinema, televizyon), röntgen görüntüleri, belge 
fotoğrafı vb. uygulamalarla hayatımızın her anında 

1 Karpuz, Haşim, Koyunoğlu Müzesi Hasan Behçet Fotoğraf  
Sergisi Kitapçığı, Konya, 2013 

önemli bir varlık olmuştur. 1827 yılında keşfedilen 
fotoğraf birkaç yıl sonra seri olarak üretilmeye baş-
lamıştır. Türkiye’ye 1854 Kırım Savaşı sırasında 
getirilmiş, 1860’lı yıllardan sonra İstanbul Beyoğ-
lu’nda fotoğrafhaneler açılmıştır. 

Konya’da ilk fotoğrafları yabancı araştırma-
cılar çekmişlerdir. Konya’nın fotoğrafla tanışması 
1890 yıllarına rastlar. Konya’ya gelen yabancılar 
ve şarkiyatçılar beraberlerinde getirdikleri fotoğraf 
makineleriyle birçok anıt ve manzaranın fotoğraf-
larını çekmişlerdir.2  Bunların en eskisi Clement 
Huart’dır. Huart, “Dönen Dervişler Şehri Konya” 
adlı eserinde, gravürlerin yanı sıra siyah-beyaz fo-
toğraf kullanmıştır. Bunlar şehrin genel görünümü, 
yapıların genel ve detay görüntülerinden oluşur. 
Küçük Asya Seyahati, Konya’daki Selçuklu Anıt-
ları, Konya Köşkü üzerine birer kitap yazan Fried-
rich Sarre eserlerinde şehir görünümleri ve çok 
sayıda anıt fotoğraflarına yer vermiştir. Aynı yıl-
larda Selçuklu eserleri ve özellikle kitabeler üze-
rine çalışan Alman konsolosu Löytved’de birçok 
fotoğraf çekmiştir. Bu araştırmacı ve seyyahlardan 
başkaları tarafından da Konya’da 1885-1900 yıl-
ları arasında fotoğraflar çekilmiştir. 20’nci yüzyıl 
başlarında Konya’da, bazı yabancılar hem bilimsel 
hem de dini ve siyasal amaçlı araştırmalar yapmış, 
bol miktarda şehir ve anıt fotoğrafları çekmişler-
dir. Bunlardan Ramsay ve Bell ikilisi önemlidir. 
Ramsay Hıristiyan yerleşme ve yapılarını, kilise 
teş kilatını incelerken, G.L. Bell de kendisine sanat 
tarihi malzemesi toplayıp o zamanki Anadolu şe-
hirlerinde, halkın durumunu adına çalıştığı İngiliz 
makamlarına bildiriyordu. Bell’in hayatı ve Kon-
ya’da çektiği fo toğraflar Osman Eravşar tarafından 
yayımlanmıştır. 3

Konya’da fotoğrafçılar 1890’lı yıllarda fotoğ-
raf çekimine başlamamışlardı. Bunu teyit eden bir 

2 Odabaşı,Safa, 20. Yüzyıl başlarında Konya’nın görünümü, 
Konya,1998
3 KARPUZ Haşim, Konya Fotoğraf Tarihi, Konya, 2008
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delili Manisa Mevlevihanesi’nde oturan sertabbah 
Konyalı Hüseyin Dede’nin oğlu Mehmet Nesib’in 
Konya’da oturan dayısının oğlu Mehmet Tahir’e 
yazdığı 9 Mayıs 1305 (1889) tarihli mektupta bu-
luyoruz: “Zât-ı alileri tarafından bendenizde o yol-
da bir yadigârınız olsun yoktur ki, nazar edeyim, 
inşallah Konya’ya bir fotoğrafçı geldiği anda zat-ı 
âlilerinin resmini dahi isterim.” Bu ifadeden anla-
şıldığına göre daha henüz Konya’da o tarihlerde 
bir fotoğrafhane kurulmamıştır. Mektubundaki te-
menninin ancak 1895 yılında tahakkuk ettiğini gö-
rüyoruz. Merhum İbrahim Aczi Kendi “Konya’ya 
fotoğraf 131l’de (1895) yani şimendiferle birlikte 
Solakyan İsminde bir Ermeni ile geldi.” demek-
tedir.4 1895 yılında Bağdat Demiryolu Konya’ya 
ulaştığında İstanbul’daki ilk fotoğraf stüdyosu sa-
hiplerinden olan G. Berggren demiryolu çalışmala-
rını belgelemek için geldiğinde şehrin panaroması-
nı çekmiş ve önemli anıtları görüntülemiştir.5

Solakyan ve Hasan Behçet fotoğrafhanelerin-
den ayrıntılı olarak bahsedilecek fakat onların dışın-
da Konya fotoğraf tarihinde iz bırakan fotoğraf gö-
nüllülerini de zikretmek gerekirse; Abaoğlu Tevfik 
Bey’in açtığı “Mehtap Stüdyosu” da Konya fotoğraf 
tarihinde önemli bir yere sahip. Abaoğlu Tevfik Bey 
de Solakyan gibi hem stüdyoda portreler çekmiş 
hem de Konya’nın meydanlarını, anıtlarını, sokak-
larını ve insanlarını fotoğraflayarak kartpostallar ha-
zırlamış. Cumhuriyet kurulduktan sonra Konya’da 
çok sayıda stüdyo faaliyete geçti. Genellikle PTT 
civarında ve Alâeddin Caddesi’nde açılan stüdyo-
lar, Foto Aile, Foto Ektem, Foto Suphi, Foto Fehmi, 
Foto Ekrem Karayel, Foto Hamit, Foto Omaş, Foto 
Afitap’tır. O yıllarda Konya’da stüdyolardan başka 
profesyonel olarak bu işi yürüten fotoğrafçılar da 
bulunuyordu. Serat Akkartal, İbrahim Nuri Tongur 
ve Süleyman Eşref Balum çektikleri Konya fotoğ-
rafları ile çok önemli bir hizmeti yerine getirdiler. 

4 ODABAŞI Safa, 20. Yüzyıl başlarında konya’nın görünümü, 
Konya,1998,189
5 KARPUZ Haşim, Şimşek, Fevzi, Kuş, Ahmet, Bir zamanlar 
Konya fotoğraf albümü,Konya,2007 

Fotoğraf Makinesi Körüğü

Mamiya Rb67, Stüdyo Fotoğraf Makinesi 

Soğuk Damga Aleti 
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Elimizdeki fotoğrafların bir kısmı da bu fotoğrafçı-
lar tarafından çekilmiştir. Bu vesileyle hepsini rah-
metle anıyorum. Birde fotoğrafların günümüze ulaş-
masını sağlayan koleksiyonerler var ki bu bölümde 
onları da zikretmeliyiz. Selçuk Es, A. Sefa Odabaşı, 
Hasan Çopur ve Prof. Dr. Haşim Karpuz.6

SOLAKYAN FOTOĞRAFHANESİ 
Konya’nın ilk fotoğraf hanesi 1895 yılında 

Garabet Kirkor Solakyan tarafın dan kurulmuştur. 
Solakyan’m ha yatı hakkındaki bilgilerimiz sınır-
lıdır. 1916 yılında Konya’dan tehcir yoluyla ayrı-
lıp ayrılmadığı bilinmi yor. Çok sevildiği için halk 
tarafından valilik nezdinde kalması için girişimde 
bulunulmuştur. Bir rivayete göre de hastalanarak 
Konya’da ölmüştür. Varisleri fo toğrafhaneyi 1913 

6 KUŞ Ahmet, Akademik Sayfalar, c.9.s.7, sh.107

yılında burada çalışmaya başlayan kalfası Hasan 
Behçet Bey’e satmışlardır. 7 

Garabet K. Solakyan Efendi fotoğrafçılığı İs-
tanbul’da akrabaları olan, sonradan müslümanlığı 
kabul eden Kevork ve Vinçen Abdullah Birader-
lerden öğrenmiş, onların tavsiyeleriyle mesleğini 
Konya’da icra etmiştir. Solakyan Efendi fotoğraf-
hanesini Çifte Merdiven Mahallesi’nde, eski Şa-
hin Sineması’mn arkasındaki bugün Gürcü Sokak 
ismiyle anılan çıkmaz sokakta kurmuştur. Atölye 
iki katlı binanın ikinci katındadır. Çatısı açılır ka-
panır bir perde ile örtülür. Zira o tarihlerde Kon-
ya’ya elektrik gelmemiştir. Fotoğraflar doğal ışık 
ile çekilmektedir. Fotoğrafhanenin içi Solakyan’ın 
İstanbul’dan getirdiği özel mobilyalar ile dekore 

7 KARPUZ Haşim, Konya ansiklopedisi, “Solakyan 
Fotoğrafhanesi, c.8. sh.131-32 

Koyunoğlu Müzesi’nde 2013 Yılında Oluşturulan Hasan Behçet Fotoğrafhanesi Bölümü
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(Culumbica) Antika Stüdyo Fotoğraf Makinesi 
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edilmiş ve çekilen her fotoğraf aynı aksesuar ile 
süslenmiştir. Fotoğraf çektirenin sosyal ve kül-
türel durumuna göre dekor yaratılırdı. Elimizde 
bulunan fotoğraflardan bunu anlayabiliyoruz. Me-
sela münevver, okumuş kimseler, sehbanın üzeri-
ne konulmuş kitaplar ile birlikte fotoğraf çektiri-
yorlardı. Bazı kimseler ise manzara dekorlarıyla 
çektiriyorlardı. Solakyan Efendi, atölye dışında da 
yüzlerce abide ve manzara fotoğrafı çekmiştir. Bu 
fotoğrafların negatifleri İsviçre veya Viyana’da tab 
ediliyor, seri olarak o tarihlerde Konya’nın ünlü 
kitapçıları ve kırtasiye mağazalarında satılıyordu. 
Elimizdeki fotoğrafların arkasındaki fotoğrafhane 
kaşelerinden bunu anlayabiliyoruz. Mesela Yeni 
Pazar gibi. Solakyan Efendi her yönüyle Kon-
ya’daki sosyal yaşantıya ayak uydurmuş ve şehrin 
görsel tarihini fotoğraflarla yazmıştır. Kendisi bir 
Konyalı gibi giyinir ve Müslüman Türkler gibi sa-
kal bırakırmış. Arada sırada efe kıyafeti giyermiş. 

Konyalıların kuş merakı ona da bulaşmış ve fenni 
bir surette kus damı yaptırmış, her yanını yağlı bo-
yalarla boyamış. 

Solakyan Fotoğrafları: Solakyan fotoğrafları 
stüd yo, açık hava ve kartpostallardan oluşmak-
tadır. Birçok Konyalının evinde büyük dedeleri-
nin ve ninelerinin Solakyan damgalı fotoğrafları 
bulunmaktadır. Bunlar ister portre ister gruba ait 
olsun, kompozisyonu, ışığı ve baskısı mü kemmel 
fotoğraflardır. Ailelerde ve arşivlerde Solakyan 
Efendinin değişik mekânlarda çektiği, tören ve 
toplantı resimleri de bu lunmaktadır. Solakyan, 
Konya’nın genel görünüşleri, tarihi yapılan ve çar-
şı pazarını kapsayan kartpostal çekmiştir. Bu çe-
kimler için Ereğli (İvriz) ve Sultan Hanı’na dahi 
gitmiştir. Siyah-beyaz ve kısmen renklendirilmiş 
bu kartpostalları Avrupa’da bastırdığı anlaşılıyor. 
Solakyan’ın Konya kartpostallarının yüz civarın-
da olduğu sanılıyor. Bunların büyük bir kısmını 

Ekrem Karayel Mevlana Müzesi
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Hasan Behçet’in 1322 (1906) Tarihli Meslek Lisesi 
Fotoğrafçılık Diploması 

rahmetli A. Sefa Odabaşı Bey toplamış ve yayım-
lamıştır (Karpuz-Odabaşı-Efe, 1966). Bu kartpos-
tallarda önemli tarihi eserler, Hükümet ve Gar bi-
naları, Sultanî gibi kamu binaları görüntülerine yer 
verilmiştir.8

HASAN BEHÇET FOTOĞRAFHANESİ 
Hasan Behçet Efendi 1886 doğumlu olup ba-

bası Hüsamzade Ahmet isminde Kıbrıs’ın Li-ma-
sol’unda doğmuş iki erkek ve bir kız çocuğuna 
sahip. Kendisi öldükten sonra iki oğlu da tahsil 
için İstanbul’a gitmiş, Hasan Behçet Efendi Sanayi 
mektebine giderken diğer oğlu ulum-ı diniye tah-
silini tercih etmiştir.Hasan Behçet Efendi okuluna 
başladıktan sonra çalışkanlığıyla temayüz etmiş, 
geçim zorluklan nedeniyle tahsiline devam ede-
bilmek için parasız yatılı olabilmesi gereğini duy-
muş ve bu yolda okul idaresine müracaat etmiştir. 
Elimizdeki belgelerden Konya Hukuk mektebine 
de devam ettiği anlaşılmaktadır. Okul bittikten 
sonra iş bulabilme zorluğu ile karşılaşmış, sıkıntı 
çekmiştir. Hasan Behçet Efendi talebeliği esnasın-
da hemşehrisi Yıldız Sarayı karşısındaki caminin 
imamı olan Süleyman Sırrı Efendinin oğlu San-
dıkçızade Mehmet Efendi ile arkadaşlığını devam 
ettirmiştir. Mehmet Efendi Hasan Behçet Efendi-
nin işsiz kalması karşısında arkadaşına iş aramış 
ve bu arada aklına eskiden tanıdığı Garabet So-
lakyan gelmiş ve Hasan Behçet Efendi’yi Solak-
yan’ın yanına yerleştirmiştir. Fotoğrafçılığın bütün 
inceliklerini kavrayan Hasan Behçet kısa zaman-
da kalfa olmuş, daha sonra da Solakyan’ın yanına 
ortak olarak katılmıştır. 1916 yılında Solakyan’ın 
ani ölümü nedeni ile varisleri Solakyan’ın hisse-
sini 500 TL karşılığında Hasan Behçet Bey’e sat-
mışlardır. 1917 Yılında bu fotoğrafhaneyi devralan 
Hasan Behçet Bey 1922 yılına kadar Solakyan’ın 
atölyesini aynı yerde çalıştırmış ve sonradan İplik-
çi Camii’nin arkasında, Emir Pervane Sokağında 
yaptırdığı binaya nakletmiş ve binanın alınlığına 

8 KARPUZ Haşim, Konya Fotoğraf Tarihi, Konya, 2008Solakyan el yazısı mektup
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Solakyan Stüdyosunda 1915 Yılında Çekilen 
Bir Çocuk Portresi 

Solakyan Fotoğrafhanesi Baskılı Zarf 

tesis tarihi olarak 1917 yılını yazdırmıştır.9 

Birinci Dünya harbinin devamı esnasında 
Hasan Behçet Bey İhtiyat Zabiti olarak İstanbul’a 
çağrılmıştır. İstanbul’da İhtiyat Zabiti Okulunda 
eğitim gördükten sonra Mülazım (Asteğmen) rüt-
besi İle güney cephesine sevk edilmiştir. 1917 yı-
lında terhis edildikten sonra İplikçi Camii’nin ya-
nındaki bugün Emir Pervane adıyla anılan sokakta 
kendi fotoğrafhanesini yaptırmıştır. Fakat Kurtuluş 
Savaşı başlayınca, İhtiyat Zabiti olarak Mülazım-ı 
Evvel rütbesi İle savaşa katılmış, fotoğrafhaneyi 
kâr ortak olmak üzere Agop isminde bir ortağa 
1921 yılında devretmiştir.

Hasan Behçet tekrar silâh altına alındı ve İs-
tiklâl Harbinin birçok cephesinde savaşmıştır. Bu 
sebeple yeni binaya ancak 1926 yılında taşınabil-
di. Hasan Behçet Bey, ustası Solakyan’dan daha 
özenli ve estetik değeri olan fotoğraflar çekmiştir. 
Stüdyonun donanımına önem vermiş, en yeni ışık, 
sehpa, perde ve makineler getirtmiştir. Hasan Beh-
çet Bey, 1930 yılında kayınbiraderi Turan Ersoy’u, 
1943 yılında ağabeyinin oğlu Ahmet Oğul’u ya-
nına almış ve onları yetiştirmiştir. Güçlü bir ekip 
kuran Behçet Bey, kısa sürede Konya’nın en iyi 
fotoğrafçısı unvanını kazandı. Stüdyoda çekim, 
banyo, baskı ve rötuş aşamalarında en iyi teknik-

9 ODABAŞI Safa, 20. Yüzyıl başlarında Konya’nın Görünümü, 
Konya,1998

ler ve makineler özenle kullanılmıştır. Behçet Bey, 
stüdyo işlerinin dışında okulların, anıtların dış çe-
kimlerini de yapmış veya kalfalarına yaptırmıştır. 

1958 yılında Behçet Bey’in Ankara’da ölü-
münden sonra, fotoğrafhaneyi Ahmet Oğul dev-
ralmıştır. Bu dönemde de çalışmalar aynı özen ve 
disiplin içinde sürdürülmüştür. Ahmet Oğul Bey 
1979 yılında fotoğrafhaneyi oğlu Yılmaz Oğul’a 
teslim ederek emekliğe ayrıldı. Yılmaz Oğul hiç 
değiştirmeden Hasan Behçet Fotoğrafhanesinin 
geleneğini sürdürdü. Ancak, 1992 yılında imar 
plânı düzenlemesi sebebiyle fotoğrafhane binası 
yıkıldı. Yılmaz Oğul fotoğrafhaneyi önce Beyazıt 
Mahallesi Fitil Sokağı’na, sonra Hamidiye Mahal-
lesi İnce Minare Sokak 8/4’e taşıdı. Fotoğrafhane-
nin tarihi üzerine uzun ve duygusal bir yazı yazdı 
(Oğul, 1998, 62-68). Bir başka yazı da Fotoğraf 
Dergisi’nde yer aldı (Targaç, 2001, 108-116). Fo-
toğrafhanenin Konya için değeri hakkında en güzel 
yazıyı Seyit Kiiçükbezirci kaleme aldı (Kücükbe-
zirci, 1984). Bu fotoğraflar ve malzemeler Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak 
Koyunoğlu müzesi arşivine kazandırıldı.10 

 
FOTOĞRAF MÜZESİNE DOĞRU
Fotoğraf stüdyolarının ilk açıldığı şehirlerden 

birisi olan ve dağılmamış koleksiyonların bulun-
masına rağmen Konya’da bir fotoğraf müzesi ku-

10 KARPUZ Haşim, Konya Fotoğraf Tarihi, Konya, 2008
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rulamamıştır. Türkiye’de kurulmuş fotoğraf müze-
si örnekleri mevcuttur. Bu örneklerde incelenerek 
bir fotoğraf müzesinin ivedilikle Konya’ya kurul-
ması gerekir.

Türkiye’nin ilk fotoğrafhanelerinden birisi 
olan Foto Hasan Behçet’in  son işletmecisi Yılmaz 
Oğul, elindeki beş bin tane tab edilmiş fotoğraf 
ile beş bin tane cam negatifi 50 bin dolara satışa 
çıkarmış, en büyük arzusu da Hasan Behçet Fo-
toğraf Müzesi’nin kurulmasıdır. Dijital fotoğrafın 
yaygınlaşması ile rötuşla yapılan geleneksel fotoğ-
rafa rağbet edilmemesi üzerine ekonomik sıkıntı-
larını aşmak için bu yola başvurmuştur.  İstanbul 
ve Konya basınında yazılı ve görüntülü haberler 
yayınlattı. Kültür Müdürlüğü Belediye nezdinde 
girişimlerde bulundu.  Nihayet mutlu sona 2013 yı-
lında ulaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Foto 
Behçet’in Stüdyo malzemelerini ve arşivini satın 
alıp Koyunoğlu Müzesi’nde sergilemeye başladı. 

Ana başlıklarıyla Foto Behçet arşivinde şu 

malzemeler bulunmaktadır. 
-Solakyan Fotoğrafhanesinde çekilmiş oriji-

nal fotoğraflar 
-Solakyan’a ait; kartvizit, bayram tebrik kart-

ları ve mektuplar 
-Hasan Behçet’e ait Osmanlıca diplomalar, 

beratlar, takdirnameler, mektuplar, bayram tebrik 
kartları, 

-Hasan Behçet’e ait; Sözleşmeler, Hasan Beh-
çet Fotoğrafanesi klişeleri, fotoğraflıklar, şahsi fo-
toğrafları 

Ayrıca - Stüdyo Malzemeleri: Ayna, Fotoğraf 
Makinesi, Işık, Koltuk ve İskemleler.

- Karanlık oda teçhizatı, Ağrandisör, Marjör, 
Küvet, İlaç şişeleri vb. 

- bir milyon civarında  Cam ve Selüloit/Nega-
tif Filmler. 

- 500 civarında basılı fotoğraf. 
Arşivde yer alan negatif ve pozitif görüntü-

lerin Solakyan döneminden günümüze kadar 120 
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Karabet Solakyan, Hasan Behçet’in bir arada bulunduğu Solakyan Fotoğrafhanesinde çekilen bir fotoğraf 
Oturanlar: Ortada Solakyan; Ayaktakiler; ortada Hasan Behçet

Akülü Flaş makinesi

yıllık bir zamanın görsel belleğini oluşturmaktadır. 
Burada bizlere Konya’nın anılarını, duygularını 
yansıtan vesikalık, aile fotoğrafları (gruplar), okul 
fotoğrafları(Kız Öğretmen Okulu) yer almaktadır. 
Hayatın değişik dönemleri düğün- gelin, sünnet 

çocuklarının mutlulukları gözlerinden okunuyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Foto Behçet Arşi-
vini satın almakla Konya’nın görsel hafızasını ko-
rumasına büyük katkı sağlamıştır. Fotoğraf sadece 
bir görüntü değildir. Tarihi belge olarak toplumsal 
tarihin yazılmasına en büyük malzeme desteğini 
vermektedir. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji 
yaşantımızı kolaylaştırırken hatıralarımızı yok et-
mektedir. Dünyanın bütün şehirleri, insanları bir-
birine benzetilmektedir. Bunun için kültür değerle-
rimizi, anılarımızı yaşatmak için en büyük yardım-
cımız fotoğraf olmaktadır. Son yıllarda Konya’da 
yayınlanan fotoğraf albümlerine gösterilen ilgi 
bunu doğrulamaktadır. 11

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nde Kon-

11 KARPUZ Haşim, Koyunoğlu Müzesi Hasan Behçet Fotoğraf  
Sergisi Kitapçığı, Konya, 2013
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ya’nın hafızası sayılabilecek nitelik ve nicelikte 
arşiv malzemesi mevcuttur. Bu malzemeler gün 
geçtikçe artmaya ve zenginleşmeye devam etmek-
tedir. Daha önce mevcut bulunan Koyunoğlu, Sel-
çuk Es Fotoğraf arşivine Hasan Behçet’in arşivini 
eklenmesi çok ciddi bir zenginlik olmuştur. Hasan 
Behçet koleksiyonunda bulunan yaklaşık bir mil-
yon poz bulunmaktadır ve bunlar şu anda dijital or-
tama aktarılmaktadır. Bu fotoğrafların kimlere ait 
olduğunun öncelikle tespitinin yapılmasına ihtiyaç 
vardır.  Elimizde bulunan Selçuk es ve Koyunoğlu 
arşivi fotoğraflarını ali Osman Koçkuzu ve Hasan 
Özönderle tespit etmeye çalışmıştık . Benzer çalış-
manın hasan Behçet koleksiyonu içinde yapılması 
gerekir.

Koyunoğlu müzesinde şu anda eski usulde si-

yah beyaz fotoğraf tab edecek donanım ve malze-
me mevcuttur haftada bir gün nostaljik olarak eski 
usül çekim ve tab yapmak istiyoruz. Fakat eleman 
noktasında bir sıkıntımız var yakın zamanda bunu 
da aşacağımıza inanıyorum. 

Koyunoğlu müzesi Kontv’nin binayı terk et-
mesinden sonra yenilenme aşamasındadır. Bu ye-
nilenme de en önemli bölümün Konya Fotoğraf 
müzesi olması planlanmaktadır. Eldeki arşivlerin 
kullanılması yanında  Benzer zengin bir arşiv de 
Abdullah Ektem ve Foto Sağlık Fotoğrafhanesinde 
bulunmaktadır. Büyük bir Konya Fotoğraf Müze-
si kurabilecek kadar araç-gereç, negatif ve pozitif 
görsel malzeme mevcuttur. Bunlardan başka şahıs-
larda bulunan özellikle Hasan çopur, Hasan Özön-
der ve Safa Odabaşı’nın arşivleri bir araya getiril-
melidir.

Konya fotoğraflarıyla ilgili de yeni bir ça-
lışmanın başlatılması gerektiği kanaatindeyim. 
Özellik Sultan Abdülhamit Arşivindekşi Konya 
Fotoğrafları bir albümde yayımlanmalıdır. Şu ana 
kadar yapılan fotoğraf albümleri önemli bir hizmet 
görmüştür fakat yetersidir. Elde buluna bütün eski 
Konya fotoğrafları bir havuzda toplanmalı ve tas-
nif edilmelidir. Müzelerde ve şahıslarda bulunan 
fotoğraflar hiç olmazsa dijital olarak da olsa bir 
araya getirilmelidir. 

SANAYİ MEKTEBİ ŞAHADET-NAMESİ
Fi’l-asl Kıbrıslı olup ikinci daire-i belediye 

dahilinde Manisalı Mehmet Paşa Mahallesi’nin 
Arabacılar Sokağı’nda otuz iki numaralı ha-
nede sakin orta boylu ela gözlü buğday benizli 
kara kaşlı uzunca çehreli Hasan Efendi b. Mü-
teveffa Ahmet tarihi veladeti 1304

Tarih-i duhulü fi 3 recep 316 ve fi 5 teşrin-i 
sani 314 Kayıt numarası 138

Bâlada isim ve şahsı ve sinn ve sıfatı muhar-
rer Hasan Efendi saye-i maarif-vaye-i  hazret-i 
padişahide iktisab-ı hüner ve marifet etmek üzere 

Fotoğraf Makinesi Şasesi

Cam Negatif Örneği 

Fotoğraf Düzeltme Silindiri 
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mekteb-i sanayiin birinci sınıf şakirdanı silkine da-
hil olup fotoğrafçı ve marangozluk sınıfına süluk 
etmiş ve birinci sınıftan bezl ile ulumdan Türkçe 
yazı ve imla ve kavaid-i Osmaniye ile medhal-i ka-
vaid-i Arabî ve Farisî okuyarak mektep nizam-na-
mesinin tayin etmiş olduğu derecede ilm-i hesap 
hendese ve fenn-i makine ve resim fenlerinde kesp 
eylediği maharet ve malumat beher sene imtihanla-
rında tasdik olunduğu gibi sanat-ı mezkureyi dahi 
başlı başına icra edecek derecede iktisab-ı meleke 
ve maharet ederek ikmal-ı fen ve sanat etmiş ol-
duğu iş bu bin üç yüz yirmi iki senesi icra olunan 
imtihanda tebeyyün olmasıyla saye-i fuyuzan-va-
ye-i hazreti mülükanede şahadet-name ahzına is-
tihkak kesb etmiş olduğuna ve mektebin bâ irade-i 
hazret-i padişahi mukarrer olan nizamnamesi kırk 
yedinci bendi hükmün ve mekteb-i sanayiden bâ 
şahadet-name çıkanların beş sene müddet patent 
rüsumandan muafiyetleri mukarrer bulunduğuna 
binaen merkumun dahi işleyeceği sanat için işbu 
şahadet-name tarihinden itibaren beş sene müddet 
patent rüsumundan muaf olduğu bilinmek ve iste-
diği mahalde dükkan açıp icra-yı sanat etmek hak 
ve salahiyeti olmak üzere mekteb-i mezbur nazare-
ti tarafından işbu şahadet-name ita kılındı. 
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SAHAFLIK

ÖZET
Eskiden kitap satanlara, sahaf denirdi. Orta-

çağ İslâm dünyasında kitap istinsâhı ve satışı ile 
meşgul olan kimselere verrâk denilmekteyken, 
Osmanlı döneminde sadece kitap satışını meslek 
edinenlere sahhâf adı verilmiştir. 1730 tarihinde 
matbaanın keşfedilip, basın  işinde kullanılma-
sından önce kitaplar elle yazılırdı. Bu işi meslek 
edinen pek çok kişi bulunurdu. Bunların yazdıkları 
kitapları dükkanlarda satma, ilk defa XIV. Yüzyıl-
da Osmanlı Devletinin ilk başşehri olan Bursa’da 
görüldü. Sahaflar Çarşısı edebiyatçıların, kitap ve 
edebiyat meraklılarının, medrese öğrencilerinin az 
ele geçen ve çok aranan kitaplara düşkün zengin 
kişilerin, elçilik memurlarının, yabancı gezginlerin 
sık uğradıkları, uzun süre oturdukları bir yerdi. Bu-
rada edebiyatla, bilimle ilgili güzel ve yararlı ko-
nuşmalar olur, bilginler ve sanatçılar birbirleriyle 
çoğu zaman burada tanışırlardı. Sahaflar yetenekli 
ve yoksul öğrencilere okuma imkânı sağlamayı, 
bir gelenek haline getirmişlerdi. Sahaflık, bilim ve 
kültürün gelişmesini sağlayan en etkili meslektir. 
Zira sahaflar, her konudaki elyazması ve matbu 
kitapları, her yaştaki ve her konumdaki insanlara 

Recep DİKİCİ

1952 Yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu. 
1976 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Eski 
adıyla Yüksek İslam Enstitüsü) ve 1980 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri 
ve Edebiyatları bölümünden mezun oldu. İstanbul İl Müf-
tü Yardımcılığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Arap Dili ve Edebiyatı’nda Doktora yaptı (1987). 
Paris’te Alliance Francaise Lisan Okulu’ndan sertifika 
aldı. Ortadoğu ve Avrupa’daki bazı ihtisas kütüphanele-
rinde Arapça yazma ve matbu eserler üzerine çalışmalar 
yaptı. Halen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde Profesör olarak görevini yü-
rütmektedir. Basılmış 21 kitabı vardır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.



114 115

temin edip satarak, o ülkenin bilimsel ve kültürel 
bakımdan ilerlemesine katkıda bulunur.

Anahtar kelimeler: Sahaflık, Eski kitap, sa-
tıcı. 

SECOND-HAND BOOK TRADE 
It was called antiquarian which selling their 

used books. While in the medieval Islamic World 
engaged with book replication and sales was na-
med “verrâk”, in Ottoman period, only the people 
who selling the book was named “sahhaf”. In 1730 
before the printing press discovered books were 
written by hand. There were so many people who 
are doing this profession. Firstly the books written 
by these people was sold in Bursa which was the 
first capital of Ottoman Empire in XIV century. Se-
cond Hand Book Bazaar was a place where writers, 
books and literature enthusiasts, madrasah stu-
dents, people who fond of rare and valuable books, 
the embassy travelers and foreign travellers used to 
visit and they were located for a long time. There 
were beatiful and useful conservations about lite-
rature and science and most of time scholars and 
artists met each other here. The book traders were 
accustomed to provide reading oppotunities to ta-
lented and poor students. Second-hand book trade 
was the most effective profession to development 
of science and culture. Because second-hand bo-
oksellers contributed to the scientific and cultural 
progress of the country with selling manuscripts 
and printed books in every subject to every person.

Keywords: Second-hand book, old book, 
seller.

GİRİŞ
Matbaanın keşfedilip, basın işinde kullanıl-

masından önce kitaplar elle yazılırdı. Bu işi, mes-
lek edinen pek çok kişi bulunurdu. Bu elyazması 
denilen değerli eserleri satan tacirlere de, “Sahaf” 

denilirdi.
Sahaf, genel anlamıyla eski, artık basımı ya-

pılmayan ya da ikinci el dergi ve kitapların alınıp 
satıldığı veya başka bir kitapla değiştirildiği küçük 
işletmeler ile bu mesleği yapanlardır. Bu tür kitapl 
satış noktalarını, mekanlarını diğer benzerlerinden 
ayıran en büyük özellik ikinci el ürünlerin bulu-
nabilmesi ve takas yöntemiyle ticaretin gerçek-
leşebilmesidir. Özellikle artık basılmayan, kısıtlı 
sayıda basılan fakat güncelliğini koruyan, ihtiyaç 
duyulan ya da tarihi önemine ilişkin olarak bir di-
ğer taşıyan her türlü basılmış eser bu alış verişin 
konusu olabilir. Sahaflar, bilimsel veriye ulaşabil-
menin kütüphâneler dışındaki kaynak sağlayıcıları 
olabileceği gibi, tarihtekileri ve bellektekileri so-
mut verilerle günümüze taşıyan önemli ticârî, sos-
yo-kültürel mekenlardır. 

Ticarete önemli katkısının yanısıra bilim ve 
kültürün gelişmesini sağlayan en etkili meslek olan 
sahaflık, bilhassa ecdadımızın bize miras bıraktığı 
nadir eserleri muhafa etmek gibi ciddi bir görev 
üstlenmektedir.

Sahaflık
Eskiden kitap satanlara, sahaf denirdi. Orta-

çağ İslâm dünyasında kitap istinsâhı ve satışı ile 
meşgul olan kimselere verrâk denilmekteyken, Os-
manlı döneminde sadece kitap satışını meslek edi-
nenlere sahhâf adı verilmiştir. 

1730 tarihinde matbaanın keşfedilip, basın 
işinde kullanılmasından önce kitaplar elle yazılır-
dı. Bu işi meslek edinen pek çok kişi bulunurdu. 
Bunların yazdıkları kitapları dükkanlarda satma, 
ilk defa XIV. Yüzyılda Osmanlı Devletinin ilk baş-
şehri olan Bursa’da görüldü. Ulucami civarında ol-
duğu tahmin edilen bir sahaflar çarşısı vardı. Daha 
sonra Edirne başşehir olunca sahaflık merkezi bu-
rada gelişti.

İstanbul’un fethinden sonra önemli eğitim ku-
rumlarının tesisiyle birlikte bu şehirde kitap ticare-
tinin başladığı görülmektedir. Bursa’da olduğu gibi 
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İstanbul’da kitap ve kitap üretiminde kullanılan 
malzemenin ticaretini yapan sahaf, kağıtçı, mürek-
kepçi ve mücellit dükkanları, medreselerin yoğun 
biçimde bulunduğu bölgelerdeydi. Divanyolu’n-
dan Edirnekapı’ya kadar uzanan çizginin üstünde 
ve yakınında çok sayıda eğitim kurumu ve mevcut-
tu. Sahaf dükkanları da, bu çizginin iki noktasında, 
Kapalı Çarşı’nın bulunduğu Beyazıt’ta ve Fatih’te 
yoğunlaşmıştı. Fatih’te sahafların bulunduğu böl-
ge, Fâtih Camii ve civarıydı.

. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’daki kitap 
ticareti önemli gelişmeler göstermiştir. Rönesans 
döneminde Arapça’ya ve İslâm dünyasına duyul-
maya başlanan ilgi sonucu çok sayıda Batılı’nın 
kitap temini için İstanbul’a gelmesi ve bazı sefâret 
mensuplarının ülkelerine dönüşlerinde beraber-
lerinde önemli sayıda kitap götürmeleri de, bunu 
göstermektedir. 

XVII. yüzyılın sonlarında sahafların önemli 
bölümü, artık Evliya Çelebi’nin “sahaflar kapısı” 
diye adlandırdığı Bezzâzistan’ın kapılarının birinin 
karşısındaki dükkanlara yerleşmiştir. Evliya Çelebi 
bu çarşıdaki sahaf dükkanı sayısını 60, sahaflıkla 
uğraşanları 300 kişi olarak vermektedir. Ele geçen 
değerli eserler dükkanlara çağırılan hattatlara kop-
ya ettirilir ve böylece sayıları çoğaltılırdı.

İstanbul sahafları, aslında Hakkâklar Çarşısı 
olan günümüzdeki yerine 1894 depreminden önce 
geçmeye başlamış,  deprem sonrası zarar gören 
çarşının onarımı uzayınca Kapalı Çarşı içindeki 
sahafların çoğu buraya yerleşmiştir. II. Meşrutiye-
tin ilânı sırasında Hakkâklar Çarşısı’nda 55, Kapalı 
Çarşı’da 18 sahaf ve kitapçı dükkânı bulunmak-
taydı. Hakkâklar çarşısına sahafların yerleşmesi 
1910 yılına kadar devam etmiş, burası zamanla 
sahaf dükkânlarının çoğalmasından dolayı Sahaf-
lar Çarşısı adını almıştır. XIX. yüzyıl sonlarında 
Beyazıt meydanında ve cami avlusunda revak alt-
larında sahafların ve çeşitli esnafların barakaları 
vardı. Kapalıçarşı’daki sahaf dükkânları, Birinci 
Dünya Harbinden sonra tamamen kapandı. Kitapçı 

dükkânlarının bir kısmı Beyazıt Camii avlusunda 
bulunan Sahaflar Çarşısı’na; bir kısmı da Bâbıâli 
Caddesi (Ankara Caddesi)’ne taşındı.   

1950 yılının Ocak ayında çıkan bir yangında 
buradaki dükkânlardan 15 yanınca, İstanbul Beledi-
yesi diğer ahşap dükkânları da kaldırarak Türk üs-
lûbunda bir kitap çarşısı inşa ettirmiş ve yaptırılan 
23 dükkâna tekrar kitapçılar yerleştirilmiştir. Sahaf-
lar çarşısında uzun süre, yalnız yazma eser alışve-
rişi yapıldı. Yazma eserlerin günden güne azalması, 
buna karşılık matbaa baskısı kitapların çoğalması 
ve aranması, esnaftan bir kısmını aynı zamanda 
basma eser alıp satmak zorunda bıraktı. Şirket ku-
rarak kitap bastırmağa başlayan sahaflar da oldu. 
Sahafların bastırdığı kitaplar daha çok Kur’an, tef-
sir gibi dinî konularda kitaplardı. 1930’lardan son-
ra çarşıda yabancı dil kitap alışverişine yer verildi. 
Bugün yeni kitap da satılmaktadır. 

Sahafların ticarî faaliyetlerini ne şekilde yürü-
teceklerine dair düzenleme, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde yapılmıştır. Bilahere sahafların düzen-
lediği müzayedelerin usulüne göre yapılması için 
tedbirler alınmıştır. Sahaf esnafının ticarî faaliyet-
lerini düzenli biçimde yürütmelerinden sahaflar 
şeyhi sorumlu idi. Sahaflar aralarından seçtikleri 
bir kişiyi kadıya bildirir ve kadı da uygun gördü-
ğünü bir ilâmla divana arz eder, çıkan karar üzerine 
tayin edilen kişiye berat verilirdi. Sahaflar şeyhi, 
müzayede işlerini satıcı ile alıcı arasında alışverişi 
gerçekleştiren tellâllar vasıtasıyla yürütülmektey-
di. Bu işlemlerinden de belli bir miktar tellallık 
ücreti almaktaydılar. XX. yüzyılın başlarında, sa-
haflar şeyhinin yerini kethüda almıştır. Kethüda sa-
haflar şeyhinin görevlerini yerine getirme yanında 
çarşıdan geçen kitapların kontrolünden de sorum-
luydu. Sahaflar Çarşısı’nda müzayedeye konula-
cak kitaplar arasında vakıf kitaplar bulunduğunda, 
ait oldukları kütüphaneye gönderilmek üzere ne-
zarete tesliminden çarşı polisiyle beraber kethüda 
sorumluydu. Kethüda yerine sahaflar kahyası de-
nildiği de olmuştur. Çarşının nizam ve intizamını 
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temin için sahaflar şeyhinin bölükbaşı ünvanlı bir 
yardımcısı da vardı.

Osmanlılar zamanında sabit dükkân sahibi sa-
hafların yanında, bir de gezen, bohça ile kitap satışı 
yapanlar vardı.  Bunlara “bohçacı” denirdi. Bunlar, 
konak ve evleri dolaşarak kitap satarlardı. 

İstanbul dışında Trabzon, Kastamonu, Kon-
ya ve Diyarbakır gibi Anadolu’nun eski kültür 
merkezlerinde kitap ticaretiyle uğraşan sahafların 
varlığına dair bazı kayıtlar bulunsa da, bu şehirler-
de önemli boyutta kitap alışverişine dair belgeler 
mevcut değildir. Bu arada Osmanlı topraklarına 
XVI. yüzyılda katılan İslâm dünyasını eski mer-
kezlerinden Halep, Şam Kahire ve Kudüs gibi şe-
hirler ise, İstanbul’a benzer yoğunlukta kitap tica-
retine sahne olmaktaydılar.

İslâm dünyasının eski kültür merkezleri olan 
Bağdat, Şam, Halep, Kudüs, Kahire ve önemli bir 
kitap üretim merkezi olan İran’ın muhtelif şehir-
lerinden zengin müşteri potansiyeline sahip İs-
tanbul’daki Sahaflar çarşısına azımsanamayacak 
sayıda kitap akışı vardı. Özellikle İran’dan sanat 
değeri yüksek minyatürlü ve tezhipli yazmalar gel-
mekteydi.

Sahaflar Çarşısı’nda pek çok değerli kütüp-
hane satılmış ve bu kütüphaneler, çoğu zaman ge-
reğince değerlendirilemeden dağıtılıp gitmiş, bu 
husus haklı yakınmalara konu olmuştur. Bu kütüp-
haneler arasında ünlü yazarlara, devlet adamlarına 
ait olanlar da vardı.

Sahaflar Çarşısı edebiyatçıların, kitap ve ede-
biyat meraklılarının, medrese öğrencilerinin az ele 
geçen ve çok aranan kitaplara düşkün zengin kişi-
lerin, elçilik memurlarının, yabancı gezginlerin sık 
uğradıkları, uzun süre oturdukları bir yerdi. Burada 
edebiyatla, bilimle ilgili güzel ve yararlı konuşma-
lar olur, bilginler ve sanatçılar birbirleriyle çoğu 
zaman burada tanışırlardı.

Sahaflar yetenekli ve yoksul öğrencilere 
okuma imkanı sağlamayı, bir gelenek haline ge-
tirmişlerdi. Bu öğrenciler sahaflara gelip, istediği 

kitabı alır, okur veya istinsah edebilirlerdi. Kâtip 
Çelebi’nin de, bu imkânlardan bol bol yararlandığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim Kâtip Çelebi, eserlerinde 
Ortadoğu’nun bütün sahaflarındaki kitapları görüp 
notlar aldığını veya onları satın aldığını söyler.

Sahaflık, bilim ve kültürün gelişmesini sağla-
yan en etkili meslektir. Zira sahaflar, her konudaki 
elyazması ve matbu kitapları, her yaştaki ve her 
konumdaki insanlara temin edip satarak, o ülkenin 
bilimsel ve kültürel bakımdan ilerlemesini sağlar 
ve katkıda bulunur. 
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KONYA SANAT-ZANAAT KONULU 
BİBLİYOGRAFYASI

ÖZET
Bu araştırma Konya sanat-zanaat konulu ya-

yınlar ile akademik düzeyde yapılmış yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarını içermektedir. Bu konuda 
yazılmış yayınlarda mimari yapılar değil, içerik ya 
da konu olarak mimariye bağlı el sanatları- zanaat 
olarak değerlendirilebilecek yayınlar araştırmanın 
kapsamına dâhil edilmiştir.

Bu yayın “konunun bütün araştırmalarını” 
kapsadığı iddiasından uzaktır. Elbette unuttuğu-
muz, göremediğimiz yayınlar vardır. Bu araştırma 
Konya’nın sanat-zanaatları konusunda araştırma 
yapacaklara rehber olma amacını taşımaktadır. Bu 
tür araştırmalar diğer konular için de yapılmalıdır 
düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Konya, sanat, zanaat, 
bibliyografya. 

ABSTRACT
This research is containing the publications 

subjected on Konya art-crafts and works of gradua-
te and doktorate studies made at academic level. In 
the publications written on this subject ,not the arc-
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hitectural constructions,but the publications which 
can be evaluated as the hand art-crafts related to ar-
chitecture  in content or subject are included in the 
scope of investigation.

This publication is far form the claim of co-
vering “all the investigation about the subject”. Of 
course there are publications which we had forgot-
ten or couldn’t see.

This research has the aim of being a guide to 
the persons who will research on the subject about 
art-crafts of Konya. We are in the opinion that such 
investigations should be made also for some other 
subjects.

Key words: Konya, art, craft, bibliography.

GİRİŞ:
Bu bibliyografya denemesinde Konya konulu 

El sanatları- zanaat ile ilgili yayınlara yer verilmiş-
tir. Ancak içerisinde Konya el sanatları veya zana-
atları ile ilgili bilgiler içeren genel kitaplar da dâhil 
edilmiştir. Bu bibliyografya çalışmasında mimari 
yapılar değil, içerik ya da konu olarak mimariye 
bağlı el sanatları-zanaat olarak değerlendirilebile-
cek yayınlara yer verilmiştir. (Örnek: “Konya Ev-
lerinde Görülen Küp Bacalar”, Türk Halk Mima-
risi Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, Halk Kültürü 
Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1991, s. 35-44 v.d.). 
Bu araştırmada doğrudan sanat-zanaat konulu ça-
lışmalar yanında içeriğinde bir ya da daha fazla el 
sanatını veya eserlerini tanıtan yüksek lisans ve 
doktora tezlerine yer verilmiştir. 
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SONUÇ: 
Konya el sanatları-zanaatları konusunda yap-

tığımız bibliyografya çalışmasında elbette göreme-
diğimiz, unuttuğumuz yayınlar olmuştur. Bu yayın; 
“tamamını içerdiği” iddiasından uzak, Konya’nın 
sanat-zanaatları konusunda araştırma yapacaklara 
rehber olma amacını taşımaktadır. Bu tür araştırma-
lar diğer konular için de yapılmalıdır düşüncesin-
deyiz.
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Emine KARPUZ

EL SANATLARI-ZANAATLAR

ÖZET
Konya’da hammaddesi maden olan el sanatla-

rı-zanaat olarak belirlenen bu araştırmada; bakırcı-
lık, bıçakçılık, bileyicilik, kalaycılık, kuyumculuk, 
metal oyma, ferforje yapımı, savatçılık ve teneke-
cilik incelenmiştir. Alan araştırması yapılmış, ko-
nunun sanatçıları-zanaatçıları ile mülakat gerçek-
leştirilmiştir. Sadece il merkezi değil bilinebilen 
ustalarla görüşebilmek amacıyla ilçelere de gidil-
miştir. Yapım teknikleri, malzeme, süsleme özel-
likleri belirlenmeye çalışılmıştır. Var olan ustaları 
gelecek nesillere aktarmak amacıyla kısa özgeç-
mişleri yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konya, maden, sanat, 
zanaat. 

ABSTRACKT   
In this study, handicrafts-crafts in Konya whi-

ch are made of mine such as coppersmith, making 
of knife, knife grinding, whitesmith, jewellery, 
metal engraving, making of wrought iron, niello 
making and tinware were investigated. Field study 
was done and had interview with artists- crafters of 
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this subject in city center and also the provinces. 
Manufacture techniques, materials and decoration 
characteristics were tried to determine. Existing 
masters’ short personal backgrounds were written 
with the purpose of transferring to the future gene-
rations. 

Key Words: Konya, mine, art, crafts.

GİRİŞ
Türk maden sanatında kullanılan hammad-

deler arasında altın, gümüş, bakır, tunç ve pirin-
ci sayabiliriz. Günümüze ulaşan ve bugün hem 
Konya ve Anadolu, hem de Avrupa müzelerimizde 
sergilenen pek çok eser Konya’nın Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde madencilik sanatı açısından 
ulaştığı ileri seviyeyi göstermesi açısından önem 
taşır.  

13. ve 14. Yüzyıllara ait kaynaklarda Sel-
çuklu devrinde Anadolu’da değerli madenlerden 
yapılmış eserlerin kullanıldığını öğrenmekteyiz. 
13. Yüzyıl tarihçisi İbn Bibi, Selçuklu Tarihi adlı 
eserinde İzzettin Keykavus’un (1211-1219) düğü-
nünde altın ve gümüş kaplardan yemek yendiği-
ni belirtir ve Selçuklu Sultanlarının hazinelerinin 
altın eserlerle dolu olduğuna değinir. 14. Yüz-
yıl’da Anadolu’yu gezen İbni Batuta’da Anadolu 
beylerinin sarayda altın eser kullandığından söz 
etmektedir (Erginsoy, 1992, 193). Kitabesinde-
ki bilgiye göre Konya’da 1280 yılında yapıldığı 
bilinen ve günümüzde Ankara Etnografya Müze-
si’ndeki tunç kandil zarfı, üzerindeki süslemeleri 
ve yapım tekniği açısından oldukça önem taşıyan 
eserlerdendir. Bugün müzelerimizdeki pek çok ma-
deni eser arasındaki kandil, kandil zarfları, kemer 
ve kemer tokaları,takılar, aynalar, küre, buhurdan, 
tas, sini, lenger, tepsi gibi mutfak kullanım eşyala-
rı, silahlar, kilit ve anahtarlar, aydınlatma araçları 
v.d. Konya’nın Selçuklu ve Osmanlı döneminde 
önemli bir imal merkezi olduğunu göstermektedir. 
Cumhuriyet ve sonrası dönemde bu önemliliğin 

kısmen kaybolduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde 
yaptığımız araştırmalarda maden sanatlarının bir 
kısmının sanat olma özelliğini sürdürmek için çaba 
sarf ettiğini, bir kısmının ise zenaat olarak varlığını 
sürdürdüğüne şahit olmaktayız.

Bu araştırma günümüz Konya’sındaki metal 
(maden) sanat ve zenaatlerinin son örneklerini ve 
sanatçı-ustalarını tanıtmayı amaçlamaktadır.      

HAMMADDESİ MADEN OLAN 
EL SANATLAR- ZANAATLAR

Bakırcılık
Bakırcılık; hammaddesi bakır olan ve genel-

likle güğüm, ibrik, kazan, tas, sahan v.b mutfak 
ve ev eşyası olarak üretilen ürünleri kapsayan el 
sanatıdır. Konya’da önceleri Kapu Camii civarın-
daki eski Buğday Pazarının bulunduğu han içinde-
ki atölyelerde varlığını sürdüren bakırcılık sanatı, 
son yıllarda Yeni Otogar karşısındaki Bakırcılar 
Sanayi’nde var olma çabası sürdürmekteydi. Çar-
şı içerisinde faal iki atölye kalmıştır. Bu atölyeler 
Eski Garaj civarındaki Toros Han’da çalıştığı yıl-
larda mutfak kapları üretirlerken günümüzde sade-
ce şeker ve lokum kazanları yapmaktadırlar. Özel 
sipariş durumlarında semaver, cami âlemi, şömine 
kapağı da yapan ustalar bakır levhaları Gaziantep, 
Manisa- Kula’dan temin ettiklerini belirtmişler-
dir. Levhalar dövme tekniği ile kap formuna dö-
nüşmektedir. Günümüzde Konya’da yapılan bakır 
kap türleri arasında Konya’nın geleneksel düğün 
pilavlarında kullanılan leğen, yemek kazanları ile 
geleneksel Konya şekerlerinin kaynatıldığı şeker 
kazanları, leğen, ibrik(bardak), güğüm, siniler sa-
yılabilir. Bu kaplarda kenet, kaynak ve perçin gibi 
birleştirme teknikleri uygulanırken, günümüzde 
yapılan kap örneklerinde herhangi bir süsleme gö-
rülmemektedir.

Konya merkezinde imalatçı olmayıp, sadece 
bakır kap satımını gerçekleştiren dükkânlar İs-
tanbul Caddesi ve Mevlana Caddesi üzerinde yer 
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almaktadır. Ayrıca Kapu Camii ve Aziziye Camii 
civarındaki bazı zücaciye dükkânlarında da Kon-
ya’da yapılan kapların yanı sıra Kayseri, Gazian-
tep ve Kahramanmaraş’tan getirilen kaplar da sa-
tılmaktadır.

Yapım Teknikleri: 
Dövme tekniği: İnsanlığın bildiği en eski ma-

den yapım tekniğidir. Bu teknikte maden külçe-
leri kalhanelerde eritilmekte, hazırlanan kalıplara 
dökülmektedir. Kalıplar ağır çekiçlerle dövülerek 
levha haline getirilmektedir. 20. yüzyılın başlarına 
kadar kullanılan bu yöntem günümüzde kullanıl-
mamaktadır. Fabrikasyon olarak hazırlanan lev-
halara atölyelerde çekiçle dövülerek istenen biçim 
verilmektedir.

Döküm Tekniği: Kalhanelerde eritilen bakır 
hazırlanan kalıplara dökülmekte ve kap elde edil-
mektedir. Seri üretime uygun olan bu teknik Kal-

kolitik çağdan bu yana kullanılmaktadır. 
Tornada Çekme ve Perdahlama: Dövme veya 

döküm olarak yapılan eşyanın güzel görünmesi ve 
yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi tekniğidir. Bu 
işlem torna tezgâhları ve çarkta bugün de gerçek-
leştirilmektedir.

Birleştirme Teknikleri: Elde dövme veya dö-
küm olarak gerçekleştirilen eşyaların parçalarının, 
tutamak, sap veya emziklerinin tutturulmasında 
perçin, kenet, kaynak teknikleri ile genellikle ta-
mirlerde de lehim tekniği uygulanmaktadır.

Süsleme Teknikleri: Konya müze ve özel ko-
leksiyonlardaki günümüze ulaşan bakır kaplarda 
farklı süsleme tekniklerinin uygulandığı görülmek-
tedir. En yaygın kullanılan süsleme tekniği kazı-
madır. Ucu sivri çelik kalemlerle metalin yüzeyini 
kazıyacak şekilde desen yapma tekniğinin adıdır. 
Ayrıca kabartma, kakma, savatlama, telkari, delik 
işi(ajur) kaplama ve yaldız teknikleri ile süslemede 
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yapılmıştır.
Usta: Bakırcılık ile ilgili araştırmalarımız 

yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. Bu süre zarfında 
karşılaştığımız birçok usta bu sanatı bırakmıştır. 
Bunlardan biri Osman Şahin’dir. Günümüzde tek 
sanatçı kalmıştır.

Kemal Aslan: 1960 Ermenek doğumludur. 
İlkokul mezunu olan sanatçı 1972’de bakırcılığa 
başlamıştır. 1974 yılında Konya’ya gelen Kemal 
Aslan günümüze kadar her türlü kap yaptığını yay-
gın olarak şeker ve pilav kazanları, minare âlemleri 
yaptığını belirtmiştir (9.09.2015 tarihinde yapılan 
mülakat). Günümüzde tarihi Gevraki Han’da sana-
tını sürdürmeye çalışmaktadır.

Bıçakçılık
Bıçakçılık;  insanoğlunun bazı varlıkları, eş-

yaları, yiyecekleri kesmek için kullandığı metal bir 
araç yapma çabası sonucu ortaya çıkan el sanatla-
rından biridir. Bıçağın ilk örnekleri yontma taş ça-

ğında taştan yapılmıştır. Tunç çağında ise tunçtan 
yapılmaya başlanmış, geliştirilerek kılıç, kama gibi 
kesici, delici silahların üretilmesine geçilmiştir.

