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Yılda İki Kere Yayımlanan Hakemli Dergi
ARIŞ: Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, çözgü.
ARIŞ: Means warp in Turkish. Warp is the vertikal part of weaving

SUNUŞ

Saygıdeğer Arış okuyucuları,
Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, kilim ve işleme sanatlarımız Türklerin semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü
yansıtmaktadır. Bu sebeple, geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı örneklerimiz bir yandan
ülkemizin tanıtımı ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken, diğer yandan da geçmiş
nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerinin bize ulaşmasında köprü görevi görmektedir.
Bu tespit ve düşüncelerden hareketle dergimizin 13. Sayısının hazırlıklarını geride bırakırken 14. sayı ile birlikte dergimizin tekrar asıl çıkış amacına uygun olarak halı, kilim ve
işleme sanatlarını içereceğini tekrar müjdeliyor; derginin halı, kilim ve işleme sanatlarımızla ilgilenen bütün araştırmacıların makalelerine açık olduğunu ilan ediyor, makalelerinizi
bekliyoruz.
Arış’ın bu yeni yayın döneminde öncelikli hedefimiz sizlerin de desteği ile dergimizin
“Ulusal İndeks”te dizinlenmesidir. Sizlerle birlikte bu hedefe ulaşacağımızın inancı içerisindeyiz.
Arış Dergisi’nin yepyeni bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda Türk halı sanatı zengin
örnekleri arasında nispeten gölgede kalmış halı heybeler hakkında bilgilerden, Anadolu
geleneksel bez dokumacılığından ve para keselerinden kıymetli örneklere, gelin bohçası
içinde yer alan madeni eşyalara ve mimariye kadar geniş bir yelpazede değerli makaleler
okuyucuya sunulmaktadır.
Kurumumuzun artık geleneksel hale getirdiği kültür gezilerinden “İpek Yolunda Türk Kervansarayları Gezisi” 11-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara, Konya, Karaman, Pozantı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Niğde ve Aksaray
güzergâhında gerçekleştirildi. Ana teması Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde
Anadolu’da yapılan han ve kervansaraylar başta olmak üzere ulu cami, medrese ve köprü
gibi yapılar olan gezinin oldukça detaylı bir raporunu da Arş. Gör. Elif Ceylan Erol kaleme
aldı. Gezimize katılan katılmayan tüm araştırmacılara yararlı olacağını umuyoruz.
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 ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Dergimiz Arış’ın
da en kısa sürede hak ettiği yere gelmesi temennisiyle keyifli okumalar diliyoruz.
Dr. Adem UZUN
Başkan Yardımcısı
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BURDUR’DA
HALI HEYBE ÖRNEKLERİ
Aysen SOYSALDI*

ÖZ
Saraçlı halı heybeler Türk erkeklerinin at eyeri üzerinde kullandığı önemli halı
örnekleridir. Halı heybeler Türk halı sanatı örneklerinin zenginliğinden olsa gerek yeterince tanıtılmamıştır. Bu heybelerin atın eyer halısı yerine geçmesinin
yanında, aynı zamanda ağ parçası eyer kaşına geçirilerek, dengeli bir yerleştirme
ve kilitli saraç sistemiyle eşya taşımada da güvenli bir araçtır.
Halı heybelerin çeyizlik halı eşyalar arasında yer aldığı ve damat için dokunduğu
da bilinmektedir. Ayrıca bu heybelerin ticari amaçlı, çarşı işi eşya olarak da üretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır. Gerek hazır alınan, gerekse aile üretimi olan halı
heybelerde yörenin halı motiflerini bulmak mümkündür.
Bu heybeler Türk hayat tarzı ve sanat estetiğinin birer tanığı olarak bu güne
ulaşan, kültür miraslarıdır. 1970’li yıllarda atın yerini arabaların almasıyla işlevi
biten bu heybeler müze ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Makaleye konu olan halı heybeler Burdur Müzesi, ilçe ve köylerinde 2013 yılında
yapılan alan araştırmasında, tarama yöntemiyle tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Burdur, Halı, Saraçlı Heybe
ABSTRACT
CARPET SADDLEBAGS OF BURDUR PROVINCE
In Turkish culture, the harness and saddle were as important as the horses.
There are saddle carpets, which are special ceremony saddles. Carpet saddlebags
*

