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Sevgili okuyucular,
Dergimiz Arış'ın yeni bir sayısıyla karşınızdayız.
Yayın hayatına bir halı ve dokuma kültürü dergisi
olarak başlayan Arış, gördüğü ilgi ve gelen talepler
de dikkate alınarak daha geniş bir sahayı kapsamına
alarak yayınını sürdürüyor.
Doğrusu yine halı, kilim, kumaş, keçe ve diğer dokumalarla ilgili güzel yazılar, titiz araştırmaların ürünü
makaleler, dergimizde öncelikle değerlendirilmekte ve
tercih edilmektedir. Keza taş yahut mermerden çini ve
seramike, ahşaplı sanatlardan alçı ve kalem işlerine
işleme ve süsleme sanatlarının hemen tümü üzerine
gönderilecek yazılarınız da Yayın Komisyonumuzca
öncelikli metinler olarak değerlendirilmektedir.
Arış'ın 2015 sayısında Türk kültürünün bu çok önemli sahalarıyla ilgili 6 önemli makaleye yer veriyoruz.
Mustafa Beyazıt, Türk hamam kültürünün seçkin
bir örneğini; Tokat/Pazar Beyobası hamamını çalıştığı
titiz makalesinde yok olmaya yüz tutmuş bu 14. yüzyıl
yapısının farklılıklarına ve mimarlık tarihimiz açısından değerine dikkat çekiyor.
Çiğdem Belgin Dikmen ve Ferruh Toruk'un ortak
çalışması ise Gümüşhane/Kelkit'te Sadak Köyü'ndeki
Satala antik kenti çevresinde Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca oluşmuş tarihî mirası konu ediniyor
Yine ortak bir çalışma olan Fatma Koç ve Raziye
Çelik imzalı çalışma, "yörük" Türklerde iç giyim malzemelerini inceliyor. Çalışma, Mersin/ Mut yöresindeki
Yörükleri kapsıyor.
Filiz Nurhan Ölmez ve Ali Kılınç'ın çalışması "Isparta Müzesindeki Osmanlı Dönemine Ait Bakır Eşyalar"
başlığını taşıyor.
Aysen Soysaldı ile Neslihan Parabaş imzalı çalışma, bir "Melendiz Halısı"nı konu ediyor. Niğde'de dokunmuş duvar halısının teknik özellikleri ve desen birimlerini inceleyen çalışma, dört minareli cami deseni
gibi farklılıklara da dikkat çekiyor.
Sultan Sökmen'in "Bitlis Etnoğrafya Müzesindeki
Düz Dokumalar" başlıklı çalışmasında cicim, kilim ve
palazlardan oluşan 10 örnek ele alınıyor. Sökmen, çalışmasında dokumaların envanter kayıtlarının bulunmadığına ve çoğunun nemli depolarda tutulduğuna
da dikkat çekiyor.
Daha çok sayıda nitelikli makaleyle ve daha bol
görsel malzemeyle yeni bir Arış sayısında buluşmak
üzere iyi okumalar diliyorum.
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TOKAT-PAZAR, BEYOBASI HAMAMI
MUSTAFA BEYAZIT*

ÖZ
Günümüze harabe olarak gelen Beyobası Hamamı, Tokat ili, Pazar ilçesi, Sinan
Paşa Mahallesi’nin batısında, Pazar-Zile yolunun kuzeyinde, Sarayönü denilen
mevkide yer almaktadır. Banisi ve yapılış tarihi bilinmeyen eser, İvaz Paşa’nın
Tokat Subaşılığının devam ettiği XIV. yüzyılın sonları ile 1412 yılına kadarki
bir süre içerisinde buradaki diğer mimari faaliyetleriyle birlikte inşa ettirilmiş
olmalıdır. Binanın enine sıcaklık düzenlemesine sahip olması da bu tarihlendirmeyi kuvvetlendirmektedir. Eserin duvarlarının çok az bir bölümü, sıcaklık ve
halvet kubbeleri ile ılıklık mekânının tonozu ayaktadır. Hamam, ortası kubbeli,
tek eyvanlı ve tek halvetli plân tarzı ile “ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte
halvetli” hamam tipinin farklı bir uygulamasıdır.
Anahtar Kelimeler: XV. Yüzyıl, Tokat, Beyobası, Hacı İvaz Paşa, Hamam.
ABSTRACT
THE BEYOBA TURKISH BATH
The Beyoba Turkish Bath which today we see only its ruins is located at a place
known as Sarayönü on the north of Pazar-Zile route and west of Sinan Paşa
district in Tokat’s Pazar province. Although its architect and the construction
date is unknown, it is believed to be built during the construction activities that
came about after the 14th century until 1412 when Ivaz Pasha was the Subashi
of Tokat. Furthermore, the fact that the building had heat installations under its
floors also reinforces that it was built during the period in question. However,
only a very small segment of the structure’s walls, the domes of the hot and khalwa sections as well as the arch of the cooler area stand erect. Drawn with a central
dome, a single iwan and khalwa cell, the bath is a different construction form of
the Turkish baths with a “central dome, heated floors and double khalwa cells”
Key Words: 15th Century, Tokat, Beyobası, Hadji Ivaz Pasha, Turkish Baths.

* Yrd. Doç. Dr, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. E-posta: hacivaz@gmail.com
Çalışmalarım esnasında bana her türlü yardımda bulunan Prof. Dr. Mehmet Tunçel’e ve Yrd. Doç. Dr. Dr. Kemal Tuzcu’ya, ölçümlerde ve fotoğraf çekimlerinde yardımlarını esirgemeyen Önder Kılıç ve Mahmut Kaçmaz’a, ayrıca yakın
ilgilerinden dolayı Tokat Müze Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Giriş
Tokat ili, Pazar ilçesi Beyobası Hamamı’nın1
mimari özelliklerinin tanıtılması ve yapının
tarihlendirilmesi makalenin amacını oluşturmaktadır. Yapı şimdiye değin iki yayına konu
olmuştur. İlk yayın Osman Eravşar tarafından
yapılmış, hamam mimari özellikleriyle tanıtılmış ve eser XIV. yüzyıla tarihlendirilmiştir2.
İkinci yayın Hamza Gündoğdu’ya aittir. Gündoğdu, eseri kısaca tanıttıktan sonra XIV. ve XV.
yüzyıla tarihlendirmiştir3. Her iki çalışmada da
yapının banisiyle ilgili herhangi bir malumat
verilmemiştir. Bina mimari özellikleri bakımından tanıtılarak değerlendirilecek, yapım /inşa
tarihi ve banisine yönelik öneriler sunulacaktır.
Mimari Özellikler
Hamam, Pazar ilçesi Beyoba yerleşim yerinin doğusunda4, Pazar’dan Zile’ye giden yolun
kuzeyinde, yoldan yaklaşık 600 m. uzaklıkta,
Sarayönü denilen mevkide yer almaktadır5. Güney ve doğusundan tarla yolları geçen hamamın
(Fotoğraf 1), batısı ile kuzeyi günümüzde tarım
alanı olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 2).
Günümüzde harap vaziyetteki eserin duvarlarının çok az bir kısmı, sıcaklık ve halvet
kubbeleri ile ılıklık mekânının tonozu ayaktadır
(Fotoğraf 1-2). Hamamın beden duvarlarında
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Fotoğraf 1: Beyobası Hamamı Güney ve Doğu Cepheleri

Fotoğraf 2: Beyobası Hamamı Kuzey ve Batı Cepheleri

kaba yonu, moloz taş ve tuğla, batı cephesinde
düzgün kesme taş, kemer ile tonozlarda ise tuğla kullanılmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plânlı
inşa edilen tek işlevli hamamın (Çizim 1) kapı
açıklığının, batıda yer aldığı düşünülmektedir.

1
Tokat Müzesi’ndeki, Tokat Valiliği Kültürel Değerler Yapı Envanteri kayıtlarında, 21.10.1994 tarih ve 1751
sayılı kararla bina tescil edilmiştir.

Osman Eravşar, Tokat Tarihi Su Yapıları (Hamamlar), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2004, s.65-70
2

Hamza Gündoğdu, Tarihi Yaşatan İl Tokat, PYS Vakıf
Sistem Matbaa Müdürlüğü, Ankara 2006, s.505-506 iki
sayfada yer alan yapının çok kısa bir tanıtımı yapılmıştır.
3

Önceki yayınlarda köy olarak geçen yerleşim yeri
(Eravşar, a.g.e., s.65; Gündoğdu, a.g.e., s.505) günümüzde
Sinan Paşa Mahallesi idari sınırları içerisinde yer almaktadır.
4

5
H36b-21a pafta, 843 parselde yer alan hamamın bulunduğu yerin yarısının (batı kısmı) özel mülkiyette diğer
yarısının (doğu kısmı) ise yol olarak gözüktüğü Sivas Koruma Kurulu’nda yer alan 60.08.05 nolu dosyadaki 6008-0-1.0 nolu belgede geçmektedir. Dosyaya ulaşmamda
yardımlarını esirgemeyen Sivas Koruma Kurulu çalışanlarına çok teşekkür ederim.

A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Çizim 1: Tokat, Pazar Beyobası Hamamı
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Fotoğraf 3: Beyobası Hamamı Batı Cephesi

Bununla birlikte, soğukluğa açılan kapı yeri ve
soğukluk mekânının nasıl düzenlendiği hatta düzenlenip düzenlenmediği de belli değildir. Batı cephedeki duvar izlerinden böyle bir
mekânın varlığını tespit edecek herhangi bir
unsur görülmemektedir (Fotoğraf 3). Ancak bu
durum ileride yapılacak bir sondaj, kazı çalışmasıyla belirlenebilir.
Hamamın batı cephesindeki iki kapıdan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, 4.86 x 3.28 m.
boyutlarında dikdörtgen plânlı ılıklık mekânına
girilmektedir (Fotoğraf 4). Sivri beşik tonozla

Fotoğraf 5: Beyobası Hamamı Ilıklık Bölümünün
Güney Cephesi

Fotoğraf 6: Beyobası Hamamı Ilıklık Bölümü
Beşik Tonozu

Fotoğraf 4: Beyobası Hamamı Ilıklık Bölümünün
Kuzey ve Batı Cephesi

Fotoğraf 7: Beyobası Hamamı Sıcaklık Bölüm
Batı ve Kuzey Cephesi

örtülü ılıklıktaki tonoz örtü yer yer yıkılmıştır.
Ilıklığın tonozu tepe noktası aksına yerleştirilmiş, birbirine eşit uzaklıkta altıgen biçimli üç
açıklık ve güney cephe aksında yer alan sivri kemerli bir pencere ile aydınlatılmıştır (Fotoğraf
5-6)6.

Eserin ılıklığına doğu cephe aksında yer alan
kapıdan sıcaklığa geçilmektedir (Fotoğraf 7).
Hamamın sıcaklığı, kuzey-güney doğrultusunda enine düzenlenmiş bir plâna sahiptir7. Mer-

Hamamların aydınlatılması konusunda bakınız; Kemal Ahmet Aru, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul 1949,
s. 51; M. Yılmaz Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk
6

Hamamları, Ankara 1995, s. 63-76.
7
Bu plân tarzı ile “ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli” tipin farklı bir uygulaması karşımıza çıkmaktadır. Burada eyvan ve halvet sayıları tektir. S. Eyice, “İznik’de
“Büyük Hamam” ve Osmanlı Devri Hamamları Hak-

A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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kezdeki kare plânlı 4.23 x 4. 04 m. ölçülerindeki kübik mekân, tromplarla geçişin sağlandığı,
3.94 m. çaplı kubbe ile örtülmüştür (Fotoğraf
8). Köşelerdeki tromplar arasında kalan yüzeylerde de alçı malzeme ile meydana getirilmiş,
sathi tromp görünümlü nişler bulunur (Fotoğraf 7-8). Sıcaklık, kubbe üzerindeki altıgen
biçimli beş filgözü pencere ile aydınlatılmıştır.
Kubbede yer yer önemsenecek çatlaklar hatta
aydınlatma pencerelerinin bulunduğu yerler-

Fotoğraf 10: Beyobası Hamamı Sıcaklık Bölümü
Kuzeyindeki Halvet

Fotoğraf 8: Beyobası Hamamı Sıcaklık Bölümü Kubbesi
Fotoğraf 11: Beyobası Hamamı Sıcaklık Bölümü
Kuzeyindeki Halvetin Kubbesi

Fotoğraf 9: Beyobası Hamamı Sıcaklık Bölümü
Güney Cephesindeki Eyvan

de tahribat görülmektedir (Fotoğraf 8). Aynı
mekânın doğu cephe aksındaki açıklıktan su
deposuna açılan pencere ile suyun kontrol edildiği anlaşılmaktadır. Orta mekânın güneyine
ise buraya kemerle bağlanan ve üzeri beşik tonoz örtülü 2.89 x 2.89 m. boyutlarında tam kare
plânlı eyvan eklenmiştir (Fotoğraf 9). Eyvanın
beşik tonoz örtüsü tahrip olmuştur. Sıcaklık
kında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, (İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi), Cilt XI, S. 15, İstanbul 1960, s. 113.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Fotoğraf 12: Beyobası Hamamı Doğu Cephedeki Külhan

bölümünün kuzeybatı köşesine açılan kapı (Fotoğraf 7) ile ortadaki mekândan daha küçük,
2.85 x 2.85 m. ölçülerdeki kübik, kare plânlı
halvete geçilmektedir (Fotoğraf 10). Halvet,
2.79 m. çapında kubbe ile örtülmüş ve kubbeye
yerleştirilen altıgen biçimli üç açıklıkla aydınlatılmıştır (Fotoğraf 11). Sıcaklığın duvarlarında
su sisteminde kullanılan künk kalıntılarına ve
örtü sisteminde de ağırlığı azaltan küplere yer
verilmiştir. Ayrıca hamamın ılıklığının batı du-
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varında ve sıcaklıktaki eyvanın güney duvarında birbirine yakın boyutlara sahip küçük nişler
vardır (Çizim 1). Bu nişler, hamamda yıkanma
esnasında kullanılabilecek bazı eşyaların konuldukları yerler olmalıdır. Sıcaklığın duvarları ve
örtü sisteminin sıvandığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Hamamda zaman içinde kaçak kazılar yapılması yapıdaki tahribatı daha da arttırmıştır.
Sıcaklık bölümünün ortasındaki kubbeli
mekânın doğu cephesi boyunca yerleştirilen,
yaklaşık 4.00 x 1.80 m. ebatlarındaki su deposu
ve külhan bölümü tamamen yıkılmış ve toprak
altında kalmıştır (Fotoğraf 12). Hamamın külhanı hakkında da kesin bilgilere ancak yapılacak bir kazı ile ulaşılacaktır.
Beyobası Hamamı plân şeması ile “ortası
kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli” hamam
tipinin farklı bir çeşitlemesidir. Burada ortası
kubbeli, tek eyvanlı ve tek halvetli bir plân görülmektedir. Hamam enine sıcaklık düzenlemesiyle, ortası kubbeli ve eyvan birleşimi şekliyle
birçok örnekle benzerlik göstermektedir8.
Bu çalışmada, Beyobası’nda yer alan hamamın, Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Yapılmış bazı çalışmalarda Beyobası’nda İvaz Paşa’ya atfedilen bir hamamın
varlığından bahsedilmesi9 bu tezi güçlendir8
Benzer örnekler için bkz., Bursa Görükle Gölyazı
Köyü Hamamı (?) (Ötüken S. Yıldız, Durukan, AynurAcun, Hakkı- Pekak, Sacit, 1986: 21,59), Gürsu Bucağı
Aksu Köyü Hamamı (?) (Ötüken vd.1986: 22-23, 60),
Gemlik Küçük Kumla Köyü 2 nolu Hamam (?) (Ötüken
vd.1986: 72-73, 110) ve İnegöl Yıldırım Hamamı (13891402) (Ötüken vd.1986: 131-132, 174), Bursa Yıldırım
Hamamı (1389-1402) (Ayverdi 1966: 481-482), Bursa
Eski-Yeni (Ördekli) Hamamı (XV. yüzyılın ilk çeyreği)
(Ayverdi 1966: 476-477), Bursa İbrahim Paşa Hamamı
(XV. yüzyılın ilk yarısı) (Ayverdi 1972: 124), Bursa Muradiye Hamamı(1426) (Ayverdi 1972: 321), Afyon Kadı
Hamamı (XVI. yüzyıl) ve Dabak Hamamı (XV. yüzyıl –
XVI. yüzyıl)’na benzemektedir (Daş 1997: 44-51). İzmir
Urla’da Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı (XV. yüzyıl),
Urla Sungurlu Köyü Hamamı (XV. yüzyıl), Urla Kamanlı Hamamı (XV.-XVI. yüzyıl) ve Urla Özbek Mahallesi Hamamı (XV. yüzyıl) plân düzenlemesi bakımından
uyuşmaktadır (Bayrakal 2009: 11-56).

Uzunçarşılı, “Hacı İvaz Paşa’ya Dair”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, C.X., S. 14,
9

mektedir. Çalışmalarda referans gösterilen ana
kaynak Uzunçarşılı’nın makalesidir. Uzunçarşılı, bugün varlığını tespit edemediğim bir vakfiyeyi kullanarak Hacı İvaz Paşa’nın Beyoba beldesinde medrese, hamam ve zaviye yaptırdığını
ve aynı bölgede, bugün Tokat Müzesi’nde mezar taşı sergilenen babası Ahi Bayezid’in kabrinin bulunduğunu belirtir (1959: s.25). Ancak
Uzunçarşılı’nın kullandığı bu vakfiye mevcut
değildir. Paşa’nın günümüze ulaşabilmiş, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan10 vakfiyesinin başlarında, yine Paşa tarafından düzenlettirilen Tokat bölgesine ait iki vakfiyeden
daha bahsedilmektedir11. Ancak bu vakfiyelerin
günümüzde mevcut olup olmadıkları, mevcut
ise nerede oldukları da bilinmemektedir. Bu
İstanbul 1959, s. 25; Gökbilgin, a.g.e., s. 81; Şimşirgil,
Osmanlı Taşra Teşkilâtında Tokat (1455-1574), (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul 1990, s. 124; aynı yazar, “XVI. Yüzyılda
Tokat Medreseleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, S. VII,
İzmir 1992, s. 236; Pay, “Mimar ve Mühendis Bir Devlet Adamı (Sahibu’s- Seyf ve’l- Kalem ve’l- Hisab) Hacı
İvaz Paşa”, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü
Dergisi, S. 13, Bursa 2006, s. 15.
BOA, Maliyeden Müdevver Vakfiyeler Nu: 21’de
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Defter no: 591, s.
191-195’de bulunan vakfiyeler yeniden okunup değerlendirilmiştir. (Arapça'dan çevirisi Dr. Kemal Tuzcu tarafından yapılmıştır.) Ayrıca Ç. Çiftçi, Bursa’da Vakıfların
Sosyo- Ekonomik İşlevleri, Bursa. 2004 adlı çalışmada da
Bursa vakıflarının genel değerlendirmesi yapılmıştır. Bununla birlikte, TKGM, Kuyud-ı Kadime Arşivi, Defter-i
Mufassal-ı Livâ-i Sivas TD.14 (H. 980 /M.1572-1573
tarihli defterde Vr. .259b, 260b, 261b, 276a, 278b, 279a,
280a, 285a, 287a, 288a, 289a, 291a, 295a-b),TD-12(H.
982 /M.1574-1575 tarihli defterde v. 87b, 98b, 153a-b,
212a) defter ve belgelerden de faydalanıldı.
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Tokat Müzesi arşivinde 196 numaralı envanterde kayıtlı bulunan yazma nüshanın, İvaz Paşa Camii’nin kayıtlı
olduğu sayfasında H.810 (M. 1407) yılına ait bir vakfiyesi
bulunduğunu belirtmekte, fakat vakfiyenin yeri hakkında bilgi vermemektedir. Bkz. B. Karagülle- N. Sarvan,
Tokat Müzesi Tarihi Yapılar Eski Eserler ve Bölgeleri, Tokatlı Meşhurlar, Metin 1929-1937, Resimler 1944, s. 77;
Uzunçarşılı, vakfiyenin nerede olduğu hakkında herhangi
bir bilgi vermemektedir. Bkz., Uzunçarşılı, “Hacı…”, s.
42. Tokat’taki yapılara ait ikinci vakfiyenin ise ne tarihi
ne de içeriği hakkında, 1424 yılındaki vakfiyedeki bilgiler
haricinde bilinen başka bir şey yoktur. Bkz., Uzunçarşılı,
“Hacı…”, s. 42.

11
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nedenle Uzunçarşılı’nın vakfiyeyle ilgili aktardığı bilgiler, ileri sürülen tez açısından önem
kazanmaktadır. Paşa’nın günümüze ulaşabilmiş
vakfiyesi içerisinde, hamamla ilgili herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu 22 Zilhicce
827 H./ 17 Kasım 1424 M. tarihli vakfiye, Paşa’nın bilinen en erken tarihli vakfiyesidir12 ve
Tokat vilayeti Kazabad nahiyesine (Pazar) aittir.
Burada, İvaz Paşa’nın İyi Baba Köyü’nde yaptırdığı zaviye ve medreseden bahsedilmektedir.
Hamamla ilgili tezimizi destekleyen bir diğer husus ise Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan
Kazabad Kazası hurufât defterleridir13. Hurufât
defterlerinin tahlili, Hacı İvaz Paşa vakıflarının
ve eserlerinin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hala
canlılığını, işlerliğini koruduğunu göstermektedir. Bu kayıtlara göre Hacı İvaz Paşa Beyobası
köyünde cami, mescit, medrese ve buk‘a (zaviye,
imaret), İyi Baba köyünde mescit, muallimhâne ve buk‘a inşa ettirmiştir. Tüm bu eserlerin
finansmanını Hacı İvaz Paşa Vakfı sağlamaktadır.14 Bu bilgiler göstermektedir ki Beyobası
XIV. yüzyıldan itibaren mamur bir köydür. BölVakfiye daha önceden okunmuş ancak okumada
bazı hataların bulunması ve günümüz Türkçesine çevrilerek daha anlaşılır hala gelmesi gibi zaruretlerden dolayı
tarafımızdan yeniden okunması icap olmuştur. Vakfiyeyi ilk okuyan Uzunçarşılı, vakfiyenin kenarında bulunan
yazılardan yola çıkarak, orijinal vakfiyenin Molla Fenari
tarafından tasdik edildiğini ve mütevellide bulunan vakfiyenin tahrip edildiği ve 1489 yılında hazine de bulunan
asıl suretinin bir kopyası verilmiş ve orijinal vakfiyeye de
buna dair bir kayıt ilave edildiğini belirtmektedir (Bkz.,
Uzunçarşılı, “Hacı…”, s. 43).
12

Vakıflar arşivinde bulunan ve imam, müezzin, hatib, cüzhan gibi vakıf görevlilerinin atamalarının kaydedildiği bu defterler bazı önemli tespitleri yapabilmemize
imkan vermektedir. Hurûfât defterleri, daha önce cihet
ruznâmesi adıyla tutulmuşlardır. Ancak bunlardan çok az
kısmı günümüze gelebilmiştir. Cihet ruznamçeleri, XVII.
yüzyılın sonlarında tutuluş üslubu bakımından değişim
göstererek hurûfât adıyla tutulmaya başlamışlardır. Bkz.,
Yasemin Beyazıt, “Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi
Araştırmalarındaki Yeri”, History Studies , 5/1, 2013, 3969.
13

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Hurûfât Defterleri, 1109, s.296; 1110, s.61; 1111, s.208, 209, 210; 1113,
s.115; 1114, s.64; 1115, s.77; 1108, s.109; 1216, s.76; 553,
s.146.
14
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gede herhangi bir kalıntı olmamasına rağmen
hamamın bulunduğu mevkiinin Sarayönü olarak anılması buranın yakınında önemli bir yerleşime işaret eder.
Beyobası (Beğobası) Hamamının tarihlendirilmesi ve banisinin tespiti noktasında yukarıda
zikredilen bilgiler oldukça kıymetlidir. Beğobası köyünde Hacı İvaz tarafından yaptırılan bir
buk‘anın15 yani imaretin bulunmuş olması hamamın bu yapıya bağlı bir unsur olabileceğini
düşündürmektedir. Bu veriler Uzunçarşılı’nın
sözünü ettiği bilgileri destekler niteliktedir.
Eravşar, ilgili yayınında hamamın yerleşim yerinden uzakta yapılmasından dolayı bir tekkeyle bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde durur.
Bizim yeni tespitlerimiz ise Eravşar’ın bölgedeki genel uygulamalara dayalı öngörüsünü delillendirir.
Bir diğer husus ise söz konusu hamamın
kurnalarının Pazar ilçe merkezinde inşa edilen
Halil Bey Hamamı’na götürülmesi hadisesidir.
Günümüzde hala kullanılan kurnalar (gök kurnalar), İvaz Paşa’nın soyundan gelen kişilerce taşınmış ve kültürel mirasımıza kazandırılmıştır.16
Yukarıda açıklanan veriler bizi İvaz Paşa’nın
Beyobası Köyü’nde17 bazı eserler inşa ettirdiği
düşüncesine götürmektedir. Dolayısıyla Beyobası Hamamı, İvaz Paşa’nın bu köyde yaptırmış olduğu eserleri tamamlayıcı yapılarından birisidir.
Sonuç
Erken Osmanlı döneminde Hacı İvaz Paşa,
başkent Bursa ile taşrada Dimetoka, Ankara ve
Tokat şehirlerinde mimar veya bani olarak yaptırdığı eserlerle, Türk mimarisine önemli katkılar sağlamıştır (Beyazıt 2009: 1- 452). İvaz Paşa

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Hurûfât Defterleri, 1216, s.76; 1108, s.109.
15

Bu bilgi, Hacı İvaz Paşa’nın soyundan geldiğini söyleyen Mahir Şahin tarafından verilmiştir. Kendisine yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
16

17
Köye Beyobası veya Beyovası şeklinde isimler verilmesinin arkasında köyde ileri gelenlerin yerleşiminden
kaynaklandığı bilgisi de halk tarafından anlatılmaktadır.

9

MUSTAFA BEYAZIT/TOKAT-PAZAR BEYOBASI HAMAMI

ve onunla ilgisi bulunan eserlerden18 bir kısmına dair az veya çok bilgi edinilebilecek çeşitli
çalışmalar (Tunçel 1980: 108-114; Top 1997:
96; Yıldırım 2007: 21) ve yayınlar bulunmakla birlikte, yaptırdığı bazı eserlerle ilgili sınırlı
bilgiler mevcuttur. Bugüne kadar her yönü ile
detaylı bir şekilde incelenmeyen Beyobası Hamamı, İvaz Paşa’nın Tokat Subaşılığının devam
ettiği XIV. yüzyılın sonları ile 1412 yılına kadarki bir süre içerisinde inşa ettirilmiş olmalıdır.
İvaz Paşanın eserleriyle ilgili en yoğun bilgiyi E. H.
Ayverdi (… Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, s. 46-117
vd.)’den öğrenmekteyiz. Bununla birlikte söz konusu
yayında İvaz Paşa’nın eserlerinin tamamı yer almamış,
yer alan eserler de tam manasıyla incelenmemiştir. Diğer kaynakları şu şekilde sıralanabilir: Kamil Kepecioğlu, Bursa Hanları, Bursa 1935, s. 2, 12, 21 vd.; K. Baykal,
Bursa ve Anıtları, Bursa 1950, s. 75,vd.; E. H. Ayverdi,
“Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Camii”, Vakıflar Dergisi, S. III, Ankara 1956, s. 13-16, A. Gabriel, Une Capitale Turque Brousse, Paris 1958, s. 80-103,vd., (aynı yazar
(Çev. N. Er vd.), Bir Türk Başkenti Bursa, Bursa 2007,
s. 80-103,vd.); A. Kuran, İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, Ankara 1964, s. 62,80; Ş. Yetkin, “Türk Çini
Sanatından Bazı Önemli Örnekler ve Teknikleri”, Sanat
Tarihi Yıllığı 1964-1965, C. 2, İstanbul 1965, s. 60-100;
G. Öney, Ankara’da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları,
Ankara 1971, s. 31-33; İ. H. Konyalı, Ankara Camileri,
Ankara 1978, s. 53-54; Y. Demiriz, Osmanlı Mimarisinde
Süsleme I Erken Devir (1300-1453), Ankara 1979, s. 330
vd.; N. Beşbaş-H. Denizli, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski
Eserler, III, (Bursa İl Merkezi), Ankara 1983, s. 294-295,
vd.; Ş. Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi,
(2. Baskı), İstanbul 1986, s. 165 vd.; N. Atasoy- J. Raby,
İznik Seramikleri, Singapur ve Londra 1989, s. 83; Z.
Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu-Türk
İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara 1989, s. 423-451; Ş.
Yetkin, “Bursa Yeşil Camii Hünkâr Mahfili Çiniden Zemin Döşemesi”, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya
1993, s. 97-101; M., Kiel, “Dimetoka”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.9, İstanbul 1994, s. 305-308;
S. Pay, Bursa İvaz Paşa Külliyesi, Bursa 1996; M. Hızlı,
XVI. Asır Bursa Medreseleri, (Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Bursa 1986, s. 55; M. Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa 1997, s. 36 vd., aynı yazar, Mahkeme Sicillerine
Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa 1999, s. 115; Z. Sönmez, “Osmanlı
Mimarlığında Sanatçı Profilleri: Mütefekkir, Siyasetçi ve
Mimar- Mühendis Hacı İvaz Paşa”, 60. Yaşına Sinan Genim’e Armağan Makaleler, İstanbul 2005, s. 577-590; H.
Lowry, (Çev. A. Cemal), Osmanlı Döneminde Balkanların
Şekillenmesi 1350-1550 Kuzey Yunanistan’ın Fethi, İskânı
ve Altyapı Gelişmesi, İstanbul 2008, s. 21-22.
18

Hamamın enine sıcaklık düzenlemesine sahip
olması ve bu plân tarzında Anadolu’da inşa edilen hamamların da genelde XIV.-XV. yüzyıllara
tarihlendirilmesi incelediğimiz Tokat Beyobası
Hamamı’nın da yaklaşık aynı yıllarda yaptırılmış olabileceğini düşündürmekte ve tezimizi
destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır
(Erat 1997: 469).
Bu tarihleme binanın inşa ve mimari özellikleri ile de uyum göstermekte ve Hacı İvaz Paşa’nın faaliyetlerini sürdürdüğü dönemle çağdaş
izler taşımaktadır.
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ÖZ
Bu çalışmada Gümüşhane ili Kelkit ilçesine bağlı Sadak Köyü Satala antik yerleşiminin coğrafi ve tarihsel süreç içinde Kalkolitik dönemden günümüze fiziksel dokusunun oluşum ve değişim sürecine yer verilmiştir. Çalışma günümüzde
Sadak Köyü içinde yer alan yüzey araştırmaları, kazı çalışmaları ve III. derece
arkeolojik sit alanı olarak belirlenen Satala yerleşiminde tescillenen ve yerinde
yapılan araştırmalarla tarafımızdan tescile değer görülen anıtların sınıflandırılarak incelenmesini, Satala yerleşimi örneğinden hareketle sit alanlarının ve bu
alanlar içinde yer alan anıtların korunması için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makale ile Sadak Köyü Satala Antik yerleşiminde yapılan yüzey araştırmalarına ve daha önce gerçekleştirilen envanter çalışmalarına ilaveler yapılmış,
Sadak Köyü ve Satala antik yerleşiminin bilinçli bir koruma anlayışı çerçevesinde korunması vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sadak Köyü, Satala Antik kenti, Satala Kalesi, Su Kemeri, Kelkit
ABSTRACT
A PLACEMENT WHICH MUST BE PROTECTED
SADAK VILLAGE: SATALA ANTIQUE CITY
In this study, topographical and geographical location of Satala antique Settlement in Sadak Village is briefly described and beginning from Calcholitic period to the present day development process of the physical structure is explained.
This work aims, surface surveys, excavations and examine classified registered
monuments and monuments that registered by us in III. degree archaeological
site Satala settlement. The second aim of this work, improve recommendations
for protected areas starting from Satala settlement and monuments located in
these settlements. This article conducted addition to the surveys which completed before and made emphasised to protect within the framework of a conscious
conservation in Sadak Village Satala Antique City.
Keywords: Sadak Village, Satala Antique City, Satala Castle, Aqeduct, Kelkit
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Giriş
Bu çalışmada günümüzde Gümüşhane ili
Kelkit ilçesine bağlı Sadak Köyü’nde yer alan
Satala antik yerleşiminin coğrafi, demografik ve
ekonomik yapısı ile tarihsel süreç içinde Kalkolitik dönemden günümüze mekânsal dokusunun oluşum ve değişim sürecine yer verilmiştir. Satala yerleşimi Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun (KTVKBK) 05.04.1988 gün, 8 sayılı kararı ile III.
derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş,
yerleşimde yer alan ve anıt değeri taşıyan eserler
Trabzon KTVKBK’nun 01.06.2006 gün, 701
sayılı kararı ile tescillenmiştir. Çalışma Satala
yerleşimi örneğinden hareketle arkeolojik sit
alanlarının ve bu alanlar içinde yer alan tarihi
anıtların korunması için öneriler geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu kapsamda Satala yerleşimine ilişkin yüzey araştırmaları, kazı çalışmalarından edinilen bilgiler, Trabzon KTVKBK
tarafından tescillenen ve yerinde yapılan araştırmalar ile tarafımızdan tescile değer görülen
anıtlar sınıflandırılarak incelenmiş ve korunmalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
1. Sadak Köyü-Satala Yerleşimi
1.1. Coğrafi, Demografik ve
Ekonomik Yapı
Satala yerleşimi Gümüşhane şehir merkezine ortalama 88 km. uzaklıkta ve Kelkit ilçe
merkezinin 17 km. güneydoğusunda yer alan
Sadak Köyü sınırları içinde kalmaktadır (Fotoğraf 1), (Şekil 1) (Doğanay 2001: 4). 1840 yılında kaza merkezi olan Kelkit’in 1887 yılında
Gümüşhane Sancağı’na bağlanmasıyla Sadak
Köyü de Kelkit’e bağlı bir köy durumuna gelmiştir (Anonim 1982: 3215). Yeşilırmak’ın en
büyük kolu olan ve yerleşimin çevresinde genişleyen Kelkit (Lykos) Çayı ile bu çayın Sadak Köyü’nden geçen ve Sadak Baraj Gölü’ne
yönlendirilen kollarından biri olan Sadak Deresi yerleşimdeki tarım alanlarını beslemektedir
(Doğanay 2001: 2-3; Çiğdem 2002: 13, 16).
1.210 m. rakımlı dağlar ve platolardan oluşan
iki farklı coğrafi yapının oluşturduğu eşiklerle
çevrili yerleşimin birbirine paralel dağ sıraları

13

Fotoğraf 1: Sadak Köyü, 2012
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

ve akarsu vadileri ile oluşmuş bir topoğrafyaya sahip olduğu söylenebilir (Gattinger 1962;
Özer 1991: 314; Dayan 1991: 260-264; Doğanay 2001: 4, Tuncel 1996: 273). Doğu Anadolu
fay hattının uzantısı üzerinde ve birinci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Kelkit ve
Sadak Köyü 1992 Erzincan depreminde zarar
görmüştür (Tabban 1980: 158).

