Geleneksel Türk El Sanatları Dergisi
Journal of Traditional Turkish Handcrafts
Sayı/Issue: 10 Ekim/October 2014

ATATÜRK CULTURE CENTER

Sahibi/Owner
Atatürk Kültür Merkezi adına
On behalf of Atatürk Culture Center
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı/President of Atatürk Culture Center
Yazı İşleri Müdürü/Journal Administrator
Şaban ABAK
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı
Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof. Dr. Mustafa KARA
Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ
Editörler/Editors
Uzm. Şebnem ERCEBECİ ÇINAR
Uzm. Yrd. Evre BAŞAR

T.C. BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI DERGİSİ
REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY
ATATÜRK SUPREME COUNCIL
FOR CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY
ATATÜRK CULTURE CENTER
JOURNAL OF TRADITIONALS TURKISH HANDCRAFTS

ATATÜRK
KÜLTÜR
MERKEZİ
BAȘKANLIĞI

Yönetim Yeri/Managing Office
Ziyabey Caddesi, No:19
06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE
Tel: +90 312 284 3425-45
arisdergisi@gmail.com
www.akmb.gov.tr
Abone İşleri/Subscription
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Posta Çek Numarası: 212938
Grafik Tasarım ve Baskı/Graphic Design and Print
ALEF Tanıtım Hizmetleri
İbrahim Altuncu
Tel: 0312 250 7021
Baskı Hizmet Sağlayıcı: Ayrıntı (Ser. No: 13987)
Stok Fotoğraflar: www.dollarphotoclub.com
Baskı Tarihi/Press Date
Ankara/Eylül 2014
ISSN 1301-255X
Yılda Bir Kere Yayımlanan Hakemli Dergi
ARIŞ: Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, çözgü.
ARIŞ: Means warp in Turkish. Warp is the vertikal part of weaving

BU SAYIDA
SUNUŞ

Şaban ABAK
AKMB Başkan Yardımcısı

2

Saygıdeğer okuyucu,
Türk kültürünün en zengin sahalarından biri olan
işleme süsleme sanatları ile dokumacılık ve bilhassa
halı sanatı konularında birbirinden güzel yazılara yer
verdiğimiz yeni bir sayı ile karşınızdayız.
Bu sayıda halıdan kilime, kumaştan ehram ve peşkire kadar Türk dokumacılığının farklı ürünleri hakkında kıymetli inceleme yazıları yer alıyor. Özellikle
yün halı ipliklerinin boyanmasında turunçgillerin
kullanılmasına dair Sema Etikan ve Nuran Kayabaşı imzalı yazımızı, kök boya elde etme tekniklerinin
unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde halı sanatına
hayat suyu verici yazılardan biri olarak zikretmeliyim.
Keza Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu
bölgesinde kadınların dışarı çıkarken örtünme giysisi olarak kullandıkları saf yün dokumalardan olan
ehram (ihram) hakkındaki yazı da iyice azalmış olan
bu dokuma türünü tanıtıcı ve yaşamasına katkı sağlayıcı bir yazıdır.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak yayın ve
toplantılar bakımından yoğun bir döneme giriyoruz.
Arış dergisi yayına hazırlanırken aynı anda kitaplar
basılıyor, sempozyum, panel, seminer ve konferans
serileri ve yapılacaklarla ilgili hazırlıklarımız devam
ediyordu.
Buradan Arış okurunu heyecanlandıracağını düşündüğüm kimi yayınlarımızı haber vermek isterim.
Önümüzdeki günlerde baskıya verilecek kitaplarımızdan biri sanat tarihinin duayen isimlerinden Prof. Dr.
Örcün Barışta’ya ait “Türk El Sanatları” adlı eseridir.
Bir ömrün hasılası olan ve üniversitelerimizin ilgili
bölümleri için temel bir kaynak olacağına inandığımız bu kıymetli eseri iki cilt halinde okura sunacağız.
Yine Türk hat sanatı deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan saygıdeğer Prof. Uğur Derman, “Türk
Hat Sanatının Şaheserleri” adlı 32 yıl önce basılmış
eserini, Atatürk Kültür Merkezi için yeniden yayına
hazırlıyor. Büyük ilgi göreceğini düşündüğümüz bu
güzel eseri de önümüzdeki aylarda okura sunmuş
olacağız.
Ulusal ve uluslararası nitelikte çok sayıda sempozyum düzenlemeyi planlamış bulunuyoruz. Bunlarla
ilgili duyuru ve diğer bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. Ancak burada Ekim ayından itibaren her hafta
Kurumumuzda düzenlenecek “Kültür Söyleşileri”ni
anmak ve tüm Arış okurlarını davet etmek istiyorum. Birbirinden kıymetli sanatçıların, şair, yazar ve
bilim insanlarının konuşmacı olarak davet edileceği
ve sohbet havasında gerçekleşmesini arzu ettiğimiz
Kültür Söyleşileri, her çarşamba saat 16.00-17.00
arası yapılacak ve yıl boyu devam edecek.
Yazılarınızı bekliyoruz. İyi okumalar.
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Ordu İli Gölköy İlçesi
Kozören Köyü
Kilim Dokumaları
ORDU KOZÖREN FLAHWEAVING
FİRDEVS ÇAKIR*

ÖZET

Kozören köyünü oluşturan etnik yapı Çepni Türkmenlerinin yaşadıkları coğrafyanın yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle dış etkilere uzak kalmıştır.
Folklorik unsurları eski inanç uygulamalarını da halen yaşatan bir beldemizdir.
Yazımızda Kozören’de yapılan dokumaların (halı,
kilim, cicim, sumak, zili) malzeme temini, hazırlanması, uygulamaları aktarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca hammadde olan yün ve kılın ipe dönüştürme
aşaması, boyama teknikleri, dokuma teknikleri ve
dokuma aletleri üzerinde durulup işlenen motifler
hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kozören, çepni, halı, kilim, dokuma ve boyama teknikleri
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ABSTRACT

Kozören village that consist of ethnicity Çepni
Turkomans is far away due to the remoteness of
geographical location that they live to places. This
our town still keeps alive folkloric elements and old
belief practices.
In this paper, material providing and preparing of
the flahweaving that made in Kozören (Carpet, Rug,
Cicim, Sumach, Zili) will be try to convey to audience. Also, wool and bristle that is the raw material standing on converting a string phase, painting
techniques, woven techniques and woven devices,
informations will be provided about motifs that are
processed.
Keywords: Kozören, Çepni,carpet, rug, weaving and
painting techniques

* Öğretim Görevlisi, Ordu Üniversitesi MYO Geleneksel El Sanatları Bölümü, Ordu.
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GİRİŞ
Kozören köyü:
Kozören köyü, Ordu İli’ne 78 km., bağlı olduğu Gölköy ilçesine ise 14 km. uzaklıktadır. 13
mahalle, 350 nüfuslu köy olarak kurulmuştur.
Gölköy ilçesi, 1520 tarihli Osmanlı tahrir
defterindeki haritada bölgenin ismi Hafsamana olarak geçmektedir. Ordu, 4 Nisan 1921
tarihine kadar, Trabzon vilayetinin kazası iken,
Gölköy ise Ordu kazasının bir nahiyesi idi.
Ordu T.B.M.M.’nin 4 Nisan 1921 tarih ve 69
sayılı kanunu ile kaza olmaktan çıkartılarak,
sancak yapıldıktan sonra, Hafsamana’nın da
Ordu genel Meclisinde Kaza yapılması için
teşebbüse geçildiği bilinmektedir (Yediyıldız
1985:219). Ancak, 30 bin nüfus şartı olduğundan Hafsamana 12 yıl sonra 25 Haziran
1936 tarih ve 3012 sayılı kanunla bugünkü
Ankara’nın ilçesi Çankaya ile birlikte “Gölköy” adıyla ilçe olmuş ve aynı yıl belediye kurulmuştur. Bugün; 349 km2 yüzölçümü olan
Gölköy ilçesi, doğusunda Mesudiye, güneyinde Tokat ili ve Mesudiye, batısında Aybastı,
kuzeybatısında Kabataş, kuzeyde Gürgentepe
ve Ulubey ilçeleri ile çevrilmiştir. İlçede hem
karasal hem de Karadeniz iklimi özelliği gö-

Fotoğraf 1. Dasdar, kolon, çorap, heybe

rülmektedir. Deniz seviyesinden uzaklaştıkça
karasal iklim hâkim olmakta birlikte yüksekliği 1000 m. aşan kasaba ve köylerde ise kış
şartlarının daha sert geçtiği görülmektedir.
Yaz mevsiminin daha serin ve ılık geçmesi
sebebiyle yüksek kesimlerinde, yayla turizmi
açısından önem taşıyan yaylalar yer alır. İlçede

6 belde belediyesi ve Gölköy Belediyesi ile birlikte 7 Belediye ve 18 köy vardır ( Öz 1999: 8).
Alanyurt Belediyesi-Aydoğan Belediyesi-Damarlı Belediyesi-Düzyayla BelediyesiGüzelyurt Belediyesi-Kara Hasan Belediyesi
Gölköy ilçemizin belediyeleridir.
Süleymaniye köyü-Ahmetli köyü-Akçalı
köyü-Bayıralan köyü-Bulut köyü-Cihadiye
köyü-Çatak köyü-Çetilli köyü-Emirler köyü-Güzelyayla köyü-Haruniye köyü-Hürriyet köyü-İçyaka köyü-Kaleköy-Konak köyüÖzlü köyü-Yuvapınar köyü ve Kozören köyü
Gölköy ilçemizin köyleridir.
Kozören köy halkının etnik yapısı, Çepni Türkmenlerinden oluşmaktadır. Orta
Asya’dan göç ederek Gümüşhane iline yerleşen
köy halkının ataları, oradan da çeşitli kollara ayrılarak farklı şehir kasabalara
yerleşmişlerdir. Şu an yaşadıkları
coğrafyanın yerleşim yerlerine
uzak olması sebebiyle dış etkilere uzak kalmıştır. Folklorik unsurları eski inanç uygulamalarını da halen yaşatmakta olan bir
beldemizdir (Yediyıldız 1987:
439-446).
Diğer yerlerde de görüldüğü gibi Kozören’deki dokumalarda da bölgenin iklimi,
coğrafi yapısı, bitki örtüsü,
tarım ve hayvancılık uğraşları, akarsu ve deniz varlığı
veya gelenek görenekleri el
sanatlarına yansımıştır. Bu
yansımayı teknik olarak,
dokuma malzemesi ya da
motif olarak görmemiz
mümkündür.
Yörede el sanatları arasında dokumacılık önemli bir
yere sahiptir. Her ilçede
dokumacılıkla ilgili çeşitli
ürünler ortaya konulmaktadır. El dokuma sınıfına giren;
kilim, heybe, kol çantası, çorap,
kolon, dastar gibi ürünler birçok ailenin geçim
kaynağını oluşturur (Fotoğraf 1).
Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan

Fotoğraf 2.
Kilim
motiflerinden
yapılmış
çorap
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kilim dokumacılığı Kozören’de maharetli ellerde hayat bulur. El sanatlarının yaşatılması ve
geliştirilmesi için bir dernek oluşumu gerçekleştirilmiş ve çalışmaların daha bilinçli olarak
yapılması hayata geçirilmiştir. Bu birbirinden
güzel motiflerle bezeli dokumalar Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri aracılığıyla
yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulmaktadır.
(http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.
php?option=content&task=view&id=76)

Kozören Dokumacılığı:

Fotoğraf 3. Kilim motiflerinden yapılmış çorap

Fotoğraf 4. Kilim motiflerinden yapılmış çorap
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Daha önceleri hayvancılık yaygın olduğundan
keçi ve koyun yünü temin edilmesinde zorluk
çekilmiyordu. Ancak, genç nüfusun ekonomik
nedenler ve eğitim amacıyla büyük şehirlere
göç etmesi ile bu geçim kaynağı neredeyse bitmiş durumdadır. Dolayısı ile ham maddenin
temininde ve işin öğrenilmesi ve nesilden nesile aktarılmasında da aksaklıklar olmuştur. Bu
aksaklıklar geleneksel dokumacılığın nerdeyse
yok olmasına neden olmuştur. Tabii keçi kılı ve
koyun yünü temini aynı zamanda masraflı ve
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Fotoğraf 5. Kök boya ile elde edilen saf yünden
dokunmuş düz dasdar

Fotoğraf 8. Yün tarağının kullanımı

Fotoğraf 6. Düz dasdarla dokunmuş ve birleştirerek
çanta haline getirilmiş heybe

zor elde edilir hale gelmiştir. Bu hal, gençlerin
geleneksel meslek dalına ilgi duymamasını da
yanında getirmiştir. Bugün artık kilim ve halı
dokuma tezgâhları neredeyse kullanımdan
kalkmış depolarda tozlar arasına terk edilmiştir. Bölgede dokumacılığın daha kolay hali olan
dasdar dokuma türü tercih edilmektedir.

Fotoğraf 9. Kirman

Günümüzdeki Dokuma Türleri:
Halkın dilinde dastar olarak adlandırılan ve
saf yünden dokunan düz dokuma kilimler oldukça sert geçen kış mevsiminde korunmak

Fotoğraf 7. Yün tarağı

Fotoğraf 10. Teşi
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Fotoğraf

11. Teşinin
kullanımı
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12. Eğircek

Fotoğraf 13. Eğirceğin kullanımı

Fotoğraf 14. Dastar Tezgâhı genel görünümü

amacıyla kullanılmaktadır.
Köy halkı kilimleri ihtiyacı karşılamak amacıyla dokusa da turistik olarak da tanınması ile
de satışa sunabileceklerini ifade etmektedirler
(Deniz: 2009, 240 ).
Kilimler de çok eskiden saf yünden dokumuşlardır zamanla değişen şartlara, kısıtlı imkânlar
yüzünden giderek yerini piyasada satılan orlon
ipliklere bırakmıştır. Saf yünden dokunan kilimlerin renkleri kök boya ile elde edilen kırmızı, turuncu, mavi, yeşil, siyah, beyaz renktir. Sen-

Fotoğraf 15. Dastar Tezgâhı kullanımı

tetik (orlon) iplikten dokunan kilim renkleri ise
çok çeşitlidir (Deniz 2009: 246).
Yöredeki tezgâhlar halkın kendisinin bulduğu ağaçtan yapılmış dağan, küzü, argaç,
kılıç gibi malzemelerin geçmişten günümüze gelen yöre halkının şivesiyle adlandırılan
araçlarla meydana gelmiştir.
Yöredeki dokumalar da desen ya da motif
kullanılmadan düz dokuma ile dokunmuştur.
Halı, kilim motiflerinin çorap ve eldiven
desenlerinde kullanıldıkları görülmektedir.
Beşelleme, koçboynuzu, tozluk, melet, tabak
diye adlandırdıkları motifler ördükleri çoraplarda yer almaktadır (Fotoğraf 2-3-4).
Kozören köyünde yapmış olduğumuz inceleme ve araştırmalarda 61 yaşındaki Zedef
Karakoç’un 40–45 yıl önce kökboyalarından
elde ettikleri renklerle saf koyun yününden
dokuduğu Dasdarlar yer almaktadır. Görülen
örnekler Zedef Karakoç’a ait dokuma tezgâhı
ve dokuma örnekleridir. Resimde görülen dokuma düz kilim olup yöre halkı tarafından şal
olarak adlandırılmaktadır (Fotoğraf 5).
Eni dar olup 2m boyunda dokunan şallar
dokuma bittikten sonra yapılacak ürüne göre
şekillenmektedir. Yan yana dikilerek dastar
kilimi, heybe diye adlandırdıkları çanta yapımında kullanılmaktadır (Fotoğraf 6).
Koyun yününden; dastar, keçi kılından ise
palaz, çul dokuduklarını ve kullanım amacı
olarak da sert geçen kış mevsiminde üzerilerini örtmek için ve halı, kilim olarak kullandıkları belirtilmiştir. Çok eskiden dasdarları Istar
tezgâhında dokuduklarını söylemiştir.
Koyun yününü ip haline nasıl getirdiklerini anlatmıştır. Kırkılan koyun yünleri yıka9
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Fotoğraf 16.
Üçayaklı çal
dağan
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nıp kuruduktan sonra yün tarağında tarayıp
eğirme işlemine hazır hale gelmesini, Kirman,
Teşi iplerin tek kat haline gelmesini, eğircek
ise iplerin iki kat olmasını sağlar. İp haline
gelen koyun kılları hazırlanan kök boyalarla
renklendirilir.
Kök boya temini ve hazırlanışı: Toprağın
altındaki kızıl ot ile yapılır, rengi kırmızıdır.
Ormandaki kızıl ağaç (yaygan ağacı) ve ceviz kabuğundan da farklı renkler elde edilir.
Temin edilen bu otlar, büyük kazanlarda kaynatılıp istenilen renkler hazırlanır ve bu kazanlarda ip haline gelmiş koyun ve keçi kılları
kaynatılıp renkli iplikler elde edilir. Koyundan
kırkılan kara yünler boyama işlemine tabi tutulmaz ve ip haline getirilir ve siyah renk olarak dokumada kullanılır.

Günümüzde dokuma ipi hazırlığında kökboyasını elde etmek zor olduğundan, artık
piyasadaki hazır (orlon) ipleri kullandıklarını,
tercih edilen renklerde kök boyadan elde edilen
renklere yakın çok çeşitli renkler kullandıklarını ifade etmiştir. Buna rağmen az da olsa bazı
dokuma ustalarının ip hazırlama usulleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir.

İplik yapımında kullanılan araçlar:
Yün Tarağı: Ahşap zemine raptedilen kaide

üzerine tarak dişleri olan bir araçtır. Koyundan kırkılan yünlerin yıkanıp kurutulduktan
sonra hem yün üzerine yapışmış bitki vb. kırıntıların temizlenmesi, hem de eğirme işlemine hazırlanması için taranarak elyafın düzgünleştirilmesi ve fitil haline getirilmesi gere-
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Fotoğraf 17. Küzü

Fotoğraf 18. Argaç (çözgü ipi)

kir (Soysaldı 2009: 5). Bu işlem yün tarağında
yapılır (Fotoğraf 7–8).
Kirman: Yün eğirmek ve tek bükülü ip
yapmak için kullanılan bir araçtır. Kirman orta
eksen olan ince bir çubuk ve uçları aşağı doğru eğik iki ahşap parçanın artı şeklinde birbiri
içine geçirilmesinden meydana gelir. Eğrilen
bu yün iplikler bu artı yapan çubuklar arasına
çapraz şekilde sarılır. İstenilen miktarda iplik
biriktiğinde önce orta eksen çubuğu sonra da
sırasıyla artı çubukları çekilerek çıkarılır ve iplik yumak halinde elde edilmiş olur (Soysaldı
2009:5) (Fotoğraf 9).
Teşi: Halk dilinde teşi olarak adlandırılan
bu alet uzun ince bir tahta parçasının uç kısmında elips şeklinde diğer bir parça ile birleşmiş olup elips şeklinin üzerinde çivi ile ucu
çengelli aparat vardır. Bu alet de tek kat iplik
eğirmeye yarar (Fotoğraf 10–11).
Eğircek: Yine halk dilinde eğircek olarak
adlandırılır. Teşiye benzer yapıya sahiptir. Tek
fark elips dairenin ortasından uzun ince çubuğun geçerek bir çıkıntı oluşturmasıdır. Eğircek, teşi ile tek kat ip haline getirilen ipi iki
kat ip haline getirir (Fotoğraf 12–13).
Istar Dokuma tezgâhı: Dokuma prensibi oldukça basit bir düzenek gerektirir. Bu

yüzden kilim dokumada bahçede, yaylada,
evde, açık ya da kapalı ortamlarda kolayca kurulabilen ıstar tezgâhı kullanılır. İki yan tahta ve bu yan tahtalardaki alt ve üst oyuklara
yerleştirilen iki levent, bir çözgü gücüsü bir
ağızlık gücüsü ve birde varan-gelen denilen ön
ve arka çözgüleri birbirinden ayıran çapraz çubuğundan meydana gelir. Yardımcı araç olarak
dokuma özelliğine göre farklı ilave araçlar ve
kirkitler kullanılır (Soysaldı 2009:2).
Dasdar Dokuma tezgâhı: Istar tezgâhı
gibi kolay kurulabilen her alanda kolayca
kurulabilme özelliğine sahip olan Dasdar
tezgâhı, üç ayaktan faydalanılarak hazırlanır.
Üç tane ağaç tepe noktasından bağlanarak yere
çakılır. Dokuma genellikle 24 tek iple yapılır.
Dokunacak ipler başka yerde hazırlanır. Yere
karşılıklı olarak yerleştirilmiş, aralarında en az
10 m. mesafe bulunan iki kazık çakılır. Kazıkların yanına birer kişi oturur. Üçüncü kişi dokuma için hazırlanmış olan ipleri bu kazıklar
üzerinde paralel veya çapraz olarak dolaştırır.
Kazıkların yanında oturanlar her ipi, yerleştirirken ve sonrasında kaymaması için, kazıklara
ayrı ayrı bağlar. Bu işe dıdılama denir (Deniz
2009 : 2) Bu işlemin hepsine birden de tezgâh
hazırlama adı verilir (Fotoğraf 14–15).
11

ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ KOZÖREN KÖYÜ KİLİM DOKUMALARI
FİRDEVS ÇAKIR

Fotoğraf 19. Kılıç

Fotoğraf 20. Dasdar tezgâhının parçaları

1. Tek kazık karşısında yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan iki kazığa kadar ulaşan iplerin birleştiği yerdir.
2. Kama, alt ve üst iplik sırasının ayrışmasını sağlar.
3. Üç Ayaklı Çal dağan, ağaç ya da kalın çalı parçasından yapılır. Üç ayrı parça uçlarından birleştirilip, Küzünün
sabitlenmesini sağlar
4. Kama, alt ve üst iplik sırasının ayrışmasını sağlar.
5. Küzü, Çal Dağan’a iple bağlanır. Dokunan ip sırasının alt üst olmasını sağlar.
6. Kılıç, Küzü ile yer değiştiren iplerin arasından geçen Çözgü ipinin sıklaşmasını sağlar
7. Son sıra ağacı, dokunan parçanın alt sıraya geçmesini sağlayan düzenektir.
8. Çift Kazık, son sıra ağacı bu kazıklara iple bağlanarak sabitlenir.
9. Dokunan dasdar, tezgahın alt kısmından akar.
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Dasdar tezgâhında bulunan
parçaların adları:
Dağan: Üç ayaklı çal dağan, küzünün sabit-

lenmesi için kullanılır (Fotoğraf 16).
Küzü: Çal dağana bağlı küzü iple bağlanır.
Ağız veren ağaç ipi bir alt bir üst etmeye yarar.
Buna ‘kücü’ de denilmektedir (Fotoğraf 17).
Argaç: Argaç ipi (çözgü ipi) Ağaç parçasına
yumak halinde sarılı olan çözgü ipi bir alt bir
üst edilen ipliklerin arasında geçirilerek iplerin
birbirine tutunmasını sağlar (Fotoğraf 18).
Kılıç: Küzü ile değiştirilen ağızlığı sabitleyerek çözgüler arasından atkının kolay geçmesini ve aşağı basılarak atkının yerleşmesini
sağlar (Fotoğraf 19).
Dasdar tezgahının parçaları ve görevleri ayrıntılı olarak Fotoğraf 20 ‘de gösterilmiştir.
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COLORS OBTAINED FROM SOME CITRUS LEAVES AND A RESEARCH ON SOME FASTNESS VALUES ITS COLORS
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ÖZET

ABSTRACT

Bu çalışmada limon, portakal, mandalina ve turunç
ağaçlarının yapraklarının bitkisel boyacılıkta kullanılabilirliğinin belirlenmesi ve yapılan boyamalar
sonucunda elde edilen renklerle bir renk katalogu
oluşturulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte boyamalar sonucu elde edilen renklerin ışık, sürtünme
ve su damlası haslık değerlerinin belirlenmesi de
hedeflenmiştir. Araştırmada limon (C.limon L.), mandalina (C. reticulata Blanco), portakal (C. sinensis L.)
ve turunç (C. aurantium L.) ağaçlarının kurutulmuş
yaprakları kullanılarak, mordanlı ve mordansız olmak üzere toplam 68 boyama yapılmıştır. Mordanlı
boyamalarda alüminyum şapı (Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum bikromat
(K2Cr2O7), sodyum klorür (NaCl), sodyum sülfat (NaSO4), sodyum sülfit (Na2SO3), tannik asit (C76H52O46)
2
olmak üzere 8 adet kimyasal madde mordan olarak
%3 ve %5 oranlarında kullanılmıştır. Boyamalar sonucunda başta sarı rengin çeşitli tonları olmak üzere
bej, kemik rengi, bal rengi, toprak rengi, hardal, kahverengi, gül kurusu, sarı-yeşil ve yeşil-kahve renkleri
ile bu renklerin açık ve koyu tonları elde edilmiştir.
Turunçgil yapraklarından elde edilen renklerin ışık
haslığı değerleri 2 ile 7, sürtünme haslığı değerleri
1/2 ile 4/5, yaş ve kuru su damlası haslık değerleri
ise 3 ile 5 değerleri arasında değişmektedir. Bu renklerin genel olarak ışık ve sürtünme haslık değerleri
orta, su damlası haslık değerleri ise iyi düzeydedir.
Anahtar kelimeler: Bitkisel boyacılık, Limon
(C.limon L.), Mandalina (C. reticulata Blanco), Portakal (C. sinensis L.) Turunç (C. aurantium L.), Işık haslığı, Sürtünme haslığı, Su damlası haslığı

In this research, it is aimed to determining usability
of some citrus leaves in naturel dyeing and form a
colour catalogue by obtained colours as a result of
the dyeing process. However also, it is aimed to determining of light, abrasion and water drop fastness
of the colours which were obtained from these plant.
Dried leaves of some citrus trees such as lemon
(C.limon L.), tangerine (C. reticulata Blanco), orange
(C. sinensis L.) and bitter orange (C. aurantium L.)
were used as studying materials and a total of 68
dyeing processes, both with and without the aid of
mordants, were realized. In dyeing with the aid of
mordants, 8 different chemicals such as aluminum
alum (Kal(SO4)2), zinc chloride (ZnCl2), tin chloride
(SnCl2), potassium bichromate (K2Cr2O7), sodium
chloride (NaCl), sodium sulphate (Na2SO4), sodium
sulphite (Na2SO3), tannic acid (C76H52O46) were used
as mordants 3 % and 5 % in percentage terms. Various tones of yellow, beige, bone colour, amber, earth
colour, mustard colour, brown, old rose colour, yellow-green and green-brown colours, dark and light
tones of these colours were obtained through subjective evaluation method. The color fastness to light
of this plant were found as 2 to 7, to abrasion 1/2 to
4/5, wet and dry water drop 3 to 5.
Key words: Naturel dyeing, Lemon (C.limon L.),
Tangerine (C. reticulata Blanco), Orange (C. sinensis
L.), Bitter orange (C. aurantium L.), Light fastness,
Abrassion fastness, Water drop fastness.

1-GİRİŞ

maların önemi büyüktür. Yapılacak araştırmalarla kültürel değer taşıyan bu renkler ve renk
kaynakları geliştirilmeli, boyama reçetelerinin
bilimsel ilkeleri ortaya konulmalıdır.
Dokumacıların büyük bir emekle, günlerce süren çalışmalarının sonucu olarak ortaya
çıkan renkler, yine devamında bir emeğin ve
göz nurunun sonucunda zengin sanat ve kültür değerine sahip halı ve düz dokumalara dönüşmektedir. Kültürümüzü korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından
bitkisel boyacılığımızın dokuma sanatlarımızla birlikte yaşatılması önemlidir.
Çalışmada önemli el dokuması halıcılık
merkezlerinden biri olan Muğla’nın bitki
zenginliği içerisinde yer alan limon (C.limon
L.), portakal (C. sinensis L.), mandalina (C.
reticulata Blanco) ve turunç (C. aurantium L.)
ağaçlarının yapraklarının bitkisel boyacılıkta
kullanılabilirliğini belirlemek üzere boyama-

Bitkisel boyacılık Türklerde dokuma kültürü
ile başlamış, gelişmiş ve dokumacılığın yoğun
olduğu bölgelerde köklü bir gelenek oluşturmuştur. Ancak zaman içerisinde değişen ve
gelişen teknoloji sonucu kimyasal boyaların
kullanımının yaygınlaşması, doğal boyaların
boyama tekniğinin zahmetli ve zaman alıcı
olması ve elde edilen renklerin sınırlılığı gibi
nedenler bir dönem Anadolu’da babadan oğula geçen bir sanat olarak yürütülen ve reçeteleri
bir sır gibi saklanan bu geleneği neredeyse yok
olma noktasına getirmiştir. Ancak kimyasal
boya atıklarının çevreyi ve dolayısı ile insan
yaşamını tehdit eden sonuçları ortaya çıktıkça,
doğaya dönüş önemli olmaya başlamış ve doğal boyacılık yeniden gündeme gelmiştir.
Doğal boyacılığın canlandırılması, geliştirilmesi, geçmişteki ihtişamının yeniden kazandırılması için bu alanda yapılacak çalış-
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lar yapılması, böylelikle kültürel değerlerimizin yaşatılması ve aktarılması açısından önem
taşıyan el dokuması halı ve düz dokumalarımızla bir bütün olarak ele alınması gereken
bitkisel boyacılığın geliştirilmesine katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.
Narenciye ürünleri olarak da adlandırılan
turunçgiller; turunç (C. aurantium L.), portakal (C. sinensis L.), mandalina (C. reticulata
Blanco), greyfurt (C. paradisi), bergamot (C.
bergamia) ve limon (C.limon L.) gibi Rutaceae familyasının Citrus cinsi meyve ağacı türlerini içine alan bir bitki topluluğudur (Şekil
1. a,b,c,d). Anavatanı Çin, Güneydoğu Asya
ve Hindistan olan turunçgiller genel olarak
tropik ve subtropik iklim alanlarında yetişebilmektedir. Ekolojik şartlar bakımından uygun olan Türkiye’de de turunçgiller yetiştiriciliğinin oldukça eski bir geçmişi bulunmakta
olup, Cumhuriyetten sonra hızla gelişmiştir.
Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil kesimlerinde
yetiştirilen ve elma ile üzümden sonra en çok
ihracatı yapılan meyve grubudur. Çukurova
bölgesinde Türkiye’deki toplam turunçgillerin
%70’i üretilmektedir (Akgün 2006, Anonim
2011a, Anonim 2011b, Klein et all. 1985, Ladaniya 2008, Nicolosi 2007, Timmer et all.
2000, Yokaş 2004).
Yaprak dökmeyen, yaprakları tam, derimsi
ve parlak olan turunçgillerin meyveleri bol
sulu, vitamin içeriği yönünden zengin, sarı
ve turuncu renkli, çok gözlü, etlidir. Ayrıca
meyveler lif, organik asit ve şeker yönünden
zengindirler. Özellikle C vitamini yönünden
oldukça zengin olan narenciye meyveleri,
soğuk algınlıklarına, nezle ve grip gibi has-

ve jöle yapılmaktadır. Gıda üretiminden arta
kalan meyve posaları da hayvan yemi olarak
değerlendirilmektedir. Meyveleri saran kabuklardan elde edilen esans, kolonyacılıkta ve
bazı gıda maddelerine koku vermek amacıyla
kullanılmaktadır. Aynı şekilde yapraklarından
çiçeklerinden ve filizlerinden de esans üretilmektedir. Narenciye ağaçlarının kerestesi
de hafif damarlı, hoş kokulu ve iyi cila kabul
etmeleri nedeniyle tercih edilmektedir (Anonim, 2005, Baysal 1973, Erdoğan 2010).
Görülüyor ki turunçgillerden sanayide,
meyvelerinden kerestelerine kadar geniş bir
alanda yararlanılmaktadır. Ancak bitkisel boyacılıkta kullanımları ile ilgili yapılmış ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu eksikliği
gidermek ve dolayısıyla bitkisel boyacılığın
geliştirilmesine yönelik araştırmalara katkıda
bulunmak amacıyla planlanan bu çalışmada;
limon, portakal, mandalina ve turunç ağaçlarının yaprakları ile yapılan boyamalar sonucunda elde edilen renklerle bir renk katalogu
oluşturulmuş ve ayrıca bu renklerin ışık, sürtünme ve su damlası haslık değerleri de belirlenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1.Materyal
Araştırma materyalini limon (C.limon L.),
portakal (C. sinensis L.), mandalina (C. reticulata Blanco) ve turunç (C. aurantium L.)
ağaçlarının yaprakları, 2,5 numara beyaz (boyasız) yün halı iplikleri ve alüminyum şapı
(Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum bikromat (K2Cr2O7),
sodyum klorür (NaCl), sodyum sülfat (Na-

Şekil 1. a, b, c, d: a. Limon (C. limon L.), b. Portakal (C. sinensis L.), c. Mandalina (C. reticulata Blanco), d. Turunç (C. aurantium
L.) (Klein et all. 1985)

talıklara iyi gelmektedir. Turunçgillerin meyveleri taze veya işlenmiş olarak tüketilmekte
ve çoğunlukla meyve suyu, reçel, marmelat
16

SO4), sodyum sülfit (Na2SO3), tannik asit
(C76H52O46) olmak üzere 10 adet kimyasal
madde (mordan) oluşturmaktadır.
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2.2.Yöntem
Araştırmada mordanlı ve mordansız olmak
üzere iki farklı boyama yöntemi uygulanmıştır. Mordanlı boyamalar ön mordanlama
yöntemi ile yapılmış ve materyal bölümünde
belirtilen kimyasal maddeler boyanan yün halı
ipliğinin ağırlığına göre %3 ve %5 oranlarında
kullanılmıştır. Bitki oranı da %100 alınarak
toplam 68 boyama yapılmıştır.
Yün halı ipliklerinin mordanla işlem görmesi: Mordan, yün halı ipliğine göre 1/50 oranında ılık su içerisinde eritilmiş ve önceden nemlendirilmiş yün halı ipliği bu mordanlı su içerisinde 1 saat kaynatılmıştır. Bu sürenin sonunda
yün iplikler, mordanlı sudan alınarak suyu süzdürülmüş ve boyamaya hazır hale getirilmiştir.
Boya ekstraktının hazırlanması: Turunç
(C. aurantium L.), portakal (C. sinensis L.),
mandalina (C. reticulata Blanco) ve limon
(C.limon L.) ağaçlarının kurutulmuş yaprakları, içerdiği boyarmaddenin suya geçmesini
sağlamak amacıyla el yardımı ile ufalanarak küçük parçalar haline getirilmiştir. Daha
sonra boyanacak yün halı ipliğine göre 1/50
oranında su içerisinde 1 saat süre ile kaynatılmıştır. Bu sürenin sonunda bitki artıkları süzülerek ortamdan uzaklaştırılmış ve ekstrakt
elde edilmiştir.
Mordanla işlem görmüş yün halı ipliklerinin boyanması: Daha önce mordanla işlem
görmüş yün halı iplikleri elde edilen ekstrakt
içerisinde 1 saat süre ile kaynatılmıştır. Sürenin tamamlanması ile dışarıya alınan iplikler
kendi halinde soğumaya bırakılmış ve sonra
bol su ile durulanarak ışık almayan havadar
bir yerde kurumaya bırakılmıştır.
Mordansız boyama: Önceden nemlendirilmiş yün halı iplikleri hazırlanan ekstrakt içerisinde 1 saat süre ile kaynatılmıştır. Sürenin
tamamlanması ile dışarıya alınan iplikler kendi halinde soğumaya bırakılmış ve sonra bol
su ile durulanarak ışık almayan havadar bir
yerde kurumaya bırakılmıştır
Elde edilen renklerin adlandırılması: Boyamalar sonucunda elde edilen renkler sübjektif
ve objektif yöntemle değerlendirilmiştir.
Sübjektif yöntemle değerlendirme: Sübjektif değerlendirme için öncelikle bir komis-

yon oluşturulmuştur. Doğal aydınlatmalı bir
mekânda boyanmış yün halı iplikleri yandan
ışık gelecek şekilde beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş ve komisyon tarafından renk farklılıklarına göre gruplandırılarak adlandırma
yapılmıştır.
Işık haslığı tayini: Boyalı yün halı ipliklerinin ışık haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 105- B02/A1
(Tekstil- Renk Haslığı Deneyleri- Bölüm
B02: Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini-Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyi)
(Anonim 2006a) ve DIN 5033 (Farbmessung
Bergriffe Der Farbmetrik) (Anonim 1970)
standartlarına göre yapılmıştır.
Sürtünme haslığı tayini: Boyalı yün halı ipliklerinin sürtünme haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS
EN ISO 105- X12 (Tekstil- Renk Haslığı
Deneyleri- Bölüm X12: Sürtmeye Karşı Renk
Haslığı Tayini) (Anonim 2006b) , TS 423-3
EN 20105- A03 (Tekstil Renk Haslığı Tayin Metotları Bölüm A03 Renk Akmasının
Değerlendirilmesinde Gri Skalaların Kullanılması) (Anonim 1996a) standartlarına göre
yapılmıştır.
Su damlası haslığı tayini: Boyalı yün kilim ipliklerinin su damlası haslığı tayini Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS
EN ISO 105-E07 ( Tekstil Renk Haslığı Deneyleri- Bölüm E07: Lekelenmeye Karşı Renk
Haslığı: Su) (Anonim 2012) ve TS 423-2 EN
20105 – A02 (Tekstil Renk Haslığı Tayin Metotları Bölüm A02 Solmanın Değerlendirilmesinde Gri Skalanın Kullanılması) (Anonim
1996b) standartlarına göre yapılmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Elde edilen renkler
Limon, portakal, mandalina ve turunç yapraklarından %3 ve %5 oranında alüminyum şapı
(Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum bikromat (K2Cr2O7),
sodyum klorür (NaCl), sodyum sülfat (NaSO4), sodyum sülfit (Na2SO3), tannik asit
2
(C76H52O46) mordanları ile %100 oranında
bitki kullanılarak mordanlı ve mordansız olmak üzere yapılan toplam 68 boyama sonu17
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Mordan Adı
Alüminyum
Şapı
Çinko Klorür
Kalay Klorür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Klorür
Potasyum
bikromat
Tannik asit
Mordansız

Mordan
Oranı
(%)

Sübjektif Değerlendirme

%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5

Sarı
Sarımsı yeşil
Açık sarı
Saman sarısı
Açık bal rengi
Civciv sarısı
Bal rengi
Kemik rengi
Sarı
Bej
Açık sarı
Saman sarısı
Hardal
Bej
Sütlü kahve
Gül kurusu
Açık saman sarısı

Limon yaprakları

Portakal
yaprakları
Açık sarı
Açık sarı
Açık sarı
Yeşil sarı
Bal rengi
Açık civciv sarısı
Bej
Açık sarı
Açık sarı
Kirli sarı
Bej
Kirli sarı
Koyu su yeşili
Açık sarı
Koyu toprak
Koyu gül kurusu
Kirli sarı

Mandalina yaprakları
Saman sarısı
Açık kirli sarı
Sarı Yeşil
Açık zeytinyağı
Bal rengi
Civciv sarısı
Zeytinyağı
Koyu sarı
Açık su yeşili
Açık sarı
Açık haki
Koyu sarımsı yeşil
Koyu hardal
Hardal
Yeşil Kahve
Açık kahve
Sarımsı yeşil

Turunç
yaprakları
Saman sarısı
Kirli sarı
Bej
Kirli sarı
Kirli Sarı
Açık hardal
Bej
Kirli sarı
Bej
Sarı
Kirli Sarı
Açık hardal
Hardal
Kirli sarı
Açık sütlü kahve
Toprak rengi
Sarımsı krem

Çizelge 1. Limon, portakal, mandalina ve turunç yapraklarından elde edilen renkler

cunda elde edilen renkler sübjektif değerlendirme yöntemi ile belirlenmiş ve Çizelge 1’de
verilmiştir.

Çizelge 1 incelendiğinde, sübjektif değerlendirmeye göre limon yaprakları ile mordan
kullanılarak yapılan boyamalar sonucunda

Çizelge 2. Limon, portakal, mandalina ve turunç yapraklarından elde edilen bazı renkler
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Mordan Adı
Alüminyum Şapı
Çinko Klorür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Klorür
Kalay Klorür
Potasyum
Bikromat
Tannik Asit
Mordansız

Mordan Oranı
(%)
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5

Işık Haslığı
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4
6
4
4
3
4

Sürtünme
Haslığı
3
3/4
3/4
3
4
4
4
3/4
4
3/4
3
3/4
3
3/4
2/3
3
4

Su Damlası Haslığı
Yaş
Kuru
4/5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4/5
4/5
4/5
4/5
4
5
4/5
5
4/5
5
5
5
5
5
3/4
5
3
4/5
3
4
4/5
5
3/4
5

Çizelge 3. Limon yapraklarından elde edilen renklerin haslık değerleri

sarı, sarımsı yeşil, açık sarı, saman sarısı, açık
bal rengi, civciv sarısı, bal rengi, kemik rengi, bej, hardal, sütlü kahve, gül kurusu, açık
saman sarısı renklerinin, mordansız boyama
sonucunda ise açık saman sarısı renginin elde
edildiği görülmektedir.
Portakal yaprakları ile mordan kullanılarak
yapılan boyamalar sonucunda açık sarı, yeşil
sarı, bal rengi, açık civciv sarısı, bej, kirli sarı,
koyu su yeşili, koyu toprak ve koyu gül kurusu
renklerinin, mordansız boyama sonucunda ise
kirli sarı renginin elde edildiği görülmektedir.
Mandalina yaprakları ile mordan kullanılarak yapılan boyamalar sonucunda saman sarısı, açık kirli sarı, sarı yeşil, açık zeytinyağı,
yeşil kahve, bal rengi, civciv sarısı, zeytinyağı,
koyu sarı, açık su yeşili, açık sarı, açık haki,
koyu sarımsı yeşil, koyu hardal, hardal, açık
kahve renklerinin, mordansız boyama sonucunda ise sarımsı yeşil renginin elde edildiği
görülmektedir.
Turunç yaprakları ile mordan kullanılarak
yapılan boyamalar sonucunda saman sarısı,
kirli sarı, bej, sarı, açık hardal, hardal, açık sütlü kahve, toprak rengi, renklerinin, mordansız
boyama sonucunda ise sarımsı krem renginin
elde edildiği görülmektedir.

Çizelge 2’de yapılan 68 boyama sonucunda
elde edilen renklerin bazılarına ait örnekler
verilmiştir.