Türk tarihinde, Göktürkler (552–743), Uy-
gurlar (744–1368) zamanında maden sanatı geliş-
miştir. Göktürk balbalları üzerinde kama ve kılıç 
tasvirleri vardır. Uygur fresklerinde de kılıçlar 
görülür. Kama ve kılıç tasvirlerine kahramanlık 
ve hâkimiyet simgesi olarak yer verilmiştir. Sel-
çuklu ve Osmanlılar zamanında bıçak, kılıç yapımı 
önemli bir sanat alanı olmuştur.

Kültürümüzde bıçak günlük eşya oluşunun 
yanı sıra silah olarak değer taşır. Eski bıçaklar, si-
lahlar ata yadigârı olarak saklanır, sergilenir. Ana-
dolu’yu gezen seyyahlar Türklerin kıyafetlerinden, 
takındıkları bıçak ve kılıçlardan söz etmişlerdir(-
Karpuz, 1992, 117).

Konya’nın Selçuklu ve Osmanlı devrinde 
önemli bir madeni eserler, bıçak üretim merke-
zi olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet döneminde 
Konya çarşısında bıçakçı dükkânları bıçak yapma 
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işini sürdürmüşlerdir. Koyun kırkma bıçakları, bağ 
bıçakları, mutfak bıçakları, cep bıçakları (çakılar) 
üretilmiştir.

Yapım Araçları: 
Ocak- Körük: Bıçak yapılacak parçaların dö-

vülerek biçimlendirilmesi ve su verilmesinde kul-
lanılır. 

Örs: Parçaların boyutuna göre çelik levhaları 
kesmeye yarayan alettir.    

Makas: Bıçakların boyutuna göre çelik levha-
ları kesmeye yarayan alettir.

Mengene: Bıçağı sabit halde tutup, üzerine iş-
leme yapılmasını sağlayan alettir. 

Kösre (köstere) taşı: Bıçakların yüzeylerinin 
parlatılmasında kullanılır. Bir kolla döndürülen 
silindir kesitli özel bir taştır. Günümüzün ustaları 
kösre taşının yanı sıra motor, zımpara taşı-keçe de 
kullanmaktadırlar.

Bıçak yapımında kullanılan el aletleri ise; 
çekiç (el çekici, pervaz çekici), keskiler, kıskaç, 
maşa, iv(oluk açma aleti), dalduz(kının içini bo-
şaltan alet), dipcik, pervaz, elma ve boynuz, kalıp 
aletleri, yazı aleti, kaplama takma kerpeteni, zımba 
demirleri ve altlıkları, havya, eğe, testere ve deği-
şik bıçaklardır.

Yapım Aşamaları:
Bıçağın hammaddesi çeliktir. Bıçak yapı-

mında Karabük Demir-çelik fabrikasından gelen 
çelikler kullanılmaktadır. Kullanılacak çelikler 
bıçakların şekline göre kesilerek bıçak yapımına 
başlanır.  Körük ateşinde ısıtılıp, dövülerek taslak 
bıçak biçimi verilir.

Çelik malzeme fes rengini alınca su verilir. 
Çeliğe su vermek bıçağın kalitesini belirler. 
“Kadını sevdiren huyu, bıçağı sevdiren suyudur” 
diye bir usta sözü vardır. Daha sonra taşlanır ve 
perdahlanır.

Keçi, manda, inek, camız boynuzu veya kemi-
ği, kayısı, ceviz, şimşir gibi ahşap malzemelerden 

sap takılır. Manda boynuzu ısıtılarak şekillendiri-
lir. Kemik olan saplarda özellikle hayvanın kaval 
kemiği alınıp, testere ile kesilerek istenen şekil 
verilir. Ahşap malzeme daha çok ekmek ve kasap 
bıçaklarında kullanılmaktadır. Günümüzde sanat-
sal olmayan seri üretimde madeni ve plastik saplar 
yaygındır.

Yaygın kullanılan Konya ev bıçaklarının uç 
kısımları sivri olmaz. Bir bıçakla koyun kesilir, yü-
zülür, evde kullanılır(Şükrü Kırklıkçı, 23.07.2013 
mülakat). Ev bıçakların yanı sıra kesimhane, ka-
sap, halı makası, halı dokuma aleti kirkit de üre-
tilmektedir.

Ustalar: 
Ahmet Kırklıkçı: 1930 Yılında Konya’da 

doğdu. Bıçakçılık dede mesleğidir. Büyük dedesi 
Ahmet Usta bugünkü çalıştığı dükkânda Ermeni 
ustaların yanına çırak olarak girmiş (1857) ve bı-
çak, balta, keser, satır yapmışlardır. Daha sonra bu 
dükkânı 16 sarı liraya satın alarak işletmeye baş-
lamışladır. Oğul Ahmet usta da aynı sanatla uğraş 
vermiştir. Ahmet Kırklıkçı dönemindeki ünlü usta-
lardan bazıları şunlardır: Ömer Usta, Şaban Usta, 
Üzümcünün Mehmet Usta, Recep(Ağa) usta ve 
Hüseyin Usta.   

Torun Ahmet usta bu sanatı babasından öğ-
renmiştir. Yaşamı boyunca büyüklerinden aldığı 
meslek ahlakıyla hizmet verdiğini ve kaliteli bı-
çaklar yaptığı bilinmektedir. 1957 yılında belediye 
tarafından ödüllendirildi. Bıçakları için patent aldı. 
Rahmetli ustanın oğlu Şükrü Kırklıkçı babasından 
devrolan Aziziye Camii karşısındaki dükkânını 
yenilemiş ve günümüzde hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Refik Ercan: 1984 doğumludur. Bıçakçı-
lık sanatını sürdüren 4. Kuşaktır. Eski Buğday 
Pazarındaki dükkânında satış ve bileyileme işini 
sürdürmektedir.

Refik Ercan: 1984 doğumludur. Dört kuşaktır 
bıçakçılık mesleğini sürdürmektedir. Eski Buğday 
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Pazarındaki atölyesinde bıçak satışı ile birlikte bi-

leyileme de yapmaktadır.

Bileyicilik
Bileyicilik, kesici aletlerin körelen ağız kı-

sımlarının keskin hale getirilmesidir. Bileyicilik 

bıçakçılık sanatına bağlı zenaatlerdendir. Bir adı da 

“zağcılık”dır (Anonim, 2013,102).Bileyileme işi 

çelik malzemeden olan kama, kılıç, bıçak gibi bü-

tün kesicilere uygulanır. Bu iş için bileyleme mo-

toru kullanılır. Bıçakların ağız kısımları yanlış kul-

lanımdan dolayı bazen çapaklanır(ağızda kopma 

ve eğrilikler olur). Bunların düzeltilmesine “kırağı 

alma işlemi” denir. Bıçağın ağzının bileylenmesin-

de dikkat edilmesi gereken en önemli husus çark-

ta inceltme yaparken bıçağın ağzı döner, eğilir ve 

kırılır. Ağzının dönmemesi için hassas kavranmak 

ve dikkatli olmak gerekir. Bıçağın ağzı “balıksırtı” 

kıvamında olmalıdır(Refik Ercan’la 5.11.2015 ta-

rihli mülakat). 

Adem Ersoy, 1995 yılından bu yana bıçakçılık 

ve bileyicilik yapmaktadır. Baba mesleğidir( Kapı 

Cami civarı, Fıçıcılar sokak, No:25’de yapılan mü-

lakat).  

Ferforje yapımı
Ferforje Fransızca «Fer forgé” kelimesinden 

gelmekte ve “dövme demir” anlamındadır. De-

mir’in dövülerek işlenmiş süslü kompozisyonlar 

ortaya çıkarma işine denilmektedir. Günümüzde 

bahçe- pencere- balkon ve merdiven korkulukları 

ile günlük yaşamda kullanılan çeşitli süs eşyaları, 

Ferforje parçalar
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banklar, sandalyeler, masalar ve kapılarda da kul-
lanılmaktadır.

Konya’da İstanbul Yolu üzerindeki Demir-
ciler Sanayi, Ankara Yolu üzerindeki 2. Organize 
Sanayi ve Meram Sanayi’deki imalat ve montaj 
atölyelerinde ferforje yapımı sürdürülmektedir. 

Ferforje imalatında 1. Sınıf kütük malı(demi-
rin filizi) kullanılır. Daha düşük kalitedeki imalat 
için geri dönüşüme kazandırılan eski gemiler, atık 
madenler eritilir ve tekrar piyasaya sürülür. Buna 
“sac malı” denir.

Çelik madeni de kullanılmaktadır. Ana ve 
yardımcı parçalar Konya dışında Denizli, Karabük, 
Bursa ve İstanbul’da üretilmekte ve piyasaya 
sunulmaktadır. Topuz, mızrak, lokma v.d. gibi ad-
larla anılan parçalar Konya’daki atölyelerde iste-
nen desene uygun bir araya getirilmektedir. Parça-
lar döküm tekniği ile yapılmaktadır. Birleştirmede 
eskiden perçin, günümüzde ise kaynak kullanıl-
maktadır. Tarihi yapıların kapı ve pencerelerinde 
de kullanılmaktadır.

Usta
Aziz Asar: Ermenek’lidir. 13 yaşından beri bu 

işle uğraşmaktadır. Meram Sanayi’ndeki atölyede 
hizmet vermektedir.

Kalaycılık
Kalaycılık, bakır madeninden yapılmış kap 

kullanımının zorunlu hale getirdiği zanaatlerden 
biridir.  Bakırcılığa bağlı olarak varlığını sürdür-
müştür. Bakır kaplar zamanla okside olduklarından 
yüzeylerin yiyecekle temasının engellenmesi ge-
rekmektedir. Bu nedenle bakır kaplar yüzyıllardır 
kalaylanarak kullanılmaktadır.

Kalay, bir elementdir, simgesi Sn’dir ve Latin-
ce stannum’dan gelir. Gümüş rengindedir. Hava ile 
temas ettiğinde kolay okside olmaz. Günümüzde 
Malezya, Bolivya, Tayland, Endonezya, Nijerya, 
Çin gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede 
kalay madenciliği yapılmaktadır. Anadolu’da en 

eski kalay madeni ocağı Niğde Celaller Köyü, yö-
resindedir. Tunceli, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul- 
Şile, Eskişehir, Bursa, Manisa, Kırşehir, Amasya, 
Uşak, Niğde, Sivas, Aksaray yörelerinde de kalay 
madeninin olduğu bilinmektedir (Diyarbakırlıoğlu.
com). Kalay yumuşak ve kolay şekil verilebilir bir 
maden olduğundan insanlık tarihinde M.Ö.3000’li 
yıllara kadar uzanan tarihi geçmişi vardır.

Kalay yapımında kullanılan araç ve gereçler:
- Kalay: Isıtıldığında eriyen bir maddedir. Dö-

vülebildiğinden kolayca tel veya levha haline geti-
rilebilir. Zehirleyici değildir. Kalay ocakları odun 
kömürüyle ısıtılır.

- Nişadır: Amonyak tuzu olarak bilinen amon-
yum klorür bileşiğidir. Metalin yüzeyinde oluşan 
oksit tabakasını kaldırdığından malzeme lehime 
uygun hale gelir. Beyaz toz şeklindedir.

- Kalaycı pamuğu: Steril pamuktan farklı 
olup, rulo şeklinde ve avuç içerisinde kolay hare-

Kalaycı Mehmet Kalender
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ket ettirilebilen bir pamuktur.
- Kıskaç: Kalay yapılacak malzemeyi tutmak 

amacıyla kullanılan bir tür maşadır.
- Körük: Ateşin harlanması için kullanılan, ge-

nellikle manda derisinden yapılmış, hava üflemek-
te kullanılan bir eşyadır.

- Örs: Bakır kabın içini temizlemek için kulla-
nılan ince uzun deridir.

- Tokmak: Kalaylanacak kabın kenarlarını dü-
zeltmek için kullanılır.

- Çekiç: Kabın ezilen veya zamanla zarar gö-
ren yerlerini düzeltmede kullanılır.

- Motorlu fırça: Kabın kenarlarının düzeltil-
mesi ve temizlenmesi için kullanılır.

- Kok kömürü: Ocağın yakılması için kulla-
nılır.

- Demir makası: Bakır kabın kesilmesi için 
kullanılır.

Uygulanan Teknikler:
Tavlama: Daha önceden kalaylanmış kapların 

yüzeyindeki yağ ve atıkların giderilmesi için orta 
sıcaklıkta yakılmasına “tavlama” denilmektedir. 
Hiç kalaylanmayan kaplara kızıl kap denir ve bun-

lara tavlama uygulaması yapılmaz.
Temizleme: Tavlanan kaplar tuz ruhu ile sıva-

narak kalaylanacak olan kısımlar ince kumlarla si-
linir. Böylece kalaylanacak zeminin kalay almasını 
engelleyecek tüm etkenlerden arındırılması sağla-
nır. Ezilen,  zarar gören yerler çekiç veya tokmakla 
düzeltilir ve onarılır.

Kalaylama: Kaplar ısıtılır ve çubuk halinde-
ki kalay sıcaklıktan dolayı erir ve kaygan hale ge-
lir. Kalayın pamuk ve nişadır yardımıyla zemine 
düzenli yayılması sağlanır ve böylece tüm yüzey 
kaplanır.

Kalayla lehim işleri de yapılmaktadır. Günlük 
yaşamda kullanılan birçok eşyanın boyun, kulp, 
emzik gibi parçaları gövdeye kalay lehimi ile tut-
turulmaktadır. Lehimlemede el kaynağı, kerpeten, 
uçlu kalem gibi araç-gereçler kullanılmaktadır. 
Uygulamada, lehimlenecek parçanın birleşim yeri, 
tuz ruhu ile temizlenir ve el kaynağı ile ısıtılan bir-
leşim yeri erimiş kalayla sıvanır. Soğuduktan sonra 
kalay katılaşır ve işlem tamamlanır (Anonim, 2014, 
64-65). Eskiden Anadolu’da gezici kalaycılar köy 
köy, mahalle mahalle dolaşıp kalay yapardı. Günü-
müz Konya’sında ise sayıları gittikçe azalmaktadır. 

Kalaycılar; Kamil Güneş (Karaman Cd. Em-
niyet han İçi No: 34), Mehmet Bulut, Mustafa 
Bircan, Mehmet Kalender, Eyüp Toptaş, Ramazan 
Atalan’dır. 

Kuyumculuk 
Altın, gümüş gibi değerli veya yarı değer-

li madenlerden takı, süs eşyası yapımı ile ilgili el 
sanatına kuyumculuk denilmektedir. Ancak yaygın 
yanlış, sarraf ile kuyumcunun aynı kategoride de-
ğerlendirilmesidir. Kuyumcu takı ve aksesuar ya-
pan, sarraf ise bunları satanlardır. 

Anadolu coğrafyasında günümüze kadar var-
lığını sürdüren pek çok toplumların altın, gümüş 
gibi değerli madenlerden kuyumculuk ürünü orta-
ya koyduklarını görüyoruz. Konya topraklarındaki 
en eski yerleşme yeri Çatalhöyük’ten başlayarak, 

Kalaycı Eyüp Toptaş atölyesi
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Selçuklu, Osmanlı uygarlıklarında da takı sana-
tının en değerli buluntuları Anadolu müzeleri ile 
Konya Müzelerinde bulunmaktadır. Günümüze de-
ğin kesintisiz var olan takı yapımının son yıllarda 
altın malzemeden yapılan ürünlerle sınırlandığına 
şahit oluyoruz. 

Günümüz Konya’sında Konya Ticaret Odası 
Meslek Grupları Raporuna (2003) göre Sarraf ve 
Kuyumcular 204 kişi olarak belirtilmiştir. Konya 
ve dışında yapılıp sadece satmakla uğraşanlar dı-
şında takı ve aksesuar yapan kuyumcuların sayısı 
bu sayının yarısından azdır(Yaklaşık 60-70 kişi). 
Yöre kuyumcularından edilen bilgilere göre bazı 
sarrafların Konya’da kuyumcu atölyeleri bulun-
maktadır. Bazıları ise İstanbul ve Adana’da bulu-
nan kuyumcularla çalışmaktadır. Kuyumcular ça-
lışma düzeninde türe yönelik bir sınırlamaya özen 
göstermektedirler. 2003 ve 2013 yılında kendisiyle 
görüştüğümüz Ahmet Ektem ve Taner Ektem ken-

dilerinin döküm tekniğiyle top küpe yaptıklarını, 
bazılarının bilezik üzerine çalıştıklarını, bazıla-
rının da sipariş üzerine ürün ortaya koyduklarını 
ifade etmiştir. Kuyumcu atölyeleri döküm ve pres 
baskı teknikleri ile çalışmaktadır. 

Konya’da geleneksel simgeleri öne çıkarmak 
amacıyla kuyumcuların sanatsal girişimlerde bu-
lunduğunu görmekteyiz. Bunlardan biri de Mevla-
na Başak ve Mevlana Kilitli Burma bileziklerdir. 
Bu tür tamamen Konyalı kuyum ustalarının bulu-
şudur. Kendisiyle görüştüğümüz Konya Sarraflar 
ve Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kara-
göz(kendisi de kuyum sanatçısıdır)Konya’ya özgü 
bileziğin yapımı hakkında şu bilgileri vermiştir( 
15.10.2015 tarihinde yapılan mülakat): Has altın 
olarak nitelenen külçe altının içine 22 ayara dönü-
şümünü sağlamak amacıyla bakır ve gümüş katılır. 
(T.S.E.’ne uygun 916 Milyem olarak 22 ayara geti-
rilir.) İşlem basamakları olarak;

Kuyumcu Mehmet Özkan



144 145

1. Metalin eritmesi, 
2. Çubuk halinde çekimi,
3. Tezgâhta işlem görerek(kaynak gibi) 
4. Bükme işlemini de yaptıktan sonra kilit-

li yapılacaksa kilit takılarak bilezik yapım işlemi 
tamamlanır. Üzerine çelik kalemlerle çizgi deseni 
atılır. Şimdi elektrikle çalışan makinalarla yapıl-
maktadır. Zımpara ve cilalama ile gerekli rötuş ya-
pılarak satışa hazır hale getirilir.

Yine Sayın Karagöz kuyumcu olarak tanım-
lanan kişinin tamir yapan, atölyeleri ise imal eden 
yer olarak tanımlandığını ifade etmiştir. Eskiden 
elde ya da döküm tekniğiyle çalışan atölye sayısı 
4-5 iken, günümüzde bu sayı 12’dir (Bu atölyelerin 
çalışma şekillerini güvenlik gerekçesiyle görüntü-
leyemedik). Bu atölyelerde çok sayıda sanatçı ya 
da usta hem Konya hem de Türkiye sarraflarına 
üretim yapmaktadır. 1990’lı yıllarda atölyelerde 
çalışan ustalardan bazıları Sadrettin EKEN(bile-

zikçi olarak tanımlanmıştır), Ahmet GÜMÜŞOK 
(Kontur lakaplı-Rahmetli), Hüsnü DURMAZ, İs-
mail KARAGÖZ, Fatih ARSLAN’dır.

Kuyumculuk alanında altın yanında gümüş 
takı yapımında yetişen sanatçı ve atölyeler bu-
lunmaktadır. Ali Can BOYACI erkek yüzüğü ko-
nusunda ihtisaslaşan sanatçılardandır. Yaptığı yü-
züklerde has gümüş(925 ayar) olarak tanımlanan 
gümüşü sarraftan almaktadır. Kasa haline getir-
mektedir(kalıp hazırlıyor). İstenen taşa göre yuva 
yaparak mıhlama tekniği ile taşı oturtmaktadır. Gü-
müşün yanı sıra süslemede bakır ve pirinç karışımı 
bronz kullanmaktadır. 

Yapımında kıl testere, cila motoru, freze, ok-
sijen kaynağı gibi alet ve araçlar kullanmaktadır. 
Kabartma süslemeli parçalar oksijen kaynağı ile 
sabitlenmektedir. Asit ve cam boyası karıştırılarak 
elde edilen boya ile süsleme yapılmaktadır. Sanatçı 
sadece erkek yüzüğü ve madalyon(erkek kolye-

Kuyumcu Yunus Aru eşi ve oğlu ile
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si) üretmektedir. Süsleme amaçlı olarak tezhip ve 
hat sanatının örneklerinden yararlanarak Esma-ül 
Hüsna, tuğra, semazen, Mevlana’dan özlü sözler 
gibi yazılı ve figürlü bezemeleri de yaptığı ürünle-
re aktarmaktadır.

Kuyumculuk sanatı, günümüzde Konya mer-
kezi dışında Ilgın ilçesinde de Kırım’dan göç eden 
aileler tarafından sürdürülmektedir. Bunlardan biri 
Yunus ARU ve ailesidir. 

  Yunus ARU, bu zanaatı babası İlyas ARU’dan 
(95 yaşında) öğrendiğini ve 8 yaşından beri mes-
leğini severek yaptığını ifade etmektedir. Baba-
ları kılıç-hançer yapmıştır. Günümüzde yaptığı 
ürünleri evde, eşi ve oğlu ile gerçekleştirmektedir. 

Bu meslekten kazanç sağlayıp aynı zaman-
da da seri üretim yapmaktadır. Yapılan ürünleri 
Yörükler ve Türkmenler ile Alevi Tahtacılar al-
maktadır. Ayrıca Aşağı Çiğil, Belekler, Bolvadin 
Karabağ, Çöl Ovası, Balıkesir Dursunbey’ de de 

satılmaktadır.
Yapım Aşaması: Malzemeler İstanbul’dan 

plakalar halinde temin edilmektedir. Pirinçten ya-
pılan kalıpların üzerine geçmişten gelen desenler 
uygulanmaktadır. Daha sonra plakalar kalıplar 
üzerine yerleştirilerek desenler çıkarılmakta ve bu 
işlemin ardından çekiç, biz vb. araçlarla desenler 
belirginleştirilmektedir. Son olarak plakanın etra-
fına kaynak yardımıyla kenar birleştirmesi yapıl-
makta zımpara ve keçe ile parlatılmaktadır. Eğer 
hazırlanan yuvalara özel bir birleştirici ile cam 
veya taş konularak, tırnakla sıkıştırılmaktadır.

Elde edilen ürünler aynı zamanda kauçuk dö-
küm kullanılarak da yapılmaktadır. Kauçuk döküm 
çiğ iken desenler baskı yapılıp pişirildikten sonra 
kalıp görevi görmektedir. Kauçuk döküm daha çok 
seri üretimde kullanılmaktadır.

Kullanılan Metal Malzemeler: Alpaka, gü-
müş, bakır, metal, zamak, pirinç, altındır.

Naht Hakkak M. Köseoğlu
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Elde Edilen Ürünlerden bazıları; kemer tokası 
(boynuzlu), köstek, tepelik, alınlık, pazubent, boyun 
hamaylısı, kemer, muskalık, bileklik, anahtarlıktır.

Ustalar: 
Ahmet Ektem: 1971 Konya doğumludur. 

Baba mesleği olarak yaptığı kuyumculuğu 12–13 
yaşından beri sürdürmektedir.

Taner Ektem: 1976 Konya doğumludur. 25 
yıldır bu işle uğraşmaktadır.

Mehmet Özkan: 1962 Konya doğumludur. 
Aslen Hadim’lidir. 1974 yılından beri bu işle uğ-
raşmaktadır. Sipariş üzerine altın ve gümüş takılar 
yapmaktadır. Konya’da bu işle uğraşan birçok ki-
şiyi yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları; Halit Koçak, 
Hasan Çoban, Himmet Kaymak, Yusuf Koçak (Ka-
raman’da çalışmaktadır)tır. 

Ömer Kağnıcı: Gümüş takı ustasıdır. 1963 
Konya doğumludur ve 1978’den beri bu işle uğraş-
maktadır.  Gümüş malzemeler küçük toplar halinde 
ve 1000 ayar değerinde İstanbul’dan gelmektedir. 
Yine İstanbul’da bulunan tasarımcıların yaptığı de-
senleri kalıplarını hazırlatarak küpe, bileklik, kol-
yeden oluşan takımlar yapmaktadır (Aral, 2005, 
191-206). Bu çalışma ile kendisiyle görüşmek is-
tediğimiz ustanın mesleğini çocuklarına bıraktığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

İsmail Karagöz: Konya Sarraflar ve Kuyum-
cular Derneği Başkanı’dır. 1972 Konya-Karatay 
ilçesine bağlı Göçü Köyü doğumludur. Çocukluk 
yaşlarından itibaren kuyumculuk yapmaktadır.

Ali Can Boyacı: 24 yaşındadır. Konya Cihan-
beyli doğumludur. 14 yıldır takı ile uğraşmaktadır. 
2011 yılında Ankara’da düzenlenen Ulusal Beceri 
Yarışması’nda(Shills Turkey) birincilik ödülü al-
mıştır. 

Yunus ARU: 1958 Ilgın- Çukurcami do-
ğumludur. Oğul Mustafa ARU 32 yaşındadır ve 
çocukluğundan beri babasıyla birlikte bu sanatla 
uğraşmaktadır. 

Metal Oyma Sanatı 
(Naht)-Hakkaklık
Naht Arapça bir kelimedir. Yonma, yonulma, 

oyma (Develioğlu, 1970: 956) anlamındadır. Naht 
(oyma), ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller 
vücuda getirmek sanatı (Arseven, 1966: 1496) ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu sanat daha çok ahşap için 
kullanılmaktadır. Bu sanatın metal veya sedef mal-
zemeler üzerine uygulamalarını rahmetli Mehmet 
Köseoğlu uzun yıllar sürdürmüştür. Günümüzde 
ise oğulları Rahim ve Kenan Köseoğlu tarafından 
sürdürülmektedir.  

Naht sanatının 7.-10. yüzyıl’a ait Emevi ve Ab-
basi devirlerindeki eserlerinde Helenistik ve Sasani 
tesirli tezyinat egemen görünmektedir (Özönder, 
1989: 89). Ahşap yüzeylerin dantel gibi delikli şe-
kilde oymalarla bezendiği ajur tekniğinde örneklere 
daha çok rahlelerde rastlanır (Öney, 1992: 140). 

Osmanlı Döneminde naht sanatı ile birbirin-
den güzel eserler verildiği görüyoruz. Bu dönemde 
ahşabın yanı sıra sedef, fildişi, gümüş, altın, inci 
ve kıymetli taşların da delik işi tekniği ile süslen-
diği örneklerle karşılaşılmaktadır (Özönder, 1989: 
89–91).

Yapılışı ve Kullanılan Araç- Gereçler:
Hat sanatının oyma olarak gerçekleştirilme-

sinde ilk önce uygulanması istenen hat seçilmekte-
dir. Bu hat eser uygulanacak yüzeye göre (takı, lev-
ha, dekoratif aksesuar v.b. ) istenen boyuta getirilir.  
Altın, pirinç, gümüş, sedef, suni sedef, fildişi gibi 
istenen malzeme üzerine desen yapıştırılır. Daha 
sonra çıkarılması istenen yerler delinir ve bu deli-
nen yerlerden testere takılır ve kesilir. Kesme işle-
mi bittikten sonra tamamı benzine atılır ve yapış-
tırılan yazının şablonunun çıkması sağlanır. Daha 
sonra su zımparası ile zımparalanır. Desen üzerine 
nakış atılacaksa kavak ağacından yapılan rokele 
tahtası üzerine çakılır. Çapa kalemi ile hatları be-
lirlenir. Çizgili kalem ile hatları belirlenir. Çizgili 
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kalem ile desendeki örneğin yaprağın damarları da 
belirlendikten ve iç oyma kalemi ile yaprakların 
ortası açıldıktan sonra nakışlama işlemi tamamla-
nır. Daha sonra cila motorunda parlatılır. Eser altın 
kaplama yapılmak isteniyorsa İstanbul’daki atöl-
yelere gönderilerek kaplanması sağlanır. 

Metal oymacılık sanatında kullanılan malze-
meler şunlardır:  

Makas: Sac ve plaka kesmede kullanılır.
El matkabı: Delik açmak için kullanılır. 
Elektrikli Matkap (Freze) : Delik açmak ama-

cının yanında taşlama yani zımparalamada da kul-
lanılır.

Testere ve Testere Kolu: Yazının kesilmesinde 
ve desenin ortaya çıkarılmasında kullanılır.

Kalemler:
-Çapa Kalemi: Hat yazısının giriş ve çıkışları-

nı (başlama ve bitiş) belirlemek için kullanılır.
-Çizgili Kalem: Desen üzerinde kumlama ve 

çizgileme, gölgeleme işlerinde kullanılır.
-İç Oyma Kalemi: Ağız kısmının bir tarafı 

keskin ve düz, diğer tarafı yuvarlaktır. Desenin iç 
oyuntularını belirlemede kullanılır.

-İngele Kalemi: Çok keskin ve çok incedir 
(Sıfır çizik oluşturmak için kullanılır).

Çift: Ufak parçaları cımbız gibi tutmada kul-
lanılır.

Kargaburun: İnce tel kıvırmada kullanılır.
Yassıağız: Tel gibi parçaları tutmak, sabitle-

mek için kullanılır.
Pense: Parçanın büyüklüğüne göre parçayı kı-

vırmak için kullanılır.
Sürgülü: Deseni, kesilecek yüzeye sabitle-

mek, sıkıştırmak için kullanılır.
Eğe:  Yassı eğe düz satıhların pürüzünü gider-

mek için, balıksırtı eğe ise bombeli satıhların yüze-
yinin düzeltilmesinde kullanılır.

Cila Motoru: Eserin yüzeyini parlatmak için 
kullanılmaktadır. Bu motorun iki başı vardır. Her 
iki tarafında bulunan ve keçe olarak adlandırılan 
93 kat tülbent bezi konularak oluşturulan parça bu-

lunur. Bir tarafına zımpara izini almak için pomza 
taşı yerleştirilir. Diğer tarafta parlatmak amacıyla 
yeşil taş kullanılır. Gerçek keçe malzeme tepsi, 
çaydanlık gibi büyük parçaların zımpara izini al-
mak için kullanılır.

Ustalar:
Mehmet Köseoğlu:
Ahşap oyma, delik işi tekniğini metale uygu-

layan Mehmet Köseoğlu 1932 yılında Konya’da 
doğmuştur. Konya Merkezde bulunan Hakimiyeti 
Milliye İlkokulunu tamamlayan sanatçı 1942–43 
yılında meslek olarak kuyumculuğu seçmiştir. 
Kuyumcu Leon adında Ermeni ustanın yanında 
çalışmaya başlamıştır. Bir müddet çalıştıktan son-
ra askere giden sanatçı askerlik dönüşü kuyumcu 
Mevlana soyundan Rıfat NAZIROĞLU’nun yanı-
na girdi. 1957 yılında ustası ile birlikte hat sanatı-
nı oyma olarak çeşitli malzeme üzerine uyguladı. 
1959 yılından itibaren de yalnız çalışmaya başladı. 
Uzun bir süre Mevlana Haftası etkinlikleri içinde 
yaptığı eserleri sergileyerek dünyaya tanıtmaya ça-
lıştı. 

Bunun yanı sıra İstanbul Yıldız Sarayı’nda, 
İstanbul Sergi ve Spor Salonu’nda, Bursa’da, An-
kara’da, Mersin’de (Kanser Hastanesi yararına) 
sergiler açtı. 1997 yılında da Kültür Bakanlığının 
emriyle 12 kişiye bu sanat dalında kurs veren sa-
natçı ne yazık ki 1999 yılında geçirdiği rahatsızlık 
sonucu felç oldu. Ustanın rahatsızlanıp işini bı-
rakmasından sonra oğulları bayrağı teslim aldı ve 
bu sanatı devam ettirmek, tanıtmak amacıyla çaba 
vermektedirler. Mehmet Köseoğlu 2006 yılı Şubat 
ayında Hakkın rahmetine kavuştu.

Ahşap sanatında da karşımıza çıkan ve kıl 
testere ile oyma, kesme veya delik işi tekniğini 
pirinç, altın, gümüş, sedef, fildişi gibi malzeme-
lerde uygulayan Mehmet Usta özellikle Osmanlı 
İmparatorluk dönemi hat sanatından yararlanılarak 
oluşturduğu reprodüksiyon çalışmaları geçmişle 
günümüz arasında bağ kuran örnekleriyle dikkat 
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çekmektedir (Barışta, 2005: 301–302). 
Rahim Köseoğlu:
Mehmet Köseoğlu’nun büyük oğludur. 1961- 

Konya doğumludur. Ortaokul İkinci sınıfa kadar ki 
eğitimini Konya’da sürdüren sanatçı, daha sonra 
eğitimini bırakarak babasının atölyesinde hat oy-
macılığı çalışmalarına başladı. Babasıyla birlikte 
her türlü tanıtım etkinliğine katılan sanatçı, 1997 
yılındaki Kültür Bakanlığı tarafından açılan Hat 
Oymacılığı kursunu başarıyla tamamlamış,  “Hat 
Oymacılığı” belgesini almış ve kendi atölyesini 
açmıştır. Bu sanatı halen Konya’da Tevfikiye Cad-
desi, Âşık Şemi Sokak, No:14, Kat:2’ deki atölye-
sinde sürdürmektedir.

M. Kenan Köseoğlu: 
M. Köseoğlu’nun küçük oğludur ve 01. 05. 

1965 Konya doğumludur. 1997 yılında açılan kur-
sa katılarak sertifika alan sanatçı önceleri babasıyla 
daha sonra ağabeyi ile birlikte hat oymacılığı ça-
lışmalarını sürdürdü. Şu anda Konya’da Mevlana 
Caddesi üzerindeki Altın Çarşı, No: 10’daki atöl-
yesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Rahim ve Kenan Köseoğlu hat sanatçısı olma-
dıkları için hat sanatçılarının yazılarının kopyasını 
çıkarmaktadırlar. Sadece süsleme detaylarında sa-
natçı yetkilerini kullanarak bazı ilave ve değişik-
liklere gitmektedirler.

Eserlerinin kompozisyonlarında bitkisel, ge-
ometrik, figürlü, nesneli, mimarili tasvirler görül-
mektedir. Tuğra, Mevlevi sikkesi, Semazen, mezar, 
bayrak, yıldız, armut, gemi, daire, leylek, kuş, in-
san figürü biçiminde istif edilmiş hat eserlerini kul-
landıkları tespit edilmiştir. Sanatçıların ürün türle-
ri arasında başta levha, pano olmak üzere kolye, 
küpe, broş gibi takı çeşitleri, anahtarlık gibi takı ve 
aksesuarlar bulunmaktadır. 

Günümüzde bu işi sürdüren ustalar el sanatları 
ile ilgili herhangi bir odaya değil Saatçiler Derne-
ğine bağlı olarak çalışmaktadırlar.

Savatçılık: 
Savat; gümüş eşyaları süslemek için, yüzeye 

açılan yivlere kükürt, gümüş, bakır veya kükürt, 

Hakkak R. Köseoğlu Kenan Köseoğlu
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kurşun ve bakırdan elde edilen karışımın(niello) 
akıtılması ile yapılan süsleme tekniğine verilen 
addır. Savat Arapça “kara”, “karanlık”, “karalama” 
anlamındaki sevad kelimesinden dilimize girmiş-
tir. Kalemkarlık’da denilmektedir. 950 ayar gümüş 
üzerine savat yapılmaktadır. Savatta kullanılan 
maden ölçüleri şu şekildedir: 4 ölçü kükürt, 1 ölçü 
bakır, 1 ölçü kurşundur. Bazen bu karışıma 1 ölçü 
gümüş de eklenebilir. Elde edilen karışım da siyah 
renklidir ve gümüş yüzeylerde renk kontrastı oluş-
turur. Üç şekilde yapılmaktadır: 

- Düz savat
- Perdaz veya tırtıllı savat
- Oyma savat
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan siga-

ra ağızlığı, tabaka, fincan zarfı, mücevher kutusu, 
saat muhafazası gibi örneklere uygulandığı görül-
mektedir.

Yapımında önce desen çizilir. Sonra çelik ka-
lemle çizgiler oyulur. İspirto alevi ile eritilen karı-
şım içine doldurulur. Ateşte pişirilir. Kuruyan toz 
maden oluklara dolar. Soğuduktan sonra tamamen 
yüzeyle bütünleşen savat, ince eğe ve su zımparası 
ile tesviye edilir. Daha sonra deri parçası veya silis-
yumlu kil (Trablus toprağı) ve zeytinyağı karışımı 
ile cilalanır. 

Osmanlı döneminde bu sanatın en güzel ör-
nekleri yapılmıştır. Ülkemizde Van, Diyarbakır 
gibi merkezlerde yapıldığı bilinmektedir. Kon-
ya’da da bu sanatın yapıldığını öğreniyoruz. Günü-
müzde Konya Etnografya Müzesi’nde savat işçi-
likli sigara ağızlıkları ve takı örnekleri mevcuttur. 
(Karpuz, 1997: 31-36) 

Tenekecilik 
Teneke, yumuşak çelikten yapılmış, üstü kalay 

kaplı ince saca denir. 19.Yy’ın sonlarında galva-
nizli sac, teneke kullanılarak ev ve mutfak eşyaları 
kap-kacak, yağmur olukları, fenerler gibi eşyalar 
üretilen bir zanaat-sanat alanıdır. Teneke ile süslen-
miş sandıklar İstanbul’da üretilip, Rumeli ve Ana-

dolu’ya gönderilmiştir(Barışta, 2005, 302–303).
Tenekeci dükkânlarında örs, çekiç, makas, le-

him yapmak için havya(çekiç biçiminde ucu bakır 
alet), ocak, mengene, pürmüz gibi aletler, nişadır, 
kalay gibi maddeler kullanılmaktadır. A.Sefa Oda-
başı, “Konya’da Bugün Önemini Yitirmiş Meslek 
ve Zanaatlar” başlıklı makalesinde tenekecilik için 
şunları yazmıştır:

“Tenekecilik, lehimciliği de beraberinde ge-
tirmiştir. Eski tenekeciler bugün aynı isimle anılan 
“Tenekeciler içi” denilen yerde mesleklerini icra 
ederlerdi. Eski tenekeciler, fener, musluk, süzek, 
kumbara, idare lambası, ibrik v.s. gibi ev gereçle-
ri üretirlerdi. Ayrıca sabit tenekeci dükkânlarının 
yanında bir de seyyar tenekeciler vardı. Bunlar 
mahalle aralarında dolaşarak tamir işleri yaparlar-
dı. Tenekeciler, havyalarını bugünkü tenekecilerin 
aksine odun kömüründe kızdırarak lehim işlerini 
yapardı. Daha sonra benzin ocakları veya pürmüz-
lerde havyalarını kızdırdıklarından kömür ateşini 
terk ettiler. (ODABAŞŞI, 1999,2)

Yapımında; kesme, bükme, kenetleme ve kor-
don çekme gibi teknikler kullanılarak elle yapılan 
mimari elemanların yapıldığı merkezler arasında 
Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya ve Mu-
durnu gibi yerler sayılabilir (Anonim, 2014, 107). 
Teknolojinin gelişmesi sonucu bu meslek el sanatı 
olmaktan çıkmaktadır. Ürün yapımında kullanılan 
sac, günümüzde makaslarla kesilirken günümüzde 
elektrikle çalışan giyotinler kullanılmaktadır. Kı-
vırma işlemi de elektrikli silindirle yapılmaktadır. 
Süslemenin tamamen terkedildiği tespit dilmiştir.  

Bugünkü Konya’da var olan tenekeciler, ev 
gereçleri imal etmekten ziyade sanayi ve ev inşa-
atlarına yönelik işler yapmaktalar. Özellikle “dam 
olukları, oluk kovası, baca, çörten, saçak, davlum-
baz ve çinko kaplamalar gibi.” Günlük yaşamda 
veya mutfakta kullanılan ve günümüzde üretilen 
diğer eşyalar arasında; lamba, idare lambası, fener, 
soba, maltız, güğüm (su, süt, boza, şerbet, şalgam), 
kahveci yedeği, kahve tepsisi, semaver, berber 
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musluğu, güvercin yemliği, sandık sayılabilir.

Ustalar:
Seyit (Derviş) Yanıyor: 1937 Konya doğum-

ludur. İlköğrenimini Hâkimiyeti Milliye İlkoku-
lunda okudu. Mesleğe 14 yaşında babasının dük-
kânında intisap etti. Askerliğini Ankara’da yaptı.

Attarlar İçi, Cici Molla Sokak’ta 10 m2.dük-
kânında; ibrik, süzgeç, traktör yağ hunisi, kumba-
ra, tavuk suluğu, yemlik, pasta kalıbı, sucuk dol-
durma hunisi, ispirto ocağı, kandil gibi ev eşyaları 
ve ayrıca yağmur olukları, baca kenarları v.b. inşa-
at malzemeleri de üretmektedir. 

Seyit usta, zanaatlarının teknolojiye yenik 
düştüğünü, ürettiklerinin satılmadığı ve çırak ye-
tiştiremediğini belirtmiştir.

Demircilik
(Zuhal TÜRKTAŞ)
Tanımı, tarihi, Konya atölyeleri
Tarihi bir şehir olan Konya’da müzelerin ko-

leksiyonlarında bulunan ve Selçuklu ile Osmanlı 
dönemlerine tarihlendirilen altın, gümüş, bakır, 
tunç eserler Konya’da maden sanatının ulaştığı 
düzeyi göstermesi bakımından önemlidir (Karpuz, 
2003, 443). Maden sanatlarından küçük el sanatla-
rı çerçevesinde değerlendirilebilecek bir sanat kolu 
olan demircilik de Konya merkezi ve bazı ilçele-
rinde (Bozkır, Hadim, Ahırlı) milli bir sanat olarak 
tarihten bu yana gelişme göstermiştir. 

Demir, milattan önceki devirlerde gümüşten 
daha pahalı bir metal olarak bilinirdi. Kapı kolu, 
kapı tokmağı, kapı zili ve menteşe olarak kullanıl-
dığı kadar askerlere zırh yapımında da kullanılan 
demir, Roma döneminde endüstriyel amaçlı olarak 
imparatorluk kulelerinin yapımında da kullanıl-
mıştır. Demirin ziraat aletlerinin yapımında kul-
lanılmaya başlanması ise yine bu döneme rastla-
maktadır. Tarihsel olarak bakıldığında M.Ö. IV. ve 
I. yüzyıllar arasında demircilerin bir işbirliği içeri-
sinde oldukları bilinmektedir.

Demir çağı; Taş Devri ve Bronz Çağını takip 
eden yıllarda başlamıştır. Her ne kadar Mısırlıla-
rın M.Ö. 3000 yıllarında demirden balta ve keski 
kullandıkları ve Anadolu’dan gelen Hitit savaşçıla-
rının demirden yapılmış silah kullandıkları bilinse 
de Demir Çağının başlangıcı M.Ö. 1000 yılları ola-
rak düşünülmektedir.

İslam maden sanatında kullanılan başlıca ma-
denlerden olan demir-çelik daha çok silah ve alet 
yapımında kullanılmıştır (Erginsoy,1978,58). 

Konya ili demircilik sanatı açısından değer-
lendirilecek olursa, Cumhuriyet döneminde mer-
kez bedesten içerisinde bulunan ve bakırcılık, 
kalaycılık ve diğer maden sanatları ile ilgilenen 
dükkânlar dışında demircilerin sayısının 30 kadar 
olduğu bilinmektedir (Midhat, 1940, 36). Bu de-
mirci ustaları, ustalıklarını en iyi şekilde ispat et-
mek için büyük bir çaba göstermişlerdir. Çok eski 
tarihlerden bu yana şehrin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere faaliyet gösteren demircilik kapsamında ge-
nellikle silah, bıçak, kama, zirai el araçları (balta, 
keser, kazma, kürek, pulluk, saban, vs.) yapılmış-
tır. Ayrıca kapı tokmakları, mutfak araçları, hayvan 
koşumları, mimaride kullanılan araçlar ve müzik 
aletleri vb. yapımında da demir kullanılmıştır. 
(Odabaşı, 1998, 129). Çeşitli el aletlerinin fabri-
kasyon olarak üretilmediği tarihlerde ustalık iste-
yen bu el sanatı kolu, önemli bir geçim kaynağı 
olarak kabul edilmiştir. Özellikle silah ve bıçak ya-
pımında çeşitli süslemeler ile eserlere özellik ka-
zandırılmış ve kişilere özel ürünler tasarlanmıştır. 

 Ayrıca merkez Dere kasabasında ise demir-
cilik kapsamında değerlendirilebilecek tüfekçilik, 
önemli bir geçim kaynağı idi. Özellikle tüfeklerin 
altın kakma ve tezhipler ile süslendiği ve bazı ör-
neklerinin bugün müzelerimizde yer aldığını bi-
linmektedir. Bugün günümüzde ustalar yerlerine 
çırak yetiştiremediğinden elde üretimi yapılan tü-
fekler yerini fabrikasyon ürünlere bırakmıştır. Bu 
bölgede bugün Hasan ustanın elinden çıkmış 1268 
yılında üretilen altın kakmalı tüfek, ulaşılabilen en 
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eski örnek olup bugün Ankara Etnografya müze-
sinde bulunmaktadır (http://www.bozkiryildizi.
com/v4/print_bozkir.php 2012).

Demircilik kapsamında değerlendirilebilecek 
önemli bir üretim alanı da bıçakçılıktır. Konya’da 
bıçaklık bir demir sanatı olarak sürdürülmüş ve ki-
şiye özel çeşitli özelliği bulunan bıçaklar ustaların 
elinden çıkmıştır. Bugün Merkez Bedesten’de ka-
lan iki adet bıçak ustası günümüz bıçak ihtiyaçları-
nın tamamen fabrikasyon ürünler ile giderildiğini, 
kendilerine gelen siparişlerin ise artık bıçak üreti-
mi olarak değil, çeşitli tamirat ve keskinleştirme 
işlemleri olduğunu belirtmişlerdir. 2012 yılı itibari 
ile bu kişilerin demircilik faaliyetlerinin önemli bir 
kolu olan bıçakçılık ile ilgilenmiş son kişiler oldu-
ğu tespit edilmiştir.

Demir işçiliğinin bir başka alanı olan nalbant-
lık ise bugün Konya merkez de bu iş ile uğraşan 
birkaç işletme ile devam etmektedir. Tarihte hay-
vancılığın yoğun olduğu ve ihtiyacın günümüzden 
çok daha fazla olduğu yıllarda bedesten içinde nal-
bantlık önemli bir meslek alanı idi. Günümüzde bu 
alanda çalışan ve demiri şekillendirerek ihtiyaca 
yönelik ürün üreten iki adet nalbant kalmıştır. İm-
kânsızlık ve talep edilmeme nedeni ile yanlarında 
çırak ya da işi öğrenmek isteyen çırakları bulunma-
yan bu atölyeler, önümüzdeki yıllarda ne yazık ki 
tamamen kaybolacaktır.

Geçmişte yoğun bir çalışma alanı bulunan te-
nekecilik ve sobacılık ise günümüzde azalan ihti-
yaç ile birlikte merkez bedestende dönemlik olarak 
faaliyet gösteren 3-4 atölye ile temsil edilmektedir. 
Bugün bu atölyelerde çalışan demirci ustalarının 
yaş ortalaması ise 55 civarındadır. Geçmişte soba-
cılar içi olarak bilinen ve soba üretimi yapan işlet-
melerin son yıllarda faaliyetlerinin oldukça azaldı-
ğı tespit edilmiştir.

Günümüz ihtiyaçları değerlendirildiğinde de-
mircilik faaliyetleri bugün daha çok ferforje pen-
cere parmaklıkları üretimi ve benzer balkon vs. 
demiri üretimi ile çoğunlukla Konya merkezde 

Demirci Ustaları

Bozkır - Çağlayan’daki Son Bıçakçı Abdullah İZMİR

Bozkırlı Abdullah Usta’nın Eserleri



152 153

devam etmektedir. Bugün demircilik ile ilgili faa-
liyetlerin yapıldığı atölyeler ise tarihte olduğu gibi 
tarihi Bedesten içinde değil çeşitli sanayi sitelerin-
de yer almaktadır. Günümüzde yapılan demircilik 
faaliyetlerini el sanatı kapsamında değerlendirmek 
de oldukça zordur. Bu işletmelerde günün ihtiyaç-
ları çerçevesinde teknik ekipmanlardan (motorlu 
tezgâhlar vs.) faydalanılarak ürün hazırlanmakta-
dır. Ayrıca Konya’da1954 yılından bu yana faaliyet 
gösteren ve bu tür işletmeleri bir arada toplayarak 
ortak karar alınmasını sağlayan Konya Demir ve 
Emsali Sanatkârlar Odası bulunmaktadır.

Konya Demir Ve Emsali Sanatkârlar Odası
Oda, 1954 yılında Demir ve Emsali Sanayici-

ler Derneği  adı altında, Demirciler içinde kurul-
muştur.  1958 de Tevfikiye cad., 1960 da Gevra-
ki Hanı içinde,  1966 tarihinde 507 sayılı Kanun 
gereğince,  Konya Demir ve Emsali Sanatkarlar 
Derneği adı altında  faaliyetine devam etmiş, 1976 
da Demirciler Sanayi Sit. no:1,1983 de Demirciler 
san. Sarayköy sk. No:2 adresinde 1991 e kadar hiz-
met vermiştir.

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanununun, 
3741 sayılı kanunla yapılan değişiklikler çerçe-
vesinde dernek ismi oda olarak değiştirildiğinden 
03.06.1991 tarihinden itibaren “Konya Demir  ve 
Emsali Sanatkârlar  Odası”  olarak bilinmektedir.   
1991 yılında Vatan Cad. Esnaf Odalar  Birliği Kat: 
3/304 adresinde bugün hizmet verdiğimiz yer sa-
tın alınarak halen bu adreste faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Bugün demir işçiliği ile ilgili faaliyet gösteren 
işletme ve atölyelere profesyonel ve yeterli eğitim  
donanımına sahip kadrosu ile aralıksız hizmet ve-
ren kuruluş, koşulsuz üye memnuniyetini  temel 
ilke kabul ederek ve faaliyetlerini bu çerçevede 
sürdürerek yasaların çizdiği  sınırlar içerisinde  
hizmet  sunmaktadır (http://konyademircilerodasi.
org/,2015).

SONUÇ
Konya’nın Selçuklu döneminden bu yana ma-

den sanatları açısından önemli olduğunu günümüze 
ulaşan eserlerden anlamaktayız. Bunlarda kullanılan 
madenin ağırlıklı olarak tunç olduğunu söyleyebili-
riz. Bunun yanı sıra birkaç eserde, altın, gümüş ve 
pirinç malzeme ile karşılaşılmaktadır. Bunların bir 
kısmı Anadolu, bir kısmı da yurt dışı müzelerinde 
yer almaktadır. Osmanlı dönemi eserlerinde saray 
tarafından kullanılan eşyalarda altın ve gümüşün 
tercih edildiğini, halk kesiminde ise bakır madeninin 
daha yaygın kullanım alanı bulduğunu görmekteyiz. 
Özellikle mutfak eşyalarında yaygın olarak dövme 
ve döküm teknikleri uygulanmıştır. Süslemede ise, 
kazıma, kabartma, telkâri, savat, delikişi, kakma ve 
yaldız teknikleri uygulanmıştır. Süslemede Selçuklu 
dönemi eserlerinde figürlü bezeme ve yazı ön pla-
na çıkarken, Osmanlı dönemi eserlerinde ağırlıklı 
olarak bitkisel bezeme ile karşılaşılır. Bunu takiben, 
geometrik, mimarili bezeme, yazı, figür, nesneli be-
zemeler görülür.

Günümüz Konya’sında yukarıda belirti-
len ve hammaddesi maden olan sanat-zenaatler-
de süsleme yok denecek kadar azdır. Özellikle 
bakır kaplarda karşılaştığımız birkaç süslemeli 
örnekte tamamen sıradan ve özensiz süsleme 
görülür. Takı yapımı kuyumculukta döküm tekniği 
uygulanmakta, Konya’ya özgü simge ve motifler ön 
plana çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunlar; çift başlı 
kartal, semazen figürleri ve Mevlana’nın sözleri 
şeklindedir. Metal oymacılıkta ise hat sanatının ör-
neklerinin metale aktarıldığını görüyoruz. Savat tek-
niğini sürdüren sanatçının kalmamış olması üzücü-
dür. Diğerleri zenaat grubunda değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki maden sanatları ko-
nusunda Selçuklu döneminin ulaştığı kalite ve öz-
günlükten bugün eser yok. Bunun nedeni hem ülke 
olarak sanat politikaları üretemememiz, hem de in-
sanımızın sanatın önüne geçen tercihleri sayılabilir. 
Dileğimiz ülke olarak geçmişteki sanatsal doygun-
luğu ve görkemi yeniden inşa edebiliriz.   
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Zeki OĞUZ

1951 Yılında Konya Tatköy’de doğdu. İlkokulu köyünde, Erkek Sa-
nat Okulunu Konya’da okudu. 1968 Yılında Yeni Konya Gazetesinde 
gazeteciliğe başladı. Yeni Meram, Yeni Konya, Manşet, Konya Posta-
sı, Cumhuriyet Gezi, Siyah/Beyaz, İpek Yolu gibi dergi ve gazeteler-
de gezi ve köşe yazıları yayınladı. Halen Memleket Gazetesinde gezi 
yazılarını sürdürüyor. İlk şiir kitabı 1970 yılında yayınlandı. İlk öykü 
kitabının yayın tarihi 1981. Öyküleri Varlık, Yaba Edebiyat, İnsancıl, 
Gerçek Sanat, Çağrı, Çalı, Eşik, Aykırı Sanat gibi ülkemizin önde ge-
len dergilerinde yayınlandı. Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar 
Sendikası ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyesi. Konya Fikir 
Sanat Kültür Adamları Birliği’nin kurucu üyesi. 1989 Yılında fotoğraf 
sanatı ile ilgilenmeye başladı. İlk kişisel sergisini 1995 yılında Konya 
Güzel Sanatlar Galerisinde açtı. Konya Fotoğraf Amatörleri Derneğinin 
kurucu üyesi. Bu güne kadar 37 kişisel sergi açtı, karma sergilere ka-
tıldı. Göçer yörüklerle ilgili belgesel çalışmalar yaptı. Yaylaların Özgür 
Çocukları kitabı iki baskı yaptı. Bu konuda sergiler açtı, saydam göste-
rileri yaptı. 1997 Yılında Konya Çalı Kültür Sanat Dergisini yayınlama-
ya başladı. 110 sayı yayınlanan Çalı Dergisinde yaşayan değerlerimizle 
ilgili özel sayılar yaptı. Düzenlenen imza günlerinde yazar ile okurun 
buluşmasını sağladı. Dergide sürekli olarak Konya kültürünün öne çık-
masını sağladı. Yazarın iki yeni kitabı baskı aşamasında. Yol Hikaye-
lerinde uzun süredir ara verdiği hikaye çalışmalarına yeniden döndü. 
Parsana kitabında Konya’nın antik bir mahallesinin hikayesini yazdı. 
Dergi ve hikaye çalışmaları beş ayrı tezin konusu oldu. ESERLERİ: 1) 
Kavgadayız Her Saat (şiir 1970) 2) Bebek (öykü 1981) 3) Hayrat (öykü 
1. Baskı 1990 ikinci baskı 1992) 4) Ademin Kaburga Kemiği (öykü 
1994) 5) Yüreğimi Getirdim Armağan (öykü 1995) 6) Ürkek bir Keklik 
(öykü 1995) 7) Gezgin Yürek (şiir 1 baskı 1999 2.baskı Şafak Oğuz’un 
fotoğrafları ile 2005) 8) Gelenekleri Görenekleriyle Konya Dağ Köy-
leri (halk kültürü 1. Baskı 1997 2. Baskı 2000) 9) Dolavlı Yılmaz Gü-
ney (öykü 2002) 10) Bir Bozkır Türküsü Beldeleri Yaylalarıyla Konya 
(gezi 2003) 11) Yaylaların Özgür Çocukları Yörükler (araştırma 2004) 
12) Seçme Öyküler (2004) 13) Toprak ve Gelenek (halk kültürü 2005) 
14) Taşra ve Gezgin (gezi 2005) 15) Seçme Yazılar (2006) 16) Yüzler 
(albüm 2007) 17) Gümüş Saplı Bıçak Miço (belgesel/anlatı 2009) 18) 
Konya’nın gezmeye Değer Kırk Yeri (gezi 2015) 19) Konya Bozkırla-
rında bir Gezgin. (Hikaye 2016)

PİRLERKONDU’NUN 
SON BIÇAKÇISI

ÖZET
Konya’nın Akdeniz’e açılan kapısı olan Taş-

kent’te geleneksel el sanatlarından birisi de bıçak-
çılıktır. Şenel Çamtaş, Avrupa kalitesinde çelikten 
çok güzel bıçaklar tasarlayıp üretmiş. Şimdi aynı 
güzellikte bıçakları oğlu Ali Usta ve torunu Şenel 
Usta üretiyor. Ne yazık ki her ikisi de bu sanatın son 
ustalarıdır.