Prof. - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı. e-posta:
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are preferred by the village and townspeople because of the serviceability of
them as saddle carpets. Using a carpet saddlebag was a sign of prosperity
and recognition among Turkish men. There are poems written about this
issue. Young girls wove their fiancé special saddlebags, which became a very
important part of their trousseau.
Carpet saddlebags are woven with the symmetrical (Turkish) knot. Pocket
and middle surfaces are knotted carpet woven, while the reverse side is weftfaced, plain woven. Carpet saddlebags are generally border lined. Grounds have
¼ repeats, which is called köşe-göbek, ¼ part of center design placed on the
corner and there are simple repetition of motifs in connectors.
To the life span of the carpet saddlebags, which are subjected to frictional
damage when used, the edges are covered with leather bands, which are called
‘saraçlama’. Also, the pocket covers are made of leather. There are regular holes
on the covers and 8-9 cm long leather loops are placed on the plain woven strip
of the edge to the cover. If wanted, the pockets can be closed by pulling the
loops through the holes and making a chain by repeating the thread.
These saddlebags are the cultural heritage that is Turkish lifestyle and art that
reached this day as a testimony of aesthetics. In the 1970s, these saddles, whose
function was replaced by cars, were found in museums and private collections.
These carpet saddlebags are subject to Article were determined by the scanning
method at Burdur Museum, towns and villages in the area of research done in
2013.
Keywords: Burdur, Halı, Saraçlı Heybe.

“Türkler çadırda doğup at üstünde ölür” sözü
ile Türk kültürünün at ile nasıl özdeş olduğu ifade
edilir. Türk beyleri için at ne kadar önemli ise atın
koşum takımları ve eyer halısı da o kadar önemlidir. Cirit oyunlarında ve törenlerde at koşumu için
kullanılan eyer halıları özel tasarım örnekleridir
(Önge, 1984:63-72).
Türk erkekleri eyer halısı yerine günlük çarşı-pazar vb. yolculuklarda erzak ve eşya taşıma
amaçlı halı heybeler kullanmıştır. Bu heybeler
genellikle at sırtındaki eyere veya semere asılarak,
hayvanın iki yanına sarkan, eşit hacimdeki gözlerinde eşya taşınan, Türk halılarının güzel örnekleridir. At sırtında saraçlı halı heybe kullanmak Türk
erkekleri için zenginlik ve beylik göstergesidir. Bu
nedenle halı heybeler at koşum takımlarının vazgeçilmez unsuru ve beylerin en önemli seyahat
eşyası olmuştur. Bu halı heybe örneklerinin benzerlerine Türkiye’nin hemen her yöresinde rastlanabilir. Çünkü köylerde yaşayan, Türk kadınları
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bir evin döşeme
ve taşıma ihtiyacı olan eşyaları halı, kilim, zili, ci-