3.2. Elde edilen renklerin haslık
değerleri
Limon yapraklarından elde edilen renklerin ışık, sürtünme ve su damlası haslık değerleri: Limon yapraklarından %3 ve %5 oranında alüminyum şapı (Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum
bikromat (K2Cr2O7), sodyum klorür (NaCl),
sodyum sülfat (Na2SO4), sodyum sülfit (NaSO3), tannik asit (C76H52O46) mordanları ile
2
%100 oranında bitki kullanılarak mordanlı
ve mordansız olmak üzere yapılan toplam 17
boyama sonucunda elde edilen renklerin ışık,
sürtünme ve su damlası haslık değerleri belirlenmiş ve Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. incelendiğinde limon yapraklarından elde edilen renklerin ışık haslıklarının
2 ile 6 değerleri arasında değiştiği görülmektedir. En düşük değer olan 2 değeri sodyum
sülfat ile %5 oranında yapılan, en yüksek değer olan 6 değeri ise potasyum bikromat ile
%3 oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
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Sürtünme haslığı değerleri 2/3 ile 4 değerleri
arasında değişmektedir. En düşük değer olan
2/3 değeri tannik asit ile %3 oranında yapılan,
en yüksek değer olan 4 değeri ise sodyum sülfat ile %3 ve %5 oranlarında, sodyum sülfit ve
sodyum klorür ile %3 oranlarında ve mordansız yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Yaş su damlası haslık değerleri 3 ile 5, kuru
su damlası haslık değerleri 4 ile 5 değerleri
Mordan Adı
Alüminyum Şapı
Çinko Klorür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Klorür
Kalay Klorür
Potasyum Bikromat
Tannik Asit
Mordansız

Portakal yapraklarından %3 ve %5 oranında alüminyum şapı (Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum
bikromat (K2Cr2O7), sodyum klorür (NaCl),
sodyum sülfat (Na2SO4), sodyum sülfit (NaSO3), tannik asit (C76H52O46) mordanları ile
2
%100 oranında bitki kullanılarak mordanlı
ve mordansız olmak üzere yapılan toplam 17
boyama sonucunda elde edilen renklerin ışık,

Mordan
Oranı (%)

Işık Haslığı

Sürtünme Haslığı

%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5

3
3
3
3
5
3
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
2

3/4
3/4
2/3
3/4
3
3
4
4/5
4
3/4
4
4
4
3/4
3/4
3
3

Su Damlası Haslığı
Yaş
Kuru
5
5
5
5
5
5
5
4/5
5
4
5
5
5
5
5
4/5
5
4
5
4
5
5
5
4/5
4
3/4
5
5
5
4/5
5
4
4/5
4

Çizelge 4. Portakal yapraklarından elde edilen renklerin haslık değerleri

arasında değişmektedir. Yaş su damlası için en
düşük değer olan 3 değeri potasyum bikromat
ile %5 oranında ve tannik asit ile %3 oranında
yapılan, en yüksek değer olan 5 değeri ise çinko klorür ve sodyum sülfat ile %3 oranında,
kalay klorür ile %3 ve %5 oranlarında yapılan
boyamalarda elde edilmiştir. Kuru su damlası
için en düşük değer olan 4 değeri tannik asit
ile %3 oranında yapılan boyamada elde edilmiştir. En yüksek değer olan 5 değerine ise
boyamaların büyük bir çoğunluğunun sonucunda ulaşılmıştır.
Limon yapraklarından elde edilen renklerin
ışık haslıkları genelde orta düzeyde, sürtünme
ve su damlası haslıkları orta ve iyi düzeydedir.
Portakal yapraklarından elde edilen
renklerin ışık, sürtünme ve su damlası
haslık değerleri
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sürtünme ve su damlası haslık değerleri belirlenmiş ve Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4. incelendiğinde portakal yapraklarından elde edilen renklerin ışık haslıklarının 2 ile 5 değerleri arasında değiştiği
görülmektedir. En düşük değer olan 2 değeri
mordansız yapılan, en yüksek değer olan 5 değeri ise sodyum sülfat ve sodyum klorür ile %3
oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Sürtünme haslığı değerleri 2/3 ile 4/5 değerleri arasında değişmektedir. En düşük değer olan 2/3 değeri çinko klorür ile %3 oranında yapılan, en yüksek değer olan 4/5 değeri ise sodyum sülfit ile %5 oranında yapılan
boyamalarda elde edilmiştir.
Yaş su damlası haslık değerleri 4 ile 5, kuru
su damlası haslık değerleri 3/4 ile 5 değerleri
arasında değişmektedir. Yaş su damlası için en
düşük değer olan 4 değeri potasyum bikromat

COLORS OBTAINED FROM SOME CITRUS LEAVES AND A RESEARCH ON SOME FASTNESS VALUES ITS COLORS
SEMA ETİKAN-NURAN KAYABAŞI

ile %3 oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir. En yüksek değer olan 5 değerine ise boyamaların büyük bir çoğunluğunun sonucunda
ulaşılmıştır. Kuru su damlası için en düşük değer
olan 3/4 değeri potasyum bikromat ile %3 oranında yapılan, en yüksek değer olan 5 değeri ise
alüminyum şapı ile %3 ve %5 oranlarında, çinko klorür ile %3 oranında, sodyum sülfat ile %5
oranında, sodyum sülfit %3 oranında, kalay klorür ile %3 oranında, potasyum bikromat ile %5
oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Portakal yapraklarından elde edilen renklerin
ışık ve sürtünme haslıkları genelde orta düzeyde, su damlası haslıkları iyi düzeydedir.
Mandalina yapraklarından elde edilen
renklerin ışık, sürtünme ve su damlası
haslık değerleri
Mandalina yapraklarından %3 ve %5 oranında alüminyum şapı (Kal(SO4)2), çinko klorür (ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum
bikromat (K2Cr2O7), sodyum klorür (NaCl),
sodyum sülfat (Na2SO4), sodyum sülfit (NaSO3), tannik asit (C76H52O46) mordanları ile
2
%100 oranında bitki kullanılarak mordanlı
ve mordansız olmak üzere yapılan toplam 17
boyama sonucunda elde edilen renklerin ışık,
sürtünme ve su damlası haslık değerleri belirlenmiş ve Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. İncelendiğinde mandalina yapMordan Adı
Alüminyum Şapı
Çinko Klorür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Klorür
Kalay Klorür
Potasyum Bikromat
Tannik Asit
Mordansız

raklarından elde edilen renklerin ışık haslıklarının 2 ile 7 değerleri arasında değiştiği görülmektedir. En düşük değer olan 2 değeri sodyum sülfat ile %5 oranında yapılan, en yüksek
değer olan 7 değeri ise potasyum bikromat ile
%3 ve %5 oranlarında yapılan boyamalarda
elde edilmiştir.
Sürtünme haslığı değerleri 2 ile 4/5 değerleri arasında değişmektedir. En düşük değer
olan 2 değeri tannik asit ile %3 oranında yapılan, en yüksek değer olan 4/5 değeri ise sodyum sülfit ile %5 oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Yaş su damlası haslık değerleri 4/5 ile 5
değerleri kuru su damlası haslık değerleri 4
ile 5 değerleri arasında değişmektedir. Yaş su
damlası için en düşük değer olan 4/5 değeri
potasyum bikromat ile %3 ve %5 oranlarında
yapılan boyamalarda elde edilmiştir. En yüksek değer olan 5 değerine ise boyamaların büyük bir çoğunluğunun sonucunda ulaşılmıştır.
Kuru su damlası için en düşük değer olan 4
değeri alüminyum şapı ile %3 oranında, sodyum sülfat ve kalay klorür ile %5 oranında yapılan, en yüksek değer olan 5 değerine ise yine
boyamaların büyük bir çoğunluğunun sonucunda ulaşılmıştır.
Mandalina yapraklarından elde edilen renklerin ışık ve sürtünme haslıkları genelde orta
düzeyde, su damlası haslıkları iyi düzeydedir.

Mordan Oranı
(%)

Işık Haslığı

Sürtünme Haslığı

%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5

4
4
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
7
7
3
3
5

2/3
3
3
2/3
3
3/4
4
4/5
3
3/4
2/3
2/3
3
3/4
2
2/3
3

Su Damlası Haslığı
Yaş
Kuru
5
4
5
5
5
5
5
4/5
5
4/5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4/5
5
4
4/5
4/5
4/5
4/5
5
5
5
5
5
4/5

Çizelge 5. Mandalina yapraklarından elde edilen renklerin haslık değerleri
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Turunç yapraklarından elde edilen
renklerin ışık, sürtünme ve su damlası
haslık değerleri
Turunç yapraklarından %3 ve %5 oranında
alüminyum şapı (Kal(SO4)2), çinko klorür
(ZnCl2), kalay klorür (SnCl2), potasyum bikromat (K2Cr2O7), sodyum klorür (NaCl), sodyum
sülfat (Na2SO4), sodyum sülfit (Na2SO3), tannik
asit (C76H52O46) mordanları ile %100 oranında
bitki kullanılarak mordanlı ve mordansız olmak
üzere yapılan toplam 17 boyama sonucunda
elde edilen renklerin ışık, sürtünme ve su damlası haslık değerleri belirlenmiş ve Çizelge 6’da
verilmiştir.
Mordan Adı
Alüminyum Şapı
Çinko Klorür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Klorür
Kalay Klorür
Potasyum Bikromat
Tannik Asit
Mordansız

Mordan
Oranı (%)
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5
%3
%5

olan 1/2 değeri tannik asit ile %5 oranında yapılan, en yüksek değer olan 3/4 değeri ise çinko
klorür ve sodyum sülfit ile %3 ve %5 oranlarında
sodyum klorür ile %3 oranında ve mordansız
yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Yaş su damlası haslık değerleri 4 ile 5 değerleri
kuru su damlası haslık değerleri 3 ile 5 değerleri arasında değişmektedir. Yaş su damlası için
en düşük değer olan 4 değeri sodyum klorür ve
tannik asit ile %5 oranında yapılan boyamalarda
elde edilmiştir. En yüksek değer olan 5 değerine ise boyamaların büyük bir çoğunluğunun
sonucunda ulaşılmıştır. Kuru su damlası için en
düşük değer olan 3 değeri sodyum sülfat, kalay

Işık Haslığı

Sürtünme Haslığı

3
3
3
4
3
3
5
4
4
5
3
3
6
3
5
3
3

3
2/3
3/4
3/4
4
4
3/4
3/4
3/4
3
3
3
2/3
3
2
1/2
3/4

Su Damlası Haslığı
Yaş
Kuru
5
3/4
4/5
3/4
5
4/5
5
5
5
3/4
5
3
5
4
5
4/5
5
4
4
3/4
5
5
5
3
5
3/4
5
3
5
4/5
4
4
4/5
4

Çizelge 6. Turunç yapraklarından elde edilen renklerin haslık değerleri

Çizelge 6 incelendiğinde turunç yapraklarından elde edilen renklerin ışık haslıklarının 3 ile
6 değerleri arasında değiştiği görülmektedir. En
düşük değer olan 3 değeri alüminyum şapı ile
%3 ve %5 oranlarında, çinko klorür ile %3 oranında, sodyum sülfat ve kalay klorürle %3 ve %5
oranlarında, potasyum bikromat ve tannik asit
ile %5 oranında ve mordansız yapılan, en yüksek
değer olan 6 değeri ise potasyum bikromat ile
%3 oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Sürtünme haslığı değerleri 1/2 ile 3/4 değerleri arasında değişmektedir. En düşük değer
22

klorür ve potasyum bikromat ile %5 oranında
yapılan, en yüksek değer olan 5 değerine ise
çinko klorür ile %5 oranında, kalay klorür ile %3
oranında yapılan boyamalarda elde edilmiştir.
Turunç yapraklarından elde edilen renklerin
ışık ve sürtünme haslıkları genelde orta düzeyde,
su damlası haslıklarından yaş su damlası haslığı
değerleri iyi, kuru su damlası haslığı değerleri ise
orta düzeydedir.

4. SONUÇ
Araştırmada Ege Bölgesinin Muğla İlinde
yetişen limon, portakal, mandalina ve turunç

23

YÜN HALI İPLİKLERİNİN BOYANMASINDA TURUNÇGİLLERİN BAZI TÜRLERİNİN KULLANIM
SEMA ETİKAN-NURAN KAYABAŞI

ağaçlarının yaprakları kullanılmıştır. Mordanlı ve mordansız olarak yapılan 84 boyamanın
sonucunda sübjektif değerlendirme ile başta sarı rengin çeşitli tonları olmak üzere bej,
kemik rengi, bal rengi, toprak rengi, hardal,
kahverengi, gül kurusu, tarçın sarı-yeşil, yeşil
kahve renkleri ile bu renklerin açık ve koyu
tonları elde edilmiştir. Bu renk ve tonlar el
dokuması halı ve kilimler için istenen renk ve
tonlardır.
Genel olarak elde edilen bu renklerin ışık
ve sürtünme haslık değerleri orta, su damlası
haslık değerleri ise iyi düzeydedir. El dokuması halı ve düz dokumalar için önemli olan
bu haslık değerleri yapılan çalışmanın sonucunda orta ve iyi düzeyde değerler verdiği
için, bu mordan, mordan oranı ve yöntemle
boyanan ipliklerin halı ve düz dokumalarda
kullanılması uygun olacaktır.
Sonuç olarak, el dokuması halı ve düz dokumacılığın yaygın olarak sürdürüldüğü Muğla
ve çevresinde, yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan turunçgillerin yapraklarından elde edilen
renklerin, gerek renk yönünden gerekse haslık
değerleri yönünden el dokuması halı ve düz
dokumalarda kullanılması önerilmektedir.
Böylelikle yörede başka bir amaçla kullanılmayan, atıl durumdaki yaprakların da değerlendirilmesi sağlanacak ve başta Muğla ve
çevresi olmak üzere dokumacılıkla uğraşılan
yörelerde dokuma ipliklerinin renklendirilmesinde yeni bir renk kaynağı daha kazanılmış olacaktır.
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Eskişehir İli Geleneksel
Kadın Şalvarları
FEMALE TRADITIONAL BAGGY TROUSERS IN ESKİŞEHİR
EMİNE KOCA*-HANDAN BARAN**
ÖZET

Ait olduğu toplum ve bulunduğu dönem
ile ilgili önemli belge niteliği taşıyan giyim kuşam ürünlerinin her biri kültürel
bir değer ifade etmektedir. Anadolu’nun
her bölgesi kendine özgü nitelikleriyle
zengin bir giyinme kültürüne sahip olmasına karşın, her bölgenin giyim kuşamını
tamamlayan ortak giysi parçaları da dikkat çekicidir. Bu giysi parçalarından biri
olan şalvar, her bölgenin gelenekselleşmiş giyim kuşamı içinde farklı biçim ve
isimlerde yer almaktadır. Zamanın ruhuna yenik düşerek kullanımdan kalkan, diğer gelenekselleşmiş giysi parçaları gibi
şalvarlar da özgün niteliklerini, dolayısıyla kültürel değerlerini kaybetme tehdidi
ile karşı karşıyadır. Geleneksel giyim kuşamın toplumun kültürel ve manevi değerlerini üzerlerinde taşıdığı, gelecekte
bu kültürel miraslarımızın da yok olacağı
düşünülerek, maddi kültür varlıklarımızın
araştırılması, belgelenmesi, korunması
ve gelecek kuşaklara aktarılarak, yaşatılması gerekmektedir.
Eskişehir ili geleneksel kadın şalvarlarının biçimsel özelliklerinin
belirlenmesinin amaçlandığı bu
çalışmada; Eskişehir’in Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve
İnönü ilçelerinde araştırma yapılarak, ulaşılan şalvar örnekleri fotoğraflanmış, gerekli ölçümler yapılarak teknik
çizimleri yapılmış, şalvarların kumaş,
dikim, süsleme gibi biçimsel özellikleri
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Eskişehir şalvarlarının torba (paçasız) kalıp
formuna sahip olduğu ve farklı iki formda hazırlandığı, yapımında kullanılan
kumaş miktarı ve süsleme özelliklerinin
dikkat çekici olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kültürel miras, Eskişehir, geleneksel, giyim Kuşam, şalvar,
form

ABSTRACT

Each of the clothes having important
characteristics showing the society or
the era where they belong to represents
cultural value. Althought each region of
Anatolia has its own typical sophisticated clothes culture, it is remarkable
that there are common, complementary
clothes among the regions. The baggy
trousers, (Şalvar) one of these common
clothes, appears with a different names
in time honored clothes of each region.
The baggy trousers (Şalvar) are face to
face losing their original identity accordingly culturel value as other time honored clothes defeated by time anda re
not in use now. We have to search, document and transfer the traditional clothes
to the next
generations since they have material
and moral values of our society’s cultural properties and our cultural properties
may get lost one day as well.
In this study, it has been aimed to define out the physical properties of female traditional baggy trousers (Şalvar)
in Eskişehir. The photos of the sample
baggy trousers have been taken in the
towns of Beylikova, Mihallıcık, Sivrihisar
and İnönü in Eskişehir. Their technical dimensions have been measured and the
specifications, the sewing types and the
embellishing types have been defined
out. It has been concluded that the baggy trousers in Eskişehir have no lower
part and prepared in two different forms,
besides this; the amount of fabric and
specifications of the embellishing are
very attractive.
Keywords: Cultural heritage, Eskişehir, traditional, clothes, baggy trousers,
shape
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1. GİRİŞ
Tarihi süreç incelendiğinde, insanlığın en etkin kültürel dinamikleri arasında önemli yeri
olduğu görülen giyim kuşam ürünleri, toplumların değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, ekonomik yapılarını, ait olduğu dönemin
estetik ve sanatsal özelliklerini yansıtan görsel
objeler olarak sıklıkla başvurulan bilgi kaynakları arasında yer almakta ve kültürel açıdan
önem taşımaktadırlar.
Kültürün, “toplumların sağduyusu, günlük hayatı, dini, geleneği, dünya görüşü ve beğenisi ile
birlikte sözlü gelenekler, uygulama ve ürünlerle
beslenmiş, ait olduğu toplumların yapı ve dokusunu ortaya koyan değerler bütünü”(Artun,
2008: 453) olduğu düşünüldüğünde, giyim kuşamının bir toplumun kültüründeki yeri daha
açık şekilde ortaya çıkmaktadır.
Ait olduğu toplumun kültürü, sosyal yapısı,
inançları, yaşam biçimi, coğrafi ve iklim özellikleri gibi faktörlerin etkisiyle şekillenerek
çeşitlilik gösteren giyim kuşam biçimleri ile
her toplum kendine özgü bir giyinme kültürü oluşturmuş ve bölgeler arası giyim kuşam
farklılıkları ortaya çıkmıştır. Giysilerdeki farklılıkları oluşturan biçim, kumaş, süsleme veya
kullanım şekli gibi özellikler, o bölgenin giysilerindeki geleneksel öğeleri oluşturmakta ve
bu öğeler yoluyla bir giysinin hangi bölgenin
veya kültürün özelliklerini taşıdığı anlaşılabilmektedir. Geleneksel giysiler incelendiğinde,
bölgesel farklılıkların giysi parçalarından çok
genellikle kumaş, renk, süsleme, aksesuar ve
kullanım şekilleri gibi giysilere özgünlük kazandıran geleneksel ögelerden kaynaklandığı,
aynı giysi parçasının farklı bölgelerin giyim kuşam biçimlerinin önemli tamamlayıcısı olduğu
ve kuşaklar arası aktarımlarla giyim tarzlarının
yaşatıldığı görülmektedir.
Türklerin uzun tarihi geçmişleri, yayıldıkları
geniş coğrafî alanları, farklı kültürler ile etkileşimleri ve inanç sistemleri, içinde barındırdığı
toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerin
giysilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır (Koca vd. 2008: 3). Türklerin Orta
Asya’dan bu yana detaylar dışında ana unsurları çok fazla değişiklik göstermeyen, şalvar,
gömlek, entari ve entarilerin üzerine giyilen

üstlüklerden oluşan katlı giyim özelliği dikkate
alındığında; bu özelliğin değişmeden devam
ettiği ve yöresel adlandırmaları farklı olsa da
aynı giysi parçalarının pek çok yörenin giyim
kuşamının içinde yer alması, Türk giyinme kültürünün bir özelliği olarak görülebilir.
Türk giyinme kültürü içinde hem kadın hem
de erkek giysilerinde kullanılan şalvar, çok eskilere dayanan kullanım özelliği nedeniyle ayrı
bir öneme sahiptir. Geleneksel giyim kuşamın
ana unsurlarından biri olması ve kaynaklara
göre şalvarın bulunması ve yayılmasının öncüleri arasında Türkler’in olduğunun belirtilmesi
bu önemi daha da ayrıcalıklı kılmaktadır.
Bütün kaynaklar, ayrı ayrı iki bacağı içine
alacak şekilde, vücudun alt kısmını saran giysiyi bulan ve dünyaya yayanların başta Persler
olmak üzere İskitler ve Hunlar olduğu konusunda birleşmektedirler. Bu nedenle, ilkler
arasında Türklerin atalarının da olduğu ve atlı-göçebe kültüre sahip olmaları, sık sık konargöçer yaşam sürmeleri nedeniyle, binicilik için
en uygun alt giyim olarak insana rahat hareket
etme yeteneği sağlayan şalvar’ı buldukları belirtilmektedir (Türkoğlu, 2002: 152-153).
Kadının sosyal hayatında değişmelerin görülmediği devirlere ait en eski kadın giysisinin
şalvar ve gömlek olduğu ve hangi sınıfa mensup
olursa olsun, kadının gerek misafir kabulünde,
gerek ziyaretlerinde şalvar ve gömlek üzerine
üç etekli işlemeli elbise giymesi (Koç, 1990: 3),
şalvarın erkek giyimi kadar kadın giyiminin
de vazgeçilmez giysi parçalarından biri olduğunu göstermektedir.
Günümüzde şalvar bazı bölgelerde kullanım
özelliğini tamamen yitirmişken bazı yörelerde
halen günlük giysi olarak kullanılmaktadır.
Genellikle görünüm olarak aynı olmalarına
rağmen şalvarlar kesim, biçim, kumaş, süsleme ve kullanım şekli açısından bölgesel farklılıklar göstermekte ve ilçeler arasında bile isim
farklılıkları olabilmektedir. Genellikle kullanılan kumaş adı ile anılan şalvarlar, kullanılan
kumaş cinsi, miktarı, rengi ve süsleme özellikleri ile kişilerin sosyal statüsünü belirleyici
özelliğe de sahiptir. Bu farklılıklar genellikle
coğrafi koşullar ve yaşam biçimleri tarafından
belirlenmesine rağmen, toplumsal özelliklere
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göre de biçimlenerek bölgesel şalvar formları oluşmuştur. Bu nedenle malzemesi, biçimi, süslemesi ve kullanım şekli ile ayrı ayrı
özelliklere sahip olan şalvarların özgünlükleri
kaybolmadan belgelenmeleri önemlidir.
Geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişin getirdiği değişim giyim tarzlarına da
yansımış, başlangıçta giysilerin geleneksel
ögelerinde oluşan kayıplar, daha sonra modern giyim tarzı ve moda olgusunun da etkisi ile tek tip giyime dönüşmeye başlamış ve
geleneksel giyim tarzı çok az sayıdaki kırsal
bölgede varlığını sürdürme boyutuna gelmiştir. Toplumun kültürel ve manevi değerlerini
üzerlerinde taşıyan giyim kuşam ürünlerinin
her geçen gün daha fazla yok olma tehdidi
ile karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında,
maddi kültür varlıklarımızın araştırılması,
belgelenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılarak, yaşatılmasının ne derece önemli
olduğu da ortaya çıkmaktadır. Yeni kuşakların geleneksel ögeleri gerek moda alanında
gerekse farklı alanlarındaki ürünlere yansıtarak modern yaşamın içine entegre etmesiyle,
çağın önemli kavramları arasında yer alan
tasarım anlayışına farklı bir boyut kazandırılabileceği ve bir ülkenin giyim kültüründen
tasarım kültürünü yaratma çabalarına katkı
sağlanacağı düşünülmektedir.
Şalvarların geleneksel ögelerinin incelenerek
bu farklılıkların belirlenmesinin, hem kültürel
miraslarımızı korumak ve yaşatmak hem de
tasarım çalışmalarına kaynak oluşturmak açısından önemli olduğu düşüncesinden hareketle
bu çalışmada; Eskişehir’in il ilçe ve köylerindeki ulaşılabilen şalvar örnekleri incelenerek,
kalıp formları tespit edilmiş ve şalvarların biçimsel özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır.

2. YÖNTEM
Eskişehir ili geleneksel kadın şalvarlarının
biçimsel özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu betimsel araştırmada; Eskişehir’in
Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve İnönü ilçelerinde araştırma yapılarak, ulaşılan şalvar
örnekleri fotoğraflanmış, incelenmiş, teknik
çizimleri yapılmış, şalvarların kumaş, dikim,
süsleme gibi biçimsel özellikleri belirlenmiştir.
28

Şalvar formlarını tanımlamada; Fidan
(2012:83) tarafından yapılan, İç Anadolu
Bölgesi geleneksel kadın şalvarlarının biçimsel açıdan gruplandırılması dikkate alınmıştır.
Bu gruplamaya göre şalvarlar;
1. Torba (paçasız) şalvarlar
2. Düşük ağlı şalvarlar
3. Yüksek ağlı şalvarlar olarak üç grup altında toplanmıştır.

3. BULGULAR
Eskişehir il ve ilçelerinde yapılan alan araştırmasında, yöresel giyim tarzının günlük
yaşamda kullanılmadığı, ancak düğün, kınagecesi, nişan gibi özel törenlerde kullanılmak
üzere korunduğu ve özellikle genç kızlar tarafından giyilerek kültürel değerlerin yaşatılmaya çalışıldığı gözlenmiştir.
Şalvar ve cepken/sarkadan oluşan Eskişehir geleneksel giyiminin en önemli özelliği
oldukça geniş olan şalvarı ve işlemeleridir.
Eskişehir’de halen önemli bir meslek halinde
sürüp giden geleneksel giysi dikimi ve işlemeciliği evlerde özel olarak sürdürülmektedir.
Sim ipliklerle kordon tutturma tekniği kullanılarak işlenen şalvarların fiyatları, işlemenin desenine ve kullanılan ipliğin türüne göre
değişiklik göstermektedir. Önceki yıllarda her
genç kızın çeyizinde mutlaka bulunan şalvarlı
takımlar, günümüzde bazı yaşlıların torunlarının kına gecelerinde giymesi için sandıklarında sakladıkları giysiler haline dönüşmüştür.
Bölgede yapılan araştırmada, düğün, kına gecesi, bayram gibi özel gün ve gecelerde, gelin
ve genç kızların kadife kumaştan yapılmış,
yaka, kol ve paçaları simli iplikle yoğun şekilde işlenmiş “sırmalı kadife” adı verilen şalvar
takımları giydiği gözlenmiştir (Resim 1.).
Özellikle düğünlerde gelenekleri sürdürmek
adına bu giysiler kiralanarak ya da yakın akrabalardan ödünç alınarak kullanılmaktadır.
“Eskişehir ilinde kullanılan geleneksel kadın
giysilerinden adını dikildiği kumaştan alanlar Canfez (Canfes), Altıparmak, Çitai, Cezi,
Sevai, Hint Kumaşı, Kron, Elmasiye, Tamaşa,
Dizbağı, Meydanî olarak sıralanabilmektedir (Şener, 2006: 223)”. Yörenin geleneksel
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daha dar kesimli şalvarlar tercih edilir. Bu şalvarlara başka
bölgelerde “çatal don” veya
“kındir don” adı verilir. Genellikle basma veya pazenden
dikilen bu şalvarlar kullanım
rahatlığı açısından daha çok
tercih edilmektedir” (Koç vd.
2004:181).
Araştırma kapsamında yer
alan ilçelerde ulaşılan şalvar
örneklerinde, biçimsel özelliklerin benzer olduğu ancak
kumaş, dikim ve süsleme özelliği açısından farklılıklar olduğu görülmektedir. Şalvarların boy ölçülerinin genellikle
ayak bileğinde olduğu ancak
Resim 1. Düğün, kına gecesi gibi özel günlerde giyilen “sırmalı kadife”
farklı uzunluklarda şalvarlave işlemesi
rın da giyildiği belirlenmiştir.
giyiminin önemli bir parçası olan şalvarın en Enlerinin genişliği ile dikkat çeken şalvarların
önemli özelliği hazırlanmasında kullanılan paça genişlikleri farklılık göstermektedir. Boy
kumaş miktarının fazla olması ve kullanılan ölçüsü, genişliği ya da paça açıklığı ölçülerinkumaşın ismi ile anılmasıdır. “Eskişehir il ve de görülen bu farklılıklar şalvarların genel göcivar ilçelerinde 10 metre kumaştan dikilen rünümünü etkilemezken, kumaş özellikleri ve
İzmirli şalvarlar sarkanın altına giyilir, Al İz- süslemelerdeki detaylar görünümü farklılaşmirli, Mor İzmirli gibi isimleri olan İzmirli tırmaktadır. Kadınların günlük yaşamda giykumaşından yapılır, üzerindeki desenler ku- dikleri şalvarlar için mevsim özelliğine göre
maş dokunurken sim katarak meydana getiri- genellikle pamuklu, basma, divitin, viskon
lir” (Derleme Komisyonu, 1972: 70-75). Torba gibi kolay kirlenmeyecek renklerde desenli,
şalvar formuna sahip olan şalvarların oldukça
geniş eni ve ağ kısmının ayak bileklerine kadar
derin olması nedeniyle, ağ kısmı belde uçkur
içine sokularak kullanılır. Bu kullanım şalvara
drapeler oluşmuş farklı bir görünüm kazandırırken kullanım kolaylığı da sağlamaktadır.
Eskişehir il, ilçe ve köylerinde şalvar günlük yaşamda kullanılmaktadır. İlçe ve köylerde kadınlar tarafından daha yaygın olarak
kullanılan şalvarlarda, kullanım kolaylığı
düşünülerek, özel günlerde kullanılanlardan
daha az kumaş kullanılmaktadır. Günümüzde
gündelik yaşamda üzerine gömlek, bluz, kazak, tişört gibi giysiler giyilerek kullanılması,
yöresel giysi parçalarından en çok kullanılan
giysi olarak şalvarın, geleneksellik özelliğini korumaya devam ettiğini göstermektedir. Resim 2. Günlük ve özel günlerde giyilen şalvar
“Kırsalda iş yaparken ve tarlada çalışırken örnekleri (Beylikova, Sivrihisar, İnönü)
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çiçekli kumaşlar kullandıkları belirlenmiştir.
Evde veya tarla bahçe işleri yaparken giyilen
bu şalvarların özel günlerde giyilen şalvarlardan farkı kumaşları ve süsleme özellikleridir.
Özel günlerde giyilen şalvarlar kadife, ipekli
veya saten kumaştan yapılmış, dikiş ve paça
kenarları sim iplik kordon tutturma tekniği
ile işlenerek süslenmiştir.
Eskişehir Beylikova ilçesinde kadınlar günlük yaşamlarında ve bahçe işlerinde çalışırken
yaygın olarak şalvar giymektedir. Genellikle
pamuklu kumaştan yapılan şalvarların beli
uçkurla toplanarak kullanılmaktadır. Genişliği ve boyu kişilerin fiziksel özellikleri, beğenileri veya kullanılan kumaş eninin genişliğine
göre farklılık gösteren şalvarların genişliği genellikle 3 metredir. Şalvarlar, torba (paçasız)
formuna sahiptir ve paçaları düzdür. Kancan’
da (1998: 36) yöreye özgü şalvarları “çeşitli enlerde kumaşların birbirine dikilmesiyle
oluşturulan, enleri çok geniş, boyları normal
uzunluğun üstünde olan paçasız şalvarlar”
olarak tanımlamıştır. Çift en kumaştan iki
boy kullanılarak yapılan şalvarlar, kumaşın
boy ölçüsünde ikiye katlanarak yanlardan dikilmesiyle oluşturulur. Ağ kısmı kumaş katı
olan şalvarın alt iki yanına ayak bileklerinin
geçebileceği genişlikte yırtmaç açılarak paça
oluşturulmuştur. Uçkur yeri ve paça kenarları
kumaşın içe katlanarak makine dikişi çekilmesiyle hazırlanmıştır (Çizim 1).

Çizim 1. Çift en iki boy kumaştan yapılan şalvar
teknik çizimi

Günümüzde Eskişehir il ve ilçelerinde kadınların evde, bahçede ve tarlada giydikleri
basma şalvar eskiye oranla değişime uğramıştır. Önceki dönemlerde 5-10 metre kumaş kullanılarak dikilen şalvar, günümüzde 3
30

metre kumaştan dikilmektedir. Bu değişimin,
kişiye kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla
daha az kumaş kullanılmasından kaynaklandığı düşünülebilir.
Bazı şalvarların enini genişletmek için, boy
ölçüsünde ikiye katlanarak oluşturulan şalvar
orta parçasının iki tarafına, ön ve arkaya birleşecek şekilde yan parçalar eklenmiştir. Bu
şalvarlar için ön, arka ve iki yan parça olmak
üzere (dört parça), tek en iki boy kumaş kullanılmıştır. Ağ kısmı kumaş katı olan orta
parçanın iki yanına dikilen yan parçaların
ayak bileği geçecek kısımlarına yırtmaç açılarak paça oluşturulmuştur (Çizim 2). 4-5cm.
Genişliğinde içe katlanarak dikilen uçkur
yeri, belin toplanmasını sağlamaktadır. Kullanım kolaylığından dolayı, şalvarların belde
toplanması için uçkur yerine lastik kullanılanları da vardır.

Çizim 2. Tek en iki boy dört parça kumaştan
yapılan şalvar teknik çizimi

Kadınların genellikle karışık desenli ve
koyu renkli şalvarları kullanmaları dikkat çekici olmakla birlikte, kumaşların renk ve desen özelliğinin seçiminde kolay kirlenmeme
ve kiri belli etmeme faktörünün etkili olduğu
düşünülmektedir.
Mihalıççık ilçesi şalvarı 5 m. kumaş kullanılarak dikilmektedir. Orta parça ve yan parçaların birleştirilmesiyle oluşturulan şalvar
formu Beylikova şalvarıyla aynıdır. Genellikle
tarla ve bahçe işlerinde hareket rahatlığı sağlaması ve böcek ya da yırtıcı çalı gibi otlardan korunmak amacıyla ilçede şalvarın yaygın
kullanıldığı gözlenmiştir. Bazı şalvarların ön
orta parçasının iki yanına dikişten açılan cep
çalışılmıştır.
Eskişehir Sivrihisar ilçesi şalvarları (Resim
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Resim 3. Beylikova ve Mihalıççık İlçeleri şalvar örnekleri

4.) Beylikova ve Mihalıççık şalvarları ile aynı
form özelliğine sahip olmasına rağmen ge-

Çizim 3. Sivrihisar şalvarı teknik çizimi (uçkur
parçası ayrı)

sı geçirilerek oluşturulan uçkur yeri, diğer iki
ilçe şalvarlarından farklılıklarıdır. Şalvar genişliğinin sağlanması için yan parçaları olan
şalvar formu kullanılmaktadır (Çizim 3).
Diğer ilçelerde olduğu gibi Sivrihisar’da da
günlük yaşamda giyilen şalvarlarla özel günlerde giyilen şalvarlar arasında kumaş farkı vardır. Sivrihisarlı kadınların “gün” adını
verdikleri toplantılarda giydikleri şalvarlar,
genellikle ipekli ve daha özel seçilmiş renk
ve desenli kumaşlardan yapılmaktadır. Sivrihisarlı kadınlar süs ve giyime oldukça fazla
önem göstermektedirler. 2 m. Boyunda altın

Resim 4. Sivrihisar ilçesi şalvar örnekleri

Resim 5. İnönü İlçesi şalvar örnekleri

nişlik ve uçkur açısından farklılıkları vardır.
Sivrihisar şalvarlarının yaklaşık olarak 10 m.
kumaş kullanıldığı için oldukça geniş ve ağır
olması ve bel kısmına ayrı bir kumaş parça-

zincir kolyeleri ve beşi bir yerde takıları ile
gösterişli bir yaşam süren kadınlar için 10
metrelik giysinin ağırlığını taşımanın sorun
oluşturmadığı gözlenmiştir.
İnönü ilçesinde ulaşılan şalvar örnekleri incelendiğinde, günlük ve özel günlerde giyilen
şalvarların kumaş, kumaş miktarı ve süsleme
açısından farklılık gösterdiği, kalıp formlarının diğer ilçelerle aynı olduğu gözlenmiştir.
Özel günlerde giyilen şalvarlar kadife, ipek,
saten gibi kumaşlardan yapılmıştır. Eskişehir
kadife şalvarında işlemelerin ayrı bir değeri ve
önemi vardır. Kadife şalvarların iki yanında
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boyuna sırma işlemeleri olup, paça kısımları
daha yoğun işlemelidir. Paçaları düz olan şalvarın beli uçkur yardımıyla toplanmaktadır.
Kadife kumaşların tercih edildiği ağır işlemeli
giysiler vişneçürüğü ve bordo renkte olduğu
gibi mor, kahverengi ya da kırmızı renkte de
olabilmektedir (Resim 5).
Derleme Komisyonu’nun (1972: 62-69) belirttiği, “İnönü ilçesinde yaşlı ve orta yaşlılar
koyu renkli kumaştan en az 8 metreden yapılan
şalvarlar giyerler. Genç kızlarda şalvarlar çeşitli
ve canlı renkli kumaşlardan yapılır. İnönü ilçesi düğün ve davetlere giderken kadife dedikleri
simle işlenmiş şalvarlar giyerler” tanımlaması
araştırma sonucunda ulaşılan İnönü İlçesi şalvarının özelliklerini doğrulamaktadır.
İpekli kumaşlardan yapılan şalvarların tüm
yüzeyi genellikle çiçek, yaprak motiflerinin
tekrarlanarak kullanıldığı, sim iplikle yapılmış
işleme ile kaplanmıştır. Paça açıklıklarının
kenarında, bordür üzerine dal motifi yerleştirilmiş işlemeleri dikkat çekmektedir. Çiçek
motiflerinin orta kısımlarına işlenmiş pul ve
tırtıllar şalvara ışıltı kazandırmıştır. Yoğun
işleme özelliğinden dolayı içi mermerşahi ile
astarlı olan bu şalvara pesent adı verilmektedir.
Eskiden kasnak olarak da adlandırılan pesent,
genellikle sarka ile beraber giyildiği için, bu
giysi takımı yörede sarka-pesent olarak adlandırılmaktadır (Resim 6).

Resim 6. İnönü İlçesi “pesent” (şalvar) örnekleri

Eskişehir’in Sivrihisar ve Mihalıççık ilçeleri
kıyaslandığında Sivrihisar’daki kadınlar 10 m.
kumaştan dikilen şalvarlar giyerken, Mihalıççık ilçesinde 3-5 metre kumaştan dikilmiş
şalvarlar kullanılmaktadır. İki ilçedeki kadın32

ların yaşam tarzlarının farklı olması şalvar
genişliklerini belirlemede önemli etken olarak görülmektedir. Bu nedenle, tarla ve bahçe
işlerinde çalışan kadınların taşıması kolay ve
daha ergonomik olan şalvar biçimini benimseyerek daha az kumaş kullanılan şalvarları
tercih ettikleri düşünülebilir. Şalvarlarda kullanılan kumaş miktarının günümüzde 3 metreye kadar düşmüş olması, giyen kişiye kullanım kolaylığı sağlarken, giysilerin gelenekselleşmiş özelliklerinin gün geçtikçe bozulmaya
devam etmesi açısından düşündürücüdür.

SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1.Sonuç
Eskişehir ili geleneksel kadın şalvarlarının
biçimsel özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada; Eskişehir’in Beylikova,
Mihalıççık, Sivrihisar ve İnönü ilçelerinde
alan araştırması yapılarak, halen giyilmekte
olan ve sandıklarda korunan şalvar örneklerine ulaşılmıştır. Ulaşılan şalvar örnekleri incelenerek fotoğraflanmış ve kaynak kişilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
• Eskişehir geleneklerine bağlılığı ile kültürel değerlerini günümüze taşıyan illerden
biridir. Yörede bulunan geleneksel kadın
giysileri düğün nişan gibi özel günlerde
giyilmektedir. Ayrıca bu giysiler bazı yaşlılar tarafından sandıkta saklanarak yeni
evlenecek kişilere ya da yakınlarına giymesi için ödünç verilmektedir.
• Eskişehir’in özellikle ilçe ve köylerinde
günlük yaşamda kadınların yaygın olarak
şalvar kullanıldığı gözlenmiştir. Günlük
kullanılan şalvarlarda kullanım kolaylığı
açısından kumaş miktarının azaltıldığı
belirlenmiştir. Günlük yaşamda kullanılan şalvarların sade ve yıkamaya elverişli,
çabuk kirlenmeyecek renk ve desen özelliğine sahip kumaşlardan yapıldığı, özel
günlerde kullanılan şalvarların ise daha
değerli kumaşlardan ve işlemeli olduğu
gözlenmiştir.
• Araştırma kapsamındaki yörelerde yeni
üretilen şalvarlarda orijinalliğe bağlı kalınmaya çalışıldığı, ancak kalıp formu aynen
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•

•

•

korunmaya çalışılırken, kumaş ve süsleme
tekniklerinde teknolojik gelişmelere paralel olarak değişim olduğu gözlenmiştir.
Eskişehir şalvarının iki önemli özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. İlk dikkat çekici
özelliği şalvar yapımında kullanılan kumaş
miktarının fazlalığı nedeniyle oldukça geniş, büzgülü ve ağır bir görünüme sahip
olması, ikincisi ise işleme özelliğidir.
Eskişehir şalvarlarının torba (paçasız) kalıp
formuna sahip olduğu ve farklı iki formda
hazırlandığı belirlenmiştir. Bunlar, çift en
iki boy kumaşın ikiye katlanmasıyla oluşturulan şalvarlar ve tek en iki boy kumaşın
ön, arka ve yan parçalar halinde birbirine eklendikten sonra ikiye katlanmasıyla
oluşturulan şalvarlardır. Her iki şalvar türünün kumaş katı olan ve ayak bileklerine
kadar uzanan ağ kısmının iki yanına, paça
oluşturmak amacıyla yırtmaç açılmakta ve
belleri uçkur ile toplanmaktadır.
Diğer üç ilçede şalvarların uçkur yerleri
kumaşın içe katlanıp dikilmesi ile hazırlanırken, Sivrihisar şalvarlarının uçkur yerleri ayrı bir kumaştan kesilerek şalvarın
bel kısmına dikilmektedir.