ABSTRACT
One of the traditional crafts in Taşkent, the gate 

between Konya and Mediterranean Sea, is making 
knives. Şenel Çamtaş designed and made many 
knives as good as European equivalents. Now, his 
son Master Ali and his grandson Master Şenel are 
making knives after him. Unfortunately, they are the 
last masters of this craft.

GİRİŞ
Çocukluk yıllarımızın en güzel armağanıydı 

bıçaklar. İllaki sarı, kemik saplı olsun isterdik. Sapı-
nın ucundaki deliğe ince bir uçkur geçirir, belimize 
bağlar sonra akranlarımıza göstererek öğünürdük. 
Büyüklerimiz daha büyük bıçaklar taşırdı. Keskin 
bir bıçak çobanların, çiftçilerin olmazsa olmazıydı. 
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O kadar çok işimize yarardı ki dağ başlarında.
Bıçaksız bir çoban düşünülemezdi bile. Dağ 

başında bir koyun/keçi rahatsız olsa çobanın bıçağı 
imdada yetişirdi. Koyunun mısmıl ya da mundar ol-
ması bıçağın varlığına bağlıydı. 

Gençler ince uzun kamalara meraklıydı. Belle-
rinden hiç eksik etmezlerdi kamayı. En iyi kaması 
olan ötekilere öğünerek gösterirdi.

Büyüdükçe iki nesne daha önem kazanırdı biz 
gençler için, tarak ve arkası resimli cep aynası.

Ne bilelim, çocukluk işte o yıllar en has bıçak-
ların Bursa bıçakları olduğunu sanırdık. Öyle duy-
muştuk büyüklerimizden. Sonra kitaplar okumaya, 
ülkemizin güzelliklerini görmek için gezmeye başla-
yınca ülkemizin başka yörelerinde de güzel bıçaklar 
üretildiğini, hele bu üreticilerden birinin nerdeyse 
burnumuzun dibinde, Taşkent’te, eski bildiğimiz 
adıyla Pirlerkondu’da üretildiğini öğrendik. Taşeli 
Platosuna gidip gelirken Şenel Ustanın, Sultan Su-
yuna yakın küçücük dükkanının önünde durur, onun 
çekiç seslerini hayranlıkla dinler, ustanın fotoğrafla-
rını çekerdik.

Konya’nın Akdenize açılan kapısı Taşkent. 
Orta Toroslarda, Taşeli Platosunun güney batı ucun-
da, küçük bir ilçemiz. Kayaların üzerine kurulmuş 
bir kartal yuvasını andırır. Konya’ya uzaklığı 135 
km. Kuş uçumu 100 km. Akdeniz’e. 1620 m. Deniz-
den yüksekliği. Taşeli Platosundaki zengin güzellik-
lere gitmek için buradan geçenler Sultan Suyundan 
bir yudum içmeden geçmezler. Efsanelere geçmiştir 
bu su. Rivayet ederler ki, Sultan Alaattin Keykubat 
Alanya’ya giderken bu suyun başında mola verir ve 
oradaki bir yörük kızından bir tas su ister. Kız suyu 
verirken tasın içine bir çam pürü atar. Kızın davra-
nışını merak eden Sultan Alaattin bunun nedenini 
sorar. Kız, çok terliydiniz sultanım, hızlıca içip has-
ta olmayasınız, diye attım, der. Kızın bu inceliğine 
hayran olan Sultan, çamlarınız kurumasın, güzelleri-
niz farımasın, sularınız ılımasın, der ve yörede doku-
nan çullardan vergi alınmasın, diye, ferman buyurur. 

Bin bir doğa güzelliğine ev sahipliği yapar Pir-
lerkondu. Çetmi’de Ayboğazı Şelalesi, Alata’da Ağıl 
Ardıç bunlardan sadece birkaçıdır. Şubat ortaların-
dan sonra Bolay Yaylası kardelenden nergise onlar-
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ca çiçekle donanır. Mayıstan itibaren göçer yörükler 
Toros steplerindeki yaylalarına gelirler dağlar, yay-
lalar şenlenir bayram yerine döner.

Taşkent’ten Ermenek tarafına gidenler ya da 
Akdeniz’e inenler sadece Sultan Suyundan bir yu-
dum içmek için durmazlar, onların uğrak yerlerin-
den biri de Şenel Ustanın bıçakçı dükkanıdır. Şenel 
Usta rahmetli oldu, onun yerini şimdi oğlu Ali Çam-
taş aldı. Ali Usta ile bıçak yapımı üzerine muhabbet 
ederken Ermenek tarafına giden iki aile durdu dük-
kanın önünde çakı, ekmek ve kasap bıçağı olmak 
üzere bir sürü bıçak aldılar. Her gelişimde birkaç bı-
çak almadan geçmem, diyordu Ermenek’li Aşır Işık. 
İzmir’de yaşıyormuş, memleketi Ermenek’i ziyarete 
gidiyormuş.

Rahmetli Şenel Usta yıllarca Almanya’da ça-
lışmış, memlekete döndükten sonra Taşkent’te bıçak 
ustası İbrahim Kunt’un yanında çalışmaya başlamış. 
İbrahim usta vefat edince 1982 yılında dükkanı dev-
ralmış. El emeği, göz nuru ürettiği bıçaklar Avustur-
ya’dan Azerbaycan’a nam salmış. Yıllar öncesi bir 
gazeteci ile yaptığı bir söyleşide, oğlum iyi bir usta 

olarak yetişti, bizim ilkemiz ya kalite, ya kalite, di-
yor. Ali Usta okumaya merak salmamış, 1987 yılın-
da babasının yanına çırak olarak girmiş. O günden 
sonra Pirlerkondu’nun son bıçakçısı olarak ünlen-
miş. Dövme çelik bıçakları her yerde aranır olmuş.

Ali usta örste çeliğe biçim vermeye çalışırken 
bir yandan konuşuyoruz.

Bıçağın tarihi de insanlık tarihi kadar eski. İnsa-
noğlu doğayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçim-
lendirirken kullandığı en önemli alet bıçak olmuş. İlk 
bıçaklar çakmaktaşı ve obsidyenden üretilmiş. İlkel 
insan onu hem günlük işlerini kolaylaştıran bir alet 
hem de bir silah olarak kullanmış. Demir bıçak üre-
timi başladıktan sonra yapılan işe göre çeşitlenmeye 
başlamış. Ekmek, sofra, kağıt kesme, kunduracı, av 
bıçağı vb. gibi. Bıçağa sap geçirilerek kullanılmaya 
başlanması onu vazgeçilmez yapmış. Değişik evre-
ler geçiren bıçak başta tarım olmak üzere birçok üre-
tim alanında kullanılmış ve halen kullanılıyor, tahra, 
tırpan, orak gibi.

Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok ata-
sözü ve deyime de girmiş bıçak. 
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Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez/bıçak al-
tına yatmak/bıçak atmak/bıçak parası/bıçak bıçağa 
gelmek/ bıçak gibi/bıçak kemiğe dayanmak/kanlı 
bıçaklı olmak/bıçağının iki yanı kesmek/ ağzını bı-
çak açmamak vb. gibi.

Bıçağın sözlük anlamı da kısa ve öz. Kesici 
alet. Son yayınladığım kitaplarımın birinin adını 
Sedef Saplı Bıçak, koymuştum. Edebi eserlerde sık-
ça yer alır bıçak kavramı. Alnımdaki Bıçak Yarası 
(Burhan Arpad), Bıçak Sırtı (Tess gerritsen), Bıça-
ğın Ucu (Attila İlhan). 

Ali Ustanın dükkanı, Sultan Suyuna inerken 
hemen sağda, küçücük bir yer. Dükkanın önünde bı-
çakların sergilendiği stant olmasa belli bile olmaya-
cak. Nasıl Ali babasının zenaatını devam ettiriyorsa 
Ali Ustanın oğlu Şenel’de bu mesleği sürdürecek-

miş.
Üretimde İsveç T 7 4400 çeliği kullanıyormuş 

Ali Usta. Yapım aşamasında bıçağın boyutuna göre 
kalıp kesiyor, çeliğin içindeki havayı boşaltmak 
için dövme işlemi yapıyor. Damgalama işleminden 
sonra tesviyeye geçiyor. Dört kademede geçiyor 
tesviyeleme işi. Sapı takıp perçinledikten sonra ağız 
açma işlemi ile müşteriye sunma aşamasına geliyor. 

Küçük çakılardan ev bıçaklarına, kasap ve res-
toran bıçaklarına kadar her türlü siparişi karşılıyor-
muş Ali Usta. Daha çok Ege ve Akdeniz sahillerinde 
tanınıyormuş ama Avusturya’dan, Azerbaycan’na 
kadar değişik ülkelerde müşterileri varmış.

Rahmetli Şenel Usta ile başlayan bıçakçılık 
zenaatı sanırım ölmeyecek torun Şenel ile devam 
edecek.
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KONYA KÖYLERİNDE UNUTULAN 
SANATLAR

ÖZET
Eskiden köylerimizde kapalı bir ekonomik 

hayat vardı. Yapı ustaları, demirciler, marangozlar 
köyde yaşar ve çalışırlardı. Burada köyümüzde ya-
pılan sanatlardan Keçecilik, Semercilik, Saraçlık, 
Saban kurma, Demircilik, Nalbantlık, Urgancılık, 
Terzilik, Dülgerlik, Kunduracılık, Halk hekimli-
ği, Çanak-Çömlek yapımı ve Dokumacılıktan söz 
edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Gökyurt, Köy el sanatları 
– zanaatları

ABSTARCT
Peddlers used to be the sellers travelling from 

one village to another with some essential items 
of foods and goods. The peddlers visiting our vil-
lage, Gökyurt, settle in a room and promote the 
goods that they were selling first: Mirrors, combs, 
biscuits, raisons, balms... etc. Then, they started 
selling them. They used to exchange these prod-
ucts most of the time with wool, felt and old socks 
instead of charging their customers. All these ped-
dlers were actually from the village, Sulutaş.  

İsmail DETSELİ

1945 yılında Konya’nın Meram ilçesine bağlı tarihi ve 
doğal güzelliği işe bilinen Gilisıra köyünde doğdu. İlko-
kulu köyünde okudu. 1960 yılında köyünün geleneklerine 
uyup bir akrabası ile çalışmak üzere İzmir’e gitti. Ardın-
dan İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde çalıştıktan 
sonra 1971’de tekrar köyüne döndü. Köyden Esma ha-
nımla hayatını birleştirdi. 7-8 yıl kadar köyde çiftçilikle 
uğraştıktan sonra 1978 yılında Konya’ya göçtü. Uzun yol 
şoförlüğü, pazarcılık gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 
1986 yılında MEDAŞ’a (Elektrik Dağıtım Şirketi) girdi. 
Bu kurumdan 1994 yılında emekli oldu. Bundan sonra 
kendini şiire verdi. Konya’nın kültürel hayatını, folkloru-
nu kendine özgü üslubuyla yazılara döktü.
2004 yılında kurulan Memleket gazetesinde yazı hayatına 
başladı. 10 yıl boyunca günlük makaleler yanında yaşayan 
şehir, hikaye ve hatırat sayfalarında dikkat çeken yazılar 
yayınladı. Mahalle Mektebi’nde edebi ve folklorik yazılar 
yazdı. 2015 yılından beri Pusula gazetesinde yazıyor.
Detseli, Konya kültür ve folkloruna dair araştırmalarını ve 
yazılarını sürdürüyor. Yayınlanmış Gönülden Dile Dilden 
Kaleme adlı şiir kitabı ile Hatırla Ey Şehir isimli iki kitabı 
var. Detseli’nin hatıraları ile masallar ve hikayelerini içe-
ren yayına hazır iki kitabı daha bulunuyor.
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Saban kuranlar, düven yapanlar, buğday başağı 
sapından sele örenler, nakışlı çorap kazak örenler, 
buğday kellesinden süs eşyası örenler… Üzerlik 
tohumundan süs eşyası ve ev süslemesi yapanlar… 
Taş bina ustaları, taş binalarda kullanılan malzeme-
lerinin isimleri, üst örtü ağacı, pardı ve hasır, ka-
mış veya meşe yaprağı ardıç gibi şeylerden çamuru 
tutan püremler, makat atma, kapı sövesi yapanlar, 
balastır çakanlar mandal yapanlar, meşe ağacından 
hatıl yapanlar, köşe taşı ve çelen taşı düzenleyip ya-
panlar… Analarımızın basit bir direklere arasında 
kurudukları ıstarda dokuyarak ürettikleri merkeple-
rin semerini sırtında tutmaya yarayan karın kolanı 
yine yokuşlarda merkebin sırtından semerin önüne 
doğru kaymasın diye dokudukları paldım ve göt-
lükler… Birer birer unutulup gitti.

“Offf keçeyi de nasıl teperler

Şöyle de böyle teperler

Ak kızı nasıl öperler

Sıkı sıkı öperler”

diye maniler söylediklerini bilirim. Köy yer-

lerinde çocuk sevme olarak da kadınların dillerine 

destan olurdu.

KEÇECİLİK
Keçecilik, semercilik, cünü dokumacılığı, ha-

mıt yapımı ve saraciye gibi birbirini tamamlayan sa-

natlarımızdı. Örneğin semer yapımı çok geçerli idi. 

Çünkü Konyamız dağ köylerinde at, katır ve mer-

kepler hem ulaşımda hem de çift sürmede günlük 

hayatın her yerinde idiler. Tarımda, taşımada, ekin, 

harman hasadında, dağdan odun taşımada ve yük 

taşımada mutlaka olması gereken bir malzeme idi. 

Gürgiç atölyesi, yeni ürünler
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Halen kırsalda az da olsa kullanımı devam 
eden çift sürmek için araba ve fayton çekmek için 
at ve katırların boyunlarına takılan hamıt, yan ka-
yışı, belleme, dizgin gibi malzemeler de saraçlar 
tarafından yapılırdı. Onun için bu mesleğin revaçta 
kalması 1970’li yıllara kadar sürdü. Dünya ile ül-
kemizin de teknolojiyle entegre oluşu önemli bir 
dönüşüm gerçekleştirdi hayatımızda. Her şey ma-
kineleştiği için hayvan kullanımının azalması ile 
bu mesleğin de özelliği kaybolmuş olsa da kırsal 
kesimde hala kullanıldığı görülmektedir.

Keçecilik sanatı Konya’da 1970’li yıllara ka-
dar çok revaçta olan bir meslekti. Çünkü keçelerin 
sıhhi bakımdan tercih edilir olmasından dolayı kul-
lanım alanı çok genişti. Örneğin ince ve zarif dökü-
len keçeler fötr şapka, arakiye başlık, sikke başlık, 
keçe külah ve mehter takımındaki bazı erlerin ke-
çeden yapılan başlıklarında kullanılırken, kaba ve 
daha kalın dökülen ya da dokunan keçeler bilhassa 

kırsal kesimlerde dağ köylerinde yer yaygısı olarak 
çok tercih edilirdi. 

Bu kaba ve kalın dokumaların kullanıldığı 
yerler bir ev odasının oturma ve misafir odası ola-
rak döşenmesinde; altında semer otu tabir edilen ve 
otlardan örülen hasırlar en alta serilir. Onun üzerine 
keçe serilir etrafı Konyamız’a has divan yastıkları 
ile bezendikten sonra yün veya başka malzemeler-
den doldurulmuş minderler baş sedirden evin ge-
rilerine doğru serilerek döşenirdi. Bu döşemelerin 
her hanede olması sık rastlanan bir şey değildi. Bu 
tür döşenmiş odalardan o evin maddi zenginliği ve 
sahaveti ölçü olarak kabul edilirdi. 500 haneli bir 
köyde azami 10 veya 15 hanede bu tür döşenmiş 
iki oda bulunabilirdi.

Kullanım alanı dedik de çocukların beşiğin-
de, çobanın karda-kışta-yağmurda korunacağı olan 
kepeneğinde, ev sergisinde, hayvanlara vurulan se-
mer eğer ve Osmanlılar’daki sipahilerin ve savaşa 
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giden süvarilerin at sırtına vurdukları kaltakların 
yapımında, çift hayvanlarına takılan hamitlerde?? 
mutlaka kullanılırdı. 

Bir kız bir oğlana verileceğinde oğlan evinden 
istenen altın takı, elbise vs. eşyaların yanında bir 
çift keçe de mutlaka istenir ve dürüye mehire gi-
rerdi. 1940-50’li yıllarda her ev reisi veya ev hanı-
mı “şöyle bir çift keçemiz ne zaman olacak” diye 
hayal ederdi. Bu keçelerin böyle önemli olduğu 
yerde bu meslekte çok önemli idi. Bu keçelerin ya-
pımında dükkanlar çok genişçe ve seldiren (hava-
dar) olurdu. Çünkü malzemesi yün ve sıcak-soğuk 
sudan ibaret olunca böyle yerler tercih sebebi idi. 
Önce ketenden seyrek olarak dokunmuş cünü tabir 
edilen hafif bir dokuma vardı. Bunlar genelde pa-
muk vb. kaba malzemelerin balya olarak taşınma-
sında kullanılırdı. İşte bu cünü, yere serilir ve onun 
üzerine de keçe yapımında mutlaka tercih edilen 
kuzu yünü incecik serilirdi. Islatılarak düzenli ya-
pılmış bir ağaç malzeme ile her tarafı sertçe bastı-
rılır sonra ortasına yine düzgünce bir yuvarlak ağaç 
konularak onun üzerine sarılıp yuvarlanır, her dö-
nüşmede 3-4 iri yapılı adam tarafından dirsekleri 
ve diz kapakları ile sertçe bastırılırdı. Bir müddet 
öyle durur sonra tekrar aynı işleme devam edilir-
di. Ta ki yün birbirine yapışana kadar. Bu keçeyi 
döverek diz ve dirsek vurarak yuvarlarken çalışan-
ların şevklerinin artması ve kuvvet bulmaları için 
çıkardıkları “hah hah, yah yah” sesleri halen kulak-
larımda çınlamaktadır. 

Sonra altında serili olan cünü alınır, bir iki gün 
depme işlemi yapılır daha sonra kurumaya ve din-
lenmeye bırakılırdı. Şimdi artık bu depme işlem-
leri makinelerle yapılıyor. Ancak Konyamız’da bu 
sanatı icra eden atölyelerin sayıca çok olduğu pek 
söylenemez. 

Keçenin teki 7 kilo civarında olur ve bir çift 
keçe ise 13-14 kilo kadar yünden dökülürdü. Kepe-
nek ise 3-4 kilo ağırlıkta olurdu. Bu mesleği yapan 
ustalar devamlı rutubetli yerde çalıştıklarından çok 
romatizma ve nefes darlığı hastalığına tutulurlar-

dı. Bu mesleği icra eden ustalar çalışma esnasında 
mani söyleyerek mesleği icra ederler ve çalışma 
iştahlarını artırırlardı. 

Böyle eski ve değerli sanatlarımızı icra eden-
leri birkaç sene önce gezmek için gittiğim Ispar-
ta’nın Yalvaç ilçesinde çok sayıda gördüm. Keçe 
tepen (döken) yeni teknikle deri işleyip sahtiyan 
yapan ve semer diken ustalar gördüm. Merak 
edip bir semerci ustasına sorduğumda hazır olarak 
yaptığını onca semeri Konya’da bir esnafa toptan 
gönderdiğini söylemişti. Oysa 50 yıl önce Konya-
mız’daki onca ustanın üzerine her köyde mutlaka 
bu işi yapan semer diken, tamir eden eyer yapan en 
az 5-6 tane usta olurdu. Örneğin bizim köyümüzde 
semerci kardeşler vardı. Merhum Semerci Musta-
fa, kardeşi Semerci Ali, yine kardeşi Semerci Ömer 
amcaların yanında Semerci Mevlidi, Tapan Meh-
medi ve daha birçok eline bu iş yakışan mahir usta-
ları bilirdik. Bunlar atadan gelme ailecek ustalardı. 
Köydeki lakapları da Semerciler sülalesi idi.

SEMERCİLİK
Bunca semerci vardı da hepsine iş var mıydı 

derseniz, evet vardı. Çünkü o yıllarda her evde se-
mer vurulan en az 5-6 hayvan olurdu. Köye makta 
kurulurdu (Dağdan odun kesilip Konya’ya nakil 
alınır buna da makta denirdi). İnsanlar çalışmadan 
para kazanmak için çok merkep taşırdı. Onun için 
semercilik revaçta bir meslekti. Bunları hayal me-
yal hatırlıyorum.

Gelelim semerlerin malzemelerine ve yapı-
lışına. Öncelikle bu semer denen eşyayı meydana 
getirmek için önemli olan malzemeleri biraraya 
getirmek gerekiyor. Önce bunun ağaç kısmını ele 
alırsak “semer ağacı” denen malzeme, ustalar ta-
rafından ormanlı arazide bilhassa meşe ağaçlarının 
genç sayılanlarından daha yerinde elips bir şekil 
alanları kesilerek eve ya da atölyeye taşınır daha 
kurumadan ustanın el hüneri ile kesilir ikiyüzlü 
patla ve bıçkı gibi kesici aletlerle şekil verilerek 
düzenlenirdi. Semer, ön kısmına iki, arka kısmına 
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iki adet olmak üzere bir birine geçmesi için dişi 
ve erkek olarak ayarlanır ve üst iskeleti bunlarla 
oluşturulduktan sonra birçok ebatta yapılır hazır 
hale getirilirdi. Semer yapılacak hayvanı ustanın 
görmesinde çok fayda vardı. Görürse büyük veya 
küçük olması önlenir, tam hayvana göre yapılırdı. 
Usta elindeki bir malzeme otu ile hayvanın sırtının 
genişliğini ve derinliğini ölçer, sonra semerin palan 
kısmının yumuşak otu özel olarak Ilgın, Akşehir, 
Bolvadin ve göller bölgesi olan coğrafyamızda 
göllerden temin edilirdi. 

İlk planda o semer otları ölçüye göre kesilir ve 
yukarıda bahsettiğimiz cünü (bitki liflerinden ka-
baca dokunmuş telis dokuma) denen ince dokuma-
nın içerisine ortadan ikiye ayrılmış ve heybe şek-
lini almış vaziyette doldurulur, ortasından yanlara 
açılarak ayakta tutulur ve merkebin bel kısmına 
gelecek yerlerinin dolgu malzemesi keçe parçaları 

ile doldurulduktan sonra üzerine ya işlenmiş deri 
(sahtiyan) ya da yok ise (köylerde bulunmazdı) 
evde bulunan genelde keçi derisi ile üzeri kapla-
nırdı. Semerin iç kısmı ise parça olmayan bütün bir 
keçe ile kaplanır, bu keçe eteklerden semerin dış 
kısmına kadar dolanırdı.

Bundan sonra o daha önce hazırlanmış olan 
ağaçlar bu palan diye addedilen semerin üzerine 
yerleştirilir, ön semer ağaçları arka semer ağaçları 
diye adlandırılan bu ağaçları birbirine geçen başlı-
larının alt kısımları kertilerek yük taşımak için takı-
lacak urganın yani kalın ipin o yerlerden kurtulma-
ması sağlanırdı. Bu ağaçların semerde sabit durma-
sı için semerin tam orta yerlerinden iki ağacın bir-
leşim yerleri sağlam kınnap ile semere sabitlenirdi. 
Ayrıca semerin yan taraflarından da o ağaçların ileri 
geri kaymaması için yan ağaçlar denen ince tahtalar 
ile sabit ağaçlar da daha önce açılmış olan deliklere 

Semerci Mevlüt Usta
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geçirilerek hem semer ağaçlarının kayması önlenir 
hem de semeri hayvanın sırtına sabitlemede hayva-
nın karnının altından dolanıp semeri bağlayan karın 
kolanı bu yan ağaçlara bağlanmış olurdu. Semerin 
arka ve ön görünürleri parça edilmiş desenli keçeler 
ve mavi boncuklar ile süslenirdi.

Semerin hayvanın ön tarafına kaymaması için 
semerin ön tarafından geçerek ta arkaya dolanan 
genelde kayıştan yapılan ve merkebin arka kuyruk 
altına bacaklara uzanan sabitleyiciye de paldım de-
nirdi. Sonra bu semere en az 10 metre uzunluğunda 
urgan takılır ve yük hayvana yüklenince urgan ile 
sabitlenirdi. 

Burada bir özelliği önemle vurgulamak isterim. 
Bu takılan urganların uzun kısmı semer ve eşeğin ön 
kısmında durur, uzun yolculukta merkebe binmek lü-
zum ederse, erkekler semerin üzerinden bacaklarını 
sallayarak yolculuk yaparlarken bu semerli hayvana 
binmek mecburiyetinde kalan hanımlar da edebinden 
dolayı ayaklarını sallamayı ayıp sayar ve o öndeki 
dürülü asılı bulunan urgana ayağını basarak yolculuk 
ederdi. Bu yolculukta çok önemli bir saygınlıktı…

SARAÇLIK
Konyamız’da hatta Osmanlı’da önemli mes-

leklerdendi. Deriye şekil vermek, deriden çeşitli 
malzemeler üretmek gibi ilkel tarımın öküzler ve 
karasaban ile yapılmasından sonra at ve katırlar 
ile daha kolay hale gelişinde bu hayvanların çifte 
koşulmalarında toprağı işleyecek sabanı, pulluğu 
çekmelerinde önemli olan yan kayışı tabir edilen 
uzun ve sığır, manda derisinin işlenmesi ile yapı-
lırdı. O hayvanların çift sürerken, düğen sürerken, 
ağaç tomruk çekerken mutlaka boğazlarına takılan 
hamıtlar yan kayışları ve onları idare eden sahibi-
nin hükmedebileceği hayvan başlıkları, dizginler, 
gemler ile yan kayışlarını saraçlar yapardı. 

Gemler de ağızlara takılan at, eşek ve katır gibi 
hayvanlar üzerindeki etkileri ile anılırdı. Örneğin 
düz gemler, hayvanın ağzına takılınca ortasından 
iki parçaya bölünmüş bir demirdir ancak dizgine 
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bağlı yuların alt kısmıdır. Dizginlerin sürücü tara-
fından çekilmesi ise hayvanı durdurmaya yarardı. 
Ancak bu gemin bir değişik olanı vardı ki adına 
acı damak gem denirdi. Bu gem de hayvanın ağız 
kısmına giren yerinde iki oynak parçadan oluşur 
dizgin çekilince ağız içerisinde dönerek yükselir, 
alt-üst damağa vurarak hayvanın ağzında acı mey-
dana getirir ve hayvan yere çakılmış gibi koşmakta 
olsa bile anında olduğu yerde duruverirdi. Bundan 
dolayı da bu gemin adı acı damaktır ve azgın olan, 
zor zapt edilen hayvanlarda bu kullanılırdı. Selçuk-
lu ve Osmanlı atalarımızda çok değerli olan bu at-
ların kullanımında eğerin, gemin, yuların, binicinin 
kamçısının, eyer ve üzengisinin yapılış malzeme-
leri ile ölçülürdü. Onun için şu dörtlükler dillerde 
dolaşırdı.

Arpa burçak doldurayım yemini

Saf altından döktüreyim gemini

Baş ustalara kestireyim nalını 

Çırpını çırpını gidelim atım.

Eyerinin terkisinde sallanır saçak

Yakışmaz gence taşa yanaşmak

At şaha kalkınca üzengiye basmak

Düşman üzerine hızla koşalım atım 

Derlerdi ata binen koç yiğitler.

SABAN KURMA
Karasabanın revaçta olduğu 50’li yıllarda sa-

ban kurma işi çok önemli bir işti. Saban soya ve dik 

Demirci Faruk Usta
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olmayacaktı. Dik kurulan saban demiri toprağa dik 
batar öküzlere zorluk verirdi. Soya olan saban ise 
toprağa az batar çifti sürmek zor olurdu ve saban 
topraktan çıkıverirdi. Boyunduruk ustası da çok 
önemli idi. Bunlar ayni işi yapan kişilerdi. Zılgar, 
Eğef hepsi uyumlu olmalıydı. İyi bir çift sürme ale-
ti için. Köyümüzde bu işin en hünerlisi Merhum 
Tokur Mehmet Emmi idi. Zaten soyadları da sa-
bancı idi. İkinci usta ise merhum Atineli Mustafa 
Emmi idi. Onların soyadı da Balcı idi. Daha başka 
saban kuranlar meşe ağacından uygun ökçe kesip 
ayarlayanlar, uzun ardıçlardan ok kesip saban ku-
ranlar da vardı ama en iyi ustalar bunlar derdi ba-
bam merhum.

DEMİRCİLİK
Meşhur Hacı Süleyman Demirkütlü, oğlu İs-

mail Demirkütlü. İzzetin İsmail amca merhum. 
Oğlu Hüseyin Özdemir merhum.

Bu sanatkârlara da çok iş düşerdi. Köyde-
ki  nal ve mıh yapımını üstlenmelerinin yanı sıra 
köyde çok elzem olan tahra, palta, saban demiri ve 
pulluk bıçağına yivleme yani ucuna çelik koyarak 
aşınmanın önlenmesini sağlarlar veya ağzı körel-
miş olan bu kesici aletleri yivleme ağzına çelik 
koyma gibi işleri ateşle iştigal edip körükle yanan 
harlı ateşte kızaran demire-çeliğe şekil verip köy-
lülerin ihtiyacını karşılarlardı Allah hepsine rahmet 
etsin inşallah.

NALBANTLIK
Bu sanat adamlarından da birkaç tane usta 

var idi köyümüzde. En ünlüleri de bu mesleği hem 
Askerde hem de köyde devam ettirmiş olan öz 
Amcam Seyit Detseli idi. İzzetin İsmail amca ve 
sonrasında ise  oğlu merhum Hüseyin Özdemir aldı 
mesleği. Demircinin İsmail Demirkütlü de bu mes-
leğin ustalarından idi. Daha başka da bu ustalardan 
görüp öğrenmiş insanlar vardı. Mesela babam mer-
hum Osman Detseli gibi. 

Kültürümüze yerleşmiş meşhur bir atasözü- Nal Ustası Hasan Kolcu
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müz vardır. “Acemi nalbant, gavur eşeğinde öğ-
renir zanaatı” diye. İşte bu söz benim anlatımımı 
zenginleştirecektir.

Her yıl en az iki defa hayvanlarını nallatmak 
mecburiyetinde kalan köylü bu masrafa dayanama-
yınca ustaların hayvanların ayağına nal çakmasını 
göre göre öğrendim zannı ile artık kendisi bu işi 
yapmaya kalkardı. İşte acemi nalbantlıkta o zaman 
zuhur ederdi. Hayvanın tırnağına çakılacak mıhla-
rın fabrikadaki yapılışında yassı olan uç kısımları 
bir yana meyilli olur işte usta o meyilli yanı dışa 
gelecek şekilde çakardı. Bu durumu pek fark ede-
meyen acemi nalbantlar mıhı içeri doğru çakınca 
hayvanın tırnak içersindeki etli kısma değdirirler-
di. İşte bundan sonra canı yanan hayvanı hem zapt 
etmek zor olur hem de o ayak su ile temas edince 
içeride apse yapardı. Bu derdi geçirmek için yine 
ehil ustaya ihtiyaç vardı. O usta nalı mıhı ayaktan 
söker o apse yapan yere kadar keskin bir cisim ile 
tırnağı oyar ve yaralı yere katran döküp onu meşe 
közü ile dağlar ve sonra ise hayvanın yaralı ayağını 
keçe ile sarardı. Üç dört gün öyle gezen hayvanın 
ayağı iyileşirdi bu acemiliğe hayvanın ayağına mıh 
erdirme denirdi. 

URGANCILIK
Köyümüzde efsanesi ile meşhur bir yer olan 

ciğer yerine atlayan yol üzerindeki çayın üzeri-
ne kurulmuş çok eski kral yolu diye adlandırılan 
köprüden adını alan köprübaşı mevkiindeki geniş-
çe yeşillikli bir bahçede ceviz ağaçlarının altında 
rahmetli urgancı Süleyman Emmi ile kardeşi Meh-
met emmi yöremizde ekilip hasadı yapılan kendir 
(kenevir) saplarını 10 gün suya bastırdıktan sonra 
üzerinden alınan kendir liflerini kirman ile ip ha-
line getirdikten sonra ustaya verip urgan büktür-
mek istediği malzemeyi beline dolayıp çarklarını 
çalıştırırdı…(??yazıyı kısalt)  Uzun bir mesafeye 
diktiği ve ucu bağlı olan değneğe doğru durmadan 
geri geri hep çarkın dönüşünü takip ederek hem de 
elindeki kendiri bükerek dört kat yapar sonra onla-

rı birleştirip urgan haline getirirlerdi. Bu da köyde 
çok önemli bir meslekti. Köylü şimdiki gibi her 
şeyi şehirden alamazdı. Köydeki her ev, her mekan 
ve her ekilen ürün birer entegre tesisin malzemesi 
ya da mekanıydı. Köyümüzde bu sülale halen Ur-
gancıgil diye anılmaktadır.

TÜFEKÇİLİK
Köyümüzün geçim kaynağının çiftçilikten 

sonra ilk sırasını alan malcılıkta çobana lazım olu-
şu ve köyümüz insanlarının av merakının bol olma-
sından dolayı her evde mutlaka ya bir ya da daha 
fazla kırma çifte veya tek kırma daha eskiden dol-
ma çifte silahlar olurdu. Bunların kaza ile düşünce 
kırılması veya yanlış doldurmadan patlaması ile 
oluşan arızalarını gidermek için ustalarımız vardı. 
Hatta bu ustalıklar o kadar ileriydi ki namluya kun-
dak yapmak ve daha birçok aksamına yeni şeyler 
uydurmakta ileri derecede ustalar bulunurdu. Bun-
ların başında gelen İbenin Mehmet adlı Karavukçu 
denen merhum Mehmet İpekçi emmi ve oğlu Ab-
dullah (apalak) Abi’nin yanında ufak tefek arızala-
rı giderebilen Sarı Osman’ın  Osman Öztaş ara sıra 
onun teyze oğlusu Çakır Zalifi Salih Çakır’ın da bu 
tür tamir ve kundak yapma işleri ellerine yakışırdı. 
Ayrıca merhum Salih Ağabey, köyümüzün o za-
manlar vazgeçilmez aydınlatma aracı olan içerisi-
ne kandil koyduğumuz fenerin, idarenin yapımında 
lehim işlerini de becerirdi. Çünkü bu aydınlatma 
aletleri her ev için elzemdi. Elektriğin köyümüze 
1976 yılında geldiğini düşünürsek bu edevatların 
değeri daha çok anlaşılır.

TERZİLİK
Köydeki terzilerin başında şehirli oğlan gilin 

Hacı Ali merhum vardı ve usta bir terzi idi zama-
nında. Kadı biçimi don dikerdi. Bugün halkın çok 
rağbet ettiği ve esas giysimiz olan pantolonları di-
kerdi. Yakasız entari ve yakasız göyneğin revaçta 
olduğu o günlerde yakalı frenk gömleği diye tabir 
edilen bu günün yakalı gömleğinin de ustası idi. 
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Dükkânında bu tür eşyaları yapmak için top top 

kumaş bulundururdu. Ayrıca köyümüzün hanım-

larının düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde 

giyecekleri esvapları da diken ve bunu sanat edin-

miş hanım kardeşlerimiz de vardı. Bunlar kadife 

takım, kıl takım, bizarlı don, ak don, sırma işlemeli 

ağır esvapları sahibine yakıştıracak kadar usta idi-

ler. Bunlar da merhum Hatıp Hocagili Nazik yenge 

ve kızları bu kadın giyim eşyasının ustası idiler. 

Bu aile Konya’ya göç ettikten sonra bile bunlara 

düğün elbisesi diktirmek için köylülerimiz mut-

laka müracaat ederlerdi. Bunlardan başka benim 

teyzem olan merhume Nadire ve kızları merhume 

Fadime ablam ve Zekiye de bu işin ustaları idi.

DÜLGERLİK
Bu dülgerlik işini yani ahşap ağaçlardan fi-

gürlü raf ve dolap işlemeleri, taş ustaları tarafından 

yapılırdı. Bunlar da merhum Alaettin usta, Hileci-

lerin İsmail usta, Şehirlioğlan gilin Hüseyin usta 

rahmetli de bu işte becerikli idiler. Ayrıca Kumrallı 

Ahmet Ayhan hoca da benzer bir ahşap ve dolap 

işlemesi ustası idi.

KUNDURACILIK
Bu mesleği yapanlar da vardı. Ayakkabı tamir-

cileri ve saraciye işleri yapan köy sakinlerinin ba-

şında köyümüz düğünlerinde gelinlerin genç kızla-

rın mutlaka beline taktıkları gümüş paftalı kuşağın 

saraçlama işini merhum manav Mustafa emmi çok 

güzel yapardı. Bu konuda gayet usta idi. Bu kuşak-

ların tam pafta olanlarında 150- 160 pafta. Daha 

küçük olanlarında ise 120 ila 132 arasında pafta 

olur bunlara da yarım paftalı kuşak denirdi. Bu sa-

Ahşap Ustası Nurettin Usta
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raciye işinin yanında Mustafa emmi merhum o eski 
heriflerin zenginlerin giydiği tulumbacı ayakkabı-
sı tabir edilen papuçları ve kabaralı postallarında 
diker ve tamirini de yapardı. Hatta birçok paralı 
kişiye yeni ayakkabı bile yaptığını bilirim Manav 
Mustafa’nın. Ayrıca ayakkabı tamir işini Gaffar-
lar’ın Yusuf emmi ve oğulları da yaparlardı. Başka 
varsa da bilmiyorum çünkü o yaşlarda ben ne kun-
dura ne de deriden ayakkabı giydim ama çok ham 
eşek derisinden çarık giydiğimi de itiraf edeyim.

İLAÇSIZ HEKİMLİK
Şehirlerde bile doktorların az olduğu her der-

din ilacının çok zor bulunduğu ecza, hap, şurup 
gibi sağlık malzemelerinin bile yok denecek kadar 
az olduğu bir dönemde  köyümüzün tecrübeli ka-
dınları hepsi bilgili ve akıllı birer ebe hatta dok-
tor denecek kadar işlerinin ehli idiler. Bir kadının 
doğumu yaklaştı mı şehre gelmek zor, vasıta yok 
merkeple gelecek yol uzun ve meşakkatli olunca 
bu adını sayacağım kadınlar  doğum yapacak ka-
dınların kurtarıcısı olurlardı.

Eğitmenin anası Merhume Şefika Yenge, Tek-
keşin Aliye’si, Sarı Mustafagilin Şerif yenge (Ka-
radiğinli) bunlarda kadın hastalıklarının ustası ve 
hepsi birer okul görmemiş bilgili idiler ve ebelerdi. 
Köyde doğan her çocukta her doğum yapan gelin 
ve kadının hastalığı esnasında bunlardan biri mut-
laka bulunurdu ve bu işi çok bir para karşılığı için-
de yapmazlardı.

ÇANAK ÇÖMLEKÇİLİK
Bu işi yapan bir tek aile vardı çanak-çöm-

lek-testi-küp, gümlü imalatı yapan aileye Kasa-
balıgil denirdi. Benim yetiştiğim yıllarda ailenin 
babası kasabalı Mustafa emmi esas ustası olduğu 
halde mesleğiyle ilgili pek işle uğraşmazdı. Genel-
de bu çanakçılık işlerini oğlu merhum Kasabalı Ali 
Çömlekçi emmi yapardı yeri ise köyün kuzeyinde 
Irgaslı denen mevkide idi.

DOKUMACILIK
Dokumacılar ise yine hilecilerin İsmail ustagil 

merhum yine kardeşi Üselekgil (Hüseyin)  mer-
hum (soyadları Gültekin) ve Kasacı Ramazan’ı so-
yadı Diri idi. Bunların evlerinde dokuma tezgâhları 
vardı. Kilim denk çuval gibi köy işine çok yarayan 
malzemeleri dokurlardı. Başka karşı köyümüz olan 
İlyas baba Tekke köyünde mutaflar sülalesi vardı 
onlarda dokuma işini layığı ile yaparlardı. Başka 
var mıydı bu işi yapanlar bilemiyorum. Bunlar da 
ancak kendi ihtiyaçları için bu işi yapardı. Başka 
kilim çuval dokutmak isteyenlere işlerinin çoklu-
ğunu bahane ederek dışarı iş yapmazlar ancak hatır 
için belki bir çuval veya denk dokurlardı. Ayrıca bu 
işin ustası olan tekke köyünde üç aile vardı bunla-
ra da mutafçılar denirdi. Mutafın Mehmet Mutafın 
İsmail Mutafın Cemal diye bilinen ailelerin evle-
rinde bu çul çuval dokuma işleri özenle yapılırdı.

Köyümüzün sanatlarını ve zanaatkârlarını bu 
kadar hatırlayabildim...
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1974 yılında Konya’da doğdu. Lisans öğrenimini 1992-
1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim 
Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. 
1998-2005 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Gü-
nümüz Konya’sında Yaşayan Bazı Geleneksel El Sanat-
ları (Ağaç İşçiliği-Toprak İşçiliği-Taş işçiliği-Kitap Sa-
natları)” konulu Doktora tezi ile ve Türk el sanatlarında 
önemli bir alan ve belgeleme çalışması yaparak “Doktor” 
unvanı aldı. 2009 yılında Amerika Minnesota eyaletinde 
Northern Clay Center’da 1 yıl süre ile seramik eğitimi ve 
Tandy Leather’da deri yüzey süsleme eğitimleri aldı. 2013 
yılında Uygulamalı Sanatlar Alanında Doçentlik unvanı 
aldı. Çalışmaları; seramik, deri, süsleme tasarımı ve halk 
kültürü alanlarından oluşmaktadır. Bu konulara ait ulusal 
ve uluslararası bilimsel yayınları ve sanatsal çalışmalar-
dan oluşan kişisel, karma ve grup sergileri bulunmaktadır.

CAMALTI RESİM

ÖZET
Camaltı resim, cam levhanın arka yüzüne 

üzerine yağlı boya, suluboya veya guaş boya ile 
elle ve kimi zaman kalıp kullanarak yapılan halk 
plastik sanatlarının bir koludur. Naif üslûbu, sınırlı 
uygulayıcısı ve uygulama alanı ile pek çok sanat 
dalından sıyrılmaktadır. Bugün az sayıdaki ille-
rin müzeleri, antikacıları ve koleksiyonerlerinde 
bulunan camaltı resimlerin yaşatıldığı şehirlerden 
biri de Konya ilidir. Türk halk sanatları için önem 
teşkil eden bu durum, pek çok el sanatında olduğu 
gibi camaltı resim sanatında da Konya ilini değerli 
kılmaktadır. Çalışma Konya’daki camaltı resim sa-
natının durumunu belirleme ve tanıtma amaçlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Camaltı, resim, cam, halk-
bilim.

ABSTRACT
Under Glass painting, oil painting on glass 

plate, a branch of watercolor or gouache painting 
by hand and sometimes folk art made using plas-
tic molds. Naive style of art is stripped from many 
practitioners and applications with limited area. 
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Today a small number of provincial museums, an-
tique dealers and collectors as one of the city is also 
alive in the under glass painting in Konya. These 
are of fundamental importance for the Turkish state 
folk arts, crafts under glass painting as art makes it 
valuable in Konya. The study is intended to deter-
mine the state of the art in Konya and to introduce 
under glass painting.

Keywords: Under glass painting, glass, folk-
lore.

GİRİŞ
Camaltı resim; cam levhanın arka yüzeyine 

toz boyalar, suluboya, guaş, yağlıboya hatta gü-
nümüzde akrilik boyalarla çalışılan soğuk resim 

tekniğidir. Genellikle her yerde aynı olan bu re-
sim tekniğinde; camın hem resmin yapıldığı yüzey 
olma, hem de vernik gibi boyaları dış etkenlerden 
koruma, aynı zamanda da renklere şeffaflık ve par-
laklık verme gibi çeşitli fonksiyonları vardır  (Şen-
türk 1997, 17).

Cumhuriyet’in ilk yıllarında beğeni ile uygu-
lanan bu teknikle, başta İstanbul Kapalı Çarşı’daki 
bazı dükkânlar olmak üzere pek çok duvar panosu 
yapılmış ve bunların çoğu Anadolu ve Rumeli’ye 
satılmıştır. Bu bağlamda pek çok evde karşımıza 
çıkan ve İstanbul’dan getirilmiş olduğu söylenen 
bir grup camaltı resmi özellikleri itibarı ile bazı 
ipuçları vermektedir. 

Konya, Kastamonu, Sinop, İzmir ve Tokat’ta-
ki bazı örnekler böyle bir düşünceyi daha da güç-

Camaltı Yapım Tekniği
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lendirmektedir. Bu merkezlerde de panolar yanı 
sıra tepsi, ayna çerçevesi ve elbise askısı gibi eşya 
türleri camaltı resimleri ile bezenmiştir. İstanbul 
dışında Konya ve Kastamonu’nda bol örneğe rast-
lanması bu merkezlerde Osmanlı İmparatorluk 
Dönemi’nin devamı olan bazı resim atölyelerinin 
süregeldiğine işaret etmektedir   (Barışta, H. Örcün 
2005, 154-155).

20. yüzyılın ortalarından son yıllarına kadar 
Konya’da üretim ve satışta ciddi bir ivme gösteren 
camaltı resimler, günümüzde yaşayan ancak sağlık 
sorunlarından ötürü mesleği icra etmeyen iki adet 
ustası ile eski popülaritesini yitirmiş durumdadır. 

Bir zamanlar çok moda olan bu resimler; 
mescit, tekke, türbe, gibi dini mekânlarda; esnaf 
grubundan kahvelerde, şekerci, kasap, bakkal ve 
berber dükkânlarında görülmekteydi.  Bugün ise 
camaltı resimler az sayıdaki bazı halk mahalleleri-
nin dükkânlarında, kırsal kesimde köy evlerinde ve 
koleksiyonerlerde görülmektedir. Toplumun kültü-
rü ve gelenekleri doğrultusunda, inanç ve duygula-
ra hitap eden bu resimler genelde resim eğitimi al-
mamış halk ressamları tarafından çoğunlukla, ünlü 
hattatların yazıları, basılı resim ve desenler kopya 
edilerek yapılmaktadır. 

Yapan kişinin düşünce ve el becerisini yansı-
tan ve dolayısı ile kendine has bir üslûbu olan bu 
tekniğin 20. yy’dan itibaren icra merkezlerinden 
biri de yaşayan iki ustası ile Konya ilidir.

YAPIM TEKNİĞİ
Cam altı resimler el ve kalıp işçiliği olmak üze-

re iki ayrı teknikle hazırlanır. El işçiliğinde ilk aşama 
olarak kullanılacak desen belirlenir ve camın alt kıs-
mına yerleştirilir. Motifin konturları divit kalemi ya 
da dolma kalem kullanılarak cam yüzeyine aktarılır. 
Ardından konturların içi, ilk olarak motifler ve her 
boyama ardından kuruma işlemi sırasına göre fır-
çayla boyanır. Tüm motifler boyanarak kurumaları 
sağlanır ve en son zemin rengi seçilerek boyası ya-
pılır (Mehmet Ali Katrancı, 1939) (Fotoğraf No:1).

Ayrıca kompozisyonun daha parlak ve çarpıcı 
olması için jelâtin kullanılır. Jelâtinin kullanılacağı 
kısımlar boş bırakılır. Zemin rengi kuruduktan son-
ra jelâtin Arap zamkı ya da herhangi bir yapıştırıcı 
ile yüzeye yapıştırılır. Son olarak motif kurgusu ve 
isteğe göre resmin arkasına altın veya gümüş folyo 
kâğıdı ya da karton konulup çerçevelenir.

Seri üretimlerde kalıplama yöntemi kullanılır.  
Camın üst yüzeyine motiflerin yer aldığı kalıp yer-
leştirilir. Hazırlanan kalıplar lastik veya yumuşak 
metallerden olan çinkodan üretilen bir nevi metal 
malzeme olan tutyadan yapılır. Kalıplar bir veya 
birçok parçadan oluşabilir. Boyama aşamasında 
kompresör aleti ile püskürtme yöntemi kullanılır.  
İlk olarak motifler konturlanır ardından iç kısımları 
renklendirilir (Mehmet Ali Katrancı, 1939) (Fotoğ-
raf No:2).

Camaltı resim sanatçısı Oğuzhan Karaduman
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Mehmet Ali Katrancıya ait Ya Hz Mevlana Pano

Mehmet Ali Katrancıya ait Şahmeran Pano
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Camaltı resimlerde; seçilen motif özelliğine 
göre çok zengin bir renk yelpazesi kullanılmakta-
dır. Bunlar; siyah, beyaz, kahverengi, yeşil ve ton-
ları, mavi ve tonları, pembe, mor, kırmızı, turuncu, 
sarı renkleridir. Konturlarda genellikle siyah renk 
tercih edilmiştir.

Görülen temalar; 19.yy’da moda olan taşbaskı 
resimlerde yer alan dini ve sembolik betimlemelere 
benzer şekilde oluşturulmuştur. Seçilen motiflerde 
perspektif kurallarına aykırı bir anlayış hâkimdir. 
Halk inançları camaltı resimlerin konu içeriğini de 
etkilemiş ve o inanışa özgü bazı betimlemelerin 
sanata yansımasına yol açmıştır. Motifler olduk-
ça çeşitlidir. Seçilen konuya göre kurgulanır. Dini 
yazılar, yazı-resimler, camiler, ibrikler, sürahiler, 
meyveler, kuşlar, Hz. Süleyman’ın mührü, Mev-
levi sikkesi, ay yıldız, vb. kompozisyonlar kulla-
nılmıştır. Camaltı, genellikle duvar resmi şeklinde 
görülse de; bu teknikle üretilmiş, tepsiler, şişeler, 

kutular ve sandıklarda bulunmaktadır (Mehmet Ali 
Katrancı, 1939) (Fotoğraf No: 3-4-5-6).

Kullanılan motifler; sırası ile:
Bitkisel Motifler: Gül, menekşe, hercai me-

nekşe, lâle, karanfil, zambak çiçekleri, bu çiçekle-
rin yeşil yaprakları, goncalar ve sap kıvrımları, pal-
miye ağacı ve meyvelerden şeftali kullanılmıştır. 
Bitkisel motiflerde seçilen tema natüralist ve anti 
natüralist üsluplarda uygulanmıştır.

Geometrik Motifler: Düz ve eğik çizgiler, ke-
sik çizgiler, daire, kare, dikdörtgen, oval, üçgen 
formlar kullanılmıştır. 

Figürlü Motifler: İnsan figürleri, Hz. Ali tasvi-
ri, Hz. Mevlâna tasviri, hayvan figürlerinden tavus 
kuşu, deve figürleri ve mitolojik figürlerden Şah-
meran, denizkızı figürleri kullanılmıştır.

Nesneli Motifler: İbrik, meyvelik, kulplu sak-
sı, tabut, Mevlevî sikkesi, taç, kolye, alınlık, bo-

Mehmet Ali Katrancıya ait El bihatü Fissargı İbrikli  Pano
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yunluk, perde, püskül, çerçeve, kaide,  mimari 
unsurlardan Kâbe tasviri, cami tasvirleri kullanıl-
mıştır.

Yazılı Motifler: bu motif grubunda Arap alfa-
besi ve Türk alfabesinden çeşitli deyişler, bereket 
ve koruma amaçlı dualar, şiirler ve dini unsur taşı-
yan kelimeler kullanılmaktadır. Örnek olarak; Arap 
alfabesi ile sikkelerin üzerinde Sülüs yazı karakte-
rinde Ya Hz. Mevlana, Esma-ül Hüsnâ,  Maşallâh, 
Allah, Muhammed yazıları hem tek başına hem de 
yazı-resim olarak kullanılmıştır (Aksel 1962: 32).   

SONUÇ
Camatlı resmi bugün üretimi etkin bir şekilde 

devam etmeyen ve hobi amaçlı bir uğraşı haline 
gelen geleneksel halk sanatlarının naif örneklerin-
dendir. Yapıldıkları dönemde halk işi olarak tanım-
lanan ve fazla itibar görmeyen bu resimler halkın 
içinden eğitim görmemiş ustalarca üretilmiş olup, 
farklı beğenilere hitap eden zengin renk ve motif 
kurguları ile dikkat çekmişlerdir (Mehmet Ali Kat-
rancı, 1939).

Camaltı resim yapan kişilerden elde edinilen 
bilgiye göre; Şahmeran konulu eserler özellikle 
Doğu Anadolu Bölgesine, Hz. Ali’nin tabutu tas-
virli camaltılar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesine 
yoğun olarak gönderilmiştir. Konya halkı ise daha 
çok; Mevlevi sikkesi, Kâbe tasvirli kompozisyon-

Mehmt Ali Katrancıya ait Kabe tasvirli pano
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lar ile Esma-ül Hüsnâ ve çeşitli duaların bulunduğu 
yazılı eserleri tercih etmişlerdir. 