Şekil 1: Sadak Köyü (Kelkit Belediyesi Arşivi)

Bryer ve Winfield, 1985 yılında bölgede
yaptıkları yüzey araştırmalarında (Bryer and
Winfield 1985: 13-14), Kelkit Çayı’nın kollarından Dayası Deresi’nin kuzeyi ve Kelkit şehir
merkezinin güneyini Satala’nın bulunduğu alan
olarak tanımlamakta ve Satala’nın çevresinde
yer alan yerleşimlerden su ve yiyecek açısından
daha iyi konumda olduğunu ifade etmektedir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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1870 tarihli Trabzon Salnamesi’nde Kelkit’e
bağlı 95 köyden biri olan Sadak’ın bu yıllardaki
nüfusu bilinmemektedir. 1997 yılında nüfusu
1.467 olan yerleşimin yıllar içinde engellenemeyen şekilde göç verdiği, 2000 yılında 1150
olan nüfusun 2012 yılında 446’ya düştüğü
görülmektedir
(http://www.yerelnet.org.tr/
koyler/koy.php?koyid=247656). Satala adını
taşıyan antik yerleşim üzerine 1940’lı yıllarda
kurulan ve günümüzde cami, ilkokul, sağlık
ocağı ve PTT şubesi ile 120 hanelik Sadak Köyü’nün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır (Anonim 1904: 119; Anonim 1982:
3219; Anonim 1997: 11).
1.2.Tarihsel Süreçte Sadak Köyü
ve Satala Yerleşimi
Tarihsel süreçte Kapadokya bölgesini Karadeniz’e bağlayan geçiş yolları üzerinde yer alan
Satala yerleşimi sırasıyla Hitit (Adontz 1946:
2; Kırzıoğlu 1991: 69-70; Akagün 1991: 26),
Asur, Pontus (Akagün 1991: 44), Urartu (Akagün 1980: 2-3; Bryer ve Winfield 1985: 300;
Çiğdem 2008: 27), (Çiğdem ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmaları da bu bilgileri
desteklemektedir), Pers-Sasani, Makedonya,
Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumundadır.
Bölgede ilk yerleşimin Kalkolitik döneme
tarihlendiği düşünülmektedir (Mitfort 1974a:
242; Sagona and Sagona 2004: 161, 237, 238;
Akagün; 1980:1; Lightfoot 1990: 304). Ancak
eski Tunç ve Demir çağlarına ait keramik parçaları dışında bu döneme ait bir mimari eserin
bulunmaması bu olasılığı zayıflatmaktadır. Satala’nın bir Hitit kenti olabileceği ve Sadak Köyü’nün üzerinde kurulduğu yaklaşımından hareketle bölgede bilinen ilk yerleşimin Hititlerle
başladığı ifade edilmektedir (Adontz 1946: 26;
Akagün: 1980: 1).
Satala’nın batı Gümüşhane ve çevresinde egemen olan (Belli 1982: 141-146) Urartu
uygarlığı döneminde de kullanıldığı bilinmektedir. Bölgede daha sonra egemen olduğu ileri sürülen Med, Pers-Sasani uygarlıklarına ait
izlere ise henüz rastlanmamıştır (Tuğlacı 1985:
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

139-140; Akagün 1980: 74; Akagün 1991: 143,
Çiğdem 2008: 76; Yurttaş 2008: 186), (Çiğdem
ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmaları da bu bilgileri desteklemektedir). M.Ö. 331
yılında Sadak Köyü de dâhil Kelkit ve çevresi
Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir (Tuncel 1985: 273; Çiğdem 2002: 4651; Lightfoot 1998: 302). M.S. 54-68 yılları
arasında Satala ve çevresinin Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli askeri karakol
(ordugâh-castra stativalar) ve ikmal üssü olarak
kullanılmak üzere stratejik olarak kurulduğu
(Mitfort 1974: 161, Çiğdem vd. 2004: 167168) anlaşılmaktadır (Lightfoot 1990: 299;
Çiğdem vd. 2006: 58; Çiğdem 2008: 76).
M.S. 1. yüzyılda Sadak Köyü’nden tali
doğu yolları kullanılarak Melitene’ye (Malatya) (Akagün 1980: 74) ve oradan da Samosata
(Samsat) ve Suriye’ye ulaşıldığı bilinmektedir (Honigman 1970: 5; Lightfoot 1990: 299;
Çiğdem 2002: 23-25; Çiğdem vd. 2008: 76).
Ramsey Satala’nın antik dönemdeki ulaşım
ağını Satala’dan gelip Arauraka’dan (Arapgir
yakınları) Melitene’ye ve Fırat’ı takiben Suriye vilayetinden Samosata’ya (Samsat) giden bu
yollar ile tanımlamaktadır (Ramsey 1960: 56).
Bundan başka Trabzon Zigana üzerinden Satala’ya uzanan bir Roma yolu ile (Crow and Bryer
1997: 287-288), yerleşimin batısında Nicopolis
(Yeşilyayla) üzerinden Anadolu’nun batısına
uzanan bir başka yolun varlığı da vurgulanmaktadır (Bryer and Winfield 1985: 8, 12).
Kaynaklarda Anadolu’nun doğusunda Roma
dönemi mil taşlarının bulunduğu bölgeler arasında Satala antik kentinden söz edilmekte (French
1988: 145; Mitfort 1998: 265) ve Satala Kalesi’nin konumunun Roma askeri dehasının önemli
bir kanıtı olduğu ifade edilmektedir. Bu dönemde
yerleşimin kuzeyde Satala-Refahiye hattı ve güneyde Erzincan-Fırat Vadisi aracılığı ile doğudan
Anadolu’ya uzanan güzergâhı kontrol ettiği (Bryer and Winfield 1985: 33) ve M.S. 502 yılında
Sasani’lerle yaşanan savaşta önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir (Procopius 1914: 2-5).
Trabzon-Samsat
(Samosata-Adıyaman)
askeri yolunun ulaştığı çok önemli bir kav-
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şak noktası olan Satala (Şekil 2) (Çiğdem vd.
2007: 502) M.S. 1.yüzyıldan itibaren önemini
korumuştur. Su sorununun olmaması (Mitfort
1974: 165), Spikor Geçiti aracılığıyla verimli topraklara sahip Acilisene’den (Erzincan ve
Dersim bölgesi) sebze-meyve temin edilmesi,
konum avantajıyla Fırat ve Acamsis’in (Çoruh)
yüksek vadilerinde yer alan Eriza (Erzincan)
bölgesinin de kontrol ve gözetlenmesine olanak
tanıması (Yorke 1896: 462; Çiğdem vd. 2005:
286) ve Kelkit Çayı’nın doğal bir engel oluşturması (Strabon 1993: 21; Yücel 2003: 18) Satala
ve çevresinin avantajlı görülerek tercih edilmesine neden olmuştur.
Roma imparatoru Traianus’un (M.S. 98117) Kafkas ve Euxin (Karadeniz) prenslerinin
davetini kabul ederek Ermenistan’a düzenlediği seferde Satala’da konaklaması (Adontz 1970:
62; İplikçioğlu 1997: 64; Tozlu 1991: 101-112;
Yücel 2003: 13-18; Strabon 1993: 28) ve bu
olayın Traianus sonrasında da uzun yıllar ha-

Şekil 2: Satala Antik Kenti
(Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Arşivi)

tırlanıyor olması Satala’da M.S. 5. yüzyıla kadar
inşa edilen karakolları açıklamaktadır (Cumont
and Cumont 1906: 345; Akagün 1980: 74-75;
Lightfoot 1998: 277). Bu dönemde din işleri
bir Hıristiyan komite ve kilisesi Nikaia (İznik)
konsiline dâhil bir rahip tarafından yönetilen
Satala çevresinde bulunarak M.S. 6. yüzyıla tarihlenen kalıntılar, yerleşimin uzun yıllar önemini koruduğunu göstermektedir.
Bizans İmparatorluğu döneminde (M.S.
635) Sasani devletine karşı açılan savaşlar ne-
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deniyle Sadak Köyü ve Kelkit M.S. 7. yüzyılın
sonuna kadar Bizans-Sasani savaşlarına sahne
olmuştur (Honigman 1970: 50-51; Anonim
1970: 165-166; Akşit 1970: 181; Ostrogorsky
1986: 194; Çiğdem 2002: 48; Gibbon 1987:
345). Bölgede M.S. 7. yüzyıldan M.S. 13. yüzyıl
arasında Bizans hâkimiyeti sürmüş ve M.S. 13
yüzyılda Sadak Köyü dâhil olmak üzere Kelkit
bölgesini hakimiyetine alan Komnenoslar bölgeye kısa süreli de olsa yeniden siyasi ve ekonomik canlılık kazandırmıştır.
1016 yılında Sadak Köyü ve Kelkit’e gelerek
1058 yılında bölgeye egemen olan (Anonim
1997: 12; Çiğdem 2008: 46, 47) Selçuklular
öncesinde bölgede Anadolu’dan göç eden Türkmen oymaklarının yerleşmiş olduğu günümüze ulaşan Selçuklu eserlerinden [Çamur Köyü,
Şeyh Kasım Kümbeti, (http://www.gumushanekulturturizm.gov.tr) (2006 yılında Kelkit
Belediyesi tarafından restore edilmiştir)] anlaşılmaktadır. Sadak Köyü ve Kelkit bölgesinin
M.S. 14. yüzyılın ikinci yarısında önce Çepnilerin, 1514 Çaldıran Savaşı sonrasında da Osmanlıların hâkimiyetine geçtiği (Turan 1971:
51; Uzunçarşılı 1986: 271; Hacıahmetoğlu
2007: 13), Kelkit ve Sadak dahil bölgedeki kırsal yerleşimlerin sancak merkezi olan Bayburt’a
bağlandığı bilinmektedir. 1840 yılında kaza
konumuna getirilen Kelkit ve kırsal yerleşimlerinden 1904 tarihli Trabzon Salnamesinde söz
edilmektedir.
Bu yıllarda Kelkit ilçe merkezi 25.903 Müslüman, 511 Rum ve 250 Ermeni nüfusa sahip
iken, Sadak Köyü’nün nüfus değerleri bilinmemektedir (Anonim 1869: 141; Anonim 1904:
119-120). 1916 yılında Kelkit ve kırsal yerleşimlerin stratejik önemini bilen Rus birliklerinin Bayburt çevresine yerleştikleri (Tozlu 1991:
101-112) ve 1918 yılında bölgeden uzaklaştırıldıkları bilinmektedir (Yücel 2003: 18; San
1987: 76; Tozlu 1991: 105, 106) . Bu tarihe kadar Trabzon iline bağlı olan Kelkit’in 1925 yılında Gümüşhane iline bağlı bir ilçe konumuna
gelmesiyle Sadak Köyü de Kelkit köyleri arasına katılmıştır (Tuncel 1996: 273-276; Doğanay
2001: 4).
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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1.3. Sadak Köyü ve Satala
Yerleşiminin Mekânsal Gelişimi
Sadak Köyü merkez yerleşiminin Türk-İslam dönemi fiziki dokusunun tarihsel sürecine ilişkin yeterli sayıda yazılı ve görsel belge
olmadığı veya -var ise- bu tip belgelere henüz
ulaşılamadığı için bilgi edinilememiştir. Sadak
Köyü’nün bir süre Urartu hâkimiyetinde kaldığı
bilinmekle birlikte yerleşimde Urartu uygarlığına ilişkin verilere ulaşılamamıştır (Bryer and
Winfield 1985: 300).
Bölgede ilk çalışmaları yapan Trabzon Konsolos vekili olan İngiliz tarihçi Biliotti, Satala’nın
yer aldığı Sadak Köyü ve çevresinin dağlarla çevrildiğini ve Bayburt’tan Erzincan’a giden dar vadide kurulduğunu ifade etmektedir. Biliotti’nin
çalışmasını British Museum’da Department of
Antiquities Greek and Roman’da bulunan raporundan aktaran Mitfort ise Satala’nın Fırat’ın biraz yukarısında Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e
doğru uzanan dağlar arasında güçlükle tanımlanan bir yerde ve değişik güzergâhların ortasında, dağların çevrelediği bir vadide yer aldığını
belirtmektedir (Mitfort 1974: 165-166; Mitfort
1974a: 241). Cumont kardeşler bol su kaynakları
olan Satala ve çevresinin bereketli topraklara sahip olduğunu ve bölgenin Sipikor Geçidi ile Erzincan’a bağlandığını ifade etmektedir (Cumont
and Cumont 1906: 344-345).
Satala’nın çok önemli bir güzergâh üzerinde olmasının Roma döneminde bölgede askeri bir üssün kurulmasına neden olduğunu
düşünen araştırmacılar olduğu kadar (Mitfort
1974: 161; Çiğdem vd. 2004: 167-168; Çiğdem
vd. 2007:502; Procopius 1914: 2-5), Satala’nın
güçlü bir stratejik konumunun olmadığını, ancak Roma İmparatorluğu’nun doğusunda Trabzon’dan Samosata’ya uzanan askeri yol üzerinde
kurulmuş olmasından dolayı önemli bir yerleşim olduğunu söyleyen araştırmacılar da bulunmaktadır (Cumont and Cumont 1906: 343).
Bazı araştırmacılar Satala’nın kuruluşunun
bölgede barışın hüküm sürdüğü günlerde başlatılmış olabileceğini ve yerleşimin savunma
amacından çok, geçici bir askeri kamp yeri olarak kullanılmış olabileceğini düşünmektedir
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

(Bryer and Winfield 1985: 14). Stratejik konum avantajına rağmen yerleşimin deniz seviyesinden 1.650 m. yükseklikte, izole edilmiş olması ve kış aylarında kar yağışı sebebiyle yolun
kapanması gibi nedenlerle Satala’nın yer seçimini uygun görmeyen araştırmacılar da bulunmaktadır (Mitfort 1997: 503; Lightfoot 1998:
277). Satala’nın Roma döneminde askeri garnizon kenti olarak kurulması hakkında da farklı
görüşler vardır. Mitfort ve Russell, Nero’nun
saltanat yıllarında Corbulo’nun doğu seferi sırasında (M.S. 62) burada bir askeri garnizon
kurmuş olabileceğini ifade etmektedir (Mitfort
1974: 166; Russell 1987: 249). Gregory ise gerekçe göstermeksizin kale surlarının, Roma’ya
bağlı doğu eyaletlerinin revizyonu sonrasında
(M.S. 71-72) yapıldığını, Kale dışında gelişen
kentin M.S. 2. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın
başlarından itibaren kurulmaya başladığını ifade etmekte ve Satala’nın M.S. 7. yüzyıla kadar
askeri garnizon olarak kullanıldığını belirtmektedir (Gregory 1996: 39, 42). Satala’nın Caesar
döneminde Anadolu’nun doğusunda Pontus
Krallığı’na karşı yürütülen seferler sırasında
kurulduğunu ileri süren araştırmacılar da bulunmaktadır (Çiğdem 2008: 81).
Satala yerleşiminin ilk yerleşim sahası olarak
bilinen ve günümüzde sur kalıntılarından anlaşılan Kale yerleşimiyle kurulduğu söylenebilir.
Yerleşimin M.S. 2. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın başlarından itibaren Roma askeri garnizonu
ve Kale çevresinde geliştiği düşünülmektedir
(Gregory 1996: 39, 42; Mitfort 1974: 161; Cumont and Cumont 1906: 343).
Bizans tarihçisi Procopios İmparator Justinianos döneminde (M.S. 482-565) kenti
Pers-Sasanilere karşı savunmak amacıyla mevcut kale duvarlarının kısmen yıkılarak kulelerin
güvenliğini sağlayacak uzun ve yüksek yeni bir
duvar ile güçlendirildiğini, ayrıca yakın çevrede
Osroene olarak anılan bölgede çok güçlü yeni
bir kalenin de yapıldığını ifade etmekte, ancak
Kale surlarının onarım tarihine ilişkin kesin bir
bilgi aktarmamaktadır (Procopius 1914: 1-5).
Kentin stratejik açıdan önemli bir kavşakta olması Kale’nin batı surlarının uzatılmış olması
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Fotoğraf 2: Satala Antik Kenti, Kale Surları, 2012,
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )
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Fotoğraf 3: Satala Antik Kenti Su Kemerleri, 2012,
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

lejyonunda görev yapan askerlere ait olduğu
tespit edilen 5 mezar taşı da (French 1982: 6;
1994: 44-45) Satala antik kentinin Roma garnizon kenti olduğunu göstermektedir. Bundan
başka antik kentin kurulduğu alanda bulunarak

1. Kale 2. Sivil Yerleşim 3. Su Kemeri (Aqueduct) 4. Su
Kaynağı 5. Sınırlar Dışındaki Yerleşim
ŞEKİL 3: Satala Antik Kenti, Kale (Lightfoot 1992)

ile ilişkilendirilmektedir (Bryer and Winfield:
1985: 14). Procopius’un tanımlamaları Sadak
Köyü’nün kurulu olduğu ve günümüzde bir kısmı kuzeyden köy yerleşimine dayanan ve M.S.
6 yüzyılda inşa edilmiş surlara ait harabeleri
tanımlamaktadır (Fotoğraf 2, Şekil 3). Bölgede yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında ele
geçirilen askeri garnizona ait mühür ve sikkeler
(Lightfoot 1992: 291; Cumont and Cumont
1906: 345), Satala antik kentinde Kale ve Biliotti tarafından bazilika olarak tanımlanan
(Mitfort 1974a: 228) su kemerlerinin bölgede
Roma dönemine ait önemli mimari kalıntılar
olduğunu göstermektedir (Fotoğraf 3).
Satala’da bulunduğu ileri sürülerek Taylor
tarafından 1868 yılında kopya edilen ve günümüzde Erzurum Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde sergilenen (Taylor 1868: 289) ve Yorke
tarafından bulunan yazıtlar (Yorke 1896: 306)
ile French tarafından bulunarak Apollinaris

Fotoğraf 4: Satala Antik Kenti, Bronz Kadın Büstü
(Afrodit) (Yorke 1896, www.google.com.tr)

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen 15.
Legion Apollinares’e ait tuğla parçaları üzerindeki armalar ile tuğra parçası da Satala antik
kentinin 15. Legion’un bir karargâhı olduğuna
işaret etmektedir.
Prokopios’un ifadesi ile yaklaşık 155.955
m²lik bir alanı kaplayan Satala kenti sadece
stratejik düşünceyle Roma devlet sınırının ileri
karakolu görevini yerine getirmek için kurulmuş olmalıdır. Roma döneminde kentin gelişimini devam ettirdiği söylenebilir. Günümüzde
Londra British Museum’da sergilenen, M.Ö. 2.
yüzyılın sonlarına tarihlendirilen ve bir tanrıçayı
tasvir ettiği ifade edilen bronz kadın büstünün
(Fotoğraf 4) -yeri bilinmemekle beraber- Satala yakınlarında Roma döneminde bir mabede
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Fotoğraf 5: Satala Antik Kenti, Kabartma
(Taylor 1868, www.google.com.tr)

ait olabileceği düşünülmektedir. (Akagün 1980:
80; Russell 1987:249; Yorke 1896, Çiğdem
2008:28). Bundan başka köyün Mantara Yolu
üzerinde 105x75x45 cm. ölçülerinde sarımtırak
bir taş parçası üzerinde yer alan kadın tasviri de
zafer tanrıçası Nike’a atfedilmektedir (Yorke
1896: 461; Lehmann-Haupt 1988:700; Taylor
1868) (Fotoğraf 5). Büstün ve Nike kabartmasının Satala’ya ait olmadığını ve başka bir mabetten buraya getirilmiş olabileceğini düşünen
araştırmacılar da bulunmaktadır (Cumont and
Cumont 1906: 350).
Bundan başka birçoğu Roma döneminde
nekropol olduğu düşünülen ve günümüzde köyün dışında kalan ve Cirit Tepesi olarak bilinen
alandan çıkarılmış Roma ve Erken Hıristiyanlık dönemine tarihlenen mezar taşları, sikke,
çanak-çömlek, mühür vb. buluntular kentin
Roma dönemi gelişim süreci hakkında fikir vermektedir (www kelkitcayı.com tarih 1; Çiğdem
vd. 2006:58, Çiğdem 2008:85). Cirit Tepesi’nde
bulunan ve 1874 yılında Biliotti tarafından belgelenen 200’e yakın mezar taşı (Mitfort 1974:
239), Lightfoot’un 1990 yılı araştırmasında
M.S. 2.-6. yüzyıllara tarihlenen ve üzerinde
“Legio 15. Apollinaris” damgası olan buluntular
ile mezar stellerinin birinin kitabesinde yer alan
Grek dilinde yazılmış ifadelerden (Fotoğraf 6)
(French and Summerly 1987: 17,18; Lightfoot
1990: 299-311) hareketle Lightfoot Kale dışında kuzeyde bir Roma dönemi yerleşiminin olabileceğini vurgulamaktadır. Lightfoot’un Sadak
Köyü’nün güneyinde yer alan ve doğu duvarına ait temellerin halen okunabildiği küçük bir
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Fotoğraf 6: Satala Antik Kenti, Mezar Steli
(Taylor 1868, www.google.com.tr, Erzurum Arkeoloji
Müzesi’nde sergilenmektedir)

kilise kalıntısından söz etmektedir (Lightfoot
1992: 290-292). Erken Hıristiyanlık döneminde inşa edilmiş olabileceği düşünülen kilisenin
yeri tarafımızdan yerinde yapılan incelemelerde
tespit edilememiştir.
Buluntuların çıkarıldığı alanlar ile günümüze ulaşan surlardan Satala kentinin ilk yerleşim
alanlarının Cirit Tepesi’nde bulunan nekropol
ile günümüzde Sadak Köyü yerleşiminin doğusuna dayanan surların bir kısmında yer aldığı
söylenebilir. Justinianos’un ölümünden sonra Kale içi yerleşimi başta olmak üzere kentin
önemi azalmış ve gelişimi yavaşlamıştır (Bkz.
Şekil 3). Kale’den günümüze ancak temel duvarları ulaşabilmiştir. Bu bağlamda kentin doğu
etkisinde kalan ve zaman zaman gelişen bir
Roma şehri olduğu görülmektedir.
Heraklios zamanında Pers-Sasaniler tarafından istila edilen kent harap edilmiş (Bryer and
Winfield 1985; Çiğdem 2008: 78) ve ilk İslam
akınlarıyla yerleşimin mekânsal dokusu tanınamayacak duruma gelmiştir. Bu nedenle kentin
Ortaçağ dönemi fiziki durumu takip edilememektedir.
Kale yerleşiminde Roma dönemi nekropol
alanı (French and Summerly 1987: 17), su kemerleri (Bkz. Fotoğraf 3), günümüzde Gölbaşı
mevkiinde yer alan sarnıç (Lightfoot 1992: 302)
ve Lightfoot’un söz ettiği kilise alanı (Lightfoot
1992: 291-292) dışında Roma dönemi yerleşim
alanlarının tespit edilemediği, Selçuklu yerleşiminin varlığı henüz bilinmemekle birlikte, mekânsal dokusunun da izlenilemediği söylenebilir.
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Sadak Köyü yerleşiminde 15. yüzyıl Osmanlı
dönemi yerleşim alanlarının yaklaşık sınırlarını tespit edilmesine yardımcı olan yapı ise köy
içerisinde 12 Ocak 2012 tarihinde yanan köy
camisinin güneydoğusunda ve tarihi mezarlığın batısında bulunan hamamdır (Fotoğraf 7),
(Lightfoot 1992: 303). Yapım tarihi ve banisi
bilinmeyen, ancak plan şeması, malzeme ve
malzeme kullanım tekniği açısından 15. yüzyıl
sonu Osmanlı hamamlarının mimari özelliklerini yansıtan hamamın 16. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir

Fotoğraf 7: Sadak Köyü, 2012, Hamam
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

(Glück 1927:269-279; Klinghardt 1927: 70-81;
Aru 1949: 32-40; Ülgen 1950: 174-177; Eyice
1960: 108-116; Önge 1978: 9-12,19,-28, 53-54
). Sadak Köyü’nde ilk Osmanlı yerleşimi bölgenin Çaldıran Savaşı sonrası (1514) Osmanlı
hâkimiyetine girmesi ile hamam ve çevresini
kaplayan alanda gerçekleşmiş olmalıdır.
Sadak Köyü’nün 17.-18. yüzyıl Osmanlı yerleşim alanları henüz tespit edilememiştir. 19.
yüzyıl Osmanlı yerleşim alanlarının mekânsal
dokusu 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı
yerleşim alanını işaret eden hamam, 19. yüzyıl mezar taşlarını andıran şahideleri nedeniyle bu yüzyıla tarihlenen mezarlık (Fotoğraf 8),
(Yüksel 1997: 226-227), kitabesinden 1246H/
M1830-31 yılında Eyyüpoğlu Firuz Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan (Yüksel 1997: 224)
köy cami (Fotoğraf 9) ve cami ile aynı tarihlerde yapıldığı düşünülen çeşmenin (Fotoğraf
10) arasında kalan alandan izlenebilmektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında mezarlık, cami ve
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Fotoğraf 8: Sadak Köyü, Tarihi Mezarlık, 2012
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

Fotoğraf 9: Sadak Köyü, Cami, 2012
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi)

Fotoğraf 10: Sadak Köyü, Çeşme, 2012
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

çeşmenin bulunduğu alanın yerleşime açıldığı ve 1940-1950’lerden itibaren yerleşimin bu
alanlar dışında köy yerleşiminin kuzeyinde kalan ve Gölbaşı Mevki olarak anılan alana doğru
gelişim gösterdiği bilinmektedir. Günümüzde
köy yerleşiminde belirgin bir değişim gözlenmemekle birlikte sağlık ocağı, ilkokul gibi kamu
yapılarının ve hatta yeni caminin de Kelkit Yolu
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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üzerinde inşa edilmesi gelişimin güneybatı yönüne kaydığını göstermektedir.
1.4. Sadak Köyü Satala Yerleşimi
Yüzey Araştırmaları ve Kazı
Çalışmaları
Bölgede 1800’lü yıllarda Hogarth ve Yorke adlı tarihçiler tarafından gerçekleştirilen ilk
yüzey araştırmalarında Roma Apollinaris Lejyonuna ait mühürler bölgenin tarihi süreci ve
yerleşimin mekânsal yapısı hakkında fikir vermektedir (Yorke 1896: 460-467; 1898: 306322). 1866 yılında Satala yerleşimini de içerecek
biçimde bölgeyi kapsayan yüzey araştırmalarına
başlanmış ve aynı yıl J. G. Taylor tarafından bölgede bir başka yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.
Bölgede bulunarak günümüzde bir bölümü
Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen yazıtların kısmen 1868 yılında Taylor tarafından
kopya edildiği (Taylor 1868: 289) ve Taylor’a
refakat eden Fransız konsolosu Courtois’un
Moniteur Gazetesi’nin 17 Aralık 1866 tarihli
baskısında çok sınırlı da olsa bölge hakkında
bir rapor yayınlandığı bilinmektedir. Taylor “Sadaksay Vadisi” olarak tanımladığı alanda kente
su getirmek amacıyla Romalılar döneminde inşa
edildiğini belirttiği su kemerinin 7 gözlü ve sağlam olduğunu aktarmakta ve su kemerlerinin bir
hamama da ait olabileceğini söylemektedir. Ancak bu bilginin doğruluğu tartışmalıdır. Ayrıca
ilk kez Satala’da 1874 yılında Trabzon İngiliz
Başkonsolosluğu tarafından bir araştırma yapıldığı bilinmekle birlikte, bu araştırmanın içeriği
hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.
Roma dönemi öncesi eski Tunç ve Demir
Çağları’na ait bulgulara rastlanan yerleşimde, günümüze kadar gerçekleştirilen tek kazı
çalışması 1874 yılında Biliotti tarafından yapılmıştır. British Museum’da Grek ve Roma
Departmanında yer alan ve Mitfort tarafından
kopya edildiği bilinen Biliotti’nin kazı raporunda Satala ve Sadak Köyü’nün etrafının dağlarla
çevrili olduğu, Sadak’ın Bayburt ve Erzincan’a
giden dar vadideki yolun yakınında yer aldığını ve yerleşimin erken tarihlerden beri Fırat
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Şekil 4: Satala Yerleşimi Kale (Mitfort 1974)

kıyılarından Karadeniz’e doğru ilerleyen yol
güzergâhı üzerinde doğal geçişin sağlandığı bir
noktada kurulduğu aktarılmaktadır (Mitford
1974a: 225-244).
Biliotti’nin çizdiği Kale planı ile Cumont
kardeşlerin çizdikleri plan hem görünüş hem de
detaylar açısından önemli farklılıklar içermektedir (Şekil 4, 5).

Şekil 5: Satala Yerleşimi (Cumont and Cumont 1906)
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1985’de bölgede yaptıkları yüzey araştırmalarında daha çok coğrafi bilgiler üzerinde yoğunlaşan Bryer ve Winfield Satala Kalesi’nin bir
lejyon kalesi ve Roma askeri dehasının önemli
bir kanıtı olduğunu, 3 ana güzergâhı kontrol
ettiğini, ancak savunmasının zayıf olduğunu
ifade etmişlerdir (Bryer and Winfield 1985:
8-33). 1906 yılında Cumont kardeşler yerleşimin doğusunda bir dağ manzarası gibi göründüğünü ifade ettikleri Satala Kalesi’nden söz
etmekte, Roma kalelerine benzettikleri kale ve
surların iyi durumda olduğunu belirtmektedir.
Cumont kardeşler Satala’nın önemli bir güzergâh üzerinde yer aldığını ve Roma döneminde de devamlı ordugâh konumunda olduğunu
vurgulamakta, kentte yer alan ve çapları 5 m.’yi
geçen su kemerlerini kentin yıkılmaya başladığı
6. yüzyıldan öncesine tarihlendirmektedir. Cumont’lar bu dönemde kente su getiren kemerlerin 4’ünün sağlam olduğunu ifade etmektedir
(Cumont and Cumont 1906: 349-350). 1989
ve 1990’da bölgede çalışan bir başka araştırmacı Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nden
Lightfoot’un Satala antik kenti yüzey araştırmaları aynı adla Kültür Bakanlığı tarafından
yayımlanmıştır. Lightfoot’un 1989’da günümüzde Gölbaşı Mevkii olarak bilinen köyün
kuzeybatısında yer alan su kaynağı ve köyün
5 km. doğusunda Petekli Köyü güzergâhında
gerçekleştirdiği araştırma Kale ve su kemerleri
çevresindedir. Bu araştırma ile Roma ve Erken
Bizans dönemine ait olduğunu ifade ettiği buluntular hakkında bilgiler aktaran Lightfoot
öncelikli Kale olmak üzere Satala yerleşiminin
ölçekli bir planını da çıkartmıştır (Bkz. Şekil 3).
Lightfoot 1990 yılındaki araştırmasında ise
Satala’nın kuzeyindeki tepelerden birinin üzerinde küçük bir kilise veya şapel olarak isimlendirdiği bir yapıdan bahsetmekte ve bronz
sikkeler, tuğla, cam ve madeni eşya ile dört adet
Erken Bizans dönemine ait olduğunu belirttiği mezar taşlarını da tanıtmaktadır (Lightfoot
1992: 289-304, Çiğdem 2008:85). Satala ve
çevresinde sistematik ve geniş çaplı bir arkeolojik kazı yapılmaması nedeniyle, Satala ve çevresi hakkında söylenenler daha çok gözlem ve
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yüzey araştırmalarından ibarettir. Günümüze
kadar derinlemesine bir çalışmanın yapılmamış
olması antik dönemde Anadolu ve Kapadokya’dan Karadeniz’e açılan kapı konumunda olan
ve stratejik yapısıyla önemli bir yerleşim alanı
durumunda olan Satala’nın tarihi zenginlikleri
henüz ortaya çıkartılmamıştır.
Kentte 150 yıldan beri kaçak kazıların yapıldığını söyleyen Kelkit Kaymakamlığı günümüze kadar antik kentle ilgili hiçbir yerli
araştırmanın yapılmamış olduğunu ve buradan
çıkarılan birçok önemli eserin de yurtdışına kaçırıldığını ifade etmektedir. Satala antik yerleşimini hakkında Kelkit Kaymakamlığı tarafından bir rapor çalışmasının başlatıldığı, raporun
tamamlanması ve Bakanlık onayının verilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını
ifade edilmesine karşın, 2012 yılında başlaması
planlanan kazılar henüz başlatılamamıştır.
2. Sadak Köyü: Satala Yerleşimi
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Bölgede var olan değerleri ortaya çıkarmak
ve dünya kültürüne kazandırmak amacıyla Satala yerleşimi ilk kez Erzurum KTVKBK tarafından 05.04.1988 gün ve 8 sayılı kararı ile III.
derece sit alanı olarak belirlenmiş, ancak alınan
kararda koruma altına alınan bölgenin sit türü
ifade edilmemiştir. Daha sonra Trabzon KTVKBK’nun 01.06.2006 gün ve 701 sayılı kararı
ile Sadak Köyü ve Satala yerleşimini de kapsayan bölge III. derece arkeolojik sit alanı olarak
belirlenmiştir (Şekil 6).
Sadak Köyü ve Satala çevresi için III. derece
arkeolojik sit alanlarına ilişkin 648 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 42. maddesi gereğince hazırlanan geçiş dönemi yapılanma koşulları da Trabzon KTVKBK’nun 26.04.2012
gün ve 445 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2.1. Sadak Köyü: Satala Yerleşimi
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Tescilli ve Tescili Önerilen
Yapılar
Satala yerleşiminde Erzurum KTVKBK’nun 05.04.1988 tarih ve 8 sayılı kararı
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Şekil 6:
Satala Kenti
III. Derece
Arkeolojik
Sit Alanı
(Trabzon
KTVKBK)

doğrultusunda III. derece arkeolojik sit alanı
sınırları içerisinde kalan ve Trabzon KTVKBK’nun 01.06.2006 gün ve 701 sayılı kararı ile
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer
alan alanda tescil edilen yapılar Kale, köy camisi, köy içi mezarlığı, su kemeri (Aqueduct) ve
hamamdır. Satala antik yerleşiminde Trabzon
KTVKBK 26.04.2012 tarih ve 448 sayılı karar
ile tescillenen köy camisinin yanında yer alan
çeşme ile köyün kuzey çıkışında günümüzde
Gölbaşı mevkii olarak anılan şenlik alanında
bulunan su deposu ve çeşmenin tescili de tarafımızdan önerilmektedir.
2.1.1. Tescilli Yapılar
Kale
Erzurum
KTVKBK’nun
tarafından
05.04.1988 tarih ve 8 sayılı kararı ile III. derece
arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan ve
günümüzde Sadak köy yerleşiminin kuzeybatısında yer alan Kale’nin tescili uygun bulunmuştur (Bkz. Şekil 6). Lightfoot oldukça yıpranmış
kale surlarının kale çevresinde dikdörtgen planı
doğrulayacak izler taşıdığını ve yaklaşık 15,7
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hektar alan kaplayan Kale’nin diğer legion kalelerinden biraz küçük olduğunu ifade etmektedir (Bkz. Şekil 3) (Lightfoot 1992: 300).
Günümüze kadar belli bir oranda korunmuş
olan kuzeydoğu ve güneydoğu yönündeki burçların temelleri kuzey duvarı boyunca gözlenmektedir. Kale içerisinde yapılan kaçak kazılar
sonrasında ortaya çıkan duvar kalıntıları, ikinci
burcun Kale duvarına ait taşlarla sonradan inşa
edilmiş olduğunu ve burada kullanılan taşların
kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvara ait olabileceğini göstermektedir (Lightfoot
1992: 300).
Biliotti’nin tanımladığı ve 1960’da Mitfort
tarafından fotoğrafları çekilen doğu kapısı
(Mitfort 1974: 232) yakınlarındaki moloz ve taş
malzeme ile yapılmış burç günümüze ulaşamamıştır. Kale dikdörtgene yakın planı ile (Yorke
1896: 460; Mitfort 1974: 272) Roma İmparatorluğu kalelerinden farklı olarak Avrupa’daki
kale örneklerine benzemektedir (Cumont and
Cumont 1906: 346).
Oldukça yıpranmış olan Kale surları bölgede ilk çalışmaları yapan Biliotti de dâhil olmak
üzere hiçbir bilim adamı tarafından bir bütün
olarak görülememiştir (Mitfort 1974: 167).
Biliotti’nin hazırladığı planda kuzeybatı ve
kuzeydoğu yönünde surları bir bütün olarak
görülmekteyse de, diğer yönlerde sur izlerini
sürdürülmemiştir (Bkz. Şekil 4) (Mitfort 1974:
227). Mitfort yerinde yaptığı incelemelerde Biliotti’nin planında görülen ve surlara dayanan
burçları kanıtlayan bir iz görmediğini ifade
etmekte ve Kale hakkında yanıltıcı bilgiler de
içeren Cumont’ların planının (Bkz. Şekil 5) Biliotti’nin planındaki burçların yerlerini doğruladığını aktarmaktadır (Mitfort 1974a dipnot:
7; 1974: 167).
1989 yılında son kez kalenin planını çıkartan Lightfoot belirli aralıklarla inşa edilen kare
planlı burçların temellerini kuzey duvarı boyunca gözlemlemiş, Cumont’lar ve Biliotti’nin
gösterdikleri kuzeydoğu ve güneydoğu köşe
burçlarını bir daha tanımlamıştır. Lightfoot
1990 yılı yüzey araştırmasında kalenin kuzeyinde 4 burç izi ile doğu duvarı boyunca yete-
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Fotoğraf 11: Satala Kenti, Kale Surları, 2012,
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

rince korunmuş bir başka burç daha saptamıştır
(Lightfoot 1992: 290).
Biliotti’nin planına göre doğu ve kuzey yönlerinde Kale girişini sağlayan kapılara (Bkz.
Şekil 4) atfederek batı ve güney yönlerinde de
kapıların olması gerektiğini ifade etmektedir
(Mitfort 1974: 167). Mitfort’un planında kuzey ve doğu kapılarını görülmekteyken (Mitfort 1974a: 228), Lightfoot’un planında sadece
doğu kapısı işlenmiştir (Bkz. Şekil 3).
6. yüzyılda yapıldığı ileri sürülen Satala Kalesi surları kısmen günümüze ulaşabilmiştir (Fotoğraf 11). Muntazam olmayan sur kalıntılarından tespit edilen Kale’nin Avrupa kaleleri ile
benzerlik gösterdiği söylenmektedir. Cumont
kardeşler kentin kalesi ile birlikte harabelerini
amfi tiyatro şeklinde yükselen bir dağın kenarında kendisini gösterir şekilde tanımlamaktadır (Cumont and Cumont 1906: 343,345-346;
Mitfort 1998: 268).
Kaçak kazılarla köylülerin define araması sonucunda kalenin kuzeydoğu köşesinde yaklaşık
8 m. genişliğinde altıgen masif bir kule tabanına sahip olan bir burç ortaya çıkarılmıştır (Fotoğraf 12) (Cumont and Cumont 1906: 307).
Buluntulardan Kale surları ve burçların muntazam dikdörtgen taş bloklarla örülü olduğu (Fotoğraf 13), aralarında düzensiz biçimde tuğla da
kullanıldığı görülmektedir (Akagün 1980: 78).
Kale içerisinde Justinianos döneminde yapılmış olduğu bilinen konutlara ilişkin izler okunamamaktadır. Cumont’ların planında görülen
(Bkz. Şekil 5) ve yüksekte yer alan Kale’den do-
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Fotoğraf 12: Satala Kenti, Kale Kuzeydoğu Burcu, 2012
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

Fotoğraf 13: Satala Kenti, Kale Surları
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

ğuya doğru alçalan topoğrafyaya paralel biçimde oluşturulan teraslar ve dış surlar günümüzde
de görülebilmektedir. Surların dışında ve birinci surdan farklı olarak burçsuz olduğu görülen
ikinci bir terasın Procopios’un söz ettiği ön
karakol hattı olduğu sanılmaktadır (Procopius
1914: 1-5). Ancak tarafımızdan yerinde yapılan
incelemelerde sur dışında herhangi bir yerleşimin varlığını gösterir izlere rastlanmamıştır.
Lightfoot bölgede yaptığı yüzey araştırmalarında bulduğu pek çok çanak-çömlek, kiremit
ve cam parçalarını değerlendirerek Satala’nın
sivil yerleşim alanı olduğunu düşünmektedir
(Lightfoot 1992: 291, 301) (Bkz. Şekil 3). Satala Kalesi’nin bölgede yer alan Kov, Keçi ve Canca kalelerine benzer yapım tekniği ile yapıldığı
görülmektedir.
Köy Camisi
Cami, köy içerisinde köy meydanı olarak bilinen alanda bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 9).
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Sadak köyünde köy meydanı olarak tanımlanan
alanda bulunan caminin mihrabı üzerinde yer
alan ve Fetih suresinin 1.-3. ayetlerinden alıntılarla desteklenen kitabe metninden (Fotoğraf 14) caminin 1246H/1830-1831M yılında
Eyyüpoğlu Firuz Bey tarafından yaptırıldığı
anlaşılmaktadır (Yüksel 1997:224-225). Ancak Firuz Bey’in kimliğine ilişkin verilere ulaşılamamıştır. Mihrap üzerinde yer alan kitabe
metnine (Fotoğraf 14) göre:

Özgün halinde 4 ahşap sütun üzerine dikdörtgen harimli, ahşap tavanlı olan caminin
bilinmeyen bir nedenle yıkıldığı ve mevcut
duvarları üzerine dikdörtgen harim alanı koru-