4.2.Öneriler
Giyim, her toplumun vazgeçilmez bir kültür
öğesidir. Milli kültürün bir parçası olması nedeniyle korunması ve yaşatılması son derece
önemlidir. Ancak bu konuda yapılmış araştırma ve incelemelerin oldukça yetersiz olduğu ve
çoğu uzman olan kişilerce yapılmadığı bilinmektedir. Bu nedenle pek çok yanlış ve yanıltıcı
bilgi bazı değerlerin kaybına ve bilgi karışıklığına neden olmaktadır. Bu tür araştırmaların
işin uzmanı kişiler tarafından, akademik disiplin altında yapılması kültürel değerlerin doğru
olarak belgelenmesi, korunması ve yaşatılması
açısından gereklidir. Bu konuda ilgili eğitim
kurumlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve Kültür Bakanlığına, halkı
bilinçlendirmek ve araştırmacıları teşvik etmek
açısından önemli sorumluluklar düşmektedir.
Toplumun ilgisini çeken tasarımcılar ve yeni
tasarımcı adaylarının geleneksel giysilerden
esinlenerek tasarımlar oluşturmaları, koleksi-

yonlarında kültürel değerleri yaratıcılıklarıyla
bütünleştirerek güncel tasarımlar yaratmaları,
toplumsal farkındalık yaratmaya ve ülke modası oluşturmaya katkı sağlayacaktır.
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Isparta Müzesi Envanterinde
Bulunan Cumhuriyet Dönemine
Ait El İşlemeli Peşkirler
THE REPUBLIC PERIOD HAND-EMBROIDERED PESKIRS
IN THE INVENTORY OF ISPARTA MUSEUM
FİLİZ NURHAN ÖLMEZ*-BEGÜL ÖZKOCA**

ÖZET

İnsanoğlunun varolduğu tarihten günümüze kadar
uygarlıklar, el sanatları ile iç içe yaşamışlardır. Yaşamın gereği olan üretim biçimlerinden meydana
gelen el sanatları aynı zamanda kültürel birer olgudur. Anadolu’da el dokumacılığının en güzel örneklerinin görüldüğü ürünlerden biri de peşkirlerdir.
Bu makalede, Isparta Müzesinde bulunan peşkirler
işleme tekniği, motif ve kompozisyon özelliklerine
göre, kullanılan malzemeler de dikkate alınarak
dönemlerine göre incelenmiştir. Cumhuriyet dönemine ait olduğu müze envanter kayıtlarında belirtilen 16 örnek incelemeye alınmıştır. Cumhuriyet
dönemi peşkirlerinin önceki dönemlerden faklılık
ya da benzerlik gösteren özelikleri irdelenmiştir. Genellikle peşkirlerin desenlerinde stilize tarzda çiçek
motifleri, basit-sıralı yüzey şemaları ve dokumanın
kendinden desenli olduğu örnekler yer almaktadır.
Cumhuriyet dönemine ait olan örnekler, ayrıca işleme, kenar süsleme teknikleri, renk ve kompozisyon
özelliklerine göre incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk işlemeleri, işleme sanatı,
Isparta, müze, peşkir

*

**
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ABSTRACT

Civilizations from the existence of mankind to the
present date lived intermingled with crafts. Handicrafts that occurred modes of production as the
necessity of life, are as well as a cultural phenomenon. One of the most beautiful examples of the
products shown in hand-weaving in Anatolia is
peskirs. In This article, peskirs in Isparta Museum
were studied according to the motifs and composition characteristics, processing technique, taking
into account the materials used according to time
periods. 16 samples which were specified as the
Republic period according to the museum inventory
records were examined. Incongruity or similar to a
previous properties of Period of Republican peskirs
are discussed. Usually in patterns of peskirs are appeared stylized floral motifs, and simple-ordered
surface diagrams, examples where a self patterned
fabric. Also the examples of the Republican period
were examined according to the processing, edgetrimming techniques, and color and composition
characteristics.
Keywords: Turkish embroidery, embroidery art, Isparta, museum, peskir1
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Peskir: A kind of embroidered traditional napkin used in Turkish diner table
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun çevresinde gördüğü güzellikleri
kendi yorumunu da katarak yaşantısına aktarması, bunu hayatının her alanına yayması
süsleme sanatlarının ortaya çıkmasına neden
olmuştur. İki ayrı parçayı birbirine ekleme, düz
dikişleri dekoratif görünümde yapma isteği ile
başlayan işleme sanatı, her kültürün kendi yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri, örf, adet,
çevresinde gelişmiştir.
İşleme; ipek, yün, keten, metal gibi farklı iplikler ile çeşitli iğneler ve uygulama yöntemleri
kullanılarak, iğnenin kumaşlar, keçe, deri, vb
materyallerin belli yerlerine batırılıp, belli yerlerinden çıkarılması esasına dayalı olarak yapılan, bir süsleme sanatıdır (Turani 1998).
Anadolu ve çevresinde gelişen Türk işlemeleri köklü bir geçmişin ürünüdür. Anadolu’da
işleme sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü ürünlerden biri de peşkirlerdir. Önceleri
havlu yerine kullanılan peşkirler, günümüzde
antik değere sahip olup, vitrinlerde dekoratif
bir unsur olarak göze çarpmaktadır.
Peşkir kelimesi dilimize Farsça’dan girmiş
olup, piş-ön ve gir-tutulan anlamlarındaki iki
kelimenin birleşmesi ile oluşmuş, öne tutulan
anlamında bir kelimedir (Anonim 1970: 993).
İlk olarak peşkir kelimesine Anadolu Selçuklu
dönemi kaynaklarında rastlanmaktadır. Büyük Türkçe Sözlük’te peşkir; genellikle pamuk
ipliğinden dokunmuş, havlu; yemek yerken
kullanılan, el kurulanan, büyük mendil biçiminde pamuk veya keten bez, peçete olarak
tarif edilmektedir (Eren 1998:1796). Peşkir,
Derleme Sözlüğü’nde; kalın ketenden yapılmış
kadın önlüğü şekilde tanımlanmaktadır (Vardarlı 1993: 3435). Peşkir, elleri, yüzü yıkadıktan sonra kurulanmak için hazırlanmış, iki dar
ucu bordürle bezenmiş, keten ya da pamuklu
dokumadan yapılmış dikdörtgen örtülerdir ve
aynı zamanda peçete gibi dize örterek de kullanıldığı bilinmektedir (Barışta 1999: 222). Türk
Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü’nde peşkir
yağlık ile aynı anlamda kullanılmakta; yağlı elleri ve dudakları silmeye mahsus bez, sofralarda herkesin önüne konulan el bezi peçete olarak tanımlanmaktadır (Koçu 1967: 238).
Avrupalı gezginlerin, Anadolu’ya yaptıkları

seyahatlerde gözlemlerini kaleme alarak oluşturdukları gezi notlarında ayrıca Osmanlı dönemi kaynaklarında peşkirlerin kullanım alanı
özelliklerinden bahsedilmektedir. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde peşkirler, genellikle yemek peçetesi kullanım alanı ile ön planda
olmuştur (Sözen vd. 1996: 189).
Saçaklı türleri de bulunan peşkirler sırma,
renkli ibrişim ve renkli ipliklerle gergeflerde
işlenmiştir. Topkapı Sarayı’nda örnekleri bulunan “saray peşkirleri” çok daha süslüdür. Peşkir
el yıkandıktan, abdest alındıktan sonra eli yüzü
kurulamak için kullanıldığı gibi, yer sofrasına
bağdaş kurup oturduktan sonra, sofrada toplu veya tek tek peçete olarak da kullanılmıştır
(Önder 1995: 158).
İşlemelerdeki teknikler ise; hesap işi, düz hesap iğnesi, verev hesap iğnesi, muşabbak, mürver, Türk işi, tel sarma, tel kırma, pesent ve çeşitleri (düz, verev, gölgeli), balıksırtı, civankaşı,
hasır iğne, kesme ve çekme ajur, gözeme, filitre,
sarma ve türleri, ciğerdeldi, çin iğnesi, susma
teknikleridir (Köklü 2004; 50).
Peşkirlerin işlemelerinde kullanılan gereçler ve teknikler desene ve dokumaya göre çeşitlilik göstermekle birlikte, işleme öncesinde,
esnasında ve sonrasında kullanılan araç gereçler farklıdır. Kullanılan gereçler genel olarak
pamuk, ipek tel, sırma tel, kılaptandır. İşleme
öncesinde, desen hazırlanırken; cetvel, mezura, desen kâğıdı, kâğıt makası, kalem açacağı,
renkli kalemler, beyaz karton, sarı karton, kopya kâğıdı, parşömen kâğıdı, mülaj kâğıdı, kareli
kâğıt, milimetrik kâğıt, kullanılan malzemelerdir. İşleme esnasında kullanılan malzemeler
ise; makaslar, iğneler, kasnak, kasnak bezleri,
gergef, çıkrık, biz, ciğerdeldi, dikiş yüksüğü ve
çeşitli kumaşlar ve iplikler kullanılmaktadır.
Sonrasında ise ütü, kola, kenar temizlemede,
saçak örmede yararlanılan malzemeler sayılabilir (Köklü 2004: 58).
Peşkir dokumanın kenar temizleme tekniklerinde ise; tığ oyası, kıvırma tekniği, saçak
bırakma tekniği, saçak bükme ve iplik çekme
teknikleri kullanılmaktadır (Yetim vd. 2007:
741–742).
Isparta Müzesi Arşivi’nde 109 adet peşkir
örneği muhafaza edilmektedir. Türk el sanat35
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larının zengin örneklerine sahip olan Isparta
Müzesi etnografya bölümünde Osmanlı, 20.
yüzyıl ve Cumhuriyet dönemine ait peşkirler
bulunmaktadır. Bu yazıda Cumhuriyet dönemine ait örnekler, işleme, kenar süsleme
teknikleri, renk ve kompozisyon özelliklerine
göre incelenmiştir.

2. ISPARTA MÜZESİ
Temeli 1971 yılında atılan Isparta Müzesi’nin
inşaatı 1984 yılında tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır. 1997 yılında onarıma alınmış ve
2003 yılında eğitim ve kültür kurumu olarak
yeniden halkın hizmetine girmiştir. İki katlı
karkas binanın giriş katında bürolar, arşiv, kütüphane, laboratuar, eser belgeleme odası ve
sergi salonlarına giriş bulunmaktadır. Alt katta ise halı ve seramik atölyesi, konferans salonu ve depolar yer almaktadır. Müzenin sergi
salonu, arkeoloji, hazine, etnografya ve halı
olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Etnografya salonunun açık teşhir bölümünde Isparta geleneğinde kız isteme, kına gecesi, kınada
çalgıcılar, kına gecesinde ikram edilen bulgur
aşının hazırlanması, Yörüklere ait toprak ev,
oba, hamur tahtasında yufka açan Yörük kadını, yayık yapan genç kız ve çıkrıkta ip eğiren
Yörük erkeği sahneleri sergilenmektedir. Bu
sahneler Isparta’da yaşayan Yörüklerin yaşam
öyküsünden kesitler olarak verilmiştir.

3. CUMHURİYET DÖNEMİNE
AİT PEŞKİRLER
Isparta Müzesi’nde bulunan peşkirler işleme
tekniği, motif ve kompozisyon özelliklerine
göre, kullanılan malzemeler de dikkate alınarak kabaca dönemlere ayrılmıştır. Cumhuriyet
dönemine ait olduğu müze uzmanları tarafından belirtilen 16 örnek incelemeye alınmıştır.
Isparta Müzesi’nde bulunan Cumhuriyet
dönemi işlemeleri hem Osmanlı döneminin
izlerini taşımakta, hem de yeni tekniklerin,
farklı kumaşlar ve farklı bir üslupsal yaklaşımın etkileri göze çarpmaktadır. Türk işlemecilik sanatında 20. yy’dan sonra keten ve pamuklu dokumaların yaygınlaştığı bilinmektedir. İşleme ipliklerinde ipek ipliğin yerini
pamuk iplik almıştır. İplikler önceki yüzyıllara
36

göre daha kalınlaşmış, metal iplik kullanımı
yaygınlaşmış, renk skalası daha zenginleşmiştir
(Barışta 1999: 161, 164).
Dijital mikroskopla, örnekler üzerinde yapılan analizlere göre, Isparta Müzesi envanterinde bulunan Cumhuriyet dönemi peşkirlerinin
kumaşının keten, işleme ipliklerinin pamuk,
işleme ve kenar temizleme tekniklerinin çeşitli
olduğu belirlenmiştir. Belirlenen özellikler itibarıyla Isparta Müzesinde bulunan peşkirler
Cumhuriyet dönemi işlemelerinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.
Peşkirlerde kullanılan kumaşların kumaş dokuma tekniğinin bezayağı olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). Dokuma örgülerinin temelini
oluşturan ve yoğun olarak kullanılan bezayağı
tekniğinin örgü raporu; 2 çözgü ve 2 atkı ipliğinden meydana gelmektedir. İplikler hem
çözgü yönünde, hem atkı yönünde bir üst,
bir alt bağlantılı olmak üzere dokunmaktadır
(Onuk vd. 1998:369)

Şekil 1. Bezayağı dokuma
tekniği

Bezayağı tekniğinde bağlantı miktarının fazla olması, hem dokumanın dayanıklı olmasını
hem de işleme tekniğinin rahat uygulanmasını
sağlamaktadır.
Peşkirlerin kumaşı ya düz ya da kendinden
çizgili olarak dokunmuştur. Çizgiler belli aralıklarla üç ya da beş sıra halinde, inceli kalınlı, tek
renk, mavi ya da dokuma sıklığı artırılarak oluşturulmuştur. Peşkirlerin dokumalarında oluşturulan çizgi vb desenler, farklı renk ve kalınlıktaki
ipliklerin çözgü ya da atkı iplikleri yönünde bağlantı kurması ile oluşturulmaktadır.
Peşkirler yüzey şemalarına göre; iki tekrarlı,
beş tekrarlı ve altı tekrarlı motif dizilişinde olanlar, alanın çapraz çizgilerle düzenlendiği yüzey
şemalı peşkirler ve basit-sıralı yüzey şemasına
sahip peşkirler, olmak üzere beş bölüme ayrılarak incelenmiştir.
Desen yüzey şemalarına göre sınıflandırılan
peşkirlerin taşıdığı özellikler aşağıda verilmiştir:
Yüzey şeması iki tekrarlı motif dizilişi şeklin-
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Fotoğraf: 2a,b. 14.12.78 envanter numaralı keten peşkir
Fotoğraf: 1a, b. 5.5.80 envanter numaralı
keten peşkir

de olan örneklerden birincisi Fotoğraf 1a,b’de
görülmektedir.
Fotoğraf 1a’da yer alan, 40x60 cm boyutlarındaki peşkir Kütahya’dan 4.12.1980 tarihinde
Müzeye alınmıştır. Motifler Türk işi ve tel sarma
tekniği ile işlenmiştir. Keten dokuma peşkirin
kısa kenarlarından birinin diğerinin motiflerinin bitim yerine dikildiği gözlenmektedir. Bu
birleştirme işleminin peşkirin yıpranmış olan
ucunu bertaraf etmek amacıyla yapıldığı tahmin
edilmektedir. Peşkirin kısa kenarları saçaklıdır.
Desen kompozisyonunda; kısa kenar bordüründe sarı metal iplikle işlenmiş dama motifi görülmektedir. Bunun üzerine, iç içe gelecek şekilde,
iki adet, uçları çiçekle biten, sırma işli gövdesi
ve rengârenk yaprakları olan yay formunda bir
sarmaşığın çevrelediği iri bir çiçek motifi yer almaktadır. İki tekrarlı olan motif düzenlemesinde, ana motifin stilize günebakan çiçeği olduğu
söylenebilir. Bezayağı tekniği ile dokunan peşkirin, işlemelerinde kullanılan renkler ise; kırmızı,
sarı, pembe, turuncu, gri, mavidir.
Örneklerden ikincisi olan karanfil motifli peşkir olup, Fotoğraf 2a,b’de görülmektedir.
Fotoğraf 2a’da yer alan, 44x106 cm boyutlarındaki peşkir Eskişehir’den, 22.8.1978 tarihinde Müzeye alınmıştır. Keten dokuma peşkirin

kısa kenarları saçaklıdır. Kısa kenarlarında bordür bulunmaması dikkat çekicidir. İki tekrarlı
desen şemasında, motiflerin yerleştirilmesinin
rastgele yapıldığı görülmektedir. Motifler, uzun
kenarlara daha yakın, birbirlerine uzak mesafede yerleştirilmişlerdir. Desen kompozisyonu,
spiral şeklinde düzenlenmiş bir dal üzerinde, karanfiller ve yapraklardan meydana gelen motifin
iki kez kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Dallar
siyah renkli iplikle işlenmiştir. Kullanılan diğer
renkler beyaz, sarı, yeşil ve pembedir. Çiçek tomurcukları sarı simle işlenmiştir. Kendinden
çizgili kumaş üzerindeki işlemelerde Türk işi ve
muşabbak tekniği kullanılmış olup, dokumanın
türü bezayağıdır.
Örneklerden üçüncüsü stilize çiçek motifli
peşkir Fotoğraf 3a,b ‘de görülmektedir.

Fotoğraf: 3a,b. 5.4.80 envanter numaralı
keten peşkir

37

ISPARTA MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT EL İŞLEMELİ PEŞKİRLER
FİLİZ NURHAN ÖLMEZ/BEGÜL ÖZKOCA

Fotoğraf 3a’da yer alan, 41x110 cm boyutlarındaki peşkir Kütahya’dan, 4.12.1980 tarihinde Müzeye alınmıştır. Keten dokuma peşkirin
kısa kenarları saçaklıdır. Desen şemasında,
motifler dokumanın iki ucuna iki tekrarlı kalın bir sıra halinde yerleştirilmiştir. Desenin
bordürü, üç adet yan yana renkli üçgenin, başında, ortasında ve sonunda tekrarlandığı, çok
renkli, ince bir çizgiden meydana gelmektedir.
Motif düzenlemesinde; çizgi bordürden sonra,
sırma işli, yay şeklinde bir daldan çıkan farklı
renkte yapraklar ve çiçeklerden oluşan sarmaşık, sarmaşığın bittiği yerden çıkan ve içe doğru boynunu uzatmış stilize yapraklı bir çiçekli
dal bulunmaktadır. Bu formun tam ortasında,
merkezi sırma işli, her biri farklı renkte, üç ya
da dört loblu dört adet taç yaprağı olan stilize bir çiçek ve bu çiçeğin hemen altında, çizgi
bordüre yakın bir pozisyonda, spiral kıvrımlı
stilize bitkisel figürler yer almaktadır. Bu motif
düzenlemesinin iki kez tekrarı ile desen kompozisyonu oluşturulmuştur. İki çiçek demetinin üst birleşme noktasındaki boşluğa, merkezi
sırma işli, karşılıklı taç yaprakları aynı renkte
olan stilize bir çiçek yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır. Peşkirdeki resimsel ifade
dikkat çekici olup, 18-19.yy Osmanlı peşkirlerini andırmaktadır. Bezayağı tekniğinde dokunmuş kumaştan peşkirin işlemelerinde kullanılan renkler; turuncu, sarı, kırmızı, pembe,
yeşil, mor ve mavidir. Motifler Türk işi ve tel
sarma teknikleriyle işlenmiştir.
Yüzey şeması beş tekrarlı motif dizilişi şeklinde
olan tek örnek Fotoğraf 4a,b ‘de görülmektedir.

Fotoğraf: 4a,b. 14.11.78 envanter numaralı keten
peşkir

Fotoğraf 4a’da yer alan, 45x118 cm boyutlarındaki peşkir Eskişehir’den, 22.8.1978 tari38

hinde Müzeye alınmıştır. Keten dokuma peşkirin kısa kenarı saçaklıdır. Motifler kısa kenarlarda, deseni dört bir tarafından çevreleyen
zigzak formunda bordür içerisine işlenmiştir.
Çerçeve görünümlü bordürün içerisine istiflenen kompozisyonun temel motifini, stilize
çiçekler, yapraklar arasında yer alan, beş kez
tekrar edilmiş oldukça stilize ağaç motifleri
oluşturmaktadır. Kumaş, bezayağı tekniğinde
dokunmuş olup, motifler hesap işi tekniği ile
işlenmiştir.
Yüzey şeması altı tekrarlı motif dizilişi şeklinde olan tek örnek Fotoğraf 5a,b’de görülmektedir.

Fotoğraf: 5a,b. 14.9.78 envanter numaralı keten
peşkir

Fotoğraf 5a’da yer alan, 40x80 cm boyutlarındaki peşkir Eskişehir’den, 22.8.1978 tarihinde Müzeye alınmıştır. Keten dokuma peşkirin kısa kenarları saçaklıdır. Desenin kısa
kenarda yer alan bordürünü alttan ve üstten
çerçeve içine alınmış zigzak motifi meydana getirmektedir. Bordürün hemen üzerinde küçük stilize bir vazodan çıkan, üç dal,
dallar üzerinde yapraklar ve dalların ucunda
çiçeklerden oluşan bir düzenlemeden meydana gelmiş motif yer almaktadır. Geometrik
formlu bu vazodan çıkan çiçek demeti altı kez
tekrar edilerek desen kompozisyonu oluşturulmuştur. Dokuma bezayağı olup, motiflerde kullanılan renkler yeşil, koyu pembe, mavi
siyah ve sarıdır. Motifler hesap işi tekniği ile
işlenmiştir.
Alanın çapraz çizgilerle düzenlendiği yüzey
şemasına sahip olan örnek Fotoğraf 6a,b’de
görülmektedir.
Fotoğraf 6a’da yer alan, 40x50 cm boyutlarındaki peşkir Kütahya’dan, 4.12.1980 tari-
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hinde Müzeye alınmıştır. Keten dokuma peşkirin kısa kenarları saçaklıdır. Kısa kenarlarda
bulunan desende; dama motifli iki bordürün
arasına, dikdörtgen çerçeve içinde, birbirine

Fotoğraf: 6a,b. 5.2.80 envanter numaralı
keten peşkir

bitişik merdiven motifleri yer almaktadır. Diğer örnekler gibi, zemin rengi beyaz olan bezayağı dokumanın işlemelerinde sırma, pembe,
kırmızı, kahverengi, mor, çağla yeşili ve mavi
renkler kullanılmıştır. Desen şemasında motifler dokumanın iki ucuna kalın bir sıra halinde
yerleştirilmiştir. Motifler hesap işi ve tel sarma
teknikleri ile işlenmiştir. 19-20.yy Osmanlı
peşkirlerinin etkisi dikkati çekmektedir.
Alanın çapraz çizgilerle düzenlendiği yüzey
şemasına sahip olan diğer bir örnek Fotoğraf
7a,b’de görülmektedir.

sında genellikle motifler dokumanın iki ucuna
kalın bir sıra halinde yerleştirilmiştir.
Alanın çapraz çizgilerle düzenlendiği yüzey şemasına sahip olan diğer bir
örnek Fotoğraf 8a,da görülmektedir.
Fotoğraf 8’de yer alan, 40x50 cm
boyutlarındaki peşkir, Kütahya’nın
Simav İlçesinden, 11.10.1979 tarihinde Müzeye alınmıştır. Keten
dokuma peşkirin kısa kenarlarından
birinin diğerinin motiflerinin bitim
yerine dikildiği gözlenmektedir. Bu
birleştirme işleminin peşkirin yıpranmış olan ucunu bertaraf etmek
amacıyla yapıldığı tahmin edilmektedir. Peşkirin kısa kenarları
saçaklıdır. Saçaklarında bükme
tekniği kullanılmıştır. Kısa kenarda yer
alan desen, sırma ile işlenmiş dama motifli
bordür ile başlamaktadır. Sırma ile işlenmiş
çerçeve içerisinde, sırma ve renkli ipliklerle
işlenmiş merdiven motifleri yer almaktadır.
Çerçevenin üstünde çeşitli renklerden oluşan
dama motifli üst bordür yer almaktadır. Motifler hesap işi ve susma teknikleri ile işlenmiştir. Desen şemasında motifler dokumanın iki
ucuna kalın bir sıra halinde yerleştirilmiştir.
Alanın basit sıralı olarak düzenlendiği birinci örnek geometrik motifli peşkir olup,
Fotoğraf 9a,b ‘de görülmektedir.

Fotoğraf: 8.
5.1.80 envanter
numaralı
keten peşkir

Fotoğraf: 7a,b. 5.3.80 envanter numaralı
keten peşkir

Fotoğraf 7a’da yer alan, 39x112 cm boyutlarındaki peşkir Kütahya’dan, 4.12.1980 tarihinde Müzeye alınmıştır. Kısa kenarları saçak
bükme tekniği kullanılarak süslenmiştir. Karelerden oluşan zikzaklı iki bordür arasında,
sırma ile işlenmiş dikdörtgen çerçeve içerisinde, yeşil, sarı, kırmızı, mavi, pembe renkli
ipliklerle işlenmiş, merdiven formunda çapraz
çizgiler yer almaktadır. Motifler Türk işi, tel
sarma teknikleri ile işlenmiştir. Desen şema-

Fotoğraf: 9a,b.
9.4.94
envanter
numaralı
keten peşkir

39

ISPARTA MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT EL İŞLEMELİ PEŞKİRLER
FİLİZ NURHAN ÖLMEZ/BEGÜL ÖZKOCA

25.6.1993 tarihinde alınmıştır. Peşkirin kısa
kenarları saçaklıdır. Mavi ve beyaz enine şeritler halinde dokunmuştur. Kısa kenarlarda
sıçandişi motifi üçer şerit halinde yer almaktadır. Oldukça sade olan bu örneğe benzeyen
5 örnek daha bulunmaktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Fotoğraf: 10a,b. 1.4.93 envanter numaralı
keten peşkir

Fotoğraf 9a’da yer alan, 73x35 cm boyutlarındaki peşkir Burdur’dan, 10.8.1994 tarihinde Müzeye alınmıştır. Kısa kenarı saçaklıdır ve bükme tekniği kullanılmıştır. Diğer
örneklerden farklı bir desen şemasına sahip
olan peşkirde, rapor desenli bir düzenleme
bulunmaktadır. Rapor deseni oluşturan ana
motif; köşelerinde baklava dilimi bulunan bir
karenin içerisine, dört adet geometrik taç yapraktan meydana gelen, stilize bir çiçek motifidir. Bu motif yan yana dört kez, uzunlamasına
onüç kez tekrarlanarak desen oluşturulmuştur.
Kumaş, iki yandan ortalanarak yerleştirilen
desende tek renk, pembe kullanılmıştır. Herhangi bir bordür veya kenar çizgisi kullanılmamıştır. Kumaşıyla da diğer örneklerden farklı
olan, beyaz, pamuklu peşkirin kumaş dokuması bezayağı tekniğindedir. Motifler ciğer deldi
tekniği ile işlenmiştir. Kendine has karakteristiği olan, özgün bir örnektir. Buna benzer
örnekleri, günümüz ev tekstilleri ve çeyizlik
dokumalarda sıkça görmek mümkündür.
Alanın basit sıralı olarak düzenlendiği bir diğer örnek ise Fotoğraf 10a,b ‘de görülmektedir.
Fotoğraf 10a’da yer alan, 73x39,5 cm boyutlarındaki peşkir Isparta İlinden Müzeye
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Geleneksel Türk işlemelerinin içinde önemli bir yere sahip olan peşkirler, Cumhuriyet
dönemi’nde işlevselliklerinin yanında, üzerine çeşitli iğne teknikleriyle yapılan bezemeleri ile de birer sanat eseri konumundadırlar.
Asırlarca süren saray-çarşı ve ev arasındaki
alış-verişler sonucu, Anadolu’da da benzerlik
ve farklılıklarla uygulanmaya devam etmiştir.
Bugün, müzelerde, antikacılarda, sandıklarda
ve özel koleksiyonlarda karşımıza çıkan peşkirlerin, Türk kültür varlıkları içindeki yeri ve
önemi kavranmalı, gereken ilgi ve değer verilmeli ve korunmalıdır. Isparta Müzesi’nin
Etnografya bölümünde el işlemeli peşkirler
adına yapılan araştırmada, çeşitli dönemlere
ait çok sayıda peşkir tespit edilmiştir. Müzede
yapılan incelemede Cumhuriyet dönemine ait
16 örneğe rastlanmıştır.
Peşkir kumaşlarında keten kullanılması, işleme ipliklerinde pamuk ve metal iplik kullanılması itibarıyla, Isparta Müzesi envanterinde bulunan Cumhuriyet dönemi peşkirlerinin, o dönemin karakteristik özelliklerini
taşıdığı sonucuna varılmaktadır.
Peşkirlerin kumaş dokumaları bezayağı tekniği ile dokunmuştur. İşlemeler ise; Türk işi,
hesap işi, susma, muşabak, kanaviçe, ciğer deldi, tel sarma ve tel kırma teknikleri ile süsleme
yapılmıştır. Dikdörtgen formda olan peşkirlerin kısa kenar ölçüleri 35 cm. ile 118 cm.
arasında, uzun kenar ölçüleri ise, 35 cm. ile 73
cm. arasında değiştiği görülmektedir.
Peşkirlerin kompozisyonlarında, eski örneklerden esinlenerek işlenen peşkirlerde
natüralist, yakın dönem peşkirlerinde stilize
bitkisel motifler kullanılmıştır. Ayrıca bazı örneklerde kumaşın kendinden desenli olduğu
görülmektedir. Çiçek, ağaç, yaprak, motifleri
yaygındır. Kenar bordürlerde ise geometrik
motiflerle süsleme yapılmıştır. Çiçek, yaprak
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figürleri ya kesit halinde, ya da yayılmış olarak
kullanılmıştır. Çiçek formlarında geleneksel
bir soyutlama olduğu söylenebilir. Çünkü çiçekler bir merkezin etrafında sıralanmış taç
yapraklar şeklinde figürleştirilmiştir. Yaygın
kompozisyon düzenlemesi şu şekildedir: Ana
motifler damalı su gibi belli bir hat ya da yatay çizgi üzerinde sıralanır. Birkaç kez tekrar
edilen iri ana motifler göze çarpar. Bunlar
arasında boşluklar küçük bağımsız yapraklar,
oldukça stilize çiçekler ile doldurulur.
Kompozisyon peşkirlerde genellikle alt ve
üst kısa kenara işlenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak bir peşkirde ise motif iç zemine dikdörtgen formunda ortalanarak yerleştirilmiştir.
Isparta Müzesi envanterinde bulunan Cumhuriyet dönemi el işlemeli peşkirlerde kullanılan
motiflerin geometrik, stilize, bitkisel motifler
olduğu dikkati çekmektedir. İşlemelerde belli
bir üslupsal özellik görülmemekte, bazılarının
eski örneklerden esinlenilerek yapıldığı dikkati çekmektedir. Ancak özgün bir karakteristik
özellik taşıyan örnekler de mevcuttur.
Peşkirlerin işlemelerinde; altın, gümüş, bakır gibi metal iplik, mor, koyu mor, pembe,
çingene pembesi, gülkurusu, yavruağzı, açık
şeker pembe, koyu pembe, açık yağ yeşili, açık
koyu su yeşili, açık koyu yaprak yeşili, koyu
gece mavisi, lacivert, açık koyu mavi, petrol
mavisi, boncuk mavi, kırmızı, bordo, narçiçeği
kırmızısı, domates kırmızısı, siyah, krom sarı,
sarı, liman sarı, açık kahverengi, açık koyu
mürdüm eriği renkleri kullanılmıştır. Tek
renkli (monokrom) veya çok renkli (polikrom)
bir sistemle uygulanmıştır. Çok renkli işlemelerde, bir rengin tonları veya değişik gruptaki
renklerin bir arada kullanıldığı görülmektedir.
Bir üründe ortalama en az 3 en fazla 8 adet
renkli ip uygulanmıştır.
Kenar temizleme tekniklerinde; kıvırma
tekniği, saçak bırakma tekniği, saçak bükme,
iplik çekme teknikleri ve düğüm tekniği kullanılmıştır. Bazı örneklerde ise peşkirin kenarlarından biri diğerinin motiflerinin bitim
yerlerine dikilmiş ve sadece tek bir kenara saçak bırakılmıştır.
Müzedeki peşkirlerin tamamı teşhir bölümünde sergilenemediği için depolarda muha-

faza edilmektedir. Sadece sayım zamanı havalandırılmaktadır. Saklama koşullarının yetersizliği nedeni ile küçük çekmecelerde üst üste
katlanmış vaziyette oldukça eski bir yöntem
olan naftalinleme işlemi ile korunmaya çalışılmaktadır. Üst üste katlanmış olarak muhafaza edilen peşkirlerin bazılarının boyamaları
birbirine geçmiştir, hepsinde katlama izi oluşmuştur. Bazılarının dokumaları da yıpranmış
haldedir. Daha özenli ve gelişmiş yöntemlerle
koruma altına alınması, fotoğraflanıp desenlerinin çizilmesi halinde önemli bir değere
sahip olan peşkirlerimizi gelecek yüzyıllara
taşımak mümkün olacaktır.
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Geçmişten Günümüze Erzurum’da
Ehram (İhram) Dokumacılığı
PAST AND PRESENT EHRAM WEAVING IN ERZURUM
FİKRİ SALMAN*-ZEYNEP KIRKINCIOĞLU**

ÖZET

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzurum yöresinde, coğrafi yapı ve iklim şartları nedeniyle hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Uzun ve sert geçen kış
günlerinde soğuktan korunmak için yünden dokunan ehram giymişlerdir.
Makalede, ehramın geçmiş ile günümüzdeki kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir. Ehramın dokunuşundan, örtünme şekillerinden, ehram üzerinde
kullanılan nakışların çeşitlerinden bahsedilerek çizimleri yapılmıştır.
Çalışmada alan araştırmasının yanı sıra kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda kitaplar,
dergiler, makaleler, tezler v.b. bilgilerden ve görselleren yararlanılmıştır. Ayrıca Erzurumda yaşayan,
tesadüfen ulaşılan kişilerle yüz yüze görüşme yapılmış, kullanılan ehramların fotoğrafları çekilmiş,
çalışma ehramın günümüzdeki mevcut hali ile de
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Erzurum, ehram, dokumacılık,
kıyafet, geleneksel giysi

*
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ABSTRACT

Because of the topography and climatic conditions people earn their life from stock breeding in
Erzurum and its locality located on Eastern Anatolian Region. İn long hard winter days people wear
clothes, which protect them from cold. One of them
is ehram, which is woven from wool.
This article gives information on the using of ehram
in the past and present.
Information is given by referring how it is woven,
how its style of covering is, and what kinds of embroideries are used on it. Within this context articles, journals, books, and thesis were used. People
were interviewed in and around Erzurum on the
matter. Photos of the ehrams used were taken. Also,
the study was supported with ehram’s situation in
our time.
Key Words; Erzurum, ehram, fabric, traditional
clothing, costume
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1. GİRİŞ

2. EHRAM

Sıcak bölge insanları ister istemez kendilerini serin tutacak ince pamuklu dokumalardan
elbiseler yapıp giyerlerken, soğuk bölge insanları da kalın yünlü kumaşlardan elbiseler yaparak giyinme zorunluluğunu duymuşlardır.
Tropikal bir bölge insanı ile kutup insanının
aralarındaki giyim kültürü farkı öncelikle
coğrafi temele dayanmaktadır. Bunun gibi
ülkemizin Güney Anadolu iklimiyle Doğu
Anadolu iklimi birbirinden çok farklı olduğundan bu yörelerde yaşayan insanların kendi
iklim koşullarına göre giyinip kuşandıkları
görülmektedir. Erzurum’un giysileri genellikle kalın yünlü kumaşlardan, kadifelerden ve
buna benzer çeşitli kumaşlardan yapılmakta,
özellikle de iç kısmı astarlanmaktadır (Salman ve Atmaca, 2009;11).
Aba tabiri, Erzurum’da giysi anlamında kullanılmaktadır. Abacı ise, elbise diken demektir. Erzurum’da giysilerin dikim ve hazırlanması “abacı” denilen esnaf zümresi tarafından
gerçekleştirilirdi (Atılcan, 1991; 89).
Erzurum ve civarında görülen geleneksel
erkek kıyafetleri gerek geçmişte gerekse günümüzde hâlâ benzer özelliklerini korumaktadır. Erkek kıyafetlerini; fes-sarık, gömlek,
yelek, kaytan, kazeki, zığva, şalvar, dizleme çorap, tozluk, cistik, pabuç, gümüş köstek, pazubent (Kolun pazu kısmına takılan aksesuar),
silahlık, mendil oluşturmaktadır (Anonim 1).
Erzurum geleneksel kadın kıyafetlerini ise;
Kofik, leçek (yazma), bindallı (kadama), entari, cepken, içdonu (dizlik), şalvar, ehram,
çarşaf, karnavas bezi örtüler, yemeni, pabuç,
potin, nalın, dizleme, çorap, gümüş kemer,
mendil oluşturmaktadır (Çelik, 1997, 24).
Kadınların giydiği üç etek, kadama (bindallı) gibi giysiler, zamanla yerini günümüzün
modern giyimine bırakmıştır. Bununla birlikte bazı kadınların sokağa çıkarken, hâlâ ehram
ve çarşaf giyenlerine rastlanmaktadır.
Bu araştırmada mevcut durum ortaya konulmaya çalışıldığından tarama modeli uygulanmıştır. Tarama modeli kapsamında kitaplar, dergiler, ansiklopediler, makaleler, tezler
v.b. internet kanalıyla ulaşılan bilgilerden ve
görselleren yararlanılmıştır.

Ehram(İhram); kullanımı açısından tarihsel
geçmişi Yunan ve Romalılara dayanacak kadar eskidir. Sözlük anlamında “İhram”; Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de
Berberilerin büründükleri geniş, beyaz yünlü
çarşaftan giysi olarak tanımlanır. Müslümanların ise dini görevlerini yerine getirirken
kullandıkları örtünme şeklidir. Kâbe’ye giderken hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü,
yün yaygı anlamında ve kelime olarak ise “hac
hali” için kullanılan terimdir. Ehram, baştan
ayaklara kadar inen ve gözler açıkta kalacak
şekilde el yardımıyla yüze bürünen (yüzün
kapatılması) kadın boy örtüsüdür (Çomaklı,1998;74). Bu giysi, yörelere göre malzeme
ve işçilik olarak çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde özellikle Erzurum, Ağrı, Van, Elazığ, Bayburt gibi yörelerimizde kullananlar
bulunmaktadır (Kılıç, 1996;103).
Erzurum’da ehramlar “culfa” denilen dokuyucular tarafından üretilmektedir. Sözlüklerde
“Culfa” sözcüğüne rastlanılamamış, Osmanlıca sözlüklerde “Culah ve Çulha” sözcükleri;
çul dokuyan, fakirlerin giydiği kaba kumaşı
dokuyan manasını içine almaktadır (Bulut,
1989; 176). Erzurum yerli halkının “Çulha”
sözcüğünü “Culfa” ya dönüştürdüğü, “İhram”ı
da “Ehram” olarak telaffuz ettiği bilinen bir
gerçektir. Elli atmış yıl önce ehramcılık (ihramcılık) Erzurum’da tutulmuş ve yapılmış
ayrı bir meslek dalı idi. Elli yıl önce eski Belediye Binası, Vakıf İşhanı’nın arkasında kalan
sokaklar, kalenin altındaki sokak aralarındaki küçük dükkânlar, o yıllarda ehramcılar ve
culfalar çarşısıydı. Bu çarşıya “Kemeraltı” da
derlerdi. Ehram tezgâhları, üstü tuğla kemerli
dükkânlar içerisindeydi. Herhalde dükkânın
tonoz ve kemer örtülü oluşundan buraya Kemaraltı deniliyordu. Culfalar, sokağa diktikleri 80-90 cm boyundaki üç beş demir çubuğa
ellerindeki iplik yumağını gerer, sanatını örgü
örgü süsleyecek, o demir çubuklar önünde
dans eder gibi bir baştan bir başa gider gelirlerdi. Ehramın boy iplikleri bu demir çubuklar arasında ayarlanır, sonra dükkânın
içine alınarak tezgâhlarda dokunurdu. Ehram
dokumacılığında kullanılan iplikler (teller)’in
43

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZDE ERZURUM’DA EHRAM (İHRAM) DOKUMACILIĞI
FİKRİ SALMAN-ZEYNEP KIRKINCIOĞLU

büküm işlemi (eğirme) herhangi bir makina
kullanılmadan elle yapılmaktaydı. Ehramların
iplikleri (çözgü ve atkı) elle büküldüğü için, incelik ve kalınlıkları büken (eğiren) kişiye göre
değişmekteydi. Ehramlık iplerde büküm ne
kadar ince gerçekleştirilirse, o kadar kıymetli
olurdu. Culfalar da buna göre ipliklere kıymet
biçerlerdi. Ehramın bükümüne göre değeri arttığı ve iyi bükülen ip dokumada güzel durduğu
için, çoğunlukla iplikleri ehramı dokutan kişi
bükerdi. Bu yüzden iplikleri büken kişi, büküm
işlemine özen gösterirdi. O zamanlarda mahalle aralarında, kapı önlerinde elinde teşi ile iplik büken kadınlara çokça rastlanırdı (Atılcan,
1991; 110). Culfada iplik tartısı, tarihi akışa ve
geleneğe uyularak yumurta ile yapılırdı. 4 Yumurtanın ağırlığına “I Tuğt” denir, 6-7 Tuğttan
bir ehram yapılabilir. Bu da tahmini olarak 1
kg gelirdi. Ehram ve ipliğinin tartılmasında
eskiden “Tuht” diye tabir edilen ağırlık ölçüsü,
günümüzde de kullanılmaktadır. Culfaya iplik
götüren kadının ipliği yumurta ile tartılır, sonra ehram kendisine verilirken aynı tartı sistemi
uygulanırdı (Çelik; 1997, 33).

Resim 2: Kamçılı Ehram dokuma tezgâhı
Kaynak: Çelik, 1997; 7

1 Tuht =50 dirhem = i 50 gr’dır.
Erzurum’da dokunmuş bir ehram, 5 m. uzunluğunda, 90-100 cm enindedir. Ehram ölçülürken “Halebi” diye bir ölçü kullanılmaktadır. 1
Halebi 75 cm’ye eşittir. 7,5 Halebiden 1 Ehram
boyu çıkarılmaktadır. Ehramlar iki parça halinde dokunur. Dokunan her parça daha sonra birbirine dikilir. Birbirine dikilen ehramın ebatları
250 x 185 cm civarındadır (Çelik; 1997, 32).
Ehramlar saf koyunyününden yapılır. Bu
yüzden siyah, kahverengi, kahverenginin tonları ve açık beyazın tonları gibi doğal renkler, ehramda kullanılan renkleridir (Kılıç, 1996; 104).

2.1. Ehram’da Kullanılan Nakışların
İşlenmesi ve Çeşitleri

Resim 1: Ehram bürünmüş genç kadın
Kaynak: Çomaklı, 2008;75
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Ehramın dokuması yapılırken, müşterinin isteğine göre seçtiği nakış dokunmaktadır. Ehramın nakışlanmasında dokuyucu 1/1 bezayağı dokumayı sürdürürken, önceden renkleri
ayarlanarak, ipler her tefe vuruşundan sonra
nakışın şekline göre sayılmaktadır. Dokuyucu elleriyle bu ipleri çözgülerin arasından
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geçirmektedir. Birinci sıradaki nakış bölümü
tamamlanınca, ayakça ile gücü kaldırılıp ağızlık açılmakta ve bir sıra atkı bu ağızlık içine
mekikle geçirilmektedir. Tarak yardımı ile ve
elle yerleştirilen nakış ipleri ve içine dokuma
(atkı) ipi sıkıştırılmaktadır. İkinci ve diğer sıralarda nakış ipleri sırasıyla yerleştirilip, nakış
tamamlanmaktadır (Çelik, 1997; 70).

Fotoğraf 1: Saat kordonu deseni (Z.KIRKINCIOĞLU
25.07.2012)

2.1.2. Pirinç deni

Resim 3: Ehram dokuyan bayanlar.
Kaynak: Çomaklı, 2008; 71

Erzurum’da en yaygın kullanılan nakışlar
şunlardır; Saat Kordonu, Pirinçdeni, Kişniş
Çöpi (Hanımeli), Reyhan Dalı, Ceviz Kanadı, Antika, Uçan Kuş, Elma Şeleği, Yıldızın
Oynayışı, Çark Yıldızı, Elmas Küpe, Mercimek, Arı Dala Kondu, Ceylan Boynuzu, Nar
Çiçeği, Mum Desteği, Saç Örgüsü, Hurma,
Düz Sıra, Tavan örneği vs. Bunların dışında; Haşiye ve Aynalı Kutu (peten) isimlerini alan, ehram çerçevesini oluşturan nakışlar
bulunmaktadır. Aslında Aynalı Kutu da bir
haşiyedir. Sadece ona özel bir isim verilmiştir
(Çomaklı, 2008; 71 & Çelik, 1997; 70).

2.1.1. Saat Kordonu
Bu nakış, ehram kullananların en çok tercih
ettiği, piyasada en çok tutulanlardandır. Saat
kordonu, birbirini tamamlayan bir nakıştır.
Saat Kordonunda, 32 tane sırada nakış tamamlanmaktadır. Buna yörede “Çiçek” denilmektedir. Çiçeği takip eden kollar 20 tanedir.
Sonra her koldan yeniden çiçek açılmaktadır
(Fotoğraf-1), (Çelik, 1997; 72).