Örneklerin büyük çoğunluğu dini inanışın bir 
simgesi olarak yapılmıştır. Bu da bu tür resimlerin 
konu repertuarında din etkisinin ve halk inanışla-
rının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Din 
etrafında gelişen sanat dallarından en tutulanı olan 
hat sanatı örneklerine duyulan büyük ilgi bu an-
layışı desteklemektedir. Camaltı resimlerde konu 
olan yazılı motifler, hat sanatı eserlerinde görülen 
yazıların şablon vasıtasıyla kopyalanması yolu ile 
oluşturulmuştur. Dini içerikli resimlere koruyucu 
bir kutsallık atfedilerek tılsım ve nazarlık amaçlı 
kullanılmış, asılan mekâna bolluk ve bereket ge-
tirdiğine inanılmıştır. Günümüzde camaltı resimler 
yeni baskı yöntemleri ile ucuz maliyetle basılan 
renkli resimlerle ne yazık ki baş edememiştir. Ge-
lenekten kopmadan birikimlerini bugüne katarak 
mevcut örnekleri ile görsel bir zenginlik katan ca-
maltılar, değişen zaman içinde yaşamın güzellikle-
rine farklı bir estetik bakış getirmişlerdir. 
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TAŞ İŞÇİLİĞİ

ÖZET
İslâmiyet’in kabulüyle birlikte taş ve tezyi-

nattaki beraberlik, her dönemin hattat, nakkaş ve 
taş ustanın tasarım güçlerini ve çeşitliliğini ortaya 
koymuştur. Bu dönemlerin kendi içindeki farklı 
taş tasarımları, taş ustalarının tasarımdaki üretme 
gücünü göstermiştir. Selçuklu tezyinatında sonsuz 
bir biçim ve düzen anlayışı vardır. Durağan düz bir 
kütleyi dantela gibi işlemek, ona yürüyen, duran 
ve yükselen plastik bir etki sağlamak ancak Türk 
sanatkârının zekasıyla mümkün olmuştur. Selçuk-
lunun başkentliğini yapmış Konya ise abidevi taş 
eserleri ile hayranlık uyandırmaktadır.

ABSTRACT
With the acceptance of İslam, the combinati-

on of stone and ornament asserted the variety and 
power of design of calligraphist, muralist and sto-
nemason. The different stone designs of these ages 
showed the power of stonemasons in design. There 
is an understanding of extreme shape and order in 
Seljuk ornament. Processing a stable and flat mass 
like a lace and providing an impact to make it walk, 
stand and rise has only become possible with the 
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intelligence of Turkish craftsman. Konya, once the 
capital city of Seljuk, is admired with its monu-
mental stone works.

TAŞ İŞCİLİĞİ 
Mîmâride kullanılan bezemelerde ilk göze 

çarpan taş işçiliğidir. Yalın duruşu, kabartma ve 
şebeke işçiliği ile asil bir görünüme sahiptir. Türk 
sanatkârı, mîmâride kendini yüzyıllar boyu ifade 
edebilecek sağlam ve uzun ömürlü malzeme ola-
rak taşı tercih etmiş, onunla asırlara meydan oku-
yan sayısız eserler vermiştir. Türklerin Anadolu’da 
taşı temel yapı malzemesi olarak kullanmalarında-
ki etkenler; ürün bolluğu, yapı teknolojisinin ge-
lişmesi, dini inanış ve geleneklerin varlığı olarak 
gösterilebilir. Türklerin mimaride ve mezar taşla-
rında kullandığı taş malzeme bizlere o dönemin hat 
sanatını, tezyinatını, sosyal yaşam ve edebiyatını 
bozulmadan aktarılmasını sağlamıştır. İslâmiyet’in 
kabulüyle birlikte taş ve tezyinattaki beraberlik, 
her dönemin hattat, nakkaş ve taş ustanın tasarım 
güçlerini ve çeşitliliğini ortaya koymuş, bu dönem-
lerin kendi içindeki farklı taş tasarımları, taş us-
talarının tasarımdaki üretme gücünü göstermiştir. 
Devirlerine göre Türk mimarisi ve mezar taşların-
da, dönemin bütün sanat erbâbını görmek mümkün 
olmaktadır. Hattat, nakkaş, şair ve taş ustasının ko-

lektif çalışmasını seyretmekteyiz.

Selçuklu tezyinatında sonsuz bir biçim ve dü-
zen anlayışı vardır. Durağan düz bir kütleyi dan-
tela gibi işlemek, ona yürüyen, duran ve yükselen 
plastik bir etki sağlamak ancak Türk sanatkârının 
zekasıyla mümkün olmuştur. Bunun yanında Dini 
mimarinin ve mezar taşlarının manevi duruşu da, 
izleyene ayrı bir haz vermektedir.

 
Eski kaynaklarda taş işçiliğine haccârî ve 

sengtırâşî denilmiştir (Doğanay,2009;57). Topkapı 
sarayı içinde 1488 yılında inşa edilen bir köşke ait 
hesap defterinde desenleri taş yüzeyine kabartma 
ve oyma yoluyla işleyen kimselere yonucular tabi-
ri kullanılmıştır (Özbek, 2002;30). Taşlarda tezyî-
natın kullanımı, en yoğun olarak Selçuklu ve Bey-
likler döneminde olmuş, özellikle yazı ile beraber 
geometrik desen ve rûmîler taş tezyînatını zirveye 
taşıyan bezemeler olmuştur. Mîmârideki tezyînat 
ve hat sanatının gelişimi, elyazması eserlerdeki tez-
hip ve yazı sanatı ile paralellik göstermiştir. Mima-
ri yüzeylerde kullanılan tezyinat ve hüsn-i hat ya-
zıları binanın büyüklüğüne ve izlenme mesafesine 
göre iri ve sade olarak tasarlanmış ve taşa işlenmiş-
tir. Taş işçiliğinde genellikle nakış ve hat yazıları 
kabartılarak uygulanmış, alçak bırakılan zeminler 

Konya Aladdin Camii ve Karatay Medresesi
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ise bazen renklendirilmiştir. Mîmâriye uygulanan 
tezyînat, taş malzemeye göre şekillenmiş, zaman-
la değişik teknikler kazanarak uygulanmıştır. Düz 
satıh üzerine taş işleme şeklinin iki türlü yapıldığı 
bilinmektedir. İlki en alçak oyma şekli olan çizik-
leme dir. Çizikleme, sivri uçlu demir kalem yardı-
mıyla sâdece yazı ve motiflerin çizilmesiyle oluş-
maktadır. Çizikleme tekniğine örnek olarak Konya 
Sultan Selim camii minberindeki geometrik şebeke 
ile ince minareli medresenin tak kapı sutünceleri 
gösterilebilir.

İkincisi alçak kabartma, yazı ve motiflerin 
oluşturduğu alanların dışında kalan bölgelerin ha-
fif kazınarak boşaltılmasıyla oluşmaktadır. Dolayı-
sı ile yazı ve tezyînat, zeminden hafif kabartılarak 
dışa doğru çıkartılmış olur. Alçak kabartmanın 
yanında derece derece değişik yükseklikte kabart-
malar da yapılmış, buna da yüksek kabartma den-

miştir. Bu kabartmaların oyma açıları ise iki türlü 
gerçekleşmiştir. Yazı ve tezyînatın kenarlarının 
kesme tekniği genellikle dik veya mâil şekilde, al-
çak seviyede tatbik edilmiştir (Özbek, 2002). Bah-
sedilen bu teknikler sâdece düz yüzeylerin işleniş 
şekli için uygulanmıştır. Alçak kabartma tekniğine 
örnek ise Konya sahip ata ve eşrefolu camileri tak 
kapı tezyinatı, yüksek kabartmaya da ince minareli 
medrese gösterilebilir.

Taş, özellikle mermer, bezemenin her çeşidi-
ne aynı derecede uygunluk göstermiştir. Selçuklu 
döneminde geometrik desen uygulanması ne kadar 
başarılı ise Osmanlı döneminde de bitkisel motif-
ler o derece başarıyla uygulanmıştır. Taş tezyîna-
tın da desen ve yazı sürekli gelişme gösterirken, 
taş işçiliğindeki kalite 18. yüzyıla kadar hep aynı 
kalmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerine doğru Batı 
etkisiyle üç boyutlu motiflerin girmesi, taş işçili-

Konya sahip Ata ve Eşrefolu Camileri Tak Kapı Mimari Tezyinatı (alçak kabartma)

Konya Sultan Selim Camii Minber yan cepheleri (çizikleme)
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ğini daha zengin bir görünüme kavuşturmuştur. 
19. yüzyılda ekonomik ve kültürel alanda çöküş 
yaşayan Osmanlı devleti, sanat dallarında da et-
kisini göstermiş, giderek artan yozlaşama mimari 
tezyînatı ve mezar taşlarını da etkilemiş Türk Ro-
kokosu adı altında bir üslûb gelişmiştir. Bu üslûp 
kısa zamanda Osmanlı coğrafyasını sarmış kendi 
inanç ve geleneklerimize göre şekillenen lale, süm-
bül, karanfil, servi ağacı, kandiller ve tam sitilize 
hatâyî grubu çiçeklerimizin yerine, kordelalı çiçek-
ler, tabakta meyveler şekli belli olmayan formlar 
gibi yarı rölyef halindeki uygulamalar mimaride ve 

mezar taşlarında yerlerini almıştır (Haseki, 1977:).

Anadolu topraklarında hayranlıkla izlenen 
camiden kervansaraya kadar birçok Selçuklu taş 
eserleri görülmektedir. Selçuklunun başkentliğini 
yapmış olan Konya ise bu konuda zengin örnek-
lere sahiptir. Taş işciliği yönünden en zengin olan 
yapılar; İnce minareli medrese, karatay medresei, 
sırcalı medrese ve sahip ata ve Eşrefoğlu camileri 
gösterile bilir. Bu eserlerin yapımında kullanılan 
taşlar ise konya civarındaki taş ocaklarından temin 
ediliyordu. Özellikle sille ve gödene taş ocakları 

İnce Minareli Medrese (yüksek kabartma)

Mezar Taş İşçiliğinde Türk Rokoko Üslûbu
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bu eserlerin yapımında ve mezar taşı teminin de   
kullanılmıştır.

Mimari bir parça veya bir mezar taşının yon-
tularak hazırlanması şu aşamalar neticesinde ol-
maktadır. Mermer veya taş malzeme ocaklardan 
kütleleri halinde çıkartılırken oluk açma, delik 
delme veye testere-teller yardımıyla kesilerek ya-
pılırdı (Özbek, 2002; 28). Bu taşlar atölyelerde 
aspiral veya madırga ismini verdikleri çekiç ve 
elmas uçlu keskilerle istenilen ölçülere yontularak 
getirilir. Taş malzeme üzerine yazı ve tezyînat uy-
gulanacaksa, hattatın hazırladığı yazı ve buna göre 
nakkaşın tasarladığı desenler taşın zemine silkme 
usulüyle kömür tozu yardımı ile aktarılır. Taşçı 
(sengtıraş, haccar) bu işlemi kabartma tekniğin de 
yapılacaksa çekiç ve keski yardımı ile harflerin ve 

motiflerin aralarını oyarak boşaltır. Böylece yazı 
ve desenlerin ortaya çıkartılması sağlanırdı. Veya 
kazıma tekniği uygulanacaksa yazı ve desenlere 
sivri uçlu kalem yardımıyla boşaltılarak uygulanır-
dı. (Kara-Danışık, 2005;474) Bu teknik azda olsa 
uygulanmış, zaman içerisinde etkisini kaybetmiş-
tir. Taş işçiliğinde kullanılan aletler dönemlerine 
göre farklılıklar gösterse de genel itibari ile şöyle-
dir; murç, kalem, ince kalem, sivri uçlu kalem, per-
gel, tarak, eğe, eğri eğe,  çekiç, dişli, dişli tokmak, 
gönye vb. (Özbek, 2002; 31

Selçuklu dönemi (Hicri 607) Konya surlarında 
insan ve hayvanları sembolize eden birçok heykel 
ve kabartma figürler bulunmuştur. Bu kabartmalar-
dan birin de Ehrimen ile Hürmüz’ü tasvir edildiği 
görülen mimari parçalar bulunmuştur (Arseven, 

Tam ve Yarı Stilize Çiçekler

Taş Ocağı (Kaynak: Çelebi – Balıkçı, 2001)
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1973; 216). Dini mimaride ise tak kapıların yü-
zeyini tamamen kaplayacak tezyinat uygulanmış-
tır. Bu tasvirler ve yoğun desen anlayışı Osmanlı 
döneminde kalkmış, yazı ve tezyinatın ise oldukça 
sadeleşerek uygulandığı görülmüştür. Selçuklu mi-
marisinde abide eserlerin en göze çarpan kısmına 
(cümle kapısı) ayet ve hadisler ile abidenin yapı-
lış tarihini ifade eden  oyma kitabeler konmuştur. 
Konya Karatay medresesi, İnce minareli medrese, 
Sırçalı medrese ve Eşrefoğlu camiinde de görülen 

tak kapının tamamını kaplayan tezyînat izleyenlere 
hayranlık vermektedir. Buradaki taş işçiliği giriş 
ahşap kapının etrafını tamamen çevreleyen şerit-
ler halindeki yazı ve desenler den oluşmaktadır. 
Uygulama ise çizikleme, alçak kabartma ve yük-
sek kabartma tekniklerinin hepsiyle de olmuştur. 
Bahsedilen mimari alandaki tezyînat ve hüsn-i hat 
Selçuklu sanatını karakteristik özelliklerini göster-
mektedir.

Konya Eşrefoğlu Camii ve İnce Minareli Medresenin Tak Kapıları (Cümle kapısı)

Konya İnce Minareli Medresede Sergilenen Mimari Parçalar
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Ersan PERÇEM

TÜRK MEZAR TAŞLARI

ÖZET
Türkler, İslâm’dan önce basit şekiller vererek 

yaptıkları mezar taşlarını, daha sonraları, erkek ve 
kadını temsil eden küçük heykelcikler yapmışlar, 
ölülerinin başına dikmişlerdir. Bu âdet, ölen insan-
ların unutulmaması ve arkasından bir anıt oluştura-
rak yaşamlarına katmak istemelerinden kaynaklan-
mıştır. İslâmiyet’le beraber öldükten sonra dirilme 
inancı, putperestlikten yeni çıkan Müslüman halka 
mezar taşlarının şekillenmesinde de etkili olmuş, 
taşlarda insan suretinin yerini, düz veya oval sü-
tunlar almıştır. Taşlar belli bir şekil kazandıktan 
sonra, yazı ve süslemeleriyle beraber devirleri-
nin getirdiği üslûp ve sanat anlayışına göre şekil-
lenmiştir. Stilize edilmiş tabiat kaynaklı motifler 
ve geometrik kompozisyonlar ile kendine has bir 
özellik kazanmıştır. Bu taşların üzerine hakkedil-
miş sembol, motif ve yazılar dönemin tarihini ve 
sanat üslûbunu anlatması açısından önemlidir.

ABSTRACT
Before Islam, Turks, giving simple shapes to 

tombstones, later made statuette which represents 
men and women, they erected over their own dead. 
This custom has stemmed from creating a memo-
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rial to integrate people who died and not forgetting 
them. Belief in resurrection after death together 
with Islam has also been effective for Muslim com-
munity who just got out of paganism. Flat or oval 
columns have taken place of human form on stone. 
After stones have taken particular shape, together 
with transcript and decoration, they have been sha-
ped according to stylistic and artistic comprehensi-
on, which was brought with their own period. Sto-
nes have gained a unique feature through stylized 
nature welded motifs and geometric compositions. 
Symbol, motif and writings, incised over those sto-
nes are significant in terms of depicting history pe-
riod and genre of art. 

TÜRK MEZAR TAŞLARI 
İslam inancına göre ölüm ve mezar, bize ahi-

ret hayatını hatırlatırken, diğer âleme ilk geçiş ola-
rak görülmektedir. Mezar, bütün semavî dinlerde 
ve diğer beşerî inançlarda ölen insanların toprağa 
gömüldüğü yeri tanımlamaktadır. (MM,2008:2). 
Kabir, sin, makber, metfen, gömüt anlamlarına da 
gelen mezara, Türkistan’da “gavr” denilmiş, kabir 
tabiri ise buradan gelmiştir. (Şeyban, 2007:9). Me-

zarların bir arada bulunduğu yere kabristan veya 
mezarlık, câmî avlusunda ise hazîre ismiyle anıl-
maktadır. Mezarın baş ve ayak tarafına dikilen taş-
lara şâhide, baş taşına baş şâhide, ayak taşına ise 
ayak şâhidesi denmiştir.

Türkler, İslâm’dan önce basit şekiller vererek 
yaptıkları mezar taşlarını, daha sonraları, erkek ve 
kadını temsil eden küçük heykelcikler yapmışlar, 
ölülerinin başına dikmişlerdir. Bu âdet, ölen insan-
ların unutulmaması ve arkasından bir anıt oluştura-
rak yaşamlarına katmak istemelerinden kaynaklan-
mıştır. İslâmiyet’le beraber öldükten sonra dirilme 
inancı, putperestlikten yeni çıkan Müslüman halka 
mezar taşlarının şekillenmesinde de etkili olmuş, 
taşlarda insan suretinin yerini, düz veya oval sü-
tunlar almıştır. Taşlar belli bir şekil kazandıktan 
sonra, yazı ve süslemeleriyle beraber devirleri-
nin getirdiği üslûp ve sanat anlayışına göre şekil-
lenmiştir. Stilize edilmiş tabiat kaynaklı motifler 
ve geometrik kompozisyonlar ile kendine has bir 
özellik kazanmıştır. Bu taşların üzerine hakkedil-
miş sembol, motif ve yazılar dönemin tarihini ve 
sanat üslûbunu anlatması açısından önemlidir.

Orta Asya, çeşitli mezar taşı şekilleri, Kaynak: Karamağralı,1992 - Alyılmaz, 2005
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Osmanlı mezar taşları diğer devirlerde olduğu 
gibi tek parçadan yontularak sitilize edilmiş, kavuk, 
boyun ve gövdeden olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmuştur. Taşların şekillenme sürecinde, İslami-
yet’in figüratif elemanları yasaklayıcı (Özcan,2007: 
) tavrı (büyük etki yapmış, ilk önceleri ölen kişinin 
portresi henüz belirli bir şekil kazanmamış taşla-
ra kazınarak veya kabartma yapılarak işlenirken, 
İslamiyet’i kabulle beraber, insan şeklinden yani 
heykelinden vazgeçilmiş, soyutlanarak dikdörtgen 

şâhideler halini almışlardır. Selçuklu ve beylikler 
döneminde, şâhideli, dikdörtgen prizma formunda-
ki çatma lahitler, şâhidesiz prizmatik lahitler, koç 
ve at şeklinde olan mezar taşları yapılmıştır. Mezar 
taşlarının piramidal kütle ağırlığı, tezyinat ve yazı 
ile de daha hafif bir görünüme kavuşturulmuştur.

Osmanlı dönemine gelince dikdörtgen, kare 
veya yuvarlak (sütun) gövde üzerine, sarıklı veya 
başörtüyü temsil eden süsleme ile genelde sivri 
kemer şeklinde biten, mezar taşları yapılmıştır. 18. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşları

Selçuklu dönemi mezar taşları, Kaynak: Karamağralı, 1992
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yüzyıldan sonra ise mezarlıkların genel görünümü-
nü başlıklı mezar taşları oluşturmuş, erkek mezar 
taşlarında sarık, kadın mezar taşlarını ise stilize 
edilmiş başörtüyü temsil eden başlıklar kullanıl-
mıştır.

Bu anlamda Osmanlı mezar taşlarının tipleri, 
Selçukluya göre farklılıklar göstermektedir. Os-
manlı mezar taşı tipolojisi hakkında henüz yeterli 

bir bilgi olmadığından dolayı mevcut kaynaklarda-
ki bilgiler şöyledir.

•	 “Lâhit Mezarlar
•	 Pehleli (Kapak taşı) Mezarlar
•	 Şâhideli Mezar Taşları”  (Özcan, 2007: 51)
Lâhitler: Yapımı oldukça zor olan bu mezar-

lar varlıklı kimseler tarafında yatırılmakta, Osman-
lı mezar taşlarının temel öğelerinden olan baş ve 
ayak taşları, lâhit’in üzerine dikilmesiyle bir bü-
tünlük oluşturmaktadır. Bu gibi mezar taşlarının 
süslemesi de son derece kaliteli ve güzel olmuşlar, 
lâhit’in baş taşında yazı ve tezyînî unsurlar yer alır-
ken, ayak taşında ise genellikle süslemeler görül-
mektedir. Yatay yan yüzeylerde ise, rozet formun-
da irice bir motif veya şemse ile beraber sal-bekler 
yer almaktadır. Yine son dönemlere doğru ise mey-
ve tabağı veya yarı stilize çiçekleri görülmektedir.

Pehleli (kapak taşı) Mezarlar: Mezarın üze-
rini örten yatay dikdörtgen levhadan ismini almış 
sandukalardır. Baş ve ayak taraflarındaki şâhideler 
düz veya üstüvani olarak şekillendirilmiş, tezyinat 
açısından oldukça sade bir görünüme sahiptirler.

Osmanlı klasik dönem mezar taşları

Şâhideli Lahit, Fatih haziresi
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Şâhideli Mezar Taşları: Mezarların baş tara-
fında bulunan taşa baş, ayak tarafında bulunan taşa 
da ayak taşı denilmiştir. Her ikisine de genel an-
lamda şahide ismi kullanılmıştır. Şâhidelerin başlık 
denilen serpuşları Osmanlının erken döneminden 
itibaren görülmeye başlamıştır. 18 ve 19 yüzyıl da 
ise iyice yaygınlaşmıştır.  Mezar taşlarında çok bi-
linen başlıklar, sosyal gruplara aidiyat göstergesi 
olmuş başlıklardır. Bunlar; Kavuklar, sarıklar, taç-
lar, fesler, ve kadın başlıklarıdır.

Mezar taşları, bir milletin kültürünü geleceğe 
taşıdığı gibi geçmiş dönemlerin de kültür ve sanat 
anlayışlarını yansıtırlar. Hattat, müzehhip, şair ve 
taş ustasının bir arada çalışmasıyla, devrinin mezar 
taşı anlayışını belirlemişlerdir. Tamamen soyut dü-
şünce ürünü olan mezar taşları, devasa taş kütlele-
rini hakkakların, motif ve yazıyla işleyerek daha da 
estetik görünüme kavuşturmuşlardır. Taşın ağır ve Pehleli Mezar, Fatih haziresi

Şâhideli Mezar taşları, Fatih Haziresi



196 197

oturgan kütlesi tezyînat ile daha hafif bir görünüme 
kavuşmuştur.

Mezar taşları günün moda ve sanat anlayışına 
göre şekil kazanırken, yazı ve tezyinat da buna göre 
gelişme göstermiştir. Taşın şekil kazanmasında ilk 
önce yazılacak metnin, yazı tarzı ve istifleniş şekli-
ne karar verilmekte, yazıya göre hazırlanan desen ise 
mezar taşının şekillenmiş son halini göstermektedir. 
Böylece taşın kağıt üzerindeki bitmiş hali belirlenmiş 
olmaktadır. Hazırlanan yazı ve desen kömür tozu yar-
dımıyla taşa aktarıldıktan sonra, hakkak tarafından 
taş şekillendirilmeye başlanır. Taşın şekil ve formu 
tamamen soyut bir anlatımla kişi hakkında bizlere 
bilgi vermektedir. Bu anlamda Osmanlı mezar taşları 

heykelden ayrılarak farklı bir boyut kazanmakta, ama 
kök olarak heykel özelliğini sürdürmektedir.

Osmanlı mezar taşları başlıklarıyla öne çıktığı 
için, yeni bir muhteva ve anlatım taşımaktadır. Os-
manlı mezar taşı şeklini etkileyen ve klasik anlam 
yükleyen taşlar şöyle sıralanabilir.

Sarıklar: Ulema, Müderris, Şeyhülislam, 
Müfti gibi ilmiye sınıfının giydiği başlıklar dır.   

Fesler: 1829 yılı II. Mahmut zamanında kı-
yafet inkılâbı ile sarık yerine fes kullanılmaya baş-
lanmıştır. Dönemlerine göre isimleri; Mahmudî, 
Hamîdi, Azîzi fesler püskülleri ile mezar taşlarında 
yerini almıştır. 

Kavuklar: Saray mensuplarının giydiği başlık 
olup, fes veya külahın üzerine sarılan sarıklar, ki-
şilerin statüsünü gösteren bir simge olmuştur. Sa-Çeşitli sarıklar, Fatih haziresi

Çeşitli kavuklar, Hekimoğlu Ali Paşa ve Fatih hazireleri

Çeşitli fesler, Hekimoğlu Ali Paşa haziresi
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ray mensuplarını rütbe ve hangi görevde olduğunu 
gösteren kavuklar, mezar taşlarında en ince detayı-
na kadar kabartma olarak işlenmiştir. Taşlardaki bu 
görüntüler sanki o kişilerin birer sülieti gibi  karşı-
mızda durmaktadırlar.

Sikkeler: Mevlevilik tarikatına mensup olan 
kişilere ait başlıklardır. 

Tarikat Taçları: Sarık şeklinde olup, taş üze-
rine kabartma olarak uygulanmışlardır. Bu sarıklar 
ölen kişilerin hangi dini guruba mensup oldukları-
nı, ve hangi statüde olduğunu da göstermektedir.

Kadın Başlıkları: Çiçek süslemeli başlık-
lardır. Erkek mezar taşlarındaki başlıklar yerine, 
kadın mezar taşlarında başörtüyü temsil eden ve 
kadın zarâfetini yansıtan çiçekler, başlık kısmını 
oluşturmaktadır. (Özcan,2007:57). Genelde baş 
taşında kullanılan desen ve motif anlayışını, ayak 
taşında da görmek mümkün olmakla birlikte boşta 
olabilmektedir.    

Osmanlı mezar taşlarına plastik açıdan ba-
kıldığında üç boyutlu yatay veya dikey şekilde 
olduğu gözlenmekte, eni, boyu ve derinliği olan 
bir kütleden meydana geldiği görülmektedir. Me-
zar taşlarının tamamen geleneksel bir düşünce ve 
inanca yönelik yapılmış olmasına rağmen, sanat 
özelliği ile de öne çıkmakta ve kendini göstermek-
tedir. Hatta mezar taşları yapılış fonksiyonlarından 
çıkartılacak olursa, heykel anlamı ile de öne çıka-
rak, soyut heykel özelliği de taşımaktadır. Genel 
karakter olarak mezar taşları biçim, yazı ve tezyi-
nat yönünden kendine has bir kişilik kazandığı ve 
bunu çağlar boyu korumasıyla hem yöresel hem de 
ulusal değerlerimizi içinde barındıran önemli sanat 
dallarımızdan biri olmuştu. Dini inancın ince zevk 
ve zarif sanat anlayışını taşıyan mezar taşları, ko-
lektif bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmış, 
sanat tarihimizdeki yerini almıştır.
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M. Fatih ÖZSOY

1976’da Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Konya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğre-
tim Fakültesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde 
tahsiline devam etmektedir. 1994’te özel sektörde grafiker 
olarak başladığı iş hayatına, halen çalıştığı Konya Ticaret 
Odası-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde fotoğraf, 
grafik, prodüksiyon alanlarında görevlerine devam et-
mektedir. Yeni İpek Yolu Dergisi’nde 2003-2009 yılları 
arasında “Nostalji, Yorgun Meslekler” yazı dizisinde; 
Bakırcılık,  kalaycılık, Saraçlık, Demircilik, Yorgancılık, 
bıçakcılık, baharatçılık, hasır yastıkçılık, tenekecilik, kun-
duracılık, çömlekçilik, kündekari, mumculuk, mezar taş-
çılığı, mühürcülük, ney imalatı gibi Konya ve ilçelerinde 
icra edilen 67 adet mesleği incelemiştir. 2014’de TRT’de 
26 bölüm olarak yayınlanan “İş’te Kur’an, İş’te Hayat” 
adlı belgeselde de Konya’daki bazı meslekleri Yardımcı 
Yönetmen olarak üstlendiği görevle farklı bir açıdan in-
celemiştir.

MEZAR TAŞLARI ve USTALIĞI

ÖZET
Arapça ziyaret mekanı anlamına gelen “me-

zar” kelimesi, üzeri bina ile kapatılmayan ölünün 
gömüldüğü yerdir. Ölüleri toprağa gömme adeti 
Orta Asya’da en erken MÖ. III. Yüzyılda Hun-
lar’da görülmektedir, bu mezarlara kurgan denmiş-
tir. Orhun anıtlarının keşfinden sonra da “Balbal” 
adında ölünün gömüldüğü yerin üstüne de mezar 
taşı konulmuştur. Orta Asya erken dönem Türk ta-
rihinden bu zamana mezar taşları coğrafya, kültür 
ve din anlamında etkileşimlerle hammadde, şekil, 
süsleme ve yazı bakımından birçok değişikliğe uğ-
ramıştır. Bu çalışmada mezar taşının Türk gelene-
ğindeki tarihçesi, süsleme ve yazı şekilleri ve Kon-
ya’daki günümüzdeki durumundan bahsedilerek, 
röportajla desteklenmiş olarak, konuya ilişkin bir 
takım görseller de takdim olunacaktır.

Anahtar kelimeler: Konya, mezar taşları, 
mezar taşı ustaları

ABSTRACT
Deads dives in graves there is no built on it, 

grave’s mean is visit place in Arabic. Kurgan is the 
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name of graves in Hun Empire and the usage of 
dive of deads to land is seen b.c. III.th century in 
Hun Empire. Grave stone is imposed on the name 
of balbal graves after discovery of Orhun Insc-
riptions. From early period Central Asia Turkish 
history to today, grave Stones are changed by fac-
tors of geography, culture and religion in terms of 
decoration, figure, letter and raw metarial. In this 
study there is mentioned that graves stones current 
situation, history, decoration and letter figures. It is 
supported by reportage. Some figures about subject 
are presented in the study.

GİRİŞ
Her insan birbiri için çalışıyor sağlıkta da, 

ölümde de. Doğduğunuz günü, adınızı, öldüğünüz 
günü yazıveriyor maharetli elleri ile mezar taşı us-
tası. Beyaz mermerin üzerine işlenen harfler, sayı-
lar belki kıyamete kadar, belki de bir doğal afete 
kadar ya da güneşe,  yağmura, kara, rüzgâra daya-
nabildiği kadar dikili kalacak o toprağın üzerinde 
hatıranız yaşayacak. Yılda birkaç kere gelecek o 
tanıdık yüzler, bakacak ve okuyacak duasını. Ha-
tırlayacaklar eski hatıraları, belki de hiç anımsa-
mayacaklar, sonra gidecekler. Yine yalnızlıkla baş 
başa mezar taşları, Kış, yaz, yağmur, kar, fırtına. 
Yine tek başına dimdik ayakta bekliyor sahibini, 
nöbet tutuyor madde aleminde.

Konya’daki mezar taşlarından bazı beyit-
ler:

“Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam 
olsun,

Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.
Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile,
Bizi bir ağsan vekile, yuğanlara selam olsun”

“Baharıma doymadan, yere koydum başımı
Fatihalar isterim okuyandan taşımı”

“Bir gonca gül idim, açmadan soldum

Baharıma doymadan kabre kondum
Ağlama annem ben şehit oldum”

“Çıktı ise ilahi emir bahane bol
Toprakta başlar, toprakta biter bu yol”

“Emretti Hüda, eyledi ferman
Erişti ecel vermedi aman”

“Dünyada sürmedim sefa çok çektim cefa
Ahirette şefaat kıl Ya Muhammed Mustafa”

“Gelip bu diyara kondum
Müminlerden bir Fatiha umdum”

“Ten fanidir, can ölmez, gün gitti, geri gelmez, 
ölürse ten ölür, canlar ölesi değildir”

Göktürkler balbal

Balbal
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MEZAR TAŞLARININ TARİHÇESİ
Arapça ziyaret kökünden gelen “ziyaret mekâ-

nı” anlamındaki “mezar” kelimesi, üzeri açık ya da 
taş, mermer vb. bir kapakla örtülü olabilen, ölünün 
gömüldüğü yer olarak ifade edilmektedir. Başka 
bir deyişle üzeri bir bina ile örtülmemiş kabirlere 
mezar denir. Arapçadan gelen “ölünün gömüldüğü 
yer” anlamındaki “kabir”, “yatak, yatacak yer” an-
lamındaki “merkad” ve “bir şeyin gömüldüğü yer” 
anlamındaki “makber” kelimeleri de bu anlamda 
kullanılmıştır. Eski Türkçe de kabire “sın” (Anado-
lu lehçesinde sin) ve mezarlığa “smlağ” (Anadolu 
lehçesinde sinle) denildiği bilinmektedir. “Mezar 
taşı” ise mezarın baş ve ayakuçlarına dikilen taş-
tır. Baş ve ayak taşlarının ikisine birden “şahide” 
adı verilmektedir. Şahi-delerin üzerinde gömülen 
kişiye ait kimlik bilgileri, hayatta iken taşıdığı un-
vanlar, mesleği, vefat sebebi, çeşitli ayet, hadis ve 
şiirler yer almaktadır.

En erken Türk mezarları MÖ III. yüzyıla ta-
rihlenen Hun kurganlarıdır. Göktürkler Döneminde 
Hunların mezar geleneği devam ettirilmekle birlik-
te halk arasında “taşnine” denen ve Orhun Anıtları-
nın keşfinden sonra adının balbal olduğu anlaşılan 
mezar taşları ortaya çıkmıştır. Bu balballar yüzyıl-
lardır devam eden mezar taşı dikme geleneğinin 
öncüsü olmuştur. Uygurlarda Budizm’e inanan bir 
kesim, ölülerini yakıyordu. Bir kesim ise ölüleri-
ni toprağa gömüyor ve başına bengütaş adı veri-

len üzeri yazılı büyük bir taş dikiyordu. Ayrıca bu 
dönemde stupa adı verilen kubbeyle örtülü mezar 
anıtları da yapılıyordu. Uygurlar bu kubbeli mezar 
yapıları ile ilk türbeleri meydana getirmişlerdir. X. 
yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul eden ve mezar 
taşları hakkında yeterince bilgimiz bulunmayan 
Karahanlılar Döneminde daha çok mezar anıtları 
yapılmıştır. XII. yüzyılda yapılan Talas’taki Ayşe 
Bibi Türbesi buna örnektir. Mezar anıtları yapma 
ve mezar taşı dikme geleneği Gazneliler ve Büyük 
Selçuklularda da devam etmiş, Türklerin XI. yüz-
yıldan sonra Anadolu’ya yerleşmelerinin ardından 
daha da gelişerek yaygınlaşmış ve kendine özgü 
biçimlere ulaşmıştır. (Kara, 2014: 380-383)

KONYA’DA MEZAR 
TAŞLARI VE ÖZELLİKLERİ
Konya mezarlıkları Selçuklu, Beylikler, Os-

manlı ve Cumhuriyet dönemleri mezar taşları izle-
nebilecek önemli bir merkezdir. Konya mezarlık-
larındaki tarihî mezar taşlarında malzeme olarak 
mermer, Gödene ve Sille taşları kullanılmıştır. 
Mermer, Konya civarındaki ocaklardan çıkarıl-
maktadır. Selçuklular ve Beylikler dönemlerinde 
çok kullanılan mermer Osmanlı Döneminde daha 
az tercih edilmiştir. Mermer, Selçuklu ve Beylik-
ler dönemlerinde şahide ve sandukalarda, Osman-
lı Döneminde şahideli, lahitli ve sandukalı mezar 
taşlarında kullanılmıştır. Gödene taşı, Konya’nın 

Taşçı aletleri Ahmet Akten atölyesinde mezar taşı yapımı
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güneybatısındaki Gödene köyü taş ocaklarından 
temin edilmektedir. Beyaz veya grimsi renkli bu 
taş, işlenmesi güç ve oldukça sağlam olup, daha 
çok Osmanlı Döneminin sonlarında kullanılmıştır. 
Sille taşı, Konya’nın kuzeydoğusundaki Sille’nin 
Takkeli Dağ eteklerine isabet eden taş ocakların-
dan çıkarılmaktadır. Daha çok Osmanlı ve Cumhu-
riyet dönemleri mezar taşlarında görülen Sille taşı, 
kolay işlenmekle birlikte, dış etkilerden çok fazla 
etkilenen ve çabuk bozulan bir özelliğe sahiptir. 
Buna rağmen Konya mezar taşlarında en çok kulla-
nılan malzeme Sille taşıdır. Bu taşların dışında me-
zarlıkların çoğunda halkın “gök-kaya” diye tabir 
ettiği yeşil ve gri renkli kayrak taşı da mezar taşı 
olarak kullanılmaktadır. Bu taşlar genelde kabaca 
şekillendirilmiş ve üzeri yazısız olarak toprağa di-
kilmiştir. Az da olsa Roma ve Bizans dönemlerine 
ait devşirme malzemelerin de mezar taşı yapıldığı 
görülmektedir.

Başlıklı mezar taşlarının kaynağını Orta As-
ya’ya kadar indirmek mümkündür. Orta Asya Türk 
kültüründeki balbal ve ölenin heykelini dikme ge-
leneği, Anadolu’da İslam kültürüyle biraz değişik-
liğe uğrayarak başlıklı (Şahideli) mezar taşlarıyla 
devam etmiştir. Selçuklu ve Beylikler dönemlerin-
de de görülen başlıklı mezar taşları, Osmanlı Dö-
neminde çeşitlenerek devam etmiştir. Konya me-
zar taşlarının başlık çeşitleri içerisinde sikke-li, 
kavuklu, sarıklı ve fesli başlıklar sayılabilir. Konya 
Mevlevi tarikatının merkezi olduğundan sikkeli 
mezar taşlarının sayısı oldukça fazladır. Başlıklar 
bazı mezar taşlarında kabartma olarak yapılmıştır. 
Kadın mezar taşlarında ise adeta kadının başındaki 
örtüyü sembolize eden çiçek demetleri, çeşitli te-
pelikler ve hotoz görülmektedir. Ancak erkeklerde 
başlıkların çeşidi fazla ve kişinin statüsü hakkında 
bilgi verirken, kadınlar için aynı şey söyleneme-
mektedir. Bu grup mezar taşları genelde mermer-
den yapılmakla birlikte nadiren de olsa Sille taşın-
dan yapılanları da bulunmaktadır. Motif olarak baş 
taşlarında gülce motifleri, barok karakterli çiçek 

motifleri, deniztarakları ve gerdanlıklar, ayak taş-
larında yine çiçekli başlıklar ve çiçek açmış bahar 
dalları, bulunmaktadır.

Erich Prokosch; Kroelitz’in belge terminolo-
jisinden yararlanarak mezar taşı yazılarının temel 
öğelerini çözümleyebilmek için ilk kez bir ayrım 
getirmiştir. Bunlar:

1. Yakarış
2. Dua
3. Kimlik
4. Dua isteme
5. Tarih
Bu başlıklar Konya mezar taşlarında; yakarış 

bölümünde “Hû” (Allah), “Hüve’l-Bâkî” (Ebedi 
olan yalnız Allah’tır), “Hüve’l-Hallaku’l-Bâkî” 
(Yaratan Baki olan Allah’tır), “Ah”, “Ah mi-
ne’l-mevt” terkipleri en çok kullanılanlardır. 
Dua bölümünde, “merhûm/merhûme”, “mağfur / 
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mağfûre”, “el-merhûm ve’l-mağfûr / el-merhûme 
ve’l-mağfûre” ibareleri görülür. Kimlik bölümün-
de ölen kişinin adı, babasının, eşinin adı, lakabı, 
mesleği yer alır. Kişinin unvanları içinde en çok 
ağa, efendi, molla kullanılır. Unvanlardan baş-
ka el-hac, hacı, hafız, seyyit, hatun, hanım sıkça 
rastladığımız ifadelerdir. Dua isteme bölümünde 
de “ruhuna Fatiha”, “ruhuna el-Fâtiha”, “rûhiçün 
el-Fâtiha” ibareleri kullanılır. Tarih ibaresi genelde 
en son satırda, nadiren ilk satırda yer alır. Selçuk-
lu ve Beylikler dönemleri örneklerinde tarih yazı 
ile, Osmanlı mezar taşlarında rakam ile yazılmıştır. 
Bazen tam tarih verilirken, bazen de ay kısaltılmış 
olarak verilmektedir. Tarih hemen hemen bütün 
örneklerde hicri olarak yazılmıştır. İstisna olarak 
Rumi tarihe yer verildiği görülmektedir.

Cumhuriyet dönemi mezar taşlarında ise Sille 
taşı, mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem 
baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar 
tipi tercih edilmiştir. Bazı mezar taşlarının ayak 
taşı olmayıp buraya kuşların su içmeleri için suluk 
yapılmıştır. Baş taşlarında daha çok güneş biçimli 

tepelik ve dilimli kemer, ayak taşlarında ise dilimli 
kemer, sivri kemer ve üçgen alınlık görülmektedir. 
Bu dönemde sarıklı, sikkeli ve fesli başlıklar da 
kullanılmıştır. Yeni yapılan bazı mezar taşları say-
faları açılmış kitap şeklindedir. Mezarlıkların bir 
kısmında 1930’lu yıllarda Sille taşından yapılmış 
birkaç kademeli kaide üzerine oturan, mermerden 
ve Sille taşından yapılmış sütun ya da prizmatik 
gövdeli ve üzeri külahla örtülü anıtsal mezar taş-
ları görülmektedir. Mezar taşı kitabeleri genellikle 
Latin alfabesiyle kazıma tekniğinde yazılmıştır. 
Ancak bazı şahidelerin kitabelerinde hem Arap 
hem Latin alfabesi kullanılmıştır. Sille taşından 
yapılan mezar taşlarının bir kısmında kitabelik bö-
lümü mermere yazılmış ve Sille taşının içine monte 
edilmiştir. Mezarlıkta çok sayıda aile mezarlıkları 
oluşturulmuştur. Bu dönem taşlarında süsleme mo-
tifi olarak rumi, palmet, hatayi, gül, lale, rozet, ay 
ve yıldız motifleri, istiridye kabuğu, ayak taşların-
da ise stilize selvi, kıvrımdalar, yapraklar ve başak 
motifleri ve bir takım meslek sembolleri yer alır. 
Selvi ağacı ayak taşlarının ön yüzlerinde bazen 
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kabartma bazen de yeşil boyayla boyanarak yapıl-
mıştır. (Kara, 2014: 380-383)

Mezar taşlarındaki başlıkların anlamları
Mezar taşlarındaki başlıkların, kişilerin mes-

lekleri yanında meşrepleri hakkında da bilgi ver-
mektedir. Osmanlı toplumunda insanlar inançla-
rına göre de farklı başlıklar giyebiliyorlardı. Bir 
tekkede ya da zaviyede görevli olan kişi bağlı bu-
lunduğu yola göre bir başlığı giyerken, farklı bir 
işle uğraştığı halde meşrep olarak bir yola bağlı 
olanlar da arzularına göre bu durumlarını mezar 
taşlarında belirtebiliyorlardı. Mesela Mevleviler, 
uzun Mevlevi külahları giyerler, mezar taşlarına da 
bu tarz başlık şekilleri verilirdi. 

Mevleviliğe bağlı olduğu halde başka bir mes-
leğe sahip kişiler ise mezar taşlarında mesleği ile 
ilgili bir başlık taşırken, taşın üstüne de bir Mevle-
vi sikkesi kazıtabiliyorlardı.

Diğer birçok tarikatın bu manada özel sembol-
leri vardı. Mesela Nakşibendilerin mezar taşların-
da, Nakşi yıldızı denilen süslemeyi çokça görmek 
mümkündür. Bazı yollar da vardı ki, kendilerini 
toplum içinde çok belli etmezler, diğer tarikatlar 
içinde yaşarlardı. Bunların en meşhurlarından biri-
de Melamilerdi. Onları en iyi tanıyabileceğiniz yer 
muhakkak mezar taşlarıdır. Bir Melami, kendisine 
“başsız ayaksız” der ve mezar taşında kesinlikle bir 
başlık bulunmaz, aksine mezar taşının köşeleri ke-
sik olur. (www.akmezar.com)

Osmanlı’da mezar taşlarının bazı özellikleri
Osmanlı mezar taşlarında en çok görülen baş-

lık türü şüphesiz festir. Kuzey Afrika’da bir hayli 
yaygın olan fes, 2.Mahmud’un giyimde yenileş-
meye gitmesi üzerine Osmanlı halkı ve ordusu ta-
rafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem 
sonrasın da da, mezarlıklarda fesli mezar taşları 
görülmeye başlanmıştır. Bu taşlar kendi aralarında 
dört çeşit olarak ele alınabilir.

Mezar taşlarının üzerinde bulunan kitabe ki-

şiye ait kimlik bilgilerini vermenin yanı sıra hat 
sanatımızın yazı çeşitlerini de görme ve gelişimini 
izleme imkânı sağlar. Selçuklu ve Beylikler dö-
nemleri mezar taşı kitabelerinde sülüs yazı görü-
lürken Osmanlı Döneminde kullanılan yazı çeşidi 
artar. Kitabelerde sülüs başta olmak üzere talik, 
rika, muhakkak, reyhanî ve nesih hat görülmekte-
dir. Mezar taşlarının kitabesi kişinin sosyoekono-
mik durumuyla bağlantılı olarak kaliteli ve özen-
li bir işçilikle yazılmıştır. Yazılar düz ya da mail 
satır şeklinde, ince silmelerle ayrılmış, bazıları da 
kartuş içerisine alınmıştır. Selçuklu mezar taşları-
nın baş taşlarına Arapça ve Farsça olarak ayetler, 
hadisler, şiirler ve mezarın adına yapıldığı kişinin 
kimlik bilgileri, ayak taşında da ölüm tarihi yazıl-
mıştır. Bazı mezar taşlarında bütün yazıların baş 
taşına yazılıp, ayak taşında ise yalnız süslemeye 
yer verildiği görülür. Osmanlı mezar taşı kitabeleri 
Türkçedir. Üzerlerinde genelde yalnız kimlik bilgi-
leri yer alır. Bazılarında ayet, hadis, ölüm sebepleri 
ve şiirler de yazılmaktadır. Konya mezar taşlarında 
hattat imzasına rastlanmaz. (Kara, 2014: 380-383)

Konya’daki tarihi mezarlıklar ve isimleri
1. Ahmet Dede Yediler Mezarlığı
2. Aksinne Kümbetli Mezarlığı 
3. Aksinne Mezarlığı 
4. Alakova Mezarlığı 1-2
5. Aliyenler Mezarlığı 
6. Ana Sultan Mezarlığı 
7. Araplar Mezarlığı 
8. Ardıçlı Mezarlığı 
9. Aslan Ali Mezarlığı 
10. Atabey Mezarlığı 
11. Aşağı Pınarbaşı Mezarlığı 
12. Beybes Mezarlığı 
13. Boruktolu Mezarlığı  1 -2
14. Bosna Mezarlığı 
15. Boyalı Mezarlığı 
16. Camii Kebir Mezarlığı 
17. Dedebaşı Mezarlığı
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18. Dere Aşağı Mezarlığı
19. Dere Aşıklar Mezarlığı
20. Dere Büyük Mezarlığı
21. Dikilitaş Mezarlığı
22. Dokuz Mezarlığı
23. Elmacı Mezarlığı
24. Erler Mezarlığı
25. Gildanlı Mezarlığı
26. Gödene Mezarlığı 1-2
27. Gülbahçe Kara Kemal Mezarlığı
28. Hacı Fettah Mezarlığı
29. Hacı Sadık (Kayacık) Mezarlığı
30. Hadimi Mezarlığı
31. Harmancık Mezarlığı
32. Hasanköy Mezarlığı
33. Hatip Mezarlığı 1-2-3
34. Hocacihan Mezarlığı 
35. İstiklal Mah. Mezarlığı 
36. Karadığın Deresi Mezarlığı 1-2-3
37. Karadığın İlkkademe Bel 1-2-3
38. Karahüyük Mezarlığı 
39. Kasım Envar Mezarlığı 
40. Kayacık Mezarlığı 
41. Kağnıcılar Mezarlığı 
42. Kaşın Han İlkkademe Bel. 1 -2
43. Konya Askeri Şehitlik 
44. Kozağaç Mezarlığı Köyceğiz Mezarlığı 
45. Küçük Muhsine Mezarlığı 
46. Lale Bahçe Bedir Mezarlığı
47. Lalebahçe Çalıklı Mezarlığı
48. Meram Yaka Mezarlığı
49. Musalla Mezarlığı
50. Ortakonak Mezarlığı 1-2
51. Pamukçu Mezarlığı
52. Piri Hasan Mezarlığı
53. Sadır Sultan Mezarlığı
54. Sakyatan Mezarlığı
55. Sarayköy Mezarlığı
56. Saraçoğlu Mezarlığı 1-2-3
57. Sarıyâkup Mezarlığı
58. Selim Sultan Şehitlik Mezarlığı

59. Seyit Şahin Mezarlığı
60. Sille Mezarlığı 1-2-3-4
61. Sille Eski Parsana Mezarlığı
62. Sulutas Mezarlığı
63. Tatköy Mezarlığı 1-2
64. Tatlıcak Mezarlığı 1-2
65. Tavus Baba Mezarlığı
66. Taşrakaraaslan Mezarlığı
67. Taşrakaraaslan Üzümcü Mezarlığı
68. Tekke Mezarlığı
69. Tem Mezarlığı
70. Toprak Sarnıç Mezarlığı
71. Tömek Mezarlığı
72. Uluırmak Mezarlığı
73. Uzunharman Çocuk Mezarlığı
74. Yay Lapı Nar Elvan Mezarlığı
75. Yay Lapı Nar Evdirese Mezarlığı
76. Yay Lapı Nar Uhud Mezarlığı
77. Yazır Mezarlığı 
78. Yağbasan Mezarlığı 
79. Yenibahçe Mezarlığı 
80. Yukarı Pınarbaşı 
81. Yükselen İlkkademe Bel. 1-2 
82. Çandır Mezarlığı 
83. Çarıklar İlkkademe Bel. 
84. Catalhüyük Mezarlığı 
85. Çayırbağı Mezarlığı 1-2 
86. Çomaklı Mezarlığı 
87. Üçler Mezarlığı 
88. Üçyol Mezarlığı 
89. Şatır Mezarlığı
90. Şeyh Ulema İşgalaman Mezarlığı

Konya’da ki mezarlıkların sayısı doksan civa-
rındadır. Bunlardan birkaç tanesi en bilinenleridir. 
Bunların başında Üçler Mezarlığı gelmektedir, bu 
mezarlığın Konya için tarihi ve manevi değeri çok 
önemlidir. Mezarlığın Üçler ismini almasına ilişkin 
bir efsane şu şekilde aktarılmaktadır: 

“Horasan erlerinden üçü, mürşitlerinin vasi-
yeti üzerine, Mevlana’nın ölümünden sonra Kon-
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ya’ya gelirler. Günlerce süren meşakkatli bir yol-
culuktan sonra geldikleri Konya’da bunları dervişe 
benzeyen birisi karşılar. Kale kapısından itibaren 
bunlarla ilgilenir. Horasan erleri yüzü bir peçe ile 
örtülü olan bu zatı takip ederler. Derviş bunlara der 
ki;

Ben de günlerden beri sizleri bekliyordum, 
hoş geldiniz.

Bunlar bir yandan konuşurlar, bir yandan da 
yürürler. Konuşma sırasında derviş bu üç misafire 
fazlasıyla ilgi gösterir, onlara yardımda bulunur. 
Kendisinin Mevlânâ Dergâhı dervişlerinden oldu-
ğunu söyledikten sonra der ki:

Sizler de benim dergâhımın dervişlerisiniz, 
sizlerin nasibi de oradadır.

Daha sonra yüzündeki peçeyi çıkarır. Gelenler 
bakarlar ki kendilerini karşılayan derviş, defnedip 
yola çıktıkları mürşitleri. Şaşırırlar, hemen yere 
kapanırlar. Başlarını kaldırdıkları zaman mürşitle-
rinin karşılarında olmadığını görürler.

Daha sonra, bugün kendi adları ile, Üçler Me-
zarlığı diye anılan yerin karşısına bir zaviye kurar-
lar. Öldükleri zaman da oraya gömülmelerini vasi-
yet ederler.

İşte, bugün Konya’nın ortasında, geniş bir yer 
kaplayan mezarlığın adı bu üç Horasanlı dervişten 
gelmektedir.

Mehmet Önder’in tesbitlerine göre adları 
Mahmud, Mehmed ve Ahmed olan bu üç dervişin 
biri diğerinin oğlu imiş. Mevlânâ’dan tahminen iki 
yüz yıl sonra, Fatih Sultan Mehmet devrinde vefat 
etmişlerdir. (Sakaoğlu, 2007)

Konya’da  günümüz mezar Taşı ustaları 
kimlerdir?

Konya’da 30 yıldır mezar taşçılığı işi yapan 
Ahmet AKTEN usta, mesleğini babasından öğren-
diğini ve devam ettirdiğini ifade ediyor. Konya’da 
en iyi mezar taşı ustalarının; Kemal PARLAYAN-
LAR, Çavuş Usta lakaplı Mustafa UYARTAŞ ve 
Kadir AKTEN (Babası) olduğunu söylüyor.
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Konya’da mezar taşı ustalığı yapan Ahmet 
AKTEN ile nisan 2014 yılında yapılan bir rö-
portaj.

Bir mezar taşı kaç günde yapılıyor? 
Normal bir mezar taşının işleme işi kabart-

ma yazı ise ortalama üç gün, oyma yazı olursa bir 
günde biter fakat özel işlemeli şekilli olanlar bir 
haftayı buluyor. 

Mezar taşı kaç kişi tarafından yapılıyor?
Çocukluğumda bu iş için üç ayrı usta çalışı-

yordu. Dekoratör (Tasarımcı), çizimci ve işlemeci 
ustaları vardı. Günümüzde mezar taşı artık maki-
nelerle yapılıyor el emeğinin son ustaları bizleriz. 

Mezar taşı nasıl yapılıyor?
Günümüzde mezar taşı için genelde mermer 

kullanılıyoruz. Blok halinde kesilip gelen mermere 
önce oranlama yaparak yazılacak yazıların yerle-
rini ayarlıyoruz. Eğer şekil ve süsleme girecekse 
müşteriye bunları önceden seçtiriyoruz. Bu işlem-
lere dekorasyon deniyor. İkinci aşamada cetvelle 
yazılacak yazıların satırlarını ve yerlerini belirle-

yip dişi kalıplarla harflerin ve sayıların kurşun ka-
lem çizimleri yapıyoruz. Son aşama oyma veya ka-
bartma işlemi. Çekiz ve farklı uçları olan murçlar 
ile daha önce çizilen şekil ve harfleri taşa işliyoruz. 
En son aşama işlenen harf, şekil ve sayıların boya-
ma işlemidir. İşime başlamadan önce dua etmeyi 
de ihmal etmiyorum. 

Mezar taşlarının amacı nedir?
Biz sanıyoruz ki mezar taşları ölüler için yapı-

lıyor, halbuki bu taşların ölülere ne faydası var ne 
de zararı, gayesi yaşayanlara ibrettir. Üzerinde ya-
zılı Hüve’l-Bâkî, alttaki beyitler insanlara sürekli 
ölümü hatırlatır, ahireti hatırlatır, ibretliktir. Mezar 
taşı geçmişten geleceğe bir aynadır.
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Ramazan DÜŞÜNCELİ

1988 tarihinde Aksaray’ın Cankıllı Köy’ünde dünyaya 
geldi. Ailevi sebeplerden dolayı 5 yaşındayken ailesiyle 
birlikte Konya merkeze geldi. İlk önce Keçeciler Mahal-
lesi’ndeki Yusuf İzzettin Horasanlı İlkokulu’nda birinci 
sınıfı okuduktan sonra çarşı merkezindeki Mahmut Şev-
ket Paşa İlköğretim okulunda ilkokulun geri kalan kısmını 
ve ortaokulu eğitimini tamamladı. Lise eğitimini Karatay 
Lise’sinde tamamladıktan sonra 2009 yılında başladığı 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bö-
lümü’nü büyük bir başarı ile bitirip 2013 yılında mezun 
oldu. Üniversitede okurken aynı zamanda mesleği mut-
fağında öğrenmek için gazetelerde deneyim ve tecrübe 
öğrenmeye başladı. Üniversitede eğitim görürken aynı 
zamanda 2010 yılında girdiği Yeni Haber Gazetesinde 
stajını yaparak mesleği öğrenmeye çalıştı. 
İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yılda gör-
düğü stajdan sonra vatani görevini yerine getirmek için 
yollara düştü. Kısa dönem askerliği Kıbrıs’ta yapıp gel-
dikten sonra Konya medyasında yer alabilmek için çeşitli 
iş başvurularından sonra Rasyonel Haber’de çalışmaya 
başladı. 
Rasyonel Haber’de Mersin Bölgesi için yayınlanan Cep 
Gazetesinin editörlüğünü yaptı.