Fotoğraf 14: Sadak Köyü Cami Özgün Hali ve İnşa
Kitabesi, (Yüksel 1997)

Transkripsiyonu:
Bi’smi’llahi’r Rahmâni’r Rahîm: İnnâ fetahna leke fetahnâ mübîne
li-yağfira lekallahu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütemme ni’metahu
aleyke
ve yehdiyeke sırâtan müstakime ve yansurekallahu nasran azîzâ 124
Sâhibu
El-hayrât
ve’ıhasenât
essesehu Firuz
bin Eyyüb (Yüksel 1997: 225)
Tercümesi:
“Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla; Ey
Muhammed, Allah senin geçmiş ve gelecek
günahlarını bağışlar sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir. Böylece sana
kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım
eder 1246 H/M 1830-1831 Hayırla ve iyilik
sahibi Eyyüb oğlu Firuz onu yaptırdı” (Yüksel
1997:224-225). Bu sözler fetih suresinin 1-3.
ayetlerinden alınmıştır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

narak düz tavanlı şekilde yeniden inşa edildiği
(yeni inşa tarihi bilinmemektedir) anlaşılmaktadır (Yüksel 1997: 224).
Caminin portali kuzey cephesinin ortasındadır. Bu cephede kdörtgen formda kemerli pencereler bulunmaktadır. Caminin özgün
halinde üst katta yer alan pencerelerin kareye
yakın dörtgen formda olduğu ve kemerlerin caminin yeniden inşası sırasında eklenmiş olduğu
görülmektedir. Güney ve doğu cephelerinde yer
alan pencereler lentoludur (Fotoğraf 15). Harimin kuzeyinde yer alan üst mahfil tamamen
ahşap olup; mahfile çıkış portalin doğusundan
verilmiştir.
Caminin özgün halinde kuzeybatıda olduğunu düşündüğümüz minare günümüzde de
aynı yöndedir. Caminin yeniden inşası sırasında
yüksek bir kaide üzerine oturan armudi pabuç

Fotoğraf 15: Sadak Köyü Cami Yangın Sonrası Güney
Duvarı 2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )
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dışında, minarenin diğer bölümlerinin yeniden
yapıldığı anlaşılmaktadır (Bkz. Fotoğraf 9). Ancak minarenin özgün hali tespit edilememiştir.
Caminin minaresi hariç tamamı 12 Ocak 2012
tarihinde elektrik sisteminden meydana geldiği
ileri sürülen bir yangın sonucu yanmıştır (Fotoğraf 16). Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun (KVKBK) 26.04.2012 tarih
ve 448 sayılı kararı gereği III. derece arkeolojik
sit alanı sınırları içerisinde pafta 2 parsel 1629
da yer alan ve köy tüzel kişiliği mülkiyetinde
bulunan caminin beden duvarlarında raspalama (temizlik) çalışmaları yapılması uygun
bulunmuştur. Caminin özgün haline uygun
şekilde yeniden inşa edilip edilmeyeceği Trab-
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çıkışında da (Kelkit Yolu üzerinde) 2 adet olmak üzere 4 mezarlık daha bulunmaktadır. Bu
mezarlıklar hakkında kesin bir şey söylemek
şimdilik olanaksız görünmekle birlikte, antik
mezar stelleri (French and Summery 1987: 17)
ile mevcut mezar şahidelerinden ve yerinde yapılan araştırmalardan söz edilen 4 mezarlığın
tarihi niteliğinin olmadığı söylenebilir. Ancak pafta 2 parsel 1628’de yer alan ve Trabzon
KVKBK’nun 26.04.2012 tarih ve 448 sayılı
kararı ile III. derece arkeolojik sit alan sınırları
içerisinde kalan köyiçi mezarlığının taşınmaz
kültür varlığı olarak tescili uygun bulunmuştur.
Mezarlık, köy içerisindeki hamamın güneybatısında yer almaktadır (Bkz. Fotoğraf 8). Mezarlıkta son dönem Osmanlı mezarlıklarında
ki mezar taşlarını hatırlatır şahide örneklerinin
birinin kitabe metnin de:

Fotoğraf 16: Sadak Köyü Cami, Geçirdiği Yangın Sonrası,
2012 (http://koseninsesi.com/haber/upload/resimler/
haber/camii.JPG)

zon KVKBK’nun vereceği karara bağlıdır. Günümüzde caminin kullanılamayacak durumda
olması nedeniyle Cami Yaptırma Derneği köyün çıkışına, Kelkit yolunun alt kısmına yeni bir
cami inşa etmiştir.
Mezarlıklar-Köyiçi Mezarlığı
Köy içerisindeki hamamın güneybatısında
yer alan ve köy içi mezarlığı olarak tanımlanan
mezarlıkta (Bkz. Fotoğraf 8) son dönem Osmanlı mezar taşlarını hatırlatır şahide örneklerinin olması ve bunlardan birinin kitabe metninde yer alan 1243H/M1828’de yaptırıldığı
ibaresi (Yüksel 1997: 226-227) (Fotoğraf 17),
köy mezarlığının 19. yüzyılda oluşmuş olabileceğini düşündürmektedir. Köyiçi mezarlığı
dışında köyün kuzey çıkışında 2 ve güneydoğu

Transkripsiyonu (Ön Yüzü):
1-Huve’l Bâkî Beni Kıl
2-mağrifet Rabb-i Yez
3-dân bi hakk-ı arş-ı
4-a’zam nur-ı Kur’ân
5 okusun Fâtiha
6-kabrimde ihvân
7-1243
(Arka Yüzü)
1-Mâ şâ Allah
2-Sa’dullah (Yüksel 1997: 227)
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Tercümesi:
O Allah daima var olandır. Ey yaratıcı olan
Rabbim, beni büyük arşın ve Kur’ an nurunun
hakkı için bağışla Dostlar mezarımda Fatiha
okusunlar 1243H/M1828’ Allah nazardan saklasın Sadullah” yazısı yer almaktadır (Yüksel
1997: 226-227) (Fotoğraf 17).

Fotoğraf 17: Sadak Köyü, Köyiçi Mezarlığı Mezar
Şahidesi, (Yüksel 1997)

Su Yapıları-Su Kemeri (Aqueduct)
Sadak Köyü’nün 1 km. güneydoğusunda,
Sadak Deresi’ne yakın mevkide doğu-batı yönünde konumlanan ve yapım tarihi kesin olarak
bilinmeyen su kemerlerinin (Bkz. Fotoğraf 3),
kentin kurulduğu Roma devrinin son yıllarında
(M.Ö. 6. yüzyıl ortaları) inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir (Çiğdem 2008: 84). Su
kemerlerinin Justinianos’un Pers-Sasani istilası
sonrası gerçekleştirdiği geniş çaplı tadilat sırasında onarıldığı düşünülmektedir. Doğu-batı
yönünde sıralanan kemerler ve ayaklar yığma
taş örgü tekniğinde inşa edilmiş olup, su kemerinden günümüze sadece 5 ayak ulaşabilmiştir.
Özgün halinde 47 gözlü olduğu bilinen
(http://www.kelkit.bel.tr) su kemerleri bölgeyi ziyaret eden gezginler tarafından da tanımlanmaktadır. Fransız botanikçi seyyah Tournefort’un (Tournefort 1717: 422) ile 1866’da
köyü ziyaret eden Taylor su kemerlerinin Sadaksay Vadisi’nden Satala yerleşimine su ulaştırmak amacıyla inşa edildiğini aktarmakta ve
kemerlerin 7 gözünü sağlam olarak gördüğünü
ifade etmektedir (Taylor 1868: 289). Taylor’a
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

araştırmalarında refakat eden Fransız konsolos
Courtois su kemerlerini Moniteur gazetesinin
17 Aralık 1866 tarihli baskısında sınırlı da olsa
özet halinde yayınlamıştır. Su kemerlerinin
ölçülerine yönelik aktarımlar da çelişkilidir.
Cumont kardeşler çaplarının 5 m.’yi geçtiğini
belirttikleri kemerlerin 4 gözünü sağlam gördüklerini aktarmaktadır (Cumont and Cumont 1906: 342, 349). Akagün su kemerlerinin
4 m.yi, kemer ayaklarının ise 2 m.’yi geçtiğini
belirtmektedir (Akagün 1980: 80). Alanda herhangi bir kazı yapılmadığı için kemerlere ilişkin
ölçüler tespit edilememiştir. Ancak su kemerlerinden günümüze ulaşan kısımlarından alınan
ölçülere göre kemer çaplarının 4 m. ve kemer
ayaklarının yüksekliğinin de 2 m.’nin üzerinde
olduğu anlaşılmaktadır.
Biliotti bölgede apsise ait bir kalıntı ile 5 adet
payandanın kuzeyinde moloz taş ve kireçten
yapılmış dış duvarlara dayanarak gördüğü yapının bazilika olduğunu aktarmaktadır (Mitfort
1974: 233-235). Biliotti’nin gördüğünü söylediği apsise rastlamadığını ifade eden Lightfoot
ise Biliotti’nin bazilika olduğunu söylediği su
kemerini, küçük bir kilise olarak tanımlamaktadır (Lightfoot 1992: 290-302).
Gümüşhane Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15.09.2006 tarih ve 973 sayılı yazı ile
Trabzon KTVKBK’ndan kemerlerin onarımını
talep etmiştir. Ancak Trabzon KTVKBK’nun
kararı doğrultusunda rölöve-restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurul’a
sunulması istenilen su kemerlerine yönelik bir
çalışma henüz yapılmadığından su kemerleri
günümüzde oldukça bakımsız konumdadır.
Hamam
Köy içerisinde yer alan hamam, köyiçi mezarlığının kuzeyindedir (Bkz. Fotoğraf 7). Kitabesi bulunmayan ve kaynaklarda da adına
rastlanmayan hamamın ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Hamam
Osmanlı hamamlarında oldukça sık görülen
kare bir sıcaklık etrafında sıralanmış 2 veya 4
halvet biriminden oluşan plan şemasına sahiptir. Hamam plan şemasının yanı sıra (Eyice
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Fotoğraf 18: Sadak Köyü Hamam, Ilıklık Bölümü, 2012,
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

Fotoğraf 19: Sadak Köyü Hamam, Halvetten Sıcaklığa
Geçiş Kapısı, 2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

Fotoğraf 20: Sadak Köyü Hamam, Sıcaklık Kubbesi,
2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

1960: 112), moloz taş ve kısmen tuğla malzemenin kullanımı ve kullanım tekniği açısından
16. yüzyıl başı Osmanlı hamamlarının mimari
özelliklerini yansıtmaktadır (Glück 1927:269279; Klinghardt 1927: 70-81; Aru 1949: 32-40;
Ülgen 1950: 174-177; Eyice 1960: 108-116;
Önge 1978:9-12, 19-28, 53-55, 63-66, 95,96;
Önge 1988: 407-412; Hacıahmetoğlu 2007:
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Fotoğraf 21: Sadak Köyü Hamam, Sıcaklık Kubbe
Trompları, 2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

57-60, 77-88). Bölgede Osmanlı hakimiyetinin
1514 Çaldıran Savaşı sonrası sağlandığı dikkate alındığında, hamamın 16. yüzyıl başında inşa
edilmiş olabileceği düşünülmektedir.
Hamam son yıllarda ortaya çıkarılan kare
bir sıcaklık, bu mekândan ulaşılan ve güneydoğu yönünde kalan ılıklık (Bkz. Fotoğraf 7) ile
sıcaklığın iki yanında yer alan ve günümüzde
şahıs mülkiyetinde olan iki halvet hücresinden
ibarettir (www.kelkitcayi.com tarih 1). Kare
planlı sıcaklık ile halvetler arasında kalan dar
bir koridor üzerinde sıcaklıktan halvete geçiş
sağlayan kapı yarı seviyesine kadar kapatılmıştır (Fotoğraf 18). Hamamın doğuda bulunduğu
düşünülen portali bilinmeyen bir tarihte sökülmüş, sökülen portal taşlarının yeri çamurla kapatılmıştır. Portalin bulunduğu alanda olduğu
düşünülen ve günümüze ulaşamamış olan soğukluk bölümü yapılacak kazılarla ortaya çıkarılabilir. Hamamda sıcaklık mekânını örten
kubbeye ait bazı taşların yapı inşasında kullanılmak üzere köylüler tarafından sökülmüş
olması hamamın statiğini bozmuştur (Fotoğraf 19). İyi durumda olan kubbe tromplarına
(Fotoğraf 20, 21) karşın, yan yana basit kürevî
iki hücreden oluşan ve sivri bir kemerle geçilen
halvetler oldukça haraptır. Hamamda her hangi
bir bezeme unsuru yer almamaktadır.
Biliotti hamamı antik döneme ait bir yapı
olarak tanıtmakta, yapının işlevi hakkında yorum yapmamaktadır (Mitfort 1974: 232). Lightfoot ise hamamla ilgili olarak sadece bitişik,
kubbeli iki odadan ibaret olduğunu aktarmaktadır (Lightfoot 1992: 303). Daha önce ahır
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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olarak kullanılan hamamın bir bölümü köylülerin de girişimleriyle kurtarılmıştır. Hamamın
özgün yapısı yapılan tahribatlar sonucunda
kaybolmuştur.
2.1.2.Tescili Önerilen Yapılar
Çeşme
Köy camisinin kuzeyinde ve caminin giriş
portaline yaklaşık 3-4 m. mesafede yer alan çeşme, ayna taşı üzerindeki kitabesine göre cami
ile aynı tarihte (1830) inşa edilmiştir. Çeşmenin
kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, camiyi yaptıran Eyyüpoğlu
Firuz Bey tarafından inşa edilmiş olabileceği
düşünülmektedir.
Çeşmenin kitabesi günümüzde hayli tahrip
olmuş olduğundan kitabe metni net olarak okunamamıştır. Ancak 1830 tarihli olduğu kitabe
metni altında okunabilmektedir. Ayrıca sözlü
ve yazılı kaynaklar da (http://www.gumushane.gov.tr/cesmeler) bu bilgiyi doğrulamaktadır.
Çeşmenin üzeri ve kuzeyde yer alan haznesi kiremit kaplamalı kırma çatı ile örtülmüştür ve
çatıda 19. yüzyıl özelliklerini yansıtır bir ay yıldız motifi bulunmaktadır. Çeşmenin ayna taşı
seviyesinde yer alan 3 madeni lüle, suyu çeşme
önünde yer alan çeşme genişliğindeki oluğa ak-

Köy meydanı çeşmesi gibi düşünülmesi gereken ve köye içme suyu sağlayan çeşme, caminin şadırvanı olmadığı için abdest almak amacıyla da kullanılmaktadır. Günümüzde sağlam
bir görüntü veren ve işlevini sürdüren çeşmenin
beden duvarlarında raspalama yapılması gerekmektedir. Cami ile aynı tarihte inşa edilen
çeşme Erzurum KTVKBK ve daha sonra da
Trabzon KTVKBK tarafından tescile uygun
görülmüş olmasına karşın tescillenmemiştir.
Kitabe levhası, malzeme kullanımı ve bezeme
unsurları açısından 19. yüzyıl meydan çeşmelerinin mimari özelliklerini yansıtan çeşmenin
ivedilikle tescillenerek korunması gerekmektedir (Fotoğraf 22), (Hacıahmetoğlu 2007:117135; Önge 1997: 11-33, 37-41).
Gölbaşı Mevkii Çeşmesi ve
Su Deposu
Köyün kuzey çıkışında şenlik alanı olarak
kullanılan Gölbaşı mevkiinde yer alan su de-

Fotoğraf 23: Sadak Köyü, Tescili Önerilen Su Haznesi ve
Çeşme, 2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

Fotoğraf 22: Sadak Köyü, Tescili Önerilen Çeşme, 2012,
(Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )

maktadır. Güneyde yer alan lüle sonradan ilave
edilmiştir. Yapım tarihleri bilinmemekle birlikte beton malzeme ile inşa edilmiş olan çeşme
oluğu ile güneyde yer alan bir diğer oluğun çeşmeden sonra inşa edildikleri anlaşılmaktadır.
(Bkz. Fotoğraf 10).
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Fotoğraf 24: Sadak Köyü, Tescili Önerilen Su Deposu,
2012, (Ç. B. DİKMEN ve F. TORUK Arşivi )
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posu ve depodan gelen suyu göle akıtan çeşme sanat tarihi açısından önem arz etmektedir
(Fotoğraf 23, 24). Bu iki yapının Satala kenti
harabelerinden getirilen taşlarla yapılmış olmaları, tescili önerilen yapılar arasında yer almalarını gerekli kılmaktadır. Kalenin batısında yer
alan ve Biliotti tarafından geniş kare bir mekân
olarak tanımlanan bu alan (Mitfort 1974: 233234) görünüşe bakılırsa köy yerleşimine oldukça bol miktarda su sağlamaktadır.
3.Koruma Amaçlı İmar Planı
Kapsamında (KAİP) Sadak Köyü ve
Çevresinde Tescilli-Tescile Uygun
Yapıların Korunması İçin Öneriler
ve Sonuç
Sadak Köyü Satala antik kentinin kurulduğu
alan, bu alan dâhilinde yer alan köy içerisindeki
hamam, köyün kuzey çıkışında Kale sur kalıntıları (996 parsel) ve köyün 1 km. güneydoğusunda Sadak Deresi’ne yakın bir mesafede yer
alan su kemerleri (1158 parsel) Erzurum KTVKBK’nun 05.04.1988 tarih ve 8 sayılı kararı
gereği tescillenmiş, daha sonra tescilli bu yapılar, Trabzon KTVKBK’nun 01.06.2006 tarih ve
701 sayılı kararı gereği III. derece arkeolojik sit
alanı olarak belirlenen alan içerisinde kalmıştır.
Süreç içerisinde Trabzon KVKBK’nun 26.04
2012 tarih ve 448 sayılı kararı ile alan içerisinde
yer alan cami ve mezarlık da tescilli yapılar içerisine alınmıştır. Her iki kurulun Sadak Köyü
ile ilgili olarak almış olduğu koruma amaçlı
kararlar doğrultusunda Gümüşhane Valiliği İl
Özel İdaresi tarafından yerleşimin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlatılması istenmiştir. 2863 ve 3386 Sayılı Yasalar
kapsamında hazırlanan planlar Gümüşhane
Valiliği İl Özel İdaresi’ne istenilen raporlarla
birlikte teslim edilmiştir. Tarafımızca Trabzon
KTVKBK tarafından belirlenen III. derece
arkeolojik sit alanı içinde tescillenen tarihi yapıların devamı niteliğinde görülerek ivedilikle
tescillenerek korunması talep edilen 2 çeşme ve
1 su deposunun da tescilli önerilmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı
(KAİP) Trabzon KVKBK Mevzuatı’na uygun
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şekilde hazırlanarak lejant ve plan notları ile
desteklenmiştir.
Sahip oldukları sosyo-ekonomik, kültürel
ve fiziksel değerleri ile kültürel mirasımızın
önemli unsurlarından olan tarihi kırsal yerleşimler anıtsal-sivil mimari örnekleri ve yaşam
alanları ile günümüzde yok olmuş uygarlıkların
teknolojisi ve yaşam biçimi hakkında bilgi aktaran kültür varlıklarıdır. Az sayıda konut örneğine rastlanmakla birlikte, geleneksel yaşamın
günümüzde korunmaya çalışıldığı Sadak Köyü,
kurulduğu antik Satala yerleşimi üzerinde yer
alan Roma dönemine ait Kale surları ve su kemerleri ve cami, hamam ve çeşme gibi Osmanlı dönemi eserlerini günümüze taşıyan önemli
yerleşimlerden biridir. Roma ve Osmanlı döneminde ulaşım ağı açısından önemli bir konuma
sahip köyün tarihi dokusunu oluşturan cami
ile hamamın bulunduğu köy içi ile Kale’nin
yer aldığı köyün kuzey kısmında önemli bir
değişim yaşanmamıştır. Ancak Cumhuriyet’in
ilk dönemlerinde köyün kuzeydoğusu ve kuzeybatısındaki bölgelerde yeni yapılaşma görülmektedir. Günümüzde Sadak yerleşiminin
tarihi girdilerinden en önemlisi olarak görülen
köy çekirdeğini oluşturan bölge ile yerleşimin
ilk mahallelerinden cami ve hamamın yer aldığı
Cami Mahallesi olarak tanımlanabilecek alan
yerleşimin mekânsal gelişim süreci hakkında
bilgi vermektedir.
Kırsal yerleşimlerdeki kültürel mirasımız,
özellikle 1950 sonrasında uygulanan imar politikaları sonucunda geri dönüşü olmayan şekilde
tahrip edilmiş veya yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya kalmıştır. Bu tahrip ve yok olma süreçlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemler
uzun yıllar değişik platformlarda tartışılmış,
ancak etkin ve çözüm üreten sonuçlar alınamamıştır. Evrensel koruma söylemi ile bulunduğu
çevrenin, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamını
yansıtan ve gelecek kuşaklara doğru ve doğrudan bilgi aktaran değerler bütünü olarak tanımlanan kırsal yerleşimler ve bu yerleşimlerde
yer alan yapılar toplumun sosyal, ekonomik ve
kültürel yaşamını mekâna yansıtması nedeniyle
belge değeri taşımaktadır. Bu bağlamda kültürel
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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mirasımızın önemli yerleşimlerinden biri olan
Satala antik yerleşiminin bir bölümü üzerine
kurulan Sadak Köyü’nden günümüze ulaşan
tescilli ve tescilli önerilen yapıların kültür mirasımızı oluşturan somut örneklerden olarak
değerlendirilmesi gereklidir.
Sadak Köyü’nü de içine alan III. derece arkeolojik sit alanı içerisindeki tescilli yapılar (Kale,
köy camisi, köy içi mezarlığı, su kemeri ve hamam) ile tescili önerilen yapıların (su deposu ve
2 çeşme) mimari özellikleri, malzeme ve malzeme kullanım teknikleri ile belgelenerek gelecek
kuşaklara aktarılarak yaşatılması amaçlanmalıdır. Sadak Köyü’nde yer alan tescilli yapıların
özgün ve günümüz işlevlerine bakıldığında tek
fonksiyonlu özgün veya kullanılmayan (terk
edilmiş, yıkılmış, yanmış) yapılar olduğu görülmektedir. Tescilli ve tescili önerilen yapılar
(Kale, hamam ve su kemerleri dışında) özgün
kullanımını devam ettirmektedir. Bu yapılardan
cami de 12 Ocak 2012’deki yangına kadar ve
yenilenme sonrasında da işlevini sürdürmüştür.
Tescilli veya tescili önerilen yapılarda plan
ve malzeme açısından zaman içerisinde değişiklikler yapılmıştır. Bu yapıların ve çevrelerinin
sağlıklı bir şekilde korunması için hazırlanmış
olan KAİP’e bağlı kalınarak yapılacak belgeleme ve tescilleme çalışmalarının ardından
envanterlerinin hazırlanması gerekmektedir.
Sadak Köyü’nün sahip olduğu kültür değerlerinin yaşatılmasında Kelkit Belediyesi’nin de
destekleriyle tescilli ve tescili önerilen yapıların
rölöve-restitüsyon çalışmalarını takiben restorasyonları gerçekleştirilmelidir. Su kemerlerinin
onarımı için Gümüşhane İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün Trabzon KTVKBK’na göndermiş olduğu 15.09.2006 tarih ve 973 sayılı
yazı ile Trabzon KTVKBK 31.10.2006 tarih ve
853 sayılı yazısı ile rölöve projelerinin hazırlatılması kararını almış, ancak rölöve ve restorasyon projeleri henüz hazırlanmamıştır.
III. derece arkeolojik sit alanı içerisindeki
kalan Kale surları, su kemeri, cami, hamam ve
mezarlıktan oluşan 5 tescilli yapı ile 1 su deposu ve 2 çeşme oluşan tescili önerilen 3 yapının bulunduğu alanda geleneksel doku büyük
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

ölçüde yok olmuştur. Az sayıda olmakla birlikte
Kale surları içerisinde yapı izleri görülmektedir.
Tescilli ya da tescili önerilen yapıların, yandığı (cami), herhangi bir nedenle toprak altında
(Kale, hamam) kaldığı alanlarda olumsuz bir
görünüm sergileyecek yapılaşmalara izin verilmemelidir.
Tarihi dokunun korunması amaçlı hazırlanan KAİP, geleneksel özellik gösteren ev-sokak
ve tarihi doku-çevre ilişkisini muhafaza edebilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda plana
bağlı kalınarak yapılacak acil onarımlarda bu
ilişki tarihi doku içerisinde aslına uygun olarak
korunmalı, tescilli ve tescili önerilen yapıların
tavan, ocak, ocak nişi, merdiven ve korkulukları, saçak, baca vb. bölümlerinde -az da olsa- yer
alan süsleme unsurları tekrar onarılmak üzere
ele alınmalıdır. Bunlarla birlikte başta yanan
cami ve öncelikli iş olarak toprak altından çıkarılması gereken hamam ile çökmek üzere
olan su kemerlerinin onarımlarında kullanılacak malzemelerin aslına uygun seçilmesi ve
uygun teknikle kullanılması gerekmektedir.
Sadak Köyü ile Sökmen Köyleri arasındaki Sadak Deresi üzerine yapılacak Sadak Barajı’nın
inşası için Sadak antik kentinden götürülen taş
blokların Müze Müdürlüğü denetiminde antik
kentin surlarının bulunduğu alana taşınması gerektiğine dair; Trabzon KTVKBK, 25.05.2011
tarih ve 3439 sayılı bir karar almıştır. KAİP ile
tarihi yapıların bulunduğu dokuya yakın veya
doku içerisinde inşa edilen yeni binaların tarihi
dokuya sahip yapıların kat sayılarına, cephe düzenine, pencere, kapı, balkon vb. açıklıklardaki
biçim ve ölçülerine, çatı formlarına, sokak konumlarına, kullanılan malzeme ve tekniğine uygun olmalarına dikkat edilmelidir. Tarihi doku
içerisinde yeni yapılaşmaya izin verilmemeli ve
bu dokuya aykırı yapılacak yeni yapıların inşası
durdurulmalı veya yeni yapılaşmaya (Mardin,
Kastamonu, Sinop, Ankara kale içi vb. yerleşimlerde olduğu gibi) bu doku dışında inşa izin
verilmelidir. Cami ve hamamda olduğu gibi her
hangi bir tescilli yapının yıkılması, yanması ya
da toprak altında kalması vb. nedeniyle yeniden
yapılması istendiğinde; koruma altına alınmış
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geleneksel dokuya sahip yapı örneklerinde var
olan biçim, ölçü, malzeme, yapım tekniği, kat
yüksekliği, çatı malzeme ve biçimine, merdiven,
dolap vb. iç mekân elemanlarının biçim, ölçü
ve malzemeleri ile süslemelerine uygunluğu
sağlanmalıdır. Yeniden yapılması istenilen konutların geleneksel dokuya uygunluğunun sağlanması yanında; Trabzon KTVKBK’nun vermiş olduğu geçiş dönemi yapılanma koşulları
ile ilgili karar mahiyetindeki raporda belirtilen
açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.
1970’lerden itibaren arkeolojik sit alanlarında, Satala antik kentinin bir bölümü üzerine
kurulan Sadak Köyü’nde olduğu gibi bilinçli
bir koruma yaklaşımının başladığı söylenebilir.
Sadak Köyü’nde farklı işlevlere sahip 5 yapının
tescil edilmiş olmasına karşın, hayvancılık ve tarımsal alandaki gelişmelere koşut olarak köyde
gerçekleşen göçlerin yerleşim ve yapılar üzerinde olumsuz etkileri olduğu da görülmektedir.
Tescile değer konut örneğine sahip olmayan Sadak Köyü konutları, bölgenin III. derece arkeolojik sit sahası olması nedeniyle -sahiplerinin
yıkılması beklentisiyle- boş bırakılmakta veya
herhangi bir nedenle yıkıldığında bulundukları alanlar, çöküntü bölgelerine dönüşmektedir.
İmar rantı, modern mekân talebi ve özellikle
yukarda belirttiğimiz üzere bölgenin III. derece
arkeolojik sit sahası olması Sadak konutlarının
yok oluşunun diğer nedenleridir. Söz konusu
yok oluş süreci tarihi dokunun konumuna, köy
bütünü ile ilişkisine ve köyün gelişme baskısı
gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Köyde tarihi dokuyu içeren alanların ve var
olan konut yapılarının dış etkenlerden olumsuz
etkilenmesini engelleyecek tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Koruma kararlarında en uygun
yolun yapının kullanılması olduğu düşüncesiyle
cami, çeşme ve hamamın kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak, geleneksel ve çağdaş yaşam
koşullarına yanıt verecek, yaşanılabilir ve sağlıklı konuma getirilmesi sağlanmalıdır.
Erzurum ve Trabzon KTVKBK’nun kararları doğrultusunda III. derece arkeolojik sit
alanı olarak ilan edilen alanın, köy yerleşiminde
cami, hamam, mezarlık ve çeşmenin kapladığı
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bölge I. derece ve kaleden kalma surların bulunduğu alan ise II. derece arkeolojik sit alanı
olacak biçimde yeniden karara bağlanmasının
uygun olacağı düşünülmektedir. Alan içerisinde bulunan tescilli ve tescili tarafımızdan
önerilen yapıların hiç birinde koruma önlemi
bulunmamaktadır. Bu nedenle Trabzon KVKBK tarafından alanda yer alan yapıların korunmasına yönelik kararlar alınmalıdır. Alanda sit
sınırlarının algılanmasını sağlayacak ve ziyaretçileri alandaki yapı kalıntılarına yönlendirecek -niteliksiz iki levha hariç- bilgilendirme
ya da yönlendirme levhaları bulunmamaktadır.
Bu durum alana gelen ziyaretçilerine sadece
su kemeri ile hamam, cami ve çeşmeyi ziyaret
ederek alanı terk etmektedir. Su kemerine ulaşım Sadak Deresi ile köyü bağlayan bir yol ile
ikiye bölünmüştür. Sürekli taşıt trafiğine maruz kalan alanın çevresinde bir koruma şeridi
bulunmamaktadır. Alanda otlatılan sürülerin
engellenmesi için koruma alanı çevresinin tel
vb. örgü ile çevrilmesi gerekmektedir. Hatta
ilgili kurum tarafından gerekirse sit alanları
girişine bir bekçi kulübesi yapılarak görevli tayin edilmelidir. Günümüzde kişi mülkiyetinde
olan ve halen tarla olarak kullanılan su kemerlerinin bulunduğu alana giriş, yol bağlantısının
kurulduğu noktadan sağlanmalıdır. Bu alanda
bir giriş kapısının inşa edilmesi ve girişlerin bu
kapıdan verilmesi gerekmektedir. Surların ve
Satala antik kent kalesinin bulunduğu alan için
de benzer uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Su
kemerlerine giden yol üzerinde yer alan ve Satala antik kentini belirtir levha üzerindeki bilgilerin genişletilerek Sadak Köyü’nün Kelkit Yolu
üzerindeki girişine konmasının daha yönlendirici olacağı düşünülmektedir. Satala antik kenti
yönlendirme levhalarının sayısının (surların
yakınına bir adet daha) konularak çoğaltılması
(bugün iki adettir) uygun olacaktır.
Gelecekte bölgenin ziyaretçi sayısında artış
olabileceği düşünülerek bilet satış, danışma, wc.
gibi. birimleri içeren yeni bir yapı, Sadak Deresi’ne giden yol kenarına, demonte/geri dönüşümü mümkün elemanlarla, zemine zarar vermeden yüksek bir platform üzerinde ve içinde
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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bulunacağı sit alanının tarihsel değerine uygun
bir mimariyle oluşturulmalıdır. Bir açık hava
müzesi gibi düşünülmesi gereken Satala sit alanında ziyaretçiler için ayrıca bir dolaşım yolu da
tanımlanmalıdır. Alanda nispeten sağlam olarak tanımlanabilecek yapılar içerisinde gösterebilecek hamamda kazı çalışmalarını takiben,
rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması
ve yapının ivedilikle onarılması gerekmektedir.
Ayrıca hamamın da bulunduğu bu alanın III.
derece arkeolojik sit durumundan I. derece arkeolojik sit alanı durumuna sokulması; hamamın kendi işlevinde veya antik Satala kentini
tanıtır sergi salonu olarak yeniden işlevlendirilmesini gerekli kılacaktır. Tescilli yapılardan
caminin restorasyonu, özgününe uygun tekrar
inşası, duvarlarından kalan bölümlerinin de yıkılarak yeniden inşası, tescilden düşürülerek yerine günümüz cami mimarisine uygun bir cami
yapılması veya başka bir öneri ile değerlendirilmesine ilişkin Trabzon KTVKBK tarafından
kararlar alınmalıdır. Caminin özgün planına
uygun olarak yeniden inşa edilmesi durumunda
cami, çeşme, hamam ve mezarlığın bulunduğu
bölge tarihi dokuyu yansıtabilen tek bölge olarak köy içerisinde yerini alacaktır. Çeşme için
ise ivedilikle tescil kararı çıkarılmalıdır.
II. derece arkeolojik sit sahası olarak belirtilmesi gerekli parsel 996’daki surların bulunduğu ve günümüzde şahısların elinde tarla olarak
kullanılan alan öncelikle kamulaştırılmalı, yapılacak kazılarla kale planı okunabilir duruma getirilmelidir. Günümüzde değişik bitki türlerinin
istila ettiği alanda, yıkılmış surların kalıntıları
ve diğer mimari parçalar tel örgü ile çevrilmelidir. Bu çalışmalar kale alanının temizlenmesini
gündeme getireceğinden; sonradan yapılacak
kazı çalışmalarını da kolaylaştıracaktır. Ayrıca
kale alanında ve çevresinde yapılacak düzenleme bölgenin turizm hareketliliğinin artmasına
önemli katkılar sağlayacaktır. Trabzon KTVKBK’nun aldığı kararların tetkikinden kale alanının düzenlenmesi, korunması ve restorasyonu
gibi konularda herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Hogarth ve Yorke isimli tarihçiler
ile Taylor, Cumont ve Cumont, Bryer ve WinA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

field, Linghtfood isimli araştırmacıların yapmış
olduğu yüzey araştırmaları dışında, 1974’de en
geniş araştırmayı yapan Biliotti de dikkate alınarak Kale’de herhangi bir kazı çalışması yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu alanda sorun olan
konulardan biri de kale çevresinde oluşmaya
başlayan çarpık yapılaşmadır. Bu olumsuzluklara ve her türlü korumadan uzak olmasına karşın
kale alanının köy yerleşimi içerisinde yer alması
ve bu sayede yörede süren kaçak kazı ve yağmalanmalardan etkilenmiyor olması sevindiricidir.
Ayrıca alanda bilimsel kazı çalışmaları başlatılıncaya kadar, ivedilikli temizlik çalışması yapılarak alanın ziyaretçilerin hizmetine açılmasında ve üzerinde tarım yapılmamasında da yarar
görülmektedir. Kale alanında bir an önce kazı
çalışmalarının başlatılması, çıkarılacak olan yapıların restore edilmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sadece kale alanına değil bulunduğu bölgeye ve hatta Kelkit İlçesi’ne
de yeni bir çehre kazandıracaktır.
Sadak Köyü içerisindeki tescilli ve tescile
değer yapıların korunması ve onarımı için öncelikle bölge halkının bilinçlendirilmesi, sahip
oldukları değerlerin fark ettirilmesi sağlanmalıdır. Tescilli ve tescile değer yapıların onarımında karşılaşılan mali ve yasal sorunların
bölge ölçeğinde devlet eliyle çözümlenmesi
yoluna gidilmelidir. Tescilli yapıların onarımındaki harcamaların, geri dönüşümünün sağlanması için işlevsel değişiklikler önerilmelidir.
Tarihi yapıların yok olması ve fiziki dokularının bozulmasının önüne geçilmesi için Sadak
Köyü örneğinde olduğu KAİP’e sahip olmayan
bölgelerimizde de bu tip imar planlarının bir
an önce yapılması gerekmektedir. Tarihi doku
alanlarında yapılması zorunlu olan başta KAİP,
restorasyon, belgeleme gibi çalışmalarda halkın
yerel yönetimler tarafından bilinçlendirilmesi,
yapılacak işin neden ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi tarihi mirasımızın yaşatılması için
kaçınılmaz bir gerçektir. Koruma altına alınan
alanlar ve tescilli yapılar ile tescili tarafımızdan
önerilen 3 yapı dâhil, belgelendirme aşamaları
gerçekleştirilmeli, sağlamlaştırma, ve onarım
çalışmaları başlatılmalıdır. Bu tip bir çalışmada
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üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışan bilim
adamlarından destek alınarak Sadak Köyü’nde
korunması gerekli kültür varlıkları üzerine envanterler hazırlanmalı ve kitap haline getirilip
bilim dünyasına sunulmalıdır. Sadak Köyü’nde
korunması önerilen kültür varlıklarına ilişkin
olarak gerçekleştirilecek arşiv çalışması sonrasında yapıların restore edilerek özgün yapısına
dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Öte yandan koruma kararlarının yürütülmesinde yaşanan sorunlar korunması gerekli kültür varlıkları olarak
kabul edilen bu yapıların yıpranma ve yok olma
sürecini hızlandırmaktadır. Bu nedenle Sadak
Köyü’nde ve ülkemizde koruma amaçlı imar
planı olmayan bölgelerimizde de bu tip planların bir an önce hazırlanması ve uygulamanın
yapılması gerekmektedir.
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MERSİN-MUT İLÇESİ YÖRÜKLERİ
KADIN VE ERKEK İÇ GİYİMLERİ
FATMA KOÇ*-RAZİYE ÇELİK**