cim-cecim, kolan gibi dokuma teknikleriyle üretmiştir. Her kadın dokuma becerisini anasından
öğrenerek kızına öğretmiş, halı-kilim vb. dokuma
eşyalar çeyizin en önemli parçalarını meydana getirmiştir.
Çeyizlerin önemli bir parçaları olan heybeler
kilim, cicim, zili, sumak ve halı dokuma teknikleriyle dokunmaktadır. Bu heybelerin en değerlileri
sumak ve halı tekniğinde dokunanlarıdır ki bunlara “at heybesi” de denir. At heybeleri renk ve desen
bakımından en gösterişli heybelerdir. Muğla-Fethiye köylerinde nişan hediyeleri heybe ile taşınır
ve nişan takıldı sözü “heybe verildi” şeklinde ifade
edilir. Nişan alayı içinde heybeyi taşıyan kişi ara
parçanın yarığından başını geçirir ve heybe gözleri
kişinin ön ve arkasında olacak şekilde heybeyi giyinir (Atlıhan, 1999: 38). Bu gelenek Burdur’da da
tespit edilmiş, nişanlanan kız için “heybesi verildi” tabirinin kullanıldığı, Kemer ilçesinde, kaynak
kişilerce ifade edilmiştir. Bu etnografik kullanım
özellikleri Türk halkının kültür mirasında heybenin önemini göstermektedir. Ayrıca halı heybe
konulu Yozgat’ta söylenen bir manide;
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Atın yerini 1980’li yıllarda motorlu araçların alparçası-heybe gözü şeklindedir. Heybe gözü halısı
masıyla işlevi biten bu heybeler müze ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Fotoğraf 1: Halı heybe, 20.yüzyıl başı, özel koleksiyon, Burdur-Karamanlı (Soysaldı, 2013).

Fotoğraf 1. Halı heybe, 20.yüzyıl başı, özel koleksiyon,
Burdur-Karamanlı (Soysaldı, 2013).
2 Bu konuda bir deyim vardır; “Bir evde iki kız biri çuvaldız, biri
1

Yozgat, emekli öğretmen Yılmaz Göksoy’dan derlenmiştir.

Halı heybelerin teknik özellikleri
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biz”. Bu deyim çuvaldız ile biz’in saraç dikişinde karşılıklı kullanılması ile birbirini ittirmesine atıfla söylenen bir teşbihtir.

Ortalama halı heybe ölçüleri; heybe gözleri: (45x45)x2 veya (45x50)x2 cm. ile heybe a
(20x30)x2 cm. ortalama tam ebatları 45x120 cm. civarındadır.
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ve arka kilimi çözgünün önünden, heybe ağı halı;
iki eşit parça olarak çözgünün arkasından, ikinci
arka kilimi ve heybe gözü halısı çözgünün önünden dokunur. Böylece gözler geriye katlanıp, dikilerek birleştirildiğinde halı yüzeyler yan yana gelir ve heybe ortaya çıkar” (Soysaldı, 2012:21-22).

7

Deri koşum takımlarını çeşitli teknikte işlemelerle bezeyen saraçlar her zaman çok rağbet görmüştür.

Halı heybelerin ömürlerini uzatmak, eskimesini önlemek, daha kullanışlı ve gösterişli hale getirmek için kenarlarına saraçlama yapılmıştır. Heybe
Halı heybelerin desen özelliği
saraçlama; heybe tabanı, heybe gözlerinin ağız
kenarları, göz kapakları, dış kenarlar ve ağ parçası
Burdur halı heybe gözü ve ağ parça kenarları
kenarlarının meşin-deri bantlarla kaplanmasıdır.
genellikle ince bir su ile çerçevelenmiştir. Bu sularda S kıvrımlı dal bağlantılı yaprak ve çiçek, göz, Bu deri bantlar süslü dikişlerle bezenerek tutturulmuştur. Saraçlama dikişleri saraç ipliği denilen
çarpı, geçmeli geometrik biçimli klasik halı suyu
mumlu kendir ipliği (Akalın, 1993:140) ile saraç
yangışları yer alır.
iğnesi olan çuvaldız ve biz2 (dikiş deliklerini açHeybe gözü desenleri “köşe-göbek” denilen
maya yarayan, ağaç saplı, sivri uçlu alet) kullanılaçeyrek(¼) raporludur. Göbek bezemeleri dairesel
rak elde yapılır. Saraç bant ölçüleri; heybe tabanı,
veya oval şemse, dörtgen, sekizgen, sekiz kollu yılheybe gözü ağız bandı ve kapaklarında 5-6, 5 cm.
dız biçimli madalyonlar, çelenk veya çiçek buketi
diğer kenarlarda 2-2, 5 cm. genişliğindedir. Ayrıca
şeklindedir. Geometrik bezemelerin içi yine çiçeksaraçlı heybe göz kapaklarında kilitleme sistemi
li bitki, rozet, yıldız vb. motiflerle doldurulmuştur.
vardır. Heybe gözleri üzerine kapanan deri kaKöşebentler çeyrek madalyon veya benzer özellikpak bantlar heybe ağına(ara parçaya) dikilmiştir.
tedir. Bazen de köşelerde rozet vb çiçekler dolgu
Bu kapak bantlar üzerinde 7-8 cm. aralıklı ilikler
motifleridir. Ara parçalarda ise rozet, göz, yıldız,
açılmıştır. Heybe gözünün ağzındaki bant üzerine
kesme şeker veya hayat ağacı gibi yöreye has bazı
de aynı (7-8 cm.) aralıklı ve 8-9 cm. uzunluğunda
dolgu motifleri yer almaktadır.
deri britler yerleştirilmiştir. Gözlerde taşınan eşHalı Heybenin Saraçlanması
yaların güvenliği için ağzı kapatılmak istendiğinsuyundaki
çınar
yaprakları
ve
dış
çerçevesindeki
çok
batıveAnadolu
halılarında
sık
de renkli
biritler kuşak
iliklerden
birbiri içinden
geçirilerek
Türk beyleri atlarına daima özel bir ihtimam
karşılaşılan
kenarsuyudur
(fotoğraf
kilitli kapatma yapılabilmektedir (Soysaldı, 2012:
göstermiştir.
Saraçlık 20 yüzyıl
son 3-4).
çeyreğine ka21), (fotoğraf 2, 3, 4).
dar çok önemli bir zanaattır.