SOBACILIK

ÖZET
Soba kelimesinin kökeninde bir çok ulusun 

değişik söyleyiş biçimleri vardır. İngilizce, İtal-
yanca, Fransızca ve “Szoba” Macarca dilinden 
zamanla değişikliğe uğrayarak en sonunda “Soba” 
halini aldı. Soba Osmanlı topraklarına iki şekilde 
girmiştir. İlki Tanzimat Dönemi’nin sonlarına doğ-
ru Avrupa’ya giden aydınlar oradaki evlerin aynısı-
nı Osmanlı topraklarında yapmaya başlamışlardır. 
Yapılanların nasıl ısınacağı problemi ise Avrupa’da 
gördüklerini aynen uygulamasıyla soba akımı gel-
miştir. İkincisi ise, Karadeniz bölgesinden Rus-
ya’ya çalışmaya gidenler, Rusya’dan “peçka” adlı 
sobaları getirdiler. Belli bir müddet sonra sobalar 
Karadeniz boyunca yayılmaya başladı. Yurt çapın-
da soba üretimi yapan Zümre sobalarıyla “Türk 
Sanayi-i Harbiye ve Madeniye” fabrikatörü Şakir 
Zümre oldu. Sobalar yapıldığı malzemeye göre de-
ğişik adlar alır: dökme soba, saç soba, çini soba, 
tuğlalı soba, kuzine soba, kovalı, tuğlalı soba gibi 
çeşit çeşit sobalar vardır. Biçim bakımından da si-
lindir, yassı, kare veya dikdörtgen prizma türünde 
olanlar da vardır. Sobacılık mesleğinin Konya’da 
artık son demlerini yaşıyor. Sobacılık mesleği ile 
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Konya’da uğraşan usta sayıları bir elin parmakları 
geçmiyor. Sobacı Ustası Ayhan Malas sobaları ya-
parken, saçları Konya, Bursa, İstanbul’dan maliye-
tine uygun gelen yerden yapıyoruz. Malzemeyi biz 
buraya tabaklar halinde getirip preslerle sobanın 
şeklini veriyoruz. Sobayı birleştirme, kaynatma 
aşamasına getiriyoruz. Sobaların yerini günümüz-
de daha kolay ve zahmetsiz kaynak olan doğalgaz 
aldı. Fakat sobadan tat alanlar bağ ve bahçe evleri 
alarak sobanın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. 

ABSTRACT
On the roots of word “Stove” a lot of nations’ 

different pronunciation exists. English, French, Ita-
lian and lastly Hungarian word “Szoba” changed 
by time and got the final form “Stove”. Stove has 
arrived to Ottoman lands in two different ways. 
First of these two ways is that at the end of Reor-
ganizations Era, the intellectual started to build the 
houses just like those in Europe. The heating prob-

lem is solved by the same way, copying what they 
have seen in Europe to these newly built houses, 
stoves. So the stove stream begun. Second of the-
se is that people who immigrated to Russia brou-
ght back the stove called “peçka”. After a while it 
started to spead all across Blacksea Region. “Türk 
Sanayi-i Harbiye ve Medeniye” factories’ owner; 
Şakir Zümre, became the first to produce a stove 
nation-wide with his “Zümre” stoves. Stoves bear 
different names based on what they are made of: 
cast stoves, plate stoves, tile stoves, brick stoves, 
dutch oven and etc. As means of shape they could 
be cylindrical, flat, square and rectengular prism. 
Stove makery is living its final hours in Konya. 
Stove Artisan Ayhan Malas says “We buy plates 
from Konya, Bursa, İstanbul considering their pri-
ces. And we press them here and form the first sha-
pe of the stove. And than we get it ready for wel-
ding”. Currently stoves have been replaced with 
natural gas which is an easy and effortless source. 
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But stove lovers still try to have the fun of it by bu-
ying country houses and installing stoves in them.

Soba kelimesi Latin dillerinde (İtalyanca “stu-
ba”, Fran-sızca “etuve”, İspanyolca “estufa”) oldu-
ğu gibi onlardan etkilenen Eski Ingilizcede de “stu-
ba” ısıtılan oda, buhar odası anlamlarına geliyordu, 
bugünkü anlamını (stove) 1600’lerden itibaren 
kazandı. Germen ve Baltık dilleri de aynı gelişimi 
izlerler ve “soba” biçimi Balkan ve özellikle Ma-
carca türevlerde görülür. Macarcada bugün doğru-
dan oda anlamına gelen “soba” sözcüğü, Bulgarca, 
Romence, çağdaş Yunanca ve Türkçede ortaktır.

Sobanın Türkiye’ye gelişi bir hayli geç olmuş-
tur. Türk sınırlarına soba kültürünün gelişi bir hayli 
zor oldu. İlk önce yurt dışında bulunuyor. Osmanlı 
topraklarına gelmesi biraz geç oluyor. Sobanın icat 
ediliş öyküsüne şöyle bir göz atalım:

Binlerce yıl boyunca insanlar, yemeklerini ate-
şin üzerinde pişirdi. Romalılar zamanından itiba-
ren, zenginler ekmeklerini ısıtılmış tuğlalar üzerin-
de pişirmeye başladılar ama, yemek pişirmek için 
hâlâ çıplak ateş kullanılıyordu. İçinde katı yakıt ya-
kılan bir soba üzerinde yemek pişirmeyi ilk kez 17. 
yüzyılda Amerika’ da yaşayanlar akıl ettiler. Pen-
nsylvania’nın bazı yörelerinde dökme demirden 
yapılan bazı kuzineler kullanıldı. Ama bunların sa-
yısı çok azdı. 1798’de Amerika doğumlu Bavyeralı 
Benjamin Thompson, Münih’te daha geliştirilmiş 

bir kuzine yapmayı başardı. Thompson, tuğladan 
yaptığı bir ocağın içine, madeni raflar yerleştirdi 
ve bunların altına ateş yakarak ısıttı. Üzerlerinde de 
yemek pişirip kızartma yaptı. Bugün kullandığımız 
fırınların babası ise 1834 yılında, ABD’nin Ohio 
eyaletinde Philo Pinfield Stewart adlı misyoner ve 
öğretmen tarafından geliştirildi.

Geniş bir bakış açısıyla bakıldığında soba in-
sanın ateşle olan ilişkisinin bir evresidir. Sobanın 
icadı ile birlikte ateş hapsedilerek kontrol altına 
alınmış ve evlerin içine alınmıştır.

Anadolu’nun hemen her yerinde soba haya-
tın ayrılmaz parçasıdır. Şehirlerde ise son 50 yılda 
hızlı bir değişim yaşanmış, soba giderek insanla-
rın günlük hayatından çıkmaya başlamıştır. Geç-
tiğimiz yüzyılda en üst düzey ailelerin bile evleri 
sobayla ısıtılmak zorundaydı. Çünkü o zamanın 
en ileri ısınma aygıtı soba idi. Osmanlı Sarayla-
rında özellikle Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında 
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boyları 3 metreyi geçen aynalı ve yaldızlı sobalar 
vardır. Oysa bugün soba sınıf değiştirmiştir; alt ge-
lir düzeylerinde; tamirci atölyelerinde, çobanların 
kulübelerinde, yoksul evlerde ve köylerde kullanıl-
maktadır. 

Soba Türkiye’ye gelişi iki şekilde olmuştur. 
Sobanın geçmişteki şeklinden günümüze kadar ge-
liş öyküsü şu şekildedir: 

Selçuklulardan önceki zamanlarda bugünkü 
anlamıyla soba yoktu. Hatta Selçuklular zamanın-
da dahi sobadan bahsedilmezdi. Çünkü Türk dev-
letlerinde ocak anlayışı hakim olduğundan soba 
yerine ocaklarda ısınılır, hangi iş varsa ocak etrafı-
na toplanılır, o günün tüm işlerli çözülürdü.  Oda-

lar, evlerin gerekli yerleri, ya kömür mangallarıyla 
veya duvarlara gömülü ocaklarla ısıtılıyordu. Os-
manlılarda, özellikle konaklarda ve saraylarda bü-
yük ocaklar vardı. Bu ocaklarda yanan odunlardan 
çıkan közler mangallara çekilir, ısıtılması istenen 
bölümün uygun bir yerine konurdu. 

Selçuklularda, Bizans’ta, Arap, İran ve doğu 
ülkelerinde de ısınma ocaklarla sağlanırdı. Batı ile 
kurulan ilişkiler sonucu, soba Türkiye’ye getiril-
di. Türkiye’de ilk defa soba kuranlar azınlıklardır. 
Müslümanlar, özellikle koyu Sünniler, İslam ül-
kelerinde, Hz. Muhammed zamanında soba yoktu 
diye uzun süre evlerine sobayı sokmadılar; man-
galla yetindiler. İstanbul hahamlarının, 1895’te 
Hasköy’de açılan Yahudi ilkokulu Şule-i Maa-
rif’de haham adaylarının da okuyabilmeleri için 
ileri sürdükleri şartlar arasında, okulda Frenk icadı 
soba yerine mangal kullanılması da bulunmaktadır. 
Türkiye’de sobalar, Osmanlı İmparatorluğu zama-
nında Tanzimat döneminden sonra kullanılmaya 
başlandı. 

Tanzimat döneminde Avrupa’ya giden Os-
manlı devlet adamları, aydınlar, Türkiye’de Av-
rupa’daki gibi evler, konaklar yaptırmaya başla-
yınca, ısıtma araçlarını da ona göre düzenlediler. 
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Evlerinde soba yerleri, bacalar yaptırdılar. Sobanın 
Türkiye’ye ikinci geliş yolu da Rusya’dır. Karade-
niz illerinden Rusya’ya çalışmaya gidenler, oradan 
“peçka” denilen sobayı getirdiler. Kısa bir süre 
içinde soba, bütün Karadeniz illerine yayıldı. Köy-
lerde bile soba kuranlar oldu. Soba, oda, sofa gibi 
özel bölmeleri olan evlerde kullanıldığı için ocakla 
ısınan tek bölmeli köy evlerinde çok işe yaramı-
yordu. Zamanla evlerin dışında, devlet dairelerinde 
de soba kurulmaya başlandı. 

Dökme, sac, tuğla, çini sobalar yerli zanaat-
kârlar tarafından üretilmeye başlandı, özellikle çini 
sobalar zengin konakları ile önemli devlet daire-
lerinde kullanıldı. Yurt çapında soba üretimi ya-
pan Zümre sobalarıyla “Türk Sanayi-i Harbiye ve 
Madeniye” fabrikatörü Şakir Zümre oldu. 1920’de 
kurulan Şakir Zümre Madeni Eşya Fabrikası ‘nın 
sahibi Şakir Zümre Varna’da doğmuş ve Bulgaris-
tan parlamentosunda milletvekilliği de yapmıştı; 
1966’da öldü.

Sobalarda genellikle odun, Karadeniz’de ay-
rıca fındık kabuğu yakılırdı. Maden kömürü iş-
letmeleri açılınca taş kömürü ve linyit sobaları 
yapılmaya başlandı. Son dönemde gaz sobaları 
yaygınlaşırken, büyük merkezlerde kalorifer so-
banın, fueloil ve doğalgazsa kömürün yerini aldı. 
Yeni yapılan devlet daireleri, soba kullanmaya el-
verişli bir nitelikte düzenlendi, özel bacalar açıldı.

SOBA ÇEŞİTLERİ
Türkiye’de yapı bakımından, genellikle bir-

kaç türlü soba kullanılır; bunlar sobanın yapıldığı 
malzemeye göre değişik adlar alır: dökme soba, 
saç soba, çini soba, tuğlalı soba gibi. Biçim ba-
kımından da silindir, yassı, kare veya dikdörtgen 
prizma türünde olanlar vardır. Sobaların en büyük 
ve en değerlilerinden biri olan çini sobalar, saray-
larda, konaklarda ve köşklerde bulunurdu. 

Sobalı evler için birçok alternatif bulunması 
rağmen kovalı ve genelde tuğlalı soba diye tabir 
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edilen uyuyan sobalar en çok kullanılan iki seçe-
nektendir. Her iki modelinde sadece kendine has 
artıları, dezavantajları ve hitap ettikleri özel kitle-
leri vardır. Örneğin, Kovalı soba birkaç dakikada 
evi fırın gibi yapar ama çabuk geçer tam bekâr yal-
nız adam işidir. Gün sonunda işten mi geldiğin gibi 
sobaya üç ya da beş tane odun attığında on dakika-
da ev fırın gibi olur. Tuğlalı sobaysa yaktıktan en 
az 20-25 dk. içinde ortamı ısıtmaya başlar genelde 
de ailelere hitap eder. Ama iki defa adam odun attın 
mı neredeyse yarım gün evi sıcak tutar,  etrafı da 
pek kirletmez. 

Kuzine soba; kırsalda yaşayanların vazgeçil-
mezidir. Bu sobaların içinde kendinden fırınları da 
olur. Üstünde çay demlemek, kestane kavurmak, 
yemek pişirmenin kendine özgü bir zevki vardır. 
Kuzine sobanın sağladığı insana en güzel rahatlık 
veren bir özelliği ise, Konya’nın soğuk ayaz günle-
rinde işten gelenlerin uzanıp divana yataktan ayak-
larını ısıtmasıyla birlikte belli bir süre sonra yattığı 
yerde uyur. kışın köyde, onun olduğu oda neredey-

se tüm ailede orada olur ve tüm gün orada geçer. 
Türk sobalarında genellikle odun yakılırdı. 

Maden kömürü işletmeleri açılınca taş kömür ve 
linyit sobaları denen içi tuğlalı, saç veya dökme so-
balar yapıldı. Son zamanlarda gaz sobaları da yay-
gınlaştı, küçük ilçe merkezlerine kadar gitti. Bugün 
Türkiye’nin maden kömürü satılabilen yörelerinde 
taş kömür sobaları, odunun çok olduğu yerlerde 
odun sobaları kullanılıyor. Sonrasında büyük yapı-
larda ise sobanın yerini kaloriferler ve kombi aldı. 
Bir dönemin gözde meslekleri arasında yer alan 
sobacılık mesleği evlerde ve işyerlerinde kullanı-
lan soba, ızgara, kova gibi ürünlerin imal edildiği 
atölyeler. Bu işi yapacak eleman yetiştiremedikleri 
için bu mesleğin unutulmaya yüz tutan meslekler 
arasına girmişti. “Günümüzde anne babalar çocuk-
larını böyle mesleklere yönlendirmiyor. Gençler de 
daha çok masa başı işleri tercih ediyor. Bu yüzden 
bu meslekte çalışacak işçi bulmakta zordur.

43 yaşında olmasına rağmen yıllarını soba-
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cılık mesleğine adayan Ayhan Malas usta Vatan 
Sanayi’ndeki yerindeki yerinde yıllardır sobacılım 
mesleği ile ekmeğini kazanıyor. Sobacılığın ata 
mesleği olduğu için ilkokuldan mezun olduktan 
sonra babamın yanında sobacılık mesleğini öğren-
meye başladım. İki tane oğluma bakmakla yüküm-
lüyüm. Sobanın hammaddesi saç İstanbul’daki 
firmalardan getirip biz de buradan temin ediyoruz.

Saçları Konya, Bursa, İstanbul’dan maliyeti-
ne uygun gelen yerden yapıyoruz. Malzemeyi biz 
buraya tabaklar halinde getirip preslerle sobanın 
şeklini veriyoruz. Sobayı birleştirme, kaynatma 
aşamasına getiriyoruz. Soba 1-2 gün zarfında ema-
yeye gidiyor. Emayeden gelince tekrar montajını 
yapıyoruz. Kapatmalarını, alt ve üst sürgülerini 
yapıyoruz. Verilen ölçülere göre dökümünü dö-
kümcü ustalarımıza yaptırıyoruz. Dökümünü hazır 
aldıktan sonra vida ayarlamalarını soba ustaları 
yaparlar.  Kovasını ızgarasını yapıyoruz. Kullanma 
aşamasına getiriyoruz.  En son da sevk etme aşa-
masına geliyoruz.

Sobacıların işi Kasım ayının sonunda bitiyor. 
Sonra da vatandaşlarımız üşüdüğünde sobacıların 
hatırlıyorlar. Bir ay sonra tekrar sobanın imalatına 
başlarız. Sobanın malzemelerini ayarlayıp sobanın 
malzemeleriyle işleri yaparız. 

Kuzine soba: Kuzine sobalarını dörde ayırıyo-
ruz. Ufak standart dediğimiz kuzine sobamız var. 
Görünümünü değiştirerek aksesuvar taktığımız bir 
sobamız daha var. Kovası büyük sobamız var. Soba 
yakıldığı zaman 2 gün boyunca sıcak oluyor. 

Çift fırınlı sobalarımız var. Yani sobaların 
hiçbir kalite değişikliği yok. Sadece görünümünde 
değişiklik var. Normal klasik sobalarımız var. Bir 
de yuvarlak sobaların dört köşeli olanları var.  Bir 
de küçük çocukların odasına koyacağımız küçük 
kovalı sobamız var. Ekonomik olduğu için çocuk 
sobası günübirlik yandığı için bir torba kömürü 
dört gün yakıyor.  Konya’da sobacılık mesleği ile 
uğraşan ustaların sayısı git gide azalıyor. Sobacılık 

ile uğraşanların sayısı bir elin parmaklarını geçmi-
yor. Sobayı yapabilecek eski günlerdeki gibi hü-
nerli ustalar maalesef bulunmuyor. Çırak bulmakta 
zorlanıyoruz. 

Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler Sanayi 
esnafının yüzünü güldürüyor. Onlar olmasa sana-
yi de çalışacak eleman bulamayacağız. Sobacılık 
mesleğinin tatili çok az ve diğer işlere göre hayli 
ağır ve külfetli bir iştir. Sobacılık mesleği insan 
gücüyle yapıldığı için günün sonunda eve yorgun 
gidiliyor. 

Eskiden yaygın olarak kullanılıyorsa da, do-
ğalgazın ve daha sağlıklı ısınma araçlarının yay-
gınlaşmaya başlamasıyla soba kullanımı azaldı. 
Elektrikli, katı, sıvı ve gaz yakıtlı modelleri vardır. 
Doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte doğalgazlı 
sobaların kullanımı da artmıştır. Doğalgazlı so-
balar baca yapılarına göre bacalı ve hermetik tip 
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hermetik tip cihazlar 
gazın yanması için gereken oksijeni dış ortamdan 
sağlayıp egzoz gazını yine dış ortama atan cihaz-
lardır. Bacalı tip cihazlar ise yanma havasını (oksi-
jeni) iç ortamdan alan cihazlardır. 

Sobaların keyfini bilenler için sobalarda yapı-
lan tatların hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yapılama-
yacağı biliniyor. Sobanın sıcacık bir şekilde yan-
ması ve ailenin onun etrafında sohbet etmesi, bir 
yandan da kestanenin sobaların üzerinde olmasıyla 
o sohbetin keyfi paha biçilemez. Kimi insanlarımız 
o anın özlemini çekiyor. 

KAYNAKÇA:
http://www.uludagsozluk.com/k/soba/
http://www.ilkkimbuldu.com/sobayi-kim-bul-

du/
http://akinkurtoglu.blogspot.co.uk/2011/11/

sobalarin-bitmek-tukenmeyen-faydalari.html
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1951 yılında Manisa-Soma’da doğdu. Babasının memu-
riyeti dolayısıyla İlkokulu Kayseri’de, Ortaokulu Kayse-
ri-Bünyan’da, Liseyi İzmir-Ödemiş’te bitirdi. Bursa Eği-
tim Enstitüsünden mezun olduktan sonra, ilk görev yeri 
olan Gümüşhane-Kelkit’e gitti. Buradan askere ayrıldı. 
Askerliğini yedek subay olarak Ağrı’da yaptı. Askerlik 
dönüşünde Aydın-Afyon-Manisa-Nevşehir- Giresun ve 
Konya illerinde Öğretmenlik, Müdür Başyardımcılığı, 
Lise Müdürlüğü ve 14 yıla yakın İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu. 2000 yılında emekli oldu. 
1999 yılından itibaren Konya Postası, İleri ve Yeni Meram 
Gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Konya Vizyon 
Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Yeni Meram Gaze-
tesinde köşe yazarlığı yapmayı sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

TESTİ, ÇANAK VE 
ÇÖMLEK YAPIMI

ÖZET
Testicilik, Çanak ve Çömlek Yapımı: Çanak 

– Çömlek yapımı başta sille olmak üzere, Çumra, 
Doğanhisar, Derbent, Akşehir, Yunak gibi merkez-
lerde tek kalmış ustalarla devam etmektedir. Bu 
ustalardan birisi de Silleli Yaşar Bulut Usta’dır. 
Eskiden Sille’den 150 ustanın çıktığını ve bunların 
değişik şehirlerde atölye kurduğunu anlatıyor.

Anahtar kelimeler: Çanak-çömlek, testicilik

ABSTRACT:
Pottery and making pitchers now are being 

practiced by few masters in some cities especial-
ly in Sille, Çumra, Doğanhisar, Derbent, Akşehir, 
and Yunak. One of these masters is Yaşar Bulut 
from Sille. He tells us that there used to be trai-
ned around 100 masters each year back then. These 
masters used to travel to other cities nearby and 
establish their own workshops.  

Keywords: Pottery, pitcher, making
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Testicilik, çanak ve çömlek yapımı Çatalhö-
yük var olduğundan beri bu coğrafyanın vazgeçe-
mediği bir el sanatı. Çatalhöyük’ün tarihine doğru 
bir yolculuk yaptığınızda ise ortaya 9 bin yıla uza-
nan bir tarih çıkıyor.

Bölgenin hemen bir çok yerinde binlerce yıl 
öncesinde yapılmış, testi, çanak, çömlek ve tava-
lara rastlanıyor.

Çanak-çömlek ve testi sanatında devrinin en 
güzel, en alımlı ve al benisi oldukça yüksek örnek-
leri yapılmış bu bölgede.

Çatalhöyük başta olmak üzere, Sille›de, Do-
ğanhisar’da, Akşehir’de, Bozkır’da, Yunak›ta ve 
Derbent gibi günümüz ilçe ve yerleşim bölgelerin-
de yapılan kazılarda çanak-çömlek parçaları çıka-
rılmış.

Bölgenin sanata olan ilgisi, sanatkârların ye-
tişmesine de imkan sağlamış. Binlerce yıl önce-
sinden gelen bu meslekler, bugün için, neredeyse 

ölmeye yüz tutmuş meslekler arasında yer almak 
üzereler.

Ara ara geçmişe duyulan özlem nedeniyle, 
testilere, güveçlere, çömleklere yönelme olsa da, 
ustaların azalması, çıraklık ve kalfalık yapacak in-
sanların bu sanata ilgi göstermemesi, mevcut usta-
ların bu işi bırakmalarından sonra belki de tarihe 
karışıp gidecek.

Hediyelik eşya, süs eşyası olmaktan ileriye 
gidemeyen günümüz testiciliği, çanak ve çömlek-
çiliği hakkında bir çok ustanın söylemiş olduğu hü-
zünlü ifadeler kalıyor elimizde.

Dükkanların ve ustaların gitgide azaldığı ha-
zin bir manzara elimizde kalan.  

Çömlekçilik sanatının son yüzyıldaki ustaları, 
sanatkarları Konya topraklarımnndan çıkıp dağıl-
mış Türkiye’nin değişik yörelerine.

Ankara Gölbaşı başta olmak üzere İç Anado-
lu’ya usta ihraç eden Sille, İzmir Menemen’a usta 
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ihraç eden Bozkır-Çat köyü Konya’nın desticilik, 
çanak ve çömlek konuusndaki ustalığının gösteren 
çarpıcı iki örnek.

Bozkır-Çat köyün rahmetli olmuş, ustaların-
dan, bazılarına da yeri gelmişken, anmış olalım;  
Ömer hocaların Ali Kibar, Tencere Mehmet, Tava 
Mustafa, Vezir Mustafa ve oğlu Kerim, Dissizin 
Ali, Koca Ali, Durmuş usta, Kadı usta çok uzak bir 
tarih olmasa da Sille’de 150 desti çanak-çömlek 
ustasının olduğu ve 15 kadarda dükkanın bulundu-
ğunu bilniyor.

Bugün ise sadece bir tane var!
Bu mesleği, bugünlerde de sürdürmeye devam 

eden isimlerin başında, Sille’li Yaşar Bulut Usta 
geliyor. Eski ve yeni çömlekçiliği ve desticiliği bir 
arada yaşatan ve ortaya koyduğu eserlerle bunu or-
taya koyuyor. 

Günümüz desticiliği ve çömlekçiliğinin mer-
kezi olarak kabul edilen Sille’de Yaşar Bulut usta, 
1960 yılında ilkokulu bitirdiğinde, çömlek ustası 

Mehmet Sarıkaya’nın yanında başlamış çıraklığa..
O yıllarda üç tane dükkan varmış Sille’de, 

Konya’da ise bugünkü Kipa’nın hemen arkasın-
daki yer alan tarlalarda, Sillelilere ait 27-28 des-
ti ocağı vardı diyor usta. Yaşar Usta iki yıl kadar 
Mehmet Ustanın yanında çalıştıktan sonra, hemen 
her Sillelinin yaptığı gibi yabana yani Sille dışında 
çalışmaya gitmiş. Ankara Gölbaşında desti ocakla-
rında çalışmış yıllarca. Sanatını geliştirdiği, ustalı-
ğa doğru uzanan yılları Gölbaşında çalıştığı yıllar.

Yaşar Usta, o yılları şöyle anlatıyor;
Sille’de bütün millet değişik işlerde çalışma-

ya giderdi. Babam nakliyecilikle uğraşırdı. Sille 
civarında ağıl çoktu. Testiyi ve çömleği kesmik 
denilen iri samanla ve fışkı ile pişirirlerdi. Halen 
dükkanımda bulunan asırlık fırını ustamın babası 
yaptı. Testi ve çömlek için fırın yandığında dere-
cesi 800 derceyi geçer. Sırlı çömlekler için günü-
müzdeki seramik fırınlar 900-950 dereceyi görür. 
1960’lı yılların Sillesinde fazla sanata giden yoktu. 
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En önemli iki meslek vardı. Çömlekçilik ve duvar 
ustalığı. Eniştem çömlek ustasıydı. İlkokulu bitiren 
15-20 kadar erkek öğrencinin yarısı çömlekçiliğe 
başlardı. Bu sayıda her yıl 7-8 civarında olurdu. 
Çömlek modeli ve desti modeli bilinirdi. Çömle-
ğe yemek, azık, yoğurt gibi birşeyler konurdu. O 
yıllarda en fazla giden, çocuk beşiklerine konan 
Çocuk Silbici yani lazımlığı çok giderdi. Tabanı 
sivri, içi sırlı olurdu, beşiklerin ortasında silbicin 
konacağı bir delik bulunurdu. İnsanlara silbiç ye-
tiştiremezdik. 

Zaman içinde bazı şeyler gelişti. Bazı şeylerde 
geriledi. Çömlek ve küp gerilerken, testi eskisi gibi 
tutulmaya devam ediyor. Usta azalsa da, müşterisi 
var. Eskiden evlerde çeşme yoktu. Kadınlar suyu 
büyük testilerle doldururlardı. Bir desti en fazla üç 
sene kullanılır. Daha sonra suyu soğutmamaya baş-
lar. Soğukta donarsa patlar. 

Babam anlatırdı; Bir tarihte Konya merkeze 
70 cm. kar yağmış. Evlerdeki testiler patlamış. 
Halk testici dükkanlarına koşmuş amma dükkan-
larda testi yok. Silleye haber salmışlar. Bir eşek 
50-60 testiyi götürüyor. Sille’den yüklenen eşekler, 
Konya’ya giden yolda dik yokuşu aşamayınca, tes-

tilerle birlikte tipiden kaymışlar. Babamın eşekleri 
oldukça kuvvetliymiş. Konya’ya getirdiği destileri, 
halk, eşeklerin üzerinden daha inmeden kapışmış.

Bizim mesleğin bu yıllarda talibi az. 6 yıldır 
bir gence öğrettim. Çamura çarkta şekil vermek 
usta işi, herkes yapamaz.

Son birkaç yılın en gözde ürünü desti kumba-
ra. desti kumbara dolduğunda ne yapılacak bunun 
bir şifresi var mı diye sordular. Olmaz olur mu de-
dim. Önce gazeteyi testinin altına güzelce serecek-
siniz. Sonra elinize sağlam bir çekiç alacaksınız. 
Testiyi kıracaksınız. Bunun şifresi bu kadar basit.

Tekirdağ tarafında düğünlerde testi kırma ade-
ti var. Orada bir kadın müşterim, düğünlerde kır-
mak için her yıl 500-600 testi alır.

Bugün için simit testi, Antik testi, Hitit mo-
deli testi, Kargaburun testi, Mumluk, Sırlı Bardak, 
Kadeh, akvaryumlara konan testiler, çocuklar için 
üllendiğinde düdük gibi öten testiler ve güveçler 
yapıyoruz.

Ustamın yanında iki yıl kadar çalıştım. Ken-
di başıma günde 20-30 tane testi yapardım. Beni 
takip edermiş ki, herhalde bu sanatı öğreneceksin 
derdi. Gölbaşından biri geldi. Benim çalışmamı 
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izlemiş. Onunla yabana yani Gölbaşına gittim. Sil-
le’de o yıllarda çömlekçilerle konuşan Mehmet Er-
dönmez, sağ olan bütün çömlek ustalarını ziyaret 
ederek bir kitap yazdı. Kaçta başladı, kaç yıldır bu 
işi yapıyor diye bilgi topladı.

Sille’de 65 tane taş ocağı vardı. Milletin bü-
yük bir çoğunluğu taş ocağına giderdi. Gölbaşın-
da ki testi ocaklarında ki ustaların hepsi Silleliydi. 
10-11 sene Gölbaşına gittim-geldim. 1979 yılında 
Silleye kesin dönüş yaptım. Bu tarihten itibaren 
Silledeyim. İşim fazla yoksa günde 70-80 kumbara 
yaparım. Birgün kumbara, bir gün akvaryum mal-
zemesi, birgün testi yaparım. Bir ara 7 tenekelik 
küp yaptım. 170 cm olur küpler. Kilerler için ya-
pılı,  içine un doldurulurdu., daha küçük küplere, 
buğday, nohut ve fasulye koyarlardı. Şimdi millet 
haftalık pazara gidiyor. Eskiden evlerin kilerleri 
irili-ufaklı küp doluydu. Etlik yaparlardı. İyi erkeç 
alınır kesilir, çömleğe basılırdı. Bir yıl o eti besler 
ve muhafaza ederdi çömlekler. Etler lezzetliydi, 
çömleklerde, çömlek!

Eylül’ün sonunda başlardı etlik. Sille sokakla-

rı o aylarda türüm türüm kavurma kokardı. İnsan-
lar, turşusunu da, sirkesini de küplere kurarlardı.

Testi ve çömlek siparişleri için müşterilere 
gün verilirdi. İnsanlar o gün geldiğinde testi oca-
ğının önünde nöbet tutarlardı. Çıkan malzemeyi 
alalım diye. At arabaları ova köylerine giderlerdi. 
Çömlek satanlar çömlekleri tahılla ve fasulye ile 
değişirlerdi.

Bu yıllar içinde çömlekçiliği öğenmek için 
8-10  kişi geldi. Biraz öğrendiler. Sonrasında kimi 
postaneye girdi. Kimi Astsubay, kimi Polis oldu. 
Bazılarıda çiftçilikle uğraşıyor.

Biz bu sanatı öğrenmek için işe başladığımız-
da iki yıl  hiç ücret almadık. Fırını yaktık mı, bize 
birer tane kendi yaptığımız bardağı, birde dört çay 
bardağı su alan bir testi veririlerdi. Ekmeğimizi de 
kendi evimizden getirirdik. Peynir, zeytin, üzüm, 
domates. kaynamış yumurta gibi yiyecekler ko-
yardı annelerimiz. Fırın yandığında, sırlı malzeme 
çıkarıldığında bayram yapılırdı. O devrin en lüks 
yiyeceği tahindı. Usta bakkaldan bir kilo tahin al-
dırır, evden de hanımına börek yaptırırdı.
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Kâzım KÜÇÜKKÖROĞLU

İlk, Orta ve Lise tahsilini Konya’da tamamladı. 1997 yı-
lında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun 
oldu. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Prof.Dr. Fevzi GÜNÜÇ danışmanlığında 
“Alâaddin Keykûbat I Dönemi Câmilerinde Çini Kullanı-
mı” isimli Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2005 yılında 
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Ana sanat 
Dalına Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2007 yılında Türk 
İslam Sanatları Bilim dalında Doktora eğitimine başladı. 
“Beylikler Devri Mimarisinde Çini Kullanımı” isimli tez 
çalışması devam etmektedir. 2001 yılında Üstat Faik KI-
RIMLI ile tanıştı ve kendisinin son talebesi olarak, İznik 
ve Selçuklu Çini teknikleri konusunda teorik ve pratik 
dersler aldı. 2011 yılında Faik KIRIMLI’nın vefatına 
kadar birlikte çalışmalar yaptı. Hocasının da tavsiyesiyle 
özellikle Selçuklu çinisi üzerine yoğunlaştı. Günümüzde 
unutulmuş olan bu tekniği yeniden canlandırmak için ça-
lışmalarına devam etmektedir. 2007 yılında Bitlis Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünce Restorasyonu yapılan Siirt Uluca-
mii Minaresinin eksik olan firuze çinilerini tamamladı. 
2008 yılında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Resto-
rasyonu yapılan Karaman Merkez İmaret Câmiinin eksik 
duvar çinilerini tamamladı. 2015 yılında Konya Nakipoğ-
lu Camii mihrap çinilerinin onarımında görev aldı. Yurtiçi 
ve yurtdışında pek çok sergi ve sempozyumlara katıldı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÇİNİ SANATI

ÖZET
Çini hammaddesi toprak olan bir sanattır. 

Ateşte açan çiçekler diye sloganlaştırılan bu sanat, 
toprağın ateşle imtihanıdır. İnsanoğlunun yeryü-
zünü teşrifiyle başlayan seramik kullanımı tekno-
lojik gelişmelerle şekillenmiş ve zaman içerisinde 
sanatsal değer kazanmıştır. Günümüze değin he-
men hemen bütün toplumlarda kullanılan seramik 
malzeme, gerek kullanım eşyası gerekse mimaride 
süsleme unsuru olarak değerlendirilmiştir. Türk sa-
natında kâşi ve evâni olarak adlandırılan sırlı mal-
zeme XV.yy’dan itibaren çini adını almıştır. Orta 
Asya Türk devletlerinden sonra Anadolu’da Sel-
çuklular ve Osmanlılar döneminde de çok sevilmiş 
ve muhteşem örnekler vermiştir. Anadolu’nun he-
men hemen bütün vilayetlerinde rastladığımız çini 
sanatı özellikle Kütahya, İznik, İstanbul, Bursa, 
Çanakkale ve Konya gibi yerlerde bugünde yaşa-
tılmaya devam edilmektedir.

ABSTRACT 
Tile is an art and its raw material is soil. This 

art, called as flowers blooming in fire, is the test of 
the soil with fire. The usage of the tile, beginning 
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with the arrival of humanity to the earth, has taken 
form through technological advances and gained 
artistic value. Until today, ceramic material, used 
in almost all communities, has been evaluated as 
an adornment component both in items for usage 
and in architecture. In Turkish art, glazed material, 
called as kasha tile work which is a kind of tile 
in Iran, city of Kashi and Evani which is a stone 
ware are named from the year XV .yy. Tile was 
also loved in Ottoman Empire and Anatolia Sel-
juk after central Asian Turkish Republic and gave 
magnificent examples. Today these examples can 
still be seen in places like in Kütahya, İznik, İstan-
bul, Bursa, Konya. 

GİRİŞ
Geleneksel Türk Sanatları içerisinde özel bir 

yere sahip olan çini sanatı, en eski ve en yaygın bir 
Türk sanatıdır. Uygur Türklerinden günümüze ka-
dar, Türklerin yerleştikleri bütün coğrafyalarda bu 
sanatın izine rastlamak mümkündür. Anadolu’da 
çininin mimari süslemede kullanılması ilk defa 
Türklerin meydana getirdiği eserlerde görülmek-
tedir. İlk örneklerini Uygur mabetlerinde gördü-
ğümüz sırlı malzeme kullanımı onlardan Karahan-
lılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklulara oradan da 
Türkiye Selçuklularına geçerek sürekli gelişmiş ve 
Anadolu’da muhteşem örnekler vermiştir.

Anadolu’daki ilk örneklerde ana yapı malze-
mesi olan taş’ın yanı sıra, tuğla ve sırlı tuğla kul-
lanılmıştır. İlk eserlerdeki tuğla süslemeye daha 
sonra sırlı tuğla ve çini katılarak yapılar renklen-
dirilmiştir.

En eski örneklerini Büyük Selçuklu ve öncesi 
dönemlerdeki yapılarda gördüğümüz çini kullanı-
mının asıl gelişimi Türkiye Selçukluları dönemin-
de olmuştur. Özellikle çini mozaik büyük bir ge-
lişme kaydetmiş ve birçok yapıda uzun yıllar kul-
lanılmıştır. Dış cephede özellikle minarelerde sırlı 
tuğlanın kullanıldığı görülmektedir. İç mekânda ise 
çini; mihrap, eyvan, kemer, kubbe yüzeyi, kubbe-

ye geçiş elemanları ve belli bir yüksekliğe kadar 
duvar yüzeylerinde kaplama olarak ele alınmıştır.

Anadolu’da inşa edilen eserlerde çininin kul-
lanılması çok süratli bir gelişme göstermiş, diğer 
bölgelerdeki emsalleriyle kıyaslanamayacak bir 
düzeye ulaşmıştır. Çinilerde yeni desen, renk ve 
teknik bakımdan görülen hızlı gelişme, bu tekni-
ğin Türkiye Selçukluları mimarisinde temel unsur 
olarak karşımıza çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki 
daha ilk örneklerde çininin kullanılışındaki teknik 
üstünlük ve motiflerdeki zenginlik hemen kendini 
göstermiştir. Türkiye Selçukluları’ndaki bu tezyî-
nat zevki, XIII. yüzyılın başından itibaren gerek 
çini, gerekse diğer sanat dallarında kendini gös-
termeye başlamıştır. Özellikle çini süslemede daha 
önceki devirlerde görülmeyen bir seviyeye ulaşıl-
mıştır. Türkiye Selçukluları devri çini teknikleri; 
câmi, mescit, türbe, medrese ve saraylarda muh-
teşem örnekleriyle yer almaktadır. Dini yapılarda, 
mimari ile en uygun şekilde bağdaşan çini mozaik 
ve sırlı tuğla tercih edilirken, saraylarda ise çini 
tekniklerinin çeşitliliği ile zenginleşen figürlü çini-
ler kullanılmıştır.

Anadolu’daki mimari eserlerde kullanılan sırlı 
tuğla ve çini mozaik teknikleri bazen aynı yapıda 
bir arada uygulanmış, bazen de ayrı ayrı yapılarda 
ele alınmıştır. Anadolu mimarisinde çininin yapıy-
la organik bir bütün halinde kullanıldığı ilk örnek-
lerden biri, bir Mengücekli eseri olan Divriği Kale 
Camiidir (1180). Camiin portal kemerinin üçgen 
köşe dolgularında altıgen şemasına uygun olarak 
dizilen tuğlaların ortasında beliren küçük altıgen 
boşluklara firûze çini parçacıkları yerleştirilmiş-
tir. Anadolu’daki en eski âbidelerden sayılan Siirt 
Ulucamii’nin minaresindeki (1129) sırlı tuğla kap-
lamada bu ilk örneklerdendir. Sivas’taki İzzeddin 
Keykâvus Türbesi’nin (1217) tuğla ve mozaik çini 
süslemesi, gelişmenin başlangıcında önemli bir 
merhaledir. Konya Alâeddin Camii’ndeki mihrap 
ve pandantiflerin mozaik çini tezyînatı yüzyılın 
sonuna kadar devam edecek üstünlüğe ulaşmıştır. 
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Türkiye Selçukluları mimarisinin, Büyük Selçuklu 
mimarisiyle bağlantısının en bariz görüldüğü Eski 
Malatya Ulucamii’nin, tuğla, sırlı tuğla ve moza-
ik çini süslemesinin âhenkli birleşmesi bu sanatın 
XIII. yüzyılın ikinci yarısına geçişini sağlamıştır.

 XIII. yüzyıl, Türkiye Selçukluları mimarisi-
nin ve buna bağlı olarak da çini sanatının gelişti-
ği dönemdir. Bu dönemde yapılmış birçok eserde 
çini en temel süsleme unsuru olmuştur. 1243 tarihli 
Konya Sırçalı Medrese ve 1251 tarihli Konya Ka-
ratay Medresesi, Selçuklu çini sanatının en muhte-
şem örneklerindendir. Yüzyılın sonuna doğru inşa 
edilmiş olan Konya Sahip Ata Külliyesi’nde ve Si-
vas Gök Medresesinin mescit ve eyvanlarında gö-
rülen çini mozaik süsleme Selçuklu çini sanatının 
ulaştığı üstünlüğü ortaya koymaktadır. Özellikle 
tamamlanması 1258’den 1283’e kadar süren Kon-
ya Sahip Ata Külliyesi, Selçuklu çini sanatındaki 
gelişmenin bir özeti mahiyetindedir.

Türkiye Selçukluları çini sanatında, sırlı tuğla 
ve çini mozaik tekniğinden başka özellikle saray 
ve köşklerde uygulanan çok renkli süslemeler de 
görülmektedir. 1156-1192 yılları arasında yapıldı-
ğı kabul edilen Konya Kılıçarslan Köşkü’nde XII. 
yüzyıl İran, Rey ve Kâşan seramiklerinde görülen 
Minai tekniği ile yapılmış çinilerin kullanıldığı, 

kazılarda çıkan parçalardan anlaşılmaktadır. Bu 
köşkte minai tekniğindeki çinilerin kullanılmış ol-
ması, XII. yüzyıl sonunda Anadolu’da en zor çini 
tekniğinin kısa fakat parlak bir gelişmesini göster-
mektedir.

Alâeddin Keykubad I döneminde inşa edilen 
Kubad-Abad, Keykubâdiye ve Alanya Sarayları’n-
da duvar kaplaması olarak kullanılan sıraltı ve lüs-
ter tekniğinde yıldız ve haç formundaki çinilerde 
buradaki gelişimin bir devamı niteliğindedir. Özel-
likle Kubad-Abad Sarayı çinileri zengin figürleri 
ile Orta Asya Uygur resim sanatının izlerini taşı-
maktadır. Kazılarda çıkan fırın malzemelerine göre 
de buradaki atölyelerde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Saraylardaki bu tamamen ayrı üslûb ve tek-
nikteki çini süsleme, Türkiye Selçukluları çini 
sanatında kapalı bir devir olmuştur. Etkisi sonraki 
dönemlere tesir etmemiştir. Sıraltı tekniği değişik 
form ve desenlerle uygulanmıştır. Mimaride uygu-
lanan mozaik tekniği ise Beylikler ve Erken Os-
manlı döneminde çok kısa bir süre tatbik edilmiştir.

Türkiye Selçukluları döneminde çini sanatı 
belli bölgelerde gelişmiştir. Başlangıçtaki tuğla ve 
sırlı tuğla uygulamalarından sonra Selçuklularla 
birlikte gelişen çini mozaik tekniği ile çok üstün 
bir duruma ulaşmıştır. Bu üstün sanatın merkezi ise 

Kartaay Medrese Sırçalı Medresesi
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Konya olmuştur. Sivas, Kayseri, Malatya, Amasya, 
Afyon, Harput, Beyşehir, Akşehir, Tokat, Antalya, 
Alanya, Aksaray ve Kırşehir ise diğer önemli mer-
kezlerdir. Çinilerin özellikle de mozaik tekniğinde 
yapılan süslemelerin teknik özellikleri dolayısıyla 
yapının bulunduğu yerde veya çok yakın bir yerde 
hazırlanması zorunluluğu vardır. Bu nedenle çinili 
eserlerin çok bulunduğu Konya, Sivas gibi mer-
kezler, yapımın yönetildiği ve atölyelerin bulun-
duğu yerler olarak kabul edilebilir. Nitekim Kon-
ya’da İstasyon civarındaki inşaat kazıları sırasında 
çini fırınlarına rastlanılmıştır.

Selçuklular çini sanatını âbidevi bir ihtişama 
ulaştırmışlardır. Geliştirdikleri üstün teknik ve de-
koratif uygulamaları Erken Osmanlı döneminde de 
devam etmiş ancak daha sonra Osmanlı çini sanatı 
yeni malzeme, teknik ve dekoratif özelliklerle, Sel-
çuklu çini sanatından büyük farklılıklar göstererek 
gelişimini devam ettirmiştir. XVI. yüzyıl Osmanlı 
çiniciliğinin zirveye ulaştığı dönem olmuştur. Bu 
dönemde çini merkezi İznik’tir. Burada üretilen 
çiniler ‘İznik Çinisi’ adıyla tanınmış ve Osmanlı 
mimari eserlerini süslemiştir. Osmanlı döneminde 
bir başka merkez Kütahya’dır. Çini’de kullanılan 
malzemelerin bol miktarda bulunduğu Kütahya, 
günümüzde halen en önemli çini merkezidir. Bu-
nun yanı sıra İstanbul, Bursa, Çanakkale, Eskişehir 
ve Konya gibi illerde de çini üretimi yapılmaktadır.

Kubad-Abad Lüster Çini Kubad-Abad Sıraltı Çini Minai Çini

Selçuklu Cami Motifi

İznik Taş Çini
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1997 yılında Selçuklu Belediyesi bünyesin-
de kurulan çini atölyesi ile Konya, 700 yıl aradan 
sonra tekrar çini sanatına kavuşmuştur. Kütahya 
destekli eğitimin verildiği atölyeden onlarca çini 
süslemecisi yetişmiştir. Kütahyalı Mustafa İrgit us-
tanın talebesi olan ve şehrimizin yetiştirdiği değer-
li çini ustalarından biri olan Veli Tuna’nın başında 
olduğu Selçuklu Belediyesi çini atölyesi halen ça-
lışmalarına devam etmektedir. Selçuklu Belediye-
sinin bu girişiminden bir yıl sonra merhum Fevzi 
Günüç önderliğinde kurulmuş olan Destegül Güzel 
Sanatlar Mektebi de çini faaliyetine başlamıştır. 
Selçuklu Belediyesi atölyesinde başlayan bu faali-
yet 1999 yılından itibaren Destegül Selçuklu Çini 
adıyla müstakil bir atölyede devam etmiştir. Şah-
sımın da içinde bulunduğu Destegül Selçuklu Çini 
atölyesi, 2001 yılından itibaren hocam merhum 
Faik Kırımlı’nın yönlendirmesiyle özellikle Sel-
çuklu Çinisi üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda ça-
lışmalar yapmıştır. Siirt Ulu Camii minare çinileri 
ve Karaman İmaret Camii çinilerinin restorasyonu 
yapılan işlerden birkaçıdır. 2010 yılından itibaren 
İznik Taş Çini üretimine de başlayan Destegül Sel-
çuklu Çini atölyesi halen çalışmalarına devam et-
mektedir.

 Bu iki kurumdan yüzlerce çini süslemecisi 
yetişmiştir. Çoğunlukla hanımlardan oluşan bu ki-
şilerin bazıları kendi atölyelerini kurmuşlar bazıla-
rı da değişik kurumlarda görev almışlardır. 

Şehrimizde son yıllarda gelenekli sanatlara 
ilgi artmıştır. Bunda özel kuruluşların olduğu kadar 
Belediyelerimiz tarafından açılan kurslarında bü-
yük katkısı olmuştur. Özellikle Büyükşehir Beledi-
yesi faaliyeti olan Komek kursları yoğun çalışma-
lar yapmaktadır. Şehrin muhtelif bölgelerinde açı-
lan bu kurslarda çini de dahil olmak üzere birçok 
sanat ve zanaat dallarında eğitim verilmektedir. 
Özellikle gelenekli sanatlarda niteliğin artırılması 
bu sanatlara ilgiyi daha da artıracaktır. 

Konya şehri 700 yıl aradan sonra tekrar bir 
çini ve seramik merkezi olma yolunda hızla iler-

lemektedir. Bugün gerek Belediye kurslarından 
gerek Destegül Selçuklu Çini atölyesinden gerekse 
Güzel Sanatlar Fakültesinden yetişen kişilerce ve 
de özel teşebbüs tarafından açılan irili ufaklı onlar-
ca atölye bulunmaktadır. Nevlale Çini, Azref Çini, 
Antik Çini, Sırçalı Seramik bunlardan birkaçıdır. 
Aynı zamanda ilçe belediyeleri ve Halk eğitim 
merkezleri tarafından kurulan atölyelerde de eği-
timler devam etmektedir.
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Emine NAS 

TANDIR ve BACA ÇÖMLEĞİ YAPIMI

ÖZET
Tandır, Konya ve çevresinde geleneksel konut 

mimarisinde yer alan bir ögedir. Tarih öncesinden 
bugüne ısınma ve pişirmede kullanılan el yapımı 
basit bir düzeneğe sahiptir. Günümüz toplum ya-
şamında yerini teknolojik araçlara bırakan tandır 
kırsal alanda halen geleneksel özellikleri ve işlevi 
ile kullanılagelmektedir. Konya toprak işçiliğinde 
geleneksel bir zanaat olan tandır yapımı erkek us-
talar tarafından devam ettirilmektedir. Hammadde 
ve yapım aşamalarında kullanılan yöntemler gele-
neksel tandır kültürünün yaşatılmasında önemli bir 
etkendir. 

Anahtar Kelimeler: Tandır, geleneksel, top-
rak, zanaat

ABSTRACT 
The tandoor, a traditional element that is loca-

ted in Konya and the surrounding residential archi-
tecture. Since prehistoric it’s used for heating and 
cooking and has a simple mechanism. Leaving its 
place to technological tools have been used already 
been diagnosed with traditional features and func-



234 235

tions in rural areas in today’s social life. Tandoor, 
a traditional occupation in Konya is maintained by 
making the male masters. The methods used in raw 
materials and construction is an important factor in 
the survival of the traditional tandoor culture.

Keywords: Tandoor, traditional, clay, work-
manship.

GİRİŞ
Tandır kırmızı topraktan yapılan, yere gö-

mülen bir tür fırın olarak tanımlanır. Konya gele-
neksel mutfak kültüründe yer alan tandır ekmeği 
ve tandır kebabı yapımında kullanılan yerel ve 
geleneksel bir ocak türüdür (Çizim No:1). Tandır 
sözünün genel olarak, farsça tenûr, tenure sözlerin-
den geldiği kabul edilir (Muin, 1371) (Ögel, 1991, 
45). Geleneksel Konya evlerinin örtme veya tandır 

Tandır

Çamur hazırlanışı
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Zuvala yapımı
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sekisi denilen mutfağa bağlı açık bölümünde kulla-
nılır. Bunun nedeni tandır yakılırken çıkan duman 
ve isten mutfağı kurtarmaktır. Konya ili Sille Ma-
hallesinde toprak işçiliğindeki zanaatlardan tandır 
yapımı hâlihazırda devam eden bir meslek dalıdır. 
Geçmiş kullanımı kadar olmasa da günümüzde 
Meram bölgesindeki birçok evde ve ekmek fırınla-
rında tandır kullanılmaktadır.   

Tandır, kilden yapılan et kalınlığı 5-6 cm. olan 
iki tarafı açık, yukarıya doğru hafifçe konikleşen 
silindir biçiminde toprağa gömülerek yerleştirilen 
bir tür ocak olarak tanımlanabilir (Karpuz, 1993); 
(Güner, 1988). Geçmişte ısınma amaçlı da kulla-
nılan tandırlar, farklı boylarda üretilmekte olup, 
toprağa açılan bir çukur içerisine gömülerek kulla-
nıma hazırlanmaktadır.

Çalışmada Orta Anadolu konut mimarisi ve 
yemek kültüründe geleneksel bir unsur olan tandı-
rın Konya ili yerel kültüründeki işlevsel konumu 

ele alınacaktır.

TANDIR YAPILIŞI
Tandır yapımında en önemli ana malzeme 

kav-gav olarak bilinen yağlı ve killi kırmızı top-
raktır. Hammadde hazırlığında ilk aşama olarak 
toprak elenir. Su ile karıştırılarak çamur elde edi-
lir. İçerisine az miktarda 1-2 cm. uzunluğunda keçi 
veya at kılı ile saman ilave edilir. Bu karışım 1-2 
gün dinlendirildikten sonra iyice yoğrulur. Son ola-
rak tandırın çatlamaması ve uzun ömürlü olabilme-
si için ince ve temiz yıkanmış Sille kumu eklenir. 
(Muammer Oflaz, Sille, 1946; Köse, 1965, 3715) 
(Fotoğraf No: 1).

Hazırlanan çamurdan kol kalınlığında, rulo 
halinde şeritler hazırlanır (Fotoğraf No: 2). Bu şe-
ritlere Konya yöresinde zuvala adı verilir. Hazırla-
nan rulo şeritlerden ilk aşama olarak tandırın zemin 
büyüklüğüne uygun çapta bir çember hazırlanır ve 
devamında şeritlerin üst kısımları her sırada ısla-
tılarak halkalar halinde birbirleri üzerine eklenir. 
El yardımı ile eklenen rulo şeritlerin birbiri ile bir-
leşip inceltilmesi sonucunda bir kesik koni ya da 
silindir şeklindeki tandır oluşturulur (Fotoğraf No: 
3). Üst üste eklenen çamur rulolarının oluşturduğu 
fazlalıklar ağaçtan yapılmış, ortası 2-3 cm. çapın-
da delik, kare biçimli sahtiyan ile sıvanır. Bu iş-
lem yapılırken, sahtiyan devamlı olarak ıslatılmalı 
ve tandırın eğrilmemesi için iç kısmından destek 
verilerek, yukarıdan aşağı doğru seri hareketlerle 
tandır yüzeyi düzeltilmelidir (Muammer Oflaz, Sil-
le, 1946). Çeşitli büyüklüklerde yapılan tandırın et 
(cidar) kalınlığı 3-5 cm. arasında değişmektedir. 

Hazırlanan tandırın en alt kısmında 10-15 cm. 
çapında kulle - külve - külfe adı verilen ve tandırın 
içine açılan, bir tutuşturma borusu yani hava deliği 
bırakılır. Bu delik tandır içinde yakılan ateş tutuşu 
alevlenince bir taşla kapatılır (Fotoğraf No: 5). Ya-
pım aşamaları tamamlanan tandır 1-3 gün süre ile 
açık havada kurumaya bırakılır. Normal ölçülerde 
bir tandırın çapı ağız çapı 60-70 cm. derinliği yak-

Tandır yapımı
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laşık 130 cm’dir. (Muammer Oflaz, Sille, 1946). 3 
ayrı boyda üretilen tandır ölçüleri sırası ile;

Küçük Boy Tandırda; Ağız Çapı: 30-35 cm. 
Taban Çapı: 50-60 cm. Derinlik: 60-75 cm. 