Pirinç deni, adından da anlaşıldığı gibi pirinç
tanesi gibi yüzey üzerine serpiştirilmiştir. Yöre
halkı pirinç tanesini “pirinç denesi”, “pirinç
deni” şeklinde kendi ağzıyla değiştirmiştir.
Tekli pirinç deni, çiftli pirinç deni şeklinde
çeşitleri vardır. Tekli pirinç deninin üç kollusu
olduğu gibi, dört kollusu da vardır. 6 tanede
bir ip gerilmekte ve araya iki tel atılmaktadır.
Şekle göre üç ve dört defa tekrarlanmaktadır.
Şekil böylece devam ettirilmektedir. Pirinç
deni gibi taneli şekillerde aradaki mesafe, ya
göz kararıyla ya da standart bir ölçü aleti alınıp yapılmaktadır (Çelik,1997; 73)(Çizim 1).

Çizim 1: Pirinçdeni
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

2.1.3. Kişmiş Çöpi (Hanımeli)
Kişmiş (Kişniş) otuna (Aş otu, üzüm kurusu) benzediği için bu isim verilmiştir. Kişmiş
Çöpi, bir kaide üzerine oturtulmuş, yanlardan
çıkmalı, dört koldan oluşmaktadır. Kendisi
ile beş kolludur. Sanki beş kollu bir şamdanı
andırır. Ayrıca “Hanımeli” denmesinin sebebi ise; beş parmağı hatırlatan çıkıntılarının
olmasıdır (Resim-6). Pirinç deni gibi taneli
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olduğu için, yüzeye serpiştirilmiştir (Çelik,
1997; 73).

den üç tane pirinç deni çıkmaktadır. Reyhan
dalı taneli olduğu için bu motif ehram yüzeyine serpme şeklinde yapılmaktadır (Çizim
4- Fotoğraf 3).

Çizim 2: Kişmiş Çöpi/Fotoğraf 2:Kişmiş Çöpi
( Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

2.1.4. Uçan Kuş
Uçan kuş nakışı, havalanmış bir uçağı ya da
bir kuşu hatırlatmaktadır. Bu yüzden olsa gerek bu ismi almıştır. Ana gövde üzerine oturtulmuş üçgen bir baş, başın yanından çıkan
karşılıklı pirinç deni nakışından kanatlar ve
gövdenin arkasında karşılıklı çıkmış pirinç
deni nakışından kuyruk yer almaktadır. Bu
nakışta taneli olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir (Çelik, 1997; 78), (Çizim 3).

Çizim 3: Uçan kuş-Ceviz Kanadı (Z.KIRKINCIOĞLU
25.07.2012)

2.1.5. Ceviz Kanadı
Ceviz Kanadı, bir orta bölümün dört tarafından çıkan üç kolun oluşturduğu, çokça kullanılan nakışlardandır. Ceviz Kanadı ismini,
kırılmış ceviz tanesinin içindeki iç cevizin
şeklinden almaktadır. Motife dikkatlice bakıldığında aynen ceviz içine benzediği görülür.
Yandaki dörtlü çıkmalar Pirinç deni nakışına
benzemektedir. Ceviz Kanadı, taneli olduğu
için diğerleri gibi yüzeye serpiştirilmektedir
(Çelik, 1997; 77), (Çizim 3).

2.1.6. Reyhan Dalı
Adından da anlaşıldığı gibi reyhan dalının, bir
dal üzerinden üç tane yaprak veya reyhan bitkisi çıkması şeklindedir. Ya da bir dal üzerin46

Çizim 4: Reyhan Dalı deseni
Fotoğraf 3: Reyhan Dalı (Z.KIRKINCIOĞLU
26.07.2012)

2.1.7. Antika
Antika, üçgen bir kaide üzerine oturtulmuş
üçgenin üç tarafından çıkan, üç kollu bir şekildir. Bu çıkan kollar pirinç deni motifindeki
gibidir. Antika nakışının nereden esinlenerek
isimlendirildiği tespit edilememekle birlikte,
kanatlarını açmış bir kuşu andırmaktadır. Antika, taneli olduğu için (yani herhangi bir dala
veya yere bağlı olmadığı için) diğerleri gibi
yüzeye serpiştirilmektedir. Antika motifi, ehramda çokça kullanılan nakışlardandır (Çelik,
1997; 77), (Çizim 5).

Çizim 5: Antika Nakışı-Elma Şeleği
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

2.1.8. Elma Şeleği
Elma Şeleği, ortadan yarılmış bir elmanın görüntüsündedir. Şelek yüz, alın gibi manalara
gelmektedir. Buradaki manası elmanın yenmiş halidir. Elma Şeleği, karşılıklı iki hattın
artı (+) şeklinde oturtulmasıyla temellenmektedir. Karşılıklı iki ucu sırt sırta verilmiş, iki
kollu pirinç deni nakışı konulmaktadır. Diğer
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tarafta kalan iki uca da, üç kollu pirinç deni
nakışı konmaktadır (Resim 8). Bu nakış da taneli olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir
(Çelik, 1997; 78), (Çizim 5).

2.1.9. Yıldızın Oynayışı
Yıldızın Oynayışı, adından da anlaşıldığı gibi
bir yıldızı andırmaktadır. Bir noktadan çıkan 8
kollu yıldız nakışı, çizgisel halde yer almaktadır. Bu nakış taneli olduğu için, yüzey üzerine
serpme şeklinde bir ölçüm aracı kullanılarak
veya göz kararı ile yapılmaktadır (Çizim 6).

2.1.12. Arı Dala Kondu
Arı Dala Kondu nakışı bir kelebeğe, bir arıya
ya da herhangi bir uçan böceğin şekline benzemektedir. Arı Dala Kondu nakışının ortasında uzun bir çubuk, iki ucunda birbirine ters
ikili pirinç deni nakışı yer almaktadır. Çubuğun ortasından dört tarafa doğru gelişen, dört
kollu pirinç deni nakışı açılmaktadır. Bu nakış taneli olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir.
(Çelik, 1997; 80), (Çizim 7).

Çizim 8: Mercimek (Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)
Çizim 6: Yıldızın Oynayışı- Çark Yıldızı
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

2.1.10. Çark Yıldızı
Çark Yıldızı nakışı ile Yıldızın Oynayışı nakışı birbirlerinin hemen hemen aynısıdır. Çark
yıldızı nakışında, Yıldızın Oynayışı nakışının
uçlarına dönence oluşturan, aynı yönlerde çizgi flamaları yer almaktadır. Bu nakış da taneli olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir
(Çelik, 1997; 80), (Çizim 6).

2.1.11. Elmas Küpe
Elmas Küpe, Kişmiş Çöpi nakışındaki gibi,
uzun bir çizginin uçlarından çıkan iki kola
sahiptir. Altlı üstlü olmak üzere şekillendirilmekte, bu hali ise üçlü şamdana benzemektedir. Uzun çizginin ortasından çıkan, karşılıklı
iki tarafta iki pirinç deni nakışı yer almaktadır. Bu nakış taneli olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir (Çelik, 1997; 80), (Çizim 7).

Çizim 7: Elmas Küpe-Arı Dala Kondu
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

2.1.13. Mercimek
Mercimek nakışı, üç tane yuvarlak tanenin
yan yana gelmesiyle oluşmaktadır. Her bir tanenin ortasından yatay çizgi geçmektedir. Bu
nakış taneli olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir. Dizilişi daha çok dik olmaktadır. (Çelik,
1997; 80), (Çizim 8).

2.1.14. Ceylan Boynuzu
Ceylan Boynuzu nakışı, adın da anlaşıldığı
gibi ceylan boynuzuna benzemektedir. Bir kaide üzerinde etrafa yayılmış kollar, tıpkı ceylan boynuzu gibidir. Ceylan Boynuzu nakışı,
bir çizgi üzerinde oturtulmuştur. Kare şeklindeki gövde, baş aşağı gelecek şekilde bir ucuna
oturtulmuştur. Geriye kalan sağ ve sol taraftaki uçlarında büyük “E” harfi şeklinde eşit üç
kollu çıkıntılar yer almaktadır. Tepede ise, iki
tarafa bakan “E” şeklinde kollar, Alt çizgide
kompozisyonu tamamlayan “E” harfi yer almaktadır. Ayrıca karenin ortasını tamamlayan
bir “E” harfi de burada bulunmaktadır. Ceylan boynuzu nakışı yüzey üzerinde müstakil
olarak yer aldığı gibi, haşiye olarak da kullanılmaktadır (Çizim 9). Zor bir nakış olduğu
için ehram dokuyucuları fazla yapmamaktadır. Nar Çiçeği, Mum Desteği, Saç Örgüsü,
Burma gibi nakışlar fazla kullanılmadığı için
gitgide unutulmuştur. Bu yüzden ehram do47
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kuyucuları bu nakışların sadece isimlerini bilmektedirler (Çelik, 1997; 82), (Çizim 9).

Çizim 9:Ceylan Boynuzu (Z.KIRKINCIOĞLU
25.07.2012)

2.1.15. Düz Sıra Bağlama
Günümüzde fazla kullanılmayan Düz Sıra
Nakışı, 1997’li yıllarda Yakutiye Medresesi Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenen ehram
tezgâhı üzerinde bulunmaktadır. Düz sıra
bağlama nakışı, düz sıra halinde sıralanmış
ince dokuma ve uzatmalardan oluşmaktadır.
Bir tek hatta beş sıra içine dokuma (atkı) kullanılmıştır. Belli aralıklarla bu sıra takip edilmiştir. Ayrıca aynı nakış içine dokumalara ters
olarak, uzatma şeklinde düz sıra ipler konularak haşiye görevini almıştır. Bu nakış daha çok
beyaz renk dokuma üzerine, beyaz renkte düz
sıra ile nakışlanmıştır (Çelik, 1997; 82).

haşiye; dipnot, kenar manalarına gelmektedir. Ehramda ise, ehramın kenarını çevreleyen
desen, motif veya nakışlardır. Ehram üzerinde bir kaç çeşit nakış olarak kullanılmaktadır.
Bunlardan iki tanesi “haşiye” adı ile anılmaktadır. Bu haşiye nakışı, dört atlamalı sayılarla,
dört tane basamağı oluşturduktan sonra bir
hat ile şekil kesilmektedir. Bu nakışı iki taraftan uzanan ikişer çiftlik hat çevrelemektedir.
Hattın içinde bulunan basamak nakışları tek
hatla yapıldığı gibi, çiftli olarak da yapılmaktadır. Ayrıca, haşiye olarak zikzak şeklinde
bir nakış da kullanılmaktadır. Bu nakış, önceki haşiyedeki gibi ikişer çiftlik, iki taraftaki
hat içerisine sırt sırta vermiş zikzak nakışın
bahsedilen hat içerisinde tekrarlanmasından
oluşmaktadır (Fotoğraf 4), (Çelik,1997; 85).

Fotoğraf 4: Tekli Haşiye
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)
Çizim 10:Ceylan Boynuzu (Z.KIRKINCIOĞLU
25.07.2012)

2.1.16. Tavan Örneği
Tavan örneği, eskiden köylerde iplikerin boyanmasıyla yapılan, diğerlerinden çok farklı
bir dokuma çeşididir. Daha çok yeşil, kırmızı
ve yünün doğal halindeki renkler kullanılmaktadır. Günümüzde bu örnek ehramcılar tarafından kullanılmamaktadır. Boyanmış renkli
ipler, uzatma ipleri arasına yerleştirilmektedir.
İçine dokuma ipleri, farklı renkte masuralara
sarılarak geçirilir. Ortaya çıkan dokuma, günümüzde tekstil fabrikalarında “ekose” tabir
edilen kumaş dokuma ile aynıdır. Tavan Örneği dokuması, dokumanın içinde kullanıldığı gibi, haşiye olarak, mendil kenarı olarak da
kullanılmıştır (Çelik, 1997; 85).

2.1.17. Haşiye
Osmanlıca-Türkçe sözlüğe bakıldığı zaman
48

2.1.18. Aynalı Kutu (Peten)
Aynalı Kutu nakışı, ehramın haşiye bölümünde ve iç yüzeyinde kullanılmaktadır. Yaygın
olarak haşiye biçiminde kullanılmaktadır. Yörede buna “Peten” adı da verilmektedir. Aynalı
Kutu nakışı, dört sıralı dört basamağın karşılıklı kare oluşturması ile tamamlanmaktadır. Ortasında “+” şeklini andıran ikili nakışla
kompozisyon doldurulmuştur. Aynalı Kutu
nakışı istenirse diğer haşiyelerde olduğu gibi
hat olarak da kullanılabilmektedir. Dokuma
işlemi sürdürülürken, bir taraftan da adı geçen
nakışlar isteğe bağlı olarak dokuma içerisine
farklı masuralara sarılmış iplikerle işlenerek
yerleştirilmektedir (Çizim 11), (Çelik,1997;
88).
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Çizim11:Aynalı Kutu
(Z.KIRKINCIOĞLU 25.07.2012)

Sonuç olarak ehramın genel dokunma şekline ve desenlendirilmesine bakıldığında; Fethiye-Üzümlü bezi veya Burdur-İbecik dastar
dokuma yapısı ile aynı kökende olduğu söylenebilir. Desenlerin, renklerin ve yerlerin
yerleştirilmesi gibi öğeler ise yerel farklılık
taşımaktadır (Atalayer ve Usluca, 2011;).Ayrıca yörenin iklim şartlarına bağlı olarak hammaddede yün tercih edilmiştir.

kenar, başın üstüne atılır. Bundan sonra bir
eli ile yaşmak tutulur gibi gözler altından yüz
kapatılmaktadır. Ayrıca örtülen ehram üzerine “atkı” denilen, bir kısmı ekose dokunmuş,
eskiden pamuklu veya yün, şimdilerde sentetik yünlü elyaftan yapılan örtü örtülmektedir.
Erzurum’da kadınlar tarafından örtülen ehramda, püsküllü olan bölümün bir ucu ayaklar
hizasında, yere paralel tutulmaktadır. Ayrıca
iki parçanın dikildiği ek yeri, kadının belini
ince bir çizgi halinde sarmaktadır. Felenek
adı verilen kenarlar, karın hizasında öne gelmektedir (Fotoğraf 5-6-7), (Çelik, 1997; 90).

2. 2. Ehramın Örtünme
(Bürünme) Şekli
Ehramın kadınlar tarafından kendine özgü
bir örtünme üslubu vardır. Ehram örtünmek
isteyen bir kimse, alttan giysisinin üstüne bel
bağı bağlamış olması gerekir. Önce ehram
ortalandıktan sonra çene altına kadar yüzü
kapatılacak biçimde başa örtülür. Etek boyu,
ehramı içerden çekip bel bağının arasına sokmakla ayarlanır. Sağ ve sol kalça üstünden çekilerek bel bağının arasına sokulur. Aynı işlem
arkada da uygulanır. Son olarak yüzü kapatan

Fotoğraf 5: Ehram örtünme şekli (Z.KIRKINCIOĞLU
24.07.2012) Görülen Kişi: Nevriye Göktaş

Fotoğraf 6: Ehram örtünme şekli (Z.KIRKINCIOĞLU
24.07.2012)

Fotoğraf 7: Ehram örtünme şekli (Z.KIRKINCIOĞLU
25.07.2012) Görüşülen kişi Ülvan Tarih
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3. Günümüzde Ehram Kullanımı
Ehram, Erzurum’da yaşlı kadınların, köylerde ise hemen hemen bütün kadınların dışarı
çıkarken üzerlerine örttükleri bir sokak giysisidir. Yaşlı kadınlarda gün geçtikçe ehram
kullanımı azalırken, genç kadınlarda bu oran
daha da düşüktür. Ancak günümüzde kız
meslek liselerinde yapılan çalışmalarla Ehram
kumaşının ev süsleme tekstilinde masa örtüsü, yatak örtüsü olarak kullanılması, bazı tasarımcılar tarafından da etek, ceket, yelek, palto
gibi gündelik giysi olarak yeniden tasarlanıp
piyasaya sunulması, ehramın çeşitli şekillerde
değerlendirilmeye başlandığının göstergesidir.

Resim 4: Ehram
kumaşı üzerine
kadama işi masa
örtüsü- Ehram
kumaşından
yapılmış döpiyes.
Kaynak: Çomaklı,
2008; 73

Resim 6: Tasarımcı özlem süer tarafından ehram
kumaşı kullanılarak tasarlanmış paltolar
Kaynak: Anonim 3 (Baksı Müzesi)
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Resim 7: Tasarımcı Özlem Süer tarafından ehram
kumaşı kullanılarak yapılmış giysiler
Kaynak: Anonim 3(Baksı Müzesi)

3. SONUÇ
Ehram; geçmişte bütün Erzurumlu kadınların, kullandığı yünden dokunmuş kumaştan
yapılan bir sokak giysisidir. Günümüzde ise
ehram, daha çok düğünlerde gelinin başına
örtülerek, gelinin çeyizi olarak sandıklarını
süsleyen; cenazede tabutların üstüne örtülerek
kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır.
Gelişen toplumumuzun diğer devletlerle
irtibatı, çağa ayak uydurma isteği, teknolojinin ve endüstrinin ortaya koyduğu alternatifler karşısında bütün alanlarda olduğu gibi
el sanatlarımızdan biri olan giysilerimizi de
etkilenmektedir. Bu ortamda ehram nasibini alan giysilerimiz arasındadır. Ehram, günümüzde dış giysiden çok ev tekstili olarak
kullanılmaktadır. Kız Meslek Liseleri başta
olmak üzere, Erzurum ve çevresindeki birçok
kurumun (Halk Eğitim Merkezi, Kudaka1*,
İş-Kur v.b.) katkısıyla yatak örtüsü, masa örtüsü, seccade, sehpa örtüsü v.b. gibi ev tekstili
ürünleriyle tekrar karşımıza çıkmakta, yeni bir
Pazar oluşturmaktadır.
Ayrıca ehram dokumacılığının yanında ehram kumaşı ile (Başta modacı Özlem Süer
olmak üzere) bazı tasarımcılar, dokunmuş
ehramdan günün modasına uygun tasarlanmış dış giysiler (ceket, palto, pardösü v.b.)
yapmaktadır. Ancak bunlar henüz seri üretime geçmemiş, şu an proje kapsamında devam
etmekte olan çalışmalardır.
Yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması ile
yeni pazarlar oluşturulması, ehram dokumacı1*

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)
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lığının daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Gelişen teknolojiden de faydalanılmalıdır.
Ancak geleneksel ile çağdaş olanın sınırlarının çok iyi belirlenmesi, yeni ürünler elde
edelim derken, tarihi ve kültürel mirasımızın
yozlaştırılması, bozulması ya da kimliksiz bir
üretime geçilmesine de izin verilmemelidir.
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Taşpınar Örneklik Halıları
THE PATTERN CARPETS OF TAŞPINAR
AYSEN SOYSALDI*-PAKİZE KAYADİBİ**
ÖZET

Halıcılık geleneksel Türk sanatlarımız
içinde önemli bir yere sahiptir. Göz nuru
ve el emeğiyle İlmek ilmek dokunan halılar geçmişten günümüze kalan kültür
mirasıdır. Halıcılık 20. yüzyıl ortalarına
kadar Türkiye’nin her bölgesinde hem
satış hem de halkın kendi ihtiyaçları için
sürdürülmüştür. 21.yüzyılda ise halıcılık
bazı merkezlerde devam etmektedir.
Aksaray ve çevresi Selçuklular döneminden günümüze kadar halıcılığı ile ünlüdür. Aksaray’a bağlı Taşpınar kasabasında kadınlar tarafından kurulan derneğin
halı atölyesinde tezgâhlar çalışır durumdadır. Halı dokumacılığı orta yaş
grubu kadınlar tarafından ek gelir
kaynağı olarak yapılmaktadır. Taşpınar ve çevre köylerde dokunan
halıların ortak özellikleri hammaddesinin saf yün olmasıdır.
Taşpınar dokuyucuları halı desenlerini ezbere veya daha
önceden dokunmuş, sadece
motif (yangış-bezek) örnekleri içeren örneklik halılardaki motiflere bakarak
dokurlar. Bu örneklik halılarda çeşitli motifler tekrar edebilecek bir rapor olarak
dokunmuştur. Tarihi Taşpınar Halısını
Yaşatma Derneği atölyesinde 8 adet örneklik halı tespit edilmiştir. Örneklik halılar, en yenisi 40 yıllık ya da daha eski
olup, Taşpınar halılarının renk ve motif
kataloğunu oluşturmaktadır.
Taşpınar halılarında desenler bölgeye has ve orijinaldir. Halılarda hammadde olarak doğal yün ipliği, doğal boyar maddelerle boyanarak
kullanılır. Bitkisel boyarmaddelerle yün boyama, görerek, uygulayarak öğrenilmiş ve geleneksel
yöntemlerle günümüze gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: halı, Taşpınar, örneklik halı.

ABSTRACT

Handmade carpeting has an important
place in traditional Turkish arts. The Carpets weaved knot by knot with great
efforts, are the cultural heritage carried
through the past to present. Until middle
of 20 century, in every region of Turkey
carpet weaving had continued for both
sales and their own needs of the people.
Aksaray and the surrounding area is
famous for its carpets Seljuk era to the
present day. The carpet looms are working in workshop association established
by the women in the town Taspinar of
Aksaray. Carpet weaving is done as a additional income for middle-aged women.
The common features of Taspinar and
surrounding villages handmade carpets’s
raw material is pure wool.
Handmade carpeting still is kept in the
town of Taspinar located Aksaray city,
the Central Anatolia region. The Taşpınar
carpet weavers have been weaving the
sample carpets by memorizing or copying carpet patterns at which contains
only the samples of motifs that were previously woven. Different motifs were woven in these sample carpets as a report
to be repeated again. At the workshop
of Alive Association of History Taspinar
Carpets eight sample carpets were determined. These samples the color and
pattern catalog of Taşpınar carpets of
which the newest is 40 years old or older.
Designs of Taspinar carpets are original.
The natural wool yarn dyeing with herbal dyestuffs are used as a raw material
on carpets. The wool dyeing using herbal
dyestuffs is passed from one to another
by watching and applying the traditional
methods to the present day.
Keywords: carpet, Taspinar, the pattern
carpet.

* Prof., Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, e-posta: asoysal@gazi.edu.tr
** Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak., El Sanatları Eğitimi Bölümü, e-posta: pdubus@gazi.edu.tr
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1. Giriş
Türk kültür tarihinde önemli bir yeri olan
Pazırık kurganlarından çıkarılan Pazırık halısı dünyanın ilk düğümlü halı örneğidir ve
milattan önce 3. ya da 5.yy.lara tarihlenmektedir. Halının tarih boyunca Türk dokuma
sanatlarından biri olduğu çeşitli kaynaklarca
belirtilmektedir. Anadolu halıcılığı ise sanat
tarihciler tarafından Selçuklular döneminden
bu yana yüzyıllar itibariyle ve yörelere göre örneklendirilmektedir. Halı; yaygı, yastık, minder, sedir örtüsü, terki (eyer halısı ve heybesi)
ve duvar halısı gibi birçok ihtiyaca cevap veren
ürünlerde uygulanan düğümlü ve havlı yüzeyli
bir dokuma sanatıdır(Aslanapa 2005:13-16).
Bu dokuma sanatımızın en eski ve önemli
merkezlerinden biri de Aksaray’dır. Araştırma
yöresi olan Taşpınar, Aksaray’ın halı dokuma merkezlerinden biri olup, halıcılık adına
önemli eserler üreterek, Taşpınar halıları adıyla bilinmektedir. Bu çalışmada Taşpınar’da
satılmak üzere üretilen halıların dokumasında
kullanılan örneklik halılar ele alınmıştır.
Selçuklu devri Aksaray halıları hakkında
tarihi kaynaklar ve seyahatnameler bilgi vermektedir. 1271’de Anadolu’ya gelen Venedikli Marko Polo seyahatnamesinde “Dünyanın

en iyi ve en güzel halıları burada yapılır” ifadesi bulunmaktadır. Ebu’l-Fida, 1274’de ölen
İbni Said’e atfen “Aksaray’da Türkmen halıları yapılıp dünyanın her ülkesine ihraç edilmektedir” bilgisini verir. Miladi 1331 yılında
Aksaray’a gelen İbn-i Batuta “Aksaray’da koyun yünüyle dokunan halı ve kilimlerin şehrin
adıyla tanınmış olduğunu ve örneklerine başka bir yerde rastlanmadığını” söyler. Ayrıca bu
halıların Mısır, Suriye, Irak, İran, Hindistan
ve çin’e ihraç edildiğini de belirtir(Aslanapa,
Durul 1973:17-34;Parmaksızoğlu 1971:133).
Osmanlı döneminde de Aksaray’da halı
dokuma geleneği devam etmiştir. Osmanlı
dönemi Aksaray halılarına ait bilgiler 1837
yıllarında Aksaray ve çevresini gezen İngiliz
seyyah W.J. Hamilton seyahatnamesinden
öğrenilmektedir. Hamilton Aksaray’da halı
ipinin boyanmasında kullanılan kök boyanın
yetiştirilmesini anlatır. Ayrıca Sultan Abdülaziz devrinde yayınlanan M.1875 tarihli
Konya salnamesi’ndeki birçok kayıtta Niğde
sancağının tarım ve sanayi ürünleri arasında
kök boya, yapağı, kilim, halı, halı yastık, terki (at) heybesi, çarşı heybesi, aba, kıl işi, çadır
gibi ürünler sayılmaktadır (Deniz 1998:92).
Aksaray halıları günümüzde “Taşpınar Ha-

Foto 1. Taşpınar
yastık ve taban
halı örneği
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Foto 3.
Taşpınar
somya halısı

Azerbeycan’dan gelen bir Türk kavmi tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Daha sonra
iklimin elverişsizliği nedeniyle köyü kuranların Taşpınar’ın bu günkü Hotamış bucağına taşındıkları ve Taşpınar mahallesini
kurdukları bilinmektedir.
Konyalı (1974:102) ve Deniz (1998:92)
eserlerinde Taşpınarlıların 19. yüzyıl ortalarında Hasandağı eteklerindeki Tokarız
köyü’nden gelip yerleştiğini ve halı olarak
Taşpınar adının geçtiği ilk yazılı kaynağın
H.1286, M.1869 tarihli II. Konya Salnamesi
olduğunu açıklamaktadırlar.

Foto 2.
Aksaray,
Halı pazarı,
1982
(Deniz,
1998)

2. Taşpınar Halılarının Genel
Özellikleri
Foto 4.
Taşpınar
halılarında
kullanılan
doğal boya
hammadde
örnekleri

lısı” ismiyle tanınmaktadır. Taşpınar’ın ilk kez
1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim devrinde
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Taşpınar’da kara iklimi özellikleri nedeniyle
geniş ölçüde hayvancılık yapılır ve yün ipliği
elde edilir. Yörenin dağlık bölge oluşu ve bitkilerin zenginliği iplik boyamacılığında başta
kökboya ve cehri olmak üzere doğal boyaların
kullanılmasını sağlamıştır. Yün ipliği ve doğal boyama Taşpınar halılarının gelişmesinde
ve sürdürülmesinde etkili olmuştur. Taşpınar
halıları, ebatlarına ve kullanıldıkları yerlere
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göre “taban (kelle), çift somya (sedir), minder,
namazlık, yastık, heybe ve eyerlik örtüsü” gibi
isimler alırlar.
Aksaray çevresinde ve Taşpınar’da dokunan
halılarda günümüze kadar gelen en eski nakış
(motif ) “Üç Göbekli Halı” bezemesidir(Kara
v.d. 2006:170-172). Günümüz Taşpınar halısı desenleri de orijinal bir karaktere sahiptir.
Halılarda ana renkler koyu kırmızı ve koyu
mavi (lacivert)’dir. Bu renkler dışında yerel deyişle kırbız (al), yavşan yeşili (kına tozu rengi),
tetir (tarçın rengi), pisi tüyü (gri mavi), erik ipi
(krem) ve siyah da çok kullanılan renklerdir.
Kaynak kişi Fatime Demirtaş’a göre; Kırmızı renk için şap ile dağ eriği kaynatıldıktan
sonra suyuna kök boya katılmaktadır. Sadece erikle yapılan boyama sonucu elde edilen
krem rengi beyaz yerine kullanılır ve buna
yörede “eriğ ipi “ denilmektedir. Yavşan yeşili
için asma yaprağı, tetir rengi için meşe palamudu kadehleri kullanılmaktadır.
Taşpınar ve çevre köylerde dokunan halıların
ortak özellikleri hammaddesinin saf yün olmasıdır. Atkı, çözgü ve düğüm ipliklerinde yün
olma geleneği günümüze kadar titizlikle korun
muştur. Yörede yün kendi yetiştirdikleri koyunlardan kırkım yoluyla elde edilir ve iplik eğrilmeden önce gereken bütün işlemler(yıkama,
kurutma, ayırma, temizleme, tarama, sınıflama)
kadınlar tarafından yapılır. Bu şekilde hazırlanan ipliklerin renklendirilmesinde başta kökboya olmak üzere yörede yetişen bitkilerden
elde edilen doğal boyalar kullanılır.
Türk Standartları Enstitüsü’nün 1967
yılı raporlarında Taşpınar halıları ince sınıf
ve kaliteli bir halı olarak nitelendirilmiştir.
1 dm²’deki düğüm sayısı ortalama 1750’dir.
Yani; 1 dm2’lik alanda 40x45 düğüm tespit
edilmiştir. Günümüzde dokunan halılarda 1 dm2’ de 30x35 düğüm görülmektedir.
Deniz(1987), 1950 yılından önce dokunan
Arısama halılarında 10cm x 10 cm’de 30cm
x 35cm veya 40cm x 45cm arasında değişen
düğüm olduğunu ve bu özelliğin taşpınar halılarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etmiştir.
Yörede 6 m2lik bir halıda 13 veya 15 çile ip
(15x40=600 düğüm) 8-9m2’lik bir halıda 1820 çile ip (20x40=800 düğüm) gerilir. 1 çile

Foto 5. Taşpınar kelle halısı

Foto 6. Taşpınar seccade (namazlık) halısı

çözgü ipliği, 20 çift ilmek, dolayısıyla 40 düğüm demektir.
1998’de Valilik tarafından yayınlanan Aksaray İlimizde Halı Kilim faaliyetleri konulu yazıda Hasan Dağı, Bayıraltı, Taşpınar ve
Ova köylerinde yaşayan 14-50 yaş arasındaki
kadınların çoğunun halı dokumacılığıyla uğ-

Foto 7. Tarihi Taşpınar Halısını Yaşatma Derneği
atelyesinden görüntüler
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Şekil 2. Kemer(merdivenli) sandık motifi çizimi (foto 7)

Şekil 1.
Üzümlü köşe
motifinin
çizimi (foto 7)

56

raştığı belirtilmektedir. Ayrıca yörede 7 çile
olarak adlandırılan ortalama 2,3-5 m2 bir halının iki kişi tarafından 15 günde dokunduğu,
yurt dışına ihraç edildiği ve il merkezinde Salı
günleri halı pazarı kurulduğu, el dokusu halıların bu pazarda sergilenerek satıldığı ifade
edilmektedir (Leloğlu Ünal 1998:84).
Yörede bordürlere “ayak”, dikdörtgen çerçeveye “sandık” sütunceye “sallama”, köşe bağlantılarına “tuğ”, üçgen köşelerdeki dar sulara “sızı”
zemin kompozisyonun merkezine yerleştirilen
madalyona “göbek” adı verilir (Foto: 3-4).
Taşpınar halılarının ayırıcı özelliği ve özgün
rengi tetir (Tarçın rengi) olan kalın bordürün
yöresel adı Ayak’tır. Bu ayak örnekleri çapar
ayak, kirman ayak, gül ayak, salkım ayak, ladik
ayak ve boynuzlu ayak adlarını alırlar. En çok
çapar ayak denilen motif, tetir(tarçın) renkli
zemin üzerinde siyah veya kırmızı konturlarla
çizilen geometrik şekiller içine yerleştirilmiş
mavi, erikipi, yeşil, kırmızı renklerde stilize
çiçeklerden oluşur (Foto:6-9). Kirman ayağın
ana motifi ise, adını ip eğirmede kullanılan
kirmandan almış ve bir çiçek şekline dönüştürülmüştür. Eğik uçlu kolları ile çark-ı felek
şeklindeki motif dünyanın dönüşünün sembolik ifadesi olarak kabul edilmektedir. Kirman ayak, taban halılarındaki en yaygın uygulanan bordür desenidir. Ladik ayakta ise; kare
kutular içinde Ladik halılarının özgün stilize

lâleleri yer almaktadır.
Zeminin iki kısa kenarında sandık denilen
bölümler yer alır. Sandıklar boncuk denilen
sınır bezemesi ile çerçevelenmiştir. Taşpınar
halılarında görülen sandık çeşitlerinin başında
kapama sandık ile merdivenli sandık (Foto:56) (Şekil:1-2) desenleri gelir. boynuzlu sandık
(boynuzlu ayak) örneğinde olduğu gibi kalın
bordürlerdeki desenler sandıkta da uygulanabilir. Merdivenli sandık kemerli sandık adını
da alır. Geometrik karakterli bir desendir. Bu
desende kademeli basamaklar şeklinde yükselip inen merdivene benzer şekillerin ortası
bir nişle sınırlanmış ve içine stilize bir çiçek
yerleştirilmiştir. Zemin bezemesinde ikinci
aşama madalyonu çerçeveleyerek deseni zenginleştiren Sütunce şeklindeki iç bordürdür.
Bu iç bordüre verilen yöresel ad sallama dır.
10-12 cm. kalınlığında olan sallamalar halı
köşelerinde birbirlerine sütun başlıklarını andıran kare şeklindeki dolgularla bağlanırlar.
Bunlara tuğ denir. Sallama motifleri gibi tuğlarda geometrik ve bitkisel desenlerle bezenebilir. Zemin düzenlenmesinde üçüncü aşama
köşelerdir. Köşebentler zeminde yer alan ana
motifi bordürden ayıran ve halının uzun ve
kısa kenarları ile dik açı oluşturan üçgen biçimindedir. Köşe konturlarını iç içe geçmiş
dar sular oluşturur; bu sulara Sızı denir. Taşpınar halılarının mutlaka köşe deseni vardır.
Köşenin zemin rengi laciverttir ve her zaman
bitkisel desenlerle süslenmiştir. Geometrik
görünümlü telekli köşe Taşpınar halılarının özgün motifidir. Zemin yüzeyinin kompozisyo-
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halılarına benzediği, özellikle 1950-60 yıllarına ait halıların göbekleri, Taşpınar halılarının
taban göbek denilen göbek şeklini andırdığı,
kuşak ve ayak bölümlerinin de Taşpınar halılarına benzediğini, ayrıca bu iki halının ortak yönünün, renkleri ve Taşpınar halılarının
uzun göbeğini andıran top motifi olduğunu
ifade etmektedir.

3. Örneklik Halılar
Foto 8. Birinci Örneklik halı

Foto 9. İkinci Örneklik halı

nu merkeze yerleştirilen madalyon motifi ile
tamamlanır. Yöredeki adı ”Göbek” (foto: 10)
olan madalyon, namazlık dışında tüm Taşpınar çeşitlerinde kullanılmıştır. Taban ve kelle
halılarının klasik desenleri köşe-göbek olarak
anılan ¼ raportlu madalyonlu düzenlemelerdir (Şekil:1)(Kıraç 1998; Gür Yalazkan 1995;
Kara v.d. 2006: 171-177). Yörede namazlık
denilen seccadelerde ayak bölümleri taban
halılarına benzer şekildedir. Ancak ayaklar
daha incedir. Sandık tabanlık ve alınlık olarak mutlaka yerini alır. Zemin ise basamaklı
kemerli mihrap nişi içinde kandil ve köşe motifleri ile düzenlenmiştir. Mihrap kenarları niş
içine bakan tığlarla süslenmiştir (Şekil: 2).
Bir zemin süslemesi olan, halıda dinginlik
duygusu uyandıran zemin desenleri, ince ve
kalın bordür tekrarlarıyla Taşpınar halıları
Türk sanatının genel halı karakterinden ayrılmadığını gösterir.
Taşpınar halılarının Arısama halılarıyla karşılaştırmasını yapan Deniz (1987: 14), 1950
yılından beri dokunan Arısama halıları şekil
ve süsleme bakımından daha çok Taşpınar

Taşpınar halıları ezbere veya daha önceden
dokunmuş sadece motif örneklerini içeren
örneklik denilen halılara bakılarak dokunur.
Örneklik halılar her motifin bir raporluk örneği ve zeminde uygulanan göbeğin (madalyon) ¼ raporu dokunmuş modellik halılardır.
Tarihi Taşpınar Halısını Yaşatma Derneği
atelyesinde (Foto: 5) sekiz adet örneklik halı
tespit edilmiştir. Halı dokuyucuları örneklik
halıları desen şablonu olarak, dokuyacakları
motifi unuttuklarında hatırlamak ve dokuma
hatası yapmamak için kullanırlar.
Sözkonusu Örneklik halılar şimdiki dokuyucuların birkaç kuşak önceki nineleri tarafın-

Foto 10. Üçüncü Örneklik halı

Foto 11. Dördüncü Örneklik halı

57

TAŞPINAR ÖRNEKLİK HALILARI
AYSEN SOYSALDI-PAKİZE KAYADİBİ

Foto 15. Sekizinci Örneklik halı

Foto 12. Beşinci Örneklik halı

Foto 13. Altıncı Örneklik halı

Foto 14. Yedinci Örneklik halı

dan dokunmuştur. Örneklik halıların en yenisi
40 yıllık olup, birçoğunun çok eskiden kaldığı
ifade edilmekle birlikte ne zaman dokunduğu bilinememektedir. Bu halılarda kullanılan
malzeme tamamen yündür ve yörede kadınlar
tarafından kirmanda eğrilip bükülerek, doğal
boyalarla boyanmış ipliklerle dokunmuştur.
Bu örneklik halılar Taşpınar halılarının renk
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ve motif kataloğunu oluşturmaktadır. Ayrıca
örneklik halılarda belirli bir kompozisyon düzeni yoktur. Bu halıların çoğunluğu boncuk
denilen sınır bezemesi ile çerçevelenmiştir.
Kısa kenarlarda 2-2.5cm’lik halı kilimi (toprakçalık) ve uzun kenarlarda yün atkılı kenar
örgüsü uygulanmıştır. Motiflerin sınırları bazen çok belirgin bazen de iç içe geçmiş biçimdedir. Örneklik halılarda Taşpınar halılarının
karakteristik özelliği olan bitkisel bezemeler
yoğunluktadır. Örneklik halılarda tespit edilen ve yörede en çok kullanılan; rengârenk
benekleriyle civil göbek, Türk süsleme motiflerinden basit hatayî tarzı, bitkisel formlarda
taban göbeği, çapar ayak, merdivenli ayak, taban
ayağı, elmalı ayak, boncuk, kelle, sallama, tuğ ve
ismi belirlenebilen motiflerdir (Foto: 6-13).
Örneklik halıların renk özelliklerine bakıldığında kırmızı ve mavinin yoğunlukta olduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra kırık (doğal)
beyaz yörede erik ipi, açık kahve (tetir-tarçın)
rengi, canlı sarı tonları (cehri sarısı) ve açık
yağ yeşili (asma yaprağı) renklerinin de kullanıldığı tespit edilmiştir.
Taşpınar Örneklik Halıların Teknik Özellikleri
Hav yüksekliği

Dm² düğüm sayısı(En x Boy)

5-7mm.
35 x 35

İplik Özelliği; Çözgü/Atkı/İlme Yün

Sonuç
Taşpınar el dokuması halıcılığı sürdürebilen önemli bir halı merkezidir. Bu örneklik
halılardan da anlaşıldığı gibi hala geleneksel özelliğini korumaktadır. Yöre halılarında
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KAYNAKLAR

Foto 16. Örneklik halı desenleri ile ilgili alan
araştırmasından görüntü

atkı, çözgü ve ilmelik olarak tamamen yün
iplik kullanılmaktadır. Taşpınarda doğal boya
geleneği olmasına rağmen, maliyetin ucuz
olması ve üretimde kolaylık sağlaması nedeniyle sentetik boyalı hazır ipliklerin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Taşpınar
halı ipliklerinin doğal boyalarla boyanmasının
yeniden canlandırılması ve doğal boyacılığın
sürdürülebilmesini sağlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla Gazi Üniversitesinde “Taşpınar halı ipliklerinin boyanmasında
uygulanan doğal boyama yöntemlerinin reçetelendirilmesi” konulu tez çalışması yapılmıştır.
Aksaray Üniversitesinin ve Taşpınar Halısını
Yaşatma Derneği ortaklığı ile bir avrupa birliği hibe projesi yürütülmüştür.
Bu tür çalışmalar devam ettiği sürece yöreye has halıcılığın orijinal özellikleri bozulmadan gelecek nesillere aktarılabilir. Önemli
olan bu orijinal örneklik motiflerin Taşpınar
halılarında görülen kompozisyon düzeninde uygulanması ve yörenin doğal boyalı renk
özelliğinin korunabilmesidir.
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Azerbaycan Dokumacılık Geleneği
AZERBAIJAN CARPET-MAKING TRADITIONS
RÖYA TAGIYEVA*

ÖZET

ABSTRACT

Günümüzde geçmişin manevi mirasının derinden öğrenilmesi, korunması ve her bir kesin bilinçaltı objesine dönüşmesi çok önemlidir. Azerbaycan’ın çağdaş cemiyetinin
gelişiminde kültürel mirasın tetkiki, etnik kendine haslığın
ifadesi ve belirlenmesi önemli hususlardandır.
Dokumalar kendilerinde halkımızın tarihi ve sosyal yönde
geçtikleri uzun yolu yansıtıyorlar. Tarihi-kültürel süreçlerin
çeşitliliği kendini dokumaların karakterinde, dokuma tekniğinde, hazırlanma bölgesinde, üzerindeki desenlerde, elementlerde gösteriyor. Boşuna, halı tarihtir, geçmişle bağlı
bilgileri bizlere ötüren kaynaktır denilmiyor.
Dokumaların aldığı isimler de hususi ilgi kaynağıdırlar: palas, cecim, zili, verni, kayık, gedceri, şedde, çul, sumak. Dokumalara verilen adlar özel olarak dokumacılar tarafından
düşünülürdü, fakat çoğu zaman tarihi, kültürel ve sosyal
faktörlerin etkisiyle bu isimlerden bazıları değişebiliyordu.
Maalesef, hala Azerbaycan ’da dokumaların taşıdıkları
isimler araştırma konusu olarak yeterince ilgi çekmiyorlar.
Bunun sonucu olarak da dokumaların taşıdıkları ilkin adlar
göz önünde bulundurulmadan, incelenme zamanı aynı dokumalar farklı şekillerde adlandırılıyorlar ki, bu da onların
doğru anlaşılmasına ve kabullenilmesine engel oluyor.
Bağımsız Azerbaycan’ın milli gelenekleri geliştirerek ve
yaşatarak dünyevi entegrasyon sürecine katıldığı devirde
bu konu daha da aktüeldir. Türk halklarının etno-kültürel
dinamikliğinin gelişimi ile bağlı olarak bedii sürecin önemli
unsuru olan bahsini ettiğimiz sorunun aktüelliği halkımızın
etnik bilincinin yükselmesi ile daha da artıyor.
Dokuma adlarının incelenmesi onların tarihini bilmeye, gelişim sıralamasını belirlemeye, sembolün etno-şuurlu ve
evrensel özgünlük arketipler ile alakasını yüze çıkarmaya
ve nihayet bu dokumaların gelişim özelliklerini, geçmiş ve
çağdaş durumunu yansıtan terminler sisteminin kurulmasına destek olacaktır.
Azerbaycan dokuma adlarında eski Türk kökenli daha derin
tabakalar mevcuttur. Bunun dışında yalnız Türk etnomisi ve
toponomisiyle bağlı adlar eski kabul ediliyor.
Mevcut durumdan çıkış yolu bulmak amacıyla dokumaların
geleneksel terminolojisinin ilkin sisteminin tetkikinin berpası ve buna dayalı olarak Azerbaycan dokumalarının vasıflandırılması teklif ediliyor.
Anahtar kelimeler: Dokuma, havsız dokuma, motif, desen,
iplik.