Fotoğraf 2: Saraçlı halı heybe, 20.yüzyıl başı, Burdur Müzesi Env:2284 (Soysaldı, 2013).

Fotoğraf 2. Saraçlı halı heybe, 20.yüzyıl başı, Burdur Müzesi Env:2284 (Soysaldı, 2013).
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HEYBE
Fotoğraf 2. Saraçlı halı heybe, 20.yüzyıl başı, Burdur BURDUR’DA
Müzesi Env:2284HALI
(Soysaldı,
2013).ÖRNEKLERİ

/Aysen SOYSALDI

Fotoğraf
3-4: Saraçlı
halı heybe
heybe
detayı,20.yüzyıl
20.yüzyılbaşı,
başı,Burdur
BurdurMüzesi
Müzesi
Fotoğraf
3-4. Saraçlı
halı heybe
gözü gözü
ve ve
heybe
ağıağıdetayı,
Env:2284(Soysaldı, 2013).
Env:2284 (Soysaldı, 2013).

Fotoğraf
halı heybe,
heybe,20.yüzyıl
20.yüzyılbaşı,
başı,
Burdur
Müzesi,
Env:
9309.
Fotoğraf5.
5: Saraçlı
Saraçlı halı
Burdur
Müzesi,
Env:
9309.

Fotoğraf 5. Saraçlı halı heybe, 20.yüzyıl başı, Burdur Müzesi, Env: 9309.