Orta Boy Tandırda; Ağız Çapı: 45-55 cm. Ta-
ban Çapı: 90-100 cm. Derinlik: 110-130 cm.

Büyük Boy Tandırda; Ağız Çapı: 60-70 cm. 
Taban Çapı: 110-130 cm. Derinlik: 140-160 cm. 
olmaktadır (Fotoğraf No: 4).

Yapımı 3 günde tamamlanan tandır iyice ku-
ruduktan sonra, kendi boyutunda toprağa açılan 
çukura gömülür.  1 hafta sonra ağız kısmına; bile-
zik adı verilen çamur şerit monte edilir. Bu çıkıntı, 
tandır ağzında ekmek ya da ekmek yapan kişinin 
alevlerden daha az etkilenmesi için koruyucu ko-
numundadır. Tandırın gömüldüğü yer eğer nemli 
değil ise kırılıp çatlamaya sebep olur. Bu şekilde 
nemli bir yere gömülen tandır 10-15 yıl sürede hat-

ta bazen de, daha uzun bir süre içinde kullanılabilir 
(Muammer Oflaz, Sille, 1946).

Tandırın içinde yakıt olarak odun ya da, bü-
yükbaş hayvan gübresinden yapılan ve Konya’daki 
yöresel ismi ile kemre-yapma-tezek adı verilen ya-
kıt kullanılır. Tandırın içinde biriken külü alırken, 
toprağın oyulmaması için, tandırın dip kısmına aynı 
boyutta olan ve ısıyı tutan Sille taşı konur veya top-
rağın üzeri çamurla sıvanır (Emine Tuncer, Konya, 
1915). Gömülen tandırın kullanılabilmesi için önce 
kendisinin pişirilmesi gerekir. Tandırın pişirilme-
sinde hava deliği önüne tezek ve kuru odun konu-
larak yakılır. Ateş kor haline gelince tandırın ağzı 
kapatılarak ısının tandır içinde kalması pişme işle-
minin tamamlanması sağlanır. Pişme süresi tandır 
büyüklüğüne göre değişim gösterir.  

Bu şekilde yapımı tamamlanan tandırlardan 
en küçük boyda olanı, ön kısmının yarısı açık kala-

Farklı boyutlarda tandırlar
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cak şekilde toprağa gömülür ve açıkta kalan kısma 
taştan veya metalden kapak yapılıp, hem ocak hem 
de tandır olarak kullanılabilmektedir (Muammer 
Oflaz, Sille, 1946). 

Konya geleneksel mutfak kültüründe yer alan 
tandır ekmeği ve tandır kebabı yapımında halen 
geleneksel tandırlar kullanılmaktadır. Tandırda ya-
pılan ekmekler tandır ekmeği, tandır böreği, yağlı 
güdük, yağlı gevrek, yağsız (ham) gevrek,  düşme 
ve boz ekmektir (Fotoğraf No: 5). 

Ekmek pişirmek için büyük tandır, yemek 
ve kebap pişirmek için küçük tandır tercih edilir. 
Ekmek pişiriminde; yanmakta olan tandırın iyice 
ısındığını yanı tava geldiğini anlamak için öncelik-
le tandır içine su serpilir ve sadece tandır içinde 

kullanılması için çalı çırpılardan hazırlanmış bir 
süpürge ile tandırın içi seri hareketlerle sıvanır. 
Bu işlem tandır içinde birikmiş küllerin bir taraf-
ta toplanması ve tandırın her tarafının eşit oranda 
ısınması için gereklidir. Yapılan bu uygulamalar-
dan sonra, yanmakta olan tandırın ısınıp, çalı ve 
tezeğin alev ve dumanının kalmadığı da görülünce 
tandırın tava gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bun-
dan sonra hazırlanan bezeler tandırın iç duvarlarına 
kuvvetlice yapıştırılır. Pişirme işi genellikle kadın-
lar tarafından yapılır. Pişen ekmekler ise, kalınca 
bir bez parçası ele dolanarak tandır içinden kaldırı-
lıp çıkarılır. Tandır ekmeğinin iyi olması için, tan-
dırın uzun süre kullanılmış olması gerekir. Fazla 
kullanılmış tandırların yüzeyi beyazlar ve bu hale 

Tandır Ekmeği
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gelen tandırda yapılan ekmek daha iyi pişer (Emi-
ne Tuncer, Konya, 1915).

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi, 
Konya ilinde de oldukça yaygın olarak yapılan 
tandır kebabı, tandır kuzusu ve çebiç asması ola-
rak adlandırılan et yemekleri ise küçük boy tandır-
da pişirilmektedir. Koyun, kuzu veya çebiç (keçi 
yavrusu) kesilip temizlendikten sonra sıcak tan-
dıra ağız kısmından büyük şiş veya çengelle tan-
dır içine sarkıtılır. Altına bir tepsi konulur ve ateş 
tepsinin etrafına çekilir. Tandırın ağzı Sille taşı ile 
veya bir saç örtülerek kapatılır ve kenarı kırmızı 
çamurla düzgün bir şekilde sıvanıp, çamurun çat-
layıp yarılmaması için de yağlanır. Aynı zamanda 
tandırın aşağı kısmından hava almayacak şekilde 
kerpiçle kapatılıp, çamur sürülerek cilalanır. Tan-
dır soğuyuncaya kadar ortalama 3-5 saat et tandır 
içinde kalır ve bu süre içinde pişmiş olur. 

SONUÇ
Yapımında sadece el işçiliğinin kullanılma-

sından dolayı bir el sanatı ürünü sayılabilecek 
tandırın, geleneksel üretim ilişkileri çerçevesinde 
ticari kaygılarla pazarlanıyor olması üretimine de 
geleneksel bir kimlik kazandırmıştır. Buna rağmen 
Konya ve çevresinde geçmişe nazaran tandır kul-
lanımı ve üretimi oldukça azalmıştır. Günümüzde 
daha çok müstakil evlerde, ekmek fırınlarında ve 
kırsal kesimde tercih edilmektedir. Konya’da top-
rak mamuller ile birlikte tandır üretimi yapan 3 
adet atölye bulunmaktadır. Kış mevsiminde işlerin 
durgun olduğu üretim,  her yılın 4. ayında başla-
makta ve 11. ayda bitmektedir. Bu nedenle üretim-
den fazla kazanç sağlanamamaktadır.

Sonuç olarak; geleneksel meslek kavramı 
içinde usta-çırak ilişkisine dayanan, bireysel ya-
ratıcılığa yer veren, toplum tarafından kendine ait 
olduğu kabul edilmiş tandır yapımı günümüzde 
yöresel ihtiyaçlara cevap veren bir kültür simgesi 
halindedir. 
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BACA ÇÖMLEĞİ

ÖZET
Baca şapkası üretiminde Konya ili çömlek 

atölyeleri, çevre il, ilçe ve köylere yoğun bir üretim 
ve pazarlama imkânı sunmaktadırlar. Geleneksel 
üretim özelliklerini kaybetmeden, günümüze gelen 
bu halk sanatının ve Anadolu mimarisinde yaygın 
kullanım alanı bulan baca şapkalarının teknoloji ve 
değişime yenilmeden canlı kalabilmesi Konya kül-
tür ve sanatı için önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak, çömlekçilik, 
baca şapkası, testi, küp.

ABSTRACT
The chimney cap manufacture Konya pottery 

workshops, surrounding cities, offer an intense 
production and marketing opportunities for towns 
and villages. This public art and architecture in 
Anatolia, who found chimney widespread use of 
technology and be able to survive without surren-
dering a change from the present generation wit-
hout losing its traditional features arts and culture 
are important to Konya.

Key Words: Clay, pottery, chimney cap, eart-
henware pot, jug

GİRİŞ
Tarih öncesi çağlarda Konya çevresinde Ça-

talhöyük, Sızma, Karahöyük, Alâeddin Tepesi 
gibi yerleşim merkezlerinde çanak çömlek yapımı 
önemli idi. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 
Konya ve civarında ortaya çıkan seramik eşyalar, 
bölgenin seramik sanatında gelişmiş bir merkez ol-
duğunu göstermektedir. 

Konya ve çevresindeki çömlek atölyelerinde-
ki dağılımın; Konya merkezi ile birlikte başta Sille 
Beldesi, Akşehir ilçesine bağlı Doğanhisar Köyü, 
Ereğli, Beyşehir, Ermenek, ve Bozkır-Çağlayan 

Kasabası olduğu bilinmektedir. 
Geçmişte Sille yöresinde, mahalli el sanatları 

arasından pişmiş toprak işçiliğine halk tarafından 
yoğun talep gösterildiği ve toprak kap yapımının 
Sille ekonomisinde önemli bir yeri olduğu belir-
lenmiştir. Konya Salnâmelerindeki, “1300/1884 
ve 1307/1891 yılı resmi kayıtlarına göre Sille’de 
7 adet testi fırını” bulunduğu belirlenmiştir (Kon-
ya Vilâyeti Sal-nâmeleri, 1300-1307). Fabrikasyon 
sanayi yıllarına kadar halkın genel olarak iş alanı-
nın kiremit, tuğla, testi, küp, çömlek gibi pişiril-
miş toprak ürünleri olduğu tespit edilmiştir. Gü-
nümüzdeki ustalardan alınan bilgilere göre, toprak 
işlerinin % 90’ının Sille’ye ait olduğu ve eskiden 
duvarcı ustası, kiremitçi, tuğlacı ve çömlekçilik 
mesleklerinin altın bilezik kabul edildiği bilinmek-
tedir (Nas, 2005,130).

1936 yılında Konya ili Ticaret Müdürlüğü 
tarafından valiliğin emri ile bir heyete yaptırılan 
araştırma sonuçlarında ise; “Konya’da toprak işle-
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ri grubuna giren küçük sanatların, 1. Çömlekçilik 
(testi, bardak, küp, vazo, sürahi, lüle, çanak, künk, 
saksı, v.b. gibi üretimi), 2. Tuğla-Kiremit, 3. Ki-
reç işleri olarak üç bölüme ayrıldığı bilinmektedir. 
Toprak işçiliğinde o yıllarda 10 adet çömlekçi atöl-
yesi, 10 adet usta, 10 adet kalfa ve 30 adet çırak 
olduğu, 6 adet tuğlacı ve kiremitçi atölyesi ile, 12 
adet usta ve 6 adet işçinin olduğu, 4 adet kireç atöl-
yesi ve 4 adet usta, 49 adet kalfa ve 4 adet işçinin 
olduğu belirlenmiştir”(Altan, 1940, 194-227).

“Yapılan incelemeler doğrultusunda 1960’lı 
yıllarda, günümüzde Birlik Kiremit Fabrikasının 
olduğu bölgede 20-25 adet çömlek ocağının bulun-
duğu belirlenmiştir.”1 1976 yılında, Konya merke-
zinde bulunan bu ocaklardan bir kısmının, Parsana 
Mahallesi 500 Evler yolu üzerine yerleştiği ve çalı-
şan 9 adet ustanın olduğu tespit edilmiştir.2

1988 yılında çömlekçilik giderek azalmaya 
başlamış ve 1997 yılına Konya 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde İngiliz Oscar ve Mustafa Turgut isimli 
kişiler büyük bir testi-çömlek fabrikası kurmuşlar-
dır. Yurt dışındaki firmalara peyzaj mimari için bü-
yük ebatlarda ve farklı formlarda küp ve saksıların 
üretildiği fabrika işgücünden kaynaklanan bazı so-
runlardan ötürü 2000 yılında kapanmıştır. 2000’li 
yılların başında toprak işleri ile ilgili Konya Es-
naf Odaları Birliğine bağlı olarak çalışan, Konya 
Merkez Birlik Ajanlığına kayıtlı 14 adet çömlek 
atölyesi bulunduğu tespit edilmiştir. 2002 yılının 
Ağustos ayına kadar 500 evler mevkiinde 7 adet 
çömlek-testi ustası atölyelerinde faaliyet gösterir-

1 Sille’li çömlek ustası M. Ali Sanlı’dan alınan bilgilere göre, 
1967-1974 yılları arasında eskiden Konya Selçuklu ilçesinde bu-
lunan Birlik Kiremit Fabrikası civarında testi ocakları bulunmak-
tadır. Yaklaşık 12 adet ocağın bulunduğu bölgede çalışan ustaların 
isimleri lakapları ile; Mestçioğlu, İnceağalar, Hacı İshak Mehmet 
Ali, Elli iki Mehmet  Ağa, Ömer Ali, Kasımlar, Arif Ağa, Ekizler, 
Süllü Bekir, Sürücüler ve Muştil Ağa’dır.
2 Bu ustalar; Hacı İshak Mehmet Ali, Mehmet Ali Sucu, Mehmet 
Ali Sanlı, Mehmet Özerdem, Hüseyin Bütün, İsmail Sarıkaya, 
Mustafa Şaban Günbaş, Recep Boydak, Mehmet Özçakıcı’dır. 
Günümüzde bu ustalar içinden sadece Mehmet Özerdem mesleği 
devam ettirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Nas, E., “Günümüz 
Konya’sında Yaşayan Bazı Sanatlar”, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, s. 132.

ken, ocakların çıkarttığı dumandan rahatsız olan 
çevre halkının Belediyeye şikâyette bulunması üze-
rine ocaklar kapatılmıştır. Ustalar; 2002 senesinin 
Eylül-Ekim aylarında Belediye tarafından kendile-
rine tahsis edilen, Konya’nın güneyindeki Alako-
va mevkiinde, Meram gaz dolum tesislerinin arka 
kısmındaki alana taşınmışlardır (Nas, 2005, 132).

Günümüz (2015) itibarı ile Konya ilinde 3 adet 
çömlek atölyesi faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bunlar Meram’da Köseoğlu Tandır, Sille’de Yaşar 
Bulut Usta ve Konya-Afyon Karayolu üzerindeki 
Emir Çömlekçilik’tir. Atölyelerde testi, saksı, vazo, 
çömlek, amfora, küp, sürahi, baca şapkası, tencere 
kapağı v.b. toprak hammaddeli kullanım eşyaları 
sırlı veya sırsız olarak imal edilmektedir. Günü-
müzde yoğun şekilde talep edilen ürün çeşitlerin-
den bir olan baca şapkası çömlek atölyelerinde üre-
timin hızlanmasına etken olan bir mamul olmaya 
devam etmektedir. Baca şapkası;  gaz ve dumanları 
binanın dışına ileten ve bir çekme yaratarak oksije-
nin ateşle temasını sağlayan düşey konumlu kanal 
olan bacaya yağmur, kar veya rüzgâr girmemesi 
için baca külahının üzerine yerleştirilen kapaktır. 
Değişik ölçülerde üretilir ve her türlü ısıtma baca-
ları üzerine kolaylıkla monte edilir. Konya ili ve 
çevresindeki sivil mimaride toprak hammaddeli el 
işçiliğinde hazırlanan karnı şişkin küp biçimli veya 
düz formlu baca şapkaları sıkça kullanılan bir yapı 
elemanı olmuştur. Şehirlerde toplu konutlar, müs-
takil evler ile kırsal kesimde çatılı ve düz damlı ev-
lerde kullanım alanı bulmaktadır. 

Yapım Aşamaları
İlk aşama çamurun hazırlanmasıdır. Çamur 

için, Sille toprağı (boz toprak), Beyşehir Höyük 
Kasabası’ndan, Aydın Çine’den, Eskişehir’den ve 
Nevşehir Avanos’tan getirilen ateşe dayanıklı ve 
güneşte çatlamayan kırmızı toprak ve Sille kumu 
tercih edilmektedir. Birbirine benzer özelliklere 
sahip aynı orandaki boz ve kırmızı topraklara, 1/4 
oranında Sille Dağı’ndan getirilen ve içerisinde ki-
reç olmayan kum karıştırılmaktadır (Fotoğraf 1). 
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Bu şekilde karıştırılan toprak ve kum, çamur havu-
zuna atılarak, içine su doldurulur ve çamurun ma-
yalanması sağlanır (Fotoğraf 2). Çamur havuzunda 
1 gün bekleyen çamur, iyice mayalandıktan sonra, 
eleklerden veya degawaj makinasından geçirilerek, 
yabancı malzemelerden arındırılır. Bu işlemlerden 
sonra temizlenen çamur vans makinesinde (çamur 
makinası) iri parçaları ezilerek, iyice karıştırılır ve 
homojenliği sağlanır. Daha sonra, çamuru tek bir 
kıvama getirmek için sıkıştırma işlemine geçilir. 
Hazırlanan çamurdan kullanılacak miktarlarda par-
çalar alınarak ve elle birbirine vurmak sureti ile kı-
vama gelene kadar yoğurulur. Yoğurulan çamurda 
istenilen kıvam elde edildikten sonra, yöresel adı 
ile künde denilen, silindir şeklindeki çamur şerit-
ler hazırlanmaya başlanır (Fotoğraf 3). (Mehmet 
Özerdem, Sille, 1946).

Elle şekillendirme için uygun kıvama gelen ça-
murdan, yapılacak ürünün boyutuna uygun parçalar 
alınarak, elektrikle çalışan çark üzerinde şekillen-

dirmeye geçilir. Döner çark, altta ayakla çevrilen 
büyük bir disk (tabla), üstte ise alta bağlı küçük bir 
disk (tabla) ve seramik ustasının oturduğu yerden 
meydana gelmektedir. Şekillendirmede, çömlek 
ustası ellerini sürekli ıslatarak çamurun kaymasını 
ve daha iyi şekil almasını sağlar. “Şekillendirmede; 
yapılan kabın cinsine göre, bir elini kabın gövdesi-
nin iç kısmına oymak için koyan usta, diğer elini 
de gövdenin dış kısmına form vermek için kullan-
maktadır”(Barışta, 1990, 38; Mehmet Özerdem, 
Sille, 1946) (Fotoğraf 4).  Baca şapkası gövde ve 
kapak kısmı olarak iki farklı bölümden oluşmak-
la birlikte gövde ve kapak kısmı birleşik olarak ta 
üretilmektedir. Gövdesi düz-silindirik formlu veya 
karnı şişkin küp biçimli olarak imal edilir. Büyük 
ve küçük olmak üzere iki ayrı boyda olur (Fotoğraf 
5).   Gövdenin ardından güveç kabı kapağı formun-
da merkezde küçük tutma kulpu bulunan kapak kıs-
mı şekillendirilir.  Tamamlanan baca şapkaları tel 
veya ip yardımı ile taban kısımlarından kesilerek, 

Boz toprak ve kırmızı toprak
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çarktan çıkarılır ve bünyelerindeki suyu çekmeleri 
için, oda içinde (gölgede) 2-3 saat bekletilir. Ardın-
dan perdahlama denilen rötuş ve parlatma işlemine 
geçirilir. Perdahlama, kare şeklinde ve ortası delik 
bir ağaç veya metal parçası olan sahtiyan ile yapıl-
maktadır (Bkz. Fotoğraf 6). Yüzeyleri perdahlama 
işlemi ile düzeltilip, parlatılan baca şapkalarının 
kapak kısımlarına kulpları takılır ve atölyede 1-2 
gün bekletilerek kuruması sağlanır (Mehmet Özer-
dem, Sille, 1946) (Fotoğraf 7). Kuruyan mamul-
ler fırınlama işlemine alınır. Atölyelerde elektrikle 
çalışan fırınlar ve geçmişte Orta Doğu’da ilk defa 
kullanılan yere gömme fırınlar kullanılmaktadır. 
Sille’deki atölyede bulunan seramik fırınları, ilkel 
şartlarda olup, yüksekliği 2.5 m., eni 1.5 m. olan, 
ağız kısmı yarım daire şeklindedir. Fırının ağız kıs-

mı atölyenin içinde, yakıt verilen ateşlik kısmı ise, 
atölyenin arka, dış tarafında bulunmaktadır. Yakıt 
olarak tahta talaşı, odun ve lastik parçaları kullanıl-
maktadır. Konik formda yükselen seramik fırının 
içine, ürünler birbirine zarar vermeyecek şekilde 
yan yana ve üst üste dizilir ve fırının ağız kısmı 
kerpiçle sıvanarak kapatılır. Fırın, alt kısmında bu-
lunan ateşleme deliğinden ateşlenerek, 1-3 saatte 
tava gelir. Fırın ısısı 130 °C olana kadar ateşlemeye 
devam edilir. Alt ocak tamamen alevle doldurulur 
ve yarım saat aynı hararet korunur. 10 dakika mola 
verilir, sonra tekrar alt ocak talaşla doldurulup 
yakılır. Her doldurma işleminde ısı düşürülür. 25 
dakikada başlanan bu soluma işlemi, 7-10 dakika-
ya kadar düşürülerek sürdürülür. Yakma aracılığı 
bu şekilde, 10 dakika olarak ayarlanır. Bu işlem, 

Çamurun havuzda mayalanma işlemi
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fırında ürün pişinceye kadar 4-5 saat sürmektedir. 
Bisküvi pişirimi denilen bu ilk fırınlamada ürünler, 
800 °C’de toplam 5-6 saat pişer. Ürünlerin piştiği, 
yüzeylerinin kızarması sonucu anlaşılmaktadır. İlk 
fırınlama tamamlandıktan sonra, fırın 1-2 gün süre 
ile soğumaya bırakılır (Fotoğraf 8). Fırın soğuyun-
ca kerpiç ile kapatılan ağız kısmı kırılarak açılır ve 
içindeki seramik ürünleri dışarıya çıkartılır (Mus-
tafa Atal, Sille, 1952). Elektrikli fırınlarda ise, ma-
muller fırına yerleştirilir ve fırın istenilen dereceye 
programlanarak çalıştırılır. 

 Bisküvi fırınlanmasından sonra, baca şap-
kalarının kapak kısımları sırlanır.  Sırın ana malze-
mesi, erimiş kumdur. Sille›deki seramik kaplarda 
kullanılan sırın ana malzemesi, Sille dağlarından 
getirilen kum karışımlı beyaz topraktır. Bu top-
rakla su karıştırılarak hazırlanan bulamaç, bisküvi 
pişiriminden sonra seramik kaplara daldırma veya 
akıtma yöntemi ile uygulanır. Genellikle şeffaf, 
yeşil ve kırmızı renk sır kullanılmaktadır. Sırlanan 

Künde hazırlama işlemi

Çarkta şekillendirme, Ahmet Atay ve oğulları
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kapaklar, güneşte 1-2 saat kurutulduktan sonra sırlı 
pişirime alınır (Fotoğraf 9).  Bu işlemde fırın ısısı 
1200-1300 °C olmaktadır. Aynı bisküvi pişirimde 
olduğu gibi ısıtılan fırın içindeki kaplar, sırlı fırın-
lamada 7-8 saat pişerler. Bu işlem sırasında sır erir 
ve seramik kabın yüzeyini kaplar. Fırınlama dere-
cesi, sırlı pişirimde oldukça önemlidir. Fırın ısısı 
eğer çok yüksek olursa, sır kabarır ve akar çok al-
çak olursa, sır pütürlü ve az fırınlanmış olur (Co-
oper,1978: 82). Bu şekilde sırlanan baca şapkaları 
atölyelerin dışındaki boş alanlara dizilip satışa su-
nulmaktadır (Fotoğraf 10).

Seramik sanatına olan ilginin bir hayli arttı-
ğı günümüzde Sille’deki testi ve çömlek ocakları 
pek çok insanın ilgi odağı haline gelmiştir. Değişik 
kültürlerin sentezi olan Sille’de, testicilik ve çöm-
lekçilik sanatlarında, Anadolu’da eskiden beri anı-
lan bir yöre olmuştur. Seramik kap yapımı ile ilgili 
tekniklerin birçoğunu Sille’li ustalardan öğrenen 
İç Ege, Trakya, Karadeniz ve Akdeniz’deki ustalar, 
bugün de öğrendikleri teknikleri halen uygulamak-
tadırlar.Baca şapkası görünümü

Çömlekçilikte kullanılan hammadde ve aletler 1. Çark 2. Sahtiyan
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Seramik sanatını seven pek çok insanın uğrak 
yeri olan Sille’de, üretilen seramik kaplar üzerine 
zift ile boyanan desenler ve rölyef tekniği ile çalı-
şılan üç boyutlu kabartmalar da uygulanmaktadır. 
Bununla beraber, değişik formdaki seramik eşyala-
rın ev dekorasyonunda kullanılması, seramik ürün-
lerini daha fonksiyonel bir hale getirmiştir.

SONUÇ 
Her yıl Nisan ayında başlayıp, Ekim veya 

Kasım ayında sona eren toprak kap yapımı, eldeki 
imkânsızlıklar ve ekonomik sıkıntıya rağmen Kon-
ya’daki çömlek ustaları tarafından yaşatılmaktadır. 
Ülkemizde Ege, İç Anadolu ve Doğu Bölgesindeki 
bazı il, ilçe ve köylerde yerel özellikleri ile devam 
eden toprak işçiliği gerek üretim biçimleri gerek-
se ürün yelpazesi bakımından geleneksel Anadolu 
halk sanatları arasındaki zengin profilini korumak-
tadır. Konya ilinde zaman içinde gelişen teknoloji 
ile daha kolay üretim elde edilecek duruma gelen 
toprak işçiliğinde ise,  her geçen gün yenilenen ta-
sarımlar ve ürün çeşitleri baca şapkası örneğinde 
olduğu gibi üretimi hızlandırmakta ve mesleğin 
cazibesini artırmaktadır. Bu olumlu etkiler ile bir-
likte artan pazar payında hızla yerini alan toprak 
kap yapımı alanında gerek mesleki gerekse üretim 
alanlarında gerekli olanaklar sağlanmalı ve Ana-
dolu insanının elinde şekillenmeye devam eden bu 
sanatın geleneğini sürdürmesi için olumlu katkılar-
da bulunulmalıdır. 

Çömlek fırınının içten görünümü

Teşhirde bekleyen baca şapkaları
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DİĞER 
SANAT-ZANAAT VE MESLEKLER
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Gramofon tamircisi Kadir Demir (1907-1974), oğlu Tahir ile birlikte dükkânının önünde
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Nail BÜLBÜL

1938’de Konya’da dünyaya geldi. Topraklık’taki Akçeşme İlkokulu ve Karma Ortao-
kul’dan sonra 1954’de Lise 2. sınıftan ayrılıp, Ticaret Borsası’na memur olarak girdi. 
Aynı yıl İstanbul’da yayınlanan “Türkiye Spor” gazetesine haberler göndererek gaze-
teciliğe adımını attı. 1955 Temmuz ayında da “Yeni Meram” gazetesinde Konya’da bir 
ilk olarak spor haberleri yazmaya başladı. Ankara’da yaptığı vatani görevden dönüşte 
1961-1978 yılları arasında “Yeni Konya” gazetesinin spor servisi müdürü olarak ça-
lıştı. Kasım 1979’da Ticaret Borsası’ndan emekli olunca “Türkiye’de Yarın” gazetesi 
spor servisinin başına geçip, 15 Mart 1991’de ismi “Merhaba” olarak değişen bu gaze-
tede spor sorumlusu olarak göreve devam etti. 
1990’da sporun yanısıra aynı gazetede köşe yazıları da yazmaya başladı. 2005 yılın-
da Hac farizasını yerini getirdikten sonra tam gün mesai yapmayı bıraktı, ancak bu 
gazetede yazmaya devam ediyor. Konya basınında spor yazarlığı çığırını açtığı gibi, 
1964’te Yeni Konya gazetesinde Konya’da ilk defa tam sayfa spor sayfası düzenleme 
geleneğini başlattı. Aynı yıl genel merkezi İstanbul’da bulunan “Türkiye Spor Yazarla-
rı Derneği” ne üye olup, 1987 yılına kadar Konya temsilciliği görevini yürüttü. Hürri-
yet, Foto Spor, Cumhuriyet, Dünya, Günaydın, Gün ve Son isimli gazetelerin yıllarca 
Konya muhabirliğini yaptı. Birkaç defa Konya’da yılın gazetecisi seçildi. Gazeteciler 
Cemiyeti, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kon-
ya Şubesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol Antrenörleri Derneği, Spor 
Adamları Derneği, Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Konya Bisiklet Spo-
runu Kalkındırma Derneği, spor kulüpleri, federasyonlar ve çeşitli kuruluşlardan çok 
sayıda spora hizmet ödülü aldı. Fair Play ruhuna uygun yayın yaptığı için 1999 yılında 
Türkiye Millî Olimpiyad Komitesi tarafından büyük ödüle lâyık görüldü. 
1964 yılında atletizm hakem lisansı alarak, uluslararası hakemliğe kadar yükseldi. 
1969’dan bu yana bisiklet millî hakemi lisansına sahip. Hamdi Ayvalı, Feridun İncula, 
Hürrem Solaklar, Ergun Hiçyılmaz, Yavuz Çakır, Ünal Tolun ve Cemil Ergen’in baş-
kanlıkları döneminde 12 yıl Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurullarında üyelik 
ve başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti turları ile Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan birçok 
illerarası bisiklet yarışında komiserlik yaptı. İsviçre, Yugoslavya, Bulgaristan, Roman-
ya ve Kocaeli’de yapılan Balkan Şampiyonalarında hakem olarak görev aldı. 7 yıl 
Konya bisiklet il temsilciliği, bisiklet ve atletizm tertip ve il hakem kurullarında görev, 
futbol müsabakalarında gözlemcilik yaptı. 2015 yılı Temmuz ayında gazetecilikte 61. 
yılını doldurdu. Birçok gazetecinin yetişmesine yardımcı oldu. Evli, 4 evlât, 7 torun ve 
4 torun çocuğuna sahip bulunuyor.  
“Nail Bülbül’ün meslekte 55. yılı” ve “Osmanlı’dan günümüze Türk bisiklet tarihi” 
isimli 2 kitabı var. “Konya futbol tarihi”, “Gençlerbirliği’nden Konyaspor’a kulüp 
tarihi”, “Eskiden nerede ne vardı? Konya yazıları” isimli kitaplarının yazımlarını sür-
dürüyor. Merhaba gazetesinde binlerce köşe yazısı, bu gazetenin “Akademik Sayfalar” 
ve “Şehir” eklerinde yazılarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı 
“Konya Ansiklopedisi”, Ticaret Odası’nın aylık “İpek Yolu” dergisi ve yılda bir yayın-
lanan “Özel Konya” ile Karatay ve Meram ilçelerinin spor faaliyetleri ve millî spor-
cularla ilgili yayınladığı kitaplara yazılar yazdı. 1924 yılından bu yana tarihî spor ve 
Konya şehir fotoğraflarından oluşan zengin bir arşivi bulunuyor. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti yönetim kurulunda 3 dönem başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1982’de 
Ahmet Yüzbaşıgil başkanlığında görev yapan Konyaspor yönetim kurulunda yer aldı. 
Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği kurucu üyesi.

ARAÇ-GEREÇ TAMİRCİLİĞİ

ÖZET
Bu araştırmamızda, eskiden gündelik haya-

tımızda önemli yer tutan araç- gereçler ve tamir-
cilerden bazıları tanıtılmaktadır. Bunlar: Motosik-
let tamircisi Kadir Demir, Tüfekçi Remzi Özcan, 
Gazocağı tamircisi Sıtkı Küçük burcu, Şemsiye 
tamircisi Mehmet Pense, Radyo tamircisi Hasan 
Pense, Dikiş ve Hesap Makinesi tamircisi Ahmet 
Yücetaş, Gözlükçü Recai Kıcıkoğlu vb. gibi ta-
mircilerin adları anılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araç-Gereç-Tamirci

ABSTRACT
In this research, some of the equipment which 

used to be an important part of our lives and repa-
irmen are listed as following: Motorcycle repair-
man Kadir Demirci, Gunman Remzi Özcan, Co-
oker repairman Sıtkı Küçük, umbrella repairman 
Mehmet Pense, Radio repairman Hasan Pense, 
sewing machine and calculator repairman Ahmet 
Yücetaş, lens maker Recai Kıcıkoğlu... etc.  
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ESKİ ARAÇ-GEREÇLER VE 
TAMİRCİLER
Bir zamanlar ev ve iş yerlerimizde gramofon, 

lambalı radyo, pompalı gaz ocağı, zemberekli kur-
ma duvar ve cep saatleri, dolma kalem, çakmak, 
tel şemsiye, filit pompası, 2 numara camlı gaz ve 
pompalı lüks lambası, 4 büyük pil takılan el feneri, 
bakır tencere, sahan, tava, kahve değirmeni, dak-
tilo, frenk adı verilen el yapımı sokak kapısı kilidi 
gibi bazı önemli araç-gereçler vardı. Bunlar yıllar-
ca kullanılır, arızalanınca işin ehli ustalara tamir 
ettirilirdi. Teknolojideki gelişmeler nedeniyle bu 
alet-edevat ile bunları tamir edenler birer ikişer ta-
rihe karışmış bulunuyor. İsveç malı Optimus, Be-
simus, Sivea, Primus ve yerli imalat Yüksel marka 
pompalı gaz ocakları yemek pişirmek, çamaşır yı-
karken su kaynatmakta ev kadınlarının en büyük 
yardımcısı idi. Taş plak çalınan Columbia, Ode-
on, Decca, Hıs Master Veıco marka Sahibinin Sesi 
gramofonlar, radyolar, Remington, Rheınmetal 
Borsıg, Olympia, Brother, Royal, Qwerkywtiter 
marka daktilolar artık kullanılmıyor. Melıtta, Tri-
umphator, Walther, Prescısa, Facit hesap makine-
lerinin işini bilgisayar yapıyor. Kurmalı Serkisof, 
Omega, Nacar, Arlon, Zenıth, Benhus marka kol, 
cep ve duvar saatlerinin yerini pilli olanlar aldı. 
Zeiss İkon camlı tel çerçeveli gözlükleri genel-
likle emekli ve yaşlı kimselerin taktığı görülüyor. 
Menyetolu Zippo, Ebola, Dupont, Clıpper markalı 
çakmaklar çıkınca gazlı, benzinli, taşlı çakmaklar 
tarihe karıştı. “Muhtar çakmağı” adı yakıştırılan 
Avusturya malı çarklı çakmaklar, Avrupa menşeli 
Hugcab, Hario, Fuloon marka bakır ve tahta kahve 
değirmenleri artık kullanılmadığı gibi, adını duyan 
ve tamirini yapan ustalarda kalmadı.

Kadir Demir; Türbe Caddesi’nde bıçakçı Os-
man ve oğlu Ahmet Kırklıkçı ile Kemal Türe’nin 
arasındaki küçük dükkânında gramofon ve BMW, 
Jawa, Triumph, Zündapp, Arıel, CZ marka moto-
sikletlerin tamirini yapardı. Çocukluk arkadaşım 
olan oğlu merhum Tahir, babasının vefatından 

sonra ondan öğrendiği mesleği devam ettirmedi. 
Hayatta olan Mevlüt Binzet, 50’li yıllarda tek kır-
ma av tüfeği de yapan Kadir ustanın kalfası idi. 
Türbe Caddesi’nde biraz ileride tüfekçi Remzi Öz-
can‘ın da dükkânı bulunuyordu. 60 yıl önce Huğlu 
ve Üzümlü beldelerinde tüfek yapımı henüz bilin-
mezken, Kadir ve Remzi usta tüfek de yapıyordu. 
Remzi Özcan’ın oğlu Mehmet Zeki, milli takımda 
yer alan Konyalı ilk atıcı idi. Bilmiyorum, günü-
müzde hatıra için gramofon, taş plak, hatta gramo-
fon iğnesi saklamış olan kaç kişi var?

Topraklık’daki evimizde kullanılan pompa-
lı gazocağı, 30 yıl önce Yaka’ya taşınınca yerini 
tüp gazlı fırına bıraktı. Oğlum Murat, yıllar sonra 
bodrumda bulduğu paslanmış pompalı gaz ocağını 
parlatarak antika aksesuar olarak mutfağın bir kö-
şesine yerleştirdi. Merhum kardeşim Ahmet Naim 
Bülbül evlenerek ayrı eve çıkınca Asım Elliiki’den 
ona da bir gaz ocağı alarak hediye etmiştim. 60’lı 
yıllarda Türbe Caddesi’nde eskiden çıkmayan, 
şimdi Mevlâna Caddesine açılan Muhtar Soka-
ğı’nda tenekeci Sıtkı Küçükbuzcu’ya tamir ettirip, 
kafasını değiştirdiğim emektar gaz ocağımız arı-
zalanınca, Sıtkı usta, “arkadaş bu gaz ocağını ar-
tık emekliye ayıralım, çünkü kafası bulunmuyor” 
demişti. Hoş sohbet bir insan olan ve o dönemde 
kendisinden başka gaz ocağı tamir eden kalmayan 
Sıtkı Küçükbuzcu’nun babası Hacı Fettah Camii 
müezzini Ebussuut Mehmet Ağa, Mevlevî muhib-
bi Sıtkı Dede’nin müridi idi.

Eskiden gramofon, radyo, cep saati, gaz oca-
ğı gibi her evde bir de Avrupa malı tel şemsiye 
bulunurdu. Paslanınca açılıp kapanması zorlaşan, 
ya da teli kırılan şemsiyeler, çöpe atılıp, yenisi 
alınacak kadar ucuz olmadığı için tamir ettirile-
rek kullanmaya devam edilirdi. Şimdiki Kızılay 
Hastanesi’nin yerinde bulunan Ticaret Borsa’sının 
bitişiğinde tahta barakada sanatını icra eden Meh-
met Pense ile tuzcular içinde Rahim Şensözlü, bi-
linen şemsiye tamircileriydi. Asıl mesleği terzilik 
olan ve “Çakmakçı Rahim” olarak tanınan 1930 
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1937 tarihli fotoğrafta Türbe Caddesi’nde bir bisikletçi 
tamircisinin dükkânı görülüyor

doğumlu Rahim Şensözlü, 1978-1995 arasında ta-
mircilik yaptıktan sonra, meslek değiştirerek vefat 
ettiği 2012’ye kadar tuz, sabun, temizlik malze-
mesi, deterjan ve ispirto gibi maddelerin satışını 
yaptı.

Ceviz kaplamalı görkemli birer cihaz olan 
insanların tek eğlence vasıtası radyolar ilk olarak 
lambalı idi. Düğmesini çevirdikten sonra ısınınca-
ya kadar beklenip hangi istasyon aranacaksa ibresi 
ileri geri oynatılırdı. Astra, Blaupunkt, Körting, 
Phılıps, Siemens, Sierra, Aga, Grundig, Delta, 
Gassor, Mazurka, Mende, Tesla, Luxor marka rad-
yoların içindeki küçüklü büyüklü lambalar bazen 
yanarak arıza meydana gelirdi. Hükümet Alanın-
da Şahin Oteli’nin önündeki yol açılırken yıkılan 
bölümün arkasındaki sokağın içindeki dükkânında 
elektrik malzemesi satan Hasan Pense, inşaatlara 
elektrik tesisatı döşemesinin yanında aynı zaman-
da radyo tamir ederdi. Topraklık’ta evinin karşı-

sındaki Hacı Hasan Camii’nin elektrik tesisatını 
da döşeyen Pense, dükkânı yıkılınca son yıllarda 
MAN kamyon ile nakliyatçılık yaptı. Başaralı Çar-
şısı’nda elektrik malzemesi satan Ziya Kalfa, Ka-
dılar Sokağı’ndaki dükkânını Şahin Oteli’nin altı-
na taşıyan Ahmet Ergücü ve oğlu Feridun Ergücü 
usta birer radyo tamircileriydi. İstanbul Cadde-
si’nde Armağanların mağazası ile Sürüm Şekercisi 
arasında dükkânı bulunan Hasan Hüseyin Koçaş, 
radyo tamirciliğinin yanısıra toplantı ve miting-
lerde ses tertibatı kurar, hoparlörlerin arızalarını 
giderirdi. Şehrimizde ses düzeni kurulan ilk cami 
olan Kapı Camii’nde vaaz eden Akşehirli Ahmet 
efendi, nedense mikrofon kullanmazdı.

Günümüzde yüzlerce çeşidi olan pahalı ve 
rengârenk çerçeveli gözlükler vitrinleri süslüyor. 
İnsanlar adeta son moda Avrupa gözlükler kullan-
makta yarışıyor. Oysa geçmişte piyasada sadece 
tel çerçeveye Alman malı Zeiss İkon marka cam 
takılmış gözlükler vardı. Bugün bile revaçta olan 
tel çerçeveli gözlükleri eskiden ilim adamları, 
okur-yazar kimseler, hocalar, memurlar, öğretmen-
ler, görme yeteneği zayıflamış, ancak maddî du-
rumu elverişli insanlar kullanırdı. Katarakt’ın he-
nüz teşhis edilmediği yıllarda “Gözüne ak düşen” 
ancak, gözlük alacak malî gücü olmayan yaşlılar 
kaderlerine razı olarak ömür tüketirdi. 1950 önce-
si ve 60’lı yıllarda gözlük eczanelerde satılırken, 
günümüzde modern cihazlarla donanımlı müstakil 
gözlükçüler vatandaşa hizmet ediyor. Eskiden Ni-
zami Canbakan ile Demokrat Parti’den milletve-
kili olan Hulki Amil Keymen’in göz doktorluğu 
yaptığı şehrimizin ilk gözlükçüleri de, Hükümet 
alanından Bedesten’e girerken Üniversite Kita-
bevi’nin bitişiğinde dükkânı olan Adil Özselçuk, 
Yüzüktaşı’nın altındaki Türk Eczanesi’nin sahibi 
Ermeni asıllı eczacı Hayık Artokun idi. Mehmet 
Eğilmedi ile ortak eczane işleten Artokun, daha 
sonra İstanbul’a yerleşti. Gözlükçü olan Necati Si-
lay ise, daha ziyade mesleği olan sarraflığa ağırlık 
veriyordu.
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Halen mesleğini devam ettiren 60 yıllık göz-
lükçülerden Recai Kıcıkoğlu, bu mesleğin Kon-
ya’daki eski durumuyla ilgili olarak şunları anla-
tıyor:

“Gözlükçülük mesleğini 1951’de çırak olarak 
girdiğim Adil Özselçuk’un yanında öğrenmeye 
başladım. Eskiden Konya’da kimse yuvarlak göz-
lük camı kesmeyi bilmediği için cam İstanbul’a 
gönderilir, birkaç gün sonra ölçüye göre kesil-
miş olarak gelirdi. Cam kesmeyi öğrenmek için 
1956’da İstanbul’a giderek Anastisiz isimli göz-
lükçünün yanında 4.5 yıl çalışıp, Konya’ya döne-
rek tekrar Adil Özselçuk’un dükkânında mesleğe 
devam ettim.”

Düz arazi yapısı nedeniyle Konya; halkımı-
zın geleneksel taşıt aracı olan bisiklet, sayısı bakı-
mında rekora sahip bulunuyor. Günümüzde trafik 
yoğunluğu artmasına rağmen bilhassa sanayi kesi-
minde çalışan çırak ve kalfalar işlerine bisikletle 

gidip geldiği için şehir merkezinde 100 bini aşkın 
bisikletin bulunduğu tahmin ediliyor. Bisiklet spo-
runun başkenti konumundaki Konya, 1960’dan 
günümüze kadar 100’den fazla millî sporcu yetiş-
tirmiş ve 6 Balkan Şampiyonu çıkarıp, 30’u aşkın 
Türkiye şampiyonluğu kazanmış bulunuyor. Bi-
siklet sayısına paralel olarak tamiriyle uğraşan in-
san sayısı da hayli fazla. Şehrimizin en eski bisik-
let tamircileri arasında Türbeönü’nde Yusuf Ağa 
Kitaplığı’nın bitişiğinde bulunan, 1957’de mey-
dan açmak için Türbe Hamamı ve diğer müştemi-
lat ile birlikte yıkıma uğrayan Muvakkithane’nin 
yanındaki dükkânında tamirat yaparak, bisiklet ki-
ralayan Mevlüt Büyükavcı, Arapoğlu Makası’nda 
motor ve bisiklet tamir eden Yakup Güreş, Başara-
lı Çarşısı’nda elektrikçi Ziya Kalfa’nın bitişiğinde 
eski bisiklet yarışçılarından Ahmet Odacı, Balık-
çılar Oteli’nin yerindeki Hasan Balıkçılar’a ait ah-
şap konağın altında mesleğini icra eden “Kürt Me-

Şehrimizin son örücüsü Sırık kardeşlerden Necati (1920-1995)
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Türbeönü’nde dük-
kânı olan ilk bisiklet 

tamircilerinden Mevlüt 
Büyükavcı (1910-1983)

Şehrimizin ilk oto 
tamircilerinden Hoca-
cihanlı Alâaddin Bayır 

(1913-1980)

Dikiş ve hesap makine-
lerinin ilk tamircisi 

Silleli Ahmet Yücetaş 
(1921-1990)

Nevşehir’den gelip, 
Beyşehir Hanı’nda oto 

tamirciliği yapan Vahdi 
Tuncel (1922-1978)

Balıkçı Oteli’nin yerin-
de bisiklet tamirciliği 

yapan Mecit Akay 
(1923-1990)

cit” lâkaplı Mecit Akay ile ortağı olan İdmanyurtlu 
merhum futbolcu Karga Teyfik’in kardeşi Mehmet 
Öktener’i sayabiliriz.

Şehrimizde ulaşım ve yük taşımacılığı yıl-
larca tekerleri demir çemberli Tatar arabası, üstü 
kapalı ve açık yaylılar, atlı tramvay, deve, at, katır, 
merkep gibi tek tırnaklı hayvanlarla sağlandık-
tan sonra, 1920 yılından itibaren motorlu araçla-
rın ülkemize gelmeye başlamasıyla yeni bir çığır 
açılırken, araç kullanacak sürücüleri yetiştirmek 
amacıyla bir şoför okulu açıldı. Kurs niteliğinde-
ki bu yerlerde eğitimlerini tamamlayıp, yapılan 
sınavlarda başarılı olanlara belediyece ehliyet ve-
rilmeye başlandı. 1925’de şehrimizde doktor Ce-
vat ve Şükrü beylerin otomobil sahibi ilk kişiler 
olduğunu, Candan soyadını alan Rumeli muhaciri 
Serficeli Tahir’in taksi kullanmaya başladığını öğ-
reniyoruz. 

İlk olarak Müslüman Mehmet namıyla maruf 
Mehmet Tuncel Chevrolet, İzmirli Mustafa Bey de 
Ford acentasını açarken, ilerleyen yıllarda Tahir 
Candan’ın kardeşi Yusuf da 10 kişilik kaptıkaçtı 
adı verilen küçük bir araçla Ankara’ya yolcu taşı-
maya başlattı. 1950’li yılların başında kurulan Oto 
Nakliyat Şirketi, Hükümet Alanı’nın kuzeyinde 
yer alan Hilâl Oteli’nin önünden Ankara’ya Mer-
cedes otobüs kaldırarak yolcu naklini daha da ge-
liştirirken, peşinden Kale Nakliyat Şirketi de yolcu 

taşımacılığına katılan diğer bir firma oldu.
Ford, Opel, Mercedes, Austin, Fargo, Deso-

to, Dodge, Volvo, Chevrolet, Krupp markalarını 
taşıyan ilk motorlu araçların sayıları arttıkça şehri-
mizde oto yedek parçası satan dükkânlar açılmaya, 
arızalanan araçları tamir edecek ustalara ihtiyaç 
duyulmaya başlandı. Bunlar arasında Hocacihanlı 
Alâaddin Bayır, Sulu Han’da Değirmenci Mehmet 
usta, Toros Hanı’nda Raşit, Bozkır Hanı’nda İs-
mail Topatan, Larende Caddesi’nde Çerkez Ethem 
Gümüş, Dedeler Hanı’nda Yusuf usta, M. Ali Bay-
rakçı, İstanbul Caddesi’nde Saffet usta, Beyşehir 
Hanı’nda Nevşehirli Vahdi ve Nazmi Tuncel kar-
deşler yer alıyordu. Konya’da ziraat aletlerini imâl 
eden ilk insan olan Yatağanlı Ahmet Özdemir’in 
atelyesinde çalışma hayatına atılan Alâaddin Ba-
yır, motora merakı nedeniyle kendisini yetiştirip, 
İstanbul Caddesi’nde açtığı dükkânda kamyon 
tamirine başladı. Bu arada, belediyenin açtığı sü-
rücü sınavlarında Alâaddin ustanın yaptığı motor 
arızasını giderenler başarılı sayılarak Akyokuş’ta 
direksiyon sınavına katılmaya hak kazanıyordu. 
Alâaddin usta, 1962’de işini Ankara’ya naklede-
rek oğulları Ali, Muzaffer ve Saffet ile birlikte ça-
lışırken 52 yaşında hayatını kaybetti. 

Nevşehirli Vahdi Tuncel, Niğde’de bir İngi-
liz şirketi’nde çalışırken oto tamirini ve şoförlüğü 
öğrenmiş. Erzurum’da askerde şoförlük yaparken, 
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birliğinde başka şoför olmadığı için sivil şoför 
olarak işe aldırdığı kardeşi Nazmi de 18 yaşında 
olduğu hâlde askerliğini ağabeyi ile birlikte aynı 
birlikte yapmış. Daha sonra 1949’da geldikleri 
Konya’da Beyşehir Hanı’nda tamirhane açan Tun-
cel 2 kardeşler, ömürlerini yerleştikleri şehrimizde 
tamamladılar.

Birçok ülkeye ihraç edilen hazır giyim sana-
yiimizin seçkin markalarını halkımızın sırtında 
görmek artık olağan hâle geldi. İnsanlar eskimesi 
bir yana, birkaç defa giydikleri elbiselerini defor-
me olduğu düşüncesiyle çıkararak yenisini alıyor. 
Eskiden öylemiydi mi ya? Babamın, davet edildiği 
düğünler ve bayramlarda giydiği sadece 1 takım 
elbisesi vardı. Tanıdıklarımızın giyim kuşamları 
da farklı değildi. Dar gelirli insanlar devamlı giy-
medikleri için elbiseleri yıllarca yıpranmadığın-
dan israf sayılan yenisine ihtiyaç duymazlardı. Bu 
arada bir yeri ola ki çiviye takılıp ufak bir yırtık 
meydana gelen ya da sigaradan yanan ceket ve 
pantalonlar örücüye tamir ettirilirdi. Örücüler terzi 
değildi, fakat işin erbabı ustalardı. Necati ve İhsan 
Sırıt kardeşler, tenekeciler içindeki küçük dükkân-
larında sabır ve dikkat isteyen bu mesleği büyük 
bir ciddiyetle icra ederlerdi. Örülen yeri aslından 
ayırt edemezdiniz. Vefat eden Sırıt kardeşlerin yeri 
dolmadığı gibi, artık örücü ve örücüye de ihtiyaç 
kalmadı. Çünkü; bugün artık yırtığını ördüren ol-

muyor, hemen yenisi satın alınıyor. 
1830’da Fransız Barthelemy Thimonnier’in 

icad ettiği, ilerleyen yıllarda Amerikalı Isaac Sin-
ger ve Elias Howe’un geliştirdikleri dikiş makine-
si, aradan geçen uzun zamana rağmen öneminden 
hiçbir şey kaybetmedi. Bilhassa ülkemizde hemen 
her ev ve işyerinde bulunan Deniz kızı armalı Sin-
ger, aranılan marka oldu. Halkın “tamir ettir kul-
lan” dediği uzun ve yuvarlak mekikli Singer, sa-
dece tekstilde değil, kundura sayası dikiminde de 
tercih ediliyor. Konya’da dikiş makinesi tamirinde 
akıllara ilk gelen isim 1954’den itibaren Kundura-
cılar içi Kömürcüler Sokakta işyerini açan Ahmet 
Yücetaş oldu. 1949 yılında şehrimizde faaliyete 
geçirilen Singer mağazası’nda makine tamirini 
öğrenen Yücetaş’ın yanında yetişenler arasında 
Başaralı Çarşısı’nın karşısında Ulusoy İşhanı’nın 
altında dikiş makinesı tamirciliği yapan Ali Kara-
ca ile 1967’de babasının yanında çalışan oğlu Asaf 
da bulunuyor. Kunduracılar içindeki dükkânı Şük-
ran Mahallesi Eşrefoğlu Sokağında Sahipata Kat-
lı Otoparkı’nın ilerisindeki işyerine taşıyan Asaf 
Yücetaş; Singer, Brother, Zetina, Köhler, Omega, 
Vesta marka makinelerin tamirini yapmasının ya-
nısıra, 1642’de Blaise Pascal’ın icat ettiği toplama 
ve çıkarma işlemini yapabilen hesap makinelerini 
Konya’da tamir edebilen ilk usta olarak da tanı-
nıyor. Süleyman Nalçakan ve Türbe Caddesi’nde 

Konya’nın elbise 
örücülerinin son tem-

silcilerinden İhsan Sırıt 
(1923-1975)

Ağabeyi Vahdi Tuncel 
ile birlikte oto tamir-

ciliği yapan Nazmi 
Tuncel (1925-2011)

Hayatta kalan birkaç 
dikiş makinesi tamir-
cilerinden Ali Karaca 

(1930)

“Çakmakçı Rahim” 
adıyla tanınan tamirci 

Rahim Şensözlü (1931-
2012)

Son pompalı gazocağı 
tamiri yapan tenekeci 

Sıtkı Küçükbuzcu 
(1931-1996)
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bıçakçı Ahmet Kırklıkçı’nın bitişiğindeki dükkâ-
nında Singer acentası olan Sadık Bol da dikiş ma-
kinesi tamiri yapıyorlardı.

Bilgisayar icat olmadan yakın zamana kadar 
yazı yazmak için kullanılan, her harfin bir tuş ara-
cılığıyla kâğıda basılmasını sağlayan daktilonun 
tarihi hayli eski. 1829’da William Austin Burt 
isimli birisi tarafından gerçekleştirilen Tipograf 
adı verilen bu ilk makine yavaş yazıyordu. Bu 
konuda çalışmalar sürdürenlerden Sholos, 1868 
tarihinde ilk pratik daktiloyu gerçekleştirirken, 
zamanla tamirini yapabilecek olanlara da ihtiyaç 
duyulmaya başlandı. Bir zamanlar mahkemelerde 
ifadeler ve kararlar, karakollarda başvuru ve şahit 
ifadeleri, resmi dairelerde yazışmalar daktilolarla 
alınıyor, arzuhalciler dilekçeleri daktilo ile ya-
zıyorlardı. Şimdi ise, bu yerlerde daha kullanışlı 
olan elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanılıyor. 
Artık antika özelliğine sahip olan daktiloların rafa 
kaldırılması üzerine tamirciler de mesleğine veda 
etmesine rağmen, Dedeler Hanı’nda Kâzım Kö-
mürler ile Dedeler Hanı’nda Servet Güder, daktilo 
tamirciliği mesleğini sürdürmek için çaba göste-
riyor. 