Today it is necessary to learn, to protect the past of
spiritual legacy and be overturned to the consciousness
object of each private. Investigating development of the
modern society of cultural heritage of Azerbaijan, expression and specify of the ethnic originality is one of important conditions.
Carpet shows the long way which historical and social factors of azerbaijan people have passed in yourself. Variety
of the cultural and historical process has been reflected in
the carecter of the carpets, on the technique of the weaving, on its preparing place also on the patterns and elements giving on the carpets. They have not say in vain that
carpets are history, it is the means of passing information
from the past till now. On each flower, pattern has thousand of mysteries, thousand of languages. Names of the
flat woven carpets raise special interest in people: palas,
jejim, zili, verni, qayiq, qedjeri, shedde, chul, sumakh.
The names of the carperts have been thought by themselves. At the same time the meaning of the carpet was
changed depending its depending its history, cultural and
social factors.
Unfortunately, the names of the flat woven carpets of
Azerbaijan is not special object of to be learning. In the as a
result, the primary of the carpets are called differently during investigating, so it prevents to know and accept them.
Today it is urgent to be included to the process of wordly integration by developing and immortalizing the independent Azerbaijan. Urgency of the problem important
factor of the art process and connected with development
of the etno cultural dynamic of the Turkish people is raising connected with the increasing of the ethnic consciousness of the Azerbaijanis in the modern condition.
Learning the names of the carpets will help to know their
history, to show succession of the development, to become clear the connection with symbolic etno conscious
and universal mental archetypes, building system of the
terms surrounding the past and the present situation, features of development of the flat woven carpets.
Key words: Weave, pile-less weaving, motive, pattern, niddle,

*
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1. Palas. Bakı.
Azerbaycan.
XX y.y.
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ünümüzde geçmişin manevi mirasının derinden oğrenilmesi, korunması
ve herbir kesin bilinçaltı objesine dönüşmesi çok önemlidir. Azerbaycan’ın çağdaş
cemiyetinin gelişiminde kültürel mirasın tetkiki, etnik kendine haslığın ifadesi ve belirlenmesi önemli hususlardandır.
Dokumalar kendilerinde halkımızın tarihi
ve sosyal yönde geçtikleri uzun yolu yansıtıyorlar. Tarihi-kültürel süreçlerin çeşitliliği
kendini dokumaların karakterinde, dokuma
tekniğinde, hazırlanma bölgesinde, üzerindeki desenlerde, elementlerde gösteriyor. Boşuna, halı tarihtir, geçmişle bağlı bilgileri bizlere
ötüren kaynaktır denilmiyor.
Dokumaların aldığı isimler de hususi ilgi
kaynağıdırlar: palas, cecim, zili, verni, kayık,
gedceri, şedde, çul, sumak. Dokumalara verilen
adlar özel olarak dokumacılar tarafından düşünülürdü, fakat çoğu zaman tarihi, kültürel
ve sosyal faktörlerin etkisiyle bu isimlerden
bazıları değişebiliyordu.
Maalesef, hala Azerbaycan’da dokumaların
taşıdıkları isimler araştırma konusu olarak
yeterince ilgi çekmiyorlar. Bunun sonucu olarak da dokumaların taşıdıkları ilkin adlar göz
önünde bulundurulmadan, incelenme zamanı

aynı dokumalar farklı şekillerde adlandırılıyorlar ki, bu da onların doğru anlaşılmasına ve
kabullenilmesine engel oluyor.
Bağımsız Azerbaycan’ın milli gelenekleri
geliştirerek ve yaşatarak dünyevi entegrasyon sürecine katıldığı devirde bu konu daha
da aktüeldir. Türk halklarının etno-kültürel
dinamikliğinin gelişimi ile bağlı olarak bedii
sürecin önemli unsuru olan bahsini ettiğimiz
sorunun aktüelliği halkımızın etnik bilincinin
yükselmesi ile daha da artıyor.
Dokuma adlarının incelenmesi onların tarihini bilmeye, gelişim sıralamasını belirlemeye, sembolün etno-şuurlu ve evrensel özgünlük arketipler ile alakasını yüze çıkarmaya ve
nihayet bu dokumaların gelişim özelliklerini,
geçmiş ve çağdaş durumunu yansıtan terminler sisteminin kurulmasına destek olacaktır.
Azerbaycan dokuma adlarında eski Türk
kökenli daha derin tabakalar mevcuttur. Bunun dışında yalnız Türk etnomisi ve toponomisiyle bağlı adlar eski kabul ediliyor.
Mevcut durumdan çıkış yolu bulmak amacıyla dokumaların geleneksel terminolojisinin
ilkin sisteminin tetkikinin berpası ve buna
dayalı olarak Azerbaycan dokumalarının vasıflandırılması teklif ediliyor.
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1. Palas: Azerbaycan düz dokuma yaygı-

2. Ciyi palas.
Bakı qrupu.
Azerbaycan.
XX y.y.
Evveli. Şaxsi
kolleksiyon.
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ları arasında en geniş yayılan türdür (fotoğraf.
1). Palas neredeyse tüm geleneksel dokuma
merkezlerinde üretilmiştir. Onun üretiminde ketan, kenef, kendir gibi bitkiden, yünden,
pamuktan, deve yünü ve ipekten yapılmış
iplikler kullanılmıştır.
Palasın yapısını iki çeşitli iplik oluşturuyor:
atkı ve çözgü. Sade
veya koyu renkli çözgü iplerinin arasından
çeşitli renklerde atkı
iplerinin ensiz şeritler
halinde geçirilmesinden oluşuyor. Onun
üretim süreci desenin sade yöntemle
esas kısımdan geçirilmesiyle oluşuyor.
Dokumacılar palası
tüm Azerbaycan’da
makbul olan yatay
çizgilerden
oluşan geleneksel
desenlerle
süslüyorlardı. Fakat
her bir dokumacı eserinin renk
özelliklerini ve
kompozisyonunu belirlemekte
özgürdü. Dokumacılar çizgilerin ölçülerini değişerek
renk uyumlarını da değişiyor ve sonuçta palasların
sayısız güzel örneklerini yaratıyorlardı.
Palasın en önemli özelliği her iki yüzünün de
kullanılabilir oluşu idi.
Günlük yaşamda hem çadırların kurulmasında, hem de yer yaygısı, örtü, giyim vs. gibi
de kullanılan palaslar eski devirlerde ve orta
yüzyıllarda yas ve düğün merasimlerinde geniş yer alıyorlardı. Hükümdar ve aile üyeleri-

nin yas merasimlerinde şehir minareleri adeta
palasa bürünürdü. Dini törenlerde genelde palas giyim gibi kullanılmış ve genellikle
Azerbaycan ’da palas geymek geleneği mevcut
olmuştur. Palas, Azerbaycan’ın her bir bölgesinde (Kuba, Şirvan, Muğan, Bakü, Karabağ,
Gence, Kazah, Göyce, Borcalı, Güney Azerbaycan) dokunmuştur ve bu bölgelerde üretilen en eski örnekler I-II y.y.-a ait Mingecevir
mezarlıklarında bulunmuştur. Bazı Arap kaynaklarında X y.y.-a ait Muğan’da dokunmuş
palasların ününden söz ediliyor.
Bakü’ye ait Hocahesenli, Gobu, Güzdek
ilçelerinde, Şirvan, Karabağ, Göyce ve Tebriz
gibi bölgelerde ender palas örnekleri dokunuyordu. Hocahesenli ve Gobu ilçelerinde özel
siparişle ince, zarif, yüksek kaliteli Çiyi palasları dokunuyordu (Fotoğraf 2). Bu palaslar
ölçülerine bağlı olarak değil, daha çok çekisine göre değerlendiriliyordu. Zamanında Çiyi
palası “suzeni” - sofra gibi kullanabilmek için
onun çizgilerinin üzerine ek desen ipliğinden
işleme yöntemi-çitemeyle desen ilave ediliyordu. Daha sonraları desenlerin palaslara dokuma sırasında islenmesi onların esas vasfına
dönüşmüştür. Fakat çiteme kelimesi bu palasların isminde kendini korumuştur ve anlaşılır
kadarıyla Çiyi palas-desenli palas demektir.
Eski Türkçede “çi/yi”, “çi/kin” kelimesi işleme yöntemiyle desen vurma, işleme demektir.
Günümüzde Azeri Türkçesinde dikme ve işleme anlamında kullanılan çiteme kelimesinin
esasını da “çi”-kökü oluşturuyor. Çiyi palaslar
ince ve zarif dokumalar oldukları için onlardan
yer yaygısı olarak faydalanılmıyor, yalnız duvarda süs, perde, örtü, genç kızlara çehiz gibi
kullanılıyordu.
Günlük yaşamda kullanılan birçok eşyalar
palas dokunuşlu oluyorlardı. Göyçe’de yorgan-döşek takımı palas adlanıyordu. Çeşitli
bölgelerimizde palas Hene, Kesa, Kilim olarak da biliniyorlardı.

2. Cecim: Havsız dokuma nevlerinden
biri de cecimlerdir (Fotoğraf 3-4). Cecimler
genelde pamuk, yün özellikle de keci (yararsız
kozalardan edinilen kaba ipek iplik) ve kaliteli ipekten hazırlanmış ipliklerden dokunu-
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3. Cecim. Qarabağ. Azerbaycan. XX y.y. Evveli.
Azerbaycan Halısı ve Halq Tatbiki Sanatı Devlet
Muzesi.

luyordu. Bazen pamuk veya pamukla yünün
karışımından hazırlanmış cecimlerle de karşılaşmak mümkündür. Cecimin yapısını iki
farklı sistemli iplik oluşturuyor: atkı ve çözgü.
Çözgüleri renkli (beyaz, kırmızı, sarı, koyu bej
vs.) ipliklerden geriliyor ve bunların arasından geçirme tekniği ile tekrenkli atkı iplikleri tekbir-çapraz geçiriliyor. Çözgü ve atkının
sıklığı eşit olmuyor, genelde çözgü iplikleri
çok sıkı gerilir, boyanmamış atkı iplikleri bir
alt bir üst sıkıca geçirilerek çözgülerin arasında saklanıyor ki, böylece çözgü yüzlü “cecim”
oluşuyordu. Atkı iplikleri çözgü iplikleriyle
nispette kalın olduğu için cecimin yüz kısmı
kabarık oluyordu. Bu tarz dokumalar genelde yatay yer tezgahında yapılıyordu. Cecimin
eni 25-30 cm.-i geçmezken uzunluğu 15m.

ve daha fazla olabiliyordu. Böylece ensiz dokunmuş cecimlerden
yapılacak ürünlerin (döşek, perde,
geyim vs.) ölçüsüne uygun olarak
kısımlara bölünerek kesiliyor ve
biribirine dikiliyorlardı. Cecimler
de palaslarda olduğu gibi çizgilerle
susleniliyorlardı, fakat bu çizgiler
palaslardakinden farklı olarak dikey yönde oluyorlardı. Bu çizgilerin yapısına göre cecimler sade ve
mürekkep oluyorlardı. Nahcevan’lı
dokumacılar bu çizgileri “tel”, onların aralarındaki tomurcukları
ise “nigar” adlandırıyorlar. Cecimin yününün rengi ve kalitesine
bağlı olarak hamar, tek renkli ve
çiçek desenli cecimler mevcuttur.
Cecimlerin bezek yapısı çeşitli ve
çok zengindir. Cecimleri süsleyen
çeşitli dikey çizgiler farklı, efektif,
parlak ve dekora- tifdirler. Çoğu
hallerde dokumacılar çizgileri
günlük geçim
eşyaları (tarak,
iplik, şamdan)
ve geometrik
elemanların
üsluplaştırılmış tasvirleri ile süslüyorlardı.
Yünden ve pamuktan
dokunan cecimler yaygı ve duvar halıları
gibi günlük yaşamda
geniş kullanılıyordu.
Zamanında cecimden kadın ve erkek
geyimleri, döşekyüzü, yükyüzü, çeşitli örtüler, çanta,
hurcun, eğer yüzü
vs. eşyalar yapılırdı.
Azerbaycan’
da
cecimin
başlıca üretim
merkezleri Ka-

4. Cecim.
Qarabağ.
Azerbaycan.
XX y.y. Evveli.
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Halısı ve Halq
Tatbiki Sanatı
Devlet Muzesi.
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rabağ, Kazah, Nahcevan, Şeki ve Şirvandır.
Bunun dışında Güney Azerbaycan’da da cecim
dokuma merkezleri vardır. Şirvan’da cecimler
genelde ipekten, Karabağ ’da yünden, Göyce’de
ise pamuktan dokunuyor. Dikey çizgiler üzerine yapılan desenler cecime iki yöntemle işleniyor: dokuma zamanı geçirme ve kayık tekniği
ile veya dokuma bittikten sonra işleme usulü
ile. Dokunma tekniği ve bedii özelliklerine
göre cecimler iki kısma bölünüyorlar: alaköy ve
hemyan cecimler.
5. Zili. Bakı.
Azerbaycan.
XX y.y.
Azerbaycan
Halısı ve Halq
Tatbiki Sanatı
Devlet Muzesi.
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3. Zili: Havsız dokuma örneklerinden biri
de zilidir (Fotoğraf 5, 6). Kompozisyon ve desen yapısına göre zililer çok çeşitlidirler. Zililer yün, ipek ve pamuk ipliklerden dokunuyorlar. Zililerin dokunma tekniği, kullanımı,
rengi, düzenlenmesi dokunduğu bölgeyle sıkı
bağlıdır. Bu dokumaların sabit yapısı yoktur.
Onun dokunmasında
ladı, şedde, verni gibi
havsız dokumaların
yapısına has teknolojik prensiplerden yararlanılıyor.
Zililer ibadet dokumaları, perde, duvar ortıüsü, döşek
gibi kullanılır.Günümüzde de zililer
genelde camiler icin
d o k u n u l u y o r l a r.
Bu tür zililer esasen lacivert - beyaz
veya kırmızı-beyaz renkte oluyor,
bordürlerinde de
Namazlık dokumalara has arap
kaynaklı dini yazılar
yer alıyorlar.Başlıca zili üretim merkezleri
Karabağ, Kazah, Bakü, Nahcevan, Göyçe ve
Güney Azerbaycan’dır.
Zili tekniğine göre: karımış ferş, kullanımına göre: namazlık, bedii özelliklerine göre:
damarlı ve zili kuşlu, zili şedde, hacı nağı zilisi,

kalitesine göre fakir
palası gibi nevlere bölünüyor. Zili
Bakü ’de kayak-palas, Karabağ’ dakayık, ladı, şedde,
Kazah’da kayık,
ladı,
Tovuz’da
derme,
Güney
A z e r b a y c a n’d a
ladı, vernı, zilu
vs. adlarla tanınıyor. Göyçe’de ise
ziliye ölçülerine
bağlı olarak halı,
gebe ve büyük
halı diyorlardı. Geneldeyse
her türlü yer
yaygısı hatta
hasır bile çoğu
zaman zili adlanıyordu.

4. Ladı: Yün ve pa-

6. Zili. Qazax.
Azerbaycan. XX y.y.
evveli. Azerbaycan
Halısı ve Halq
Tatbiki Sanatı Devlet
Muzesi.

muktan yapılan ipliklerden dokunan ladıların dokunma yapısının
esasını üç farklı iplik oluşturuyor: atkı, çözgü
ve ek olarak desen ipliği. Ladılar geçirme tekniği ile, desen ipinin çözgü iplerinin arasından yatay yönde, çeşitli şekilde geçirilmesiyle
dokunuyor ki, bu geçirmeler sonucu “sırıklar”
oluşuyorlar. Bu tarz dokuma ladı tekniği adlanıyor (Fotoğraf 7). Bu tekniği palas tekniğinin bir şekli gibi kabul edebiliriz. Fakat bu
dokumalarda atkı ipleri çözgü iplerinin arasından belirli say hesabıyla geçiriliyorlar. Bunun sonucu olarak da genişleyip daralan, farklı ölçülü yatay desenli ürünler oluşuyor. Ladılar iki yöntem esasında dokunuyorlar: birinci
yöntemde ladılar dikey tezgahta dokunuyor,
yerliği tekrenkli, şal gibi hem çözgü, hem atkı
yüzlü veya palas gibi yalnız atkı yüzlü olur,
desen ipliği bir üst, iki alt çözgüye geçiriliyor
ve oluşan narin, kabarık geçirmeler “sırıklar”
şeklinde desenler oluşturuyorlar. İkinci yöntemle dokunan ladının yer tezgahında cecim
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9. Sumax.
Şirvan.
Azerbaycan.
XX y.y.
Azerbaycan
Halısı ve Halq
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gibi kısımlarla, ensiz, çözgüleri renkli, fakat cecimden
farklı olarak tek renk geriliyor ve atkılar ayni renkde
dokunuyorlar. Sonuçta yerliği tek renkli ve cecim gibi
çözgü yüzlü oluyorlar. Ladı günlük yaşamda döşek, duvar örtüsü vs. gibi kullanılıyordu. Ladılar Azerbaycan’ın
Karabağ, Kazah, Tovuz, Yardımlı bölgelerinde ve Güney Azerbaycan’da dokunuyorlar. Günümüzde ladı
tekniğinde çalışan dokumacıların çoğu Azerbaycan’ın
Yardımlı, Astara ve Lerik bölgelerinin dağ köylerine
ait kişilerdirler. Ladı havsız dokumalarına Kazah ve
Karabağ’da zili, Göyçe, Kazah ve Karabağ’da derme,
Kazah, Göyçe, Borcalı’ da derme kilim, Lenkeran’da
geçirme palas deniliyor.
Ladı aynı zamanda havsız dokuma ürünlerinde
sık kullanılan tekniktir. Bu teknik yöntemle diğer
dokumalara: palaslara, ladı-cecimlere, şeddelere
desen işleniyor. Yünden bazen de ipekten dokunan Sumak havsız dokumalarının ilmekleri bir
kaç yöntemle yapılıyor (Fotoğraf 8, 9). Kayık tekniğinin iki usulünden çeşitli versiyonlarda, “sarma dolama” veya “halkalı dolama” usulüyle, bazense bir sıra soldan sağa” sarma dolama”, diğer
sıra ise soldan sağa “halkalı dolama” şeklinde
dokunuyor. İlmeklerin yüzü bir sırada yukarı7. Ladı. Qarabağ. Azerbaycan. XX y.y. ortaları.
Azerbaycan Halısı ve Halq Tatbiki Sanatı Devlet
ya, ikinci sırada aşağıya doğru yön alıyor ki, bu
Muzesi.
da buğday tanelerinin sünbülde sıralanmasını
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veya saç örgüsünü anımsatıyor. Her bir ilmek
sıralamasından sonra bir alt, bir üst atkı doyumlu geçiriliyor.

8. Sumax.
Quba.
Azerbaycan.
XX y.y. birinci
yarısı.
Azerbaycan
Halısı ve Halq
Tatbiki Sanatı
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5.Sumak: Zengin ve çeşitli karakterize edilmiş bitkisel motifler, iri altıköşeli, kare, romb
biçimli
göbekler
gibi geometrik elemanlar “sumak” dokumalarına bayram
havası veriyorlar.Bu
dokumaların geleneksel deseni halk
arasında
“dolangaç” gibi bilinen ve
demek olur ki, tüm
sumak dokumalarda kullanılan dalgaya benzer resimli
çok küçük bordürlerdir.
Sumak günlük
yaşamda
döşek,
duvar örtüsü gibi,
küçük
sumaklar
(sumakçalar)
ise
ibadet
için-Namazlık
gibi kullanılıyordu. Sumakların ilk esas üretim merkezi Şirvan (Şamaxi) olmuş, aynı zamanda Güney Azerbaycan’da
(Eher, Merend, Urmiya),
Karabağ’da (Cebrayıl, Laçin)
ve Nahcevan’da da dokunmuştur. Zamanla sumak’ın üretim
merkezi Kuba’ya geçmis ve
XIX y.y.-da daha da yaygınlaşarak diğer bölgelere de
sıçramıştır. Sumak’ın bedii
oluşumunda Şirvan, Kuba,
Karabağ, Gence halılarının kompozisyonundan
geniş ölçüde yararlanılıyor.

Sumaklar dokuma yöntemine göre-karımış ferş,
ölçülerine göre sumakça, sumak palas, göllü
palas adlandırılıyorlar.
Araştırmacıların kanısınca sumak ismi
kendi kökünü Şamahi şehrinin adından
alıyor. Bazı araştırmacılarca ise bu kelimenin kökü maldarlıkla uğraşan
“kimak” tayfasının
adıyla bağlıdır.
Orta yüzyıllara
ait Arap tarihçisi El-Istahri
“kimak”ları türk tay10. Kilim. Bakı.
faları gibi kaydediyor. YaAzerbaycan. XX
bancı kaynaklarda sumak
y.y. evveli.
ismi kayık tekniğine veril- Azerbaycan Halısı
ve Halq Tatbiki
miş ve “sumak tekniği” ifaSanatı Devlet
desi kullanılmıştır. Oysa
Muzesi.
yerli dokumacılar hala bu
tekniğe kayık ismini veriyorlar. Sumak’ın yerliği genelde sumak renginde oluyor ve yerliğinin bu rengine göre bazı kilimlere sumaği
kilim deniliyor.

6. Kilim: Havsız dokuma türlerinden olan
kilimlerin

kompozisyonu
iri ve küçük
romblardan,
gamaya benzer elemanlardan, kabarık desenlerden
oluşuyor (Fotoğraf 10, 11).
11. Gezmeli
Kilim. Şirvan.
Azerbaycan.
XX y.y. evveli.
Azerbaycan Halısı
ve Halq Tatbiki
Sanatı Devlet
Muzesi.
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Üzerine bitki, hayvan ve insan tasvirlerinin hendesileştirilmiş figürleri işleniliyor.
Kilimler dokundukları bölgelere bağlı olarak kompozisyon, renk ve desenlerine göre
farklanıyorlar. Günlük yaşamda sık yer alan
kilimler yer yaygısı, duvar örtüsü, kapı yerine örtü gibi, perde, sofra vs. gibi kullanılmış,
onlarla deve ve katırlar süslenilmiştir. Başlıca üretim merkezleri Bakü, Kazah, Karabağ,
Şirvan ve Tebriz’dir. Kilimin önemli özelliklerinden biri de her iki yüzünün kullanılabilir
oluşudur. Çok ender hallerde tek yüzlü dokunuyorlar. Kullanılan materyale göre kilimler:
kendir kilim, kenef kilim; tekniğine göre:
tırnaksız kilim, gezmeli kilim, karvud, tahta kilim, kullanım alanına
göre bucak kilimi, dal kilimi, çadır örtüğü vs., bedii
özelliklerine göre: haşiyeli
kilim, küçük göllü kilim,
küçük desenli kilim vs. gibi
türleri vardır.
Kilim kelimesinin orta
asırlarda Türk halkları arasında yaygın olan “kerim”
kelimesinin tahrif olunmuş
şekli olduğu varsayımı mevcuttur.

Daha sonra bu kısımlar biribirine dikiliyorlar.
Bu nedenle Karabağ’da (Lemberan) bu dokumalar hemyan (çift taraflı) adlandırılıyorlar.
Lenkeran’da verniye kayıklı kilim deniliyor.
Verniler perde, yük örtüsü, döşek, örtü cadırlara dekoratif süs gibi kullanılıyordu. Muğan’da
döşek gibi kullanılacak vernilerin arka yüzüne
keçe dikiliyordu.
Vernilerin esas üretim merkezleri Karabağ
(Berde, Susa, Ağcabedi, Cebrayıl, Lemberan),
Kazah, Nahcevan ve Güney Azerbaycan’dır.
Karabağ vernisinin süslemesinin esas elemanı neredeyse dokumanın tüm sahasını kapsayan “S” veya “Z” şekilli stilize edilmiş ejderha tasviridir. Ejderha bereket sembolü ve

7. Verni: Daha bir hav-

sız dokuma türü verni adlanıyor (Fotoğraf 12). Bu
dokumalar genelde yünden, ender hallerde ise ipek
ve pamuk iplikten yapılıyor. Verninin yapısını üç
farklı iplik; çözgü, atkı ve
12. Verni. Qarabağ. Azerbaycan. XX y.y. Azerbaycan Halısı ve
ek olarak desen ipliği oluşHalq Tatbiki Sanatı Devlet Muzesi.
turuyor. Her bir ilmek sıralamasından sonra alt veya üst atkı “doyumlu” evin, kabilenin koruyucusu gibi biliniyordu.
geçiriliyor. İlmekler tüm sıralamalarda soldan Ayni zamanda ejderha eski devirlerde kötü
sağa, yanyana salınarak paralel, tekyönlü diz- güçlerin de sembolü gibi tanınmıştır. Güney
gi oluşturuyor ki, bu da verninin yüz kısmını Azerbaycan’da dokunan verniler genellikle
tamamile kapatıyor. Sonuç olarak verninin kuş ve ağaç tasvirleriyle süsleniyorlar. Orta
yüz kısmını “desen ipliği” oluşturuyor. “Desen asırlarda zarif dokunuşlu verniler bernu, peripleri”nin uçları arka yüze çıkarılmıyor, atkıla- niyan, pernu da adlanıyordu. Bu tarz dokumaların birkaç nevi vardı ve onlar esasen döşek
rın arasında kayboluyor.
Verniler iki kısımdan oluşuyor: sağ ve sol. gibi kullanılıyordu.
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13. Şalşedde.
Muğan.
Azerbaycan.
XX y.y. evveli.

14. Damadama Şedde.
Gazah.
Azerbaycan.
XX. y.y.
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Havsız dokuma türlerinden olan şedde
yün, pamuk ve ipek ipliklerden dokunuyor.
Şeddenin yapısı- nı iki tür iplik oluşturuyor:
çözgü ve atkı. Genelde
şeddeler biribiriyle birleştirilmiş kırmızı veya
kırmızı- lacivert renkli
kısımlardan oluşuyor.
Bununla beraber tek
kısımlı kırmızı şeddeler, kırmızı, lacivert
renkli dikey çizgili
şeddeler de dokunuyordu. Şeddelerin
esasen üç türü vardır: tekrenkli-şal;
kareli-damalı şedde ve mezmunlu
zili şedde, develi
şedde (Fotoğraf
13, 14, 15, 16).
Günlük yaşamda şeddeden
tören perde ve
örtüleri gibi
(çile şeddesi)
faydalanılı-

yordu. Zamanla kalın dokunuşlu şeddelerden
döşek, duvar örtüsü; zarif ve ince dokunuşlu
şeddelerden ise kadın ve erkek giyimleri, sofra hazırlanıyordu. Küçük kırmızı şeddelerse
ayakaltlığı gibi kullanılıyordu. Önemli şedde
üretim merkezleri Karabağ (Kubatlı, Cebrayıl, Ağdam, Berde), Kazah, Nahcevan, Güney Azerbaycan (Erdebil, Meskin, Muğan)
ve Göyçe’dir. Tekniğine göre: gedirge, şal,
şedde cecim, kullanımına göre: çille şeddesi,
bey çadırı, godu parçası, şedde kilim, bedii
özelliklerine göre: develi şedde, kare şedde vs.
adlandırılıyordu. Bakü’de şedde kayak-palas,
Karabağ’da zili, Nahcevan’da cecim, Güney
Azerbaycan’da bucakkırağı, ocakkırağı (bucak kenarı, ocak kenarı) adlarıyla biliniyordu.
Muğan bölgesinde pamuk iplikten dokunan
palas ve küçük ölçülü palas şedde adlanılıyordu. Şedde kelimesinin kaynağını “Şetrenc”,
“Sadeverd” yani satranç kelimesinden aldığı
ihtimal ediliyor.
Nahcevan’da (Şahbuz) yer tezgahında dokunan zarif cecim, şedde-cecim adlanıyor. Şedde kilim ise gerdeklik kırmızı kilime verilen
addır. VI-VII y.y.larda Güney Azerbaycan’da
dokunan kaba palaslar Şeleng adlanıyorlardı.
Değerli halıları rutubetden korumak amacıyla
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15. Şedde. Qarabağ. Azerbaycan. XX. y.y. evveli.

16. Şedde. Qarabağ. Azerbaycan. XX. y.y. evveli.
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17. Gedirgen Şedde. Şirvan Azerbaycan. XX y.y. evveli.

onların arka kısmına genelde şeleng dikiliyordu. Orta asırlarda kareli (damadama) şeddeler
setrenc adlanırdı ve yün veya ipekten dokunuyorlardı.
Dikey enli, dalgalı çizgili şeddeler gedirge
adlanıyorlardı (fotoğraf.17). Bu tarz desenler
“okbaşı” veya “taraklı” gibi biliniyorlar. Gedirgeler yüksek kaliteli yün ve pamuktan yapılıyor. Onun yapısını iki tür iplik çözgü ve atkı
oluşturuyor. Geçirme tekniği ile atkı ipliği
çözgülerin arasından teker ve capraz olarak
geçiriliyor. Çözgü ve atkı aynı sıklıkta oluyor,
alt ve üst atkılar doyumlu geçiriliyor ve yüz
kısmı şeddede olduğu gibi çözgü ve atkı yüzlü oluyor. Gedirgenin desenleri renkli çözgü
ve atkı ipleri (kırmızı ile lacivert, siyah ile gri,
kırmızı ile beyaz, lacivert vs.) vasıtasıyla, kilim tekniği ile yapılıyor. Bu zaman gedirgenin üzerinde çok küçük “tırnakları” (delikleri)
oluyor ki, dokumanın aldığı ismin bununla
alakalı olduğu düşünülüyor. Gedirge “delik”
demektir. Genelde onu yer yaygısı gibi kullanıyorlardı. Çadırların üzerine serilen bu dokumalar Karabağ’da “Peykam” gibi biliniyorlardı. Karabağ’da (Kelbecer) gedirge taraklama, Abşeron’da taraklı palas, Abşeron’un bazı
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köylerinde “Misar” adlanıyor. Şedde havsız
dokumalarına tasvir işlemek için kayık tekniği
kullanılıyordu. Bu nedenle de bazı bölgelerde
hususen Abşeron’da (Hızı) şeddeye kayık-palas, Güney Azerbaycan’da ise “kayık dokunuşlu halı” denilir.
Dama-dama şeddelerin başlıca süs elemanı
karelerdir. Siyah-beyaz kareli bu tarz şeddeleri mürşid (sufi rehberi) oturan tahta seriliyor
veya yatağının üzerinden asıyorlardı. Günlük
yaşamda onlardan bayram ve düğün kıyafetleri, çadra, perde, yatak takımları yapılıyordu.
Canlı ve kırmızı kareli şeddeler damat çadırlarının yapılışında da kullanılırdı. Kullanım
alanına göre bu şeddeler çille şeddesi ve ön
sofrası gibi nevleri vardır. Karabağ ve Kazah’ta
zarif, sakin renkli kareli şeddelerin damaları
ladı, kayık tekniği ile stilize edilmiş hayvan ve
kuş tasvirleri ile süsleniyordu. Kareli şeddeler
bucakkırağı (bucak kenarı), kesmeli şedde,
ocakgırağı da adlanıyordu. Orta asırlarda onlar şetrenci de adlanmıştırlar.
Hayatın tüm alanlarını etkileyen kültürümüzün, sanatımızın canlı tarihi salnamesi
olan dokumalarımız muazzamlığı ile dünya
kültürel toplumunun hep ilgisini çekmiştir.
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Dünya müzelerini süsleyen dokumalarımız
milletimizi yurtdışında yüksek düzeyde tanıtıyor. Bizler halılar üzerinde ilk adımlarımızı
atıyor, hayatımıza onlarla renk katıyor, evimizi, ailemizi onunla ısıtıyor ibadetimizi onun
üzerinde yapıyor ve nihayet ahiret evine onun
üzerinde göçüyoruz. Halılar o kadar saf ve
temizler ki, kutsal kitabımız Kuran da “Onlar (ehl-i cennet) yastıklara ve güzel desenli
halılara dayanmış olacaklar.” Aynı zamanda
dokumalardan tedavi amacıyla da faydalanılıyordu.

KAYNAKLAR
Letif Kerimov (1961). Azerbaycan Halısı,
I.cild, Leninqrad.
Letif Kerimov (1983). Azerbaycan Halısı, II.
cild, Bakü.
Letif Kerimov (1983). Azerbaycan Halısı, III.
cild, Bakü.
Röya Tagıyeva (1999). Azerbaycan Halısı, İstanbul.
Röya Tagıyeva (2006 ). Azerbaycan Halısı Meişetde, Azerbaycan, Bakü.

71

Frig Vadisi’nde Bir Yerleşim:
Kümbet Köyü
PHRYGIAN VALLEY A SETTLEMENT: KÜMBET VILLAGE
FERRUH TORUK*

ÖZET

Bu çalışmada öncelikle köyün tarihsel süreç içerisinde fiziksel dokusunun oluşumuna yer verilmiştir.
Bu bağlamda yerleşimin, topografik ve coğrafi konumu üzerinde durulmuş ve ayrıca Frig uygarlığından başlayarak; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
yerleşim sahalarını içine alacak şekilde fiziksel gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır.
İkinci bölümde, bölgedeki tescilli ve tescile değer
tarihi anıtlar, kendi içlerinde sınıflandırılarak; Konya
ve Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
almış olduğu kararlar doğrultusunda incelenmiştir.
Son bölümde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı imar planı kapsamında tarihi anıtların korunması için öneriler dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kümbet köyü, Seyitgazi, Frigya,
Aslanlı Mabed, Kaya Mezar

*
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ABSTRACT

In this study, firstly the development of physical
fabric of the village in history is explained. In this
respect, topographical and geographical conditions
of the settlement is insisted on. Also physical development of the settlement in Roman, Byzantian,
Seljukian and Ottoman periods starting from Phrygian eras are explained within a timeline. In the second part, registered and worth to register historical
monuments are classified in themselves and examined through the decision of Konya and Eskişehir
Conservation Council of Cultural and Natural Assets.
In the last part, recommendations are given to
conserve historical monuments in the context of
1/5000 and 1/1000 scaled Conservation Aimed Urban Plans.
Keywords: Kümbet Village, Seyitgazi, Phrygia, Lion
Temple, Rock Tomb

Öğr. Gör. Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü/Yozgat
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1. KÜMBET KÖYÜ’NÜN TARİHSEL
SÜREÇ İÇERİSİNDE FİZİKİ
DOKUSUNUN OLUŞUMU
Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi’ne bağlı Kümbet Köyü, adını ortasında yer alan Selçuklu
kümbetinden almaktadır. Eskişehir-Afyon
karayolu üzerindeki köy, Eskişehir’e 85 km
Seyitgazi İlçesi’ne 42 km uzaklıkta olup, ilçenin güneyinde bulunmaktadır.
Doğusunda Çukurca Köyü (30 km), batısında Büyükyayla (8 km), kuzeyinde Karaören
(5 km) ve güneyinde Gökbahçe Köyü (6 km)
ile çevrilidir (Çizim 1, 2),(Resim1)1

Çizim 1: Seyitgazi İlçesi Köy Yolları (Seyitgazi
Belediyesi Arşivi)

Çizim 3: Seyitgazi ve Çevresi (Bekle, 1991)

Seyitgazi İlçesi ise kuzeydoğuda Mahmudiye,
batıda Kütahya, güneyde Afyon İli doğuda ise
Çifteler ve Han İlçeleri ile sınırdır (Çizim 3).
Köy, İç Anadolu Bölgesinde yer aldığı için
karasal iklim özelliği taşımaktadır. Afyon İline olan yakınlığından dolayı zaman zaman
ılıman iklime sahiptir. Kışlar soğuk ve yağışlı,
yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Yerleşim İlkbahar aylarında şiddetli yağışlar nedeniyle
yer yer sel felaketi ile karşılaşmaktadır. Köye
hâkim olan bitki örtüsü bozkırdır. Köyün iç
kısımları meyve ve kavak ağaçları ile kaplı
olup, köy arazisinin özellikle kuzey kesimleri
çam ormanlarıyla kaplıdır. Ovalık alanlarda
ise tabii bitki örtüsü göze çapmaktadır (Bkz:
Resim 1).
Ekonomisi tarım, hayvancılık ve bunların
getirisi olarak da pazar ticaretine bağlıdır.
1997 sayımlarında 725 olan nüfusu 2000

Resim 1: Kümbet Köyü
Çizim 2: Seyitgazi İlçesi ve Kümbet Köyü’ nü
Gösteren Harita (Gabriel, 1993)
1

Bu çalışmada kullanılan bütün resimler tarafımızdan
23.08.2011 tarihinde çekilmiştir

yılında 836’a çıkmış iken; son sayımda 200
hane ve toplam 702 nüfusa sahip olduğu tespit edilmiştir. Bağlı olduğu Seyitgazi İlçesi ve bu ilçeye bağlı köylerde dâhil Kümbet
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Köyü’nün de tarihi süreci Erken Tunç Çağı’na
(M.Ö. 3000-2000) kadar inmektedir (Haspels 1971: 286; Tüfekçi 2007: 14; Polat 2008:
3,76-77,85).
Bölge antik dönemde birbirinden bağımsız
gibi görünen, ancak Anadolu kültürünün iki
ayrı yansımasını gösteren İç Anadolu yaylasını
birleştirici bir odak teşkil etmektedir (Nauman
1975:17).
Eskişehir İl merkezinin bir bölümünü de
içine alan Dorylaion’da (Şarhöyük) dahil Seyitgazi ve çevresi Hitit (M.Ö.1750-700), Frig
(M.Ö.750-300), (Gabriel 1993: 51;Polat 2008:
102-135 ), Roma (M.Ö.753-M.S. 376) (Polat
2008: 38-39), Helenistik (M.Ö. 300-30) (Polat 2008: 39-40) ve Bizans dönemlerin de yerleşimlere sahne olmuştur (Ramsey 1960:50;
1897: 5).
Antik dönemde yaşamış ünlü coğrafyacı
Strabon, Geographika adlı eserinde ((Strabon
1993:61-62) Dorylaion da dahil bölge sınırları
hakkında:
“Bithynia güneye doğru Mysia ve Hellespontus
Phrygia’sı da denen Phrygia Epiktetos ile sınırlanmıştır. …… Aizanoi (Çavdarhisar, Nakolea (Seyitgazi), Kotiaeion (Kütahya), Midaeion
(Midas), Dorylaion (Şarhöyük) Phrygia Epiktetos (Frig Kralı)’un kentidir. Mysia’ya (Bhitanya
ve Frig Bölgesi) ait olduğu kabul edilen Kadoi
(Gediz) da bunlar arasında yer alır. Mysia iç kısımda Olympene ve Pergamene ye ve Kaikos (Bergama Ovası) adını taşıyan ovaya kadar uzanan
bir alanı kaplar ve bu nedenle İda Dağı (Kaz
Dağ) ve Katakekaumene (Mysia’ya bağlı bölge
adı arasında uzanır. Katakekaume nin Mysia ya
da Maionia (Lidya Bölgesi) da kabul edilebileceği de düşünülmelidir. Phrygia (Frigya) Epiktetos un üstünde güneye doğru Büyük Phtygia yer
alır. Bunun sol tarafında Pessinos (Ballıhisar)
ve Lykaonia ve Orkaorki (Galatia Bölgesi’n de
bir yer) bölgesi, sağ tarafında ise Maionialılar
ve Lydialılar ve Karialılar bulunur. Epiktetos’da
Phrygia “Parareia”(Frigya’nın dağınık bölgesi)
olarak adlandırılan kısım ve Phrygia’nın Pisidia (Yalvaç) boyunca uzanan parçası ile Amorion
dolayındaki kısımları ve Eumeneia ve Synna da
ve ondan sonra Phrygia kentlerinin en büyüklerinden olan Laodikeia (Denizli civarı) kenti ile
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Apameia Kibodos (Dinar) olarak adlandırılan
bir kent bulunur.……………” diyerek Kümbet
Köyü’nün de içinde bulunduğu Frig Vadisi de
dahil bölgede M.Ö. 750-300 yılları arasında ilk
uygarlıkları oluşturan Frig kralları Epiktetos,
Askania, Gordions ve oğlu Midas’ın topraklarını belirtmeye çalışmaktadır. Zaman içerisinde çeşitli bölümlere ayrılan Phrygia Bölgesi
M.Ö. 184-183 yıllarında Bergama Kralı Eumenes II ile Bithynia Kralı Prusias I. Arasında
yapılan savaşta Eumenes’in savaşı kazanması
sonucunda Phrygia topraklarının bir bölümü
Bergama Krallığına verilmiştir. Böylece yeni
kazanılan bu topraklara Bergamalılar “Phrygia
Epiktetos” yani “sonradan kazanılan Phrygia”
olarak tanımlamışlardır (Polat 2008: 37-38).
Frig Vadisi, Afyon, İhsaniye, İncehisar, Bayat İlçesi ve köylerinin tamamı ile Bolvadin
ve Emirdağ İlçesinin bir bölümünü ve Eskişehir dâhil Seyitgazi, Han İlçesi ile köylerini,
Kütahya’da ise merkez ve Tavşanlı ilçelerinin bir kısmını kapsamaktadır (Çizim 4, 5).
(Kortanoğlu 2006: 14; Polat 2008:7-9).Vadiyi

Çizim 4: Frig Vadisi (Aşılıoğlu, 2010)

Çizim 5: Frigya Bölgesi’nin Günümüz Konumu ve
Antik Dönem Sınırları (Polat 2008)
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belirtir kesin bir sınır çizilememekle birlikte;
bölgede yer alan akarsulara ait vadilerin oluşturduğu ve Frig uygarlığından kalan kültürel
mirasın (Brunn 1872:519-523) yoğunlaştığı
bazı yerlerde, il ve ilçe sınırları, bazı yerlerde ise 1/25.000 ölçekli topografik haritaların
pafta sınırları dikkate alınarak sınırlandırılmaya çalışılmıştır.
Kümbet Köyü ve çevresini (Kümbet Vadisi)
saran en yakın dağı Türkmen Dağı’dır2 (Elaphoeis) (Polat 2008: 11-14). Klasik ve Roma
Dönemlerinde adı Elaphoeis olan Türkmen
Dağı aynı zamanda Seyitgazi ve çevresinin
de Selçuklular döneminde bilinen ilk adıdır.
Dağ, Dağlık Phrygia Bölgesi’nin merkezinde
yer almakta olup; kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Kuzeydoğusunda
Eskişehir, batısında Kütahya, güneyinde ise
Afyonkarahisar bulunmaktadır. Dağın en yüksek noktası 1826 m. yüksekliğinde Türkmenbaba Tepesi’dir. Çalışma alanımız olan Kümbet
Vadisi3 kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
5800 m uzunluğunda ve kuzeybatıdan (Kümbet Köyü’nden) giriş 900 m genişliğindedir. Bu
genişlik yaklaşık 2000 m devam ettikten sonra
vadi 1500 m genişliğe ulaşmakta ve Yapıldak
Köyü’nün güneydoğusundan başlayıp; Oynaş
ve Yapıldak Köylerini geçtikten sonra sonlanan
uzun bir vadidir (Çizim 6). Dağlık Phrygia
Bölgesi’nin en uzun ve kale yapısı bakımından
2

3

Dağlık Frigya Bölgesinin diğer önemli dağları Şaphane
Dağı, Arayit Dağı’dır Bu iki dağ hakkında bkz: Polat 2008:
13-14
Dağlık Frigya Bölgesi’nin diğer önemli vadileri, Doğanlı
Vadisi (Seyitgazi İlçesi-Çukurca Köyü’ nün kuzeybatısından
devam etmekte olup, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda,
1350 m uzunluğundadır ) (Leake 1824: 22; Radet 1895:
453; Polat 2008: 15), Yazılıkaya-Midas Vadisi, (Han
İlçesi-Yazılıkaya Köyü’nden itibaren devam etmekte
olup; kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunda, 1800 m
uzunluğundadır) (Leake 1824: 23; Texier 1839: 357; Polat
2008: 16), Karababa Vadisi (Türkmen Dağı’nın güneyinde,
Kayıhan Beldesi’nin 3800 m kuzeydoğusunda Köhniş
Vadisi’ ne paralel ve kuzeyden güneye doğru uzanmaktadır)
(Haspels 1971: 12; Polat 2008: 18), Doğuluşah Vadisi
(Kütahya ilinin 20 km kuzeydoğusunda, merkez ilçe sınırları
içerisinde Türkmen Dağı’nın kuzeybatısında yer alır..
Doğuluşah Köyü’ nün yaklaşık 2800 m kuzeybatısından
itibaren uzanır) (Polat 2008: 18-19), Fındık Vadisi (Türkmen
Dağı’nın kuzeybatısında yer alır. Vadinin içinden Doğuluşah
Deresi’nin devamı olan Fındık Çayı adını alan ve Porsuk
Çayı’na karışan dere geçmektedir) (Haspels 1971: 30; Polat
2008: 19; Güngördü 2003: 181).