Fotoğraf 6: Saraçlı halı heybe, Feden alkış, Burdur-Kemer İlçesi(Soysaldı, 2013).
Fotoğraf 6. Saraçlı halı heybe, Feden alkış, Burdur-Kemer İlçesi(Soysaldı, 2013).
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Kemer ilçesinde kaynak kişinin kayınvalidesinin dokuduğu, hatıra kalan, kenarları saraçlı
at eyeri heybesi
tarafından
ömüralkış,
boyuBurdur-Kemer
kullanılmıştır.
Halı heybe 50x130cm.
ağ
Fotoğrafkayınbabası
6. Saraçlı halı
heybe, Feden
İlçesi(Soysaldı,
2013).
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Burdur müzesi heybe örneğinde görülen kelan evinden kız evine nişan, düğünde keten kesnarları basamaklı sekizgen göbek ve kenar sume3 için kumaşlar, havlular, çerez, şeker ile kına
yundaki çınar yaprakları ile ağ parçasındaki sade
gibi hediyelerin götürüldüğü heybedir” (Fotoğraf
üslupta bir hayat ağacı, kuş ve çiçek motifleri ol7). (Sözlü Görüşme; F. Alkış, 26.11.2013).
dukça orijinal ve yöreye hastır. Heybe gözü Göbek
Burdur kemer ilçesinden ikinci heybe örneğinmerkezinde rozet motifinden çıkan dört yönlü gede görülen şemse ve kenar suyu ile ağ parçasındaki
ometrik biçimli çiçek ve ara dallar kayı boyu damsade üslupta bir dal çiçek oldukça orijinaldir. Gögasını da taşımaktadır, çünkü yörede Kayı diğer
bek madalyonunda göz motifinden çıkan kırmızı
Oğuz boyları birçok köy veyengesi
yerleşimheybeyi
yerinin adıdır.
takınır, oğlan
kız evine
düğünde
ketenilekesme3 için kum
ışınlar,evinden
beyaz, aydınlık
venişan,
dairesel
bir çerçeve
Kenar suyundaki çınar yaprakları
dış çerçevehavlular,veçerez,
şeker ile sınırlandırılmıştır.
kına gibi hediyelerin
heybedir”
Kenargötürüldüğü
suyundaki Abbasi
lalesi (Fotoğraf 7). (
sindeki çok renkli kuşak batı
Anadolu
halılarında
Görüşme; F. Alkış, 26.11.2013).
olarak bilinen, birbirini tamamlayan, geometrik
sık karşılaşılan kenarsuyudur (fotoğraf 3-4).
geçme ve köşelerdeki rozet çiçekler Türk halılarınKemer ilçesinde kaynak kişinin kayınvalidesinin dokuduğu, hatıra kalan, kenarları saraçlı at
eyeri heybesi kayınbabası tarafından ömür boyu
kullanılmıştır. Halı heybe 50x130cm. ağ uzunluğu; 32 cm. Dm²de 30x30 düğüm sıklığına, 5mm.
lik hav yüksekliğine sahip, tamamen yün malzemelidir. Bu halı heybe okuntu heybesi olarak da
kullanılmış ve tahmini olarak 85 yıllık olduğu ifade edilmiştir (Fotoğraf 6).

da çokça karşılaşılan motiflerdir (Fotoğraf 8-10).