ÖZ
Yörükler, Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşen ve günümüzde kısmen de olsa göçebe kültürünü devam ettiren oymaklardır. Günlük uğraşıları özellikle küçükbaş hayvancılık olan Yörüklerin, yaşam alanları dağlık bölgelerdir. Yörüklerin
kültürel özelliklerinin şekillenmesinde bu uğraşıların ve yaşam şartlarının etkisi
oldukça fazladır. Istar ve çulfalık dokuma yöntemleriyle, hayvanlardan elde edilen yün ve ürettikleri pamuktan giysilik-kefenlik kumaş, halı, kilim gibi çeşitli
tekstil ürünleri oluşturmuşlardır. Yörüklerin giysi kültürleri incelendiğinde, giysi
ve giyinme biçimlerinin yerleşik hayata geçişten etkilendiği fakat özellikle kadın
giysilerinin belli bölgeler ya da oymaklarda gelenekler ve kültür değerleri açısından korunduğu görülmüştür. Mut yöresinde Yörük kadın ve erkekler, tene
giyilen göynek ile iç donu, üzerine üçetek, cepken, altta şalvar veya çakşırdan
oluşan giysiler kullanmışlardır. Bu giysilerin altın, gümüş veya bakır süslerden
oluşan aksesuarlar ve belde ibrişim trablus kuşak ile birlikte kullanıldıkları görülmektedir.
Bu çalışmada; Mersin Mut ilçesi Yörüklerine ait, ten üzerine giyilen iç giyim unsurlarından don ve göynekler ile donlara ait uçkurların tespit edilmesi, yöresel
özelliklerinin belirlenmesi ve ulaşılabilen örneklerin tür, biçim, form, terzilik,
kullanım şekli ve estetik özellikleri açılarından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için elde edilen don ve göyneklerin, yapım ve kullanım özellikleri ile teknik çizimleri de içeren belgelendirilmesi, kaynak kişiler
tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, bazı karşılaştırmalar ile yapılmaya
çalışılmıştır. Seçilen konunun, Türk ve Dünya kültür tarihi açısından ilgili literatüre katkıda bulunması ve söz konusu kültür değerlerinin korunmasına katkı
sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halk Giyimi, Yörükler, İç Giyim, Göynek, İç Donu,
Mersin, Mut
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ABSTRACT
MEN AND WOMEN’S UNDERWEAR OF YORUKS
IN MUT DISTRICT OF MERSIN
Yörüks are nomadic tribes from Central Asia who settled in Anatolia and today are continuing their culture at least partly. Yörüks, who are practitioners of
especially small ruminants, live in mountainous regions. These activities and living conditions have had a great influence on shaping cultural characteristics of
Yörüks. They have created a variety of textile products like cloth for shroud and
garment, carpets and rugs with cotton they produced and wool they got from
animals by using weaving methods called Istar and Çulfalık. When we study the
clothing culture of Yörüks, we have seen that their garments and clothing styles
have been affected by the transition to sedentary life, but especially women’s
clothing in certain regions or tribes has been preserved in terms of traditions
and cultural values. In the region of Mut, Yörük women and men used clothing
consisting of “göynek” and “iç donu” worn directly on the skin, “üçetek” and
“cepken” for upper body and “şalvar” and “çakşır” for lower body. These garments
were used together with accessories of gold, silver or copper ornaments and
Trablus belt made of silk threads around waist.
This paper aims to describe “don” and “göynek” of Yörüks in Mut district of
Mersin, the items of underwear worn directly on the skin and waistbands
belonging to “don”; to determine regional characteristics and to study the
samples obtained in terms of type, shape, form, tailoring, usage and aesthetic characteristics. To be able to achieve this aim, we tried to document the
manufacturing and usage characteristics of “don” and “göynek” including technical drawings with some comparisons in accordance with the information
transmitted by resource persons. We think that the selected topic is important in terms of contributing to the relevant literature in the history of Turkish and world culture and contributing to the preservation of cultural values.
Keywords: Folk Clothing, Yörük, Underwear, Göynek, İç Donu, Mersin, Mut

1. GİRİŞ
Giysiler ekolojik koşulların, toplumsal ve
kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve
ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli
bir kültürel öge aynı zamanda da kültürün en
önemli taşıyıcıları arasında yer alır. Kültür olgusu değişmeyen, hep olduğu gibi kalan bir anlamlar bütünü değildir. Zamana, siyasal, sosyal
ve ekonomik yapıdaki gelişmelere bağlı olarak
değişikliğe uğrayabilir; başka kültürlerle karşılıklı olarak alışverişte bulunduğundan değişir ve
yenilenebilir. İnsanın vücudunu korumak amacı
ile başlayan, çeşitli etkenler ile biçimlenen giysiler ile vücudu örtmek, baş süsleme ve kullanılan
gereçler gibi katmanlarla üzerine çeşitli anlamlar yüklenerek çeşitlendirilmiştir. İnsanın doğal
çevresi, ülkenin coğrafi konumu, ekonomik ve
toplumsal yapısı, inanç, mahremiyet kavramı

gibi etmenler giysilerin şekillenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Erden, Anadolu giysi
kültürü üzerine yapmış olduğu araştırmasında,
giysilerin insanoğlunun yaşam sürecinin kökeninde koruma amaçlı olmasına karşın geniş
kültürel işlevler yüklenmiş bir olgu olduğunu,
ekolojik koşulların toplumsal ve kişisel değer
yargılarının, törelerin, kültürel ve ekonomik koşulların giysileri biçimlendirdiğini ve kültürün
taşıyıcıları olduğunu vurgulamıştır (1998:6).
Türk kültürü içinde yer alan giyim kuşama
ait özellik ve kaynakların varlığı Orta Asya’ya
kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda Türk giyim
kuşamının uzun tarihi geçmişi, yayıldığı geniş
coğrafi alan, etkileşim halinde olduğu kültürler
ve değişen inanç sistemleri ile birlikte giysiler
ve giysilere ilişkin unsurlar her yörede farklılık
göstererek zengin bir çeşitliliğe ulaşmıştır.
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Giyim kültürü insanlık tarihinin gelişim belgeleri olarak kabul edilmektedir. Giysilerin temel
amacı insan vücudunu korumak olsa da, hammadde işleme teknolojileri ve öznitelikleri ile yöresel halk giysilerinin rolüne daha geniş bir bakış
açısı ile bakılmasını gerektirir. Anadolu’nun pek
çok bölgesinde yaşamlarını sürdüren “Yörük”
veya “Türkmen” isimleriyle anılan toplumların
yaşam koşulları ve gelenekleri doğrultusunda
geliştirdikleri giyim ve kuşamları da söz konusu
etkenler ile biçimlenmiş ve çeşitlenmiştir. Yörüklerin giysi kültürleri incelendiğinde, giysi ve
giyinme biçimlerinin yerleşik hayata geçişten etkilendiği fakat özellikle kadın giysilerinin belli
bölgeler ya da oymaklarda gelenekler ve kültür
değerleri açısından korunduğu görülmüştür.
Mersin ili Mut ilçesi Yörük kadın ve erkekleri, tene giyilen göynek ile iç donu, üzerine
üçetek, cepken, altta şalvar veya çakşırdan oluşan giysiler kullanmışlardır. Bu giysiler altın,
gümüş veya bakır süslerden oluşan aksesuarlar
ve belde ibrişim trablus kuşaktan oluşan estetik
değeri yüksek ve kullanışlılığı çalışma koşullarına uygun olarak geliştirilmiş giysilerdir (K.K.2).
Anadolu’da gelenekli toplumlarda kadınların
dış giysilerinin altına, ten üzerine giydikleri bu
iç giysi unsurları biçim (kalıp formu), süsleme
özellikleri, kullanılan malzeme ve kullanım yeri
açısından değerlendirildiğinde malzeme, teknik
ile kullanım şekli açısından farklı yöresel isimlerle adlandırılan bir çeşitlilikle karşımıza çıkar.
Günümüzde halk giysilerinin kullanımı gün
geçtikçe azalmakta, kendini modern yaşamın
akışına bırakarak modernleşmektedir. Ancak
geleneksel değer ve inançları ile kültür özellikleri doğrultusunda geleneksel giysilerin günümüzde kullanıldığı bölgelerin de var olduğu
bilinmektedir (Koç, Koca ve Durmaz, 2013:1).
Bu halk giysilerinden entari, şalvar, mintan,
üçetek, cepken vb. dış giyim olarak kullanılan
giysilerin, gerek kullanımına devam edildiğinden gerekse çeyiz geleneğinin etkisiyle günümüze kadar aktarıldığı görülmektedir. Ancak hem
kadın hem de erkek iç giyimine ilişkin ürünlerin
günümüze ulaşması farklı nedenlere bağlı olarak
daha az sayıda gerçekleşmiştir.

Özellikle mahremiyet kavramı açısından
değerlendirildiğinde görünürlüğü daha az olan
don ve gömlek gibi iç giysilere ilişkin araştırmalar daha az sayıdadır. Günümüzde pamuklu dokumalardan yapılan ve hazır üretim tekniği ile
üretilen iç çamaşırlarının daha ucuza mal edilmesi, daha pratik olması, çabuk temizlenmesi
vb. nedenler ile el dokuması kumaşlardan yapılan göynek ve donların yerini alması dış giyime
oranla daha çabuk terk edildiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durum halk giyim kuşamında iç
giyime ait giysilerin araştırılması ve belgelendirilmesi gerekliliğini kuvvetlendirmektedir.
Bu çalışmada; Mersin-Mut ilçesi Yörüklerine ait kadın ve erkekler tarafından kullanılan
iç giyim unsurlarından don, göynek ve donlara ait uçkurlar, yöresel özellikleri ve tür, biçim,
form, terzilik, kullanım şekli, estetik özellikleri
açısından gruplandırılmış, farklı çalışmalar ile
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için elde edilen don ve
göyneklerin yöredeki yerel uygulamalar doğrultusunda yapım özellikleri ve kullanım şekilleri
kaynak kişiler tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda ele alınarak teknik çizimleri de içeren belgelendirme çalışması yapılmıştır.
Araştırmanın materyalini Mersin ili Mut
ilçesi köylerinde yaşayan ve günümüzde şehir
hayatına uyum sağlamış olsalar da, “Yörük” geleneklerini yaşantılarında uygulayan Beyazıtlı,
Keşefli, Muratlı ve Molla Ahmet Oymağı Yörüklerinin kullanmış oldukları iç giyim örnekleri oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından
elde edilen örnekler üzerinde yapılan gruplandırmada, farklı biçim ve teknik özelliklere sahip
3 kadın, 3 erkek göyneği ile 2 kadın, 1 erkek
iç donu araştırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca
iç donları için kullanılan 1 uçkur da araştırma
materyalleri kapsamında değerlendirilmiştir.
Ürünlere ait teknik çizimler, ürünlerin detaylandırılmış fotoğraflarıyla birlikte analiz edilmiştir.
Yörede kullanıldığını belirlediğimiz iç giyim
unsurları Mut merkez ilçe, Evren, Azmak ve
Tepe Arası köylerindeki kaynak kişilerin vermiş
olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiş;
biçim, dikim teknikleri ve süsleme özellikle-
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ri açısından farklı özellikler gösteren ürünler
gruplandırılarak ele alınmıştır. Benzer özellikler gösteren ürünler araştırmanın kapsamı
dışında bırakılmıştır. Araştırmanın kapsamına
alınan ürünler doğrultusunda seçilen konu hem
bir yörenin iç giyim unsurlarına ilişkin bilgilerin oluşturulması hem de kültürel zenginliğin
ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ile
Türk ve Dünya kültür tarihi açısından ilgili literatüre katkıda bulunarak kaynak oluşturması
açısından oldukça önemlidir.
2. BULGULAR VE YORUM
2.1. Mersin-Mut İlçesi Yörükleri
Aşiretler isim alma hususunda “Türkmen” ve
“Yörük” diye ikiye ayrılırlar. Kızılırmak Nehri’nin doğusunda kalan aşiretlere “Türkmen”,
batısında kalan Ege, Marmara ve Rumeli bölgelerinde yaşayan aşiretlere ise “Yörük” denilmektedir (Sümer, 1949:511). Doğan ve Doğan,
“Yörük” kavramını Anadolu ve Rumeli’de konar-göçer olarak yaşayan, geçimlerini çoğunlukla hayvancılık ve ziraat ile sağlayan, mevsimlere göre kışlak ve yaylalarda kurdukları evlerde
ya da çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen
isim olarak tanımlamaktadır (2004:17). Ayrıca
“Yörük” isminin yürümek fiilinden yapılma ve
Anadolu’ya gelip yurt tutan göçebe oğuz boylarını ifade ettiği farklı kaynaklarda belirtilmektedir. Buna ek olarak Kum, her Yörük’ün Türkmen olduğunu, buna karşılık her Türkmen’in
Yörük olmadığını kaydetmektedir (1949:70).
Türk Ansiklopedisi’nde (1969) “Türkmen” kelimesinin, On birinci yüzyıldan itibaren “Oğuz”
kelimesi ile eş anlamda kullanılan ve Oğuzların yerleşik olmayan, göçebelikte devam eden
boylarına verilen “Müslüman Türk” anlamında
kullanıldığı belirtilmiştir.
Anadolu’nun coğrafi yapısına göre ekonomik
ve kültürel hayatları şekillenen konargöçerler,
etnik kökenden ziyade bulundukları coğrafyaya
göre “Yörük” veya “Türkmen” isimleriyle anılmışlardır. Bu coğrafi yapının gereği olarak da
konar göçerlerin tercih ettikleri birçok farklı iktisadi faaliyetin doğurduğu kültürel farklılıklar
oluşmuştur (Sayılır, 2013:23). Hayatlarını davar

sürüleri otlamakla geçinen Yörüklerde her obanın bir ismi vardır. Bu isimlerin ise kabile veya
aşiret adlarından çok davarlarının (keçi ve koyunlar) renklerini, aşiret başkanlarının adlarını
taşıdıkları belirtilmektedir. Sarıkeçili, Tekeli,
Saçı karalı, Şıhlı, Akkoyunlu, Hacılı, Karaisalı,
Hayta, Honam, Boynu inceli gibi boylar, Anadolu’nun pek çok bölgesinde varlığını sürdürmektedir (Doğan ve Doğan, 2004:18).
Konar-göçerlik kültürüne günümüzde de ev
sahipliği yapan Mut, kuzeyde Karaman, batıda Ermenek, güneyde Gülnar, Güneydoğuda
Silifke yerleşimleriyle sınırlanmış Mersin iline bağlı bir ilçedir. Orta Anadolu ile Akdeniz
bölgesi arasındaki bağlantının Sertavul Geçidi
yoluyla Mut üzerinden sağlanması nedeniyle,
tarih öncesi çağlardan itibaren birçok medeniyet bu alanda yerleşmiştir (Yergün ve Ünal,
2005:131). 2013 TÜİK verilerine göre 62.693
olan Mut nüfusunun %90’ı geçimini tarımdan
sağlamaktadır. Tahıl, bağcılık, bakliyat, sebze ve
meyve üreticiliği ilçenin önemli gelir kaynağıdır. Özellikle bulgur, zeytin, nar, incir, elma, şeftali ve geleneksel meyve olan kayısının üretimi
bölge için büyük önem taşımaktadır (Demirtaş,
1993:183). Şehrin sosya-kültürel yapısı incelendiğinde, pek çok alt kültürü bünyesinde barındırdığı görülmektedir. Bu alt kültürlerden
Yörükler, nüfusça en kalabalık olan gruptur.
Ayrıca, tahtacı ve abdal olarak adlandırılan
gruplar da belli başlı köylerde (Sinobiç, Ortaköy vb.) yaşamlarını sürdürmektedirler.
Mut Yörükleri, kendi göçebe kültürlerini şehir veya köy yaşamına uyarlayarak kısmen de
olsa devam ettirmektedirler.
Mut’un sosyo-ekonomik hayatında Sarıkeçili aşiretinin vazgeçilmez bir yeri vardır. XI. yy
ortalarında İçel yöresine yerleşen 200 haneli
Sarıkeçili aşireti, dokuz asırdır bu yaşam tarzını devam ettirmektedir. Tüm yıl boyunca
çadırlarda yaşamlarını sürdürmekte, küçükbaş hayvan besiciliği ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Baharın gelmesiyle birlikte, develerle üç ay sürecek göçe başlayan Sarıkeçili
aşireti her yıl mayıs ayında Mut üzerinden
Konya’nın Seydişehir veya Beyşehir yöresine
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ulaşmaktadır. Kasım ayında yine güzergâhı
takip ederek Akdeniz kıyılarından İçel, Silifke, Gülnar ve Anamur sahillerine göç etmektedir (Bazin, 1994:331).

Mut İlçesine bağlı Evren Güzleğinde (yayla) ikamet eden Yörüklerin de konar- göçerlik
özelliklerini günümüzde de devam ettirdikleri
görülmektedir. Yaz ve kış dönemi yurtlukları farklı yerlerde olan Yörüklerin, yaz dönemi
yurtluk olarak kullandıkları alanda kendi ikametleri için kıl çadırdan “çatma” (ev) ve besledikleri küçükbaş hayvanları için “ağıllar” bulunmaktadır (Bkz.Fot.1-2). Evin hemen yanında
su, mevye, sebze, yoğurt vb. muhafazası için eve
birleşik olarak yapılan “suluk” ve evin önünde
gölgesinde oturmak için “talvar” adı verilen çardak bulunmaktadır. Evde iç ve dış ocak olarak
adlandırılan iki ocak vardır. Dış ocak, yemek pişirmenin yanı sıra süt pişirme ve ekmek yapımı

Fotoğraf 1-2: Mut Yörüklerinin Mesken olarak
Kullandıkları Yurtluk, Kıl Çadır ve Küçükbaş Hayvan Ağılı
Evren Güzleği-2014 (Fot.Raziye Çelik)
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gibi kazan veya sacla yapılan işler için kullanılırken, iç ocak hava şartlarının elverişli olmadığı
durumlarda kullanılmaktadır.
Eski geleneklerini günlük yaşamlarında devam ettiren Mut Yörükleri, teknolojiden de
faydalanmakta, güneş paneli yardımıyla elde ettikleri elektrik yardımıyla aydınlatma ve tv gibi
ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.
Mut ilçesi Yörüklerinde, kültürel yozlaşmadan en çok etkilenen unsurlardan biri hiç kuşkusuz giyim kuşamdır. Şayak pantolon (İngiliz
pantolonu) ve yelek, üçetek, öncek, şalvar, entari, trablus kuşak gibi dış giyimlerin kullanımı
tamamen unutulmuş veya şekil değiştirmiştir
(K.K.6). Yörüklerin iç giyim olarak kullandıkları ve pamuklu kumaştan dikilen göynek ve iç
donun ise günümüzde önemini yitirdiği ve neredeyse kullanılmadığı düşünülmektedir.
2.2.Mersin-Mut İlçesi Yörük
İç Giyimi (Don ve Göynekler)
Kumaş ve Dokuma Özellikleri
Türk halk giyim kuşamında erkek ve kadınlar tarafından tene giyilen ilk giysi üst bedene
giyilen “göynek” ve alt bedene giyilen “don”
olarak bilinir. Koca ve Vural (2013:277), göynekler üzerine yapmış oldukları çalışmalarında,
göynek kumaşlarının genellikle ince, yumuşak
ve düz doğal iplik rengi ile oluşturulmuş (kırık
beyaz) ipek, pamuk ve keten liflerinden dokunan; halk arasında bürümcük, kıvratma, meles,
helali, heril, satraç, kız kıvrağı, kasterli, güvül,
el kıvrağı, vb. şeklinde adlandırılan dokuma kumaşlar olduğunu belirlemişlerdir.
Kadın iç giyiminde kullanılan bürümcükler için “kafes” adı verilen çubuklu dokumalar
yapılmaktadır. Genellikle dört parmak enindeki çubuklar kanarya sarısı, kiremit alı, mor,
açık mavi renkli olmaktadırlar. Ayrıca, ayak
takımından amele, ırgat, uşak, kayıkçı, gemici
gömlekleri ve ordu erlerine verilen beylik gömlekler ise kaba bezden (Trabzon bezi, Amerikan bezi) dikilmektedir (Koçu, 1969:48,125).
İç giyimlerin dikilmesinde yapısı itibari ile
vücudun şeklini alması, inceliği hafifliği ve
estetik görünümü bakımından ipek bürüm-
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cük kumaşlar en çok tercih edilenler arasında
yer almaktadır. Gömleklik olarak kullanılan
dokumaların genellikle erkek ve kadın donları
için de kullanıldığını söylemek mümkündür.
Bazı yörelerde bu iki giysi türünün aynı
kumaştan takım olarak dikildiği yapılan bazı
araştırmalarda belirtilmiştir.
Gelenekli yaşamların sürdürüldüğü pek çok
yörede kadın ve erkek iç giysilerinde kullanılan
kumaşlar birbirine benzerlik gösterirken; küçük
ayrıntılarda farklılıklar söz konusudur.
İnce bürümcüklerin ham ipekten kız-kadın
çamaşırlarında, daha kalını olan ve ipeğe
pamuk veya keten karıştırılarak dokunan
bürümcüklerin ise erkek çamaşırlarında kullanıldığı yapılan araştırma sonucunda elde
edilen önemli bir bulgudur. İslam dininde
erkeklerin ipek kullanımının belirli ölçülerde
olması gerekliliği nedeni ile pek çok yörede
damat ve erkek gömleklerinin mutlaka helâli
kumaştan dikilmesi gerekliliği erkek gömleklerinin daha kalın olmasında önemli bir
etken olmuştur (Koca ve Vural, 2013:278).

Bazı yörelerde erkeklerin kullandığı gömleklik kumaşların keten veya pamuk karıştırılarak
dokunması da kumaşın kalın olmasında etkilidir. Kadınların kullandığı gömleklik kumaşlar
ise ham ipekten ve tül kadar ince olacak şekilde
dokunmaktadır. Bu konuda yapılan pek çok yayında ve görsel eserlerde gömlek kumaşlarının
inceliği ve şeffaflığından bahsedilmektedir.
Beni Türk giysileri ile görseniz şaşarsınız.
Ama yine de benim gibi siz de bu elbiselerin
bana çok yakıştığını söylersiniz. Size de bir
resim göndereceğim, ama yine de kıyafetimi
tarif edeyim. Önce gayet geniş bir şalvarım
var. Bu gayet ince gül pembesi, kenarı sırmalı
kumaştan yapılmış bir şalvar, terlikler sırma
işlemeli beyaz deriden yapılmış. Şalvarın üstüne sarkan tül gömlek tamamen işlemeli.
Gömleğin kolları kolun yarısına kadar iniyor
ve çok geniş. Yakasını elmas bir düğme ilikliyor. Göğsün renk ve şekli gömlekten tamamen görünüyor (Montagu, 1998:51).

Mut ilçesi Yörük iç giyimlerinde genellikle
pamuklu kumaşlar kullanılmaktadır. Pamuk
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üretimi, günümüzde Mut ilçesi ve köylerinde
sınırlı alanlarda yapılırken, ürünlerin üretim
tarihi olarak düşünülen 1960-1980 yılları arasında her ailenin kendi ihtiyacını karşılayacak
kadar pamuk ektiği belirtilmektedir. Hasadı
yapılan pamuk, “çiğit” adı verilen kabuklardan
elle ayıklandıktan sonra, “yay” adı verilen bir
araç kullanılarak pamuk atma işlemi gerçekleştirilmektedir. Yay, ahşaptandır ve bir kenarında bağırsaktan yapılmış “kiriş” bulunmaktadır.
“İlahat” (atacak) yardımıyla kiriş, tekrarlayan
hareketlerle sağa doğru çekilerek, pamuk yığınından küçük miktarlarda pamuk alınıp havalandırılarak ham pamuğun ince çöplerden
arınıp hacim kazanması sağlanmaktadır. Temizlenen pamuğun el yardımıyla uzun şeritler
haline getirilmesi ile eğirmenin ilk aşaması olan
“fitil” elde edilmektedir. Fitil haline gelen pamuk, “çıkrık” adı verilen alet yardımıyla eğirilip, birkaç kat bükülerek masuraya sarılmakta
ve dokumaya hazır iplik haline getirilmektedir
(K.K.2).
Araştırma kapsamındaki iç giyim ürünlerinin kumaş renkleri incelendiğinde genellikle
doğal pamuk renginin muhafaza edildiği gözlenmiştir. Fakat ürünlerde sınırlı da olsa renklendirilmeye gidildiği görülmektedir. Bu renkler, iplik elde etme sürecinde olduğu gibi, son
derece doğal yöntemler kullanılarak elde edilmektedir. Bu yöntemde farklı renkleri elde etmek için çeşitli bitki kök ve gövdeleri kazanda
kaynatılmaktadır. Boyanacak ham iplik kazandaki boyalı suyun içine bırakılıp, bir süre birlik-

Fotoğraf 3: Mut İlçesi Evren Güzleğinde Kök Boya Olarak
İsimlendirilen Bitki (rubia tinctorum)
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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“ıstar” denilen gergili tezgâhlarda (Bkz.Fot.4)
dokunan kıl heybe, kilim, savan, namazlık ve
çulların; renk, desen ve dokunuş bakımından
yörenin kültürel özelliklerini taşıdığı belirtilmektedir (1998:235).
Yörede ayrıca koyunyününden yapılan
“şayak” dokuma tekniğinin de yaygın olduğu ve
elde edilen kumaşla, kışlık şayak pantolon (İngiliz pantolonu) ve yelek dikildiği kaynak kişilerce belirtilmiştir (K.K.6).

Fotoğraf 4: Istar Tezgâhı, Mut İlçesi Evren Güzleği-2014
(Fot. Raziye Çelik)

te kaynaması sağlanmakta ve bu yöntemle yıllarca solmayan tabii renkler elde edilmektedir.
Sarı renk “sütleğen” ile “karamuk” kökünden;
mavi şehirden alınan “çivit” (gök taş) ve “sütleğen otu” aşılamasından; kırmızı “kök boya” (rubia tinctorum) otunun kökünden (Bkz.Fot.3);
kahverengi “nar kabuğu” veya “cevizin” kaynatılmasından elde edilmektedir (K.K.2). Eröz,
siyah rengin ise, “Tehnel” (Defne), “Atağan” ve
“nar kabuğunun” birlikte kaynatılmasıyla elde
edildiğini belirtmiştir (1991:180).
Yörede kumaş, “çulfalık” adı verilen yer tezgâhlarında dokunmaktadır. Pamuklu kumaşların yanı sıra, yünlü kumaşların da dokunduğu
bu tezgâhlarda göynek, don, peşkir, çarşaf ve
kefen için kumaşlar elde edilmektedir. Kumaş
enleri oldukça dar olup, kumaş eni belirlenirken
uzunluk ölçüsü olarak metre değil 20 ilmekten
(atkı) oluşan “çile” kullanılmaktadır. Özellikle
çarşaf, kefen gibi geniş yüzeyler, 3-4 en birleştirilerek elde edilmekte, kefeni oluşturacak kumaş enleri “çiğ iplik” (bükümü az) kullanılarak
çok seyrek bir oyulgamayla birleştirilmektedir.
Pamuk ekiminin yanında daha sınırlı olmakla birlikte ipek böcekçiliği yapılmakta ve elde
edilen ipek ibrişim ip, özellikle “trablus kuşak”
yapımında kullanılmaktadır (K.K.2).
İçel Valiliğinin yayınlamış olduğu İçel İl
Yıllığı’nda, özellikle Hacıahmetli köyünde
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

2.3. Mersin Mut İlçesi Yörük Kadın
Göynek ve Donları Tasarım ve
Süsleme Özellikleri
2.3.1. Kadın Göynekleri
Göynek, kadın ve erkek iç giyimi olarak
kullanılan, bedenin üst kısmına ve ten üzerine
giyilen bir giysidir. Cinsiyet farkı biçim (kalıp
formu), süsleme özellikleri, kullanılan malzeme
gibi elemanların farklılığıyla sağlanmakta ve
pek çok yörede farklı isimlerle adlandırılmaktadır.
Koca ve Vural, halk giyim kuşamında göynekler üzerine yapmış oldukları çalışmalarında
göyneği şu şekilde tanımlamışlardır:
Halk giysilerinde kullanılan göynekler, yakalı veya yakasız, yaka çevresine kol ağzına ve
etek uçlarına oya ve işlemelerde oluşan süslemeler yapılmış, kısa olanları erkek, uzun ve
bol olanları ise kadınlar tarafından kullanılan
bir iç giyim unsurudur. Kollar bedene, kol
yeri oyulmadan uygulanan basit bir kesimi
vardır. Kısa ve uzun kollu olanları mevcuttur. Türklerin kullanmış oldukları giysiler
genellikle önden boydan boya açık olmasına
rağmen gömleklerin ön ortası kapalı olarak
hazırlanmış, giyen kişinin ihtiyacına göre yakalar açılmış ve süslenmiştir (2013:276).

Araştırmacılar tarafından Mut ilçesi Yörük iç giyimi kadın göynekleri üzerinde yapılan gruplandırmada, farklı tasarım ve süsleme
özelliğine sahip 3 göynek belirlenmiştir. Bu
göyneklerin ikisinin yakası sonradan açılmış,
birinin ise yakası açılmamıştır. Tasarımların
farklı olmasının nedeni giysilerin kullanım yeri
ve şekli ile ilişkilendirilebilir.
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a-Yakası Açılmamış İşlemeli Uzun
Kadın Göyneği
Yörede yakası açılmamış nakışlı göynek olarak adlandırılan göynek, pamuklu dokumadandır. Ön ve arka beden, 40 cm genişliğinde
el dokuması kumaşın ikiye katlanılması ile elde
edilmiştir. Katın oluşturduğu çizgi, omuz hattı
olarak tanımlanmıştır. Tasarım, omuz hattına
90 derecelik bir açı ile “T” şeklinde yerleştirilen
kolların ve yanlara peşlerin (ek) geçirilmesi ile

Fotoğraf 5: Yakası Açılmamış Kadın Göyneği (1960) K.K.2

Fotoğraf 6: Yakası Açılmamış Kadın Göyneği Kol Altı ve
Kuş Tasarımı

Mut yöresi Yörük iç giyiminde kadın göyneklerinin ön eteği, dış giyimin kullanım özelliği
doğrultusunda genellikle nakış yapılarak
süslenmiştir. Dış giyim olarak kullanılan üç
eteğin ön parçaları kuşak arasına sıkıştırılarak
kullanılmakta ve bu şekilde göynekteki nakışların görünmesi sağlanmaktadır. Nakışın,
doğrudan göynek üzerine işlenmeyip ön etek
kısmına eklenen kare bir parçaya işlendiği gö-

Çizim 5: Yakası Açılmamış Kadın Göyneği (Çiz.Raziye Çelik)

tamamlanmaktadır. Kol altına, hareketi sağlamak amacı ile kuş (kol altına geçirilen ek) parçaları yerleştirilmiştir.
Etek ucuna doğru genişleyen bir düzende tasarlanmış olan göyneğin kol ucunu daha da genişletmek amacı ile ek yerleştirilmiştir. Ayrıca,
kol hareketlerine rahatlık kazandırmak amacı
ile kol altında 7 cm’lik kuş kullanılmıştır (Bkz.
Fot.6).

Fotoğraf 7: Yakası Açılmamış Kadın Göyneğinde
Kullanılan Ön Etek Ucu Süsleme Nakışı

rülmektedir. Bu uygulamanın, göynek eskidiği
zaman nakışlı bölümün sökülerek yeni bir göyneğe dikilebilmesi amacı ile yapıldığı belirtilmektedir (K.K.2). Bu durumun, yöre insanının
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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tasarrufa verdiği önemin bir göstergesi olduğu
düşünülmektedir.
Göynekte kullanılan nakış, “sarma” tekniği
ile işlenmiştir (Bkz.Fot.7). Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda, göynekte kullanılan nakışın adı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yayınlanan “Anatolıan Kılıms” isimli
yayın (2005:14) ve desen-motif özellikleri ile
ilgili farklı kaynaklar incelendiğinde nakışın
“Hayat Ağacı” motifleri ile benzerlik gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır.

yaka çevresinin oyalandığını belirtilmiştir. Yaka
çevresine geçirilen oyalar, daha sonra yapıldığı için genellikle iplikle oya farklılığı belirgin
bir şekilde görülebilmektedir (Koca ve Vural,
2013:277).
Göynek yakalarının sonradan açılmasının
önemli bir nedeni de, el tezgâhlarında eni dar
olarak dokunan bürümcük kumaşın daha verimli, fonksiyonel ve daha az kumaş israfı ile
kullanılabilmesi içindir. Yaka kısmı kişinin
kullanım ihtiyacına göre sonradan açılan bu
göynek türleri çok amaçlıdır. Örneğin kişinin
göynek değil de iç dona ihtiyacı var ise, göyneği ters çevirerek yaka kısmı şalvarın ağını, kol
kısmı ise şalvarın bacağını oluşturacak şekilde
kullanabilmektedir (Koca ve Vural, 2013:279).

Hayat ağacı sürekli gelişen, cennete yükselen
hayatın dikey sembolizmini oluşturur. Geniş
anlamda sürekli değişim ve gelişim içinde
yaşayan evrenin sembolüdür. Evrenin üç elementini, toprağın derinine inen kökleri ile
yeraltını dolayısıyla görünmeyeni, alt dalları
ve gövdesiyle yeryüzünü, görüneni, var olanı;
ışığa ve bilinmeze yükselen dallarıyla cenneti ve sonsuz evreni bünyesinde birleştirir.
Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar.
Kökleri ile topraktan aldığı suyla, dallarını ve
hava alma organlarını besler; yeryüzüne yeni
yağmurlar getirerek evrensel döngüyü sağlar
(Uçar, 2004:44).