Çizim 6: Dağlık Frigya Bölgesi’ndeki Yerleşimler
Arası Mesafeler (Ferruh Toruk)

en zengin vadisidir. Kümbet Köyü’nden vadiye girişte güneybatıda sırayla; Kızıltepe (1313
m), Kalemboltaşı Tepe, Akyar Tepe (1241 m),
ve Kara Tepe (1197 m) yüksek tepeler arasında yer almaktadır. (Haspels 1971: 22; Polat
2008:17)
Dorlylaion (Eskişehir-Şarhöyük) başta olmak üzere Nakolea’de (Seyitgazi) dahil bölge,
antik dönemden itibaren önemli yolların düğüm noktasında olarak gösterilmektedir (Aşılıoğlu vd 2010: 185-194).
Frig uygarlığı Döneminde Dorlylaion’dan
Pessinus (Ballıhisar) Lycaionia (Konya), Midaium (Bahçecik), Ancyra (Ankara), Amorium (Emirdağ), Nacoleia (Seyitgazi) ve Cotiaeium (Kütahya) yönüne giden yollar ticari
anlamda dikkat çekicidir (Magie 1950: 42) ;
(Ramsey 1882:119), (Çizim 7).
Kümbet Köyü’de dâhil Seyitgazi Ortaçağda sahip olduğu zenginliği yitirmiş olmakla
birlikte; bölgedeki ticaret yolları üzerindeki
yerleşimler -az da olsa- önemlerini koruyabilmişlerdir.
Frig Döneminde Kümbet Köyü’nün de
yer aldığı Frig Vadisi’nin önemli bir uygarlık
merkezi olduğu, vadi alanı ve köy sınırları içerisindeki kaya mezarlarının (Köristan, İntepe,
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Çizim 7: Frig Vadisi’nin Antik Dönem Ulaşım Ağı
(Gabriel, 1993)

Ispaların Ağılı, Aslanlı Kale Ayıini, Delikkaya vb) günümüze kadar ulaşmış olmasından
da anlaşılmaktadır. Bölgede böylesine yoğun
nekropollerin yer alması bu dönemde dini bir
merkez olabileceğini düşündürmektedir.
Roma Döneminde önemli bir merkez olan
Seyitgazi ismini “Nymphe Nakole” olarak bilinen mitolojik kahraman Herakles’den almış
olmalıdır (Aulock 1980: 74). Kümbet Köyü
de dahil bölge, Bizans döneminde ticari, siyasi ve ekonomik önemini kaybetmiş olmakla
birlikte; Pessinus (Ballıhısar) Justinianopolis
(Sivrihisar) ve Germia (Gümüşkonak) bölgenin önemli askeri istasyonları olarak dikkat
çekmektedir. Bu dönemde Seyitgazi ve çevresi de bahsedilen bu üç kent gibi bir askeri
istasyon görevi yüklenmiş olmalıdır (Mitchell
1993:75). Ayrıca Roma Conventus listelerinde Nacolea’nın adı geçmektedir. Yönetsel bir
örgütlenme olan Conventuslara bölünme zamanla unutulmuş, kentler vergi toplayan bir
vergi memuruna bağlı birliklere bağlanmışlardır. Nacolea da böyle bir birliğin başında
bulunmuş ve burada “Exactor Reipublicae
Nacoliensium” adını alan yüksek bir vergi memuru oturmuştur. 2. yüzyılın ortasında Kayzer T. Aelius Antoninus zamanında bu görevi
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T. Aelius Niger yapmaktadır. Docimion adı,
blok mermer üzerindeki bir yazıtta geçmektedir. Onun sülalesinden Aelius Claudianus
Niger de daha sonra bu görevi yürütmüştür.
Seyitgazi’de bulunan iki yazıtta vatandaşlarının, yaptığı işler dolayısıyla kendisine teşekkür ettiği yazılıdır. Bu durum onun çok
sevildiğinin bir kanıtı olarak görülmekte, Yazıtlarda Prymnessos Kalesi’nin de sözü edilmektedir. Nacolea, Orkistos ve Midas gibi
eski Frigya’nın önemli merkezlerinden daha
çok önem kazanmış ve Orkistos (bugünkü
Alikel ya da Alikyan Yaylası) Nacolia tarafından vergiye bağlanmıştır. Orkistos, orada bulunan bir yazıta göre, Küçük Asya ticaretinde
önemli bir yer tutmakta olup ticaret yolunun
üstünde bulunmaktadır. Ancak, daha sonra
Pessinus ve Orkistos’tan geçip Midas kentine
varan Gordion ordu yolu, önemini kaybetmiştir. Ana ticaret yolu, Dorylaion’ dan Nacolea’
ya geçip, oradan iki değişik koldan güneyde
Apameia (Dinar) ve Akdeniz’e ulaşmıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi, Nacolea’ nın önem
kazanması ve eski ünlü kent Orkistos’un vergiye bağlanması ile bu iki kent arasında uzun
süre anlaşmazlık olduğunu tarih kaynaklarından anlıyoruz. Nacolea bu yükselme çağında
sınırlarını güneyde Amorium (Emirdağ) ve
doğuda Galatia sınırına kadar genişletmiştir.
Ancak, Orkistos’ la aralarındaki anlaşmazlığı
önlemek amacıyla daha sonra 331’de Orkistos da site düzeyine yükseltilmiştir. Diocletian zamanında, Roma İmparatorluğu yeniden
örgütlendiği sırada Frigya iki büyük bölgeye
ayrılmıştır: “Phrygia Prima” ve “Phrygia Secunda”. Bu bölgelere 4.yy’dan itibaren de
“Phrygia Pacotina” ve “Phrygia Salutaris” adları verilmiştir. Nacolea da “Phrygia Salutaris”
içindedir. Nacolea’da bu çağda bir efeb (on
sekiz yaş arasında delikanlılar okulu) vardır
(Kortanoğlu 2006:1-12,20; http://www.seyitgazi.gov.tr: 1).
Kentin tanrı ve tanrıçaları Herakles, Kibele, Zeus Bronton, Artemis’dir. Nacolea Roma
Döneminde sürekli yükselmesiyle yörede
önemli bir rol oynamış, kent isyanına da sahne
olmuştur. Hıristiyanlık ve mezhep ayrılıkları
çatışmalarda önemli yer tutmuştur. Tarihçiler
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Roma İmparatoru Julian Apostata’un 361’de
Pers seferine çıkmak üzere Antiocheia’ya
(Antakya) giderken Nacolea’ da bir süre kaldığından da söz ederler. Arcadius zamanında
(395-408) ise Nacolea’ da ki Tribigild kumandasındaki Got garnizonu karışıklıklar çıkarır
ve Nacolea’yı eline geçirir. İmparatorluğun
ikiye ayrılışıyla (395) Bizans toprakları içinde
kalan Nacolia, aynı adla anılmaya devam etmiş ve daha sonra kalesi de onarılmıştır. Mesih kalesi olarak da tanınan bu yerde, Arapların Anadolu seferleri nedeniyle Bizanslılarla
İslâm orduları arasında uzun süreli savaşlar
olmuştur (718-740). M.S. 740 yıllarında bölgeye yapılan Arap akınları sırasında İslam
kahramanlarından Seyyid Battal Gazi şehit
düşmüştür. Nacolia’ nın bu dönemiyle ilgili
olarak Karl Wulzinger şunları yazmaktadır:
“Eski tanrıların düşüşüyle koşut olarak
Nacolia’nın da itibarı düşmüş ve nüfuzu azalmıştır” (Wulzinger 1913: 54).
Bu dönemde Nacolia, Symna da (Afyon/
Şuhut) şehrinin idaresi altına girmiş, sekizinci yüzyılın sonlarına doğru ise yeniden
metropolis unvanını almıştır. M.S. 362 dolaylarında ise şehrin öneminin daha da arttığı anlaşılmaktadır. Çünkü o yılla ilgili bir
belgeye göre Achaillas adlı bir kişi Nacolea’da
başpiskoposluk görevine getirilmiştir (http://
www.seyitgazi.gov.tr:1). Nacolea şehrine ait
iki piskopos’un daha isimlerini kilise toplantılarının kayıtlarında yer aldığı bilinmektedir.
Bunlardan Basilius adlı piskopos Chalcedon (İstanbul/Kadıköy) toplantısına katılmış
(M.S. 451), Photius adlı piskopos ise Konstantinopolis toplantısında Nacolea’ yı temsil
etmiştir (http://www.seyitgazi.gov.tr: 1).
Nacolea’da doğmuş olan Theodotus adlı kişi
ise hem kentte piskoposluk yapmış, hem de
çok büyük itibar taşıyan Konstantinopolis
patriklik makamına getirilmiştir (http://www.
seyitgazi.gov.tr: 2).
Yukarda bahsettiğimiz Bizans döneminde
yapıldığını düşündüğümüz; Köyün yaklaşık
1 km kuzeydoğusunda (Erken Bizans döneminde) Berberini olarak bilinen tek nefli kaya
kilisesi günümüze kadar ulaşmıştır4.
4

Efe 1997: 218’de ve Polat 2008: 85’de Berberini Kilisesi’nin

Seyitgazi ve çevresinin, 7.YY’dan itibaren
Anadolu’ya yapılan Arap akınları neticesinde
Eskişehir gibi olumsuz etkilendiği bilinmektedir (Vasılıev 1952: 214). Bu akınlar sırasında Afyon yakınlarında vuku bulan Akroinos
Savaşı’nda (740’da) yaşamını yitiren Seyit
Battal Gazi’nin (Hasluck 1912:14; Aslanoğlu
1953: 10) ardından bölge, Kümbet Köyü de
dahil Arapların himayesi altına girmiş olmalıdır. Bölgede Arap mimarisinden günümüze
(ya inşa edilmediği ya da yıkıldığı için) herhangi bir yapı ya da yapı harabesi gelmemiştir.
Bölge, Kutalmışoğlu Rükneddin Süleyman
Şah’ın 1075’de İznik’i fethetmesiyle Selçuklu
himayesine girmiştir (Turan 1984: 54; Doğru
1992: 24). Selçukluların Seyitgazi ve çevresi
ile ilgilenmeleri, bu tarihten bir yıl önce yani
1074’de Süleyman Şah ile Bizans İmparatoru
VII. Mikail Dukas (1071-1078) arasında yapılan bir anlaşma ile başlamıştır (Altınsapan
1997:16). Bu anlaşmaya göre Eskişehir, Seyitgazi ve Söğüt Bölgesi Türklere bırakılmıştır
(Alpek 1991: 93).
Seyitgazi’nin 11.YY’dan sonra Anadolu’ya
dalgalar halinde gelen Türkmen boylarının
yoğunlukla yerleştiği bir bölge olması, Selçuklu ile Bizans arasında sınır teşkil etmesinden
dolayı önemini sürdürmüştür (Sağın 2011:
45). Yüzyılın son çeyreğinde bölge SelçukluBizans mücadelelerinden dolayı yoğun siyasi ve askeri hareketlilik yaşamıştır (Bekle vd
1990: 103, 462).
Kümbet Köyü’nün bağlı olduğu Seyitgazi’de
dâhil; bölgenin, 1086 yılından itibaren Danışmendlilerin kontrolüne geçtiği bilinmektedir.
Emir Danışmend, Selçuklu Sultanı Kılıçarslan ile anlaşarak; Bizans’a karşı 1097’de yapılan Dorylaion Savaşı’ndan -az da olsa- kazanımlı çıkmıştır (Yınanç 1945: 468-476; Sevim
vd 1990: 8,10, 27). Savaş sonrasında Eskişehir
başta olmak üzere bölge, Anadolu Selçuklu
devleti yönetimine katılmış olsa da daha sonra kısa bir dönem Bizans hâkimiyetini tekrar
devam ettirmiştir (Ostrogorsky 1981: 337;
yer aldığı yerleşimin Geç Kalkolitik Döneme kadar uzandığını belirtmektedirler. Ayrıca Polat 2008: 85’de Kümbet
Vadisi’ni Frigya Bölgesi Yerleşimleri altında açmış olduğu
alt başlıkta düz yerleşimler içerisinde göstermektedir.
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Darkot 1948: 384,385; Aslanbey 1953).
1158 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan Döneminde (1155-92) Bizans-Selçuklu sınırı Eskişehir-Seyitgazi hattından
geçmektedir.1162’de II. Kılıçaslan İstanbul’da
üç ay Bizans İmparatoru I. Kommenos’un
misafiri olmuştur. Bu ziyaret sonrası imzalanan anlaşma gereği, Türkmenlerin EskişehirSeyitgazi’nin batısına geçemeyeceğine dair
bir karar alındığı bilinmektedir. Bu durum,
1162’den itibaren Sultanönü (Eskişehir) ve
Seyitgazi’nin doğu kısmının tamamen Türklerin eline geçtiğini göstermektedir. Yaklaşık
14 yıl süren sükûnet sonrası 1176’da yapılan
Miryokephalon Savaşı (Kırkbaş) neticesinde
bölge değişime uğramış ve hatta savaş sonrasında Sultanönü Kalesi’nin Bizanslılarca
boşaltılması sağlanmıştır. Böylece bölgenin
Bizanslılara ait sınırı daha da batıya kaydırılmıştır5. 1180 yılında I. Kommenos’un ölümünden sonra Kümbet Köyü ve Seyitgazi’de,
Bizans hâkimiyeti zayıflamaya başlamıştır.
Bölgede, bu dönemde Türkmen kökenli gezici
dervişlerinde (Köy de bugün türbesi bulunan
Himmet Dede de dâhil) katkılarıyla yerleşik
düzene geçmeye başlanmış ve bu sayede imar
faaliyetleri hız kazanmıştır. Kümbet Köyü’de
bu imar faaliyetlerinden gerekli payı almış olmalıdır.
Nereden geldiği bilinmeyen fakat geliş nedeninin, çevresi de dâhil köyü Türkleştirmek
amaçlı olduğu düşünülen Himmet Dede,
etrafında topladığı inananlarla sadece askeri
açıdan güçlendirilmiş yerlerde tarımla uğraşmamış, bölgede imar faaliyetlerinin hızlandırılmasında da etken olmuştur (Barkan 1942:
281-290). Kendisine ait olduğu bilinen türbenin dışında bölgede başka mimari faaliyetleriyle -şimdilik- karşılaşılmaması ise düşündürücüdür. Belki de köy ve çevresini henüz
terk etmeyen Bizans azınlıklarıyla mücadele
vermiş olması imar faaliyetlerine zaman ayıramaması ile ilişkilendirilebilir.
5
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Seyitgazi’nin Bizanslılarca boşaltılması neticesinde kasabaya 70-80 Türkmen ailesinin yerleştirildiği bilinmektedir.
1207-1208 yıllarında Seyit Battal Gazi’nin mezarı bulunup
türbesi yaptırılıncaya kadar “Türkmen Köyü” olarak bilinen
kasaba bu tarihten sonra Seyitgazi adını almıştır ( Aslanbey
1953; Aydın 2006: 212)

Köyde Himmet Dede’ye ait türbenin (13.
YY ortası), etrafındaki Selçuklu mezarlarının
da yer aldığı, hazire ile Selçuklu ve Osmanlı
mezar taşlarının yer aldığı mezarlık ve Yarımağa Konağı (19.YY sonunda konak olarak
kullanılmış) diye bilinen fakat Roma Dönemi
savunma yapısı iken; 13 yy’da da Türkmenler
tarafından aynı amaç doğrultusunda kullanılan türbenin 80 m kuzeyindeki kale görünümlü yapı) dışında; Seyitgazi’de ise Ümmühan Hatun türbesi, medresesi ve hamamı
(1207-12008), Seyitgazi Aşağı Ilıca Köyü
Hacı Baba Tekkesi (13.YY ortası) ve Eskişehir merkez Aktoğan zaviyesi (13. YY ortası)
(Haspels 1971:274; Doğru 1992: 51) bu dönem yapıları arasında yer almaktadır.
1261 yılına kadar Moğolların SakaryaEskişehir’de uzun süre kışladıkları ve bu kışlak
esnasında, Seyitgazi ve çevresini (Kütahya’nın
bir bölümü de dâhil) istila altına aldıkları anlaşılmaktadır. Bölge istilanın hemen ardından
Kırşehirli Cacaoğullarının nüfuzu altına girmiş olmalıdır (Alpek 1991:123) .
1280 yılında Selçuklu Devleti’nin Moğollar tarafından ikiye bölünmesiyle Seyitgazi ve
çevresinde dâhil İç Anadolu Bölgesi, başkenti
Amasya olan Danışmendiye Eyaletine bırakılmıştır (Varlık 1974: 69-70). 1280 sonrasında Kütahya–Eskişehir ve Afyon bölgesinde
güçlenmeye başlayan Germiyanoğulları’nın
Seyitgazi ve çevresini de kontrolleri altında
tuttukları bilinmektedir.
1281’de Kayı Boyu Ertuğrul Gazi’nin,
ölümünden sonra yerine geçen oğlu Osman
Bey’in 1291 yılında Karacahisar’ı almasıyla
Seyitgazi ve çevresinde siyasi ve askeri hareketliliğin yoğun bir şekilde başladığı anlaşılmaktadır (Uzunçarşılı 1984: 103).
Söğüt, Domaniç, İtburnu, Sultanönü ve
Bilecik gibi yerlerin yavaş yavaş Osmanlı
Beyliği’nin eline geçmesi neticesinde ( Sevim
vd 1990: 3) Afyon ve Seyitgazi Osmanlı ve
Germiyanoğulları arasında güç mücadelesine
sahne olmuştur. Bu güç dengesi 1299-1300
yıllarında Osmanlıların lehine dönüşmüştür.
1299’da Osman Bey’in, oğlu Orhan Bey’i,
Sultanönü Sancak Beyliği’ne; kardeşi Gündüz Alp’i Sultanönü Subaşılığı’na tayin ettiği
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bilinmektedir. Orhan Bey zamanında ilginin Balkanlara çekilmesi ile Eskişehir, siyasi
önemini yitirmeye başlamış olmakla birlikte
Osman Bey’in kayınpederi Şeyh Edibali’nin
ahilik geleneğine önem vermesiyle, kültürel
bir merkez olma özelliğini muhafaza etmiştir.
Seyitgazi ve çevresinde de ahi unvanlı mezar taşlarına rastlanmış olması bölgede ekonomiyi yönlendiren ahi teşkilatının ne derece
etken olduğunu göstermektedir.
Kümbet Köyü ve Seyitgazi’den günümüze
ahi zaviyeleri ve tekkeleri gelmemiş olsa da,
teşkilatın, Seyitgazi Beykışla Mevkii ve Melekgazi Köyü’nde faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.
15. yy’da Seyitgazi ve çevresinde cami ve
mescit inşası dışında yapı faaliyetlerinde bir
azalma göze çarpmaktadır. Ayrıca öteki kazalara oranla Seyitgazi ve çevresinin sipahi yeri
olarak küçük bir kaza olduğu da bilinmektedir (Doğru 2992: 46). Yüzyıl sonunda Fatih
Sultan Mehmet tarafından tımara (devletleştirilen) çevrilen tarikat mensuplarına ait zaviye vakıf ve mülklerinin, oğlu II. Bayezid tarafından sahiplerine geri verilmesiyle; zaviye ve
tekke yapılarında yeniden bir artış söz konusu
olmuştur6 (Anonim:1982: 2926). Bu durum
Kanuni ve sonraki hükümdarlar döneminde
de devam ettirilmiştir (Aydın 2006: 212). Kanuni devrinde burada bulunan 8 köy, 12 konar
göçer, 1 yerleşik aşiretin toplam 41.069 akçe
hasılı olduğu anlaşılmaktadır (http://www.
seyitgazi.gov.tr: 3).Kimi araştırmacılar karye
sayısının 7 olduğunu belirtmekte ve bu karyeler içerisinde Kümbet Köyü yer almamaktadır
(Güneş 2000: 247) II. Selim zamanında köy
sayısı 13’e çıkmış, konar göçer cemaat sayısı
da 617 olmuştur. 1571 yılında ise Seyitgazi
Kazası’nın 39.176 akçelik hasılının 25.900
akçesi Anadolu kadı askerinin zeametine ilave edilmiştir. Geri kalanlar da Seyitgazi sipahisine bırakılmıştır. 1530’da 480 olan konar
göçerlerin hane sayısı, II. Selim zamanında
1008’e yükselmiştir. Buna rağmen hasılda bir
6

Bu dönemde Seyitgazi’ye bağlı Aslanbey Köyü’ndeki Şeyh
Sücaeddin hamamı, tekkesi ve türbesi ile ilçe merkezindeki
Çırçır ve Menimhane çeşmeleri bilinen yapılar arasında yer
almaktadır.

düşüş olmuştur (39.176 akçe). Daha önce de
belirtildiği gibi Otarlu, Hassanlu, Kara İlyaslı
dışında kışlağa tekrar gelen cemaat olmamıştır (http://www.seyitgazi.gov.tr: 3).
Yürük olan Eyne Hoca cemaati ise Kanuni Devrinden beri yerleşik hayata geçmiştir.
Seyitgazi yöresi Selçuklulardan itibaren konar göçerlerin geldiği bir coğrafi bölge idi.
Seyitgazi’nin yakınında bulunan Sancak,
Kümbet ve Selçuk köyleri bu dönemde gelip
yerleşen, aynı adı taşıyan cemaatler tarafından
tekrar kurulmuş olan yerleşim birimleridir.
1530’ da II. Selim’ in padişahlığı zamanında
Seyitgazi’de konaklayan Hassanlular, Dulkadir oymaklarına bağlı bir cemaatti, XVI.
YY’ın sonunda Seyitgazi’ye gelen kalabalık
(89 hane). Karakeçililerle ortak hareket eden
bu cemaat, XIX. YY’da Eskişehir civarına
iskân edilmiştir. Seyitgazi’ de yaylayan en kalabalık oymak ise Mamalı Türkmen oymağı ve ona bağlı cemaatlerdir. Bunlar Kızılöz,
Gölüler, Yoralıca ve Gödeler cemaatleri idi.
Ömerli cemaati ise Boz Uluslu Türkmenlerine bağlı idi. 1530’ da Seyitgazi’de kaza geliri:
Cemaat 12, Kura 8, Mezaria 1, Hane 504,
Mücerret 20 Sipahi ve Sipahi zade 24, Derbentçi 8 ve Hasıl’ın ise 41.069 akçe olduğu bilinmektedir (Güneş 2000: 241-243, Tablo: 3).
Seyitgazi’ ye, Padişah IV. Murat’ın Revan
seferi sırasında (Aslanbey 1953: 29-30) bir
de kervansaray yaptırılmıştır (1635).(Ünver
1977:116-117) XVII. YY boyunca adından
pek söz edilmeyen Seyitgazi, zamanla fakirleşmiş olmakla birlikte, 1892’de tekrar nahiye olmuştur. “ Karl Wulzinger’in anılarında Kümbet
Köyü’nden bahsetmese de Seyitgazi hakkında:
“Eski zamanlarda Dorylaeum adını taşıyan
Eskişehir’de şu anda İstanbul’dan gelen demiryolu
ikiye ayrılır. Bunlardan kuzey hattı Ankara’ya,
güney hattı ise Konya üzerinden uzaklardaki
Bağdat’a gider. Eski kervan yolu ise onların arasından ağaçsız bir yüksek ovadan geçerek güneye
Seyitgazi’ye iner. Kışın geçit vermeyen bu 40 km’
lik yol, elverişli hava koşullarında güçlü atların
çektiği arabalarla eğer yük de fazla ağır değilse
yaklaşık 8 saatte kat edilir. Yolun sonuna doğru Seyit Suyu’nun geniş deresiyle karşılaşılır. Bu
geniş vadinin eski zamanlardaki adı Parthenais
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ovasıdır. Güneydeki tepelerden ufak bir çay, virajlarla kıvrılarak gelir. Bu akarsuyun kaynaklandığı kara ormanlı dağlar arasında Friglerin eski
ünlü nekropollerinin bulunduğu bilinmektedir.
Seyit Suyu ovada sıralanmış söğütler arasından
ağır ağır akarak kuzeydeki geniş bozkıra ulaşır.
Seyitgazi kasabası da vadinin batı yamacındaki
tenha ve kaygan bir derenin ağzında ünlü külliye
tepesinin eteğinde kurulmuştur…............ Kasaba
500 haneli yerleşimiyle uzaktan oldukça kalabalık görünürse de yakına gelindiğinde yapılarının
yaklaşık üçte birinin harabe ve köhne olduğu görülür. Kasabanın bugünkü önemi ise yörenin pazarı
olmasından kaynaklanmaktadır. Burada buğday,
arpa ve tiftik gibi çevre ürünlerinin ticareti yapılmaktadır. Kasaba bir müdürün makamıdır ve
Hüdâvendigar (Bursa) eyaletine bağlıdır. Kanuni Sultan Süleyman zamanından kalma eski
bir hamam ve cami ile yarı harabe olmuş han ve
yeni kışla binası hariç, tüm evler kerpiç yapılardır. ……… Kasabanın her köşesinde eski çağın
kalıntılarına rastlanır. Yeni askeri binanın temel
atma işleminde de birçok sütun parçası, yazıtlar
ve eski çağa ait çeşitli kalıntılar bulunmuştur. Bir
Osmanlı Albayı bunları bana anlattı. O arada bıyık altından gülüşüyle de bu buluntuların hemen
imha edilmesini emrettiğini de söyledi. Bunun
gerçekten öyle olduğunu biz de gördük ama, bir
nöbetçi asker kalıntıları daha fazla incelememize
mani oldu. Eski çağın Nacolea’sı herhalde şimdiki Seyitgazi Kasabası’nın olduğu yerdeydi. Helenizm, Roma ve Bizans dönemine ait şehir, öyle
görülüyor ki 3-4 metre yüksekliğindeki yıkıntıların altında olsa gerek. Yan deresinin doğu yönünde
bulunan dik ve kayalıklı yamacın tepelerinde de
harabeler olduğunu duyduk. Batı yamaçlar daha
az diktir ve yüksekliğinin yarısında külliye yer
alır. Onun arkasında bir tepe daha yükselir. Bu
tepede ve etrafındaki yamaçlarda Nacolea’nın eski
nekropolü (mezarlık) uzanır. Yıkıntılar çok sayıda yazıt, sütun parçaları ve süslemelerle doludur.
…………. Yapılacak kazılarda eski Nacolea’nın
ve onun Akropol’ün boyutları saptanabilir. Ama
altın arayan birçok yerli defineci şimdiden her yeri
gelişigüzel kazmaktadır. …………..” ifadelerine yer vermektedir. (Wulzinger 1913: 71-72).
Karl Wulzinger gibi Kümbet Köyü’nden
bahsetmeyen Evliya Çelebi Seyit Gazi’den:
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“Osmanlı idaresi altındaki Seyitgazi’de Seyit
Battal Gazi tekkesi vardır. Tekkede 200 kadar
müridin yaşamaktadır. Seyitgazi’nin 76 köyü, bir
nahiye merkezi olan kasabada, 50 ev ile bir cami,
hamam ve küçük bir çarşının bulunmaktadır. Derenin aşağı kısmında özel çatısı olan büyük bir
han vardır. Bağdat fatihi IV. Murat’ın silahtarı
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.” diye söz
etmektedir (Evliya Çelebi 1999: 12)7.
Kümbet Köyü’nde Selçuklu Döneminden
kalma Himmet Dede Türbesi dışında ilk inşa
tarihinin 1798 olduğu bilinen fakat daha sonra
1957’de özgün durumu okunamayacak şekilde
tamamen yeniden yapılan, köy meydanındaki
cami ve tarihi kesin bilinmeyen fakat 18. yy
Osmanlı çeşmelerinin mimari özelliklerini taşıyan Çandır Bölgesi’ndeki çeşme ve yukarda
kısaca belirttiğimiz Yarımağa Konağı olarak
bilinen konak dışında Cumhuriyet dönemine
kadar Türk- İslam çağına ait yapı ya da yapıların yer almaması düşündürücüdür.
İlk Tunç Çağı’ndan 19. yy’a kadar Kümbet
Köyü ve çevresinin tarihsel süreç içerisinde fiziki
dokusunun oluşum sürecinde yoğun olarak Frig
uygarlığının (M.Ö. 750-300) izlerine rastlandığı anlaşılmakla birlikte bu uygarlığın oluşturduğu mimari verilere (kaya mezarları vb) kilise vb
yapılar da ilave edilerek; Roma medeniyetine ve
bu medeniyetin devamı olan Bizans medeniyetine ait eserlerin katıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz ve ilerde tek tek ele
7

1736’ da ilçeyi ziyaret eden Otter : “Seyitgazi yoksul ve
köhne bir köydür. Ama yine de Türk tarihi süreci de dâhil
önceki dönemlerde önemli bir yer olmanın özelliklerini
taşımaktadır.”, 1800 yılında ziyaret eden; Leake ise,
Yazılıkaya Vadisi’ne doğru yaptığı araştırma gezisinde
büyük miktarda reçine elde edilen çam ormanlarından
bahsetmektedir (Leake 1824: 20-21). Bunun yanı sıra
büyük yangın kalıntıları gördüğünü ve bu durumun ormana
büyük zararlar verdiğini işaret etmekte fakat Kümbet Köyü
ve çevresindeki tarihi yapılardan bahsetmemektedir. (Leake
1824: 21) 1813’ de bölgeyi ziyaret eden Kinneir’ inde benzer
ifadeleri kullandığı anlaşılmaktadır (Kinneir 1818: 42-43).
1893 yılında Seyitgazi’ ye gelen Radet de, Seyitgazi’ deki
kervansarayın kalıntılarına bakarak; “ buranın Selçuklular
döneminde büyük ve bayındır bir yer olduğunu düşünür
ve Seyitgazi’nin 300 haneli harap, Allah’ın gazabına
uğramış bir yer” diye yazar ve hatta ormanların Yazılıkaya
güzergahında kapkara olduklarını dile getirmektedir. (Radet
1893: 455). 19. yy da bölgeyi gezen bu seyyahların Kümbet
Köyü ve çevresindeki tarihi yapılardan (kaya mezarları,
Aslanlı Mabet, Himmet Dede Türbesi vb) bahsetmemeleri
güzergâhlarının köy ve çevresini kapsıyor olmamasındandır.
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alacağımız kaya mezarları, kale kilise, kale vb
bu medeniyetlerin oluşturduğu kültür varlıkları
olarak bilinmektedir.

II. KÜMBET KÖYÜ VE ÇEVRESİNDEKİ
TARİHİ YAPILARIN FİZİKSEL
OLUŞUMUNA ETKEN FAKTÖRLER
Herhangi bir bölgenin topografyası bilindiği
gibi mimari eserlerin fiziksel oluşumunda kaçınılmaz bir etkiye sahiptir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kümbet Köyü, topografik
açıdan hafif engebeli olmakla birlikte volkanik oluşumlar neticesinde şekillenmiş kayalıkların bulunduğu yarı düz bir ova üzerine
kurulmuştur. Arazi genelde doğudan batıya,
kuzeyden-güneye doğru alçalmaktadır. Ekilebilir arazinin çokluğu bölgenin imara açılmasını da engellemektedir.
Birçoğu günümüze gelememiş kimi Frig ve
Roma Dönemi kaya mezarları ile Bizans Kilisesi (Berberini Kilisesi) başta olmak üzere mimari eserlerin her biri, topografyanın bu özelliğinden dolayı olmalı ki yüksek tepelerde yer
alan volkanik tüf kayalıkların8 içlerinde, giriş
yönleri, arazinin eğimine göre şekillenen hafif
engebeli, düz ovaya doğru dengeli, birbirlerinden bağımsız ve aynı zamanda kaya bloğunun
parçaları gibi algılanmaktadır
Frig Döneminde oluşturulmuş olabileceği
düşünülen kaya mezarlarının böylesi bir topografik alanda yapılmaları, kral ve ailesine ait olabileceklerini düşündürmektedir. Bu bağlamda
ruhani kutsiyet taşıyor olmaları yüksek yerlere
oluşturulmuş olmalarını gerektirebileceği gibi
daha iyi korunmalarını da sağlamaktadır.
Kümbet Höyük alanı üzerine kurulan köyün
topografyasının yukarıda belirttiğimiz özellik8

Dağlık Frigya Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alan Kümbet
Köyü ve Kırka civarında bölgenin en yaşlı kaya birimleri olan
metomorfik kaya birimleri yer almaktadır. Kırka ve Kümbet
Köyü civarında çok geniş bir alanı kaplayan neojen yaşlı
kaya birimleri miyosen yaşlı kireçtaşı birimleriyle başlar.
Silisli-çörtü olan ve gözenekli bir yapıya sahip kireçtaşının
üzerine hafif bir uyumsuzlukla 30-40 m kalınlığında pilosen
yaşlı marn ve kil serisi gelmektedir. Genellikle volkanizma
ürünü olan görsel bir ortamda depolanan ve sahadaki tüfün
de katılımıyla oluşan ve bu iki bölgede dahil Frig Vadisi’nin
hemen hemen tamamında tüf kaya olarak bilinen bu
kayaların ufalanmasıyla oluşan alüvyonlar yer almaktadır.
Ayrıca kayaların tüf olmaları erozyona karşı çok çabuk
eriyebildiklerini de göstermektedir.

lere sahip olması aynı zamanda kaya mezarlarının giriş cephelerinin birbirine yönelmediğini
de göstermektedir. Mezara saygı gereği mezarın
görünüşünü, güneşini ve hatta havasının kesilmek istenmemesi, inancın sosyal yönü ile açıklanabilir. Yerleşimin tarihi dokusunu oluşturan
başta Frig kalıntıları olmak üzere genelde kayalıkların yüzeylerinde yer alan mezar girişlerinin,
arazi kotuna göre ikinci kat girişi gibi algılanması topografya ya, yani arazi zeminine hemzemin olması ile ilgilidir. Dışarıdan çift kat gibi
algılanan ve doğrudan girilen mezarlarda giriş
katının aynı zamanda üst kat olması ve alt katla
bir bütün oluşturması da söz konusudur.
Köy sınırları içerisinde arazi eğiminin fazla
olmaması aynı zamanda mimari hareketsizliği
de beraberinde getirmektedir. Bu hareketsizlik
yerleşimin yer aldığı sokak yapısına da yansımaktadır. Bu nedenle Kümbet Höyük adı verilen türbenin yer aldığı alandan itibaren oluşan
sokaklar arazinin daha da eğimli olmasından
dolayı düzensizdir. Kümbet Höyük’ten köy
meydanına doğru açılan arazinin kimi noktalarında eğimin yok denecek kadar az olması
da sokakların basamaklı kademeleşmesine izin
vermemektedir. (Resim 2).
Genelde karasal bir iklim özelliğine sahip
bölgede (Polat 2008: 26-31), iklimin mevsimler arasında fazla değişken olmaması başta ta-

Resim 2: Kümbet Köyü Sokak Dokusu

rihi değeri olmayan ve tescillenmeyen evlerin
planlarına, malzemesine vb olmak üzere tüm
mimariye yansımaktadır.
Evlerin genelde bölgede mevcut olan volkanik tüf kaya parçaları üzerine inşa edildikleri
bilinmekte ve temeller üzerinden itibaren ahır,
samanlık olarak nitelendirilen alt katlarının
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tasarımı da yer yer iklimle ilişkili olduğundan
bu birimler genelde üst kat sofasının ilerisine
taşmakta ve hatta sokağa doğru yönelmektedir.
Başta iklim ve ihtiyaç nedeniyle yapımı zorunlu hale getirilen alt katta yer alan ahır bölümleri yerden yaklaşık 0.60’m olup, genişlikleri ise
ortalama 0.80 metreyi bulmaktadır. Birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tescilli kaya mezarlarının oluşumunda iklim faktörü göz önünde tutulmuş olsa da mezarların
yapımında bölgenin volkanik kaya özellikleri
etken olmuştur.
Mimaride etken faktör olarak nitelendirdiğimiz ekonomik güç, bölgede kaya mezarları,
Berberini kilisesi ve Himmet Dede türbesi
gibi farklı dönemlerde oluşturulmuş yapılar
olmalarına rağmen, önemli bir unsur olarak
kendisini göstermektedir. Frigler Döneminde
oluşturulduğu düşünülen kimi kaya mezarlarının yapılış tarzı vb, oluşturanların ne derece
ekonomik güce sahip olduklarını göstermektedir. Bu durum Roma Döneminde oluşturulan
kaya mezarları içinde geçerlidir. Erken Bizans
Dönemine tarihlendirmeye çalıştığımız Berberini kilisesinin yüksek kayalık bir platforma
oluşturulmasının yanında oluşum tarzıyla da
güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerektiği
düşünülmelidir.

Çizim 8: Kümbet Köyü 1. Derece Arkeolojik ve 3.
Derece Doğal Sit Alanı (Eskişehir Arkeoloji Müzesi
Arşivi)

III. KÜMBET KÖYÜ VE ÇEVRESİNDEKİ
TARİHİ YAPILAR
III. I. Tescilli Yapılar
I. 1. Dini Yapılar
I.1. 1. Köristan Mevkii Kaya Mezarları

Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu‘nun 24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı kararı ile (Ek 1) birinci derece arkeolojik
sit sahası içerisinde tescillenen, mezarlarında
bulunduğu alan, köyün 810 m kuzeybatısında
Deliklikaya mezarının 540 m doğusunda ve
Ayın Mevkii kaya mezarlarının yaklaşık 1 km
batısında, adındanda anlaşılacağı üzere Köristan Mevkii’nde yer almaktadır. Buradaki mezar sayısı 9’dur. Bu bölge birinci derece sit alanı
olarak tespit edilmiştir (Çizim 8,9).
Mezarlar kayalık platformun güneybatı ve
batı yüzüne oyulmuştur. Mezarlara ulaşım tarla
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Çizim 9: Kümbet Vadisi’ nde Bulunan Nekropoller
ve Dönemleri (Polat 2008)

yolundan sağlanmaktadır (Resim 3). Kayalığın
değişik noktalarına oyulmuş mezar odaları, bel-

Resim 3: Kümbet Köyü Köristan Mevkii, Kaya
Mezarları
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I. 1. 2. Ayıini Mevkii Kaya Mezarları

Resim 4: Kümbet Köyü Köristan Mevkii, Kaya
Mezarları, Lahit Şeklinde Mezar Odası

Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 3604 sayılı
kararı ile birinci derece arkeolojik sit sahası
olarak mezarlarla birlikte tescil edilen Ayıini Mevkii, köyün 1.55 km kuzeydoğusunda
Köristan kaya mezarlarının yaklaşık 1 km güneydoğusunda Çalça Tepesi Mevkii’nde yer
almaktadır (Bkz: Çizim 8,9 ).
Tepenin güneydoğu ucunda volkanik tüf
kaya bloğunun güney ve güneydoğu yamacına

li aralıklarda yerleştirilmiştir. Hepsi tek odalı,
arcosoliumlu, karma özellikli, basit khamosorionlu olacak şekilde tasarlanmıştır (Resim 4).

Resim 6: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları

Resim 5: Kümbet Köyü Köristan Mevkii, Kaya
Mezarları Arcosoliumu

Mezarlardan birinde üç satırlık latince bir yazıt
yer almaktadır. Yazıtta “Tateis-Tatis, Aleksandros, Eutukheiane ve Bouzes“ yazılıdır (Haspels
1971: 309-310). Mezarlarında bulunduğu kayalık, volkanik tüflü kaya bloğu şeklindedir. Mezarlar kayalığın blok yüzeyinden itibaren yaklaşık 3, yer yer ise 2 m derinliğinde ve girişleri de
1x 0.60 m’ye yaklaşan ölçülere sahiptir (Resim
5). Kaya mezarlarının bulunduğu alanda, yukarda verdiğimiz giriş açıklığı ölçülerine yakın bir
niş parçası yerde parçalanmış şekilde bulunmaktadır. Bu niş parçasının mezarlardan herhangi
birinin duvar yüzeylerine ait olabileceğini söyleyebiliriz. Mezarların 7’si tekneli, 2’si ise karma
tipdedir. (Kortanoğlu 2006: 451-457).
Mezarların, mimari özellikleri ve etrafında Roma dönemine ait seramik parçalarının
bulunmuş olması da dikkate alınırsa; kimler
için yapıldıkları bilinmemekle birlikte, Frig
döneminde inşa edildikleri ve daha sonra Romalılar tarafından da kullanılmış olabileceğini
düşünebiliriz.

Resim 7: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları, Mezar Odası

Resim 8: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları, Nişli Mezar Odası

oyulmuş üçü “tek oda+tekneli“, diğer üçü ise
“arcosoliumlu“ mezar olmak üzere altı mezar
bulunmaktadır (Kortanoğlu 2006: 368-369),
(Resim 6). Köristan Mevkii kaya mezarlarında
da olduğu gibi bunlarda tek odalı, arcosolium83
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sim 11) (Kortanoğlu 2006: 100, 368-369,446448; Polat 2008: 132).