Günün yirmi dörtte biri ölçüsündeki zaman 
parçasını ölçme aleti olan saat insanlar için büyük 
önem taşır. Arlon, Nacar, Hislon, Serkisof, Tissot, 
Anker, Longines, Zenit, Movado gibi onlarca mar-
kası olan olmazsa olmazın merkezi İsviçre, ancak 
Çin, bu konuda büyük mesafe alarak, imal ettiği 
kol, cep ve duvar saatleri ile dünyaya kafa tutuyor. 
Uzun ömürlü olmayacağı ileri sürülen Çin saatleri 
aradan geçen uzun yıllara rağmen tıkır tıkır çalı-
şıyor, hem de saniye şaşmadan. Ucuz olduğu için 
bozulduğu takdirde tamir sorunu yok, yenisini al. 
Bu nedenle işleri azalınca tamir yerine çareyi saat 
satmakta buldular. 

1950’li yılların başında Konya’nın bilinen en 
yaşlı saatçisi Adil ve Kâzım Özselçuk’un babaları 
Süleyman Özselçuk. Atarlar içinde Ali usta, Kapı 
Camii karşısında Mehmet, Adil ve Ahmet Kolat. 

Kâzım Özselçuk’un dükkânları Kebapçılar içinde, 
Adil Özselçuk’un dükkânı da Hükümet Meyda-
nı’ndan Bedesten’e girerken Üniversite Kitapevi 
bitişiğinde idi. Saray Çarşısı’ndaki Osman Dinsel 
ile Mukadder Nalçacı ve Kebapçılar içindeki Uysal 
Saatçi Mehmet Dikilitaş, Adil ustanın kalfalarıydı. 
İdmanyurdu’nda başkanlık yapan Kâzım Özsel-
çuk, daha sonra İstanbul’a yerleşerek Babıali’de 
saatcilik yaptı. 1951’de Saray Çarşısı’nda dükkân 
açan, 1962’de işini İstanbul’a nakleden “Şen Sa-
atçi” Mukadder Nalçacı da Sirkeci’de “Konyalı 
saatçi” adıyla şöhret yaptı. 1. dükkânı Kebapçılar 
içinde, 2. dükkânı Aziziye Camii’nin doğu köşe-
sinde bulunan Saatçi Şıh’ın “Saatçi Uğur” adıyla 
tanınan oğlu İbrahim Uğuröz, Yolspor’da futbol 
oynayıp, Karayolları’ndan emekli olduktan sonra 
Fatih Çarşısı’nda saat tamirciliği yaparken genç 
sayılacak yaşta vefat etti.

Konya saz ustası Mazhar Sakman, askeri 
bando şefliğinden emekli olduktan sonra Teyfi-
kiye Caddesi’nde Hatay Oteli’nin altında Zekeri-
ya Balam’ın eczanesi’nin bitişiğinde ve Garanti 
Bankası’nın karşı köşesinde açtığı dükkânlarda 
saat tamirciliği yaptı. Tanınmış saat tamircisi Nuri 
Yücesoylu da önce Armağanların beyaz eşya ma-
ğazasının karşısında, sonra da İnce Minare’nin ar-
kasında DDY. Emeklileri Derneği’nin bitişiğinde 
dükkân açtı. 

İstanbul Caddesi’nde günümüzde oğlu Meh-
met Helvacıoğlu’nun yönettiği Mustafa Helva-
cıoğlu’na ait Derman Eczanesi’nin yerindeki Ali 
Berkoğlu’nun sahibi olduğu Ömür Eczanesi’nin 
üstünde muayenehanesi bulunan Ermeni asıl-
lı Gober Jamgoçyan’ın Konya’nın ilk ve tek diş 
doktoru olduğu şehrimizde berberlerin diş çekip, 
çocuk sünnet ettiği, Ali Küçükkatırcı’nın Kayık-
lı Kahve’nin yanında Fötr şapka kalıpladığı 40’lı 
yıllardan bu yana nelerin değiştiğini dile getirerek, 
artık hayatta olmayan eski tamirci ustaları resimle-
riyle gelecek nesillere kaynak bırakmaya çalıştım. 
Sanırım yararlı bir çalışma oldu.



258 259



258 259

Hasan ÖZÖNDER

1943 yılında Konya’da doğdu. 1967’de, Konya Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Girdiği imtihanı kaza-
narak, 1969’da, Konya Y. İslâm Enstitüsü’ne, Türk-İslâm 
medeniyeti Tarihi öğretim üyeliğine atandı. Türk-İslâm 
Sanatlatı Tarihi öğretim üyeliği de yaptı. 1979’da, Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi’nde, “Mevlâna Külliyesi” tezi 
ile, “Türk-İslâm Sanatları Tarihi doktoru” oldu. 1982’de 
Fakültesi’nde, “Yrd. Doç. Dr.” olarak, Ana bilim dalı baş-
kanlığına getirildi. Uzun yıllar, S.Ü. Türk El Sanatları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi başkanlığını yürüttü. 1990 
yılında, S.Ü.’nde “Hüsn-i Hat Sanatı alanında,” Doktora 
seviyesindeki “sanatta yeterlik” diplomasına lâyık görül-
dü.
Yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok bilimsel toplantılara 
davet edildi. Tebliğler sundu, sergiler açtı.
Özönder, 1996 yılında, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
Bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış 
15 kadar eseri vardır.

MUVAKKİTLİK

ÖZET
Muvakkitlik, günün belirli bölümleri, vakit-

leri ibadet veya belirli işleri yapmak için önemli-
dir. Zamanı hesaplayan, araştıran özellikle ezan, 
namaz ve oruç gibi ibadetlerin belirleyen kişilere 
muvakkit denir.

ABSTRACT
Determining time manager for azan is an im-

portant task to decide the parts of the day and what 
time exactly to do the prayers and certain other 
duties. The person who studies the recourses and 
determines the exact time for the prayers such as 
salah, fasting and especially azan is called time – 
determiner (muvakkit).

GİRİŞ
“Vakit “mefhumunun, bütün canlılar için ol-

duğu gibi, Müslümanın yaşamında da önemli bir 
yeri vardır. Ezan, namaz, oruç, hac gibi daha birçok 
ibadetlerin ifa ve edasında “vakt”in önemi büyük-
tür. Vakti gelmeden veya geçtikten sonra yapılacak 
belli kulluk görevlerinin beklenilen sevabı yoktur. 
Bu hassas konuda araştırma, hesaplama yapabil-
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mek, başlı başına bir ilim ve sanattır. Bu ilme ve 
marifete vâkıf olup, meslek edinmiş kişiye “mu-
vakkit” (Müvekkit); bu iş için özel olarak yapılmış 
binaya da, “muvakkithâne” denilirdi.

Öneminden dolayı, bu yapıların, Emevîler’e 
kadar dayanan tarihi bilinmektedir. En eski ör-
nekleri Suriye’de ve Mısır’da da bulunmaktadır. 
En güzel şekillerini ise, Osmanlılar eliyle almıştır. 
Hemen her şehirde ve pek çok kazada camilerin 
civarında muvakkithane bulunurdu Aradan geçen 
uzun yıllara ve yaşanılan dar zamanlara rağmen bir 
kısmı bugün de ayaktadır. Çok çeşitli bol, ucuz ve 
kullanımı kolay mekanik, ektronik saatlerin imali, 
mebzuliyeti ve haberleşme teknolojisinin gelişip 
yayılması, kolaylaşıp, bollaşması, inşa edilen saat 
kulelerinin yaygınlaşması gibi sebeplerle, görevine 
gerek görülmeyen bu yapıların çoğu yıkılıp kay-
bolduğu için pek azı günümüze kadar gelebilmiştir. 

Kütüphane, dernek binası gibi kendine uygun yan 
amaçlar için kullanılmakta olanlar da vardır. Geli-
şen ve yaygınlaşan saat ve haberleşme teknolojisi 
sebebiyle muvakkitlik ve muvakkithâne bilgisine 
gerek kalmadığı için, muvakkithâne yapılarının 
pek çoğu, çeşitli sebeplerle yıkıldığı gibi, muvak-
kitlikten anlayanlar da zamanla kalmamıştır. Bu 
nedenle son asırda, geçim sıkıntısına uğrayan bazı 
muvakkitler, maişetini temin edebilmek için saat-
çilik mesleğine seçmişlerdir. Nitekim, tarihî şehir-
lerde, Meselâ Konya’da muvakkithâne çevresinde 
evi olan köklü aileler vardı ki, komşuları arasında 
“Saatçiler” diye anılırlardı. Bunlardan biri, yakın 
zamana kadar, Alâeddin Tepesi’ndeki iftar topunu 
patlatma görevlilerine, iftar vaktinin geldiğini bil-
diren işaret fişeğini ateşlerdi.  

Muvakkithane inşa geleneği Anadolu’da bir 
hayli eski ve yaygındır. Fetihten sonra İstanbul’da 
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yapılan en eski muvakkithanenin, Fatih Camii’n-
deki olduğu kabul edilir. XVIII. Yüzyıldan itiba-
ren bu yapıların hızla arttığını görüyoruz, Osmanlı 
sultanları tarafından inşa ettirilen Salâtîn camile-
rin hemen hepsinin bitişiğinde veya avlusunda, bir 
bülbül kafesi kadar güzel, kibar ve zarîf muvakkit-
hane yapılmıştır.

Genellikle tek, bazıları ise iki bölümden olu-
şan bu yapıların İçerisinde vakitleri gözlemeye, 
ölçmeye, hesap etmeye, belirlemeye yarayan gü-
neş saati, su saati, rubu’ tahta, ilgili kitaplar, atlas, 
yer küresi, sarkaçlı saat gibi araçlar mevcuttu. 
Duvarlarında imsakiye, logaritme levhalarına yer 
verilirdi. Bunların Yanı sıra vaktin değerinin, za-
manın kıymetinin bilinmesini öğütleyen ibretli, 
hikmetli ibareli hüsn-i hat levhaları da bulunurdu. 
Bu işi kendilerine görev edinmiş, özel olarak al-
dığı ileri matematik, astroloji, saatçilik dersleriyle 
de kendini yetiştirip, geliştirmiş olan ve bunun için 
tercihan atanılan kişiler  (Muvakkitler), görevli bu-
lundukları bu yapıda, bilgi tecrübe ve vukufiyetle-
rinin ışığında oradaki araç ve gereçlerin yardımıyla 
vakitlerin hesap edilmesini ve belirlemelerini  ya-
parak  ilgililere ve halka bildirir, ilân ederlerdi.                

Bu aslî görevlerinin yanı sıra yakınlarındaki, 
camiin kütüphanesiyle de ilgilenerek araştırmacı-
lar tarafından aranılan kitapların, kaynakların tes-
piti, temini konusunda da araştırmacılara yardımcı 
olurlardı.

Yerleşim yerinin yıllık takvimlerinin, imsaki-
yelerinin hazırlanılması işi de onların esaslı görev-
leri arasında idi. 

Bütün bu işler için kullanılan mevcut âlet, 
araç ve gereçlerin, gerekirse bakım ve onarımıyla 
da meşgul olurlardı.

Muvakkitlerden, tanjan kotanjan, sinüs, kosi-
nüs trigometri hesaplarına hakkıyla vâkıf ve âşina 
olanlar, başlı başına özel bilgi, deneyim ve beceri 
alanı olan “kıblenin tayini” gibi büyük sorumluluk 
taşıyan konuda da vazife alırlardı. Kıble-nümâ, 
pusula gibi araçların yakın çevredeki maden ya-

taklarının etkisiyle sapma ve farklı gösterme hata-
ları sebebiyle isabetli ve sağlıklı tespit yapamama 
ihtimalinden dolayı, güneş saati gibi araçlar, ince 
hesaplar, ilgili denklemler, küresel deneyimler, be-
ceriler yardımıyla ve bu alandaki hesaplar, formül-
ler aracılığıyla, yeni yapılacak mescid ve camilerin 
kıblesini (mihrap yönünü, yerini) sağlıklı olarak 
tayin işini de ifa ederlerdi. Hassas  bir konu olan  
bu işte, konuya ait derin bilgi ve deneyim sahibi 
olmak gerekirdi.

Halkın, “saathane” diye isimlendirdiği mu-
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vakkithane binasına, vakti öğrenmek, zamanı bil-
mek isteyenler gelerek, yüksek ve uzunca pencere-
lerinde dışarıya nâzır olarak duran, hassas ayar ve 
kontrol altındaki sarkaçlı büyük saatlere bakarak, 
öğrenip geçerlerdi. Saat teknolojisinin günümüz-
deki kadar bol, ucuz ve kolay olmadığı dar zaman-
larda bu bilgiler, halkın birçok işini kolaylaştırmış 
ve mübrem ihtiyacına cevap vermiş; halk arasın-
daki vakit ihtilâfını meselâ ramazanın başlangıç, 
bayramın ilk günü gibi baş gösteren zaman karı-
şıklığını ve tereddüdünü gidermiş huzur ve sükûnu 
teminin etmiş olurdu.

Bu nedenle Müslümanlar “zaman (vakit) me-
humuna son derecede özen göstere gelmişlerdir. O 
kadar ki, bu ilim ve sanatı kendilerine meslek edin-
miş hayli emeklerle yetiştirilmiş görevlilere ve bu 
iş için inşa olunmuş yapılara, toplumda özel say-
gı gösterilirdi. İşlerinin aksamadan yürütülmesi, 
maaş ve masraflarını karşılanılması için, vakıf ve 

şartlar tahakkuk ettirilmiştir. Şer’iyye Sicilleri’n-
de, vakfiyelerde ve tapu vesikalarında bu konulara 
dair pek çok kayıt örneği bulunmaktadır.

Vaktin belirlenilmesi ve bilinmesi konusu bü-
yük ciddiyet taşıdığı için, vaktiyle bir köye alına-
cak imam efendi adayları arasında, tam hafız olma-
yan ama muvakkitlikten anlayan ve mahareti olan 
aday, tam hafız olup da muvakkitlik yapamayan 
adaya tercih edilirdi. Çünkü haberleşme imkânları-
nın yeterli olmadığı o dönem ve yerlerde, “vakit”e 
dair bilgi çok önemli olduğu için, cemaate ibadet 
vakitlerini, imsak ve iftar, mübarek gün ve gecele-
rin zamanını belirleyip bildirecek imam efendide 
muvakkitlikte yeterli bilgi ve deneyiminin bulun-
ması, gayet normal bir liyakat ve tercih sebebi idi. 
Bu bilgi ve becerinin kazanılması için, mektep ve 
medreselerde astronomi, coğrafya, hesap-hende-
se ve benzeri gerekli bilgiler öğretilir, uygulama, 
sınav ve yarışmalarla öğrencilerin yeterlilik kont-

Hacı Hasan Mescidindeki güneş saati
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rolleri yapılırdı. Yetkili müderrisler, bir program 
dahilinde öğrencilere uygulamalar yaptırarak bilgi 
ve maharet kazanmalarını sağlarlardı. 

Sosyal ve kültürel hayatta bu kadar nemli 
yeri olan “muvakkitlik” ilim ve sanatı için devlet, 
vakıflar ve halk tarafından da büyük önem, değer 
ve destek verilmiştir. Toplumda saygınlığı olan bu 
meslek sahiplerinin geçimleri de oldukça iyi idi. 
Gerek maaş, hediye, ödül ve gerekse vakıf ödeneği 
ile, toplumda takdir, taltif görmüş, oldukça rahat 
hayat yaşamışlardır.

KONYA MUVAKKİTHANESİ
Konya’da varlığı bilinen tek muvakkithane, 

Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin batı yakınında buluna-
nı idi. Sille ve Gödene taşı kullanılarak inşa edil-
miştir. Üzeri küçük bir kubbe ile örtülü idi. Ön cep-
hesi kuzeye nâzırdı. Kapı ve iki adet olan penceresi 
de bu yönde idi. Halkın “Saathâne” diye andığı bu 
yapı, pencerelerindeki sarkaçlı büyük saatler, hal-
kın vakti öğrenmelerini sağlardı. Gayet tabiîdi ki, 
bu hizmetlerin karşılığı olarak halktan, her hangi 
bir ücret alınmıyordu.

Kapısının üzerinde yer alan, ta’lik hatla yazıl-
mış mermer kitabesinde bulunan şu ibare, yapıya 
dair ebcetle düşürülmüş inşa bilgilerini vermektedir:

“Saat-i her rûzını mes’ûd ide dâim Hüdâ
Hazret-i Abdülaziz Hân’ın ilâ yevm’il-Beka
İrtifa aldıkça bak tarihe cevher nâzıra 
Bu muvakkıthâne cayı gör cedîd u nevbinâ
1290 ”
İbarenin son satırındaki noktalı harfler ebced-

le hesap edilince inşa yılı olan 1290 (/1873) yılını 
vermektedir.

Masrafları, yanındaki Sultan Selim camiinin 
vakıf gelirlerinden karşılanılan bu güzel muvak-
kithane, 1956 yılında, bu alanda açılmasına karar 
verilen meydan ve yol faaliyetleri sebebiyle bitişi-
ğindeki diğer yapılar gibi, maalesef yıktırılıp, yok 
edilmiştir. Tarihî kitabesi, Mevlâna Müzesi’nde 
teşhir edilmektedir. 

Muvakkithaneye kadar gitmeye vakti veya 
imkânı olmayıp da bu işten anlayanlar, Hacı Hasan 
Camii’nin Kıble duvarının dış yüzündeki bu gün 
de mevcut olan tarihî güneş saatine bakarak vakti 
öğrenirlerdi.              

Muvakkithanedeki sarkaçlı saatler, bundan 
otuz yıl kadar önce, Kapı Camii’nin son cemaat 
mahallinin doğu tarafında teşkil edilen kısımda, 
caddeye nâzır olarak yerleştirilmek suretiyle teşhir 
edilmişse de şahıslarda mekanik saatlerin çokluğu 
sebebiyle ihtiyaç duyulmadığı için daha sonra kal-
dırılmışlardır.
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1968 yılında Konya’da doğdu. Yaklaşık yirmi yıldır sınıf 
öğretmenliği yapmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde 
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-Yarasızlığa Tahammülü Yok Bu Bedenin  (Mesnevi’de 
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-Cumartesi Sancısı (Roman)
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ARZUHALCİLİK, BERBERLİK 
VE KOLONYACILIK

GİRİŞ
Bu çalışmada, günümüze kadar gelmiş fakat 

yaygınlığı pek kalmamış mesleklerden Kolonyacı-
lık, Berber, Kokucular ve Arzuhalciliği inceledik. 
Meslek sahipleriyle dünü, bugünü ve yarını ko-
nuştuk. Bu mesleklerden bazıları fabrika ürünle-
ri, yasal düzenlemeler veya AVM’lere karşı yenik 
düşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bakkal, Berber, Koku-
cu, Arzuhalci

ABSTRACT
Crafts which have made to our era but are not 

commonly practiced today such as making colog-
ne, barbering, perfumery and writing petitions are 
examined in this study.

KÂTİP ARZUHALİM YAZ 
YÂRE BÖYLE
Çocukken adlarını duyardım arzuhalcilerin… 

Resmi işi daha doğrusu yazı ile ilgili işleri olanlar 
kendi aralarında konuşurlardı “Arzuhalciye git”, 
“Arzuhalci ne dedi”, “Onun kalemi ipten adam 
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alır” gibi… 
Kayalıpark’taki merkez postanenin arkasında 

bir yerlerde babamın arzuhalci bir arkadaşı vardı. 
Birkaç kere birlikte oraya gittiğimizi hatırlıyorum. 
Babamla arzuhalci amca –emin değilim ama ismi 
Osman’dı galiba- çay, ben ise oralet içerdim. Yazı-
hanesi, bir masa ile koltuk ve iki sandalyenin ancak 
sığabildiği büyüklükteydi. Onlar konuşurlarken 
arada arzuhalci amca masasının üzerini kaplayan 
daktiloya takılı kâğıda bir şeyler yazardı. Daktilo-
nun tuşlarına basılınca çıkan sesler çok ilgimi çe-
ker, içimde daktiloda bir şeyler yazmak için daya-
nılmaz bir istek doğardı –şimdi bile bazı yazılarımı 
daktiloda yazarım.-.

Arzuhalcilerin bir de seyyar olanları vardı. 
Bildiğim kadarıyla onlar genellikle adliye civarın-
da bulunurlardı. Vergi daireleri, hükümet konakları 
ve belediye çevresinde göründükleri de olurdu.

Şayet kalan bir arzuhalci var ise görüşmeye 
gitmeden önce biraz araştırma yaptım. 

Arz-u hal, vaziyeti bildirmek anlamına geli-
yor. Yani bir başka deyişle dilekçeci de denilebilir. 
Okuma yazma bilmeyenlerin uzaklardaki yakın-
larına mektup yazma, gelen mektuplarını okuma, 
resmi daire işlerini takip etme, form doldurma ve 
en önemlisi dilekçe yazma işlerini yapan kişilere 
arzuhalci adı veriliyor. Yakın zamana kadar vergi 
iade zarfları bile doldururlarmış. Elbetteki emeği-
nin karşılığını vermek suretiyle…

Bu mesleği yapan kişilerin en önemli özelliği, 
işlerini yaptıkları kişilerin bilgilerini kötüye kul-
lanmamaları yani güvenilir olmalarının yanı sıra 
sır tutmasını bilen biri olmasıdır. Çünkü insanların 
mektuplarını okuyup yazıyor, adlarına dilekçe vb. 
veriyor olmaları sır tutmalarını zaruri hale getiri-
yor. Netice itibarıyla özel hayat… 

Teknoloji bu kadar gelişmemişken arzuhalci-
lik mesleği insanların hayatında çok önemli bir yer 
tutuyordu. Tabi ki okuma yazma oranının artması 
da mesleği olumsuz anlamda etkilemiştir. Şu tespit 
sanırım doğru olur, teknoloji ve eğitim seviyesinin 

yükselmesi arzuhalcilik mesleğinin ortadan kalk-
ma sürecini hızlandırmıştır.

Nereden geldi aklıma bilmem. Her türlü zor-
luğa karşın günümüze kadar gelebilen bir arzu-
halcinin daktilosu bozulsa onu yaptıracak bir usta 
bulabilir mi?

Evet, artık yola düşme zamanı…
Önce, postanenin arka tarafları… Sonra da ad-

liye civarı…
Hayal kırıklığı… Belki biraz da moral bozuk-

luğu… Görüşebildiğim iki kişi de sanki anlaşmış 
gibi avukatların görev alanına giren hususlarda iş 
yapmayıp adli dilekçe yazmadıklarını ve konuş-
mak istemediklerini söyledi. Anlama isteğim ve ıs-
rarım sonuç vermedi. Neden böyle davrandıklarını 
düşününce, arzuhalciliği araştırırken karşıma çıkan 
bir haber geldi aklıma... 2004 yılında avukatlık ya-
sasının bir maddesine göre kişinin kendisi veya 
vekil tayin ettiği avukatı haricinde kimsenin adına 
dilekçe yazamayacağı, aksi takdirde cezalı duruma 
düşeceği hususunda bir mahkeme kararı çıkmış. 
Sanırım nedeni bu olmalı…

Yapacak bir şey yok. Geri dönmek zorunda 
kaldım. Dudaklarımda bir türkü: 

…………
Kul olayım kalem tutan ellere
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
………..

DERELİ BERBER AHMET
Şimdi de devam ediyor mu bilmem. Eskiden 

ilkokul çağındaki çocuklara yarı ciddi yarı şaka 
yollu büyüyünce ne olacağı sorulurdu. Hatırladı-
ğım kadarıyla verilen cevaplar genellikle doktor, 
mühendis, öğretmen ve asker olurdu. Kimdi hatır-
lamıyorum ama mahallemizden bir amca babamın 
yanındayken bana o meşhur soruyu sormuştu. Hiç 
tereddüt etmedim: “Berber olacağım.”. Babam ile 
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o amcanın tepkileri ne olmuştu aklıma gelmiyor. 
Büyük bir ihtimalle şaşırmışlardır. Dolav’daki 
Berber Kör Kerem ile Berber Kemal’in dükkân-
ları bana huzur verirdi. Çok severdim o sımsıcak 
mekânları… Kapıdan adımınızı atar atmaz sizi 
karşılayan kolonya, pudra ve krem kokusu, döner 
koltuk, piknik tüpünün üzerinde hazır bekleyen sı-
cak su, aynanın içindeki ayna, kısık bir sesle halk 
müziği veya sanat müziği çalan radyo, takvim yap-
rakları, ayna kenarlarına iliştirilmiş fotoğraflar… 
2011 yılında ilk basımı yapılan Cumartesi Sancısı 
adlı romanımın bir yerinde şöyle birkaç cümle ge-
çer: “…En tepesine tutturulmuş ve kim bilir kaç za-
mandır tozu alınmamış plastik çiçeklerin süslediği 
sırları dökülmüş, şimdiye kadar sayısı belirsiz bir-
çok kişiyi karşısında misafir etmiş aynanın önünde 
eski bir koltuk var. Tezgâhın üzerinde birkaç çeşit 
kolonya, tıraş köpükleri, birkaç tane makas, jilet 
kutuları, pudra ve tarak gibi malzemeler yan yana 

sıralanmış. Duvarlarda ise çeşitli manzara ve şehir 
fotoğrafları vardı. Bir kısmı uçlarından sararmaya 
başlamış siyah beyaz fotoğrafların, ben bu mahal-
ledeyken de olduğunu hatırlıyorum.”…

19 Haziran 2015
Ramazan ayının ikinci günü… Okuldaki se-

miner çalışmamı bitirdikten sonra eski Kızılay 
Hastanesi’nin altındaki Dereli Berber Ahmet’in 
dükkânına uğradım. Selam verip söyleşi isteğimi 
bildirdim. Tedirgin oldu biraz… Yüzüme dikkat-
lice baktı. Anında olmasa da reddetti teklifimi… 
Çok şaşırmadım desem yeridir. Daha önce de kar-
şılaşmıştım bu tür endişe taşıyan vaziyetlerle… 
Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ne yapmak 
istediğimi… Bu defa bana, görüşmem için birkaç 
eski berberin isimlerini söyleyip yerlerini tarif etti. 
Pes etmedim. Kendisiyle konuşma isteğimi yine-
ledim. Gülümsedi. Cesaret aldım bu tebessümün-
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den… Bugün sadece tanışmak için uğradığımı, 
hazırlıklı gelmediğimi, ikinci gelişimde daha önce 
yayınlanmış olan benzer çalışmalarımdan örnekler 
getireceğimi söyledim. Bu kez olmaz demedi. Ama 
olur da demedi. Fakat ben gözlerindeki oluru ya-
kaladım. Ya da öyle sandım. Tekrar uğrayacağımı 
söyleyerek veda ettim.

29 Haziran… 
Aradan on gün geçtikten sonra, nasıl karşı-

lanacağım kaygısı taşımadan Ahmet Yıldırım’ın 
dükkânına geldim. Yerime oturmadan, daha önce 
yapmış olduğum söyleşilere yer verdiğim kitabı ve 
birkaç dergiyi kendisine uzattım. Elindekileri ince-
lerken arada bir bana bakıyordu. Nihayet:

-Buyur bakalım sayın hocam, ne soracaksan 
sor…

-Öyle belirgin bir şey yok. Doğaçlama usulü 
bizimki… Daha çok sen anlatacaksın… 

-Ne anlatayım?
-Ne istersen…
-Nereden başlayayım?
-Nereden istersen…
-Seninki de iyiymiş hocam. Tamam, dediğin 

gibi olsun. Berberliğe 1962’nin birinci ayında bu 
işyerinde başladım. Elli iki sene mi oluyor elli üç 
mü? Hiç yer değiştirmedim. Seksen üç yaşındayım. 
Dört kolluya çıkana, elim kolum tutana kadar sür-
düreceğim bu işi…

-Peki, dükkân açmadan önce nerelerde çalış-
tın?  

-Hiç başka berberin yanında işçilik yapma-
dım. Eskiden değirmen ustasıydım. Müthiş de-
ğirmen ustasıydım ben…  On sekiz sene yaptım o 
işi… Ateş Değirmenleri fabrikaları vardı mesela… 
Tutup’u çalıştırdım. Ondan sonra Şevket’in değir-
meni vardı, onu çalıştırdım. Efendime söyleyeyim 
Meram Un Fabrikası, Çumra… Daha birçok de-
ğirmen çalıştırdım.

-Yani berberliğinin hiç öncesi yok. Karar ver-
din, geldin açtın bu dükkânı…

-Doğru. Daha önce hiç berberlik yapmamış-
tım hayatımda… Çıraklık, kalfalık hiçbir şey yok. 
Ben berberlik yapacağım dedim, geldim açtım bu-
rayı… O günden beri beni terk etmeyen müşterile-
rim var. Eskinin adamı bir başka canım… Sadık, 
yardımsever, emanet ehli… Mesela yüz yaşında 
müşterim var. Her perşembe Koyuncu Petrol’ün 
oradan gelir, tıraşını olup gider. Şimdi hayatta ol-
mayan bazı müşterilerimin oğulları da gelir tıraş 
olmaya… Üstümüz Sigorta Hastanesi’ydi… Dört 
sene tıraş ettim onları… Hastane taşınınca talebe-
ler geldi yukarıya… Yurt oldu orası… Talebelerden 
sonra da 1970’de polis geldi. Toplum polisi, emni-
yet, trafik hepsi buradaydı. On sene sonra onlar da 
gitti. Polisler gittikten sonra, 1987’de falan sanı-
rım Kızılay Hastanesi hizmete geçti. Şimdi onlar 
da yan taraftaki yerlerinde… Anlayacağın, ben bu-
rada kimleri ağırlamadım ki hocam… Unutmadan, 
otuz tane kalfa yetiştirdim. Halen çalışanı da var, 
devlet işine gireni de… İşlerimi soracak olursan ta-
kıl tukul gidiyoruz işte…

-Benim bildiğim berberlerin bilhassa eski ber-
berlerin yan uğraşları da olur. Diş çekme, bıçak bi-
leme gibi…

-Bel çekerim bende… Diş de çektim. Adam 
gece vakti çaresiz kalmış. Gelir bulurlardı beni… 
Makaslarımı, bıçaklarımı hep kendim bilerim. Ba-
zen eş dostunkini de yaparım.

İçeriye ihtiyar bir adam girdi. Sohbetimizi 
kestik. Adam, teklifsizce sandalyelerden birine 
oturdu. Ahmet Yıldırım ile bakıştık. Hastaneye ge-
lip de köyüne dönecek olan fakat parası olmadı-
ğını söyleyen adamı beş dakika kadar dinledikten 
sonra cebine para koyup gönderen Ahmet Yıldı-
rım her gün onlarca dilencinin kapısını aşındırdığı 
söyleyerek sayılarının gittikçe arttığından yakındı. 
“Eskiden muhtaç insanlar kendini belli etmemeye 
gayret ederdi.” dedi.

-Konuşmamız yarım kaldı. Bitirmek üzere-
yim. Son bir soru; sizlerin yani berberlerin insan 
sarrafı, konuşmayı seven ve de çevrede olan biten 
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pek çok şeyden haberdar olduğunuzu söylerler. Ne 
dersiniz, doğru mu?

Güldü:
-Sence hocam?
-Bence doğruluk payı çok fazla…
-Mesele yok o zaman…

KOLONYACILIK
Tevfik Tezcan, Konya’da kolonya imalatını 

halen sürdürenlerden... Benim bildiğim, Hasan 
Kolonyaları ile birlikte günümüze kadar uzanan-
lardan… Fakat Hasan Kolonyalarının birkaç yıl 
önce bu işi bıraktıklarını söylemeliyim. Yani bir 
başka deyişle Tevfik Tezcan Kolonyaları Konya’da 
uzun yıllardır bu işi yapanlardan tek kalan imalatçı 
desek doğru söylemiş oluruz. 

Tevfik Tezcan’ın Şatoform’daki dükkanın-
dayım. Oğulları Ahmet ve Yüksel beni karşılıyor. 
Hep yaptığım gibi içeriyi acele ile gözden geçiri-

yorum. Geçmişi günümüz ile buluşturan kolonya 
şişeleri ile parfüm kutuları dikkatimi çekiyor.

Tevfik Tezcan yoktu. Meram’daki bahçelerin-
de emekliliğinin tadını çıkarıyormuş. Büyük oğlu 
Ahmet, açıldığından beri bu dükkanda çalıştığını 
söylüyor. Yüksel bir müşterinin siparişini hazırlar-
ken ben Ahmet’le konuşuyorum:

-Gördüğüm kadarıyla parfüm, koku, esans çe-
şitleri de var. Onları nereden alıyorsunuz?

-Hepsini İstanbul’dan getirtiyoruz.
-Ne zaman faaliyete geçti burası?
-Bu işletme, şimdiki bulunduğumuz yerde, 

1972’de açıldı. Daha öncesi ise, babamın dayısı 
olan Hasan Kolonyaları’nın sahibi Hasan Uslu-
gil’in Hükümet Meydanı’ndaki yerine kadar gider.

-Hasan Kolonyaları akrabanız demek…
-Evet, Hasan Uslugil babamın dayısıdır. Ha-

san Kolonyaları’nı yakın bir zamana kadar imal 
eden Ayhan ve Abdurrahman’ın babaları Hasan, 
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babamın hem dayısı hem de ortağıydı. 1957’den 
1972’ye kadar… Şimdiki Sarraflar Yeraltı Çarşı-
sı’nın üzerinde, o zamanki Kırmızı Kütüphane’nin 
yanındaki köşedeydi. Küçük bir dükkanmış. Önce-
leri kitapçıymış Hasan dayıgil… Sonra kitapçılar 
çoğalınca bırakıp kolonyacılığa karar vermişler. 
İmalatını da o dükkanın altında yapıyorlarmış. Üst 
tarafta da satış… Babam, 1972’de ayrılıp buraya 
geliyor. Onlar orada işe devam ediyorlar, ta ki üç 
sene öncesine kadar…

-Aklımdayken sorayım. Bazen, ulusal çapta 
yayın yapan gazete ve dergilerin arşivlerini karış-
tırdığımda Hasan Kolonyaları diye reklamlara rast-
lıyorum…

-O başka Hasan Kolonyaları… İsim benzerli-
ği… İstanbul firması o… Hatta bak onun çok eski 
bir şişesi var bizde… Hatıra diye saklıyoruz.

-Anladım. Ya müşterileriniz?
-Her kesimden var. Dükkanı açtığımızdan bu 

yana gelenler de oluyor. Yani 43 sene evvelin müş-
terilerinden halen gelenler var. Konya dışına çıkıp 

ta buraya gelince kolonyasını almaya gelenler, 
başkalarına aldıranları bilirim. Çünkü yok artık. 
Dayımın çocuklar da kapattıktan sonra perakende-
ci sektöründe bizden başka eski kolonyacı kalmadı. 
Şimdikilerde kolonyaya pek öyle rağbet yok. Yeni 
nesilden kolonya almaya gelenler, anne baba alış-
kanlığını sürdürenler… Onların sayısı da çok az.

Babaları ile görüşmek için izin istiyorum. Ah-
met Tezcan evi gayet güzel tarif etti. Kolay bulaca-
ğımı umuyorum. Tam arabama binmiştim ki sağa-
nak halinde yağmur başladı. 

Fidanlık durağından sola sapıp ilerideki Ayan-
bey Cami’nin önünde durdum. Yağmur hala ya-
ğıyor. Tevfik Tezcan öğle ve ikindi namazlarını 
burada kılarmış. Yetişemedim. Cemaat dağılmış. 
Verilen tarife göre evi aramaya başladım. 

Dış kapı zilini çaldım. Kapı otomatik ile açıl-
dı. Birkaç merdivenin üzerindeki açık kapının 
önünde kısa kesilmiş saçları ve sakalları bembeyaz 
olan biri karşıladı beni. Hoş geldin deyip içeriyi 
gösterdi güler yüzle… Anlaşılan beni bekliyordu. 
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Ahmet haber etmiş olmalı…
Mütevazı bir şekilde döşenmiş salondaki kol-

tuklara karşılıklı olarak oturduk. Kısa bir merhaba 
ve tanışma faslından sonra söze girdim:

-Evet Tevfik Amca, sizi dinliyorum…
-1933 doğumluyum. Velhasılı sekseni devir-

dik. Benim köküm biraz da Mevlana’ya dayanır. 
Eskiden soyadı olmadığı için bizim lakabımız da 
dedelermiş. Dedelerin Ahmet, dedelerin Mehmet 
gibi işte… Bizim büyük dedemiz Mevlana’daymış. 
Hizmetkarmış orada… Konya doğumluyum. Kon-
ya’da yetiştim. İlkokul mezunuyum. Cumhuriyet 
İlkokulu…

-Neredeydi bu okul?
-Şimdiki Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlko-

kulu’nun olduğu yerdi. Eskiden orası İsmet Paşa 
İlkokulu, Gazi Lisesi gibi çok güzel bir binaydı 
ama yıktılar. Yazık ettiler canım binaya… İşte ora-

da okudum. 1944’de mezun oldum. Şimdi Askeri 
Hastane’nin olduğu yerde Askeri Orta vardı. Aske-
ri Lise’de İstasyon’da, Astsubay Orduevi’nin bu-
lunduğu yerdeydi. Kuleli Lisesi de denirdi. Okul, 
1950’ye kadar durdu burada… Demokrat Parti 
gelince İstanbul’a taşındı okul… Ama Askeri Or-
taokul kaldı. Ben Askeri Ortaokul’a imtihana gir-
dim. İmtihanı kazandım. Yalnız, noterden 2500 li-
ralık teminat istediler. İşte okuldan kaçarsak falan 
diye… Velhasılı babama gittim durumu anlattım. 
Babam, dayına git dedi. Hasan Dayıma gittim ben-
de… Dayımın oğlu rahmetli Abdurrahman da Ti-
caret Lisesi’nden ayrılmıştı o sıralar… Dayım çok 
kızmış tabi. Ben de tam o ara gitmişim. Dayıma 
derdimi söyledim, bana bir tokat vurdu (gülüyor 
Tevfik Tezcan), “Okuyan ne yaptı da sen de oku-
yacaksın?” diye söylendi. Kolumdan tuttu, Merkez 
Lokantası’nın bitişiğindeki Şapkacı Ahmet Alan-
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ya’nın yanına götürdü, “Al, çocuk istiyordun işte 
sana çocuk.” dedi. Orada iki yıla yakın çalıştım, 
1945-46 yıllarında… Sonra Abdurrahman Abimin 
askerliği gelince dayım beni şapkacının yanından 
aldı. Dayımın işlettiği Mektepliler Pazarı Kitabevi, 
Hükümet Meydanı’ndaki eski kagir binalardan bi-
rindeydi. Ben de orada işe başladım. Zaten kitapçı 
olarak o zamanlar Kırmızı Kütüphane, Sakallıo-
ğulları bir de biz vardık. Sonra kitaplar çoğaldı. 
Yardımcı kitaplar falan çıkıyordu. Kitapçılar da 
çoğalmaya başladı. Dükkan da ufaktı bizim… İş-
lerimiz düşmeye başladı. O zamanlar dayımın İs-
tanbul’da bir asker arkadaşı var. Karaköy’de Ha-
san Ecza Deposu’nun sahibi… İstanbul’a gittiği 
bir vakit, “İşlerimiz azaldı.” falan demişti sohbet 
arasında… O da, “Yahu kolonyacılık yapsana.” 
demiş. Adam, Esko Kolonyaları’nın ustası, ima-
latını yapan şahıs… Dayım geldi, “Oğlum durum 
böyle böyle, ne yapsak? Kolonyacılık yapalım ama 
alkol meselesi var.” dedi. Şerafettin Camisi’nin ku-
zeyinde müftülük vardı. Dayım, “Git oraya nedir 
ne değildir diye bir sor bakalım.” dedi. Gittim, za-
manın müftüsü Ömer Efendiye meseleyi anlattım. 
“Yavrum, vaziyeti teferruatlı bir şekilde bana yaz, 
kolonyanın formülünü de yaz getir.” dedi. Dayım 
arkadaşına mektup yazıp kolonyanın formülünü 
istedi. Arkadaşı da bir müddet sonra formülün bu-
lunduğu mektubu gönderdi. Bende formülü Ömer 
Efendiye götürdüm. “Ben bir araştırayım, haber 
gönderirim.” dedi. Bir hafta sonra odacısı Osman 
Efendi geldi, “Hocaefendi sizi çağırıyor.” dedi. 
Dayım beni gönderdi.  Gittim müftünün yanına… 
“Evladım, çok araştırdım ama bir şey diyemeyece-
ğim. Sakıncalı da diyemem değil de diyemem. Ben 
de Ankara’ya, Diyanet İşleri Reisliği’ne yazdım. 
Bir hafta daha müsaade et.” dedi. Dükkana dön-
düm. Bir hafta sonra Osman Efendi yine geldi. Git-
tim. Ömer Efendi gelen cevabın bir kopyasını bana 
verdi. Sakıncası yoktur diye yazıyor. Zaten imalatta 
alkol ölüyor. Ölmezse alkol kokar. 1957’de kitap 
işini bırakıp kolonyaya döndük. O kağıdı levhalat-

tırıp dükkana astım. 57’den 72’ye kadar dayımla 
beraber çalıştık. Tezgahtarlıktan ortaklığa kadar… 
72’de dayımın diğer oğlu Ayhan askerden geldi ya-
nımızda işe başladı. Sonra, o sıralar Meydan Ki-
tabevi’ndeki Abdurrahman Abi de gelmek istedi. 
Haliyle kalabalıklaştık. Dayım, “İşi büyültelim.” 
dedi. “Yok dayı, bana müsaade et, kendi dükkanımı 
açayım.”  dedim. Allah razı olsun dayımdan… Her 
şeyi ondan öğrendim. 1972’de şimdiki dükkanıma 
geldim. İmalathaneyi de dükkanın arkasında bir 
yere kurdum.

-Dükkana gidip geliyor musun?
-Şimdi gidemiyorum. Yedi sene oldu. Koku-

dan astım bronşite yakalandım. Koku beni rahatsız 
ediyor. Daralıyordum. Gül kokusu bile etkiliyor. 
Nasıl mobilyacılar bıçkı tozundan bu hastalığa ya-
kalanırsa ben de kokudan yakalandım hastalığa… 
Tedavi gördüm. Çok şükür iyiyim. Ama halen teda-
viye devam ediyorum.

-Bildiğin başka kolonyacılar da var mı bu du-
ruma düşen?

-Bazıları yakalanıyor. Mesela Abdurrahman 

Tevfik Tezcan ve Abdurrahman Uslugil
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Abimde de vardı. Ayhan’da da başlamıştı. Bıraktı 
o da zaten işi…

-Meslek hastalığı o zaman...
-Evet, meslek hastalığı...
-Peki Konya’da senden, dayından ve çocukla-

rından başka kolonya imalatını yapanlar kimlerdi?
-Benim bildiğim Konya’da imalatı ilk yapan 

Eczacı Garbis vardı. İkinci olarak Süs Mağazası 
vardı Sanat Mektebi’nin hizasında… İsmi aklıma 
gelmiyor delikanlının, sonradan İstanbul’a git-
ti. Sonra biz kolonyacı olduk Hasan Kolonyaları 
diye... Bizden sonra Elvan geldi postanenin arkası-
na... Sonra sonra çoğaldı gitti.

-Son olarak neler söylemek istersin…
-Eskilere götürdün beni, sağolasın. Şimdi bak 

kardeşim, biz geldik gidiyoruz. Eskiden insanlık 
bir başkaydı. Şimdi paran varsa dostun çok, paran 
yoksa hiç yok… 

KOKUCULUK
Kimi misçi der, kimi kokucu, kimi de esans-

çı... Yağcı veya hacıyağcı diye adlandıranlar da var 
artık sayısı gittikçe azalan –neredeyse yok olmaya 
yüz tutmuş-, iki ayaklı seyyar tezgahlardaki üstten 
iki kapağı yanlardan yukarı doğru açılan ağaçtan 
çevreli cam kutunun içindeki küçük şişelere dol-
durulmuş esansları satan kişileri… Düşününce, bu-
rukluk yaşamamak mümkün değil. 

Birçoğunun sabit bir yeri olmazdı. Kalabalık 
meydanlar, cami çevreleri –bilhassa namaz vakit-
lerinde-, pazar gibi yerleri seçerler; orada gelene 
geçene enjektör ile esans püskürterek satmaya ça-
lışırlardı. Püskürtme işi parasızdı. Fakat koku be-
ğenilirse devamı ücrete tabiydi.

Kokunun tarihi ile ilgili çok önceden izledi-
ğim bir belgeselden, bundan binlerce yıl önce Mı-
sırlıların ölülerini mumyalamadan önce kokulu yağ 
ve benzeri maddeleri vücuda nüfuz ettirdiklerini 
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öğrenmiştim. Ayrıca, yapılan arkeolojik kazılarda 
bulunan koku şişeleri kokunun tarihinin insanlık 
tarihi ile yaşdaş olduğunu bize gösteriyor dersem 
sanırım yanlış bir bilgi vermiş olmam.

Son zamanlarda hiç rastlamıyorum seyyar 
esansçılara… Onun yönlendirmesiyle belki birini 
bulabilirim umuduyla aynı zamanda esans da satan 
sevgili dostum Recep Koç’un Mevlana civarında-
ki hac malzemeleri ticareti yaptığı dükkâna gittim. 
Pek az görüşsek de yine aynı misafirperverliği ve 
güler yüzü ile karşıladı beni…  

Ana hammaddesi gül olan esansın Türkiye’de 
imalatı yapılmıyormuş. İmalat işinde ağırlık Fran-
sa, Hollanda ve Almanya’da… Üç dört büyük 
İstanbul-İzmir firması, ithalat yoluyla elde ettiği 
esansı ve bu esansların karışımından elde edilen 
yeni koku çeşitlerini Türkiye pazarına sunma işini 
yapıyor. Bizdeki firmaların karışım yöntemlerin-
den en ilgimi çekeni denizdeki karışım oluyor. Se-
çilen iki ya da daha fazla esans fıçılara doldurulu-
yor ve denize atılıyor. Günlerce denizde bekletilen 
fıçılar, dalgalanma ve alabora nedeniyle iyice karı-
şarak kıvama geliyor ve karışım işi tamamlanıyor.

Bildiği bir seyyar esansçı olup olmadığını sor-
dum Recep Koç’a… Tanıdığı kimse kalmadığını 
söyledi. 

Hacıveyiszade Cami merdivenlerinin kıyısın-
da buldum Kokucu Naim Kaya’yı. Üzeri esans, 
takke, tespih vb. şeylerle dolu küçük tezgâhının 
arkasında bekliyordu. Önce birkaç dakika uzaktan 
izledim.  Selam verenlerden bazıları camiye çıkı-
yor, bazılarıysa tezgâha yaklaşıp ikram edilen bir 
nefes kokuyu üzerine sıktırıyor sonra camiye giri-
yor ya da yoluna devam ediyordu. Hepsinin de yü-
zünde mahmur birer tebessüm… Ramazan ayında 
olmamızdan dolayıdır diye düşünüyorum. 

Yanına yaklaşıp kendimi tanıttım. İlk dikkati-
mi çeken, sol kolunun omuzdan üç dört santimetre 
aşağısının olmayışıydı. Öğretmen olduğumu söy-
leyince yaşına ve yaşıma bakmadan ayağa kalk-

mak istedi. Elimle omzundan tutup engel oldum. 
Artık pek az rastladığım bu öğretmene hürmet sah-
nesi beni hüzünlendirmedi desem yalan olur. Kalın 
gözlüğüne rağmen gözlerindeki ışıltıyı gördüm. 
Hemen yanındaki seyyar küçük tabureyi bana doğ-
ru sürüyüp oturmamı istedi.

-Efendim, bendeniz Çumra Dineksaraylı Ha-
tıp’ın oğlu 1937 doğumlu Naim Kaya… Koku işine 
1973’de başladım. 15 sene köy hizmetlerinde ça-
lıştım. Kolumun biri olmadığı için malulen emekli 
oldum. 

-Kolunu nasıl kaybettin?
-1954’de… Ata binerdim ben. Eeee attan düş-

tüm kolum kırıldı. Çevre köyden adamın birine git-
tik. Kolun kırılmış, ben sarıvereyim dedi. Bilekten 
kırılmış. Sardı. Sıkı sarmış. Sonra hemen kangrene 
çevirdi. Ondan sonra babam rahmetlik ile beraber 
adama vardık. Ne yapacağız dedik. Ne yaparsa-
nız yapın, başınıza geleni çekeceksiniz deyiverdi. 
Çaresiz geri döndük. Sonra buraya geldik. Doktor 
Muhsin Başak bir baktı koluma, kim sardı bunu 
dedi. Babam söylemedi kimin sardığını… Bu arada 
iki ay kadar yattım. İki ayda dirseğe kadar çürüdü. 
O zaman tabi imkanlar bugünkü gibi değildi. Kes-
tiler kolu… Köy yerinden Konya’ya geldik. 75’de 
Köy Hizmetleri’nde işe başladım. 90’da da emekli 
oldum. Dairede çalışırken bazı arkadaşlar koku is-
terlerdi, bende evden doldurur götürürdüm.

-Esansı nereden temin ediyordun?
-Şimdiki gibi toptancılardan alıyordum.  Me-

dine’den Mekke’den getirtirdim. Kendimde altı 
yedi sefer gidip geldim o taraflara… Şifreli bir 
çantam vardı. Onunla esans getirirdim oralardan 
ama şimdi yaptırmıyorlar. Değişmiş… Yaptırmı-
yorlar gayri…

-1990’dan sonra mı bu işi tezgâha döktün?
-Emekli olduktan sonra sarraf olan biraderle-

rim, abi gel şu dükkâna otur sarraflık yap dediler. 
3,5 sene birinin, 1,5 sene de birinin dükkânında ça-
lıştım. Ondan sonra çıktım, ayrıldım. 10 sene falan 
üçtekerli kullandım. Hamallık yaptım yani… On-
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dan sonra şehir iyice kalabalıklaşmaya başlayınca 
belediye başkanına gidip bu yeri istedim. Çanta 
elimde burada beklemeye başladım. Şimdi de bek-
lemeye devam ediyorum.

-Müşterilerin genelde istedikleri kokular?
-Dua el Cennet ile 955 şebboy -955 kod olu-

yor-, bir de Makam-ı İbrahim… Eskiden Konyalı-
lar daha çok 745 iğde, menekşe, çoban, gül, kara-
kedi gibi kokuları isterlerdi. Şimdi çeşit çok, hangi 
birini sayayım…

-Gençlerden rağbet var mı?
-Çok değil. Olanlarda Kenzo parfümü, zem-

zem, karakedi, adidas istiyorlar. Hafif kokuları ter-
cih ediyor gençler…

(Adidas, Kenzo gibi isimler biraz tuhafıma 
gitti. Böyle bir işle bağdaştıramadığımdan olsa ge-
rek…).

-Naim amca, senden eski ile yeniyi şöyle kaba 
hatlarıyla karşılaştırmanı isteyecek olursam ilk 
olarak neler söylersin?

-Yoookk, eski zamanlar yok. Ne arar eski za-
manlar hocam ya…

-Daha mı güzeldi?
-Tabi. Eski daha güzeldi. İnsanlık, ilişkiler… 

Şimdi bir emanet veremiyorsun emanet... Korku-
yorsun. Verirsen emaneti, onu senden çıkmış sa-
yacaksın. Unutmuş olacak öyle vereceksin. Ama 
müsaitsen tabi…  Eskiden üç lira beş lira hiç çe-
kinmeden verebilirdin. Mesela köy yerinde buğda-
ya gelirlerdi. Buğdayı verirdik. Getirirdi insanlar 
gerisin geriye… Ama şimdi veremiyor, korkuyor-
sun yani… Onun için Allah’ım iyilerle karşılaştır-
sın. Şimdi hısım akraba bitti. Evlat babadan, baba 
evlattan koptu. Ancak düğünde, ölümde, bayramda 
bir araya geliyor eş, dost, akraba… Herkes kendi 
derdine düşmüş. Bir de, bereket ortadan kalktı ho-
cam. Yani iyi zamanda değiliz.

-Nasıl bir dünya isterdin Naim amca? Senin 
çocukluğundaki, gençliğindeki insanların daha 
güzel ve dürüst olduğu fakat yokluk ve yoksulluk 
içindeki günler mi yoksa her şeyin var olduğu fakat 

insanların artık eskisi kadar iyi olmadığı, her tür-
lü değersizliğin alabildiğine yükseldiği günümüz 
mü? Hangisini tercih ederdin?

-Elbette eskiyi…
-Bu soruyu birçok kişiye sordum. İçinde rah-

metli olanlar da var. Hepsi de senin verdiğin cevabı 
verdiler.

-Bir karın değil mi nasılsa doyurulur. Eski-
den, bir mahallede bir çocuktan herkes sorumluy-
du. Kapılar kilitlenmezdi. Şimdi öyle mi? Elli tane 
kilit taktırıyoruz. Eskiden hırsızlık gibi yüz kızartıcı 
suçları işleyenler cezaevinden çıkınca utançların-
dan mahalleyi, köyü terk ederdi. İnsan içine çıka-
maz, kimsenin yüzüne bakamazlardı. Ar, namus 
vardı. Hırsızın bile bir ar’ı vardı.

O sırada bir müşteri geldi. Beş gram gül ko-
kusu istedi. Naim Kaya önündeki tezgahta duran 
alüminyum esans şişelerinden birini aldı. İçinden 
enjektörle çektiği gül kokusunu cam şişeye boşal-
tıp adama verdi. 

-Yeniden mesleğine dönersek… Bildiğim ka-
darıyla bu esansları satan pek seyyar kalmadı. Şim-
dilerde daha çok dükkânlarda satılıyor. Seyyarlar 
hakkında neler söyleyebilirsin?

-Dediğin gibi kalmadı hocam. Önceden daha 
ziyade Mevlana civarında yoğundu seyyarlar… 
Şimdi onlar da yok. 

-Bu işi dürüstçe yapmayanlar olduğunu du-
yardım. Ne dersin?

-Doğrudur. Öyleleri de çıkıyor maalesef… Mi-
sal, önünden geçerken sana bir koku sıkıyor. Ho-
şuna gidiyor koku… Almak istiyorsun. Ama sana 
değişik bir kokuyu şişeleyip veriyor. Birinde de 
adamın birine öyle sekiz on şişe satmışlar. Adam 
geldi yanıma… Hepsini yere döktü. Ben şişeleri ye-
niden doldurdum. 

-Seni sevindiren ya da hüzünlendiren unuta-
madığın bir anını anlatmanı istesem…

-Ben askerlik yapmadım. Askerlik dairesine 
gittim. Kumandan yanındakine, bunu sürekli çü-
rük yazalım dedi. O arada ben kumandana, altı ay 
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hiç olmazsa üç ay yapayım, bana da nasip olsun 
dedim. Ne iş yapabilirsin dedi. Tek elimle her işi 
yaparım dedim. Soğan doğrarım, patates kıya-
rım, her şeyi yaparım dedim. Olmaz, yapamazsın 
arkadaş dedi ve sürekli çürük yazdılar. Üzüldüm 
tabi… Birkaç kişi demiş ki ardımdan, ya askerlik 
yapmamış, adamdan mı sayılır diye… Kulağıma 
geldi bunlar… Mevzu koldan açılmışken devam 
edeyim istersen… Ben on sene üçtekerli kullandım. 
Birinde, un çuvalını yüklettim üçtekerliye adamı 
da yanıma oturttum. Adam, senin kolunun biri de 
yokmuş arkadaş, durdur üçtekerliyi, malımı indir, 
ben korkarım dedi. İşte böyle hocam… Hiç unut-
mam bunları…

-İşler nasıl?
-Ufak tefek oluyor. Çorbaya tuz misali… Al-

lah’ım kanaatten ayırmasın. Hiç olmazsa bile oya-
lanıyorum işte… Malın iyisini satarsan seni arar 
bulurlar. Bir de babam demişti ki, oğlum senin ko-
lun yok, hayır falan isteme, toplama kimseden dedi. 
Köşenin birine otur, çakmak sat, koku sat, iğne sat, 
tespih sat Mevla senin kısmetini verir dedi. On beş 
senedir bu köşede oturuyorum hocam. Muhannete 
muhtaç olmadım. Çok memnunum hayatımdan…

-Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsun?
-Geleceği yok. Yakında bu iş de bitmiş meslek-

ler içine girer. Şimdi iyi kötü idare ediyoruz işte…
-Kokuları şişeleyip satıyorsun değil mi?
-Evet. Müşteri kaç gram isterse… Beş gram 

on gram şişeye doldurup veriyorum. Daha çok is-
teyenlere elli gramlık tüpüyle veriyorum.