Türk halk iç giyiminde, göynekleri diğer
giysilerden farklı kılan bir özellik de yakasının
açılmamış olması ve kullanım ihtiyacına göre
açılarak kullanılma geleneğidir. Bu durum,
kısıtlı malzemeye sahip olan halkın ihtiyaç
doğrultusunda erkek veya kadının kullanımına
yönelik yaka oluşturarak kullanma ihtiyacından
kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Bursa
yöresinde, her genç kızın çeyizinde bir erkek bir
kadın göyneği mutlaka bulunmakta, pamuktan
dokunan bu göynekler el dikişi ile dikilmekte ve
yakası kapalı bırakılmaktadır. Gelin evlendikten sonra göynekleri kullanması gerektiğinde
yıkamakta ve daha sonra da yaka kısmını açmaktadır (Ecer, 2010:40).
Antalya Kestel Çam Yolu’nda, bazı evlerdeki
sandıklarda yakası açılmamış gömlekler tespit
edilmiş (Barışta, 1994:494), yakası açılmadan
sandıklarda bekletilen göyneklerin genellikle kol ağızları, etek uçları ve sonradan açılan
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

b-Asimetrik Peşli Kadın Göyneği
Asimetrik peşli kadın göyneği, yörede “kaput bezi” veya “Amerikan bezi” olarak bilinen
ve doğal lif renginin kullanıldığı pamuklu kumaştan dikilmiştir. Gömleğin kalıp tasarımının
oldukça sade olduğu görülmektedir. Kumaşa,
kesim artığı oluşturmayacak şekilde (sıfır fire)
ekonomiye dayalı asimetrik bir kesim uygulanmıştır. Bu kesim tekniğinden yola çıkılarak, kumaş önce ön ve arka beden için ikiye katlanmış
sol yandan çıkartılan peş (yan ek parçası) alt kenarı üste çevrilerek sağ yana eklenmiştir. “Halk
giysilerinde, özellikle pahalı tekstillerde israfın
önlenmesi için geliştirilen bu kesim biçimleri ve
terzilerin hünerleri ile eldeki kumaşın tamamının giyside kullanılması sağlanmıştır” (Koç ve
Koca, 2012:142).
Göyneklerde kol altında kuş ve yanlarda peş
kullanımı sıklıkla karşılaşılan bir kesim özelliği
olarak karşımıza çıkmaktadır. Wearden, Osmanlı dönemi giysileri ile ilgili çalışmasında
“Entarilerin biçimleri incelendiğinde küçük
parçaların kullanımı, terzilerin giysiyi hazırlamak için çok az malzemeye sahip olduklarını
akla getirmektedir. Günümüzün üretim teknolojileri ile kumaşlar kolayca üretildiği için kumaşların ziyan edilmesi bizleri endişelendirmez.
Ancak kumaşların elle dokunduğu zamanlarda
geleneksel giysilerin kesimlerinde ekstra bir ta-
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Fotoğraf 8: Asimetrik Peşli Kadın Göyneği (1970) (K.K.1)

pılmıştır. Kapamayı sağlamak amacı ile yakaya
enine bir, pervaz ve üzerine ise boyuna iki adet
ilik açılmıştır.
Göyneğin sağ tarafındaki kolu, oyuntusuz
“T” şeklinde bedene geçirilmiştir. Sol kol ise
beden ile yekpare bir şekilde kesilmiş; kol boyunu eşitlemek amacı ile kol ucuna 15 cm’lik ilave
yapılmıştır. Kol altına hareket rahatlığı sağlamak amacı ile 7 cm genişliğinde kuş parçası
geçirilmiştir. Göyneğin kol genişliğinin beden
genişliğine göre oldukça dar olması dikkat çekicidir. Göynek dizlere kadar uzanmaktadır
ve etek ucu makine dikişi ile temizlenmiştir.
Göyneğin üzerinde yer yer sandık lekeleri bulunmaktadır.
c-Peşleri Kırmalı Kadın Göyneği
Peşleri kırmalı kadın göyneği, pamuklu dokuma kumaştan dikilmiştir. Göynek, küçük dik

Çizim 8: Asimetrik Peşli Kadın Göyneği
(Çiz. Raziye Çelik)

sarruf uygulama zorunluluğunu gerektirmiştir”
(1993:137), şeklinde yapmış olduğu yorumu
kumaş enlerinin giysilerin biçimini etkilediğini
açıkça ortaya koymaktadır.
Göyneğin ön ortasına 22 cm boyunda yırtmaç açılarak, üzeri 2 cm genişliğinde mavi renkli
etaminden pervaz ile temizlenmiştir. Yaka çevresine de aynı kumaştan 2 cm genişliğinde yaka
geçirilmiştir. Yaka çevresi ve pervaza geçirilen
kumaşla ana kumaşın farklı renkli olması yaka
açıklığının sonradan yapıldığını, başka bir deyişle göyneğin yakası açılmadan yapılan bir uygulama ile tasarlandığını kuvvetlendirmektedir.
Barışta’nın, “Burdur, Çeltikçi, Arvallı’da Damat
Giyimi” adlı araştırmasında göyneğin yakasının
ve pervazının renkli basma ile şerit biçiminde
kaplanarak temizlenmiş olması, uygulamanın
farklı bölgelerde de yapıldığını belgelemektedir
(1994:493). Göyneğin yakasına sonradan ilave
edilmiş olduğu düşünülen pervaz ve yaka üzerine makine dikişi ile düzensiz süslemeler ya-

Fotoğraf 9: Peşleri Kırmalı Kadın Göyneği (1960) (K.K.2)

Çizim 9: Peşleri Kırmalı.Kadın Göyneği
(Çiz. Raziye Çelik)
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Fotoğraf 10: Peşleri Kırmalı Kadın Göyneği Yaka ve
Pervaz Tasarımı

Fotoğraf 11: Peşleri Kırmalı Kadın Göyneği Yan Peş
Kırma Tasarımı

yakalıdır ve ön ortasında bele kadar uzanan 27
cm uzunluğundaki yırtmacın çevresine, açık
renkli bir kumaştan pervaz geçirilmiştir (Bkz.
Fot.10). Pervaz ile yaka kumaşının beden kumaşından farklı olması yakasının sonradan
açıldığı izlenimini uyandırmaktadır. Halk giyimi iç giyim ürünlerinde sıklıkla uygulanan
oyuntulu yakaların, rahat olması ve dışa giyilen
giysileri olumsuz etkilememesinden dolayı tercih edildiği belirtilmektedir (Çağdaş, Barışeri
ve Kelleci, 1996: 209).
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Göynek, omuz kumaş katına getirilerek, ön
ve arka bütün olarak kesilmiş; yan peşler, iki
yanda bel hizasında pili kırmak sureti ile oluşturulmuştur. XIX. yy.’da “çantalı entariler” de
görülen bu uygulamanın eteğe bolluk vermek
amacıyla yapıldığı, pililere “pasta” adı verildiği
için “pastalı entari” olarak da bilindiği farklı
kaynaklarda belirtilmektedir (Yener, 1955:29;
Görünür, 2005:102). Göynekte üçü ön, üçü
arka bedende olmak üzere toplam altı adet “kırma” (pili) kullanılmıştır. Ayrıca, kırmaların bitimiyle başlayan ve kol hattına kadar devam eden
dikdörtgen bir parça mevcuttur (Bkz.Fot.11).
Göyneğin bedeninde “göklü bükme” olarak
adlandırılan ve kalın-ince çizgilerden oluşan
dokuma kumaş kullanılmıştır. Yakası, kolu ve
kol hattı ile kırma (pili) arasındaki parça ise
“kaput” (Amerikan) bezindendir. Yörede, göklü
bükmenin sadece kadın göyneklerinde kullanılan bir dokuma türü olduğu kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir (K.K.2). Giysi parçaları
el ile yapılan oyulgama ve çırpma dikişleri ile
birleştirilirken; yaka, pat, kol ve etek ucunda
makine dikişinin kullanıldığı görülmektedir.
2.3.2. Kadın Donları (İç Donu)
Tarihleri boyunca pek çok kavimle iç içe
yaşayan Türklerin giysilerinde değişikliklerin
olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Eski Türkçede
“don” içe ve dışa giyilen şeylerin tümü, yani giysi demek iken giderek ayağa giyilen iç çamaşır
anlamında kullanılır olmuştur (Koca ve Vural,
2013:277).
Mut ilçesi Yörük giyiminde kadın iç donları, kalıp ve kumaş açısından incelendiğin-

Fotoğraf 12: Kadın İç Donu (1970) (K.K.3)
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tari ya da üçetek altında kalan ve görünmeyen
üst kısmında ise maliyeti daha düşük olan düz
dokuma kumaş kullanılmıştır.
Giyside kare biçimli ağ parçası kullanılmıştır.
“Peyik” olarak adlandırılan ağ parçasının yeri,
“mukavı” üzerinde kemer payı katlandıktan
sonra 4 parmak ölçüsü inilerek tespit edilmektedir. Giysi parçalarının birleştirilmesinde
ve kenar temizlemede, çırpma ve oyulgama
dikişlerinin kullanıldığı görülmektedir.
b-Üçgen Peyikli (Ağlı) Kadın Donu
Üçgen peyikli İç donu, Fot.12’deki kare peyikli iç donu ile pek çok yönden benzer özellikler göstermektedir. Don, kullanıcı ölçülerinden
kaynaklandığı düşünülen ölçü farklılığının yanı
Çizim 12: Kadın İç Donu (Çiz. Raziye Çelik)

de oldukça sade özelliklere sahip oldukları
görülür. Donlarda dar denebilecek ölçüde “peyik” (ağ) kullanılırken, peyiğin büyüklüğünün
vücut ölçülerine göre değişkenlik gösterdiği
görülmektedir (Bkz.Fot.12-13). Yörede kadın
donlarında kullanılan ekose kumaşa “alaca” adı
verilmektedir.
a-Kare Peyikli (Ağlı) Kadın Donu
Kare peyikli kadın iç donu, pamuklu dokuma
kumaştan yapılmıştır. İç donda iki farklı kumaşın birlikte kullanıldığı görülmektedir. Ürünün
kasıklara kadar gelen ve “mukavı” adı verilen
kısmı düz dokuma kumaştan, diğer kısımlar ise
ekose dokunuşlu “alaca” kumaştan dikilmiştir.
“Dokumaların el tezgâhlarında yapılması, malzemenin kısıtlı olması ve kumaşların üzerine
yapılan işlemeler nedeniyle maliyetinin yüksek olması giysileri dikenlerin giysinin biçimi
kadar ekonomiye de önem vermelerini gerektirmiştir” (Koç ve Koca, 2012:142). İncelenen
kadın donunda iki farklı kumaş kullanılmasının
temelinde de ekonomik nedenler yatmaktadır.
İplik boyama ve dokuma aşamasındaki iş gücü
yoğunluğundan dolayı “alaca” olarak adlandırılan mavi beyaz ekose kumaş, düz dokuma
kumaştan daha maliyetlidir. Bu nedenle “alaca”
kumaştan sadece bir en kullanılmış, donun en-

Fotoğraf 13: Kadın İç Donu (1960) (K.K.1)

Çizim 13: Kadın İç Donu (Çiz. Raziye Çelik)
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sıra, oldukça ilginç bir ağ tasarımına sahiptir. Ağ parçası (peyik) Fot.12’deki iç donun ağ
tasarımındaki gibi kare şeklinde değil, iki üçgen
parçanın kaydırılarak dikilmesiyle elde edilmiştir (Bkz.Çiz.13). Bu uygulama ile giysinin sadece ağ kısmının değil, baldır kısmının da genişlemesinin amaçlandığı düşünülmektedir.
Her iki ürün incelendiğinde özellikle ağ ve bel
arasının oldukça dar olduğu gözlenmektedir. İlk
bakışta kullanım rahatlığı açısından giysilerin
ergonomik olmadığını düşündüren bu durum,
donların kullanım şekliyle açıklanmaktadır.
İncelenen kadın donları düşük beldir ve uçkur
genişliği bele göre değil, kalçanın en geniş kısmında olacak şekilde ayarlanmaktadır. Ayrıca,
iç donun altına başka bir iç giyim (külot vb.)
giyilmemekte, iç donu aynı zamanda külot görevi de görmektedir. Özellikle, bayanların adet
dönemlerindeki bez kullanımında, iç donun dar
olan ağ tasarımı destekleyici rol oynamaktadır.
Bez, dona ön ve arka uçkur hizasına çengelli
iğne ile tutturulmakta, dar olan ağ tasarımı
bezin sarkmasına engel olup kullanım rahatlığı
sağlamaktadır (K.K.2).
2.4. Mersin Mut İlçesi Yörük Erkek
Göynek ve Donlarının Tasarım ve
Süsleme Özellikleri
2.4.1. Erkek Göynekleri
Kadın ve erkek giyimi, hangi yaşam biçimi
içinde olursa olsun; başlıklar, üst bedene giyilenler, alt bedene giyilenler, ayağa giyilenler, takılanlar ve süslemeler ile oluşan bir bütündür.
Kadın ve erkek kendi yaşama biçimi içinde,
kendi toplumunun geleneklerine göre bunları
nerede, ne zaman ve nasıl giyineceğini yaşarken
öğrenir ve kullanır (Ünal, 2008: 526).
Barışta; Burdur, Çeltikçi, Arvallı yöresine ait
bir damat göyneğini şu şekilde tanımlamıştır:
Sarı ve ceviz renkli, ince yollu beyaz natürel pamuklu dokumadan yapılmıştır.
Önü göğse kadar açık, sıfır yakalı ve kare
kesimli takma kollu göyneğin ön ve arka
bedeni dikdörtgen biçimindedir. İki yanına
eklenen üçgen biçiminde parçalarla kalçaya
doğru genişleyen ön ve arka bedenin omuzu
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

dikişsizdir. Burada omuz kumaşın katı ile
oluşturulmuştur. Benzer bir biçim, takma
kol için de söz konusudur. Gerek ön ve arka
gerekse kol kumaşı, dokuma genişliğindedir
(1994:493).

Bu durum elde edilen örneklerin damat göyneği olarak kullanıldığını kuvvetlendirmektedir.
Yörede tespit edilen erkek göyneklerinin tasarımı tek tip olarak belirlenmiştir. Kadın göyneklerinin çeşitliliğini ise, giysilerdeki kullanım
çeşitliliği ile açıklamak mümkündür. Erkek
göynekleri genel olarak basit kesimli ön ve arka

Fotoğraf 14: Erkek Göyneği (1960) (K.K.3)

Çizim 14: Erkek Göyneği (Çiz.Raziye Çelik)

beden omuzlardan katlanarak oluşturulmuş,
yanlardan peşler ile genişletilmiş, hâkim yakalı, önü bele kadar açık, kolları “T” şeklinde
takılmış, kol altından aşağıya doğru genişleyen
peşli, kol altı kuşlu, kolları manşetli olarak tasarlanmıştır. Manşet uçları ile yaka çevresi sarı
renkli ipek ile zürafa yapılarak süslenmiştir. Ayrıca yaka ve pervaz üzerinin aynı iplikle çok da
düzenli olmayan makine dikişleri ile süslendiği
görülmektedir.
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Fotoğraf 15: Erkek Göyneklerinde Kullanılan Yaka ve Yırtmaçlar

İncelenen erkek göynekleri arasında yukarıdaki kalıp özelliğine sahip üç göynek bulunmaktadır. Bu nedenle bu üç ürün için aynı
teknik çizim kullanılmıştır. Erkek göyneği olarak tasarlanan ürünler pamuklu dokumadandır.
Göyneklerin yakası hâkim yakadır ve ön ortalarında 35 cm’lik yırtmaç ve farklı renk, cins
kumaştan pervaz kullanılmıştır (Bkz.Fot.15).
Çelik, Osmanlı dönemi erkek göyneklerinin
yakasız olduğunu belirtmekte, omuz hizasından 7 cm inildikten sonra başlayıp kalça hattına kadar devam eden ve çırpma tekniği ile
kenar temizliği yapılan yaka tasarımlarından
bahsetmektedir (2013:124). Yörük iç giyimine
ait göynekler ile Osmanlı dönemi erkek göyneklerinin bu açıdan farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.
Yanlarda giysiyi genişletmek amacıyla peş,
kol altında ise hareket rahatlığı için 7 cm’lik kuş
kullanılmıştır. Kadın göyneklerinden farklı olarak manşet kullanılan ürünlerde, ürün parçaları
çırpma ve oyulgama dikişiyle birleştirilirken;
manşet, yaka, pat ve etek ucunda süsleme amacıyla makine dikişi kullanıldığı görülmektedir.
İki ürünün yaka ve etek ucu ise iğne oyası ile
zürafa yapılarak süslenmiştir. Söz konusu zürafanın benzerinin erkek iç donunun paça uçlarına da yapılmış olması, göynek ile iç donunun
takım olarak birlikte kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir.
2.4.2.Erkek Donu (İç Donu)
İç donu, dize ya da ayak bileklerine kadar
uzanan, değişik ağ kesimleri olan, içe giyilen
bir tür giysidir. Donların dize kadar olanlarında
paçadan başlayarak ağı, ya kalça hizasına kadar

olan bölümü kalın bordürlerle
işlenmiş ya da serpme motiflerle bezenmiş örnekleri yanı
sıra yalnız paçası ve yanları işlemelerle süslenmiş olan tipleri bulunmaktadır (Barışta,
1999:207).
Mut ilçesinde kullanılan
kadın giysilerinin biçim açısından çeşitlilik göstermesi-

Fotoğraf 16: Erkek İç Donu (1975) (K.K.4)

Çizim 16: Erkek İç Donu (Çiz.Raziye Çelik)

ne rağmen, erkek giysilerinin biçimsel açıdan
benzer özellikte olduğu belirlenmiştir. Mut
ilçesi Yörük giyiminde erkek iç donları oldukça
geniş bir ağ tasarımına sahiptir. Donların beli
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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uçkurlu olup genellikle paçalarında paça bandı
kullanılmaktadır. Süsleme açısından sade özellikler gösteren kadın donlarının aksine, erkek
donlarının daha zengin süsleme özelliklerine
sahip olduğu görülmektedir. Halk giyiminde
sık rastlanılmayan bu durumun, yörede erkek
don ve göyneklerinin sadece iç giyim değil, gece
yatarken giyilen pijama olarak da kullanılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir (K.K.2).
Erkek iç donunun yanları kumaş katıdır. Ağ
olarak oldukça geniş bir ağ parçası kullanılmış-

görülmektedir (Bkz.Fot.18). Böylelikle aynı
zamanda erkek pijaması olarak da kullanılan
göynek ve donların takım olarak kullanılması
sağlanmaktadır.
Halk giyiminde karşılaşılan göynek ve donların benzer süsleme ve dikim tekniği ile dikilme özelliğine, Osmanlı dönemi iç giyimlerinde de rastlanmaktadır. Çelik, “Topkapı Sarayı
Müzesi’ndeki İç Giyim Örneklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmasında çoğunluğu Osmanlı hanedan üyelerine ait
erkek iç donu ve kışlık zıbınların, aynı kumaştan ve pamuk dolgulu kapitone (yorganlama)
yöntemiyle dikilmiş olduklarını belirtmektedir
(2013:56-94).
İç dona ait kemerin, ürünün bel kısmının 5
cm dışa çevrilmesiyle elde edildiği görülmektedir. Kemerin ön ve arka ortasında 10 cm’lik
iki uçkur girişi bulunmaktadır (Bkz.Fot.19). Bu
uygulama, yöre halkının sosyo-ekonomik durumu ile ilgilidir. Kendi ürettikleri hayvanlardan
elde ettikleri et, süt, peynir, yün, vb. ile geçimlerini sürdüren ve kıt kaynakları en iyi şekilde

Fotoğraf 17: Erkek İç Donu Ağ Tasarımı

Fotoğraf 18: Erkek İç Donunda Kullanılan Yırtmaç
ve Paça Bandı

Fotoğraf 19: Erkek İç Donu Uçkur Girişi

tır. Önde, ağın hemen üstünde kullanılan ve verev kesilip esnetilerek dikilen ikinci bir ağ parçası daha mevcuttur. Bu parça bacak arasındaki
genişletmenin sadece ağla sınırlı kalmayıp bele
doğru yayılmasını ve aşamalı bir genişlemeyi
sağlamaktadır (Bkz.Fot.17).
İç donun paçalarında 10 cm’lik paça bandı
ve iç dikişte biye kullanılmıştır. Erkek göyneklerinde uygulanan süsleme özelliklerinin, donların özellikle paça bandında da kullanıldığı

idare etmek zorunda olan Yörükler, giyim-kuşamlarında da tasarruflu olmak zorundadırlar.
Ön ve arka ortasında iki ayrı uçkur girişinin bulunması giysiyi iki yönlü kullanabilmek içindir.
Eğer giysi tek yönlü kullanılırsa çabuk yıpranır
ve uzun süre yararlanılamaz. İki yönlü kullanılması aynı zamanda giysinin kullanım ömrünü
uzatmaktadır (K.K.2).
Erkek iç donunda kullanılan uçkur, yaklaşık
10x150 cm ebadında olup kenar temizliğinin
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Fotoğraf 20: Erkek İç Donu İçin Kullanılan Uçkur
(1970)(K.K.3)

çırpma dikişiyle yapıldığı görülmektedir. Uçkurun her iki ucunun 20 cm’lik kısmında sarma
tekniğiyle işlenmiş nakış bulunmaktadır (Bkz.
Fot.20). Yörük iç giyiminde erkek donlarının
uçkurlarının, kadın göyneklerinin ise ön eteğinin nakışlı olduğu görülmektedir.
3. SONUÇ
Mersin ili Mut ilçesi Yörük iç giyiminin incelendiği bu araştırmada, araştırma materyali
olan giysiler; göynek, iç donu ve uçkurdan oluşmaktadır. Ürünler kadın ve erkek iç giyimi olarak gruplandırılarak incelenmiş olup, ürünlerin çeyiz ve anı geleneğinin etkisiyle muhafaza
edildiği düşünülmektedir.
Göyneklerde genel olarak hâkim yaka kullanılmış, bir göyneğin yakasının çeyiz geleneğinin
etkisiyle açılmadığı sonucuna varılmıştır. Göyneklerde giysiyi genişletmek ve hareket rahatlığı sağlamak amacıyla yan peş ve kuş; donlarda
ise ağ kullanımı yaygındır. Yaşam koşullarına
bakıldığında oldukça dağlık alanlarda yaşayan
ve hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin, giysilerde
hareket rahatlığı sağlayan kuş ve ağ kullanmalarının oldukça isabetli olduğu görülmektedir.
Giysi kalıplarında “sıfır fire” yöntemi ile hareket edildiği ve kumaş israfından kaçınıldığı
gözlenmiştir. Giysilerde oldukça sade ve dik
hatlı model özellikleri kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca erkek ve kadın göynekleri kalıp özellikleri açısından benzer özellikler gösterseler de,
erkek göyneklerinin manşetli olması en belirgin
farklılıktır. Erkek göyneklerinin kol, yaka ve
etek uçlarında zürafa tekniği, don uçkurlarında
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ise nakış kullanılması Yörüklerde erkeğe verilen
önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca gömlek ve iç donu, erkek için iç
giyim olmanın yanı sıra pijama olarak da kullanılmaktadır.
Araştırma materyali olan iç giyim ürünlerinin kumaş renklerine bakıldığında, genellikle
doğal pamuk renginin muhafaza edildiği gözlenmiştir. Bu durumun, giysilerin doğrudan
tene temas eden giysiler olmasından dolayı
renklendirilmek istenmemesi veya o günkü teknoloji ile farklı renkler elde etmenin mümkün
olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Giysilerde genellikle el dikişi kullanılmış
olup; baskı, oyulgama ve çırpma en çok kullanılan dikiş teknikleridir. İncelenen ürünler
arasında makine dikişi kullanılan ürünler de
bulunmaktadır. Bu ürünlerin daha yakın döneme ait oldukları veya o dönemde dikiş makinesi
alabilecek kadar varlıklı ailelere ait ürünler olabilecekleri sonucuna varılmıştır.
Araştırma konusu olarak seçilen Mut ilçesi
Yörük iç giyiminin incelendiği bu araştırma,
kültürel değerlerimizin belgelenmesi ve gelecek
kuşaklara aktarılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Teknolojinin etkisi ile yerini hazır
iç giyimlere bırakan Yörük iç giyiminin kaybolmaması adına iç giyim ürünlerine sahip kişiler,
geleneksel giysilerin önemi ve korunmasının
gerekliliği hakkında bilinçlendirilmelidir. Ayrıca sandıklarda muhafaza edilen iç giyim ürünlerinin, etnografya müzelerine kazandırılması
adına teşvik edici projelerin yapılması önemli
görülmektedir.
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ISPARTA MÜZESİNDEKİ OSMANLI
DÖNEMİNE AİT BAKIR EŞYALAR
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ÖZ
1800’lü yılların sonlarında Isparta’da çok çeşitli el sanatları ve sanat erbabı ustalar bulunmaktaydı. Çok sayıda ustası olan bu el sanatlarından biri de bakırcılıktır. 1850’li yıllarda Isparta’da evlerde kullanılan yemek takımlarının hemen hepsinin bakırdan olduğu bilinmektedir. 1900’lü yılların ortalarına kadar yaşayan
bakır cezvecilik de işçilik yönünden oldukça önemli bir yere sahipti. Ispartalı bakır ustaları tarafından geliştirilen 20 çeşit cezve bulunmakta, ünlü Isparta bakır
cezveleri yurtdışına bile gönderilmekteydi. Günümüzde 1985 yılında ziyarete
açılan Isparta Müzesi envanterine kayıtlı olan 66 adet bakır eşya bulunmaktadır.
Müze arşivinde muhafaza edilen bakır eşyaların genel ve bezeme özelliklerine,
işleme tekniklerine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Isparta Müzesindeki bakır eşyalar kullanım alanlarına göre; mutfak, savaş,
süs ve banyo eşyaları olmak üzere 4 grupta incelenmiştir. Isparta Müzesi envanterine kayıtlı olan bakır eserler genel özellikleri, bezemeleri ve işleme teknikleri
ele alınarak tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isparta Müzesi, bakırcılık, maden sanatları, bakır cezve,
Osmanlı sanatı, bakır eşya.
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ABSTRACT
OTTOMAN PERIOD COPPER ITEMS IN THE ISPARTA MUSEUM
There was a wide variety of crafts and art skilled craftsmen in the late 1800s
in Isparta. One of these handcrafts that had a large number of masters was
copper-making. It was known that almost all of dinner sets used at home was
the copper in the 1850s in Isparta. The copper coffeepot making that lives up
to the mid-1900s had an important place in the domains of labour. There were
20 varieties of coffee pot developed by the Spartan copper masters, even the
famous Isparta copper pots would be sent abroad. Today there were 66 pieces of
copper goods which were registered in the inventory of Isparta Museum opened
to visitors in 1985. Any research is not available about processing techniques,
general and decorative aspects of copper goods preserved in Isparta Museum
archive. In this study, copper items in the Isparta Museum were categorized into
4 groups according to the usage areas; kitchen utensils, instruments of war, ornaments and bath items and than studied. Copper objects which are registered in
the inventory of Isparta Museum were introduced by taking general properties,
decorations and processing techniques of them.
Key Words: Isparta Museum, copper making, mineral arts, copper coffeepot,
Ottoman arts, copper tools.

1. GİRİŞ
Bakırın insanlar tarafından alet ve silah yapımında kullanılan ilk maden olduğu bilinmektedir. İnsanoğlu, bakırı günlük yaşamda süs
eşyasından silaha, el sanatlarından mutfak malzemelerinin yapımına kadar çok çeşitli alanlarda kullanmış, gelişen teknoloji ile birlikte bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır.
Anadolu’da bakır sanatının araç-gereçleri bakımından yerli olduğu, uygulama biçimlerinin
medeniyetlere göre değişmesine karşılık, sanata
bakışın, yaşamla sanat arasındaki bağlantının
değişmediği görülür (Anonim 1993: 217).
Türkçe sözlükte bakır; Atom numarası 29,
yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C’de eriyen, doğada
serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan,
kızıl renkli element, olarak tanımlanmaktadır
(Anonim 1982: 86). Bakır, çeşitli sözlüklerde;
çeşitli kap kacak yapımında kullanılan, kalay,
pirinç, tunç gibi madenlerle birleşebilen, temizlendiği zaman donuk kırmızı renkte olan maruf maden, olarak tanımlanmaktadır (Anonim
1970: 102, Toven 2004: 53).
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Bakır, doğada hem doğal maden, hem de
cevher olarak mevcuttur. Doğal bakır parçalarına dere yataklarında veya bakır cevherlerinin aşınmış üst tabakalarında rastlanmaktadır.
Yapılan kazı çalışmalarında bakırın ilk olarak
Anadolu’da Çayönü, Çatalhöyük ve Suber’de
kullanıldığı ortaya çıkmıştır. M.Ö. yedinci bine
ait, doğal-bakırdan dövülerek yapılmış iğne,
biz, kanca gibi aletler ve yüzük, boncuk gibi süs
eşyaları bulunmuştur (Erginsoy 1978: 11)
Orta Asya’da Afanesyevo kültür katında yer
alan mezarlarda M.Ö. 2055 ile 1700 seneleri
arasına tarihlendirilen buluntulardan bazıları,
bakır bizler, bıçaklar ve bakır tellerden yapılmış
küpeler ile maden işleyen aletlerdir (Ögel 2003:
18). Bulgulardan, M.Ö. üçüncü binde Orta
Asya kültüründe bakır eşyaların kullanıldığı bu
şekilde belgelenmiştir.
İslam sanatında madenden tepsi, tabak, ibrik, şamdan, buhurdan gibi günlük kullanıma
yönelik eşyalar üretilmiştir. Bunların büyük bir
bölümü, özellikle dökümle elde edilen ve üstleri
kazıma ya da çakma teknikleriyle bezenen sade
yapıtlardır. 12. yy.’ın ortasından sonra Selçuklu
toplumunda soylular ve varlıklı tüccar ailelerin
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konaklarında, politik ya da ekonomik gücün
simgesi olarak sergilenmek amacıyla özel olarak yaptırılmış parçalar karşımıza çıkmaktadır
(Erginsoy 2008: 391).
İslam sanatında madeni eşyaların yapımında bakırdan önce bronz, gümüş ve altın kullanılmıştır. İslam sanatında bakır eşyalara yönelik bulgulara bakıldığında tarihlendirilebilen
en eski bakır eşyanın 1612’ye tarihlendirilen,
İran’da Şah Abbas (Büyük Abbas) Dönemine
ait olan üzerinde Şah Abbas’ın portresi bulunan bir bakır plaka olduğu belirtilmektedir. Bu
eser ABD’de Kansas City’de William Rockhill
Nelson Gallery’de bulunmaktadır. Bir diğer eser,
1620’ye tarihlendirilen, İran’da Şah Abbas (Büyük Abbas) Dönemine ait olan, kalaylı bakırdan
kâsedir. Bu eser günümüzde Victoria and Albert
Museum’da bulunmaktadır (Harari 1964: 2525).
Selçuklular devrinde çok güzel örnekler veren Türk maden sanatı, Osmanlılar devrinde
de devam etmiştir. Dinsel yapılarda ve günlük
yaşantıda kullanılmak üzere, çeşitli madenlerden pek çok eser meydana getirilmiştir. Anadolu’daki Sivas, Konya, Erzurum, Van, Diyarbakır,
Tokat gibi merkezlerden sonra, maden işçiliği
Bursa ve Edirne’de gelişmiş, en önemli merkez
ise İstanbul olmuştur (Kerametli 1966: 11).
Türk sanatının önemli bir kolu olarak gelişen
madeni eserler, diğer sanat dallarıyla beraber
Osmanlı döneminde zirveye ulaşmış; çok çeşitli form ve bezemelerle kendini göstermiştir.
Bu eserlerin büyük bir bölümünü altın, gümüş,
pirinç, malzemelerin yanında bakır eserler oluşturmaktadır (Bodur 1987: 213-221).
Anadolu, maden işçiliğinde diğer İslam ülkelerinin ününe erişememiştir. Fakat saray çevrelerinin lüks eşya ihtiyacını karşılamak üzere
başka ülkelerden ünlü sanatçılar getirtilerek
atölyeler açılmıştır. Maden sanatında kullanılan motifler, bezemeler ağaç ve taş sanatlarında
kullanılanlardan farklıdır. Türk maden sanatına
ait önemli örneklerin bir kısmı yabancı müzelere dağılmış durumdadır. Ülkemizde, Ankara Etnografya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri
Müzesi’nde, Topkapı Sarayı Müzesi’nde ve
Askeri Müze’de Osmanlı devrine ait bulunan

çok güzel maden üzerine altın veya gümüş kakma kılıçlar, hançerler, miğferler gibi süs eşyaları vardır. Bunların genel özelliği yazı bantları
yani yazıyla oluşturulmuş bordürler ve bitkisel
motiflerle süslenmiş olmalarıdır. Bakır veya
pirinçten leğen, ibrik, tepsi, şamdan gibi eşyaların süslenmesi de daha çok yazı batları yani
yazıyla oluşturulmuş bordürler ile yapılmıştır
(Kerametli 1966: 12, Arseven 1973: 237, Kuban 1997: 233-234).
Barışta (2005: 273), bakırcılığı saray sanatı
olarak değil de halk plastik sanatları arasında
değerlendirmiştir. Anadolu’da el sanatları arasında bakırcılık oldukça eskidir (Anonim 1993:
217). El sanatlarının önemli alanlarından biri
maden işleri olup, bakır işlemeciliği bu kapsamda en zengin çeşitliliğe sahip örneklerdendir.
Alet ve silah yapımında, önce tunç daha sonra demir tercih edilmiş ancak, yemek kabı, ev
aletleri, ayna ve süs eşyasında bakır daha yaygın
biçiminde kullanılmıştır.
Yapılan araştırmalar bakırcılığın günümüzde güğüm, ibrik, helke, maşrapa, tava, tencere,
sahan, kazan, tepsi, sini, kavata, süzgeç, kevgir,
hamam tası, su kazanı, kildan gibi örneklerle,
Anadolu’da Afyon, Denizli, Beypazarı, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat, Kayseri, Gaziantep, Urfa, Muğla gibi merkezlerde sürdürüldüğünü göstermektedir (Etikan ve Erdoğan
2002: 92, Barışta 2005: 273, Yıldırım 2005: 45).
Bakır, döküm için elverişli olmamasına rağmen kolay işlenir bir madendir. Türkler, işçiliğine tombak adı verilen yaldızlı bakırdan eşyalar
yapmışlardır. Bu işçilik, bakırdan eşyayı cıva
karışımlı bir yaldızla kaplamaya dayanmaktadır
(Arseven 1973: 237). Bakırcılıkta kap yapım
teknikleri dövme, dökme, sıvama ve preste basma olmak üzere dört başlıkta toplanmaktadır.
Günümüze ulaşan örnekler 20. yy. ortalarına
kadar ev eşyalarında dövme bakır malzemenin
sıkça kullanıldığını ve bu bağlamda kalaycılığın
yaygın biçimde uygulandığını ortaya koymaktadır. Bakır ustalarının ya tamir ya da kalay işlerine ağırlık verdiği, dövme bakırcılığın yerini
günümüzde preste basma bakırcılığın aldığı
gözlenmektedir (Barışta 2005: 275).
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

56
Bakır işçiliğinde kap yapım tekniklerinin yanı
sıra bir de bezeme teknikleri vardır. Bunlar telkari, kabartma, kakma, boyama, savatlama, ajur
kesme, çalma, kazıma, kaplama ve yaldız teknikleridir. Bu işlerde kullanılan araç gereçler çekiç,
pergel, çelik keski, lastik tokmak, tahta tokmak
olarak sıralanabilir (Arseven 1950: 129, Belli ve
Kayaoğlu 1993: 18, Barışta 2005: 275-276).
Günümüzde bakır işlemeciliğinin kaybolmaya yüz tutmuş bir el sanatı konumundadır.
Günlük yaşamdaki kullanım alanı azalmış olan
bakır eşyalar artık sadece müzelerde muhafaza
edilmekte, çok azı teşhir salonlarında yer almaktadır.
1985 yılında ziyarete açılan Isparta Müzesi,
1984 yılında tamamlanmıştır. Müzede 2002 yılı
sonu itibarıyla 2557 adet arkeolojik, 1961 adet
etnoğrafik, 11971 adet sikke olmak üzere toplam 16489 adet eser bulunmaktadır. Müze iki
katlı olup, giriş katında sergi salonları, bürolar,
arşiv, kütüphane, laboratuar ve belgeleme odası,
alt katta ise konferans salonu, halı ve seramik
atölyeleri ve depolar bulunmaktadır. Müze, Arkeoloji, Hazine, Etnografya ve Halı olmak üzere 4 ana seksiyona ayrılmıştır (Anonim 2005:
22). Isparta Müzesi envanterine kayıtlı 66 adet
bakır eşya bulunmaktadır. Isparta Müzesi bakır
eşya koleksiyonu, Isparta’da yaşayan ancak farklı
şehirlerden gelmiş olan kişilerin, ellerindeki bakır eşyaları Isparta Müzesine satması yada hibe
etmesi ile oluşturulmuştur. Bu nedenle bakır eşyaların farklı şehirlerden geldiği görülmektedir.
El sanatlarının önemli bir grubunu oluşturan madeni eserler arasında bakır eserler, malzeme, form, kap türü, teknik ve bezeme bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Değişik
merkezlerdeki Müze koleksiyonlarına dağılmış
durumdaki bakır eserlerin bolluğuna karşılık
büyük bir çoğunluğunun yayınlanmadığı ve
yeterince tanıtılmadığı görülmektedir. Isparta
Müzesi sahip olduğu bakır eşyalar koleksiyonu ile Akdeniz Bölgesindeki müzeler arasında
önemli bir yere sahiptir. Isparta Müzesi envanterinde muhafaza edilen bakır eşyaların genel
ve bezeme özelliklerine, işleme tekniklerine
ya da tanıtımına yönelik yapılan herhangi bir
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yayına rastlanmamıştır. Bu makalede Isparta
Müzesi koleksiyonunda yer alan bakır eşyaların
tanıtılması amaçlanmıştır.
Çalışma, 2011 yılında Isparta Müzesi’nde,
gereken izinler alındıktan sonra, fotoğrafla belgeleme ve arşiv taraması yöntemleriyle yürütülmüştür. Isparta Müzesi bakır eserler envanterine kayıtlı olarak arşivlenen toplam 66 adet eser
kullanım alanlarına göre; mutfak, savaş, süs ve
banyo eşyaları olmak üzere 4 grupta incelenmiştir. Makalede aynı grupta yer alan ve teknikleri,
bezemeleri birbirine benzer olan örneklerden
birine, farklı olanların tamamına olmak üzere
toplamda 23 adet esere yer verilmiştir. Bakır eşyaların envanter bilgileri, genel özellikleri, bezeme ve işleme teknikleri, bezemelerindeki desen
ve motif özellikleri incelenerek tanıtılmıştır.
2. ISPARTA’DA BAKIRCILIK
1800’lü yılların sonlarında Isparta’da çok çeşitli el sanatları ve sanat erbabı ustalar bulunmaktaydı. Bu sanatların her birinin bir sanat
sergisi halinde arastaları, sokakları, pazarları
vardı. O yıllarda Isparta bir askeri üs noktası
olduğu için, askeri ihtiyaçların birçoğu Isparta’da üretilmekteydi. Bu nedenle özellikle asker eşyası üreten el sanatları oldukça gelişmişti.
Mesciler, pabuççular, yemeniciler, çizmeciler,
bakırcılar arastaları; mutaflar, semerciler, saraçlar, demirciler çarşısı; yağcılar, mumcular, balcılar pazarı gibi 1900’lü yıllarda bile söylenmekte
olan yerlerin adları, bu devirde konulmuş isimlerdir (Katırcıoğulu 1937a: 545).
1880’lerde Isparta Bakırcılar Arastası’nda
birçok bakır ustası iş yapardı. Kenarları dilimli,
kapaksız her türlü sahanlar, tencereler, tabaklar;
hamam kültürü oldukça yaygın olduğu için çok
rağbet gören hamam leğenleri, gelin leğenleri,
ibrikler; tepsiler, siniler, meydan sinileri, helvaneler, kenarları yazılı kuzu tabakları, bakraçlar, güğümler, pekmez tavaları, bulgur ve ham kazanları,
zemzemlikler, el leğenleri, bakır ustaları tarafından üretilmekteydi (Katırcıoğlu 1937b: 561).
1850’li yıllarda Isparta’da evlerdeki yemek
takımlarının hemen hepsinin bakırdan olduğu
bilinmektedir. Bunlar yılın belli aylarında ka-
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laycılara gönderilerek kalaylatılırdı. Her ailenin
bakır takımlarında kendi markasının (sahibinin
ismi) bulunması âdeti yaygındı. Düğün dernek
olduğunda komşulardan ödünç takım alınırdı.
Kullanılan kaplar temiz olarak, üzerindeki markalara göre sahiplerine geri yollanırdı. Bulgur
kazanı, kuzu tenceresi, meydan sinisi, pekmez
tavası gibi büyük bakırlar herkeste bulunmaz,
ihtiyaç duyanlar birbirinden ödünç alırdı (Böcüzade Süleyman Sami 1983: 176-177).
1900’lü yılların ortalarına kadar yaşayan cezvecilik de işçilik yönünden oldukça önemli bir
yere sahipti. Ispartalı bakır ustaları tarafından
geliştirilen 20 çeşit cezve bulunmakta, ünlü
Isparta bakır cezveleri yurtdışına bile gönderilmekteydi. Hükümet konağına giden yolun
sağ ve sol taraflarını cezveci dükkânları işgal
etmekteydi (Katırcıoğlu 1937b: 561).
Anadolu’da bakır kazan kullanma geleneği
oldukça eskilere dayanmaktadır. 11. yy. Türklerinin günlük hayatlarında, çodhın aşıc adı verilen
bakır tencereler kullandıklarından bahsedilmektedir. Anadolu’da Türk kültürünün gelişmesinde önemli etkileri olmuş olan eski Mısır
ve Kıpçak Türk kesimlerinde, kazan denince
akla sadece bakır kazan gelmektedir. Burada
kastedilen kazan büyük bakır tenceredir. Dinar,
Burdur, Denizli çevresi, Senirkent ve Keçiborlu gibi Isparta’nın ilçelerinde kullanılan bakır
tencereye dığan veya kaynatlı adı verilmektedir.
Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde genellikle kulplu
büyük bakır kazanları açıklamak için kulaklı
kazan, kulpsuz kazanlar için kaynatma tabirleri
kullanılmaktadır. Isparta’da pekmez ve bulgur
kaynatmak için kullanılan büyük kazanlara arani, bakır kova ve bakraçlara aşırtma adı verilmektedir (Ögel 1991: 243, 245, 250, 255, 269).
Günümüzde Isparta Merkez’de bir bakır ustası ve bir kalaycı bulunmaktadır. Yalvaç İlçesi’nde bakırcılık uzun yıllardır devam etmektedir. Bakırcılar Arastası denilen mevkideki esnaf
geleneksel yöntemleriyle bakırı işlemektedir.
Bu ustaların el emeği, göz nuruyla bezedikleri, güğüm, semaver gibi bakır eşyalar, çeyizlerin
vazgeçilmez parçalarıdır. Aynı zamanda kalaycılık da yapmaktadır.