I. 1. 3. Delikkaya Tepesi Mevkii
Kaya Mezarları

Resim 9: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları, Giriş Açıklığı

Resim 10: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları, Üst Üste Yerleştirilmiş Mezarlar

Resim 11: Kümbet Köyü Çalça Tepesi Mevkii, Ayıini
Kaya Mezarları, İnsan Rölyefi

lu karma özellikli, basit khamosorionlu olacak
şekilde tasarlanmıştır (Resim 7). Güneydoğuya
bakan mezar odası duvarlarında yan yana iki
niş yer almaktadır (Resim 8). Mezarların girişleri farklı yönlerdendir (Resim 9). Bulundukları
kayalık, volkanik tüflü kaya bloğu şeklinde olduğu için mezarlarda volkanik tüflü kayalardan
oluşmuştur. Güneybatıdan giriş açıklığı olan
mezarın üst kısmında, -kayanın yüzeyine çıkılamadığı için-, içini inceleyemediğimiz ikinci
bir mezar odası yer almaktadır (Resim 10).
Mezarlardan birinin mezar odasının duvar
yüzeyinde yaklaşık yerden 0.50 m yükseklikten
itibaren başlayan insan figürlü bir rölyef yer almaktadır. Zaman içerisinde deformasyona uğramış olan bu figürün kime ait olduğu ya da ne
anlatmak istediği tespit edilememektedir (Re84

Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu tarafından (Bkz: Ek 1) birinci derece arkeolojik sit sahası dahilinde tescillenen
mezarların bulunduğu bu alan köyün 730 m
kuzeyinde Köristan kaya mezarınlarının 600

Resim 12: Kümbet Köyü Delikli Kaya Tepesi Mevkii,
Kaya Mezarları

m doğusunda Ispaların Ağıl Mevkii’ne giden
tarla yoluna yaklaşık 540 m mesafede Deliklikaya Tepesi Mevkii’nde yer almaktadır (Resim 12), (Bkz: Çizim 8, 9).
E Brandenburg tarafından mezarın anıtsal
girişi ilk kez çizlmiş (Brandenburg 2006: 708)
daha sonra Haspels tarafından mezarlar belgelenmiştir (Haspels 1971: 115-212) 2006’da
ise Kortanoğlu tarafından çalışılmıştır (Kortanoğlu 2006:101,409-410,448-451). Tek
volkanik tüf kaya bloğu içerisinde karşılıklı
yerleştirilen üç mezar, kuzeydoğu-güneybatı
yönünde oyularak, her iki tarafı kemer açıklığına sahip, geniş fakat kısa bir galeri oluşturmaktadır. İki mezar odası galerinin doğu,
batı ve güney yönünde tekneli bir mezar ise
yataklı olarak inşa edilmişlerdir (Resim 13).

Resim 13: Kümbet Köyü Delikli Kaya Tepesi Mevkii,
Batı Yöndeki Kaya Mezarı
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Resim 14: Kümbet Köyü Delikli Kaya Tepesi Mevkii,
Güney Yöndeki Kaya Mezarının Üçgen Alınlığı

Mezarlardan doğu yönünde olanın tekne kısmının üzerinde kazıma tekniğinde deformasyona uğramış iki satır latince yazıda “Domna“
yazılıdır (Haspels 1971: 309-310). Mezarın
yer aldığı kaya bloğunun güney cephesinde
üçgen alınlıklı cepheye sahip bir mezar daha
bulunmaktadır. Üçgen alınlığın orta kısmında rölyef tarzında bir kalkan motifi de dikkat
çekmektedir (Resim 14). Motif defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Mezarlar volkanik
tüflü kaya bloğu içerisindedir. Mezar Ayıini
Mevkii ve Köristan Mevkii kaya mezarlarının
mimari özelliklerini yaklaşık yansıtmaktadır.

içene zor girilmektedir. Kuzeydoğu cephesinde yer alan giriş kapısı üzerinde postamentli
iki tarafında dor nizamında cepheye bağımlı
sütunların taşıdığı üçgen alınlıklı bir kemer
bulunmaktadır (Dökü 2008:103-104).
Bölgedeki kaya mezarları içerisinde kemerli
giriş kapısı bakımından tek örnek olan mezar;
tekneli, arcosoliumlu şekilde düzenlenmiştir.
Mezar odasında toplam 9 mezar karşılıklı
yerleştirilmiştir. Girişin karşısındaki oda ise
boyutları itibariyle diğer mezar yuvalarından
daha büyüktür. Bu oda gibi bütün diğer odalarda dikdörtgendir. Odalardan ikisi düz dam
biri ise beşik tonozlu örtü sistemine sahiptir.
Diğer bir oda ise yataklı olup, tekneli arcosolium ve üç klineye sahiptir.

I. 1. 5. Ispaların Ağıl Mevkii
Kaya Mezarları
Mezarlarında bulunduğu bu alan; köyün 2.77
km kuzeyinde Asarkale’nin 1100 m, Hızır
Deresi’nin ise 130 m batısında Sarıkaya Tepesi

I. 1. 4. Delikkaya Tepesi Mevkii
Sütunlu Kaya Mezarları
Konya Koruma Kurulu tarafından (Karar No:
1590) (Bkz: Ek 1) birinci derece arkeolojik
sit sahası içerisinde tescillenen mezar, Delikli
Resim 16: Kümbet Köyü Ispaların Ağıl Mevkii, Kaya
Mezarları

Resim 15: Kümbet Köyü Delikli Kaya Tepesi Mevkii,
Sütunlu Kaya Mezarı

Kaya Tepesi Mevkii’n de Delikli Kaya mezarlarının yaklaşık 230 m kuzeydoğusunda yer
almaktadır (Resim 15), (Bkz: Çizim 8, 9). Girişi kuzeydoğudan verilen mezarın bulunduğu
volkanik tüf kaya bloğu yüksek bir platform
oluşturduğu için mezar girişi kaya bloğunun
orta seviyesinden başlamakta ve bu nedenle

Mevkii’nde yer almaktadır (Resim 16), (Bkz:
Çizim 8). Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu‘nun 15.07.2009 tarih ve 3605
sayılı kararı ile birinci derece arkeolojik sit sahası sınırları içerisinde tescilli gözüken mezarlar Hızır Deresi’nin oluşturduğu vadide, volkanik tüf kayalık arazide bulunmaktadır.
Yöre halkı tarafından, Ispala lakaplı birinin
bu kayaları ağıl olarak kullanmasından dolayı
bölge Ispaların Ağılı Mevkii olarak bilinmektedir. Köy halkı tarafından bu isimle anılan kayalıklar geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Alan,
biri kuzey-güney, üçü ise kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda 4 vadiden oluşmaktadır.
Kaya mezarlarının bulunduğu 1 derece ar85
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Resim 17: Kümbet Köyü Ispaların Ağıl Mevkii, Kaya
Mezarlarının Giriş Açıklıkları

Resim 19: Kümbet Köyü İnlitepe Mevkii,
Arcosoliumlu Kaya Mezar Odası

keolojik sit alanı, kuzey, güney doğrultulu
vadideki volkanik tüf özelliğine sahip kayalık
platformun doğusunu da içine almaktadır.
Kayalıkların doğu yamacına oyulmuş, yukarda bahsettiğimiz kaya mezarlarının mimari
özelliklerini yansıtan çok sayıda mezar yer
almaktadır (Resim 17). Burada yer alan beş
mezarda, arcosoliumlu, teknelidir.

batı girişinin 1.49 km sinde ve aynı zamanda Eskişehir-Afyon karayolunun 1.15 km
doğusunda etrafı buğday tarlalarıyla çevrili
hafif engebeli kayalık bir alanda yer almaktadır (Resim 18), Bkz: Çizim 8). Volkanik tüf
olarak bilinen kayalığın üzerinde doğu, batı ve
güney yönünde Roma dönemine ait dört adet
tek odalı, üçü arcosoliumlu (Resim 19) dördü
de basit khamosorionlu olmak üzere 11 mezar
bulunmaktadır. Giriş yönleri farklı olan me-

I. 1. 6. Sarıkaya Tepesi Mevkii Kaya
Mezarları
Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu tarafından (Karar No: 3605) 1. derece
arkeolojik ve doğal sit sahası içerisinde tescil

Resim 20: Kümbet Köyü İnlitepe Mevkii, Kemerli
Kaya Mezarı

Resim 18: Kümbet Köyü İnlitepe Mevkii, Kaya
Mezarları

edilen mezarların bulunduğu bölge Ispaların
Ağılı Mevkii’nin 400 m batısındadır. Burası
Sarıkaya Tepesi olarak bilinmektedir. Tepedeki
volkanik tüf kaya platformunun yüzeyine oyulmuş bir mezar yer almaktadır (Bkz: Çizim 8).

zarlardan ikisinin, sütuncelere oturan kemerli
girişleri vardır (Resim 20).
Mezarlardan biri dromoslu olup iki katlıdır.
Sütunlu giriş açıklığına sahip mezarlar bölge-

I. 1. 7. İnlerönü (İnlitepe) Mevkii
Kaya Mezarları
Eskişehir Koruma Kurulu‘nun 15.07.2009
tarih ve 3609 sayılı kararı ile birinci derece
arkeolojik sit sahası sınırları dahilinde tescil
edilen mezarlar Kümbet Köyü’nün güney86

Resim 21: Kümbet Köyü İnlitepe Mevkii, Üzeri Açık
Kaya Mezarı
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zarlarda yer alan; Tatis, Aleksandros, Eutukheiane ve Bouzes yazıları ile Deliklikaya Nekropolu’ndeki mezarlarda yazılı olan Domna
yazısından da anlaşılmaktadır.

I. 1. 8. Asarkale Mevkii Berberini
Kaya Kilisesi
Resim 22: Kümbet Köyü İnlitepe Mevkii, Kaya
Mezarı Giriş Açıklığı

de yer alan diğer mezarlara göre daha büyüktür. Bu durum bu iki mezarın sıradan kişilere
ait mezarlar olmadığını düşündürmektedir.
Bu iki mezara yakın bir başka mezarın, lahit
şeklindeki mezar yuvasının ise üzeri açıktır
(Resim 21). Burada yer alan mezarların giriş
açıklıkları genelde kemerli olsa da, ikisinde
kemersiz dikdörtgen şeklinde giriş açıklığı yer
almaktadır (Resim 22).
Kümbet Vadisi’nde yukarda incelediğimiz 9
nekropol alanı tespit edilmiştir. Bunlar Ayıini Mevkii kaya mezarları, Delikkaya Tepesi Mevkii kaya mezarları, Delikkaya Tepesi
Mevkii sütunlu kaya mezarları, Ispaların Ağıl
Mevkii kaya mezarları, Sarıkaya Tepesi Mevkii kaya mezarları, İnlerönü Mevkii kaya mezarları ve Koruma Amaçlı imar planı dışında
kalan fakat Koruma sınırı içerisine alınması
gerekli Güllüören kaya mezarıdır.
Kümbet Höyük Vadisi’nde yer alan yukarda
ele aldığımız bu mezarlar arcosoliumlu, odalı,
(tek odalı “khamosorionlu tek odalı”, çift odalı), tekneli, yataklı, ardı ardına iki odalı ve karma tip olarak ayrılmaktadır. Arcosoliumlu mezarlar; Ayıini nekropolunde, odalı mezarlardan tek odalı mezarlar; Ispalalar Ağıl Mevkii
nekropolunde, Ayıini Mevkii nekropolünde,
ardı ardına iki odalı mezarlar; Aslanlı Mabet
de karma tip mezarlar Köristan Mevkii nekropolunde, tekneli+yataklı mezarlar ise Deliklikaya Mevkii nekropolunde yer almaktadır,
Bu kaya mezarları arasında plan, malzeme ve
süsleme unsurlarında ufak değişiklikler olmakla birlikte; mimari özelliklerinden hareket
edilerek Frigler Döneminde inşa edildikleri ve
daha sonra Roma Döneminde de kullanılmış
olabilecekleri Köristan nekropolundeki me-

Konya Bölge Kurulu’nun (Karar No:1590)
birinci derece arkeolojik ve doğal sit sahası içerisinde tescil listesine aldığı kilise, köyün 1.2 km kuzeybatısında ve Köristan kaya
mezarlarına 1.3 km mesafededir (Bk: Çizim
8) Kilisenin bulunduğu kayalığın rakımı da

Resim 23: Kümbet Köyü Asarkale Mevkii, Berberini
Tepesi

Resim 24: Kümbet Köyü Asar Kale Mevkii, Berberini
Kaya Kilisesi Giriş Kapısı

Kümbet Höyük rakımı gibi 1060 m’dir. Kayalığın güney tarafında mikrolit özelliğe sahip bulguların oluşu kayalığın önünde düz bir
yerleşmenin varlığını göstermektedir (Polat
2008:85). İlk kez Haspels tarafından incelenen Berberini yerleşmesi (Haspels 191: 285)
1995 yılında Turan Efe tarafından detaylı olarak araştırılmıştır (Efe 1997: 218).
Berberini yerleşmesinde kayaya oyularak
yapılan kilise yaklaşık 100 m yüksekliğinde volkanik tüf kayalık platform üzerindedir
(Resim 23). Giriş açıklığı lentolu olup, lento
üzerinde hafifletme kemeri bulunmaktadır
87
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Resim 25: Kümbet Köyü Asar Kale Mevkii, Berberini
Kaya Kilisesi, Apsis

Çizim 10: Dağlık Frigya Bölgesi’ndeki Höyükler ve
Dönemleri (Polat 2008)

Resim 26: Kümbet Köyü Asar Kale Mevkii, Berberini
Kaya Kilisesi Apsisdeki Fresko

(Resim 24). İçerde güney ve kuzey duvarlarında nişler bulunmaktadır. Giriş kapısının
karşısında, doğu duvarına açılmış ve zeminden bir seki ile yükseltilmiş apsis yer almaktadır (Resim 25). Apsisin iç mekana bakan
duvar yüzeyinde tam olarak tanımlayamadığımız fresko mevcuttur. Siyah rengin yoğun
kullanıldığı freskonun boğa figürü olduğunu
söyleyebiliriz (Resim 26). Apsisin önündeki
alanın (ayin yapılan alan) zemini define arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. Tek nefli
plan özelliğine sahip kilisenin erken Bizans
döneminde inşa edilmiş olabileceği, bu dönem Bizans kiliselerinin (Anadolu ve Suriye
Bölgesi’ndeki) plan, malzeme vb özellikleri ile
karşılaştırıldığında söylenebilir.

I. 1. 9. Kümbet Höyük Mevkii Aslanlı
Mezar (Solon Mezarı)
Konya Kurulu‘nun (Bkz: Ek 1) birinci derece arkeolojik sit sahası dâhilinde tescillediği
(Karar No: 1590) mezar, köy içinde Kümbet
Höyük Mevkii’nde9 (Çizim 10) (Höyüğün
9
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Kümbet Köyü’ nün bu höyüğün tamamı üzerine kurulduğu
bilinmektedir. Höyüğün rakımı 1060 m dir. Höyük doğal
kayalıklar üzerindedir. Kümbet ismi yazılarda ve eski
belgelerde Meiros, Meros, Miros olarak geçmektedir.
Bu kelimenin Hitit metinlerinde anılan Arzawa Beyliği

üzerinde köy kurulduğu için çapı ve yüksekliği ölçülememektedir) bulunan Himmet Dede
Türbesi’nin 50 m güneybatısında yer almaktadır (Bkz. Çizim 8, 9 ), (Resim 27). Mezar
yapısının kuzey duvarına bitişik bir köy evi
bulunmaktadır.
Mira’nın adıyla aynı kökten gelmiş olabileceği üzerinde
durulmaktadır (Ramsey 1960: 486; Kortanoğlu 2006: 23;
Efe 1997: 218). Meros ismi iki yazıtta ortaya çıkmıştır.
Roma İmparatorluk döneminde bir kasaba iken şehir
konumuna getirilmiş olmalıdır. Burada ele geçirilmiş diğer
yazıtta şehrin önemi ifade edilmiştir. Anderson tarafından
bulunduğu bilinen ilk yazıtta Meros’ un hala bir köy
niteliğinde olduğu ifade edilmektedir. Fakat bu tarihten
yüzyıl sonraya tarihlenen ikinci yazıt ele geçirildiğinde
artık bir şehir konumuna geldiği söylenebilir. Haspels
tarafından bulunan ve M.S. 2. yüzyıla tarihlenen üçüncü
yazıtta ise bu yerleşimde yaşayan halkın durumundan
bahsedilmektedir. Yazıtta, burada halkın, umumi
hamama ya da büyük bir olasılıkla hamamın soyunma
odasına dikilen Annex için yapmış oldukları bağışlardan
bahsedilmektedir. (Haspels 1971: 165). Höyük, ele geçirilen
çanak çömlek parçalarından hareket edilerek İlk Tunç
Çağı’nın ikinci evresine tarihlendirilmeye çalışılmaktadır.
(Efe 1997: 218). Dayanakları zayıf kalan ve tartışılması
gereken bu tarihlendirmeyi sağlıklı bir tarihlendirme olarak
kabul edersek köyde ilk yerleşimin İlk Tunç Çağı’nın
ikinci evresine kadar uzandığını söyleyebiliriz. Höyük,
bölgedeki tek tabakalı höyükler içerisinde yer almaktadır.
Bu tip höyükler arasında Göknebi Höyük, İtburnu Höyük,
Kokarkuyu Höyük, Çiftlik Yaması Höyük ve Kuşçu Höyük
yer almaktadır. Kümbet Höyük gibi bu höyüklerde İlk Tunç
Çağı alt evrelerine tarihlendirilmektedir (Polat 2008: 159).
(Bölgedeki Frig dönemine tarihlendirilen höyükler için bkz:
Polat 2008: 165, Harita 17; Akurgan 1987: 195) Kümbet
Höyük ile bu höyüklerin birbirine olan uzaklıkları ortalama
20 km’dir. Bu bakımdan yakın mesafeli höyükler olarak ta
dikkat çekmektedirler.

PHRYGIAN VALLEY A SETTLEMENT: KÜMBET VILLAGE
FERRUH TORUK

hil Anadolu’nun bir çok bölgesini dolaştığının
bilinmesi, bu mezarı da ziyaret etmiş olabileceğini düşündürmekte ve ziyareti esnasında kendi ismini lento üzerine kazımış olabileceğini de
akla getirmektedir. (Haspels 1971:287).
Mezar, giriş kapısı üzerindeki üçgen alınlık
altında, ortada bir vazo ve iki tarafında karşılıklı birer aslan rölyefi (Dökü 2008: 87-91)
olduğu için Aslanlı Mezar olarak da bilinResim 27: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Aslanlı Mabet (Solon’ un Mezarı)

Mezarı ilk kez C. Texier tarafından incelenmiştir (Texier 1839: 359). Daha sonra W.
Ramsey tarafından ziyaret edildikten sonra
(Ramsey 1889: 185) Hasples’de 1946’dan 1958
yılına kadar aralıklarla sürdürdüğü yüzey araştırmaları sırasında gözlemlerini aktarmıştır
(Haspels 1971: 178) Haspels mezar odasının
ahır olarak kullanıldığını da ifade etmektedir.
Son olarak E Kortanoğlu çalışmalarında bu
yapıya da yer vermiştir (Kortanoğlu 2006: 100,
526-529). Doğu ya açılan giriş kapısı lentosu
üzerine işlenmiş Solon ( Σόλων ) yazısından
(Haspels 1971: 307-308), Solon’un10 mezarı
olarak bilinen yapının, Roma Dönemi kaya
mezarlarının plan ve malzeme özelliklerini
taşıdığı için bu dönemde yapıldığı fakat daha
sonra Helenler tarafından da kullanılmış olabileceği söylenebilir. Solon’un Frig Vadisi’de da10

Kimi araştırmacılarca (Kortanoğlu 2006: 23) tarafından
lento üzerinde “Solon” yazısından, Solon’ un mezarı olduğu
belirtilen yapının, bu kişiye ait olduğu düşündürücüdür.
Solon’ un M.Ö. 640-559’ da Atina’ da bir devlet adamı
olarak yaşadığı kimi kaynaklardan tespit edilmektedir.
Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı
da düşünülmektedir. Orta halli bir aileden gelen Solon’
un önceleri ticaretle uğraştığı, Bu sırada Frig ülkesinin
bazı bölgeleri de (Frig Vadisi) dahil bir çok ülkeyi gezdiği
ve daha sonra M.Ö. 612’ de Atina’ ya yerleştiği bu esnada
Salamis’in zaptı ile neticelenen savaşa iştirak ettiği. Atina’da
büyük karışıklıklara yol açan tarım krizi sebebiyle idarede
görev aldığı, çiftçi borçlarının ve şahsi hürriyetin ipotek
için kısıtlanmasını kaldırdığı, yaptığı diğer reformlarla
ticaret ve sanayinin gelişmesini kolaylaştırdığı, ağırlık
ve diğer ölçüleri standartlaştırdığı, Zeytinyağından başka
zirai ürünlerin ihraç edilmesini önlediği ve asillerin etkisini
azaltmak için vatandaşlığı dört sınıf olarak belirlediği
gibi birçok reformlara öncülük ettiği de bilinmektedir.
standartlaştırdığı, Zeytinyağından başka zirai ürünlerin
ihraç edilmesini önlediği ve asillerin etkisini azaltmak
için vatandaşlığı dört sınıf olarak belirlediği gibi bir çok
reformlara öncülük ettiği de bilinmektedir.

Resim 28: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Aslanlı Mabedin Üçgen Alınlığı

mektedir (Resim 28). Aslanların üst tarafında, tympanon un üçgen alınlığı içerisinde,
orta yerde, deformasyona uğramış karşılıklı
duran stilize iki kartal (Dökü 2008:92-94)

Resim 29: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Aslanlı Mabedin Girişi

ile ortalarında evreni temsil ettiğini düşündüğümüz bir top kabartması yer almaktadır
(Bkz: Resim 28). Girişin yan yüzeyleri tahrip
olduğundan burada yer alan kabartma şeklindeki havyan figürleri tanımlanamamaktadır
(Resim 29). Tepe ve yan akroterleri stilize
bitki motifli olup, üçgen çatıyı kaplamaktadır.
Üçgen alınlığın kenar bordürleri içerisindeki
dendanlar arasında insan başı rölyefleri yer almaktadır (Resim 31)
Frigler Döneminde Tanrıça Kibele için birçok ayinlerin yapıldığı da ifade edilen (Halpels 1971: 287) mezarın, dış cephe ve arcoso89
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Resim 31: Kümbet Köyü Höyük Mevkii, Aslanlı
Mabedin Üçgen Alınlığındaki Dendanlar

liumlu tekneli mezar odası tahribata uğramıştır. (Resim 30). Ardı ardına 2 odalı mezarın

venler mezar anıtının sınırlarını oluşturmakta olup son derece orijinal bir düzenlemedir.
Merdivenin güney kenarında sekiz, kuzey kenarında ise yedi basamak mevcuttur. Fevkani
bir özellik gösteren mezarın üçgen alınlığına
ve çatısına ulaşımın sağlanması istenircesine
iki taraftan, mezarın özgün birimleri olduğunu düşündüğümüz taş merdivenli birer platform yer almaktadır (Resim 32).
Haspels’ın mezarın arka odasının Frig Döneminde inşa edildiğini ve daha sonra Roma
Döneminde ön odasının inşa edilmiş olabileceğini belirtmektedir (Haspels 1971:178,
307, 308). Kontanoğlu ise mezarın her hangi
bir gerekçe göstermeksizin MS. II-IV. yy’lar
arasında oluşturulmuş olabileceğini ifade etmektedir (Kortanoğlu 2006: 526). Haspels’ın,
yapıyı tarihlendirme yaklaşımının şimdilik
geçerli olduğu söylenebilir.

I. 1. 10. Kümbet Höyük Mevkii,
Selçuklu Mezarlığı
270x252x235 cm ölçülerinde kareye yakın
düz tavana sahip ön odanın dromosun üzerinde yer alan kabartma blok üzerinde bulunan
yazıt tahrip olduğu için okunamamaktadır.
Arka odanın güneyinde bulunan khamosorion tahrip olmuştur. Kuzeyde yer alan khamo-

Konya Koruma Kurulu tarafından (Bkz: Ek
1) birinci derece arkeolojik sit sahası içerisinde tescillenen mezarlık, köyün kuzeydoğusunda akropol olarak nitelendirilen, etrafını
kayalıkların çevirdiği doğal tepe içerisindedir
(Bkz: Çizim 8). Selçuklu döneminde oluşmaya başlayan ve hazire olarak nitelendirebileceğimiz küçük ölçekli bir ölüler kenti görü-

Resim 32: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Aslanlı Mabedin Merdiven Platformu

Resim 33: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Hazire

sorionun güney uzun kenarı kırılmış ve tahrip
olmuştur. Arka odanın orta yerindeki çukur
zamanla derinleştirilmiştir. Dromosla bağlanan ardı ardına iki odaya sahip mezar, Kümbet Höyük olarak bilinen antik yerleşimin akropolisinde konumlanmıştır. Yer seviyesinden
başlayıp alınlığa kadar uzanan anıtsal merdi-

nümlü mezarlık, Osmanlı Döneminde de,
(içerisinde Himmet Dede ye ait bir kümbetin
“13.YY” yer almasından dolayı olmalı ki) aynı
işlevi devam ettirmiştir. Selçuklu ve Osmanlı
dönemine ait çok sayıda, volkanik tüf şahide
ve ayakucu taşlarından oluşan mezarlar bulunmaktadır (Resim 33). Etrafının bir duvarla

Resim 30: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Aslanlı Mabedin Mezar Odası
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çevrilerek korunmaya alınması gereken mezarların çoğunun şahidelerinde bir an önce
tercüme edilmeyi bekleyen kitabe metinleri
mevcuttur.

I. 1. 11. Köy İçindeki Mezarlık
Oynaş Köyü’ne giden yol üzerinde, köy çıkışında yer alan mezarlık Eskişehir Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı (Karar No 3610) ile birinci derece arkeolojik sit
sahası içerisinde tescil edilmiştir (Bkz: Çizim
8). Dikdörtgen bir alana dağılmış olan mezarlıkta, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait vol-

Resim 35: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi

Resim 36: Kümbet Köyü
Kümbet Höyük Mevkii, Himmet
Dede Türbesi Giriş (Doğu)
Resim 34: Kümbet Köyü Mezarlığı

kanik tüf mezar şahidelerinde kitabe ve süsleme motifleri mevcuttur (Resim 34). Mezar
taşlarında yer yer Frig kaya işçiliğinin izlerine
rastlandığını söyleyebiliriz. Köylülerin bugünde cenazelerini defnettiği bu mezarlığın,
etrafı bir duvarla çevrilerek korumaya alınmış
olsa da; bir an önce mezar taşlarının yüzeylerinin temizlenmesi gerekmektedir.

I. 1. 12. Kümbet Höyük Mevkii
Himmet Dede Türbesi
Konya Koruma Kurulu kararı ile (Bkz: Ek 1)
1.derece arkeolojik sit sahasını yer alan tescilli
türbe, köy içerisinde Aslanlı Mabedin yaklaşık
100 m kuzeybatısında bulunmaktadır (Bkz: Çizim 8) (Resim 35). Türbenin kurul tarafından
09.09. 2008 tarih ve 3005 sayılı karar ile onarımı için gerekli rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlattırılması istenmiştir.
Halk arasında Himmet Dede Türbesi olarak bilinen türbeyi gerçekte kime ait olduğu
bilinmediği için Anonim Türbe olarak ta belirtebiliriz. Türbe, sekizgen kenarlı bir gövdenin tuğla külahla örtülmesinden oluşmaktadır
(Çizim 11). Sekizgen gövdenin oturduğu kai-

Çizim 11: Kümbet Köyü Himmet Dede Türbesi Plan
(Tuncer 1991)

denin bir kısmı toprak altında kalmıştır. Girişi
doğu kenarındandır (Resim 36). Kapıda istiridye kabuğu şeklinde derinleştirilmiş bir niş ile
iki köşesine taştan birer plaster yerleştirilmiştir.
Kapının bahsettiğimiz bu plasterlere basan
ahşap bir atkısı vardır. Atkı üzerinde Bizans
yapılarından devşirme (Öney 1970: 17-38),
lento görevi yapan figürlü bir mermer bloğu
yer almakta ve bu mermer blok kırmızı tuğla91
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Resim 37: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi, Giriş Kapısı Lentosu ve
Kemeri

Resim 38: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi İç Mekan

larla örülmüş hafifletme kemerini taşımaktadır
(Resim 37). (Çizim 12). Kapıdan geçildiğinde,
çapı yaklaşık 5.47 m olan daire planlı mezar

Çizim 14: Kümbet Köyü Himmet Dede Türbesi
Kümbet Köyü Himmet Dede Türbesi Giriş (Doğu)
Cephe (Tuncer 1991) Güney Cephe (Tuncer 1991)

Çizim 12: Kümbet Köyü Himmet Dede Türbesi Doğu
Cephe (Altınsapan 1997)

(Çizim 13), (Resim 38). Türbenin kripta odasına önündeki bir açıklıktan inilmektedir. Kare
planlı esas mezar odası düz tavanla örtülü olup,
zemini kesme taş kaplanmıştır.
Dış cepheleri külaha kadar kesme taşla örülü yapıda (Bkz: Resim 36) devşirme malzemenin bolca kullanıldığı ve bu tip malzemenin, girişin bulunduğu doğu kenarları ile buna
bağlı kenarlarda arttığı gözlenmektedir. Doğu
kenarlarında, kapının lentosu seviyesinde çift
kemer (Çizim 14) ve kemerlerin üst kısmında güneş kursu motifi yer almaktadır (Resim
39). Tanımlanamamakla birlikte İslamiyet’ten
önce Orta Asya Türk boylarının, kazıma tek-

Çizim 13: Kümbet Köyü Himmet Dede Türbesi Kesit
(Altınsapan 1997)

odasına girilmektedir. Duvarları moloz taşla
örülen bu oda kubbe ile kapatılmıştır. Duvarlar ve kubbe tamamen kireç sıva ile kaplı olup,
mekanın zemini taş döşelidir, Zeminde kime
ait olduğu bilinmeyen iki sanduka mevcuttur
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Resim 40: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi Doğu Cephe Hayvan
Kabartmaları

Resim 41: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi Doğu Cephe Hayvan
Kabartmaları

Resim 42: Kümbet Köyü Kümbet Höyük Mevkii,
Himmet Dede Türbesi Doğu Cephe Hayvan
Kabartmaları

niği ile kayalara yapmış oldukları hayvan figürlerinin (Kırgızlara ait kaya resimleri vb):
aynı cephede 4 ayrı yerde kabartma tekniğinde
(Alok 1982: 56-58), (Resim 40, 41, 42) (Bkz.:
Çizim 14) ufak değişikliklerle tekrar işlenmiş
olması; bu figürlerle kimi Türk boylarına atıfta bulunulmak istenildiğini de gösteriyor olabilir (Diyarbekirli 1972:123-128; Alok 1982:
33-45-57; Ögel 1991:177-178, 214,261-262;
Kuban 1993: 53-61; Sabuncuoğlu 2010: 5460, 68-72) Üst kat dış kenar çapı: 2.90-3.03
m, üst kat dahili alanı: 23.39 m², üst kat harici
alanı: 43.20 m² ve kaide alanı: 51.84 m² olan
türbede taş ve tuğla müşterek kullanılmıştır.
Külahta ve kubbede tuğla kullanılmışken iç
duvar yüzeyleri moloz taşla örülmüş dış yü-

zeylerde ise kesme taş kullanılmıştır. Ayrıca
bölgede yer alan Frig, Roma ve Bizans harabelerinden malzeme teminine gidilmiştir.
Türbe dıştan sekizgen, içten dairevi, piramidal külahlı plan özelliği göstermektedir.
Bu tip plana, Sincanlı Boyalıköy Kureyş Baba
Türbesi (1210), (Önkal 1996: 70-72, Bkz: Şekil 21), Aksaray Bekar Sultan Türbesi (13.yy
sonu) (Önkal 1996: 141-145, Bkz: Şekil 54)
Sivas Ahi Emir Türbesi (14. yy başı) (Tuncer 1991: 160-163, Plan Sayfa No: 161; Oluş
1967:67) örnek gösterilebilir. Türbede süs
unsuru olarak, Antik devir harabelerinden
kalan tezyinatlı lentolardan yararlanmaya çalışılmıştır. Bunlar ön cephede giriş açıklığının
üzerinde görülmektedir. Bunların dışında giriş cephesinde bir kısmı günümüze gelebilmiş
çini çanak parçaları dikkat çekicidir. Türbeye
ait kitabe bulunmadığı gibi hakkında rivayete
dayanan herhangi bir bilgide mevcut değildir.
Bu nedenle yöre halkı tarafından dile getirilen
Himmet Dede’nin de kim olduğu tespit edilememiştir. Türbe bu isimle anılan kişiye ait
ise yukarda da belirttiğimiz üzere bu kişinin
kolonizatör bir derviş olabileceği düşünülebilir (Barkan 1942: 279-358).
Türbenin üst kat plan düzenin Kemah’da ki
Mengücük Gazi ve Sancaktar türbelerine ve
cephedeki çini çanakları ile de Divriği Kamerüddin türbesine benzerliği dikkate alınırsa
13.YY ortalarında yapılmış olabileceği düşünülebilir (Önkal 1996: 133-135; Tuncer 1991:
212-215; Alevsaçar 1991: 185; Parla vd 2001:
115-228).

I. 1. 13. Kümbet Köyü Camii
Cami eski ilköğretim okulu yanındadır. İlk
yapım tarihinin 1798 olduğu köyde yaşayan
kimi yaşlılar tarafından ifade edilen (gerekçe
gösterilmeksizin) cami, 1957’de, özgün halinden hiçbir bölüm kalmaksızın yeniden inşa
edilmiştir. Yapı, Eskişehir Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu’nun 4610 sayılı kararı ile birinci derece arkeolojik sit sahası içerisinde tescilli olarak belirtilmiştir.
Kuzey duvarı ortasından harime girilen
kapı üzerinde Arapça yazılı taş kitabede 1225
H /1809 M tarihi yer almaktadır (Resim 43).
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Resim 43: Kümbet Köyü Camii Kitabe Levhası

Resim 45: Kümbet Köyü Camii Harim Tavanı

Bu tarih ile 1798 tarihi çakışmamaktadır. Bu
durumda caminin 1798 tarihinde değil bu tarihten 12 yıl sonra yani 1809’da inşa edildiği
anlaşılmaktadır.
Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen
planlı caminin beden duvarları kesme taş örgülüdür. Kesme taşlar arasındaki derzler, Camiye namaz kılmak için gelen yaşlıların söylediklerine göre 1957 yılında yapılmıştır. Aynı
yıl kuzey cephe dışındaki diğer cepheler zeminden 30-40 cm yüksekliğe kadar sıvanmıştır. Kuzey cephe ise bilinmeyen bir tarihte tamamen sıvanmış ve boyanmıştır. Caminin üst
örtüsü Marsilya kiremit kaplıdır. Camii, güney
cephede iki alt bir üst, batı cephede üç alt bir
üst, doğa cephede üç üst pencere ile aydınlatılmaktadır. Kuzey cephede ise iki alt, kadınlar
mahfilinde ise üç alt pencere mevcuttur. Kuzey
cephenin batı ucunda prizma kaideli, silindir
gövdeli minare yer almaktadır. Minarenin kaidesi kesme taş, gövdesi tuğla, şerefe altı ise beş

Son cemaat yerinden PVC doğrama bir kapı
ile harime geçilmektedir. Harimin duvarları
zeminden yaklaşık 80 cm yüksekliğe kadar
günümüz çinileri ile kaplanmıştır. Özgün
de ahşap olduğu bilinen tavan bugün plastik
kaplıdır. Tavanın ortasında daire biçiminde
ahşap bir göbek yer almaktadır (Resim 45).
Üç sahına ayrılmış harimi dört ahşap direk
taşımaktadır. Günümüz çinileriyle kaplanan
mihrap özgün değildir (Resim 46). Betonarme olarak inşa edilen kadınlar mahfilinin zemini ise fayans kaplamadır.

Resim 46: Kümbet Köyü Camii İç Mekan Taşıyıcıları

Yapının geneline bakıldığın da; özgün halinin nasıl olduğunu tanımlayacak (kitabe
levhası hariç) herhangi bir bulguya rastlanmamaktadır. Kitabesi, minare kaidesi ve pabucunun özgün olması dikkate alındığında
korunması gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
Resim 44: Kümbet Köyü Camii Minaresi

sıra mukarnaslıdır (Resim 44).
Yapının kuzeybatı cephesinden bir bahçe kapısı ile avluya, avludan da kuzey duvarı
ortasındaki kapı ile son cemaat yerine girilir.
Namaza gelen yaşlılar tarafından, daha önceleri ahşap direkli olduğu ifade edilen son cemaat yerine sonradan bir ara kat yapılmıştır.
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I. 2. Savunma Yapıları
I. 2. 1. Asar Kale
Birinci derece arkeolojik sit sahası içerisinde tescillenen kale (Bkz: Ek 1), köyün 1.2 km
kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Çizim 15),
(Resim 47). Kalenin rakımı 1201 m’dir. 1861
yılında G. Perrot tarafından ilk kez bilim dünyasına tanıtılan (Perrot 1977: 77) kaleyi, Has-
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Çizim 15: Dağlık Frigya
Bölgesi, Doğanlı,YazılıkayaMidas ve Kümbet
Vadilerindeki Kaleler (Polat
2008)

Resim 47: Kümbet Köyü Asar Kale

pels, dağlık Phrygia Bölgesine yapmış olduğu
yüzey araştırmalarında incelemiştir (Haspels
1971: 49-51) 1980’li yılların sonunda ise İtalyan araştırmacı G Francovich tarafından tekrar incelenmiştir (Francovich 1990: 118).
Kale, Beldere güzergahını izleyen dağ yollarına hakim konumdadır. Kalenin yaklaşık 450
m güneydoğusunda antik yol kalıntıları ile
karşılaşılmıştır. Bu yolun kaleye ulaşımı sağlayan yol olabileceğini söyleyebiliriz. Kaleye
giriş kuzey yönünden merdivenle sağlanmaktadır. Yaklaşık kırk basamaktan oluşan merdiven oldukça dikdir. Kale içinde sarnıç, sunak
ve mezar oyukları yer almaktadır. Kalenin
tabanına doğru merdivenlerle inilen gizli bir
geçit bulunmaktadır (Haspels 1971: 49-51;
Polat 2008: 103) Frig Dönemine tarihlendirebileceğimiz kalenin (Haspels 1971: 53; Polat
2008: 103) Roma ve Bizans Dönemlerinde de
yer yer yapılan onarımlar neticesinde savunma
amaçlı kullanılmış olabileceği söyleyebiliriz11.
11

Frig ve daha sonra Roma Döneminde de kullanılan Asar
kale gibi bölgede Demirkapı Kalesi ( Kümbet Köyü’ nün
500 m doğusunda) (Haspels 1971: 53, Figür: 108-109;
Polat 2008: 105), Ballık Kale (Kümbet Köyü’ nün 2.20
km doğusunda) (Haspels 1971: 51, Figür: 107; Polat
2008: 106), Yapıldak Kale (Yapıldak Köyü’ nün 1200 m
kuzeybatısında) (Haspels 1971: 54, Figür 110-117; Polat
2008: 106, Harita: 11), Dübecik Kale (Han İlçesi Akhisar
Köyü’ nün kuzeybatısında) ( Haspels 1971: 56; Polat 2008:

Asar Kale de de olduğu gibi bölgedeki diğer
kalelerde, (Demirkapı Kale, Ballık Kale, Yapildak Kale ve Dübecik Kale) ulaşılması güç
yüksek bölgelerde, vadilerin giriş-çıkışlarını
kontrol edecek yerlerde ve plato kenarlarında
yer almakta ve çevrelerinde bulunan tarım ve
orman arazilerine yakınlıklarıyla dikkat çekmektedir. Stratejik konumlarından dolayı hemen hepsinin savunulması kolay yollara hakimiyetlerinden dolayı yol güzergahlarının kolaylıkla kontrol edilebileceği anlaşılmaktadır.
Asar Kale de ve bölgedeki diğer kalelerde
ana kayanın işlenmesiyle oluşturulmuş mekanlar, silolar, sarnıçlar ve merdivenlerle birbirine bağlanmış mekanlar yer almakla birlikte bazı kalelerde dinsel törenlerin yapıldığını gösteren altar kalıntılarına hatta kayalara
oyulmuş mezar odalarına da rastlanmaktadır.
Kümbet Vadisi’ndeki Asar Kale gibi Frig
Dönemine tarihlendirilen Demirkapı, Ballık,
Yapıldak ve Dübecik kaleleri vadi boyunca bir
hat üzerinde olmayıp, vadi geneline dağılmışlardır (Bkz: Çizim 15). Vadinin geniş ve uzun
olması, aynı zamanda Türkmen Dağı’nın
uzantıları olan tepelerin, bu vadinin güneyinde vadiye dik olarak gelmesi ile oluşan geçitlerin, geniş olması nedeniyle kaleler birbirine
107,108, Harita: 11) Akpara Kale (Çukurca Köyü’ nün
750 m güneydoğusunda Akpare Deresi’nin güneyinde),
(Haspels 1971: 46-48, Figür: 59; Bekle 1990: 116),
Gökgöz Kale (Gökgöz Deresi’ nin 1200 m kuzeybatısında)
(Haspels age: 40-45, Figür: 77), Pişmiş Kale (Yazılıkaya’
nın 1500 m kuzeydoğusunda) (Texier 1839: 357; Leake
1824: 24; Çambel 1948: 586; Haspels age: 45, 128,
Figür 60-76), Kocabaş Kale (Han İlçesi’ ne bağlı Kocabaş
Köyü’nün 2000 m doğusunda) (Haspels age: 45-46, Figür:
58-59) Doğanlı Vadisi’ n de Doğanlı Kale (Seyitgazi
İlçesi Çukurca Köyü’ nün 1.5 km kuzeybatısında) (Haspels
1971: 48; Polat 2008: 92-93, Harita:11), Deveboyu Kalesi
(Çukurca Köyü’ nün 1500 m kuzeybatısında) (Haspels
1971: 34-48; Polat 2008: 93, Harita: 11) yer almaktadır.
Asar Kale gibi bu kalelerde Frigler Döneminden itibaren
savunma amaçlı kullanılmıştır. Yazılıkaya-Midas Vadisi
girişinde oluşabilecek olumlu ya da olumsuz herhangi bir
gelişmenin Asar Kale de dahil bu kaleler aracılığıyla Midas
kentine ulaştırılmış olabileceğini söyleyebiliriz. Arazi
yapısı incelendiğinde bu kalelerin birbirleri ile iletişim
halinde olabildikleri ortaya çıkmaktadır. Kaleler arasında
yükselti farkları belirgin olsa da aralarında geçişe izin
verebilecek vadi yataklarının olduğu Asar Kale’ den de
açıkça anlaşılmaktadır. Kalelerin hem birbirine yakın hem
de sayıca fazla olması bölgenin stratejik bir öneme sahip
olduğunu da göstermektedir. Bölgede Frig Dönemi kaya
mezarlarının fazla olması da bunu kanıtlamaktadır.
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uzaktır. Kümbet Vadisi’ndeki bu kalelerin
Yazılıkaya-Midas kenti ile bağlantılı olması
mühtemeldir. Çünkü Yazılıkaya-Midas vadisine güneybatıdan giriş Kümbet Vadisi’nin
doğusundandır. Bu nedenle Yazılıkaya-Midas
kentinin güneybatı savunması mühtemelen
bu kaleler tarafından sağlanmaktaydı.
Türkmen Dağı’nın güneyinde yer alan Asar
Kale, Köhnüş Kale ve Demir Kale’nin birbirine uzaklıkları yaklaşık 4.50 km’dir. Asar Kale
de dahil bu kaleler Roma döneminde de onarımlar ve yeni ilavelerle kullanılmış olmalıdır.