-Fiyatlar gram üzerinden mi, nerelerden baş-
lıyor?

-Gram üzerinden… Çeşidine göre değişiyor 
fiyatları… 1,5-2,5 lira arası...
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İsmail DETSELİ

ÇERÇİ

ÖZET 
Çerçi, eskiden eşekleriyle köyleri dolaşarak 

gerekli ufak tefek yiyecek ve eşya satıcılarıydı. 
Köyümüz Gökyurt’a gelen çerçiler bir köy odasına 
yerleşir, köyde bağırarak sattığı mallarını tanıtır: 
Ayna, tarak, bisküvit, kuru üzüm, krem vb.  sonra 
da satışa başlardı. Para yerine de çoğu zaman yün, 
keçe, çorap eskisi alırlardı. Bu çerçilerin hepsi Su-
lutas köyünden idi.

Anahtar Kelimeler: Gökyurt, Çerçi

ABSTARCT
There used to be a closed economy in our vil-

lages back then. Builders, blacksmiths, and carpen-
ters used to live and work in the villages. This part 
is about crafts of our villages such as making felt, 
saddle, and saddler, building plow, forging, horse-
shoeing, rope making, tailoring, woodworking, 
shoemaking, folk medicine, pottery, and weaving.

Çerçi deyince ise köylülerin bilhassa biz ço-
cukların vazgeçilmez emmileri idi onlar.

Satış için şeherden aldığı malları merkepleri-
ne yükleyen bu şirin satıcıların metalarının kokusu 
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eşeğe ve kendisine bile yansırdı ya da bizlere öyle 
gelirdi. Bu güzel kokulardan dolayı söylenen me-
cazi sözler vardı insanlar arasında çerçi eşeği gibi 
kokmak. Gurbetten veya şeherden gelen bir insa-
nın üzerine sürüp sürüştürdüğü kokulardan dolayı 
kadın veya erkek fark etmez arkadaşları çerçi eşeği 
gibi kokuyon ne hayır sende bir değişiklik var diye 
espri yaparlardı. Gerçi o yılların kadınlarının böyle 
bir şansı da yoktu ya. işte has bel kader gurbete 
filan gitti ise beyi ile onlarda bu kokulardan sürün-
dü ise o da bu sözlerden nasibini alırdı. Çerçiler 
için mallarını merkebe yükleyen dedik daha şehrin 
kenar mahallerinden başlardı satış yapmaya onlar 
ama pek köydeki gibi bereketli olmaz şehir kıyısı-
nın satışları ama ne var ki biraz olsun merkeplerin 
yükü hafiflerdi. Bizim zamanımızda bu işi yapan-
lardan ve bizim köyümüze çok sıklıkla gelenlerden 
Konya’nın kıyısında bulunan Sulutaslı (köy) Is-
mayıl emmi, Şükrü emmi yine oğullarından Hasan 

ve Ahmet ağalar bu işi yıllarca devam ettirdiler. 
Bu çerçiler nedense her köyün bir kazanç ticaret 
kapısı vardır ya bu çerçi esnafı da hep Sulutas 
köyünden çıkardı. O ihtiyar mütevazi Allah adamı 
ısmayıl emmi köyün bütün insanları tarafından çok 
sevilen biri olmasına rağmen ötekiler pek o ka-
dar rağbet ve sevgi görmezlerdi. Yöre köylerinde 
merkeplerinde yükler sarılı günlerce köy köy 
gezerler satışlarını yaparlardı. Bir bakardık ya 
akşama doğru veya sabahın erken saatinde köyün 
karşısında görünürdü çerçici köye girince hemen 
bir misafir odasına yerleşir, merkeplerinin yükünü 
yıkar onları odanın ahırına bağlar ve satış yapacağı 
o güzel büyükçe aynalı sandığını omzuna yükle-
nir ikamet ettiği odanın kapısını kilitler köy içer-
sine çıkar başlardı. Artık köy sokaklarında çerçici 
geldiii haydi aynalar var taraklar var. (bu ayna ve 
tarak kısmına günün gençleri çok rağbet ederdi. O 
başlarına giydikleri kasketin altında kalan saçla-
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rını süslenip taranmak için) Düdükler var köfnek 
(şimdi Mevlana şekeri deniyor) şekerler var sorma 
şekerler var iplikli şekerler var lokumlar var püs-
küvüt (bisküvi) var gara üzüm var leblebi çerez 
var. Mavzer yağı var el yağı var.(krem) Bu el yağı 
köylerde yazın sıcağında ekin tarlasında kışın so-
ğuğunda, dağlarda, çobanlıkta ve tarla tapan işi 
yapmalarda çatlamış yarık yarık ellerin üzerine 
çatlayan ayak topuklarına sürülen ve köylüler için 
olmazsa olmazlardandı. Sonra yine başlardı çerçi-
ci emmi saymaya metalarını. Kadınlara saç tokları 
var, genç kızlara inciler var, dikiş iplikleri var, me-
kere (makara) makine iplikleri var, dikiş iğnesi var, 
yorgan iğnesi var, lamba fitili var, iç donu lastiği 
var, çatal iğneler var, kenger sakızı var, naylon 
sakız var, Çakılar var (bıçak) çakmaklar var terzi 
makası var, bursa bıçakları var, el sındısı(evde kul-
lanılacak basit makas) var, çemberler var( köylü 
kadınların kullandığı baş örtüsü), hüriyet yazması 

var içi dolu İstanbul imali başörtüsü üzerine takılan 
gayet güzel üstlük. Bunları satar da çerçi karşılı-
ğında ne alırdı? Köylü de para yok ısmayıl emmi 
onu da düşünmüştür başlar yine avazı çıktığı kadar 
yün döküntüsü alırım çorap eskisi alırım(o zaman-
lar köylüler hep yün çorap giyerler o çorabı kast 
eder boyalı ipten örülmüş çorap ve kazak eskilerini 
almazlardı)keçe eskisi alırım tiftik alırım yumurta 
alırım der. Bu çerçiler geldi mi bizim yaştaki ço-
cuklar için sanki bayram olurdu başlardık köyün 
küllük denilen çöplüklerinden yün döküntüsü keçe 
eskisi tiftik eskisi gibi şeyleri toplamaya. Onları 
çerçiye verip karşılığında okkası okkasına üzüm 
çerez veya lokum alırdık. Hele o ipliğe dizilmiş 
tespih gibi boyalı akide şekerlerinden 5 tane veya 
10 tane filan çekiverdiyse topladığım eskiler key-
fime diyecek olmazdı bizde arkadaşlarımıza hava 
yapardık şekerden bir tane koparıp onlara vererek. 

Köylerden başka bu çerçiler yaz günlerinde 
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yaylalara da giderlerdi. Oradaki çobanlar ve yayla-
da geçici olarak ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin de 
ihtiyaçlarını onlara pazarlardı onların verdiği yün 
ve tiftikler güttükleri malların sırtından hemen kır-
kılıp verdiği için daha temiz ve bol olurdu dağlarda 
gezene. O yıllarda çerçi demek ki pek eşkıyadan 
ve hırsızdan etkilenmiyormuş zaman bu günkün-
den daha iyi imiş. Burada bir mecazi ve ibret alı-
nacak çerçi esprisini anlatayım yazımız tatlansın. 
Çerçi bir yaylaya varmış satış yapacak bir delikanlı 
çıkmış karşısına dur emmi bir şeyler alacağım de-
miş. Çerçi durmuş metalarını saymış şu var bu var 
derken delikanlı 5 kile lokum ver emmi demiş 5 
kile gara üzüm ver der emmi şunu ver bunu ver 
emmi deyip hepsini tarttırdıktan sonra ücret veya 
yün bekleyen çerçiye param yok emmi deyive-
rir. Tecrübeli çerçi şöyle der delikanlıya ulen pa-
ran yoktu niye çerçi önüne çıktın gidi der. Şimdi 
çok fazla havadan uçup atıp tutan sonunda çulsuz 
olduğu meydana çıkanlara. Hadi ordan paran yok 

çerçi önüne çıkan sende derler işte bu ibret alınası 
bir hikayedir.

Daha başka avantajlarımızda vardı o yıllarda 
biz çocukların. O eli öpülesi Osmanlı artığı ana-
larımız mahalle deki misafir odasına misafir, çerçi 
veya başka sanat ustaları veya bir yolcu gelmiş ise 
onlara verilmek üzere bir kaba yemek koyar üze-
rine 2-3 tane ekmek koyar merkebine veya atına 
verilecek bir kalbur saman ve bir tas arpayı mut-
laka bizimle odadaki misafire gönderir misafir ve 
merkeplerinin aç kalmamasını sağlarlardı. Bunun 
Allah indinde çok sevap ve hoşa giden davranış 
olduğunu iyi bilirlerdi çünkü o terbiye ile yetişir-
lerdi o analarımız. Bize gel kuzum şunları oda-
daki misafire iletiver de başka ehtiaycı varmı sor 
gel derlerdi. Zaten misafir odadan ayrıldı mı yakın 
evlerin hanımları odada bulunan yatakların çarşaf-
ların değiştirir ve o misafir odasını tertemiz süpü-
rürlerdi. Ayşalı gilin odası İbişin odası Gücümenin 
odası Hatıp odası İsmi gilin odası daha birçok isim 

At Arabalı Çerçi
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altında tam 17 tane misafir odası vardı bizim kö-
yümüzde 50’li yıllarda. Bizim şansımızda iyi idi. 
Bu çerçinin veya sanatların ihtiyacı olan yemek, 
arpa ve samanı ona götürünce tabi onlar da çok 
görgülü insanlardı halk arasında bir samimiyet bir 
sevgi saygı vardı. Ismayıl emmi Şükrü emmi bizi 
asla boş göndermez cebimize bol üzüm çerez veya 
şeker dolduruverirlerdi. Bundan dolayı o zamanın 
köy çocukları olan bizler bu işleri severek yapardık 
hatta misafir geldi mi analarımızı falanın odasına 
bugün çerçici misafir geldi ana diye uyarırdık.

At Arabalı Çerçi
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İzlem EMİROĞLU

1982 yılında Konya merkezde doğdu. İlk ve orta öğre-
nimini yine Merkez Meram ilçesinde tamamladı. Konya 
Lisesinden mezun olduktan (1999) sonra lisans eğitimini 
2001-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 2010 
yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
‘’Konya’da Hamam Kültürü ve Kullanım Eşyaları’’ ko-
nulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

HAMAMCILIK

ÖZET
Konya’da çok sayıda hamam ve zengin bir ha-

mam kültürü bulunmaktaydı. Hayatımızın modern-
leşmesi hamamda yıkanmayı önlemiş, dolayısıyla 
hamam kültürü de ortadan kalkmıştır. Araştırmada 
hamamda çalışanlar ve hamamda icra edilen Keçe-
cilik ve berberlik zanaatları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hamam, Hamam çalışan-
ları, Hamam kültürü                   

ABSTRACT
There used to be a rich bath culture and lots of 

Turkish baths in Konya. Modern way of living af-
fected our understanding of public baths, so eventu-
ally public bath culture disappeared. In this research, 
crafts of felt making and barbering practiced in the 
public baths are actually highlighted.

GİRİŞ
Hamam halkın yıkandığı, vücudunu temizledi-

ği, bazı fiziki rahatsızlıklarından kurtulduğu bir yapı-
dır. Anadolu Türk mimarisinde çok sayı da hamamın 
mevcudiyeti, milletimizin temizliğe verdiği önemi 
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göstermektedir. 
Konya’da Selçuklu, Karamanoğulları ve Os-

manlı dönemine ait çok sayıda hamam bulunmaktay-
dı. Bunların bir kısmı yıkılmış, bir kısmı kullanım dışı 
kalmış, bir kısmı da halen kullanılmaktadır. Bunlar; 
Sahipata, Mahkeme, Ahmed Efendi hamamlarıdır.

Konya’da zengin bir hamam kültürü bulunmak-
tadır. Bu daha çok evde kapalı kalan kadınların gün-
delik hayatından ibarettir. Hamam kültürünün mane-
vi unsurları; arkadaş hamamı, gelin hamamı, sünnet, 
asker hamamları, toplu eğlenceler, değişik adet ve 
inançlardan meydana gelir. Maddi unsurları ise özel 
hamam takımları, kazanlar, taslar, nalınlar, dokuma-
lar gibi etnografik eşyalardır.

Aşağıda, Konya çarşısındaki zanaatkarlar ara-
sında önemli bir yere sahip hamamcılar ve hamamın 
diğer görevlileri ve hamamda icra edilen bazı zana-
atkarlar hakkında kısa bilgiler verilmeye çalışılmak-
tadır.

Hamamcı
Hamamın sahibi veya kiracısı olup hamamın 

işletilmesinden, temizliğinden sorumludur. Kapıya 
yakın bir yerde oturur, müşteriyi karşılar ve yolcu 
eder (Yüzgiller, 2015, 31). Hamamlarda hamam 
sahibi (yöneticisi) yanı sıra tellaklar, natırlar, kül-
hancılar, yamaklar ve diğer hizmetlere bakan bazı 
görevliler bulunurdu.

Hamamcılık ile İlgili Tarihi bilgiler
Tarihte Konya hamam çalışanlarına bakacak 

olursak, araştırmamızda Osmanlı dönemi esnaf lon-
calarında Konya hamamcıları ile ilgili bilgiler bu-
lunmaktadır. Özer Ergenç 16. yüzyıl, Muhittin Taş 
18-19. yüzyılları ele alarak yaptıkları araştırmalarda 
Konya zanaatleri ve esnaf grupları arasında tellaklar 
ve onların yiğitbaşlarının isimlerini tespit etmişlerdir 
(Ergenç, 1995, 102-Taş, 2001, 106).

Osmanlı araştırmacısı Amnon Cohen’in “Os-
manlı Kudüs’ünde Loncalar” isimli çalışmasında 
Kudüste bulunan dört büyük hamam çalışanları ve 

lonca teşkilatının bu hamamcılar üzerindeki etkil-
eri ele alınmıştır. Bu çalışma Osmanlı dönemi lon-
casında, hamamcıların yeri ile ilgili bize bir çok 
ipucu vermektedir. Cohen 17. yüzyılda hamamcılar 
loncasından bahsedilirken “Hamamcılar ve Berber-
ler Loncası” ifadesinin kullanıldığını belirtmektedir 
(Cohen, 2001, 60). O dönem berberlik zanaatinin 
hamam kültürünün bir yan kolu niteliği taşıdığından 
ama yine aynı dönemde berberlerin kent içinde ayrı 
dükkanlar işletebildiklerinden de bahsedilmektedir. 
Yinede tek bir loncadan yönetilmektedirler. Kadı 
tarafından hamamcılar loncasına verilen talimat-
lardan bazıları şu şekildedir; “Birinci olarak, bütün 
hamam sahipleri, hamama giriş ücretlerini doğrudan 
veya devren kiralayan biri aracılığıyla arttırmamaları 
için uyarılır. İkinci olarak bütün müslüman müşter-
ilere yıkanma için büyük ve gri, kurulanma içinde 
küçük ve beyaz olmak üzere temiz havlular verilme-
si gerektiğini bildirir. Üçüncü olarak, bütün hamam-
ların sürekli temiz tutulup düzgün ısıtılması ve bun-
dan böyle Şemseddinden özel izin almadan hiçbir 
teknik elemanın (Sani denen hizmetçiler, vekkad 
denen yakıt tedarikçileri ile ateşçileri) atanmaması 
istenir (Cohen,2001,61).

Hamam Görevlileri
Dellak/Tellak: Arapça el ile sürtme ovuştur-

ma anlamına gelen delk kökünden gelme bir isim-
dir. Erkek hamamlarında müşterileri istek üzerine 

Tellak
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yıkayan, kese masaj yapan görevlilere verilen addır. 
Özel deneyim kazanmış, hamamda söz sahibi ze-
naatkarlardır.

Natır: Kadınlar hamamında müşterileri 
yıkayan, keseleyen kimselere denir.

Meydancı: Hamama gelenleri karşılayan kişidir.
Bu kişilerin yardımcıları, yamakları bulunur-

du. Hamamda ayrıca Peştemalci, çamaşırcı, külhan-
cılar görev yapardı (Yüzgüller, 2015, 32). Hama-
mda çalışanlar geçimlerini genellikle müşterilerin 
vermiş oldukları bahşişler ile sağlarlardı (Odabaşı, 
1998, 106). 20 yıl öncesine kadar hizmet verme-
kte olan Konya Kızılay Hamamı işletmecisi Salim 
Çatal’dan edindiğimiz bazı bilgilere göre ise ham-
am çalışanlarına bahşiş kazancı dışında modern-
leşen hamam kültüründe sabit maaşta verildiğini 
öğreniyoruz.

Hamamda Tellak (Usta) 
Nasıl Kese yapmaktadır?
“Müşteri hamama girer, üstüne sıcak su döker, 

terlemek için göbek taşına uzanır. Bu süre yarım 
saattir. Sonra müşteri kese odasına alınır. Mermer se-
kiye sırt üstü yatar. Göğüsten başlayarak ayak kısmı-
na kadar kese yapılır, kirler çıkarılır. Yüzüstü yatırıp 
sırt ta boyundan ayak kısmına kadar keselenerek 
işlem sonlandırılır.

Müşteri oturur vaziyete alınır. Kollar, boyun 
yüz, alın bölgesi alınır. Bundan sonra kir akıtılır. 
Tekrar sırt üstü yatırılıp önden köpük masajı yapılır. 
Çevrilip sırt köpüklenir. Bu sırada Lifli köpükleme 
ile kalan kirler temizlenir.

Daha sonra kurna başına gelinerek kafası en az 
üç defa sabunlanır, yıkanır. Böylece kese işle mi bit-
er.”

Konya Yeni Hamam, 10 Ocak 2016, Hasan 
Karadağ’la yapılan röportaj (Haşim Karpuz)

Konya Hamamlarında 
Berberlik ve Keçe Zanaati
Keçecilik;
Anadolu Selçuklu döneminde önemli keçe 

merkezlerinden birisi Konya olmuştur. Nitekim 
Konya’da Selçuklulara ait olan, Sahipata manzume-
si içerisinde yer alan Sultan hamamında “Keçelik’’ 
adı verilen, keçelerin pişirilmesinde kullanılan özel 
bir bölümün bulunması bu sanatın, Konya’da yoğun 
şekilde yapıldığını belgelemektedir. En eski el san-
atlarımızdan olan keçe yapımında pişirme işlemi 
hamamda kolaylıkla yapılırdı. Sahip Ata Hamamı 
dışında Ahmed Efendi ve yıkılan Türbe hamamında 
da keçelik bölümü bulunmaktadır. Türbe Hamamı 
Mevlana Külliyesinin batısında Yusuf Ağa Kütüpha-
nesi sırasında yer alıyordu. 1955 yılında meydan 
açılmak maksadıyla yanındaki kütüphaneye bitişik 
Muvakkithane ile birlikte yıkılmıştır (Önge, 1992, 
75). Bu çifte hamam 14-15. yüzyıllarda Karaman 
döneminde yapılmış, keçelikli, haçvari dört eyvanlı 
köşe hücreli planlıydı. Mevlananın Horosan’ın Belh 

Mevlana Sevakıb-ı Menakıb
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şehrinden ailesi ile birlikte Anadolu’ya göçmesi ve 
Konya’da yerleşmesi Anadolu Selçuklu Devletinin 
en parlak yılları olan 13.yüzyıl başlarına rastlar. Bu 
dönemde Mevlana’dan sonra kurulan Mevlevi tari-
katına bağlı kişiler, başlarına “Sikke” adı verilen ve 
tepme keçeden özel olarak yapılmış keçe külahlar 
giymişlerdir. 16. yüzyıl sonlarına ait bir minyatürde 
Mevleviler simge durumunda olan bu keçe külahları 
ile tasvir edilmiştir. Yine 17. yüzyıla ait halk resimleri 
arasında yer alan ve Biritish Museum’da bulunan al-
bümde ayaklarını mühürlemiş sema eden bir mevlevi 
başına giydiği tepme keçe sikke ile tasvir edilmiştir. 
Tepme keçe sanatı Mevlevilerin sikkeleri dışında 
“Elif-i Nemed” adı verilen kemerlerinde de (kuşak-
larında) kullanılmıştır. 8-10 cm genişliğinde 150 cm 
uzunluğunda tepme keçeden oluşturulan bu kuşak-
ların üzeri parlak bir kumaşla kaplanmıştır. Kısacası 
mevlevilik kurumununda vazgeçilmez bir eşyası 
olan keçeciliğin, Konya’ya ve keçe pişirmek için 
elverişli buhar ısısına sahip Konya hamamlarına 
önemli bir keçecilik merkezi olma özelliğini kazan-
dırdığını söyleyebiliriz.

Berberlik;
Berber kelimesi İtalyanca bir kelimedir. Aslı 

“Barbiere”dir. Bu kelime dilimize berber şeklinde 

yerleşmiştir (Koçu, 1974, 30). Berberler günün mo-
dasına göre erkeklerin saç ve sakal traşını yapan 
kişiler olmasının yanısıra çoğu zaman özelliklede 
hamamlarda şifacı olarak görülmüşlerdir. Sülük 
çekme, hacamat gibi bazı işlemleri hamam berberleri 
itina ile gerçekleştirmişlerdir.

Konya hamamlarında da diğer Türk hamamları 
gibi zengin çeşitlilikte eşyalar kullanılırdı. Ham-
am kazanı, bohça, takım (havlu), Peştemal, gildan-
lık, kese, sabun, nalın, tarak vb. Ayrıca zengin bir 
hamam kültürü; hamam eğlenceleri, gelin hamamı, 
damat hamamı, gibi törenler hamamlarda yapılırdı. 
Türküler ve özdeyişlerlede zengin bir hamam edebi-
yatı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, modern hayatımızda çok az kişi 
hamama gidiyor, yıkanıyor. Tarihi hamam yapıları 
da kullanım dışı kalıyor. Buna bağlı olarak da ze-
ngin hamam kültürümüz yok olmaktadır. Öyle an-
laşılmaktadır ki, hamam kültürümüz Ata sözlerinde, 
Türkülerimizde kalacak ve bir şey değişmeyecek. 
“Eski Tas, Eski Hamam”
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Ahmet Ziya ŞİMŞİR

1958 yılında Konya’da doğdu. Devrim İlkokulunu Mevla-
na Ortaokulu, Teknik Lise’nin elektronik bölümünü bitir-
di. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne 
girdi ve 1985 yılında mezun oldu. Askerliğini kısa dönem 
olarak Isparta’da yaptı. 
İlkokulu bitirdikten sonra saatçiliğin babasının yanında 
başladı. 1984 yılında arkadaşı Salim Malaslı’nın dükkanı-
nı devraldı. Halen saat tamirciliğine devam ediyor.

SAATÇİLİK

ÖZET
Konya’da saatçilik, zamanı ölçen ve gösteren 

saatler gündelik hayatımızı kolaylaştıran aletlerdir. 
Yakın zamanlara kadar Konya çarşısında saat tamir-
cilerinin sayısı çoktu. Günümüzde dijital teknoloji-
nin gelişmesiyle, mekanik saat kullanımı azalmış, 
saat tamirciliği de yok olma noktasına gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zaman, saat, Konya.

ABSTRACT
Clocks measuring and showing time are prac-

tical tools which make our lives easier. There were 
many clockmakers in Konya bazaar until recently. 
Today, as the digital technology is developed, the 
number of users of mechanical clocks has dropped 
dramatically; therefor, clock making is totally disap-
pearing.

Key Words: Time, clock, Konya
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GİRİŞ
Saat, zamanı ölçen mekanik 

veya dijital bir makinadır.
Zaman; Semalar ve arzın ya-

ratılışından beri var olan ölçülmüş 
veya ölçülebilen bir andır.  “Şüp-
hesiz ki zaman Allah’ın semaları 
ve arzı yarattığı ilk günkü gibi akıp 
gitmektedir. ” Hadisi Şerif. 

Yukarıda ifade ettiğimiz bu öl-
çülmüş veya ölçülebilen bir dönem 
(an) olan zamanı ölçme için kulla-
nılan aletlere saat denilmiştir. Hatta öyle ki İslam’da 
zaman ve saat aynı şeyi ifade etmek için kullanılmış-
tır. 

Tarihöncesi, İlkçağlarda insanlar zamanı, gölge-
ler, kum saati, güneş saati ile ölçmüşlerdir. Osmanlı 
döneminde uzun süre namaz vakitleri güneş saatleri 
ile belirlenmiştir. Muvakkitler ayrıca usturlab, rubu 
tahtası gibi aletler kullanmışlardır. Avrupa’da meka-
nik saatler 13. Yüzyılda icat edilmiş, Osmanlıda en 
az üç yüz yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır. Saat 
kuleleri, ev saatleri, kol, cep saatleri yaygınlaşmıştır.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve 

yeni dijital teknolojinin öne çıkması 
ile saat işinin bir zanaat uğraşı ola-
rak devamı çok zorlaşmış, mekanik 
saatlerdeki estetik, sanat ve zevk 
ortadan kalkmıştır. Dolayısı ile bu 
işle uğraşabilecek küçük dükkân, 
atölye ve benzeri zanaat sahipleri 
için faaliyet son derece güçleşmiş-
tir. Çünkü yeni teknolojiler usta-çı-
rak ilişkisi ve ferdi insan emeğini 
ortadan kaldıran, tamamen seri üre-
time dayalı ve fabrikasyon üretimi 

ortaya çıkarmıştır. Bu da doğal olarak şimdilerde sa-
atçilik zanaatının çok zayıflamasına ve yeni eleman 
yetişmemesine yol açmaktadır. Saatçiler şuanda yeni 
yetiştirebilecekleri çırak bulamamaktadır. Zaten bu 
işe yeni başlayacak olan çıraklarında uğraşacakları 
bu meslek tamamen yok olmaktadır. Çünkü görgü 
ve beceriye dayalı saat tamir işi tamamen ortadan 
kalkmıştır. Bunun sebebi de mekanik saatlerin nere-
deyse tamamının yerini elektronik ve dijital saatlere 
bırakmasıdır.

Konya’da Çarşı’da önceleri saatçilerin genel 
olarak bulunduğu mevkii Aziziye ve Kapı Camii 

Merhum saatçi Mehmet Şimşir
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civarı ve Bedesten içi idi. Saatçilerin birçoğunun 
dükkânları bu bölgeler ve civarında idi. Saatçiliğin 
zaman içerisinde teknolojiye yenilmesi ile yeni usta 
yetişmediği gibi eski ustaların zamanla kaybolması 
yüzünden günümüzde saat tamirinden anlayıp, tamir 
işi ile uğraşan usta yok denilecek kadar azalmıştır.

Saat Tamirinde Kullanılan Aletler, Tamir Ya-
pımı ve Tamirin Aşamaları

Kullanılan Aletler
Çift (Cımbız), kapak açma bıçağı, kapak açma 

anahtarı, el mengenesi, sıyırma, zımba takımı, silme 
makinası, ayar makinası, tornavida takımı, küçük 
eğe takımı, mini çekiç, mizan, cila taşı, pertavsız pil-
li saatler için pil, entegre ve bobin ölçer avometre, 
mika takma piresi, ahtapot ağarşak makası, özel zım-
balar, yağdanlıklar ve yağlama çubukları.

Tamir Yapımı
Tamire gelen saatler önce dıştan incelenip, daha 

sonra kapak açılır ve makine kısmı görülebildiği ka-
dar incelenerek tamire bırakılır. Dükkanda işin duru-
muna ve saat tamirinin kolaylık ve zorluğuna göre 
müşteriye saatin tahmini olabileceği zaman söylene-
rek, saat tamire alıkonulur.

Tamir Aşamaları
- Tamire alıkoyma
- Saatin sökülerek tamire hazır hale getirilmesi
- Gerekli tamir işleminin yapılarak tamirin so-

nuçlandırılması (temizlik, parça değişimi vs.)
- Tamir edilen saatin üretimindeki fonksiyonları-

nın görevlerini yerine getirip getiremediğinin kontrolü.
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- Lütfi Pınarcık (Saatçiler Odası Başkanı)
- Ahmet Kalaycı
- Mevlüt Baran
- Sami Dolgun
- Ahmet Ziya Şimşir
- Hasan Kopir
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Ölenler
- Mehmet Şimşir
- Mehmet Yurdal
- Mehmet Uysal
- Mazhar Sakman
- Adil Kolat
- Mustafa Kolat
- Hakkı Şimşir

Sonuç
Saatçiler çarşının en sevilen zanaatçılarıydı. 

Hem saatleri tamir ediyor, hem de müşteri ile sohbet 
ediyorlardı. Yaptıkları işin insanların ibadetine, na-
mazı zamanında kılmalarına hizmet ettikleri için bü-
yük mutluluk duyuyorlardı. Konya çarşısının onlarca 
zanaatı gibi saatçilikte teknolojiye yenik düşmüştür. 
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Ahmet TURAN

1963 yılında Sarayönü ilçesinde dünya ya geldi. Eski-
şehir Anadolu Üniversitesi, Medya ve İletişim Bölümü 
mezunudur. Gazeteciliğe 1986 yılında başlamıştır. Çeşitli 
yerel gazetelerde muhabir ve idareci olarak görev yaptık-
tan sonra 1991 yılında kuruluşunda bulunduğu Merhaba 
Gazetesi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü görevindeyken, 
2008 yılında Konya’nın yerel televizyon kanalı Kanal 42 
de Genel Yayın Yönetmeni olarak görevini devam ettir-
miştir. Şimdi aynı kanalda Genel Müdürlük görevini yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

KUŞÇULUK

ÖZET 
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemin-

de başlayarak, günümüze kadar varlığını koruyan 
Selçuklu Saray kuş türleri ve taklacı kuş türleri hal-
kın büyük bir bölümü tarafından ilgi görmektedir. 
Saray kuşlarının kuyruğu üçgen telekli olmasından 
dolayı halk arasında Enseli ve Selçuklu olarak ad-
landırılmaktadır. Kuşların Mevlana ailesi ile gel-
diği rivayet edilmektedir. Enseli kuşların sarayda 
beslenmeye başlaması Sultan Alâeddin Keykubat 
döneminde,  kuşçuluk geleneği ise II. Abdülhamid 
Han zamanında başlamıştır. Günümüzde de Konya 
da kuşçulukla ilgilenen birçok insan bulunmakta-
dır. Kuş besleyenlerin topluma bir katkısı ise; ‘fen-
fene’ adı denilen akşam toplantıları oluşturmaları-
dır. Kuşların ak, gara, gök, çopur, akkuyruk gara, 
pal ve ala olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuşçuluk, Konya

ABSTRACT
The bird species dated from Seljukian Dy-

nasty the species of tumbler pigeons which have 
survived since it started to be breeded in Seljukian 
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and Ottoman Empire period attract the attention of 
most people. Birds of dynasty are also named as 
Seljuk Fantail and “Enseli” (necked) as they have 
tail in a form of triangle like a fan .It is related that 
this species dates back to Roumi family. “Enseli” 
pigeons were started to be breeded in court in the 
period of Ala ad-Din Kay Qubadh but aviculture 
became a tradition in the period of Sultan Abdul 
Hamid II .Today there are many people who are 
interested in aviculture .One of the contribution of 
bird breeder to society is organizing evening mee-
tings which is called as fen-fene. There are diffe-
rent bird species such as ak, gara, gök, çopur ,ak-
kuyruk , gara, pal and ala.

Key words: Aviculture, Konya 

Selçuklu devletine başkentlik yapmış Kon-
ya’da, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu dö-
nemlerinden günümüze kadar uzanan zaman 
diliminde (Enseli) diye tabir edilen ‘Selçuklu 
Saray Kuşları’ ile ‘taklacı kuşlar’ halkın bü-
yük bir bölümü tarafından çok ilgi görmüştür. 
Ev kuşları arasında, görünüşü ve renkleri ile her 
zaman ön planda olan Selçuklu Saray kuşları, kuy-
ruğunun üçgen telekli olmasından dolayı halk ara-
sında “Enseli” ve “Selçuklu” olarak adlandırılır. 
Selçuklu Saray (Enseli) kuşlarının Mevlana ai-
lesi ile birlikte Konya ya geldiği rivayet edi-
liyor. Hatta Hz Pir Mevlana’nın bu kuşlardan 
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beslediği anlatılırken, Hz. Mevlana’nın hakka 
yürümesinden sonraki yıllarda da Çelebilerin 
bu kuşları beslemeyi sürdürdükleri söyleniyor.  
Enseli kuşlarının sarayda beslenmeye başlaması 
ise, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat dönemine 
dayanıyor. Mevlana ailesini dergahta ziyaret eden 
sultan Alaaddin enseli kuşlarını çok beğeniyor ve 
hediye olarak aldığı birkaç çifti saraya götürüyor. 
Sarayda özel yuvalar yapılarak beslenen bu kuşlara 
o günden sonra ‘Saray kuşları’ da denilmeye baş-
lanıyor. Osmanlı sarayına ise Sultan 2. Abdülhamit 
Han döneminde gittiği biliniyor. Konya’nın ismi 
ile ilgili meşhur rivayetlerden birinde Horasan’dan 
kuşlar misali uçarcasına buralara gelip düz ova, 
yeşillik ve suları görünce “konaklayalım mı” anla-
mında “konalım mı”  diyen bir dervişin, arkadaşına 
“Kon ya!” cevabını vermesinden bahsedilir. 

Yani, Konya kelimesinin ortaya çıkmasında 
“kuş” ve “uçma” ile bir bağlantı olduğu hep diller-
de dolanır durur. 

İtina ile güzelce yapılan işler için “Kuş mu 
konduracaksın?” denmiş. İnsanlar sevinçli, mutlu 
hallerine “Başına talih kuşu kondu”, “Kuş gibi ha-
fifledim” diye yorum yapmışlar.

Issız, adım atılmayan yerlere “Kuş uçmaz, 
kervan geçmez” denilirken sanki kuşların bir me-
deniyetin habercisi olduğuna işaret edilmiştir. Evet; 
gerçekten de kuşlar adım attıkları, kanat çırptıkları 
yerlere kendileri ile beraber derin bir medeniyetin 
de izlerini taşımışlardır. Tarih boyunca nice devlet-
lerin, nice medeniyetlerin, kurumların “sembolü” 
olmuşlar. O gagalar, o ayaklar, o kanatlar kim bilir 
lisan-ı halleriyle anlayana neler anlatırlar?

Takkesi, paçası, kuyruğu, gagası, yumurtası, 
yavrusu, yuvası, taklası... ile besleyenlerini kendi-
sine hayran bırakan bir canlı. Besleyenlerle sohbet 
ettiğiniz zaman şunu söylerler. Kanatlarında huzur 
var. Seyretmeye doyamazsın. Kümese girdin mi, 
yanında sanki samimi bir arkadaşın varmış gibi sa-
atlerce durursun.

SELÇUKLULARA DAYANAN 
BİR SERÜVEN
Konya’da kuşçuluğun Selçuklular zamanında 

başladığı tahmin ediliyor. Anlatılanlara bakılırsa 
Selçuklu minyatürlerinde bu kuş resimlerine çok 
rastlanmaktadır. O kadar ki, Selçuk saraylarının 
süsleri olmuşlardır bu kuşlar. Konya’dan başka, 
hatta yakın kentlerde bile yoktur bu tür güvercin-
lerden. II. Abdülhamid Han da kuşa meraklı bir 
zatmış. Şehzadeliği sıralarında Osman efendiye 
“padişah olduğumda seni kuşçu başı yapacağım 
dermiş” Padişah olunca Osman efendiyi kuşçu başı 
yapmış. Osman efendinin maiyetinde bulunan kuş-
çular arasında Konya’dan Nakip zade Rıza efendi 
de varmış. Padişah günün birinde Selçuklulardan 
kalma her biri şiir kadar güzel bu kuşların övgü-
sünü duymuş, Nakip zade Rıza efendiyi Konya’ya 
gönderip Selçuklu kuşlarının tüm türlerini İstanbul 
sarayına getirmesini istemiş. Rıza efendi Konya’ya 
gelerek Selçuklu kuşlarının tüm türlerini İstanbul’a 
götürmüş, Padişah, “takkeli çopur” tabir edilen kül 
renkli, tepesi takkeli, kanatları siyah, bir tavus ku-
şunu andıran gayet dik kuyruklu türü pek beğen-
miş. Selçuklu kuşlarını gördükten sonra Padişah, 
kendi elindeki yabancı kuşları, o zamanı kapı altı 
denilen Konya polis Karakoluna göndererek, yine 
o zamanın pek ünlü bir kuşçusu olan rahmetli Baş 
komiser Bendelli İbrahim efendi eli ile Konyalılara 
bedelsiz olarak dağıttırmış. Günümüzde apartman 
hayatı kuş beslenmesine büyük bir engeldir. Selçuk 
güvercinlerini korumamız ve gelecek nesillere ak-
tarmamız için belediyelerin destek vermesi gerekir.

KONYA’ NIN ÜNLÜ KUŞÇULARI
Bende küçüklüğümden beri kuş merakı oldu-

ğu için enseli ve takla kuşlardan 40 yıldır besliyo-
rum. Gazetecilik mesleğimize kuşlara olan ilgi-
mizden dolayı bir de ‘Kuşçu’ eklendi. Konya’da, 
Selçuklular döneminden günümüze kadar enseli 
ve taklacı kuş cinslerinin gelmesini sağlayan ünlü 
kuşçularla tanışmak ve onların anılarını paylaşmak 
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için yaptığım araştırma sonucu bu işin ekmekçi 
Recebin oğlu Deksan Hidrolik Makine Sanayi Yö-
netim kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi 
Mevlüt Büyükdağlıoğlu ile olacağını öğrendim. 
Mevlüt beyle tanışmak için Meramdaki konağı-
na gittim. Hoş sohbetten sonra bahçedeki enseli 
ve taklacı kuşların bulunduğu kümeslerin önüne 
geçtik. Damı çatı, kenarları telle çevrili büyük bir 
alanın içinde 8 ayrı kümes vardı. Bu kümeslerin 
hepsinde ayrı, ayrı renklerden oluşan enseli kuş-
lar bulunuyor. Arka taraftaki iki kümeste ise sa-
dece taklacı kuşlar var. Bu kuşları niye ayrı ayrı 
kümeslerde besliyorsun dediğimde “Arı ırkı ancak 
böyle koruyabiliriz” cevabını verdi. Bu sözler, en-
seli cinslerinin Selçuklular döneminden günümüze 
kadar gelmesi için nasıl bir emek harcandığını an-
latmaya yetti sanırım. Söze kaç kuşunuz var sorusu 
ile başlamak istedim. Kuşların 1326 doğumlu ek-
mekçi Recep olarak bilinen babasından kendisine 
miras kaldığını anlatarak sorumuza cevap vermeye 
başlayan Mevlüt bey; 100 çifte yakın enseli, 20 çift 
taklacı kuşu olduğunu ifade ederek şunları anlattı.” 
Bizim kuşlar babama eniştesinden kalmış. Eniştesi 
de kümesindeki kuşların dedesinin kuşları olduğu-
nu anlatırmış. Tarihini siz tahmin edin. Konya da 
taklambaç, enseli ve taklacı kuşlar beslenir. Ama 
1940’lı yıllarda daha çok taklambaç ve enseli yani 
saray kuşları besleyenlerin sayısı fazlaymış. Az da 
olsa Gut ve Demkeş de besleyenler varmış. O ta-
rihten önceki yıllarda da Konya da beslenen kuş-
ların enseli ve taklambaç cinsi olduğu anlatılırdı. 
Bu kuşlarda arı ırkı muhafaza etmek için erkek ve 
dişi eşleştirmesi çok önemli. Erkek ve dişinin cin-
sini bilmek için kuştan anlamanın yanında ırklarını 
takip de çok önemli. Yani ırkları günümüze kadar 
getirmek öyle kolay olmadı. Bu ön bilginin ardın-
dan Konya’nın ünlü kuşçularına geçtik. Kuşçuları 
eski ve yeni dönem diye ikiye ayırdıktan sonra şu 
isimleri aktardı.

Eski kuşçular
Bu isimlerin içinde bazıları enseli, bazıları da 

taklacı ve taklambaç beslemişlerdir. Ama eski kuş-
çuların çoğunlu enseli ve taklambaçcıdır. Bunlar, 
Rafet zade Hüseyin Efendi, Hacı Kamil Çelebi, 
Büyük Selahattin, Küçük Selahattin Çelebiler, Hü-
samettin Çelebi, Mehmet Bahattin Çelebi, Cemal 
Çelebi ve oğulları Eyüp ve Arif Çelebi. İbrahim 
Babadağ, Hacı İsmail Dayı, ünlü saz sanatçısı Latif 
Çavuş, Ayrıca aile olarak Nakıp zadeler, Mecidi-
ye zadeler ve Konya’nın tüm aristokrat ailelerinin 
kuşları vardı, bakıcıları vardı. Bunlardan başka 
Rum ve Ermeni hemşerilerimizden de kuş merak-
lıları çoktu. Ünlü Yusuf Şar’ın çocukları, Sarafyan, 
Solakyan, Kazaros, Sofoklis. Bu Rum hemşerimi-
ze Soğuklu derlermiş. Katip adıyla tanılan başka 
bir Rum şahane kuşlara sahipmiş. Ermeni Artin. 
Şimdiki Konya İHL’nin olduğu yerde kuş kümes-
leri varmış. Avukat Mehmet Ali Apalı, Avukat Ah-
met Onocak, Çopurcu çil veli ağa, Ağazadelerin 
isa efendi ve Osman hoca. Dereli Çolak Ahmet. 
Arabacı İrfan Gedikli, Deli Muzaffer. Kunduracı 
Dede. Araplarlı Gamber ağa. Avukat Apalı ağabe-
yimiz anlatırdı. Bu Artin’in çopurları meşhurmuş 
ve çok makbul olan 36 kuyrukluları yetiştirmiş. 
Aklıma gelenler bunlar. Bu isimlerin hepsi rah-
metli olmuş. Taklacı, Selçuklu enseli ve taklambaç 
besleyen çok daha fazla isim olduğunu tahmin edi-
yorum.

Yeni kuşçular
Demirci Mustafa Yılmaz, Attar Aziz, Dere-

li Fevzi, Karaaslanlı Memiş,Terzi çopur Ahmet,  
Parlak Mustafa, Bankacı Ahmet Şipal, Kebapçı 
Nazmi, Boyuneğri İbrahim, Şalvarcılar, Edagedi-
ği Ahmet ağa, Dereli kör Osman, Tirink İsmail, 
Tek soğutmacı Ahmet, Kaportacı Kadir Özkafa, 
Kunduracı kul Ahmet, Osman Şen, Berber Mu-
zaffer, Marangoz Şevket, Ziya Baranok, Ahmet 
Karakoyun (Çantacı), Emlakçı Pal Mehmet, Yıl-
maz Damper Ahmet, Şatırlı Mustafa, Etliekmekçi 
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Yahya, Kunduracı Hasan, Çadırcı Abdi, Soğancı 
Ali abi, Rıza Baloğlu Sendikacı Ahmet, Radyocu 
Mehmet, Lokantacı Salim, Dişsiz Mustafa, Muha-
sebeci Zeki, Mobilyacı baldanların Yusuf, Kotçu 
Yunus. Miroğlu Yusuf, Yunus Gören, Alüminyum-
cu Mevlüt, Alaybeyi Mehmet, Sütçü Fatih, Takcisi 
Hilmi, Okkıran, Topal Seyit, İbrahim Uyanık (İbi-
bik), Arapoğlu Ahmet, Mustafa Canıtez, Arçelik 
Bahri, Özcan Hoca. Etliekmekçi Sarı Süleyman. 
Hoca diye bilinen Hasan Hüseyin Karga, Şendemir 
Bayram, Sürmeli, Ali Çapar, Almanyalı Muzaffer. 
İlk aklıma gelenler bunlar. Bu sayı binleri geçer. 
Kuş besleyenlerin topluma bir başka katkısı ise 
‘Fenfene’ denilen akşam toplantıları oluşturmaları. 
Bu toplantılarda en az 20-30 kuşçu arkadaş bir ara-
ya gelip sohbet ederler.

ENSELİ KUŞ TARİFLERİ
Genel olarak kabul edilen, Selçukluların Ana-

dolu’ya gelirken Orta Asya’dan sadece düz beyaz, 
düz siyah ve gök renklerine sahip güvercinler ge-
tirdikleri düşünülmektedir. 

Bugün görülen farklı renklerin Anadolu’da 
yapılan ıslah çalışmaları sonrası geliştirildiği bi-
linmektedir. Günümüzde bu güvercinlerde rastla-
nan ana renkler şu şekilde adlandırılmaktadır. Ak, 
Gara, Gök, Çopur, Akkuyruk gara. Bunlara ek ola-
rak Pal ve Ala olarak adlandırılan renklerde vardır. 
Gara Akkuyruk: Gözleri siyah, göz çerçeveleri 
sarımtırak kafası yuvarlak boynu uzun ağzı kafa-
sıyla boynuna yakın yere bakacak. Ağzı kalın ve 
mümkün olduğu kadar kısa, hafif paçalı, göğsü 
koyu siyah olacak. Üstünde yeşilim trak vücudu-
nun her tarafı siyah kuyruk telekleri beyaz olacak. 
Bunların kuyruk uçlarının kıvırcık olması tercih 
edilir. Kuyruk üçgen olduğu için en az 30-34 ve 36 
telekden oluşur. Dolma ve açık ense çeşitleri vardır.  
Yani dolma ise kuyruğu dolma, açık ise kuyru-
ğu açık akkuyruk deriz. Bunların kuyrukla be-
linin birleştiği yerde uzun siyah tüyleri olma-
yacak. Palanlı olmayacak. Kuyruğunun altında 
gövdenin birleştiği yerde siyah ve uzun olacak. 
Beyaz tüy olmayacak. Eğer kuyruk altında be-
yaz tüy olursa pamuklu diye makbul olmaz. 
Bunlarda erkek dişi ayrımı erkek kuşların dişilerine 
göre kafa yapıları daha büyük ve irice, gagaları daha 
kalın, gövde yapısı biraz daha iri. Tersi dişi olur. 
Hem takalı olanı,  hem de takasız  (dabak)  olanı vardır. 
Kuyruğunun her tarafı beyaz oylana süt akkuyruk 
gara denir. Aynı zamanda kuyrukta siyan ve be-
yaz karışımı olanda vardır. Bunlara da ‘mağrulu’ 
gara denir. Kuyruk yanında siyah olursa yanı telli, 
üstünde bir tane olursa üstü telli diye adlandırılır. 
Enseli gara ise kuyruğu beyaz olmayandır. Yani 
vücudunun tamamı simsiyahtır. Koyu renkli olanı 
makbuldür. Diğer özellikleri aynıdır.

ENSELİ GÖK
Enseli gökün kuyruk dahil tüm gövdesi gök-

yüzü renginde beyaza yakın mavi renkte olur. Ka-



302 303

natların uç taraflarında kalemleri siyahımsı kuy-
ruklarının ucuna yakın bölümü siyah şeritlidir. 
Enseli göklerin dolma kuyruklusu olmaz. Gara 
akkuyrukta var da niye gökte olmaz diye soranla-
ra arı gökün dolması olmaz veya makbul değildir. 
Ağzı ve kafa yapıları da akkuyruk kara gibi iri, 
boyunları uzun, bunların gözlerinin içi mavimsi 
yeşilim trak olur. Göz çerçeveleri beyaz, gagaları 
açık renk ve göğsüne yakındır. Paçalıları normal 
orta boy paçalı tercih edilir. Kuyruklarının bitim 
noktalarında kanat kalemleri gibi koyu siyahımsı 
bir bant şeklinde olması gerekir. Bunlarda kuyruk 
beyazı olan da vardır. Mavi ve beyaz karışımı olan-
lar da vardır. Makbulü kuyrukta beyazsız olanıdır.

ENSELİ ÇOPUR
Enseli kuş renkleri içerisinde en zor ye-

tiştirilen nazlı tür çopur türüdür. Çok hassas 
özellikleri vardır. Çopur, beyaz ve gök karışı-
mıdır. Ama öyle çok karışım değildir. Makbul 
tutulmasının nedeni, zor yetiştirilmesindendir. 
Enseli ak ve gök karışımından çopur elde edilmiş 
dense de, bu eşleşmeden çok zor bir arı çopur elde 
edilir. Üretmek belki 50 yıl sürer. Arı çopurun 
kendine has bir kökeni vardır diye düşünüyorum. 
Çopurda aranan özellikler onların akkuyruk ve 
gökler gibi kafa yapıları ile boyun ve kuyruk yapı-
ları bir birlerine benzer. Yalnız çopurların ve enseli 
göklerin kuyruk uçları kıvırcık olmaz. Çopurların 
göz şekilleri biri düz siyahımsı, diğeri de çakır 
olur. Yani siyah ve beyazımsı şeklinde iki renk. 

Arı çopurun gözleri böyle olmalıdır. Bun-
ların da hem takkalı, hem de takkasız (dabak) 
olanları vardır. Takkalı çopurlarda kulaktan ku-
lağa tabir edilen takka şekli tercih edilendir 
Vücut rengi tamamen beyaz olacak. Kafasının üstü 
boğazının altında bitecek şekilde çok açık mavi 
tüyleri olması gerekir. Kanatlarının ucu siyahım-
sı kalem tabir edilen renk ve şekilde olmalıdır.  
Bunların kuyrukları hem dolma, hem de açık olur. 
Dolması makbul sayılır. Konya da çopur dendi mi 

9 vasıflı olması gerekir diye söylenir. Bizim öğren-
diğimiz şöyle: Kanat terekleri koyu olacak, kafa 
maviliği boğazının altında bitecek, gözleri biri si-
yah, biri çakır olacak, kuyrukla belinin bittiği yerde 
morluk olmayacak, kanatlarının üstünde mor mavi 
renkler olmayacak, kanat terekleri de tam beyaz 
olmayacak. Kuyruk dolma olacak. Açıkta olabilir. 
Kuyruk uçları kıvırcık olmayacak. Göğsünde mavi 
tüy olmayacak.

ENSELİ AK
Enseli ak gözü çok küçük, tüm vücut leke-

siz beyaz olacak, gözlerinin içi siyah ve küçük 
olacak, göz çerçevesi sarı ve geniş, gözünün içi 
kırmızı olursa enseli ala yavrusu olur hiç mak-
bul değildir. Kuyruk uçları kıvırcık olursa yine 
ala yavrusu olur. Oda makbul değildir. Ayrıca bu 
kuşların enseli zit gara, enseli ala, pal gibi kuş-
larla karışık eşleştirerek beyaz tip kuşlarda ye-
tiştirilmiştir. Ama asil renkle mukayese edilmez. 
Enseli kuşlarda makbul olan renkler bunlardır. 
Şunun iyi bilinmesi lazım enseli kuşlar iyi uçucu-
dur ama takla atmazlar. Taklambaçlarda iyi uçucu-
dur. Onlarda 4-5 tokatlı oyunlu değildir.Takla atan-
ları vardır. Ama o fişekli oyun değildir.

PAL
Ak ile gökün eşlesmesi ile ortaya çıkabildiği 

gibi, çopurla çopurun eşleşmesi sonucu % 80 ora-
nında ortaya çıkmaktadır. Bu kuşlarda renk beyaz 
ile gök karışımıdır. Vücuda hakim olan genel renk 
külümsüdür. Kuyruk genellikle süt beyaz olur. 
Renk karışımı vücudun herhangi bir yerinde olabi-
lir. Selçuklu güvercinleri bir form kuşu oldukların-
dan bu kuşlarda renk çok önemlidir. Bu nedenle pal 
rengi kuşlara hiç değer verilmez. Hatta birçok eski 
kuşçu bu rengi Selçuklu güvercin renkleri içinde 
saymamaktadırlar.

ALA
Ak ile garanın eşleşmesinden elde edilen bir 
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renktir. Ala tabiri, güvercinlerde genellikle karışık 
renkli olma durumunda kullanılmaktadır. Güver-
cinlerde baş, vücut, kanatlar ve kuyruk gibi vücu-
dun temel bölümlerinin birbirinden farklı renkte 
olması ve bunun düzenli dağılması ayrı bir renk 
gibi algılanabilir. Selçuklu güvercinlerinde, kafa-
nın siyah ve siyah rengin boyuna kadar indirmeli 
olması, sırtın siyah ve beyaz olması, kuyruğun ise 
süt beyaz olması durumunda bu kuşlara ala de-
nilmektedir. Alalar genellikle çakır gözlü olurlar. 
Kuyruk biçimleri ise açık ensedir.

TAKLACI KUŞLAR
Taklacı kuşlar ise ana renk olarak ak, gara, 

gara akkuyruk, elifli, devetüyü, sıçan tüyü, gök, 
gök akkuyruk, külümsü, limonlu gibi renklerden 
oluşur. Bunların kendi arasında daha fazla renk ta-
rifi söyleneni vardır.

Özellikleri takla atmalarıdır. Bu kuşlar iyi 
uçarlar dam üstü veya havada oyunludurlar. Enseli ve 
taklacı kuşlar tek eşli olurlar iki yumurta ile ürerler. 

Yumurta zamanı dişi, ikindiden ertesi gün öğleye 
yakın zamana kadar yatar. Arta kalan zamanda er-
kek yatar.

21 günlük kuluçka dönemi sonunda çıkan 
iki yavruya erkek daha fazla bakar. Yavru besle-
mesi ağız yoluyla olur. Dişi ve erkek yemlendik-
ten sonra yavruları ağız yoluyla kusarak beslerler. 
Taklacı kuşların kuyrukları 12 veya 14 teleklidir. 
Kuyruk yapıları düz ve oluklu olanları makbuldür. 
Taklambaç küçük gagalı olur ve iyi uçar. Erkeğinin 
kafası iridir. Renkleri beyaz, gara kuyruk ve çallı 
olarak bilinir. Taklacının gagası enseli ve taklamba-
ca göre daha uzun olur. Kuşlar havada üç bin metre-
ye kadar çıkar. Taklacı kuşlar kanat sesiyle birlikte 
oyuna girer ve ortalama olarak 3 tokat ile 15 tokat 
arasında takla atar. Ortalama üç saat uçuş yapar.  
Oyunları kanat sesi ile süslerler. Kut ile Demkeş 
aynı cinstendir, aralarındaki fark, Kut’un kahve-
rengi oluşundandır ki, bu kuşlar uçmazlar marifet-
leri kuğurmaktır, paçalı olurlar.