3. ISPARTA MÜZESİ’NDEKİ
BAKIR EŞYALAR
Isparta Müzesi’ndeki bakır eşyalar kullanım
alanlarına göre; mutfak eşyaları, savaş aletleri, banyo eşyaları ve süs eşyaları olmak üzere 4
grupta incelenmiştir.
3.1. Mutfak eşyaları: Mutfak eşyaları, yemek öncesinde, esnasında ya da sonrasında
mutfakta kullanılan bakır eşyalardır. Isparta
Müzesi’nde bulunan başlıca mutfak eşyaları;
çorba tası, lenger, sini, tepsi, fincan zarfı, kapaklı
tabak, tabak, tas, kâse, çaydanlık, bakraç ve tenceredir. Isparta İli eskiden cezve üretimiyle ünlü
olmasına rağmen Müze arşivinde hiç cezve örneği olmaması ilginç bir durumdur.
Çorba Tası: Isparta Müzesi’nde sekiz adet
bakır çorba tası mevcuttur. Hepsi benzer form,
teknik ve bezeme özellikleri gösteren eserlerden 5.16.79 envanter numaralı bakır çorba tası
Şekil 1a’da verilmiştir.

a

b

c
Şekil 1a,b,c.: Isparta Müzesi’nde bulunan 5.16.79
envanter numaralı bakır çorba tası ve üzerindeki motifler
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Şekil 1a’da görülen bakır çorba tası, envanter kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemi
olarak tarihlendirilmiş olup, İzmir’den gelen
eser 24.04.1979 tarihi itibarıyla müze arşivine
alınmıştır. Ölçülerinin; ağız çapı 19 cm., dip
çapı 17 cm. ve yüksekliği 13,8 cm. olduğu belirtilmektedir. Ayaklı çorba tasının tabanı dar
olduğu için ince görünmekle birlikte, gövdesi
yuvarlatılmış ve gövdenin üst kısmı dışa doğru biçimlendirilmiş olduğundan göbek kısmı
belirgindir. Taban ve göbek kısmı orantılı bir
yükseklikte iken, yukarı doğru uzanan boyun
içbükey formda ve daha uzundur. Şekil 1b,c’de
bakır çorba tasının üzerindeki motifler görülmektedir. Bakır çorba tasının yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Tasın boyun ve dışarı doğru çıkıntılı göbek
kısmında iki farklı bant halinde geometrik motifler yer almaktadır. Bantlar arasında daha ince
iki satır halinde motifsiz bordürler görülmektedir. Boyun kısmı, zikzak çizgilerin arasında, ters
simetrik, dikine, yan yana iki kısa çizgiden oluşan bir bantla çevrilidir (Şekil 1b). Çorba tasının dışarı çıkıntı yapan göbek kısmında, iki ince
bordür arasına aşağı doğru açılmış, kafes işiyle
bezenmiş üçgenler ve bunların aralarında stilize
yaprak motifi bulunan bir desen vardır (Şekil
1c). Tarif edilen desen, bu tür bakır kapların en
yaygın bezeme kompozisyonu olarak karşımıza
çıkar. Bu tür kulpsuz bir kovayı andıran objeler
çorba, yoğurt gibi sıvı yiyeceklerin ikramında
kullanılmıştır.
Lenger: Çeşitli sözlüklerde lenger; kenarları geniş, pek yayvan ve açık, büyük bakır sahan
veya tepsi, olarak tanımlanmaktadır (Anonim
1970: 789, Anonim 1982: 540, Toven 2004:
425) Lenger, kalaylı bakırdan yapılan geniş yemek sahanı olup, çok eski örneklerinde iç yüzeyin ortasında altı köşeli yıldız veya geometrik
madalyonlar bulunmaktadır. Yatık kenar yüzeyi
madalyonlarla süslenmektedir. Sahibinin adı
ve yapılış tarihi genellikle kenar yüzeyine yazılmaktadır (Önder 1998: 160). Isparta Müzesi’nde farklı yerlerden gelmiş olan on bir adet
bakır lenger mevcuttur. Bazıları benzer, bazıları
farklı form, teknik ve bezeme özellikleri gösteA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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d
Şekil 2a,b,c,d,: Isparta Müzesi’nde bulunan 5.8.79
envanter numaralı bakır lenger ve üzerinde bulunan
motifler
ren eserlerden 5.8.79 envanter numaralı bakır
lenger Şekil 2a, b’de verilmiştir.
Şekil 2a’da görülen bakır lenger, envanter
kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemi olarak tarihlendirilmiş olup, İzmir’den gelen eser
24.04.1979 tarihi itibarıyla müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 33
cm., dip çapının 20 cm., yüksekliğinin 4 cm.
ve kalınlığının 0,2 cm. olduğu belirtilmektedir.
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Lenger dairesel taban üzerine, dış bükey olarak
konumlandırılmış geniş bir kenardan meydana
gelmektedir. Şekil 2c ve d’de lengerin üzerindeki motifler görülmektedir. Lengerin yapımında
dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Lengerin genel kompozisyonu iç kısmı
desensiz, dış kısmı; biri tabanı çevreleyen bordür, diğeri bordürün üzerinde görülen bir motif
olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Lengerin, tabana doğru meyilli kısımdaki
bordürü zencerek motifi oluşturmaktadır (Şekil 2c). Bunu takip eden kısımda, ucunda lale
motifi bulunan tuğra formatında ancak tuğra
olmayan bir bezeme yer almaktadır. Tuğra forumundaki bezemede, lalenin altında kalan tuğ
kısmının içerisinde Sahibi Ahmet Ağa yazıları
okunmaktadır (Şekil 2d).
Isparta Müzesi’ndeki bir diğer bakır lenger
4.10.77 envanter numaralı eser olup, genel görünümü Şekil 3a’da verilmiştir.

Şekil 3a’da görülen bakır lenger, envanter
kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemine
tarihlendirilmiş olup, Isparta’dan gelen eser
14.07.1977 tarihi itibarıyla müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında; ağız çapının
37,8 cm., dip çapının 26 cm., yüksekliğinin 5,5
cm. ve kalınlığının 0,2 cm. olduğu belirtilmektedir. Lenger dairesel taban üzerine, dışbükey
olarak konumlandırılmış geniş bir kenardan
meydana gelmektedir. Şekil 3 b ve c’de lengerin
üzerindeki motifler görülmektedir. Lengerin
yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Lengerin genel kompozisyonu incelendiğinde iç kısmının desensiz olduğu görülmektedir. Dış bölümün kompozisyonu,
tabanı çevreleyen kenar üzerinde eşit aralıklarla
rumi tarzda yaprak ve salbeksiz şemse formunda bir motifin değişimli olarak sıralanmasından
meydana gelmiştir.
Isparta Müzesi’nde bulunan üçüncü bakır
lenger, 5.4.79 envanter numaralı eser olup, Şekil 4a’da verilmiştir.
Şekil 4a’da görülen bakır lenger, envanter kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, İzmir’ten gelen eser

a
b

c
a
b

Şekil 3a,b,c.: Isparta Müzesi’nde bulunan 4.10.77
envanter numaralı bakır lenger ve motifleri

Şekil 4a,b: Isparta Müzesi’nde bulunan 5.4.79 envanter
numaralı bakır lenger
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24.04.1979 tarihi itibarıyla müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında; ağız çapının 8,5
cm., dip çapının 19 cm., yüksekliğinin 5,5 cm.
ve kalınlığının 0,4 cm. olduğu belirtilmektedir.
Lenger dairesel taban üzerine, dış bükey olarak
konumlandırılmış geniş bir kenardan meydana gelmektedir. Şekil 4b’de lengerin üzerindeki motif görülmektedir. Lengerin yapımında
dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Lengerin genel kompozisyonu; iç kısmı desensiz, dış kısmı, tabanı çevreleyen kenar
üzerinde eşit aralıklarla rumi tarzda lale motiflerinin sıralanmasından meydana gelmiştir. 17.
yy.’dan bu yana birçok sanat alanında kullanılan
lale motifi, bakır eserler üzerinde de sıkça yer
almıştır.
Sini: Çeşitli sözlüklerde sini; bir sehpa veya
iskemle üzerine konularak, üzerinde yemek sahanlarını taşımaya yarayan yada sofra işini gören bakırdan büyük, daire şeklinde tepsi, olarak
tanımlanmaktadır (Anonim 1970: 1069, Anonim 1992: 714, Develioğlu 1993: 955, Toven
2004: 663). Çevresinde bağdaş kuran insanların, üzerinde yemek yediği, bakır, pirinç, ahşap
materyalden yapılan, yuvarlak, an fazla 1- 1,5
m. çapında tepsi, sini olarak adlandırılmaktadır. Döğme veya torna bakırdan yapılanların
üzerinde kazıma tekniği ile zencerekler, ibrik
ve badem motifleri, madalyonlar, Mühr-ü Süleyman damgaları görülür. Ahşap materyalden
yapılan ve çevresinde en az on, on beş kişinin
yemek yediği büyük sinilere düğün sinisi denir
(Önder 1998: 231).
Isparta Müzesi’nde dört adet bakır sini mevcut olup, 11.1.78 envanter numaralı eserin genel görüntüsü Şekil 5a’da verilmiştir.
Şekil 5a’da görülen bakır sini, envanter kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 28.08.1978 tarihi itibarıyla
Isparta merkezden müze arşivine alınmıştır.
Ölçülerine bakıldığında çapının 84 cm. ve kalınlığının 0,6 cm. olduğu belirtilmektedir. Objenin en dışında bordürvari kalın bir kenarlık
bulunur ve hafif içe bombelidir. Şekil 5 b,c
ve d’de sininin içi düz olup, sırtındaki motifler görülmektedir. Sininin yapımında dövme,
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Şekil 5a,b,c,d,: Isparta Müzesi’nde bulunan 11.1.78
envanter numaralı bakır sini ve motifleri
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bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Sininin genel kompozisyonunda merkeze
doğru yoğunlaşan motif istifi yer almaktadır.
Ağaç motifi örneklerinin Türk bezemeciliğinde önemli bir yeri vardır. Özellikle selvi ağacı
en sık kullanılan bitkisel motiflerdendir. Sinide
görülen selvi ağacı motifi, 16.-17. yy. İstanbul
mezar taşlarında bulunan selvi ağacı motiflerine benzemekte olup, kenar dişleri daha stilize
formda işlenmiştir. Selvi ağacının tepesi merkeze doğru konumlandırılmıştır. Bir merkez etrafında 6 adet selvi ağacı bulunmaktadır. Selvilerin içi rumi yapraklarla donatılmıştır. Selvilerin
arasında altı adet sorguç bulunmaktadır. Çift
taraflı olan sorguçların ortasındaki oval figürün
ayrıntıları incelendiğinde Selçuklu rumili münhanilerinin etkileri göze çarpmaktadır. Bu sorguçlar Türk tezhip sanatında kullanılan tığları
hatırlatmaktadır. Merkezde bulunan Mühr-ü
Süleyman motifini, en dışta güneş ışınlarını andıracak formda tasarlanmış çizgili kalın bir bordür ve bunu takip eden, ortası zencerekli kalın
bir ikinci bordür çevrelemektedir. Mühr-ü Süleyman yani altı köşeli yıldızın kanatları birbiri
içine geçen bir formda işlenmiştir. Bu geometrik form Selçuklu sanatının izlerini taşımaktadır. Yıldızın merkezi ve kanatlarının araları
rumi yapraklarla bezenmiştir. Yıldızın her bir
kanadının içerisi kafes işiyle bezenmiştir. Diğer
üç sininin merkezinde de benzer Mühr-ü Süleyman motifi bulunmaktadır.
Türk sanatında kötülükleri uzaklaştıran, uğur
getirdiğine inanılan bir motif olarak Mühr-ü
Süleyman sıkça kullanılmıştır. Bir inanca göre
altı köşeli yıldız Süleyman Peygamber’in tılsımlı mührüdür. Yüzük olarak parmağında taşımış, bu mührü üzerinde bulundurduğu sürece,
her canlıya hükmedebilmiştir. Mühr-ü Süleyman, özellikle Anadolu bakır bezemeciliğinde
çok kullanılmaktadır (Önder 1998: 184).
Isparta Müzesi’nde bulunan bir diğer bakır
sini, 5.2.79 envanter numaralı eser olup, genel
görünümü Şekil 6a’da verilmiştir.
Şekil 6a’da görülen bakır sini, envanter kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 24.04.1979 tarihi itibarıyla

a

b

Şekil 6a,
b, c, d, e.:
Isparta
Müzesi’nde
bulunan
5.2.79
envanter
numaralı
bakır sini
ve motifleri

c

d

e
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İzmir’den müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine
bakıldığında çapının 30 cm. ve yüksekliğinin 5
cm. olduğu belirtilmektedir. Objenin en dışında
bordürvari kalın bir kenarlık bulunur ve hafif
içe bombelidir. Şekil 5b’de bakır sininin içi düz
olup, sırtındaki motiflerin detayları verilmiştir.
Sininin yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Sininin genel kompozisyonunda bir merkezin çevresinde yoğunlaşan
motif istifi yer almaktadır. Merkezde bulunan
altı yapraklı penç motifini, güneş ışınlarını andıracak formda tasarlanmış çizgili bir bordür
çevrelemektedir (Şekil 6b). Bunu üç adet selvi
ağacı (Şekil 6c), üç adet çift taraflı sorguç (Şekil
6d) ve bunların aralarında altı adet rumi tarzda
bitkisel motifin (Şekil 6e) oluşturduğu dairesel
bir yerleşim düzeni takip etmektedir. Bu sinide
görülen selvi ağacı motifi, diğer örneğe benzemekte olup, iki tarafında kıvrık bir dal ucunda
tasvir edilen yaprak motifleri yer almaktadır.
Selvi ağacının tepesi kenara doğru konumlandırılmıştır. Selvilerin içi rumi yapraklarla donatılmıştır.
Fincan zarfı: Çeşitli sözlüklerde zarf; içine fincan veya bardak oturtulan metal kap, kılıf, mahfaza, fincanı kısmen içine alan kap, eli
yakmamak için içine kahve fincanı konulan
madeni kap olarak tanımlanmaktadır (Anonim 1970: 1267, Anonim 1982: 886, Develioğlu 1993: 1168, Toven 2004: 822). Isparta
Müzesi’nde dört adet bakır fincan zarfı mevcut
olup, 15.3.78 envanter numaralı eserin genel
görüntüsü Şekil 7a’da verilmiştir.
Şekil 7a’da görülen bakır fincan zarfı, envanter kayıtlarına göre 18. yy. Osmanlı dönemine
tarihlendirilmiş olup, Eser 22.08.1978 tarihi itibarıyla Isparta merkezden müze arşivine
alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının
6 cm., dip çapının 2,8 cm. ve yüksekliğinin 4
cm. olduğu belirtilmektedir. Objenin tabanı
içe doğru bombeli olup dar bir tabandan yukarı doğru hafif genişleyerek yükselen gövdeye
sahiptir. Şekil 7b’de fincan zarfının üzerindeki
motifler görülmektedir. Fincan zarfının yapımında kabartma tekniği kullanılmıştır. Fincan
zarfının genel kompozisyonuna bakıldığında,
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Şekil 7a, b.: Isparta Müzesi’nde bulunan 15.3.78 envanter
numaralı bakır fincan zarfı ve motiflerinden detay

tabanda kıvrımlı zencereğin bezeme unsuru
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu zencerekli bordürün üstünde, kıvrımlı dal ve çiçek
motiflerinden oluşan bir düzenleme hakimdir.
Selçuklu rumili münhanilerinin etkileri göze
çarpmaktadır.
Kapaklı Tava: Isparta Müzesi’nde iki adet
bakır kapaklı tava mevcut olup, 5.14.79 envanter numaralı eserin genel görüntüsü Şekil 8a’da
verilmiştir.
Şekil 8a’da görülen kapaklı tava, envanter
kayıtlarına göre 18. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 24.04.1979 tarihi
itibarıyla İzmir’den müze arşivine alınmıştır.
Ölçülerine bakıldığında kapak ağız çapının 29
cm., dip çapının 16,5 cm., kapak yüksekliğinin
16,5 cm., tabak ağız çapının 30,3 cm. olduğu
belirtilmektedir. İki parçadan oluşan tavaya estetik ve zarafet kazandıran kısmı kapağıdır. Kapak bir mihrap formunda olup, tava ile birleşen
kısmı kalın bir bordür görünümündedir. Bordürün üzerinde uzanan kısım içe doğru bombe yaparak daralmıştır. Bombeli kısmın bittiği

63

FİLİZ NURHAN ÖLMEZ-ALİ KILINÇ/ISPARTA MÜZESİNDEKİ
OSMANLI DÖNEMİNE AİT BAKIR EŞYALAR

a

Şekil 9: Isparta Müzesi’nde bulunan 7.3.82 envanter
numaralı bakır kapaklı tava

b

Şekil 8a, b.: Isparta Müzesi’nde bulunan 5.14.79 envanter
numaralı bakır kapaklı tava ve detayı

yerden yukarı doğru yükselen kapağın konik
kısmı başlamaktadır. Konik kısmın bitiminde
yani en tepede, kapağı tutup kaldırmaya yarayan küçük yuvarlak bir parça bulunmaktadır.
Bu parça küçük olmasına rağmen kapağın estik
görünümünü tamamlayan önemli bir ayrıntıdır.
Şekil 8b’de tavanın kapağında bulunan yazı bezemeleri görülmektedir. Tavanın bezemesinde
kazıma tekniği kullanılmıştır. Tavanın genel
kompozisyonuna bakıldığında, bezemelerin
kapağın konik kısmının aşağı doğru daralan
bölümünde bulunduğu dikkati çekmektedir.
Tava kapağının bezemesinde bulunan Osmanlıca kitabede, Sahib-i Ali Ağa sene 1193 yazısı
okunmaktadır. Tarih, Miladi olarak 1779-1780
yani 18. yy. ikinci yarısına denk gelmektedir.
Mihrap şeklindeki kitabenin üst ucu lale motifi
ile tamamlanmaktadır. Kitabenin iki tarafında
selvi ağacını andıran stilize bitkisel motifler
göze çapraktadır.
İkinci örnek 7.3.82 envanter numaralı kapaklı tava olup, eserin genel görüntüsü Şekil 9’da
verilmiştir.

Şekil 9’da görülen kapaklı tava, envanter
kayıtlarına göre 19. yy. Osmanlı dönemine
tarihlendirilmiş olup, Eser 28.01.1982 tarihi
itibarıyla Isparta’dan müze arşivine alınmıştır.
Ölçülerine bakıldığında; tava ağız çapının 21,4
cm., dip çapının 11,2 cm., yüksekliğinin 7,4
cm., kapak ağız çapının 18,4 cm., kapak üst çapının 6,3 cm. olduğu belirtilmektedir. İki parçadan oluşan objenin kapağı oldukça sadedir.
Tava, dar bir tabandan yukarı doğru genişleyerek yükselmekte, belli aralıklarla sıralanmış irili
ufaklı dilimler kenarı meydana getirmektedir.
Tavaya estetik ve zarafet kazandıran kısım bu
dilimli kenar kısmıdır. Tavanın yapımında dövme tekniği kullanılmış olup, herhangi bir bezeme bulunmamaktadır.
Tabak: Isparta Müzesi’nde ondokuz adet
bakır tabak bulunmakta olup, 15.21.83 envanter numaralı eserin genel görüntüsü Şekil
10a’da verilmiştir.
Şekil 10a’da görülen tabağın, envanter kayıtlarına göre erken 20. yy. Osmanlı dönemine
tarihlendirilmiş olup, Eser 17.10.1983 tarihi
itibarıyla Isparta’dan müze arşivine alınmıştır.
Ölçülerine bakıldığında çapının 26 cm., yüksekliğinin 3 cm. olduğu belirtilmektedir. Tabak dairesel taban üzerine, dış bükey olarak
konumlandırılmış geniş bir kenardan meydana
gelmektedir. Şekil 10b’de tabağın kenarlarında
bulunan bezemeleri görülmektedir. Tabağın
bezemesinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Tabağın genel kompozisyonuna bakıldığında, ta-
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Şekil 10a, b, c, d.: Isparta Müzesi’nde bulunan 15.21.83
envanter numaralı bakır tabak, detayı ve motifleri

bağın iç yan yüzeyinde stilize yaprak ve ters lale
motifleri görülmektedir (Şekil 10c,d).
Isparta Müzesi’nde bulunan bir diğer tabak, 9.6.81 envanter numaralı eser olup, genel
görünümü Şekil 11a’de verilmiştir.
Şekil 11a’da görülen tabağın, envanter kayıtlarına göre 18. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 02.09.1981 tarihi itibarıyla
Isparta’dan müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine
bakıldığında çapının 29 cm., yüksekliğinin 4,5
cm. olduğu belirtilmektedir. Tabak dairesel taban üzerine, dış bükey olarak konumlandırılmış
geniş bir kenardan meydana gelmektedir. Şekil
11b ve c’de tabağın kenarlarında bulunan bezemeleri görülmektedir. Tabağın bezemesinde
kazıma tekniği kullanılmıştır. Tabağın genel
kompozisyonu incelendiğinde; tabağın iç yan
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

c

Şekil 11a, b, c.: Isparta Müzesi’nde bulunan 9.6.81
envanter numaralı bakır tabak ve motifleri

yüzeyinde rumi tarzı bitkisel bir figür ve salbeksiz şemse formunda bir motif yer almaktadır.
Ayrıca tabağın arka tabanında belli belirsiz H.
1194, tarihi okunabilmektedir. Buna göre eserin
1780 yılında yapıldığını söylemek mümkündür.
Tas: Çeşitli sözlüklerde tas; altı yuvarlak
madeni kap, ağıza götürülerek içindekini içmeye yarayan, yayvan, ihtiyaca göre başka işlerde
de kullanılan madeni kap, olarak tanımlanmaktadır (Anonim 1982: 766, Toven 2004: 714).
Isparta Müzesi’nde üç adet bakır tas mevcut olup, 12.11.82 envanter numaralı Cumhuriyet dönemine ait eserin genel görüntüsü
Şekil’12a’da verilmiştir.
Şekil 12a ve b’de görülen bakır tas, envanter kayıtlarına göre Cumhuriyet dönemine
tarihlendirilmiş olup, Eser 27.09.1982 tarihi
itibarıyla Isparta-Senirkent İlçesi Uluğbey köyünden müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 12,8 cm., yüksekliğinin
5 cm., dip çapının 6,7 cm. olduğu belirtilmektedir. Obje ayaklı olup, tabandan dışa doğru dairesel bir hareketle genişleyerek yükselmektedir.
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a

a
b

c

b

d

c
Şekil 13a, b, c, d.: Isparta
Müzesi’nde bulunan
12.12.82 envanter
numaralı bakır tas
ve detayı

Şekil 12a, b, c.: Isparta Müzesi’nde bulunan 12.11.82
envanter numaralı bakır tas ve detayı

Dip çapı ile ağız çapı arasındaki orantlı fark tasın dengeli bir görünümde olmasını sağlamıştır.
Şekil 12c’de tasın üzerindeki motiflerin detayları verilmiştir. Tasın yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Tasın
genel kompozisyonunun stilize yapraklardan,
çizgisel bezemeler ve geometrik şekillerden
oluştuğu görülmektedir.
Isparta Müzesi’nde bulunan diğer bakır tas,
12.12.82 envanter numaralı eser olup, genel
görünümü Şekil 13’te verilmiştir.
Şekil 13a,b’da görülen bakır tas, envanter kayıtlarına göre Cumhuriyet dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 27.09.1989 tarihi itibarıyla
Isparta-Senirkent İlçesi Uluğbey köyünden
müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 10,5 cm., yüksekliğinin 2,5
cm., dip çapının 7 cm. olduğu belirtilmektedir.
Obje ayaklı olup dar bir tabandan yukarı doğru
hafif bombeli bir şekilde genişleyerek yükselen
gövdeye sahiptir. Şekil 13 c ve d’de tasın üzerindeki motiflerin çizimleri verilmiştir. Tasın
yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Tasın alt tabanında ve yan
tarafında motifler bulunmaktadır. Tasın altında
rumi tarzda üç adet balık motifi ve aralarında
üç adet dendansız salbekli şemse formunda

bir motif görülmektedir. Türk sanatında balık
motifi bolluk ve bereketi sembolize etmektedir.
Tasın yan tarafında rumi tarzda birbirine geçmeli kenar motifi bulunmaktadır.
Çaydanlık: Isparta Müzesi’nde bir adet çaydanlık mevcut olup, 1.16.85 envanter numaralı
eserin genel görüntüsü Şekil 14’da verilmiştir.
Şekil 14’de görülen bakır çaydanlık, envanter
kayıtlarına göre 20. yy.’a tarihlendirilmiş olup,

Şekil 14: Isparta Müzesi’nde bulunan 1.16.85 envanter
numaralı bakır çaydanlık

Eser 20.02.1985 tarihi itibarıyla Antalya’dan
müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 7 cm., yüksekliğinin 13 cm.,
dip çapının 6,6 cm. olduğu belirtilmektedir.
Objenin gövdesi yuvarlatılmış ve gövdenin üst
kısmı içe doğru biçimlendirilmiştir. Boyun düz
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Şekil 16: Isparta
Müzesi’nde
bulunan 5.10.79
envanter numaralı
bakır tencere

bir formda olup, kapakla tamamlanmaktadır.
Çaydanlığın yapımında dövme tekniği kullanılmış olup, bezemesi bulunmamaktadır.
Bakraçcık: Isparta Müzesi’nde bir adet
bakır bakraçcık mevcut olup, 2.10.77 envanter
numaralı eserin genel görüntüsü Şekil 15a’da
verilmiştir.
Şekil 15a ve b’de görülen bakraççık, envanter
kayıtlarına göre geç 19. yy. Osmanlı dönemine

a
b

c

Şekil 15a: Isparta
Müzesi’nde
bulunan 2.10.77
envanter numaralı
bakır bakraçcık ve
detayı

Şekil 16’da görülen bakır tencere, envanter
kayıtlarına göre erken 20. yy. Osmanlı dönemine tarihlendirilmiş olup, Eser 24.04.1979 tarihi
itibarıyla İzmir’den müze arşivine alınmıştır.
Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 30 cm.,
yüksekliğinin 22 cm., dip çapının 34 cm. olduğu
belirtilmektedir. Obje geniş tabanlı ve dar ağızlı
olup, yüksek olan kenarları hafif içe eğimlidir.
Dışa doğru çıkıntılı ve üstü bezemesiz bir ağzı
vardır. Tencerenin yapımında dövme tekniği
kullanılmış olup, bezemesi bulunmamaktadır.
Bakraç: Çeşitli sözlüklerde bakraç; çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova, kulplu kap,
olarak tanımlanmaktadır (Anonim 1970: 103,
Anonim 1982: 87, Toven 2004: 54). Isparta

a
tarihlendirilmiş olup, Eser 7.7.1977 tarihi itibarıyla İzmir’den müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında, taban çapının 9 cm., yüksekliğinin 9 cm. ve ağız çapının 8 cm. olduğu
belirtilmektedir. Objenin tabandan ağıza doğru
hafifçe daralan silindir formunda bir gövdesi ve
düz bir ağzı vardır. Alt kısmı hafif dışbükey tabanı ise düzdür. Şekil 15c’de kabın üzerindeki
motiflerin detayları verilmiştir. Bakraççığın yapımında dövme tekniği, bezemelerinde kazıma
tekniği kullanılmıştır. Desen kompozisyonunda; yarı naturalist formda gövdeden yanlara ayrılan iki adet yapraklı dal, dalların altında penç
ve dalların ortasından yukarı doğru uzanan bir
diğer dalın ucunda benzer bir penç motifi görülmektedir.
Tencere: Isparta Müzesi’nde bir adet bakır
tencere mevcut olup, 5.10.79 envanter numaralı
eserin genel görüntüsü Şekil 16’da verilmiştir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

b

d

c

Şekil 17a, b, c, d.: Isparta Müzesi’nde bulunan 10.9.84
envanter numaralı bakır bakraç

Müzesi’nde iki adet bakır bakraç mevcut olup,
10.9.84 envanter numaralı eserin genel görünümü Şekil 17a’da verilmiştir.
Şekil 17a’da görülen bakraç, envanter kayıtlarına göre erken 20. yy. Osmanlı dönemine
tarihlendirilmiş olup, Eser 27.08.1984 tarihi
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itibarıyla Isparta-Uluborlu’dan müze arşivine
alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında, taban çapının 19 cm., yüksekliğinin 13 cm. ve ağız çapının 14 cm. olduğu belirtilmektedir. Obje geniş
tabanlı, dar ve dik ağızlı olup, yüksek olan kenarları içe doğru eğimlidir. Eğimin bittiği yerde
objeyi çevreleyen bir halka ile boyun kısmı başlamakta ve yukarı doğru düz bir şekilde uzanmaktadır. Bakracın yapımında dövme tekniği,
bezemelerinde kazıma tekniği kullanılmış olup,
boynunda ve gövdesinde bezeme bulunmaktadır. Boyun kısmı, zikzak çizgilerin arasında, ters
simetrik, dikine, yanyana iki kısa çizgiden oluşan bir bantla çevrilidir (Şekil 17b). Bakracın
dışarı çıkıntı yapan gövdesinde, kısa yan çizgilerden oluşmuş iki ince bordür arasında, kafes
işiyle süslenmiş baklava dilimleri (Şekil 17c) ve
bunların aralarında rumi tarzda, ortasından saç
örgüsü geçen vazoyu andıran motifler bulunan
bir desen vardır.
3.2. Savaş aletleri: Savaşlarda kullanılan
ve Isparta Müzesi envanterinde bulunan savaş
aletleri zihgir ve mataradır.
Zihgir (zehkir, şast, şest, küştüvan):

Çeşitli sözlüklerde zihgir; ok atarken başparmağa takılan özel yüzük, halka, okçu yüksüğü,
olarak tanımlanmaktadır (Develioğlu 1993:
1186, Kanar 2009: 3796). Farsça zih (yay kirişi)
ve giriften>gir kelimelerinden oluşmuştur (Toven 2004: 829, Kanar 2009: 3796). Okçulukta,
okun fırlatılma gücüne ulaşması için gereken
gerilim öylesine yüksektir ki, yayın çıplak elle
kontrol altında tutulması olanaksızdır. Bu nedenle, okçunun sağ elinin başparmağına geçirilen özel bir yüzüğe gereksinim duyulmuştur.
Önceleri deri, kemik ya da geyik boynuzundan
yapılan ve işleve yönelik olarak takılan bu yüzükler, zaman içinde, üst rütbeli okçulara atfedilen bir onur nişanına dönüşmüş ve yapımında
giderek maden, taş ya da fildişi gibi değerli malzemeler kullanılmaya başlanmıştır (Scalini and
Damiani 2002: 90).
Isparta Müzesi’nde bir adet bakır zihgir
mevcut olup, 11.1.76 envanter numaralı eserin
genel görüntüsü Şekil 18’de verilmiştir.

Şekil 18: Isparta
Müzesi’nde bulunan
11.1.76 envanter
numaralı
bakır zihgir

Şekil 18’de görülen zihgir, envanter kayıtlarına göre geç 19. yy. Osmanlı dönemine ait
olup, Eser 30.7.1976 tarihi itibarıyla Isparta’dan
müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında yüzük çapının 3,2 cm., kalınlığının 6 cm.,
yüksekliğinin 1,5 cm., uzunluğunun 3 cm. olduğu belirtilmektedir. Dikdörtgen kesitli, parmağa geçen kısmı yuvarlağa yakındır. Üzerinde
her hangi bir bezeme bulunmadığı dikkati çekmektedir. Yüzüğün geniş olan ön kısmı eğimlidir. Yüzüğün iç yüzeyinde kullanıma bağlı aşınma, avuç içine denk gelen ince kısmında eğilme
görülür.
Matara: Çeşitli sözlüklerde matara; yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyuna veya bele
asılı olarak taşınan, genellikle aba, deri veya metalden yapılmış su kabı, su tulumu, kırba, olarak
tanımlanmaktadır (Anonim 1982: 557, Develioğlu 1993: 585, Toven 2004: 450). Isparta
müzesinde bir adet bakır matara mevcut olup,
1.2.97 envanter numaralı eserin genel görüntüsü Şekil 19’da verilmiştir.
Şekil 19:
Isparta
Müzesi’nde
bulunan
1.2.97
envanter
numaralı
bakır matara

Şekil 19’de görülen bakır matara, 18. yy.
Osmanlı dönemine ait olup, Eser 30.07.1997
tarihi itibarıyla Isparta’dan müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında yüksekliğinin
17 cm., genişliğinin 35 cm. ve çapının 32 cm.
olduğu belirtilmektedir. Dairesel formdaki hafif dışa bombeli gövde üzerinde, içte dar, dışta
geniş olan iç içe iki halka göze çarpmaktadır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Üzerinde her hangi bir bezeme bulunmadığı
ancak H.1123 tarihi bulunduğu dikkati çekmekte ve buna göre yapım yılı miladi 1711’e
denk gelmektedir.
3.3. Banyo eşyaları: Bu eşyalar gerek el ve
ayak yıkamada gerekse abdest alınırken kullanılan eşyalar olup, ibrik ve leğenden meydana
gelmektedir.
İbrik: Çeşitli sözlüklerde ibrik; su ve sulu
şeyler koymaya yarayan kulplu, ülüklü-emzikli
kap, olarak tanımlanmaktadır (Anonim 1982:
395, Toven 2004: 292). Daha çok İslam ülkelerinde abdest almak ve el yıkamak için kullanılan kulplu ve ülüklü su kabı ibrik olarak adlandırılmaktadır. Şişkince gövdeli, uzun ve zarif
boyunlu, ağzı kapaklı ve ülüklü (emzikli) Türk
ibrikleri genellikle bakırdan yapılmıştır (Önder
1998: 111).
Isparta Müzesi’nde bir adet bakır ibrik mevcut olup 1.17.85 envanter numaralı eserin genel
görüntüsü Şekil 20’de verilmiştir.
Şekil 20’de görülen bakır ibrik, envanter
kayıtlarına göre 20. yy. Osmanlı dönemine ait
olup, Eser 20.02.1985 tarihi itibarıyla Antalya’dan müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında yüksekliğinin 30 cm. ve dip çapının
17,5 cm. olduğu belirtilmektedir. Üzerinde herhangi bir bezeme bulunmadığı ancak kapağıyla,
ülüğüyle abdest almakta kullanılan klasik ibrik

Leğen: Çeşitli kaynaklarda leğen; el, yüz

Şekil 20: Isparta
Müzesi’nde bulunan
1.17.85 envanter
numaralı
bakır ibrik

formunda olduğu dikkati çekmektedir. Objenin
tabanı ve boynu düz, ağzı yuvarlaktır. Kapaktan
biraz yüksekte olan emziğin ucu dışarı doğru
genişler. Yılankavi kulpu, ibriğin ağzına ve tabanına perçinlenir. Ancak omzuna kadar olan
kısmı gövdeye yakın ve paralel uzanır. Objede
kullanmadan kaynaklanan bir yıpranma göze
çarpmaktadır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

yıkarken kullanılan veya içinde bir şey yıkanan,
madenden seramikten yapılan, yayvan su kabı,
olarak tanımlanmaktadır (Anonim 1982: 539,
Önder 1998: 160, Toven 2004: 424). Isparta
Müzesi’nde bir adet bakır leğen mevcut olup,
18.22.83 envanter numaralı eserin görüntüsü
Şekil 21a,b’de verilmiştir.
Şekil 21a ve b’de görülen bakır leğen, envanter kayıtlarına göre 20. yy. Osmanlı dönemine
ait olup, Eser 17.10.1983 itibarıyla Isparta’dan

a
Şekil 21:
Isparta
Müzesi’nde
bulunan
18.22.83
envanter
numaralı
bakır
leğen

b
müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında ağız çapının 43 cm., yüksekliğinin 14 cm.,
kapak ağız çapının 24,5 cm. olduğu belirtilmektedir. Obje kapak ve gövde olmak üzere iki
parçadan meydana gelmektedir. Dar bir tabandan yukarı doğru hafif bombeli bir şekilde genişleyerek yükselen gövdeye sahiptir. Bombeli
gövde dışa doğru uzanan geniş ve ağzında ince
bir sarmal bordür bulunan kenarla tamamlanmaktadır. Üzerinde her hangi bir bezeme
bulunmadığı ancak kapağında noktaların meydana getirdiği üç büyük ve üç küçük üçgenin
almaşık sıralanmış olduğu dikkati çekmektedir.
3.4. Süs Eşyaları: Bunlar, giyimde aksesuar
olarak kullanılan bakır takılardır. Isparta Mü-

69

FİLİZ NURHAN ÖLMEZ-ALİ KILINÇ/ISPARTA MÜZESİNDEKİ
OSMANLI DÖNEMİNE AİT BAKIR EŞYALAR

zesi envanterinde bulunan bakır süs eşyaları bir
adet damga yüzük ve kolyedir.
Damga yüzük: Isparta Müzesi’nde bir adet
damga yüzük mevcut olup, 5.2.75 envanter numaralı eserin görüntüsü Şekil 22’de verilmiştir.
Şekil 22’de görülen bakır yüzüğün, envanter
kayıtlarına göre hangi döneme ait olduğu belirlenememiş olup, Eser 28.8.1975 tarihi itibarıyla
Isparta’dan müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine
bakıldığında uzunluğunun 2,6 cm. ve eninin 1,5
cm. olduğu belirtilmektedir. Bakır damga yüzüğün üzerindeki bezemeler kazıma tekniğiyle
Şekil 22:
Isparta
Müzesi’nde
bulunan
5.2.75
envanter
numaralı
bakır damga
yüzük

yapılmıştır. Yüzük göz formunda olup, yüzüğün
sağa yakın kısmında mercimek büyüklüğünde
bir delik dikkati çekmektedir. Yüzük üzerinde
sülüs karakterinde hat yazısı ile kelime-i tevhid
la ilahe illallah yazısı okunmaktadır.
Kolye: Isparta Müzesi’nde iki adet kolye
mevcut olup 2.7.77 envanter numaralı eserin
genel görüntüsü 23a’da verilmiştir.

a
b

c d

e
Şekil 23a,
b, c, d, e.:
Isparta
Müzesi’nde
bulunan
2.7.77
envanter
numaralı
bakır kolye
ve detayı