I.2.2. Kümbet Höyük Mevkii
Yarımağa Konağı
Birinci derece arkeolojik sit sahası içerisinde
tescillenen konak (Bkz: Ek 1) Himmet Dede

Resim 48: Kümbet Köyü Kümbet Mevkii,
Yarımağa Konağı

Türbesi nin 80 m kuzeyindedir (Resim 48).
Yarımağa Konağı (19.yy sonunda konak olarak kullanılmış) diye bilinen fakat Roma dönemi savunma yapısı olduğunu ve 13. yy’da da
Türkmenler tarafından, yine aynı amaç doğrultusunda kullanıldığını düşündüğümüz kale
görünümlü bu yapı, 19. yy sonlarında Yarımağa ailesi diye bilinen bir aile tarafından konak
olarak kullanılmış olmalıdır. Bu nedenledir ki
köylüler Yarımağa Konağı demektedir.
Günümüzde planı okunmuyor olsa da iki
katlı olduğu; ikinci katın (Resim 49) bir bölümünün, (konak olarak kullanıldığı yıllarda)
mutfak olarak kullanıldığı mevcut ocaktan da
tespit edilmektedir (Resim 50).
Yapının, iki katlı Roma savunma yapısı olduğu; bugünde ikinci kata geçiş veren kaya

Resim 51: Kümbet Köyü Kümbet Mevkii,
Yarımağa Konağı

gövdesi yarılarak oluşturulmuş dehlizvari yoldan da anlaşılmaktadır (Resim 51).

III. II. Tescili Önerilen Yapılar
II.1. Su Yapıları
II.1.1. Çeşme (Çandır Mevkii)
Resim 49: Kümbet Köyü Kümbet Mevkii,
Yarımağa Konağı

Resim 50: Kümbet Köyü Kümbet Mevkii,
Yarımağa Konağı Ocaklı Oda
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Çandır Mevkii‘indeki kaya mezarlarını tespit
ederken; köy bekçisinin yönlendirmesi neticesinde çeşmeye ulaşılmıştır. Çeşme Ahmet
Yanık bahçesinin üst tarafında yer almaktadır
Güneybatı cephesinde ayna taşı alt seviyesinde yan yana yerleştirilmiş çift lüleye sahip
çeşmenin, suyun toplanmasını ve önündeki
bahçeye verilmesini sağlayan yalağı yarıya
kadar toprağa gömülüdür. Yalak ve üst örtüsüde dahil çeşme volkanik tüf kayadan inşa
edilmiştir. Ayna taşını çevreleyen, derin oyma
tekniğinde oluşturulmuş nervürlü kemer içerisinde olması gerektiğini düşündüğümüz ki-
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II. 2. Sivil Yapılar
II. 2. 1. Konutlar
II. 2. 1. 1. Köy Odası (İsmail Erpen Evi)

tabe levhası mevcut degildir. Bu nedenle ne
zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen çeşmeye tarafımızdan Çandır Mevkii
Çeşmesi ismi verilmiştir (Resim 52).
Lülelerin iki tarafında strüktürel görünümle, çeşme gövdesinden dışa taşkın kemer dik-

Kümbet Köyü’nde birden fazla misafir odası
olduğu bilinmekle birlikte günümüze sadece
bir köy odası (misafir odası) gelebilmiştir. Misafirlerin ağırlandığı bu odalar köy halkının
konukseverliğinin bir göstergesidir.
Köye gelen yolcuların bu odalarda en az bir
en fazla yedi gün ücretsiz konaklamaları sağlanmaktadır. Oda sahibi tarafından yemekte
ikram edilen bu odalar, son yıllarda değişen hayat şartları kolaylaşan ulaşım sonucu önemini
kaybetmiştir (Numan 1981: 597; Özkan 2011:
117-123). Çoğu yıkılmış ya da terk edilmiş

Resim 53: Kümbet Köyü Çandır Mevkii,
Çeşme Doğu Cephesi

Resim 54: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi)

kat çekicidir. Bu kemer bölgedeki antik harabelerden getirilmiş devşirme malzemedir.
Çeşmenin arka cephesinde (güneydoğu) su
haznesi olduğu anlaşılmaktadır (Resim 53).
Herhangi bir süsleme öğesi barındırmayan
çeşmenin, barok özellikli nervürlü kemeriden
hareket edilerek 19. YY’da inşa edilmiş olabileceği şimdilik düşünülebilir.
Köy yerleşim alanından uzakta boş bir
arazide yer alması düşüdürücüdür. Yakınındaki Roma Dönemi kaya mezarları dikkate
alınarak, daha sonraki dönemlerde (Selçuklu-Osmanlı) yerleşime açılmadığını –şimdilik- düşündüğümüz alana, yerini tespit edemediğimiz başka bir çeşmenin malzemelerinin taşınması sonucu inşa edilmiş olabileceği
söyleyebiliriz.
Yarı özgün dokuya sahip olmakla birlikte; çeşmenin esaslı bir onarıma ihtiyaçı vardır (Ek: 2).

odalardan yerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 1’i tespit edilmiştir.
Bugün İsmail Erpen Evi olarak bilinen
1950’ler de yapıldığını düşündüğümüz oda avlusuz ve cumbasız olup dış sofalı plan özelliği

Resim 52: Kümbet Köyü Çandır Mevkii, Çeşme

Çizim 16:
Kümbet Köyü
İsmail Erpen Evi
Zemin Kat Planı
(Ferruh Toruk
2011)

göstermektedir (Resim 54). Ev 1. derece arkeolojik sit sahası içerisinde yer almaktadır.
Eski İlköğretim okulunun alt tarafında bulunan ev, hafif engebeli alanlardan düz ovaya
doğru dengeli herhangi bir yapıya bağımlı olmaksızın inşa edilmiştir. Güney cephe evin giriş cephesidir. İki katlı evin alt katı ahır-odunluk olarak inşa edilmiştir (Çizim 16).
Yaşama mekânı olarak kullanıldığı bilinen
97

FRİG VADİSİNDE BİR YERLEŞİM: KÜMBET KÖYÜ
FERRUH TORUK

ikinci kata çıkış dışardan beton merdivenle
sağlanmaktadır. Bu merdivenin özgünde de
sofaya doğrudan bağlantıyı sağlayan ahşap
merdivenin yerine inşa edilmiş olabileceğini
söyleyebiliriz.
Birinci kat, sofa hariç iki odadan ibaret iken;
ara duvar kaldırılarak tek odalı hale getirilmiştir. Kaldırılan diğer odanın kışlık zahirenin ve
Resim 57: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi) Birinci Kat Balkon Tavanı

Çizim 17: Kümbet Köyü İsmail Erpen Evi Birinci Kat
Planı (Ferruh Toruk 2011)
Resim 58: Kümbet Köyü, Köy Odası

diğer eşyaların depolanması için kullanılan oda (İsmail Erpen Evi) Birinci Kat Odası
olduğu düşünülmektedir (Çizim 17). Bölgede ki dış sofalı evlerde de olduğu gibi odanın
sofası mümkün olduğunca dışa açık ve büyük
tutulmuştur. Bu durum bölgenin iklim özellikleriyle iniltilidir.
Evin zemin katı hatıllar arası düzgün yığma
taş ile inşa edilmiş iken (Resim 55); birinci kat

Resim 59: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Odası Ahşap Strüktür

Resim 55: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi) Zemin Kat Odası

Resim 60: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Odası Tavan
Köşelerindeki Eli Böğüründe

Resim 56: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi) Zemin Kat Tavanı
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ahşap karkas arası kerpiç dolgu ile tamamlanmıştır. Birinci kat duvar yüzeylerinde (içten ve
dıştan) saman karışımlı toprak sıva kullanılmıştır. Zemin kat odasının tavanı ahşap yuvarlamalarla (Mertek) inşa edilmiş olup bugün
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Resim 61: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Oda Dolapları

Resim 62: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi) Birinci Kat Odası, Ocak

Resim 63: Kümbet Köyü, Köy Odası (İsmail Erpen
Evi) Birinci Kat Odası, Ocak Köşelerindeki Stüko
Tekniğinde Gül bezek Motifi

Resim 65: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Tavan Göbeği

Misafirin yattığı oda olarak kullanıldığını
düşündüğümüz birinci kattaki tek oda; yaklaşık dikdörtgen planlıdır (Resim 58). Oda da
ahşap duvar nişleri ve ahşap direkler üzerinden
ahşap eli böğüründelere oturan tavan dikkat
çekicidir (Resim 59, 60). Oda güneydeki duvardan sofaya açılan iki pencere ile aydınlatılmaktadır. Odadaki ahşap dolap yüklüğü ve
yüklüğün sağında yer alan at nalı kemerli ahşap
niş ve nişin içerisindeki lambalıklar da, ahşap
işçiliğinin bölgedeki güzel örnekleri arasında
yer almaktadır (Resim 61). Odanın kapısı karşısında aynı eksende bulunan ve mutfak olarak
kullanılan birimin kuzey duvarının ortasındaki
basık kemerli ocak, özgünlüğünü kaybetmiştir
(Resim 62).
Duvar seviyesinin ortasından itibaren tavana kadar uzanan ve kemer köşelerinde dairesel formda çiçek motifli, stuko tekniğinde gül
bezeklerin yer aldığı bu ocak, kendi kaderine
terk edilmiştir. (Resim 63). Odanın tavanının
duvarlarla birleşen kısımları kademeli pervazla
çevrilmiştir (Resim 64). Tahta ile kaplanmış tavanın, ince çıtalarla oluşturulan sekizgen göbeğini, kolları merkezden dağılan stilize bitki motifleri doldurmaktadır (Çizim 18), (Resim 65).
Tavanın etrafını dolanan tahta bordürün yü-

Resim 64: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Tavanı

yıkılma tehlikesi yaşamaktadır (Resim 56).
Birinci katta, dışa açılan balkon kuruluşunun
ahşap tavanı düzgün tahta döşemeli olup, saçak
seviyesindeki ahşap yüzeylerde dendan motifini
andırır işçilikle karşılaşılmaktadır (Resim 57).

Resim 66: Kümbet Köyü, Köy Odası
(İsmail Erpen Evi), Birinci Kat Tavan Çerçevesi
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Resim 67: Kümbet Köyü, Köy Odası (İsmail Erpen
Evi), Madeni Kapı Tokmağı

Çizim 18: Kümbet Köyü İsmail Erpen Evi Tavan
Göbeği (Ferruh Toruk 2011)

zeyin de de stilize edilmiş bitkisel motifler yer
almaktadır (Resim 66). Evin pencere kasaları,
parmaklıkları ve kepenkleri ahşaptır. Kepenkler üzerinde yer alan madeni tokmakların uçlarında iki taraftan topu (evreni) ısıran çift ejder
motifi bulunmaktadır (Resim 67).
Konya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu‘ nun
24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı kararı da dahil
daha sonra Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ‘nun 15.07.2009 tarih ve
3604, 3605, 3690 ve 15.12.2010, 4610 sayılı
kararlarında da tescilli olarak gösterilmeyen
evin bir an önce tescillenerek, restorasyon çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

II. 2. 1. 2. Seyfi Bozok Evi
Köy içerisinde Kümbet Höyük Mevkii’nin
kuzeybatısında bulunan ev iki katlıdır (Resim
68). Özgününde odunluk, depo vb için yapıldığı bilinen alt katta dair; her iki kat bugün yaşama mekânı olarak kullanılmaktadır. Bu evde
de olduğu gibi Türk evi plan tipi bilindiği gibi
ikinci kata göre şekillenmektedir.
Evin planı da ikinci kata göre şekillenmiş
iç sofalı bir plan özelliği göstermektedir. Alt
100

Resim 68: Kümbet Köyü, Seyfi Bozok Evi

kattan ahşap bir merdivenle direkt sofaya çıkılmaktadır. Sofaya açılan karşılıklı odalardan ikisinin bugün bozulmuş olmakla birlikte başoda,
gelin odası gibi kullanılmış olduklarını söyleyebiliriz. Evin ahşap tavanları sadedir. Marsilya
kiremit örtülü kırma çatılı evin, iki katının da
beden duvarlarında volkanik tüflü kesme taş
kullanılmakla birlikte, kesme taş aralarında yer
yer devşirme malzeme ile de karşılaşılmaktadır.
Kuzeybatı yönünde, dışarıdan taş basamaklı bir merdivenle giriş kapısına ulaşılan evin,
merdivenin güneybatısında yer alan ve geleneksel dokusunu olumsuz etkileyen, sonradan
yapılmış olduğu bilinen müştemilatının (odunluk, tavuk kümesi) kaldırılması gerekmektedir
1950’lerde yapıldığını düşündüğümüz evin;
özgünde olması gereken süsleme, malzeme ve
malzeme kullanım tekniği, plan özelliği, odala-

Resim 69: Kümbet Köyü, Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi Beden Duvarları

rın kurgulanması ve ayrıca 1. derece arkeolojik
sit sahası içerisinde yer alması da göz önünde
bulundurularak tescillenmesi gerekmektedir.

II. 2. 1. 3. Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi
Ev köy mezarlığının kuzeybatısında (Resim
69) birinci derece arkeolojik sit sahası içerisin
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Resim 70: Kümbet Köyü, Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi Pencere Sistemi

Resim 71: Kümbet Köyü, Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi, Dış Merdiven

Resim 72: Kümbet Köyü, Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi İçerden 2. Kat Merdiven Korkulukları

Resim 74: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi

eli böğüründe olmaksızın bağdadi çıtalarıyla
duvara bağımlı üçgen alınlıklı kapalı cumbasının yüzeyi, çatı seviyesine kadar çamur ile sıvanmıştır. Cumba iki pencere ile dışarıya açılmaktadır. Cumbanın alt seviyesinden itibaren
başlayan birinci kat beden duvarlarına açılan
pencerelerde ölçü ve yerleşim açısında dengesizlik söz konusu iken; ikinci. kat pencereleri
daha simetrik ve aynı boyutlardadır (Resim
70). Ayrıca bu katın pencerelerinde demir kafesler bulunmaktadır. İkinci kata dışarıdan bir
merdivenle ulaşıldığı gibi (Resim 71) içerden
alt kattan ahşap bir merdivenle de çıkılmaktadır. Bu merdivenin korkulukları ahşap işçiliği
açısından dikkat çekicidir (Resim 72).
Yaşama mekânı olarak kullanılan ikinci katın
mutfak ocağı, alçı kalıplama tekniğinin güzel
örnekleri arasında yer almakla birlikte özgün
durumunu çok fazla muhafaza edememiştir
(Resim 73).
İlk inşasının 1930’lar olduğunu düşündüğümüz evin, özgünde olması gereken süsleme
unsurları (ocak ve ikinci kata çıkış veren merdiven korkuluğu hariç) fazla mevcut olmamakla birlikte malzeme ve malzeme kullanım
tekniği (Hımış); cumba, plan özelliği ve odaların kurgulanması da göz önünde bulundurularak koruma altına alınmalıdır.

II. 2. 1. 4. Gazi Aslan Evi
Resim 73: Kümbet Köyü, Ramazan ve İsmail
Kılıçaslan Evi, Ocak

yer almaktadır. Alt katı depo üst katı yaşama
mekânı olarak kullanılan iki katlı ev dış sofalıdır. Her iki katın beden duvarları hımış duvar
örgü tekniğine sahiptir.
Girişi alt kattan güney cepheden verilen
evin, giriş kapısı üzerinden itibaren başlayan

Ramazan ve İsmail Kılıçaslan evinin kuzeydoğusunda Oymaş Köyü’ne giden yolun üst
tarafında bulunmaktadır. Evin giriş cephesi
güneybatı yönünde olup bu yöne açılan geniş
bir avlusu mevcuttur (Resim 74).
Ramazan ve İsmail Kılıçaslan evi gibi; iki
katlı, dış sofalı, kapalı cumbalı ve beden duvarları hımış örgü tekniğine sahip evin, her iki
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Resim 75: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi,
Beden Duvarları

Resim 79: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi
Başoda Tavan Göbeği

Resim 76: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi İçerden
2. Kat Merdiven Korkulukları

Resim 80: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi
Başoda Dolapları

Resim 77: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi
Merdiven Boşluğu

Resim 81: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi, Sedir

Resim 78: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi Sofa Tavanı

Resim 82: Kümbet Köyü, Gazi Aslan Evi, Ocak

katının beden duvarlarında hımış aralarında
moloz taş dolgu yer almaktadır (Resim 75).
1930-1950 yılları arasında yapıldığını düşündüğümüz evin, alt katı odunluk, samanlık
vb amaçlı kullanılmaktadır. Yaşama mekânı
olarak kullanılan ikinci katın giriş cephesi,
alt kat girişi üzerinden itibaren çatı seviyesine

kadar uzanan üçgen alınlıklı, eli böğüründeleri olmaksızın direk duvara oturan iki pencereli
kapalı cumba ile dışarı açılmaktadır. Cephede
alt seviyede pencere olmamakla birlikte iki
adet, cumba yüzeyinde ve ikişer de cumbanın
doğu ve batısında olmak üzere toplam altı
pencere yer almaktadır.
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Oluklu kiremit örtülü kırma çatılı evin,
ikinci kata çıkış veren ahşap merdivenin korkulukları İsmail ve Ramazan Kılıçaslan evinin merdiven korkuluklarını hatırlatmaktadır
(Resim 76). Merdivenden dış sofa boşluğuna
geçilmektedir (Resim 77). Boşluğun ve sofanın ahşap olan tavanı, etrafı çıta geçmeli tahta
döşemelidir (Resim 78).
Sofaya açılan odalardan birinin (başoda olabilir) tavan göbeği daha önce incelemeye aldığımız İsmail Erpen evinin ikinci kat ta sofaya
açılan odalarından birinin (başoda olabilir)
tavan göbeğini hatırlatmaktadır (Resim 79).
Odada yer alan ahşap dolap ve üzerlerinde
yer alan kemerli ahşap nişler, ahşap işçiliğinin önemli uygulamalarındandır (Resim 80).
Odalardaki ahşap sedirlerle birlikte (Resim
81) sofaya açılan bir diğer odadaki alçı kalıplama tekniğinde yapılmış ocak, bugün insan
eliyle yapılan tahribatlar neticesinde özgün
durumunu kaybetmiştir (Resim 82).
1. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer
alan evin, plan, malzeme ve süsleme özelliklerinden dolayı geleneksel Türk evi özelliklerine
sahip olması tescillenmesini gerektirmektedir

IV. 1/5000 VE 1/1000 KORUMA
AMAÇLI İMAR PLANI KAPSAMINDA
SEYİTGAZİ İLÇESİ KÜMBET
KÖYÜN’DEKİ TARİHİ KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI
Kültür Bakanlığı’nın 21.07.1983 tarih ve
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. maddesinin tarif olunan
ve 6. maddesinde belirtilen korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları kapsamında
17.06.1987 tarih ve 3386 sayılı Tabiat ve Kültür
Varlıklarının Tespit ve Tescili Yönetmeliği’nin
6 maddesi gereğince ve yine aynı kurumun
14.07. 1998 gün ve 594 sayılı ilke kararı ve
11.11. 1997 tarih ve 1996/3333 esas, 1997 tarih ve 4875 sayılı karar gereği arkeolojik sitlerin korunması ve kullanılması koşulları belirtilmiştir. Bu bağlamda Frig Vadisi’nde yer alan
Seyitgazi İlçesi Kümbet Köyü hudutları içerisinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu‘nun 24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı
kararı ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları

Koruma Kurulu‘nun 15.12.2010 tarih ve 4610,
15.07.2009 tarih ve 3610, 15.07.2009 tarih ve
3609, 15.07.2009 tarih ve 3605, 15.07.2009
tarih ve 3604 sayılı kararları doğrultusunda,
Eskişehir Koruma Bölge Kurulu tarafından
16.07.2009 tarih ve 3623 sayılı alınan karar gereği birinci derece arkeolojik ve doğal sit sahası
ile üçüncü derece arkeolojik sit sahası olarak
tespit edilen bölge sınırları (Bkz: Çizim 8) içerisinde yukarda incelediğimiz tescilli (Çandır
Mevkii Çeşmesi, İsmail Erpen Evi, Ramazan
ve İsmail Kılıçaslan Evi, Seyfi Bozok ve Gazi
Aslan Evi hariç) yapılar yer almaktadır.
Kurul tarafından alınan 3623 sayılı karar da
belirtilen 3. derece arkeolojik sit sahası sınırları
içerisinde tescillenmiş korunması gerekli kültür varlığı olmadığı gibi tescile değer korunması gerekli kültür varlığı ile de yapılan arazi çalışmasında karşılaşılmamıştır (Bkz: Çizim 8).
Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu‘nun 24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı
kararı ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu‘nun 15.12.2010 tarih ve 4610,
15.07.2009 tarih ve 3610, 15.07.2009 tarih ve
3609, 15.07.2009 tarih ve 3605, 15.07.2009
tarih ve 3604 sayılı kararları gereği, Eskişehir
Koruma Bölge Kurulu tarafından 16.07.2009
tarih ve 3623 sayılı alınan karar gereği 1.derece arkeolojik ve doğal sit ile 3. derece arkeolojik sit sahası olarak tespit edilen bölge sınırları içerisinde, yukarda adreslerini belirterek
incelediğimiz tescilli; Köristan Mevkii Kaya
Mezarları, Ayıini Mevkii Kaya Mezarları,
Delikkaya Tepesi Mevkii Kaya Mezarları, Ispalar Ağılı Mevkii Kaya Mezarları, Sarıkaya
Mevkii Kaya Mezarı, İnlitepe Mevkii Kaya
Mezarları, Asar Kale Mevkii Asar Kale, Asar
Kale Mevkii Berberini Kilisesi ve köy içerisinde Kümbet Höyük Mevkii Aslanlı Mabet,
Kümbet Höyük Mevkii Yarımağa Konağı,
Kümbet Höyük Mevkii Himmet Dede Türbesi ve Haziresi ile Köy Mezarlığı ve Köy Camii bulunmaktadır (Tablo 1), (Bkz: Ek 1).
Kümbet Köyü’de 1/5000 ölçekli kadastro
paftasında 1 ve 3 dereceli arkeolojik sit alanlarına ait sınırların gösterildiği ve kurul tarafından tescillenen ve pafta da; ada- pafta numaraları da dâhil gösterilen 5’i köy merkezi dışında,
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Tablo 1: Eskişehir İli/Seyitgazi İlçesi Kümbet Köyü’ nde 2863 ve 3386 Sayılı Yasalar Kapsamına Giren Korunması Gerekli (Tescilli) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yapısal Analizi
Yapı Türü

Yapı Adı+Tarihi A det+Kat

Kaya
Mezarı

İnlitepe (İnler)
Kaya Mezarı
(Frig Dönemi)

Kaya
Mezarı

Kaya
Mezarı

Ayin Kaya
Mezarı
(Frig Dönemi)

Ispaların
Ağıl Kaya
Mezarı
(Frig Dönemi)

Sokak-Arazi

Dört+Tek
(Not: dört
Mezarda toplam
11 mezar odası
vardır)

Beş+Tek

Tepe+Önü
Ova

Tepe+Önü
yamaç

Beş+Tek
Tepe+Vadi
(Not:20’ nin
üzerinde olan bu
mezarlar
dan beşi ince
lenmiştir)

Giriş Yönü -Cephe

Durumu

Plan Tipi

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

E saslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

1. Mezar
Güney+Tek Kat
2. Mezar
Güney+Tek Kat
3. Mezar
Güney+Tek Kat
4. Mezar
Güney+Tek Kat
5. Mezar
Güney+Tek Kat
Mezarlar kayalık
platformun güneybatı
ve batı yüzüne
oyulmuştur

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Di kdörtgen

Esslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Özgün

Kare+Dikdörtgen
(Not: Diğer
mezar
larda aynı özelli
ğe sahiptir)
Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Yüzeysel
Onarım

Volkanik tüf
kaya

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Kare+Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Vo lkanik tüf
Kaya
Volkanik tüf
kaya

Kaya
Mezarı

Köristan Kaya
Mezarı+Niş
(Frig Dönemi)

Yirmiiki+Tek

Kayalık+Ova

Kaya
Mezarı

Sarıkaya Tepesi
Kaya Mezarı
(Frig Dönemi)

Bir+Tek

Tepe
Yamacı+Vadi

Batı+Tek

Yarı
Özgün

Kaya
Mezarı

Delikli Kaya
Mezarı
(Frig Dönemi)

Üç+Tek

Tepe Yamacı

1.Mezar
Doğu+Tek Kat
2.Mezar
Batı+Tek Kat
3.Güney+Tek Kat

Yarı
Özgün

Kaya
Mezarı

Sütunlu
Kaya Mezarı
(Frig Dönemi)

Dokuz+Tek

Yamac+Ova

Kuzeydoğu+Tek
Kat

Özgün

Kaya
Mezarı

Solonun Mezarı
(Aslanlı Mabed)
(Frig -RomaHelen Dönemi)
Berberini Kaya
Kilisesi
(Erken Bizans
Dönemi)

Bir+İki

Yamac+Vadi

Doğu+İki Kat

Özgün

Bir+Tek

Kayalık+Vadi

Batı+İki Kat

Kale

Asar Kale
(Frig-Roma
Dönemi)

Bir+?

Kayalık+Tepe

Türbe

Himmet Dede
Türbesi
(13. yy.ortası)
Köy Mezarlığı
(Selçuklu Osmanlı
Dönemi
Kümbet Höyük
(SelçukluOsmanlı)
Yarımağa
Konağı
(Roma
ve Selçuklu
döneminde
savunma amaçlı
kullanılmış daha
sonra 19.yy
ortalarında
Yarımağa ailesi
tarafından konak
durumuna
getirilmiştir)
Köy Cami
(İlk yapımı
tarihi 1798 )
(Yeni inşa tarihi
(1957)

Bir+Tek

Kilise

Mezarlık

Mezarlık
Savunma
Yapısı
(Kale ?)

Cami

Onarım Durumu Kull Malzeme Adres

1.Mezar
Batı+Tek Kat
2. M ezar
Güney+Tek Kat
3. Mezar
Doğu+Tek Kat
4. Mezar
Doğu+İki Kat
1. Mezar
Güney+Tek Ka t
2. Mezar
Güney+Tek Kat
3. Mezar
Güney+Tek Kat
4. Mezar
Güneydoğu+Tek Kat
5. Mezar
Güneydoğu+Tek Kat

Yarı
Özgün

Kare+Dikdörtgen

Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Vol kanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
Kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
Kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya
Volkanik tüf
kaya

Kümbet Köyü’nün
güneybatı girişinin
1.49 km sinde ve aynı
zamanda EskişehirAfyon karayolunun
1.15 km doğusunda
(İnlerönü Mevkii)
Köyün 1.5 km batısında
(Çalça Tepesi
Mevkii)

Köyün 3 km
Kuzeybatısında
(Sarıkaya Tepesi
Mevkii )

Köyün 810 m
Kuzeybatısında
Deliklikaya mezarına
540 m mesafede
(Köristan Mevkii)
Ağıl Mevkine
400 m mesafede
(Sarıkaya
Tepesi Mevkii)
Köyün 730 m
Kuzeyinde Köristan
Kaya mezarına 600 m
Messfeier
(DeliklikayaTepesi
Mevkii)
Deliklikaya mezarının
2 20 m kuzeydoğusu

Kare+Dikdörtgen
(Not: Diğer
mezar
larla aynı özelli
ğe sahiptir)
Kare

Yüzeysel
Onarım

Volkanik tüf
kaya

Esaslı Onarım

Volkanik tüf
kaya

Yarı
Özgün

Tek Nefli

Esaslı Onarım

Volkanik tüf
kaya

Batı+?

Özgün

Dairesel Plan

Yüzeysel
Onarım

Volkanik tüf
kaya

Tepe+Yamaç

Doğu+Tek Kat

Yarı
Özgün

Sekizgen

Esaslı Onarım

Taş+Tuğla+
Devşirme

Bir

Yamac+Düz

Doğu+Tek Kat

Doku
Yarı
Değişmiş

Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Taş+Mermer

Köy içinde
Şehid Ek rem
Saygı İÖO’ nun yanı

Bir

Tepe+Yamac

Doğu-Batı+Tek Kat

Özgün

Dikdörtgen

Esaslı Onarım

Taş

Himmet Dede
Türbesinin olduğu alan

Bir+iki

Tepe+Ova
eteği

Batı-Güney+İki Kat

Yarı
Özgün

İç sofalı

Esaslı Onarım

Taş

Himmet Dede
Türbesinin (Kümbet
Höyük) 80 m
kuzeyindedir

Bir+Bir

Tepe eteği

Batı+Tek Kat

Plan
tamamen
değişmiş

Dikdörtgen
Planlı
3 nefli

Onarıma
Gerek Yok

Taş+Ahşap

Kümbet Köyü
eski okul yanı

Köy i çinde
Himmet Dede
Türbesi’nin
50 m güneybatısında
Köyün 1.2 km
kuzeybatısında
Köristan kaya
mezarlarrına
1.3 km mesafede
Köyün
1.2 km kuzeybatısında
Berberini kilisesine 290
m mesafede
Köy içinde mezarlığın
ortasında

Tablo 2: Eskişehir İli/Seyitgazi İlçesi Kümbet Köyü’ nde 2863 ve 3386 Sayılı Yasalar Kapsamında Korunması Önerilen (Tescile Değer) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yapısal Analizi
Yapı Türü

Yapı Adı+Tarihi

Adet+Kat

Çeşme

Çandır Çeşmesi
(Osmanlı
Dönemi
19.yy)
Seyfi Bozok Evi
(1930-50 arası)

Bir+Tek

Düz

Batı+Tek Kat

Yarı
Özgün

Kare

Esaslı Onarım

Volkanik tüf
kaya

Kümbet Köyü
Çandır Bölgesi

Bir+İki

Yarı Eski

Kuzeybatı+İki Kat

Yar ı
Özgün

İç Sofalı

Esaslı Onarım

Ev

İsmail Erpen Evi
(1930-50 arası)

Bir+İki

Yarı Eski

Gü ney+Tek Kat

Yarı
Özgün

Dış Sofalı

Esaslı Onarım

Köy İçinde Kümbet Höyük
Mevkii
Kuzeybatısı
Köy i çinde
Eski İlkokulun yanı

Ev

Ramazan İsmail
Kılıçaslan
Evi (1950’ ler)
Gazi Aslan Evi
(1950’ler)

Bir+İki

Eski

Güney+İki Kat

Özgün

Dış Sofalı

Esaslı Onarım

Taş+Ahşap
karkas arası
kerpiç
Taş+Ahşap
karkas arası
kerpiç
Taş+Ahşap
karkas arası
kerpiç

Bir+İki

Eski

Güneybatı+Tek Kat

Özgün

Dış Sofalı

Esaslı Onarım

Taş+Ahşap
karkas arası
kerpiç

Köy i çerisinde
Oymaş Köyü ’ ne
giden yol üzerinde

Ev

Ev

104

Sokak-Arazi

Giriş Yönü -Cephe

Durumu

Plan Tipi

Onarım Durumu Kull. Malzeme Adres

Köy m ezarlığının
kuzeybatısı

PHRYGIAN VALLEY A SETTLEMENT: KÜMBET VILLAGE
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1’i köy içerisinde Kümbet Höyük Mevkii’nde
yer alan 6 farklı bölgedeki kaya mezarları ile 1
camii, 1 türbe, 1 kaya kilisesi, 1 hazire, 1 mezarlık, 1 kale ve 1 konak dâhil toplam 13 olan
tabiat ve kültür varlığı birinci derece arkeolojik sit ve doğal sit sınırları içerisinde korumaya
alınmıştır. Kümbet Höyük Mevkii içerisinde
bulunan Himmet Dede Türbesi’nin aynı zamanda, Eskişehir Koruma Kurulu’nun 09.09.
2008 tarih ve 3005 sayılı karar ile onarımı için
gerekli rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlattırılmak istenmiştir.
Birinci derece arkeolojik sit alanı ile alan
içerisinde tescillenmiş yukarda belirttiğimiz 1
cami, 1 hazire, 1 türbe (Himmet Dede Türbesi), 1 mezarlık, 1 kaya mezarı (Aslanlı Mabet)
ve 1 Konak (Yarımağa Konağı) ile yine birinci
derece arkeolojik ve üçüncü derece arkeolojik
sit alanı olarak tespit edilen alan ve içerisindeki tescilli kültür varlıklarını da içine alacak şekilde bir an önce uygulama imar planı
ile birlikte 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı imar planının yapılması, plan yapılıncaya kadar geçerli olacak geçiş dönemi yapılaşma koşullarının kurul müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekliliği de yine kurul
tarafından vurgulanmıştır.
Kurulun almış olduğu Kümbet Köyü ile ilgili koruma amaçlı karar ve kararlar doğrultusunda Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından
istenilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı İmar Planının hazırlamasını bahsi
geçen ölçeklerde, 2863 ve 3386 sayılı yasalar
kapsamında gerçekleştirmiştir.
Bu iki kurul tarafından tescillenen yapıların
dışında; tarafımızdan bir an önce tescillenerek
korunması gerekli görülen; 1 çeşme (Çandır
Mevkii) ve bir dönem köy odası olarak kullanılan İsmail Erpen Evi ile geleneksel konutlar
arasında yer alan Seyfi Bozok, Gazi Aslan ve
Ramazan-İsmail Kılıçaslan’a ait evler tescile
değer yapılar tablosunda (tabloda yapıların,
doku niteliği, giriş cephesi, özgün durumu,
plan tipi, kullanılan malzeme, istenilen onarım, kat sayısı, sokak konumu, adresi) (Tablo
2) gösterilmiştir.
1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı
imar planını hazırlayan firma çalışanları, Küm-

bet Köyü 1 ve 3 derece arkeolojik ve doğal sit
alanlarının yoğun olması nedeniyle Tablo 1’de
de gösterdiğimiz Konya ve daha sonra da Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun korunması gerekli sit alanı içinde
tescilli yapılar kararını aldığı alanlarda bulunan
tarihi yapıların belirtilmesinde gerekli titizliği
göstermekle kalmamışlar, tescili önerilen yapıların anıt fişlerini de hazırlayarak, plana konan
lejanta, Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Mevzuatına uygun şekilde korunması kararlaştırılan
yapıların renklendirilmesini de sabırlar gerçekleştirmişlerdir.
Koruma altına alınan alanlar ve tescilli yapılar ile anıt fişleri hazırlanarak tescili önerilen
1 çeşme, 1 köy odası (İsmail Erpen Evi) ve geleneksel konutlardan Seyfi Bozok, Gazi Aslan
ve Ramazan-İsmail Kılıçaslan ait evlerin belgelendirme aşamaları biran önce gerçekleştirilmeli ve devamında (KUDEB denetiminde;
onarım ön izin belgesi ve onarım uygunluk
belgesi alınarak) sağlamlaştırma ve onarım
çalışmaları başlatılmalıdır. Bu tip bir çalışmada Kümbet Köyü’ndeki korunması gerekli
kültür varlıkları üzerine kültür envanterleri
hazırlanmalıdır.
Korumada önerilebilecek bir başka husus
ise 1 ve 3 derece arkeolojik ve doğal sit alanlarının sınırlarının bir tel örgü vb ile çevrilerek;
alana girişlerin kontrol altına alınması, alan
içerisindeki yapıları tanıtır levhaların hazırlanarak; ilgili yapının yakınına konmasıdır.
Hatta bölge koruma kurulu tarafından gerekirse sit alanları girişine bir bekçi kulübesi
yapılarak görevli tayin edilmelidir.
Hazırlanan koruma amaçlı imar planına, geleneksel dokusu fazla bozulmuş olan köy yerleşim alanını, Frig ve Roma Dönemine tarihlenen kaya mezarlarını, Bizans Kaya Kilisesini,
Kümbet Höyük Mevkii’n deki türbe ile diğer
tescilli yapılarda dahil yukarda tescile değer görüldüğünü belirttiğimiz kültür varlıkları tarihi
doku-çevre ilişkisi göz önünde bulundurularak titizlikle işlenmiştir. Bu bağlamda koruma
amaçlı imar planına bağlı kalınarak eserler,
yapılması gerekli acil onarımlar sonrasında doku-sokak-çevre kapsamında bir bütün olarak
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aslına uygun muhafaza edilmelidir. Ayrıca yapılarda -az da olsa- yer alan süsleme unsurları
onarılmak üzere ele alınmalıdır. Onarım için
kullanılacak malzemenin aslına uygun seçilmesi ve aslına uygun teknikle inşa edilmesi de
üzerinde durulması gereken bir husustur.
Tescillenmemiş olmakla birlikte tescilli dokuya yakın ya da bitişik nizam durumunda
olan yeni mimari ya da doğal dokunun (Çalışma sahasında bu şekilde bitişik nizamda
bilinen tek doku, kuzeyden Himmet SezerAbdurrahman Sezer Evi’ne bağımlı Aslanlı
Mabeddir) kat sayılarının korunma altına alınan yapıların gabarilerine, cephe tasarımlarına, pencere, kapı, balkon vb açıklıklarda şekil
ve ölçülere, çatı formlarına, sokak konumlarına ve kullanılan malzeme-tekniğine uyumlu
olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Genelde köy içerisindeki tescilli yapıların (Himmet
Dede Türbesi, Yarımağa Konağı, Köy Camisi,
Köy Mezarlığı, Hazire ve Aslanlı Mabet) bulunduğu alanlarda yapımına izin verilmemesi
gereken bu tip yeni yapılar aykırı yapılar olarak isimlendirilmektedir.
Bu yapılardan Himmet Sezer Evi (kuzeydoğusundaki müştemilatıyla birlikte) Arif
Erpen Evi ve Yunus Dinçer Evi’nin, Kümbet
Höyük Mevkii diye bilinen ve birinci derece
arkeolojik sit alanı olarak belirtilen bu alanda Aslanlı Mabet, Himmet Dede Türbesi ve
Yarımağa Konağı’nın görüntüsünü olumsuz
yönde etkilemesinin yanı sıra bu üç anıtın
bulunduğu bu alanın, “turizm amaçlı kullanılmak istendiğinde de” daraltmış olması gibi
nedenlerde göz önünde bulundurularak yıkılması düşünülebilir. Böylesi yapıların, inşasının
bir an önce durdurulması hatta köyün birinci
derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan
Kümbet Höyük Mevkii, Köy Mezarlığı –çevresi ve Köy Camii alanına inşa edilmek istenmeleri durumunda inşasına izin verilmemesi
gerekmektedir.
Yukarda da belirttiğimiz üzere yeniden yapılması istenilen kimi konutların geleneksel
dokuya sahip kriterleri taşıması gerekliliğinin
yanında; Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Kümbet Köyü ve çevresi için vermiş olduğu geçiş dönemi yapılan106

ma koşulları ile ilgili raporda belirtilen açıklamalarının da dikkate alınması gerekmektedir.
Bizim de sık sık üzerinde durduğumuz,
daha önce Konya ve devamında Eskişehir
Koruma Kurulu da dahil; diğer bölge kurullarının 1ve 3’uncu derece arkeolojik ve doğal sit
alanları üzerine aldığı kimi kararlarda benzer
ifadelerle karşılaşılmaktadır.
Kısaca: bölgedeki bir ve üçüncü derece arkeolojik ve doğal sit alanları içerisindeki yukarda tanıtmaya çalıştığımız tarihi kültür
varlıklarının restorasyonu esnasında yapıların
mevcut kat sayıları, cephe tasarımları, süsleme unsurları, malzeme ve yol-çevre ilişkisi vb
unsurların yeniden ele alınmasında özgünlük
muhafaza edilirse; (sıraladığımız korumacılığa ilişkin önerilerin) bundan sonraki restorasyon, projelerinin hayata geçirilmesine ışık
tutacağını söyleyebiliriz.
Tarihi Frig Vadisi olarak bilinen bölgenin
bir bölümünü kapsayan Seyitgazi Kümbet
Köyü ve çevresinin Kapadokya Bölgesi gibi
turizme kazandırılması için ilgili bakanlık,
üniversiteler ve özel kuruluşlardan her türlü
destek talep edilmelidir.
Kültür Bakanlığı’na, Eskişehir Koruma
Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Frig
Vadisi ve Turizm başlığı altında projeler (otel,
pansiyon, butik otel, yöresel nitelikli gıda
ürünleri ile geleneksel el sanatları ürünlerinin teşhir ve satış büroları vb) teklif edilebilir. Teklif edilecek projeler ileriye dönük uzun
soluklu -sürekli, çağdaş turizm gereksinimleri
doğrultusunda yenilenebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu bağlamda Turizm tesis alanları
olarak; Himmet Dede Türbesi, Solon’un Mezarı (Aslanlı Mabet) ve Yarımağa Konağı’nın
da yer aldığı Kümbet Höyük Mevkii, Asar
Kale Mevkii, Berberini Kilisesi, Delikli Kaya
Mezarı’nın da bulunduğu bölgeler değerlendirilebilir.
Kümbet Köyü örneğinde olduğu gibi ülkemizde koruma amaçlı imar planı olmayan
bölgelerimizde de bu tip imar planlarının
bir an önce yapılması gerekmektedir. Tarihi
doku (arkeolojik, kentsel, doğal vb ) alanlarında yapılması zorunlu olan başta koruma
amaçlı imar planı, restorasyon, belgeleme, gibi
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çalışmalarda halkın yerel yönetimler tarafından bilinçlendirilmesi, yapılacak işin neden
ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi, tarihi
mirasımızın yaşatılması için kaçınılmaz bir
gerçektir.
EKLER
Ek 1:
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Ek: 2
AVRUPA KONSEYİ

KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (K.V.K.E)

TÜRKİYE
İLİ: Eskişehir

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇESİ: Seyitgazi

SOKAK VE KAPI NO: Yok
ADI: Çeşme

ENVANTER NO: 3
ANIT

MAHALLE/MEVKİİ/KÖY: Kümbet Köyü
KADASTRO:

PAFTA:

ADA:

HARİTA NO: X
KORUMA DERECESİ
1. Derece Kentsel ve
Doğal sit

PARSEL:

Anıtsal x

Çevresel

YAPTIRAN (BANİ) : Yok

YAPAN: Yok

ÜSLUP: Osmanlı

YAPIM TARİHİ:
19. yy sonu

KİTABE: Yok

VAKFİYE: Yok

1
1

2

2

3
3

GENEL TANIM: Kare gövde üzerinde düz dam örtülü çeşme, çift lüleli, lüle üzerindeki ayna taşı nervürlü kemerli olup; tek oluklu bir çeşmedir.
KORUNMUŞLUK
DURUMU: Orta

TAŞIYICI
YAPI: Orta

VAZİYET PLANI:

CEPHE
DURUMU: Orta

ÖRTÜ
DURUMU: Kötü

İÇYAPI
DURUMU: İyi

BENZEME
DURUMU: Kötü

RUTUBET
DURUMU: KÖTÜ

FOTOĞRAF: Ön Cephe

GÖZLEMLER:19. yy sonunda yapılan bir Osmanlı çeşmesidir. Zemin dolgusu boşaltılarak; lüle ve oluğu da dahil restore edilmelidir.
Ayrıca çevre temizliği yapılmalıdır.
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Bilinmiyor

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:
Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Eskişehir Bölge Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR: Herhangi bir onarım gerçekleştirilmemiştir. (Acil onarım gerekmektedir.)
AYRINTILI TANIM: Yer yer yakınındaki Roma harabelerinden getirilen Şifolin malzeme ile inşa edilen
çeşme, mimari özelliklerinden hareket edilerek 19. yy sonrasına tarihlendirilebilir. Lüle üzerindeki aynayı
çerçeveleyen nervürlü kemer ve kemer köşelerinde rozet boşlukları mevcuttur. Üzeri tek kaya bloğundan oluşan
bir örtüye sahip olan çeşmenin arkasında su haznesi mevcuttur. Çeşmede volkanik tüf kaya, malzeme olarak
kullanılmakla birlikte yer yer yukarda da belirttiğimiz üzere şifolin malzeme ile de karşılaşılmaktadır.

Kanalizasyon
Su: x

X

Elektrik:Yok

X

Özgün Kullanım: Çeşme
Bugünkü Kullanım: Çeşme
Önerilen Kullanımı: Çeşme
Hazırlayanlar:
Sanat Tarihçi Ferruh Toruk
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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 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.
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