Şekil 23a ve b’de görülen bakır kolyenin, envanter kayıtlarına göre geç Osmanlı Dönemine
ait olduğu belirlenmiş, Eser 7.7.1977 tarihi itibarıyla İzmir’den müze arşivine alınmıştır. Ölçülerine bakıldığında eş kenar üçgenin karşılıklı
kenarları 4 cm., boyuna gelen zincir uzunluğunun 14cm., hipotenüsten sarkan zincir uzunluğunun 6 cm. olduğu belirtilmektedir. Şekil
23e’de detayı görülen bakır kolye üzerindeki
bezemeler dikkat çekicidir. Kolye, muska formunda olup, kenarları dişlidir. Ortasındaki yeşil
akik taşı, bir çerçeve ile tutturulmuştur. Üçgenin hipotenüsünden sarkan zincirlere bağlı olan
yuvarlak levhalar içinde kabartma tekniğiyle el
motifi görülmektedir (Şekil 23c). Boyuna denk
gelen zincirin üzerinden ise yaprak biçimli süsler sarkmaktadır (Şekil 23d).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Anadolu’da maden sanatlarından bakırcılığın, eskiden üretim açısından önemli bir merkezi olan Isparta’da günümüzde üretim yok denecek kadar azalmıştır. Halk arasında eskiden
kalma bakır kapların kullanımının az da olsa
devam ettiği, mevcut kalaycıların iş yoğunluğuna bakılarak anlaşılmaktadır. Çelik, teflon, seramik gibi ürünlerin yaygın olarak kullanıldığı
günümüzde bakır eşyalar artık sadece müzelerde yer almaktadır.
Isparta Müzesi envanterinde, bakır eserler
bölümünde kayıtlı olarak arşivlenen toplam 66
adet örnek bulunmaktadır. Kullanım alanlarına
göre; 59 adet mutfak eşyası, 2 adet savaş aleti
ve 2 adet banyo eşyası, 3 adet süs eşyası olmak
üzere sınıflandırılmış ve tamamı incelenmiştir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Makalede aynı grupta yer alan birbirine benzer
örneklerin sadece bir tanesine, bezemeleri farklı olan örneklerin hepsine ve toplamda 23 adet
esere yer verilmiştir.
Isparta Müzesi envanterine kayıtlı olan ve
tamamı incelenen toplam 66 adet bakır eserin
dağılımı şu şekildedir: 8 adet çorba tası, 11 adet
lenger, 4 adet sini, 4 adet fincan zarfı, 2 adet
kapaklı tava, 19 adet tabak, 3 adet tas, 2 adet
bakraç, 2 adet tepsi, 2 adet kolye, hepsinden 1
adet olmak üzere çaydanlık, bakraççık, tencere,
zihgir, matara, ibrik, leğen, kapaklı kase ve yüzük. Makaleye konu olan bakır eşyaların dağılımı ise şu şekildedir: 3 adet lenger, hepsinden
2 adet olmak üzere sini, kapaklı tava, tabak, tas,
hepsinden 1 adet olmak üzere, çorba tası, fincan
zarfı, çaydanlık, bakraççık, tencere, bakraç, zihgir, matara, ibrik, leğen, yüzük ve kolye.
Isparta Müzesi envanterine kayıtlı olan bakır eşyaların çoğunlukla Isparta’dan, İzmir ve
Antalya gibi yakın illerden, nadiren Kars1 gibi
uzak yörelerden müzeye bağış ya da satın alma
yoluyla geldiği görülmektedir. Bu envanter çalışması esnasında, Isparta Müzesi’ndeki eserlerin envanter kayıtları tutulurken, özellikle
tarihlendirmeler ve eser tanımlamalarında daha
titiz çalışılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Eserler çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğunun 19-20 yy. dönemlerine aittir. Az da olsa 18.
yy. eseri de bulunmaktadır. Bakır eşyalar içerisinde en fazla mutfak eşyalarının yer aldığı göze
çarpmaktadır. Isparta gibi el sanatlarının zengin ve bakırcılık sanatının çok köklü geçmişe
dayandığı bir yörede, müzedeki Isparta orijinli
bakır eserlerin azlığı dikkat çekicidir. Özellikle
döneminde yurt dışına gönderilen ünlü Isparta
bakır cezvelerinden hiç örnek olmaması ilginç
bir durumdur.
Bakır eşyaların yapımında dövme, bezemelerinde kazıma tekniğinin ağırlıkta olduğu
anlaşılmaktadır. Kabartma tekniğinin de kullanıldığı ve ayrıca bezemesiz örneklerin olduğu
görülmektedir. Bakır eşyaların bezemelerinde
rumi tarzı bitkisel bezemelerin hâkim olduğu
1

11 adet lenger örneğinden biri Kars’tan gelmiştir.
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belirlenmiştir. Rumi motifi Selçuklu Türkleri
tarafından 11. yy.’dan itibaren bezemeye girmiş
olup, çeşitli hayvan formlarının stilize edilmiş
şeklidir. 14. yy.’a kadar rumi tarzı ile yapılmış bezemelerde hayvanları tanımlayabilmek
mümkündür. Zamanla rumi tarzı motiflerdeki
bu etki yozlaşmış, 18. yy.’dan itibaren Batı sanatının da etkisiyle orijininden uzaklaşarak yaprak ve bitkisel görünümler kazanmıştır. Isparta
kökenli bakır eşyalarda 18. yy. sonrası rumilerinin bu karakteristiği taşıdığı göze çarpmaktadır. 16. yy.’dan sonra bakır objelerin bezeme dağarcığında figürlerin yerini bitkiler ve hat sanatı
almıştır. Isparta Müzesi’ndeki bakır eşyaların
çoğu bitkisel bezemelidir.
Bezemelerde ikisi tuğra benzeri olmak üzere,
dört adet yazılı örneğe rastlanmıştır. Bazı eserlerde yapım tarihi ve sahibinin ismi (markası)
bulunduğu dikkati çekmiştir.
Bezemeleri açısından; Mühr-ü Süleyman
motifli 11.1.78 envanter numaralı sini, altı yapraklı penç motifli 5.2.79 envanter numaralı sini,
lale motifli 5.14.79 envanter numaralı kapaklı
tava, 12.11.82 envanter numaralı bakır tas en
dikkat çekici örnekler arasında bulunmaktadır.
Ayrıca 12.12.82 envanter numaralı bakır tas
üzerindeki üç balık motifi, Bektaşi eserlerindeki kullanılan üç balık motifini çağrıştırması
yönünden ilginçtir.
Teknik açısından kabartma tekniğiyle yapılmış 15.3.78 numaralı fincan zarfı önemlidir. İlginç formlarıyla dikkat çeken 5.14.79 envanter
numaralı kapalı tava ile 18.22.83 envanter numaralı leğen dikkat çekmektedir. Bazı eserlerde
hiç bezeme kullanılmadığı gözlenmiştir.
16. yy.’da bakır alaşımlı objelere mücevher
kakma tekniğinin yok olmasından sonra çoğu
objede siyah bezeme kullanılmaya başlanmıştır.
Biri alaşımın altın sarısı ya da kızılımsı kahverengisi diğeri dolgu macununun siyahı olmak
üzere çoğu obje iki renkle bezenmiştir. Isparta
Müzesi’ndeki bakır eşyalardan özellikle siniler
ve 12.11.82 envanter numaralı bakır tas buna
örnektir. Son dönemlerde monokrom maden
işçiliği ön planda olup Isparta Müzesi’ndeki
bakır eşyaların çoğu bu şekildedir.
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Isparta ve çevresinde bakır el sanatlarının
köklü bir geçmişi olduğundan, yerli halk kullanmasalar bile, eskiden kalma bakır eşyaları
halen muhafaza etmektedir. Özellikle köyler
eski bakır eşyalar açısından zengin bir kaynaktır. Ancak toplumda bu türlü eşyaları satma ya
da bağışlama yoluyla bir müzeye kazandırmak
bilinci yerleşmemiştir. Ülkemizde bir müzeye
eser kazandırmak için genellikle kişisel çabalar sarf etmek gerekmektedir. Yerel yönetimler,
ilgili bakanlıklar bu konuda sorumluluk sahibi
olmalıdırlar. Müzelerde bilinçli bir şekilde yürütülecek eski eser toplama çalışmaları yapılırsa, gerek toplama gerekse satın alma yoluyla
birçok eser müzelere kazandırılmış olacaktır.
Isparta Müzesi’nin bakır eşya koleksiyonu da
böyle bir çalışma ile zenginleştirilme potansiyeline sahiptir.
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NİĞDE HALI PAZARINDA
FARKLI BİR MELENDİZ HALISI
AYSEN SOYSALDI*-NESLİHAN PARABAŞ**

ÖZ
Niğde ili Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde önemli el dokuma halıcılık merkezlerinden biridir. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş halı pazarlarından
olan Niğde Halı Pazarı varlığını devam ettirmektedir. Her Salı pazar kurulmakta üreticiler tarafından halı ve diğer düz dokumalar tüccar ve diğer alıcıya burada
satılmaktadır. Bu makalede 2012 yılında yörede yaptığımız araştırma sırasında,
Niğde halı pazarında rastlanan, Melendiz (çiftlik ilçesi) yöresine ait, 20.yy. ortalarında dokunmuş bir halı ele alınmıştır. Özgün bir kompozisyona sahip olan ve
kayda değer olduğunu düşündüğümüz bu halı teknik ve desen bakımından ele
alınmıştır. Halı zemini farklı tasarlanmış bölümlerden meydana gelmekte ve bu
bölümlerde; cami mimarisi ile yöreye ait özgün bitkisel ve geometrik bezemeler
yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: El dokuma Halı, Halı Pazarı, Niğde-Melendiz.
ABSTRACT
A DIFFERENT MELENDİZ CARPET AT
THE NİĞDE CARPET BAZAAR
Niğde province is an important center of hand-woven carpets in Central Anatolia of Turkey. Although dedicated carpet markets are about to disappear now,
Niğde carpet market still struggles to survive. The market is set up every Tuesday
and producers bring their carpets, rugs and other similar hand-woven products
to the market in order to be sold to merchants or retail buyers. In this article, a
carpet which was found at the Niğde carpet market and understood to be woven
in the Melendiz district around the middle of the 20th century is examined in
terms of technical properties and pattern design features. The carpet includes
various patterns; consist of mosque architecture, stylized local figures of plants,
symbolic and geometric features.
Keywords: Hand-Woven Carpet, Carpet Market, Niğde/Melendiz.
*
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1. Giriş
Halı tarih öncesi dönemlerden beri bir Türk
sanatı olarak Türklerin ata yurdu olan Orta Asya’da ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. İlk bilinen düğümlü Türk halısı da Pazırık halısıdır.
Halı; ilme ipliklerinin dokuma boyunca
uzanan çözgü (arış) iplikleri üzerine belirli bir
desene göre düğümlenmesi ve atkı iplikleri ile
sıkıştırılmasıyla oluşturulan havlı bir dokumadır. Anadolu’da XXI. yüzyılda da yaşanan
mekânın zemin ve duvarlarını halı ve kilimlerle
süslemek Türklerin geleneksel hayat tarzının
bir gereğidir. XX. yüzyılın son çeyreğine kadar
Türk milletinin gerek yerleşik düzendeki şehir,
kasaba, köy evleri, gerekse Yörüklerin yayladaki topak ev (kubbe örtülü keçe çadır) veya kıl
çadırları halı-kilim ve keçesiz döşenmez. Halı
duvara tablo gibi asılmasının yanında minder,
Türk beylerinin at heybesi, eyer halısı, yastık,
sedir örtüsü vb. olarak mobilya yerine dayama-döşeme malzemesi olmakla birlikte, olarak
da kullanılır.
Niğde, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde
önemli halıcılık merkezlerinden birisidir. Niğde yöresinde her evde genellikle ahşap ıstar
tezgâhı bulunur. Yörede bu tezgâhlarda dokunan halılar halkın kendi ihtiyaçları için kullanılır fazlası satılır. Hayvancılıkla uğraşan halk,
hayvanların etinden, sütünden faydalanmasının
yanı sıra, yünlerini de halı, kilim gibi dokuma
sanatlarında değerlendirmektedir. Anadolu’da
ve Niğde’de halıcılık; özel bir mekân gerektirmeden, evin bir köşesine kurulan tezgâhta, küçük yatırımlarla yapılabilen, kişilerin ellerindeki
hammaddeyi ve boş zamanını değerlendirdikleri, böylece aile ekonomisine katkı sağladıkları,
önemli bir zanaat koludur. Günümüzde üretimi
gitgide azalmaktadır. Ancak, çeyiz hazırlama,
gelir elde etme gibi çeşitli amaçlarla hâlâ üretilmektedir.

Halı- kilim vb. düz dokumaların alınıp satıldığı
halı pazarı, kent içindeki pazar yerinde, sabah
erkenden kurulur, dualarla açılır ve öğle saatlerinde dağılır. Bu pazarlar üretici ile tüccarı bir
araya getiren, hatta perakende alıcının da ilk
elden ürün alabildiği alış-veriş yerleridir.
El dokuması halıların çok fazla emek ve zaman isteyen üretim süreci ve fiyatlarının yüksekliği, tüketiciyi makine halısı kullanmaya
yöneltmiştir. Bu durum el dokuması halıların
dolayısıyla da halı pazarlarının değerini kaybetmesine sebep olmuştur. Bu pazarların kapanmasıyla az da olsa halı dokumaya devam eden
üreticiler, halılarını satabilecek ortamdan yoksun kalmışlardır. Bu bir kısır döngüye dönüşmüş, hem halı pazarları, hem de halı dokuyan
sayısı da gitgide azalmıştır.
Niğde ilinde perşembe günleri kurulan
Niğde halı pazarı (Fotoğraf 1,2) günümüzde
işlevini hâlâ devam ettirmekte olan nadir halı
pazarlarından biri olması bakımından büyük
öneme sahiptir. Bu pazarının tam olarak tarihi
geçmişinin ne zamana dayandığı bilinmemektedir. Niğde halı pazarına üreticiler tarafından

2. Niğde Halı Pazarı
Ülkemizin Isparta, Milas, Demirci, Kırşehir,
Aksaray, Niğde, Bor gibi merkezlerinde uzun
yıllar açık halı pazarları faaliyet göstermiştir.
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Fotoğraf 1: Niğde Halı Pazarı’ndan görünüm
(23.08.2012)
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ilçe ve köylerden getirilen halıların yanında
Aksaray, Kayseri, Yahyalı gibi önemli halı merkezlerinden de halılar getirilmektedir. Bu pazar
yurt içi ve yurt dışından halı tüccarlarının ve
kendi ihtiyacı için halı satın almak veya pazarı
merak için ziyaret etmek isteyenlerin de ilgisini
çekmektedir.
Halı pazarının Perşembe günleri kurulmasının en büyük nedeni, şehir pazarının da bu
günde kurulmasıdır. Mevki olarak her iki pazar

Fotoğraf 2: Niğde Halı Pazarı, ayrıntı (23.08.2012)

birbirine yakındır. Niğde’nin ilçesi olan Bor’da
ise pazar Salı günleri kurulmaktadır. Bor’da da
bu pazarla birlikte halı pazarı 2000’li yılların
başına kadar kurulmaya devam etmiştir. Hatta
bu pazarla ilgili ünlü bir atasözü vardır; “Geçti
Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye” (Bu sözde; “Bor’un pazarı geçti ama Perşembe günü
Niğde pazarı var, oraya yetiş” denmektedir). Bu
atasözü önemli bir fırsatı kaçıran kişilere söylenir. Aynı zamanda “Niğde il olmadan önce Bor
pazarının önemi ve öncelikle tercih edilen bir
pazar olduğunu gösteren bir sözdür. Fakat Bor
halı pazarı da günümüz şartlarına yenik düşerek
işlevini kaybetmiştir” (Rahmi, 1952:2).
Niğde halıcılığı hakkında, yörede yaptığımız
araştırma sırasında, Niğde halı pazarında Melendiz’de dokunmuş bir halıya rastlanmıştır. Bu
halı desen özellikleriyle diğer halılardan farklılık
arz ettiği için bu çalışmanın konusu olmuştur.
3. Çiftlik (Melendiz) İlçesinin
Coğrafî Özellikleri
Çiftlik Yöresi halıları “Melendiz Halıları”
adı ile anılmaktadır. Bunun nedeni ise ilçenin
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Melendiz Dağı eteklerinde kurulması ve yöreye
Melendiz isminin verilmesindendir.
Çiftlik ilçesi, Niğde’nin kuzeybatısında, il
merkezine 65 km. uzaklıkta yer almaktadır.
İlçe kuzeyde Derinkuyu-Nevşehir, kuzeybatıda
Güzelyurt-Aksaray, güneyde Niğde ile çevrilidir. Yüzey şekilleri genel mânâda çevresine göre
yüksektir. Etrafı Melendiz Dağları ile çevrili bir
ova görünümündedir (Akgümüş 2007: 38).
İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Başlıca tarım ürünleri elma, fasulye, buğday, arpa, üzüm ve patatestir. Sulu tarım arazileri ve mera alanları fazladır. İlçede büyük ve
küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Başta
koyun olmak üzere keçi ve sığır yetiştirilmektedir. İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine
de bağlı olarak, koyunlardan kırkılmak suretiyle
elde edilen yünler eğrilip iplik yapılarak ve evlerdeki ıstar tezgâhlarında halı-kilim vb. dokunarak değerlendirilmektedir. “Yörede kirmanda
eğrilen yün iplik çıkrıkta katlanarak bükülür,
iplerin kullanım yerine göre atkıya argaç(ara
geçki), çözgüye direzi denir. Düğüm (İlmelik-hav) iplikleri elde katlanarak büküm verilmeden kullanılır. Günümüzde çözgü, atkı ve
ilmelik olarak fabrika üretimi yün halı iplikleri
tercih edilmektedir” (Türlü 1998: 84).
4. Melendiz Halısı
Araştırmaya konu olan halı; pazara halı tüccarı Ahmet Arslan tarafından getirilmiştir. Dokuyucusuna ulaşılamadığı için tarihlendirmesi
tam olarak yapılamamıştır. Ancak, satan kişi tarafından, altmış yıllık bir geçmişe sahip olduğu
belirtildiğinden; 1950’lerde dokunduğu tahmin
edilmektedir (Fotoğraf 3).
Yukarıdaki belirtilen özellikler doğrultusunda bu halının atkı ve çözgüsünde pamuk ipliği
kullanılmış, Türk düğümü ile dokunmuş, kaba
kalitede bir halı olduğu söylenebilir. Zemin
renkleri kırmızı, lacivert ve turuncuya yakın
sarıdır. Bezeme renklerinde ise yine aynı renklerin koyu ve açık tonları ile pembe, açık yeşil,
siyah ve beyaz kullanıldığı görülmektedir.
“Niğde’de dokunan halıların bütün malzemesi yün olmakla birlikte; 1900’lü yıllardan sonra,
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Fotoğraf 3:
Halının genel
görünüşü.

1960-65’li yıllara kadar atkı ve çözgüde pamuk
iplik kullanıldığı, ancak günümüzde tamamen
yün malzemeye dönüldüğü bilinmektedir. Bu
yöre halılarının Türk düğümü ile dokunduğu ve
dm²’deki düğüm sayılarının ise ortalama ende;

2005:507-508). Yörede 1999’da yapılan bir başka araştırmada ise Arısama, Niğde-Kars, Niğde-Yörük, Yahyalı ve Taşpınar halıları orta sınıf,
Niğde-Avşar halıları ise kaba sınıf halılar olarak
değerlendirilmiştir(Ölmez, 1999: 125).

HALININ TEKNİK VE RENK ÖZELLİKLERİ
Ürün cinsi ve yöresi

Duvar halısı, Niğde-Çiftlik (Melendiz)

Tespit yeri ve tarihi

Niğde Halı Pazarı, 23.08.2012

Tarihlendirme

20. yy. ortası

Boyutu (EnxBoy)

Düğüm tekniği, sıklığı (dm²)
Ara atkı sayısı

Kullanılan hammadde
Kullanılan renkler
Kompozisyon

118x308 Halı kilimi (Topraklık): 4,5cm. Hav Yüksekliği: 8 mm
Türk-Gördes düğümü, 28x32 (kaba kalite)
1 sıra süzme atkı, 1 sıra basma atkı

Çözgü: Pamuk, Atkı: Pamuk, İlme: Yün, Kenar Örgüsü: Yün
Kırmızı, turuncu, sarı, lacivert, mavi, krem (doğal beyaz yün)
rengi, siyah, açık yeşil ve pembe.

Kenar suyu: ¼, zemin; ½ raporlu, dört farkı birimden oluşmuştur.

28-32, boyda; 28-37 olduğu, halı-kilim renklerinde en çok kırmızı, sarı, mavi tonları ile siyah
ve beyazın kullanıldığı tespit edilmiştir” (Çelik,

Şekil 1: Sedef motifi.

Şekil 2: Kenar suyu motifi.
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Bezeme özelliği; halı ardışık tekrarlı çiçek
motifli, iki ince su (sedef ) ile sınırlanan, ¼ simetrik raporlu geniş bir kenar suyu (Şekil 1,
2) ile çerçevelenmiştir. Halı kenar
suyunun dört köşesinde ulusal bayrağımızı simgeleyen birer ay yıldız
motifi bulunmaktadır. Ay yıldız motifi oldukça amatör şekillendirilmiş
olup, hilal kırmızı, yıldız ise sarı ve
altı köşelidir. Kenar suyundaki diğer
geometrik ve stilize biçimlerin Türk
halıcılığında bir benzeri bulunmamaktadır. Zemin; halının boyu yö-
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Şekil 3: Zemin 1. bölüm desen çizimi.

nünde, farklı boyutlarda beş bölüme ayrılmış,
ilk ve son bölüm sedefle çerçevelenmiş, her bölüm dikey eksende simetrik (½) raporludur.
Halının birinci bölüm deseninde; Müslümanların kutsal ibadet mekânı olan, cami girişi
(son cemaat mahalli) görünümü yer almakla
birlikte, mihrap nişlerinde yer alan, şamdan ve
kandillerle harim tasviri gibi algılanmaktadır.
Birimde ayna simetri düzende iki sütunla bölünmüş, üç mihrap yer almaktadır. Orta mihrap iki sütunlu olup mihrap nişlerinde İslam’da

Şekil 4: Zemin 2.ve 4. bölüm desen çizimi.

Fotoğraf 4: Zemin 1. Bölüm detayı.

iman nurunun ve ilim ışığının sembolü olan
şamdan ve kandil motifleri, orta mihrap tepesinde alınlıklı bir pencere ile yan mihraplarda
dairesel çerçeve içinde Allah lafzının sembolü olan lâle motifleri görülmektedir. Özgün
bir tasarım olduğu gözlenen bu desen; halının
dokunduğu dönemin kadife seccadelerindeki
cami tasvirlerini hatırlatmaktadır.
Halının ikinci ve dördüncü bölüm deseninde; ¼ simetrik raporlu çiçekli göbek ve kenarlarda muska (nüsha) motifleri yer almıştır.
Göbek merkezinde kötü nazardan korunmayı
simgeleyen dörde bölünmüş göz motifi, gücü
simgeleyen koçboynuzu kıvrımları sınırlamakta
ve dikey eksende Ehli Beyt’i simgeleyen 4 par-

Fotoğraf 5: Zemin 2. ve 4. bölüm detayı.
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maklı el motifleri süslemektedir. Göbeğin çevresi sekiz adet rozet çiçeği ve on adet bağlantılı
çiçekle süslenmiş bir çelenk görünümündedir.
Bu göbek motifi; Niğde-Kemerhisar (Çelik,
2005: Foto. 35, 41, 42) İç ege, Orta ve Doğu
Anadolu halılarında görülen (Yarmacı, 2013:
202-205), Türk halı desenleri içinde çiçekli göbek veya çiçekli göl olarak bilinen bir madalyondur (Şekil. 4, Fotoğraf. 5). Göbeğin kenar
boşluklarında ise; yine kötü nazardan korun-

tif ) rastlanmıştır (Soysaldı, 2012: 116-117).
Göbekte yer alan bir kökten çıkan dal bağlantılı
üç çiçekli motif ise Orta Anadolu ve özellikle
Niğde, Aksaray halılarının kenar suyunda sık
rastlanan yangışlardandır. Göbeğin iki yanında,
bereketin sembolü olan, birer başak motifi, alt
ve üst kısmında ise Orta ve Batı Anadolu Türk
halılarında yaygın görülen, her biri dört dilimli
olan, dört yapraklı yıldız çiçekleri yer almaktadır (Şekil 5, Fotoğraf 6). Bu yıldız çiçekleri Niğ-

Şekil 5: Zemin 3. bölüm desen çizimi.

Fotoğraf 6: Zemin 3. bölüm detayı.

mak amacıyla uygulanan, bağlantılı sıralanmış,
muska (nüsha) motifleri içinde, Kayıboyu ve
Bayat damgalarında bulunan “ok ucu” (Atalay
(çeviri), 1992: 55-56) motifleri yer almaktadır
(Şekil. 4, Fotoğraf. 5).
Halının üçüncü bölüm deseninde; çakmak-yay başı-çengel motifiyle çerçevelenen
kare şeklinde bir göbek bulunmaktadır. Yozgat’ta tespit edilen halı yastıkların birçoğunda
da kenar suyu olarak çakmak yangışlarına (mo-

de-Melendiz ve Ulukışla halılarında ve Doğu
Anadolu halılarında da tespit edilmiştir (Çelik,
2005:114,125,Yarmacı, Başaran, 2013;203).
Halının beşinci bölüm deseninde; beş minaresi, bir kubbesi bulunan caminin dış görüntüsü tasvir edilmiştir. Minarelerin her birinde
ikişer tane şerefe bulunmakta ve şerefelerdeki

Şekil 6: Zemin 3. bölüm desen çizimi.

Fotoğraf 7: Zemin 3. bölüm detayı.
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kandillerin yanar durumda olduğu görülmektedir. Kandillerin yanar şekilde olmasının sarı
renkle ifade edilmesi ve zemin renginin koyu
mavi olması bu bölümde camii tasvirinin ön
plana çıkarılmak istendiğini düşündürmektedir.
Kubbenin alt kısmında son cemaat mahallinin revakları yer almaktadır. Revak nişlerinde
yeşil renk cami içindeki huzur ve sükûnu ifade
etmektedir. Camii cem olmanın, minarelerin
Elif ’in, Tekliğin, Ahad’ın, dolayısıyla Allah’a
davetin sembolü olduğu bilinmektedir. Burada
sadeleştirilmiş ve şematik hale getirilmiş olarak,
tamamen özgün bir dini mimari bezeme tasarlanmıştır. Camii motifi, duvar halısının asıldığı
mekânda, İslam’ı sembolize eden bir imge olarak uygulanmış olabilir (Şekil 6, Fotoğraf 7).
Değerlendirme ve sonuç olarak; makaleye
konusu Niğde’nin Çiftlik (Melendiz) yöresinde dokunan bir halıdır. Zemini kaplayacak
biçimde manzara, portre, dini-sivil ya da resmi
mimari tasvirlerin duvar halılarına uygulandığı
bilinmektedir. Bu nedenle makaleye konu olan
halının desen bakımından bir duvar halısı olarak dokunmuş olduğu söylenebilir. Niğde halılarında Türk düğümü ile dokunması ve düğüm
sıklığı bakımından da yöre özelliği göstermektedir. Yöre halılarında tamamen yün malzeme
kullanıldığı bilinmekle birlikte söz konusu halının XX. yüzyıl ortası dokunduğu ve o dönem
yöre halılarında çözgü ve atkıda pamuk ipliği
kullanımının yaygınlaştığı bilinmektedir. Ayrıca halıda kullanılan kırmızı, koyu ve açık sarı,
açık mavi, lacivert, yeşil ve beyaz renkler Niğde
yöresinin en belirgin halı-kilim renkleridir. Bu
özellikler yörede çalışan başka araştırmacılar tarafından da tespit edilmiştir (Çelik, 2005: 506508, Türlü 1998: 84).
Halı kenar suyu, zemin rengi, motif detayları
ve genel görüntü bakımından Yahyalı halılarını
hatırlatsa da oldukça farklı ve amatörce biçimlendirilmiştir. Halıdaki mimari tasvirlerin dokunduğu dönemde yörede yaygınlaşan bir desen
özelliği olduğu bilinmektedir. “Niğde, Maden,
Çamardı, Yahyalı ve Taşpınar halılarının manzara tasvirli örnekleri XIX. yüzyıl sonlarından
beri görülmektedir. 1950 yıllarından itibaren
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yaygınlaşmıştır. Bu halılarda birkaç tip manzara
görülür. Birinci tip halı yüzeyinde çifte minareli
cami, kenar bordürlerinde bahçe ile çevrili evler
ve ağaçlar tasvir edilir” (Deniz, 1982: 70).
Ancak bu halıda yer alan cami mekânı ile beş
minareli kubbe dış görünümü oldukça detaylı
bir mimari tasvirdir. İslam inancının mimari ve
sembolik motifleri ile süslenen bu tasvirler tamamen özgün tasarım gibi görülmekle birlikte
XX. yüzyıl ortasında oldukça yaygın üretimi ve
kullanımı olan kadife seccade desenlerini çağrıştırmaktadır. Halıyı dokuyan kişinin bu kadife seccade desenlerinden etkilenerek, halıya
aktarmış olabileceği düşünülmektedir. Halının
diğer desen birimleri Batı Anadolu (Dazkırı,
Balıkesir) ve İç Anadolu Bölgesi(Kırşehir-Mucur) Doğu Anadolu (Kars, Ağrı) halılarında da
rastlanan “çiçekli göbek (göl-gül)”, kenar suyu
ve dolgu motifleri olan; “yıldız çiçekleri, başak,
göz, Fatıma Ana Eli, muska, çakmak-yay başı”
gibi geleneksel bezemeleri barındırmaktadır.
Söz konusu halı dokuyucusu tamamen özgün bir halı tasarlamış ve üretmiş olmakla birlikte, halı-kilim dokumacılık geleneği olan bu
yöre bezemelerini de halıda uygulamıştır. Türkiye’deki halıcılığın yöresel özellikleri dikkate
alındığında; bu halının teknik ve desen özellikleri bakımından 20. yüzyıl ortası, Niğde halısı
olduğu söylenebilir.
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BİTLİS ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE
BULUNAN DÜZ DOKUMALAR
SULTAN SÖKMEN*

ÖZ
Geleneksel Türk El Sanatlarının zengin örneklerine sahip olan illerimizden birisi de Bitlis’tir. Dokumacılık tarihi eski bir geçmişe sahip olan Bitlis’te el tezgâhlarında yapılan dokumalar genellikle köylerde olmak üzere bazı evlerde ve
müzede yerini korumaktadır. Bu çalışmayla, ilgili makamlardan gerekli izinler
alınarak Bitlis Etnografya Müzesinde bulunan 15 adet düz dokuma örneği teknik, renk, desen ve kompozisyon özelliklerine göre incelenmiş, 10 örnek çalışmaya eklenmiştir. Bu çalışmada verilen düz dokumalardan dördü kilim, ikisi
cicim, dördü de palazdır. İncelenen kilimlerin hepsinin ilikli kilim olduğu ve yün
ile dokunduğu, cicim ve palazların yün ve kıl ile dokundukları görülmüştür. İncelenen düz dokumaların hepsinde siyah rengin, bunun haricinde kırmızı, beyaz,
yeşil, pembe ve turuncu renklerin kullanıldığı görülmüştür. Araştırmada müzede
bulunan düz dokumaların envanter kaydının tutulmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, müzede sergileme ve depolama, restorasyon ve konservasyon konularında daha yoğun ve ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği, müze yetkililerinin bir an önce yöresel düz dokumaların envanter kayıtlarını oluşturmaları,
yöresel düz dokumalardan daha fazlasının müzeye kazandırılması, müzede bir
etnolog ve tekstil uzmanının istihdam edilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bitlis, müze, düz dokuma, kilim, palaz, cicim.
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ABSTRACT
FLAT WEAVINGS IN BİTLİS ETHNOGRAPHY MUSEUM
Bitlis is one of the leading city which has rich samples of traditional Turkish
hand crafts. Weavings, with hand looms which has an old history is protected
and exhibited in some houses, widely in villages and Etnoghraphy Museum in
Bitlis. With this work, after getting legal permission, 15 flat weaving samples
have surveyed according to their techniques, colour, pattern and design. You can
see 10 pieces of 15 unique samples in this work. 4 of these flat weaving samples
are rugs other 4 are cicims and final 2 are palaz. After a clear search we saw that
all these unique metarials are weaven of binary woolen rugs. Moreover we saw
that jejim and palaz are weaven with wool and animal hair.
In flat weavings we see that all metarials has mainly black colour and besides
other colours such as red, white, green, pink and orange. It is seen no record
inventory of flat weaving samples in the museum.
As a result, we are in the opinion that the museum, as a responsible institution,
should be more careful and do extensive work in some topics such as exhibition,
archiving, restoration and conservation besides they should have a record inventory searching with an etnogropher and a textile specialist of the region.
Key Words: Bitlis, museum, flat weaving, rug, palaz, cicim.

1. GİRİŞ
Anadolu toprakları yüzyıllardır çok farklı dil,
din, ırk, kültür ve medeniyet birliğini çoğaltan
ve zenginleştiren büyük bir coğrafya olmuştur.
Göç yoluyla nakledilen kültürel değerlerin yanında, bu topraklarda yaşamış olan Hitit, Lidya,
Urartu, Yunan, Bizans uygarlıklarının mirasıyla
bütünleşen el sanatları eşsiz boyutlara ulaşmıştır (Başaran ve Kayabaşı, 2007: 241). Bu kültürel miras içinde geleneksel sanat kollarından
biri olarak yer alan dokumacılık sanatı, Anadolu insanının günlük yaşamında vazgeçemediği
bir yere sahip olmuştur. Dokuma ve dokumacılığın ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı
konusunda tarih henüz tam ve kesin bir hükme
varamamıştır. Bu konuda buluntular az, deliller
ise yetersizdir (Yağan, 1978: 9). Kaynaklarda
Bitlis’te dokumacılığın tam olarak ne zaman
başladığıyla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır.
Yalnız en eski kaynaklar 10. yüzyılda Bitlis’te
dokumacılık yapıldığını bildirmektedir. Hudud
al Alam/The Regions of the World A Persion
Geography (372 A.H. -982, AD.) adlı anonim eserde: Bargri (Van-Özalp), Arcij (Erciş),
Ahlat, Nahçıvan, Bitlis ve Khoy’un, küçük ve
büyük kalabalık, iyi gelişmiş ve zengin ticarete
sahip kasabalar olduğu, buralarda pek çok kaA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

liteli “zili” dokumalar yapıldığı yazılıdır (Görgünay, 1995:40). 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun kentsel tekstil imalat sanayinin
ve sipariş sisteminin yoğunlaştığı en önemli
merkezler Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu
ve bir ölçüde Doğu Anadolu’da bulunuyordu
(Pamuk, 2005: 145). Bu bağlamda Diyarbakır,
Antep, Maraş, Urfa, Arapkir, Erzurum ve Bitlis’te önemli sayıda dokuma tezgâhı bulunmaktaydı (Pamuk, 2005: 129). Bu açıdan bakılırsa,
Bitlis Vilayetindeki temel sanayi türü dokumacılık idi. Kürt aşiretlerinin genel bir iş ve üretim
konusu olan halıcılık, çevre bölgelerin ihtiyacını
gideriyordu. Aynı şey Bitlis Sancağı’nda bulunan Muş ve Siirt içinde geçerli idi (Falay, 2011:
332). Bu bilgiler ışığında Bitlis’te dokumacılığın 10. yüzyıldan beri yapıldığı, 19. yüzyılda da
oldukça yaygın olduğu söylenebilir.
İki veya daha çok iplik grubunun, çeşitli şekillerde, birbiri arasından, altından, üstünden
geçirilerek meydana getirilen ürüne dokuma,
dokumanın en basit şekline bez veya bezayağı
dokuma denir. Dokumalar, yatay ipler (atkı), dikey iplerin (çözgü) arasından, altından, üstünden
geçirilerek meydana getirilir. Desen yatay iplerle (atkı) elde edilirse atkı yüzlü dokuma, dikey
iplerle elde edilirse çözgü yüzlü dokuma adını
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alır. Anadolu’da, iki veya daha çok iplikle yapılan
yer sergisi, örtü, perde vb. amaçlarla kullanılan
dokumalara düz dokuma yaygı denir. Bunlar da
kendi aralarında kilim, cicim, zili (sili), sumak
(verneh) gibi çeşitlilik gösterir. Bu dokumaların
her birinin kendine özgü dokuma tekniği, süsleme özelliği ve türleri vardır (Deniz, 2002: 621).
Günümüzde Anadolu’nun her yöresinde olduğu gibi Bitlis’te de düz dokumaların üretimi
neredeyse tamamen durmuş, insanlar genellikle
ellerinde bulunan el dokumalarının sağlam olanını satmışlar, eski olanlarını da çöpe atmışlar,
Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan dokumacılık kültürünü unutulmaya terk etmişlerdir. Artık düz dokuma örneklerine sadece bazı
köy evlerinde, özel koleksiyonlarda ve müzelerde rastlıyoruz. Geleneksel kültürümüzün korunmasında müzeler bu konuda önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Bir ülkenin kültür tarihine
ışık tutacak, o ülkede yaşayan insanların maddi
ve manevi kültür öğeleri ile ilgili eşyayı sistemli
bir şekilde toplamak, sınıflandırmak, teşhir etmek amacına yönelik hizmetler, etnografya müzelerinin görevidir (Öztürk, 1994: 172).
Müzeler, halk kültürünün yaşatıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı önemli kültürel alanlardan biridir. Zengin dokuma kültürünün son
örneklerini toplayıp müzelerde koruyup gelecek kuşaklara aktarma çalışmaları yetersizdir.
Müzelerde koruma altına alınan etnografik
ürünlerin bazılarının envanter bilgilerinin ayrıntılı ve özenle hazırlanmadığı veya hiç kaydının tutulmadığı, ürünlerin yeterince tanıtılmadığı ve müzeleri ziyaret edenlerin yeterli bilgiye
ulaşamadıkları görülmektedir. Bu nedenle müzelerde koruma altına alınan ürünlerin araştırılması ve literatüre kazandırılması önem arz
etmektedir. Bu araştırmada, Bitlis Etnografya
Müzesinde bulunan düz dokuma örnekleri
teknik, renk, desen ve kompozisyon özellikleri
bakımından incelenecektir.
2. BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ
Bitlis Etnografya Müzesi 13.09.2005 tarihinde hizmete açılmıştır. Müze iki katlı olup
birinci katı aynı zamanda müzenin giriş katı-
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dır. Bu bölümde idari ofisler, depolar, kafeterya
ve lavabolar bulunmaktadır. Etnografik eserler
müzenin ikinci katında sergilenmektedir. İkinci katta halı ve düz dokumalar, dokumacılıkta,
demircilikte ve ağaç işlerinde kullanılan araç ve
gereçler, geleneksel kıyafetler, el yazma eserler
ve Bitlis Kalesi kazılarından ele geçen eserlerin
sergilendiği seksiyonlar bulunmaktadır. Müzede
ağırlıklı olarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.
Gerek müzede sergilenmekte olan, gerekse
müzenin deposunda bulunan düz dokumaların
envanter kaydının tutulmadığı görülmüştür. Bu
nedenle çalışmamızda envanter bilgilerine yer
verilemeyecektir.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın materyalini Bitlis Etnografya Müzesinde bulunan düz dokumalar oluşturmaktadır. İlgili makamlardan gerekli yazılı
izinler alınarak müzede sergilenmekte olan ve
müze deposunda bulunan düz dokumaların
teknik, renk, desen ve kompozisyon özellikleri
gözleme dayalı saha çalışma yöntemi ile incelenmiştir. Müzede 4 adet kilim, 2 adet cicim ve
9 adet palaz tespit edilmiş, tespit edilen örneklerin tamamı incelenmiştir. İncelenen 4 kilim,
2 cicim ve 4 palaz örneği makalede verilmiştir.
Örneklerin genel ve detay fotoğrafları çekilmiş,
dokuma tekniği, dokuma türü, boyutları, atkı
ve çözgüde kullanılan malzemeler, renkleri ve
desen özelliklerini tespit etmek amacıyla bilgi
formları düzenlenmiş, motif çizimleri yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik
programına aktarılmış, uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiş ve çizelgeler halinde
sunulmuştur.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmamızda Bitlis Etnografya Müzesinde
bulunan düz dokumalar türlerine göre kilim,
cicim ve palaz şeklinde sınıflandırılarak incelenmiştir.
4.1. Kilim
Kilim, iki iplik sistemiyle (atkı, çözgü) dokunan havsız düz dokuma yaygılardır. Çözgü
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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ipliklerinin arasından bir ön ve bir arkadan geçen, enine atkı ipliklerinden oluşan, çözgülerin
atkılar tarafından tamamen örtüldüğü dokuma
türüdür. Çözgüler bir alttan bir üstten geçerek
bir başka renkteki motifin sınırına kadar gider
ve buradan geri döner. Böylece aynı renkteki
atkılar kendi desen alanlarında gidip gelerek
motifleri meydana getirirler (Öztürk, 2007:
63). Kilim oda ve çadırların zeminine serilmek,
divan ve çadır örtüsü olarak kullanılmak üzere
dokunan, genel olarak renkli ve desenli, tüysüz,
ince dokumalardır. Kilimler genellikle ev döşemelerinde kullanılmakla birlikte özel biçimler
verilerek heybe, çuval, namazlık vs. olarak da
kullanılır (Parlak, 2002: 9). Kilim türleri; ilikli
kilim, desen sınırları eğik olan kilim, eğri atkılı
kilim, normal atkı ipliklerinin arasına ek atkı
iplikleri sıkıştırılan kilim, çift kenetleme ile yapılan kilim, atkı ipliklerinin aynı çözgü ipliği
üzerinden geri dönmesi ile yapılan kilim, sarma
konturlu kilim, eğri atkılı kontur kilim şeklinde
sıralanabilir (Onuk ve Akpınarlı, 2003: 17-18).

Bitlis Etnografya Müzesinde dört adet kilim
sergilenmekte olup bunların hepsi ilikli kilimdir. Dokuma sırasında farklı renkte atkılarla dokunan motifler arasında ya da motif ile zemin
doku arasında 5 mm ile 2 cm arasında değişen
uzunlukta ilikler meydana gelir. Bu tarz dokunan kilimlere genellikle ilikli kilim denir (Soysaldı, 2009: 28).
Bitlis yöresinde kilime “yemeni” denilmektedir. Kilim dokuması halı da olduğu gibi yere
çakılmış dört kazık ile birbirine urganla bağlanmış iki veya daha fazla sopadan oluşan ilkel yer
tezgâhlarında yapılır. Kullanım amacına göre
belirlenen ölçüde çözgü ipleri tezgâha geçirilir
(Sökmen, 2013: 45).

Şekil 1: Kilim Yaygı

Çizim 1a-1f: Kilim Yaygı Motif Çizimleri

A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Örnek 1
Şekil: 1
Çizim: 1a – 1f
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: İlikli Kilim
Dokuma Türü: Kilim Yaygı
Boyutları (en x boy): 160 x 201 cm
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Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün
Açıklama: Müzenin sergi bölümünde yer
alan bu ilikli kilim dikdörtgen formda, iki parça
halinde 160x201 cm boyutlarında dokunmuştur. Atkı ve çözgüsünde yün iplik kullanılan
kilimin iki parça halinde dokunduktan sonra
dikilerek birleştirildiği görülmektedir. Sökmen’in (2013) sözlü görüşmeye dayandırdığı
bilgiye göre Bitlis yöresinde bu dikişe “kaytan”
dikişi denilmektedir (Sökmen, 2013: 169). Kilimin ilik boyu 0,4 ile 0,6 cm arasında değişmekte olup, saçak uzunluğu 10 cm, 10 cm’deki
atkı sıklığı 30 tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise
130 sıradır. Simetrik kompozisyonda dokunan
kilimin iç zemininde yörede ‘şahmeran’ olarak
adlandırılan motif yer alır. Parmak/tarak motifleri zeminle bordür arasındaki geçişi sağlar. Yan
bordürler hayat ağacı motifleriyle süslenmişken
alt ve üst bordürler iç içe baklava motifleri ile
zemin boşlukları da göz motifleri ile süslenmiştir. Şahmeran motifinin göbeğinin orta kısmında yıldız motifi yer alır. Yörede bu motif kertik

ya da kırtik olarak adlandırılmaktadır. Yıldız
motifinin alt ve üst ucuna iki adet akrep motifi yerleştirilmiştir. Göbekte ayrıca çengel, kediayağı ve haç motifleri yer almaktadır. Zemin
boşlukları da haç, tarak ve çengel motifleriyle
süslenmiştir. Dokumada kırmızı, kahverengi,
yeşil, beyaz, siyah, hardal sarısı renkler kullanılmıştır.

Şekil 2: Kilim Yaygı

Çizim 2a-2f: Kilim Yaygı Motif Çizimleri

Örnek 2
Şekil: 2
Çizim: 2a – 2f
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: İlikli Kilim
Dokuma Türü: Kilim Yaygı
Boyutları (en x boy): 150 x 364 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün
Açıklama: Müzenin sergi bölümünde yer
alan bu ilikli kilim dikdörtgen formda, 150x364
cm boyutlarında dokunmuştur. Atkı ve çözgüsünde yün iplik kullanılan kilimin ilik boyu
0,5 ile 0,7 cm arasında değişmekte olup saçak
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uzunluğu 15 cm, kilim örgüsü 5 cm, 10 cm’deki atkı sıklığı 30 tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı
ise 150 sıradır. Geometrik motiflerin hâkim
olduğu kilimin iç zemininde üst üste sıralanmış yedi adet göbek bulunur. Göbeklerin içine
pıtrak, bukağı ve çengel motifleri yerleştirilmiştir. Pıtrak motiflerinin yan kısımları yukarıdan
aşağıya doğru zikzak şeklide uzanan ve yörede
‘nik’ olarak adlandırılan kurt izi/canavar ayağı motifleriyle süslenmiştir. Kilimin alt ve üst
kısmında birer adet, yan kısımlarında ise ikişer
adet bordür bulunmaktadır. Bordürlerde birbirine bitişik şekilde yerleştirilen altıgenlerin içi
kelebek motifleri ile süslenmiştir. Kilimin kenar
boşlukları ise bukağı, çengel ve ağaç motifleri
ile süslenmiştir. Dokumada sarı, siyah, pembe,
kırmızı, mavi, mor, beyaz, yeşil ve turuncu renkler kullanılmıştır.
Örnek 3
Şekil: 3
Çizim: 3a – 3h
İnceleme Tarihi: 27.02.2015

Şekil 3: Kilim Yaygı
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Dokuma Tekniği: İlikli Kilim
Dokuma Türü: Kilim Yaygı
Boyutları (en x boy): 120 x 316 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgüİpliği: Yün
Açıklama: Müzenin sergi bölümünde yer
alan bu ilikli kilim dikdörtgen formda, 120x316
cm boyutlarında dokunmuştur. Kilimin atkı ve
çözgüsünde yün iplik kullanılmıştır. Kilimin
ilik boyu 0,5 ile 0,7 cm arasında, saçak uzunluğu 15 cm, kilim örgüsü 2 cm, 10 cm’deki atkı
sıklığı 40 tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise 130
sıradır. Geometrik motiflerin hâkim olduğu
kilimin zemini dikey eksende bir bordür bandıyla ikiye bölünmüş, ortadaki ve kenarlardaki
bordür bandının içi çengel motifleriyle süslenmiştir. Bölünen iki kısmada altıgenler içine beş
adet ejderha motifi yerleştirilmiştir. Ejderha
motiflerinin arasına da yatay sıralı elibelinde motifleri yerleştirilmiştir. Zemin boşlukları
ise insan, çengel, tarak, kelebek, göz ve bukağı
motifleri ile süslenmiştir. Dokumada yeşil, sarı,
siyah, pembe, kırmızı, mavi, mor ve beyaz renk-

Çizim 3a-3h: Kilim Yaygı Motif Çizimleri
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ler kullanılmış olup, kilimin zemin boşluğuna
yazılan 1924 rakamı kilimin dokunma tarihini
göstermektedir.
Örnek 4
Şekil : 4
Çizim: 4a – 4f
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: İlikli Kilim
Dokuma Türü: Kilim Yaygı
Boyutları (en x boy): 140 x 201 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün
Açıklama: Müzenin sergi bölümünde yer
alan bu ilikli kilim dikdörtgen formda, 140x201
cm boyutlarında dokunmuştur. Kilimin atkı ve
çözgüsünde yün iplik kullanılmıştır. Kilimin ilik
boyu 0,4 ile 0,6 cm arasında değişmekte olup,
10 cm’deki atkı sıklığı 40 tel, 10 cm’deki çözgü
sıklığı ise 200 sıradır. İç zemine verev şeklinde renkli ince şeritler halinde bukağı motifleri
yerleştirilmiştir. Yan bordüründe birer atlamalı
şekilde yerleştirilen sandık, göz ve yatay şekil-

Şekil 4: Kilim Yaygı
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de yerleştirilen çengel motifleri bulunmaktadır.
Üst ve alt bordürlerinde sıralı altıgenler içine
yerleştirilmiş kelebek motifleri yer almaktadır.
Dokumada turuncu, pembe, yeşil, siyah, kırmızı, mavi ve sarı renkler kullanılmıştır.
4.2. Cicim
Cicim, yüzü ve tersi ayrı görüntü veren, atkı
ve çözgü ipliği dışında yüzeyde süsleme yapmak amacıyla ya bir ya da birden fazla sayıda
desen ipliği kullanılarak dikey tezgâhlarda yapılan dokumalardır. Yüzeyde motiflerin işleme
gibi kabarık görünüş arz ettiği tersten dokunan
cicimlerde, atkı üzerinden belli sayıyla atlamalarla geçirilerek yüzeye yerleştirilen iplik gruplarıyla süslemeler yapılmaktadır (Barışta, 1998:
119). Atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri
sıkıştırılarak dokumanın yüzeyinde kabartma
desenler oluşur. Cicim dokumalarında farklılıkları belirtmek için toplam dört çeşit adlandırma
vardır. Bunlar; seyrek motifli cicim, sık motifli
cicim, atkı yüzlü seyrek motifli cicim, atkı yüzlü
sık motifli cicimdir (Öztürk, 2007: 64). Bilinen

Çizim 4a-4f: Kilim Yaygı Motif Çizimleri
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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cicimler genellikle atkı yüzlüdür ve literatürde
yapılan sınıflandırmalarda çözgü yüzlü cicime yeterince yer verilmemektedir. Bu durumu
Görgünay (1994) şu şekilde belirtmektedir.
“1912 yılından bu yana yerli ve yabancı yayınlarda, sadece tek bir cecim türü tanıtılmış,
öteki cecim türleri araştırılmamış olduğu için
olacak ki, bilinmemiştir. Yakın zamana kadar,
literatürde tanıtılmış olan ve okullarda bugün
de cecim denildiği zaman ilk akla gelen dokuma, sarma motifli cecimdir. Bu cecim, Çanakkale’den Kars’a Anadolu’nun her tarafında
yapılmıştır. Fakat bunun yanında, yine Anadolu’nun pek çok yerinde dokunmuş olan cecimler de vardır. Bunlar, çözgü yüzlü dokumalardır”
(Görgünay, 1994: 29).
Görgünay ve Akansel (1999), cecimleri; sarma yanışlı cecim, düz atkı yüzlü cecim, bezayağı
dokuma cecim ve çözgü yüzlü cecim şeklinde
sınıflandırmışlardır (Görgünay ve Akansel,
1999: 162). Bitlis Etnografya Müzesinde iki
adet cicim bulunmakta olup, bunlar çözgü yüzlü cicimlerdir. İncelenen cicimlerin dört parça

halinde dokunduğu ve bu parçaların daha sonra
yörede “kaytan dikişi” olarak adlandırılan dikiş
ile dikilerek birleştirildiği görülmüştür. Yörede
cicime, cecim yada cacım denilmektedir.

Şekil 5: Cicim Yük Örtüsü

Çizim 5a-5b: Cicim Motif Çizimleri

A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Örnek 5
Şekil: 5
Çizim: 5a – 5e
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Cicim
Dokuma Türü: Cicim Yük Örtüsü
Boyutları (en x boy): 135 x 169 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün
Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü cicim dikdörtgen formda, dört parça halinde dokunmuş,
daha sonra dikilerek birleştirilmiştir. Cicimin
boyutları birleştirildikten sonra 135x169 cm
olmuştur. Cicimin atkı ve çözgüsünde yün iplik kullanılmıştır. Yük örtüsü amaçlı dokunan
cicimin üst kenarı kıvrılarak dikilmiş, alt kenarına saçak payı verilmiş, saçaklar sekizli örgü
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tekniğiyle örülmüştür. Cicimin saçak uzunluğu
23 cm, 10 cm’deki atkı sıklığı 90 tel, 10 cm’deki
çözgü sıklığı ise 30 sıradır. Cicim yük örtüsünün deseni dikey eksende yan yana yerleştirilmiş bordür bandı şeklindedir. Bordürlerin içi
muska, göz, çapraz ve kelebek motifleriyle süslenmiştir. Dokumada turuncu, kırmızı, siyah,
beyaz renkler kullanılmıştır.
Örnek 6
Şekil: 6
Çizim: 6a – 6f
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Cicim
Dokuma Türü: Cicim Yaygı
Boyutları (en x boy): 169x 240 cm
Atkı İpliği: Kıl
Çözgü İpliği: Kıl
Üçüncü İplik: Yün
Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü cicim seyrek
motiflerle süslenmiş olup, dikdörtgen formda,
dört parça halinde dokunmuş, daha sonra di-

Şekil 6: Cicim Yaygı
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kilerek birleştirilmiştir. Cicimin boyutları birleştirildikten sonra 169x240 cm olmuştur. Cicimin atkı ve çözgüsünde doğal renkli kıl iplikler
kullanılırken desen ipliğinde yün iplik tercih
edilmiştir. Yaygı amaçlı dokunan cicimin üst ve
alt kenarları kıvrılarak dikilmiş, saçak payı verilmemiştir. Cicimin 10 cm’deki atkı sıklığı 110
tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise 40 sıradır. Bu
cicim hayat ağacı, akrep, balık, suyolu ve yörede
‘nik’ olarak adlandırılan koçboynuzu motifleriyle süslenmiştir. Dokumada siyah, beyaz, kahverengi, sarı, yeşil ve mavi renkler kullanılmıştır.
4.3. Palaz
Düz dokuma türlerinin en sade çeşidi olan
bu dokuma, argacı erişe sade geçirme yoluyla elde edilir (Ergüder, 2009: 465). Palaz, halk
arasında basit ve değersiz sayılan iliksiz kilim
teknikli dokumalardır (Öztürk 2007: 65). Bu
ve bazı kaynaklarda palazların iliksiz kilim
tekniğinde dokunduğu belirtilmiştir. Soysaldı (1999), çözgü yüzlü dokumaların yüzey ve
desenine tamamen çözgünün hâkim olduğunu

Çizim 6a-6f: Cicim Motif Çizimleri
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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ve atkının kesinlikle görünmediğini, bu dokumalardan eni 40-70 cm olanlarına da palas
denildiğini belirtmiştir. Palas, iki kazık arısında
hazırlanan çözgünün, basit bir bağlama gücü
sistemiyle dokunur. Desen çıkarma tekniği de
aynı gücü sistemiyle gerçekleşir. Dar enli dokuma olup boyları oldukça uzundur. İki renk hazırlanan çözgünün bir rengi, motif şekline göre
üste alınarak bezemede, diğeri ise bir alt-bir
üst yapılarak dokuda kullanılır. Böylece dokuma boyunca uzanan ince bordür desenli ilginç
örnekler ortaya çıkmaktadır (Soysaldı, 1999:
600). Bu kaynakta da yazar palazları çözgü
yüzlü dokuma olarak göstermiştir. Bu farklılık,
Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı tekniklerle dokunan dokumalara palaz denilmesinden
kaynaklanmaktadır. Şanlıurfa, Suruç, Siverek
ve çevresinde Karakeçililerin el sanatları hakkında yapılan bir araştırmada da “düz kirkitli
dokuma tekniklerinden kilim ve cicim (cecim)
teknikleri kullanılarak yapılan yaygılara Palas
adı verilmektedir” (Onuk ve Akpınarlı, 1998:
242). Bitlis yöresinde palazlar çözgü yüzlü ola-

rak dokunmaktadır. Kıl, yün ve orlon malzemeli
çuval, heybe, torba, yük örtüsü, yaygı şeklinde
örnekleri görülen dokumalara yörede ‘palas’ adı
verilir. Palaz dokumaların eski örnekleri siyah
beyaz kıl iplikten veya beyaz ve kahverengi yün
ipliklerdendir. Yakın tarihli örneklerde ise orlon iplik tercih edilmiş, renk sayısı artırılmıştır
(Sökmen, 2013: 56).
Palaza Doğu Karadeniz bölgesinde ‘dastar’
(Deniz, 2009: 25), Konya yöresinde ‘çırpı’ denilmektedir (Hidayetoğlu, 2009: 39). Bitlis’in
Hizan ilçesinde çok renkli palazlar dokunur.
Desen, çözgü ipliklerinin tezgâha renk renk
sıralanmasıyla oluşturulur. Dokuma, yer tezgâhlarında ya da cicim tezgâhında yapılır. Dokumada genellikle tarak desenleri kullanılır.
Dokuyucu desenine göre renkli iplikleri tezgâha dolar, gücü ve varangeleni taktıktan sonra
dokuma işlemine geçer. Mekik çubuğuna atkı
ipi dolanır. Sırasıyla gücü ve varangelen sayesinde açılan ağızlığa kılıç yerleştirilerek ağızlık
sabitlenir. Aradan mekik çubuğu ile atkı ipliği
geçirilir. Atkı ipliği geçirildikten sonra kılıç çı-

Şekil 7: Palaz Yük Örtüsü

Çizim 7: Palaz Motif Çizimi
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karılarak kirkitlenir. Dokuma aynı şekilde devam edilerek ilerler (Sökmen, 2013: 57).
Atkı yüzlü düz dokuma olan kilimin aksine
yörede dokunan palazlar çözgü yüzlü düz dokumadır. Palaz yörede yaygı, çuval, heybe, torba, saman taşıma aracı gibi çok çeşitli kullanım
alanlarına sahiptir. Bitlis Etnografya Müzesinde palaz olarak adlandırılan bir adet yük örtüsü,
bir adet çuval, yedi adet de torba bulunmakta
olup, bunların hepsinin depoda koruma altına
aldığı görülmüştür. Çalışmamızda bir adet yük
örtüsü, bir adet çuval, iki adet de torba palaz
örneğine yer verilmiştir.

Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü palaz çuval,
doğal renkli yün ve kıl iplik ile kare formda, iki
parça halinde dokunmuş, daha sonra dikilerek
birleştirilmiştir. Boyutları birleştirildikten sonra
74 x 67 cm olmuştur. Dokumanın atkısı yün

Örnek 7
Şekil: 7
Çizim: 7
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Dokuma
Dokuma Türü: Palaz Yük Örtüsü
Boyutları (en x boy): 176 x 209 cm
Atkı İpliği: Kıl
Çözgü İpliği: Kıl
Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü palaz, siyah ve
beyaz renkli keçi kıllarından dikdörtgen formda
dört parça halinde dokunmuş, daha sonra dikilerek birleştirilmiştir. Birleştirildikten sonra dokumanın boyutları 176 x 209 cm olmuş olup, saçak
uzunluğu 20 cm, 10 cm’deki atkı sıklığı 90 tel,
10 cm’deki çözgü sıklığı ise 30 sıradır. Yük örtüsü amaçlı dokunan palazın üst kısmı kıvrılarak
dikilmiş, alt kısmında ise saçaklar sekizli örgü
tekniğiyle örülmüştür. Dokuma, boyuna şeritler
şeklinde olan tarak motifleriyle süslenmiştir.

iplik, çözgüsü ise yün ve kıl iplik olup, 10 cm’deki atkı sıklığı 90 tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise
30 sıradır. Çuval, boyuna şeritler şeklinde olan
tarak motifleriyle süslenmiştir. Yörede “cal” adı
verilen bu çuvallardan 2 adet dokunduktan sonra dokumanın kulpları birbirine ip ile bağlanarak birleştirilir ve eşek üzerine atılarak heybe
şeklinde de kullanılır.

Örnek 8
Şekil : 8
Çizim:
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Dokuma
Dokuma Türü: Çuval
Boyutları (en x boy): 74 x 67 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün ve Kıl

Örnek 9
Şekil: 9
Çizim:
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Dokuma
Dokuma Türü: Azık Torbası
Boyutları (en x boy): 62 x 30 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün ve Kıl

Şekil 8: Palaz Çuval
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Şekil 9: Palaz Torba

Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü palaz kahverengi yün iplik, siyah ve krem renkli kıl iplik ile
dikdörtgen formda iki parça halinde dokunmuş,
daha sonra dikilerek birleştirilmiştir. Dokumanın atkısı doğal renkli yün iplik, çözgüsü ise yine
doğal renkli yün ve kıl ipliktir. Dokumanın 10
cm’deki atkı sıklığı 110 tel, 10 cm’deki çözgü
sıklığı ise 30 sıradır. Yörede azık torbası olarak
bilinen bu palaz dokumanın boyutları birleştirildikten sonra 63 x 30 cm olmuştur. Palaz torba,
boyuna şeritler şeklinde olan tarak motifleriyle
süslenmiştir. Ayrıca torba dokunurken renkli
orlon ipliklerle halı tekniğinde Türk düğümü
atılarak çiçek desenleri oluşturulmuştur. Torbaya çarpana tekniğiyle sap yapılmış, torbanın ağız
kısmında iki uca dikilerek sabitlenmiştir.
Örnek 10
Şekil: 10
Çizim:
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Dokuma
Dokuma Türü: Azık Torbası
Boyutları (en x boy): 30 x 30 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün ve Kıl
Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma altına alınan bu çözgü yüzlü palaz turuncu,
kırmızı, pembe renkli yün iplik ve siyah renkli
kıl iplik ile kare formda dokunmuştur. Dokumanın atkısı yün iplik, çözgüsü ise yün ve kıl
ipliktir. Dokumanın 10 cm’deki atkı sıklığı 110
tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise 30 sıradır. YöreA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Şekil 9: Palaz Torba

de azık torbası olarak bilinen bu palaz dokumanın boyutları 30 x 30 cm’dir. Torba, boyuna şeritler şeklinde olan tarak motifleriyle süslenmiş,
torbanın ağız kısmına bağlanan beyaz kumaş
parçalarıyla sap oluşturulmuştur.
5. DEĞERLENDİRME
Bitlis Etnografya Müzesinde incelenen kilimler ilikli kilim tekniğinde ve yaygı amaçlı
dokunmuştur. İncelenen iki cicimden biri yük
örtüsü, diğeri ise yaygı amaçlı, çözgülü yüzlü
olarak dokunmuştur. İncelenen dokuz palazın
biri yük örtüsü, biri çuval, diğerleri ise azık torbası amaçlı, çözgü yüzlü olarak dokunmuştur.
Kilim, cicim ve palaz örneklerinin teknik özelliklerine dair bazı istatistikî bilgiler çizelge 1’de
verilmiştir.
Çalışmada verilen kilimlerin tamamı yün iplik ile, cicimlerin biri yün, diğeri ise atkı ve çözgüsü kıl, deseni yün iplik ile, palazların biri kıl,
diğerleri ise yün ve kıl iplik ile dokunmuştur.
İncelenen kilimlerde çengel, bukağı, göz ve
kelebek motiflerinin yoğun olarak kullanıldı-
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Palaz Azık
Torbası
7

48,71±17,85
30,00-70,00
32,57±3,82
30,00-40,00
104,28-7,86
90,00-110,00
30,00
30,00-30,00
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-

Şahmeran

-

Su Yolu

Balık

Hayat Ağacı

Çapraz

Muska

Sandık

Tarak

İnsan

Elibelinde

Ağaç

Kelebek

Kurt İzi

Bukağı

Pıtrak

Haç

Çengel

Baklava

Göz

Ejderha

Akrep

Yıldız

Cicim Yük
Palaz Yük
ğı görülmüştür. Çengel
Ölçütler
Kilim Yaygı
Cicim Yaygı
Örtüsü
Örtüsü
motifi incelenen kilimN
4
1
1
1
lerin tamamında, göz,
142,50
±
17,07
135,00
169,00
176,00
x ± Sx
bukağı ve kelebek motifi En (cm)
Min-Max
120,00-160,00
135,00-135,00
169,00-169,00
176,00-176,00
üç kilimde bulunmakta270,50±82,60
169,00
240,00
209,00
x ± Sx
dır. Bunların haricinde Boy (cm)
Min-Max
201,00-364,00
169,00-169,00
240,00-240,00
209,00-209,00
kilimlerde yıldız, akrep, Atkı Sıklığı
35,00 ± 5,77
90,00
110,00
90,00
x ± Sx
ejderha, baklava, haç, pıt- (10cm/adet)
Min-Max
30,00-40,00
90,00-90,00
110,00-110,00
90,00-90,00
rak, kurt izi, ağaç, eli be- Çözgü Sıklığı
152,50 ± 33,04
30,00
40,00
30,00
x ± Sx
(10cm/adet)
linde, insan, tarak ve sanMin-Max
130,00-200,00
30,00-30,00
40,00-40,00
30,00-30,00
dık motifleri ile yörede
13,33
±
2,88
23,00
20,00
x ± Sx
Saçak (cm)
şahmeran olarak bilinen
Min-Max
10,00-15,00
23,00-23,00
20,00-20,00
motifler kullanılmıştır.
Çizelge 1: İncelenen Örneklerin Bazı Teknik Özellikleri
Cicimler seyrek olarak
akrep, göz, kelebek, muska, çapraz, hayat ağacı, kullanım amacıyla dokunduğu için herhangi bir
balık, koçboynuzu ve suyolu motifleriyle süsstandarda bağlı kalınmayışıdır.
lenmiştir. Çalışmada verilen palaz örneklerinin
Bitlis Etnografya Müzesinde incelenen düz
sadece tarak motifiyle dokunduğu, bazı örnekdokumaların hiç birinin envanter kaydı bulunlerde ise dokuma esnasında orlon ipliklerle halı
mamaktadır. Bu yüzden dokumaların hangi
tekniğinde Türk düğümü atılarak çiçek deseni
yöreye ait olduğu bilinmemektedir. Sökmen
yapıldığı görülmüştür (Çizelge 2).
(2013), Bitlis yöresi kilimlerinde geometrik
İncelenen kilimlerde kullanılan renkle(pıtrak, yıldız, eli belinde, bukağı, sandık, çenre baktığımızda siyah, yeşil ve kırmızı rengin
gel, bereket, canavar ayağı, göz) ve hayvansal
%100 ile tüm kilimlerde kullanıldığı
Örnek
görülmektedir. BuNo
nun ardından %75
ile beyaz, pembe, sarı
1
x x
x x x x
x
x
ve mavi renkler gel2
x
x x x x x
3
x x
x
x
x
x x x
mektedir. Turuncu,
4
x
x
x
x
x
5
x
x
x x
mor, kahverengi ve
6
x
x x
7
x
hardal sarısı, kilim8
x
9
x
lerde kullanılan diğer
10
x
renklerdir. CicimlerÇizelge 2: Verilen Örneklerde Kullanılan Motifler
de ise siyah ve beyaz
renkler %100 ile en çok kullanılan renklerdir. (kazayağı, kurtağzı, kelebek) motiflerin yaygın
Yeşil, turuncu, kırmızı, sarı, mavi ve kahverengi, olarak görüldüğünü belirtir. Yazar ayrıca yöre
cicimlerde kullanılan diğer renklerdir (Çizelge
kilimlerinde en çok kullanılan renklerin si3). İncelenen palazların bir tanesinin atkı ve
yah, kırmızı, beyaz, yeşil, pembe, sarı, turuncu
çözgüsü boyalı olup, diğer örneklerin tamamı
ve kahverengi olduğunu belirtmiştir (Sökmen,
doğal yün ve kıl rengindedir.
2013: 130-137). Müzede incelenen kilimlerde
İncelenen düz dokumaların birçoğunun şemotif olarak yıldız, hayat ağacı, çengel, bukakil bakımından bozuk olduğu tespit edilmiştir. ğı, eli belinde, pıtrak gibi geometrik motiflerin;
Bunun en büyük sebebi dokumaların genellikle
renk olarak ta kırmızı, yeşil, siyah, beyaz, pembe,
ilkel yer tezgâhlarında yapılmış olmasıdır. Dimavi ve sarı renklerinin yoğun olarak kullanılğer bir sebebi ise, dokumalar yörede günlük
dığı görülmektedir. Kullanılan renk ve motifler

Koçboynuzu
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Renkler
Siyah

Beyaz

Kilim
Adet (N)
4

%
100

4

100

4

100

1

50

3

75

1

50

3

Yeşil

Turuncu

2

Kırmızı

Pembe

3

Sarı

Mavi

75

3

Mor

Kahverengi

Hardal Sarısı

2

1

1

Kilim N: 4, Cicim N: 2
* %’ler N üzerinden hesaplanmıştır.

50

75

Cicim
Adet (N)
2

%
100

2

100

1

50

1

-

50

-

75

1

50

25

1

50

50

25

-

-

-

-

Çizelge 3: İncelenen Kilim ve Cicimlerde
Kullanılan Renkler

karşılaştırıldığında müzede yer alan kilimlerin
Bitlis yöresine ait kilimlerle benzeştiği görülse
de kompozisyon şeması açısından benzeşen bir
örnek bulunamamıştır.
Sökmen (2013), Bitlis yöresinde dokunan
cicimlerde ağırlıklı olarak siyah, beyaz, yeşil,
turuncu, kırmızı ve pembe renklerinin kullanıldığını, motiflerinde dikey eksende birbirine paralel şekilde uzanan şeritler şeklinde olduğunu
belirtir. Bu şeritlerin içleri çakmak, kanat, göz,
çapraz haç, muska, baklava dilimi, eli belinde ve
yaba motifleriyle süslenir (Sökmen, 2013: 146).
Müzede yer alan ve Şekil 5’te verilen cicim
örneği Bitlis yöresi cicimlerine renk, motif ve
kompozisyon şeması açısından oldukça benzerlik göstermektedir.
Sökmen (2013), Bitlis yöresinde dokunan
palazlarda en çok siyah, beyaz ve kahverengi
renklerin kullanıldığını, bu renklerinde koyun
ve keçinin doğal renkleri olduğunu belirtir. Palazlarda çoğunlukla da tarak motifinin yer aldığını belirten yazar, yörede orlon ipliklerle de
palaz dokunduğunu ve dokuma esnasında halı
tekniğinde çiçek motiflerinin dokunarak üç boyutlu dokumalar oluşturulduğunu belirtmiştir
(Sökmen, 2013: 144-145). Bu verilere dayanarak ve müze yetkilisinin “bu palazlar Hizan
ilçesinin köylerinden toplatılmıştır” ifadesi ışığında müzede yer alan palazların Bitlis yöresinde dokunduğu söylenebilir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bitlis Etnografya Müzesinde yapılan araştırma sonucunda müzedeki düz dokumaların
bazılarının sergilenmekte olduğu, bazılarının
ise depoda koruma altına alındığı görülmüştür.
Müzede dördü kilim, ikisi cicim, dokuzu da palaz olmak üzere toplam 15 adet düz dokuma
bulunmaktadır. Düz dokumaların hepsi incelenmiş, bu çalışmada dördü kilim, ikisi cicim,
dördü de palaz olmak üzere toplam on adet düz
dokumaya yer verilmiştir. Bulgular bölümünde
örnekler ve örneklere ait teknik, renk, motif ve
kompozisyon bilgileri, değerlendirme bölümünde ise istatistikî bilgileri verilmiştir.
Müzede sergilenmekte olan düz dokumaların bazılarının şark köşesi halinde sergilendiği,
bazılarının ise rutubetli depolarla koruma altına alındığı tespit edilmiştir. Nemli ortamlarda
saklanan dokuma ürünler çok çabuk bozulma
göstereceği için depoda saklanan dokumaların
daha uygun şartlarda korunması gerekmektedir.
Tespit edilen düz dokumaların hiçbirinin
müzede envanter kaydının tutulmadığı görülmüştür. Bu nedenle dokumaların nereden alındığı ya da nerede dokunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bir müze için envanter defteri ve
kayıtlar oldukça önemlidir. Daha fazla zaman
kaybetmeden konusunda uzman kişiler tarafından envanter defterinin yeniden düzenlenerek
dokumaların kayda alınması gerekmektedir.
Ayrıca, dokumacılığın yaygın olarak yapıldığı
Bitlis yöresine ait dokuma örneklerinin bazılarının müzede olmadığı, mevcut örneklerinse
yetersiz olduğu görülmüştür. Artık köylerde
bile zor bulunan kültürümüzün nadide dokuma
örneklerinin pazarlamacıların eline düşmeden
konusunda uzman kişilerce müzeye kazandırılması, detaylı bilgi ve fotoğraf içeren bir katalogun hazırlanması, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve bu konuda çalışacak
olan araştırmacılar açısından faydalı olacaktır.
Bu çalışma boyunca karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi müzede etnolog ve tekstil
uzmanının olmayışıdır. Müzeler toplama, teşhir etme ve koruma işlevlerinin yanında eğitsel
işleve de sahiptir. Müzede çalışan personelin
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konusunda deneyimli ve eğitimli olması eserlerin korunması açısından olduğu kadar ziyaretçilerin ve araştırmacıların bilgilendirilmesi
bakımından da son derece önemlidir. Yıllardır
çeşitli yayın ve organizasyonlarda dile getirilen
bu sorunun hâlâ devam ettiği görülmektedir.
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ARIŞ Yayın İlkeleri
Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Arış, halı, düz dokuma,
giyim-kuşam ve işleme sanatları esas olmak üzere bunun yanı sıra mimari, mimarlık tarihi, hat, tezhip, ebru, nakış, oya, keçe, çini, taş, ahşap,
seramik, minyatür ve sanat tarihi ile ilgili özgün, bilimsel makalelere yer
veren hakemli bir dergidir. Yılda bir sayı yayımlanır. Yayımlanacak yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi,
başka yerde yayımlanmamış olması şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda
sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
• Atatürk Kültür Merkezi’ne gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi
ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar,
iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri
olumsuz ise üçüncü bir hakem belirlenir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp, gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.
• Yayımlanmasına karar verilen yazılar sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatıyla yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı
yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek dergiye
geri gönderir.
• Yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenir. Telif ücreti ödenen yazının yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Bu
devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
• Yazılardaki görüşlerin, fotoğrafların ve belgelerin sorumluluğu yazara aittir.
Yayın Dili
Yayın Dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce veya diğer Türk lehçeleriyle yazılmış yazılara
da yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazımda özel durumlar dışında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
• Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla
yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir.
• Özel fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir.
• Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup, koyu harflerle yazılmalı ve
10 sözcüğü geçmemelidir.
• Yazarın adı, soyadı koyu harflerle; unvanı görev yaptığı kurum ve
e- posta adresi ise dipnotta normal harflerle yazılmalıdır.
• Yazıların 150 ile 200 sözcükten oluşan 12 puntoyla yazılmış Türkçe ve İngilizce özetleri, özetlerin altına da genelden özele doğru
sıralanmış en az 5 en çok 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler
verilmelidir.
• Yazılara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine
uygun bir şekilde gönderilmelidir. Fotoğraf, şekil, grafik vb. görsel malzeme filmi çekilebilecek nitelikte olmalıdır. Fotoğraf, şekil
ve grafikler numaralandırılarak hemen altına alt yazısı ve kaynağı
belirtilmelidir.
• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1.,
2., ara başlıklar, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. şeklinde numaralandırılması
tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar
ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem“ tırnak içinde”
hem koyu veya hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
• Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan uzun
olduğunda bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri sekme
komutuyla yapılır; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok
alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile yazılır.
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Kaynak Gösterimi
• Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından
Merkezimiz tarafından belirlenen yayın ilkelerine uyulması şarttır.
Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale,
öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların
yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir.
• Metin içindeki göndermeler, yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı ve
sayfa numarası olmak üzere parantez içinde şu şekilde yazılır: (F.
Köprülü 1932:120), (B. Moran 1994:130), (O. Aslanapa 1987:25),
(O. Arık 2007:25), R. Arık (2007):75) Cümle içinde yazarın adı
geçmiş ise parantez içinde tekrarlanmasına gerek yoktur: Örneğin
Fuat Köprülü’nün eserinde bahsettiği gibi (1932:120).
• Birden fazla yazarlı yayınlarda isimler metin içinde şu şekilde gösterilir: (Jameson ve Habermas, Lyotard:1990).
• Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a,
1980b) şeklinde gösterilir.
• Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa
künyede mutlaka gösterilmelidir.
• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde,
yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmemiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
• Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik
olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin
sayfa aralıkları belirtilmelidir.
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