Bu heybenin desen özelliği tamamen yöreye
hastır. Yöre halılarında sıkça karşılaşılan yıldızlı gül
motifi bu heybe gözünün kenar suyunda, sekizgen
göbek içinde kenarları kıvrımlı göl motifi yer almaktadır. Ağ parçalarda görülen renk sıralamalı
şeker motifi, yöredeki halıların köşe bentlerinde
de görülmektedir. Benzer bir göbek motifli heybe
Fotoğraf 7: Saraçlı halı heybenin nişan ve okuntu için
deseni müzede bulunan 9.3.09Fotoğraf
Envanter
numara
7. Saraçlı halı heybenin
ve okuntu
için yenge
tarafından
kullanılış
yengenişan
tarafından
kullanılış
şekli, Burdur
Kemer
İlçesi şekli, Burdur Keme
ile kayıtlıdır. Müze örneğindeki
bu2013).
heybenin ağ
(Soysaldı,
(Soysaldı, 2013).
parçalarında Milas halısı kenar suyu motifi yer
Burdur
kemer doilçesindenBuikinci
heybe örneğinde
görülen
halı heybenin
kenar suyunda
Türkşemse
halıla-ve kenar suyu
almaktadır. Milas Kemer’e yakın
yöre olması
parçasındaki sade üslupta
bir
dal
çiçek
oldukça
orijinaldir.
Göbek
rında sıkça karşılaşılan dörtgen ve üçgenlerin bir- madalyonund
layısıyla bu etkileşimin doğal olduğu söylenebilir
motifinden çıkan kırmızı birine
ışınlar,geçmeli,
beyaz, aydınlık
vemotif
dairesel
çerçeve ile sınırlandırıl
geometrik
yer bir
almaktadır.
(Fotoğraf 5-6).
Kenar suyundaki Abbasi lalesi olarak bilinen, birbirini tamamlayan, geometrik geçm
Zeminde merkezde dörtgen biçimli göz motifi
köşelerdeki
rozetönceçiçekler Türk halılarında çokça karşılaşılan motiflerdir (fotoğraf 8-10).
Burdur’da geleneksel düğünlerde
düğün
bulunan dairesel şemse göbek yer almıştır. KöşeBugönderilen
halı heybenin
sinde “erkek evinden kız evine
hedi-kenar suyunda Türk halılarında sıkça karşılaşılan dörtgen ve üçge
lerde dolgu olarak rozet çiçekleri ve zikzak çizgi
birbirine Ayrıca
geçmeli,
geometrik motif yer almaktadır. Zeminde merkezde dörtgen biçim
yeler, halı heybe ile taşınmaktadır.
düğüile çerçevelenmiştir. Ağ parçalarda ise; çarpı ve
dairesel
ne davet edilen misafirleremotifi
düğünbulunan
davetiyesi
olan şemse göbek yer almıştır. Köşelerde dolgu olarak rozet çiçekl
boncuklu kenar suyu içinde stilize çiçekli hayat
zikzak da
çizgi
ile çerçevelenmiştir. Ağ parçalarda ise; çarpı ve boncuklu kenar suyu
“Okuntu” hediyeleri dağıtımında
kullanılmakağacı motifleri bulunmaktadır.
stilize
çiçeklitarafından
hayat ağacı motifleri bulunmaktadır.
tadır. Halı heybe, yöredeki
yaşlılar
3 Keten kesme; Yörede düğün hazırlığı sırasında genellikle dü“okuntu heybesi” olarak tanımlanmıştır. “Düğün
ğünden bir hafta önce, gelin kızın gelinlik ve düğün ertesi giyeceği kıyafetlerin imece usulü kesim-dikim törenidir.
geleneklerinde oğlan yengesi heybeyi takınır, oğARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ
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Fotoğraf
2013).
Fotoğraf8.8:Saraçlı
Saraçlıhalı
halıheybe,
heybe, Durmuş
DurmuşErdem,
Erdem,Burdur-Kemer
Burdur-Kemerİlçesi(Soysaldı,
İlçesi(Soysaldı, 2013).
Fotoğraf 8. Saraçlı halı heybe, Durmuş Erdem, Burdur-Kemer İlçesi(Soysaldı, 2013).

Fotoğraf 9. Saraçlı halı heybe tersi, Burdur-Kemer İlçesi(Soysaldı, 2013).
Fotoğraf
2013).
Fotoğraf 9:
9. Saraçlı
Saraçlı halı
halı heybe
heybetersi,
tersi,Burdur-Kemer
Burdur-Kemerİlçesi(Soysaldı,
İlçesi(Soysaldı,
2013).

Fotoğraf 10: Saraçlı halı heybe detay, Burdur-Kemer İlçesi. (Soysaldı, 2013).
ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ
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Fotoğraf10.
10.Saraçlı
Saraçlı halı
Burdur-Kemer
İlçesi.
(Soysaldı,
2013).2013).
Fotoğraf
halıheybe
heybedetay,
detay,
Burdur-Kemer
İlçesi.
(Soysaldı,
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Fotoğraf 11. Halı heybe, 20.yy.ortası, Ümmügülsüm Kapan, Yeşilova-Kocayaka köyü(Soysaldı, 2013).

Fotoğraf
11.Kocayaka
Halı
heybe,
20.yy.ortası,
Ümmügülsüm
Kapan,
Yeşilova-Kocayaka
köyü(Soysaldı,
Fotoğraf
11: Halı
heybe,
20.yy.ortası,
Ümmügülsüm
Kapan,
Yeşilova-Kocayaka
2013).
Yeşilova
köyü
halı heybe
örneği kaynak
kişinin
kendisiköyü(Soysaldı,
ve annesi
tarafından2013).

1960‟da çeyiz olarak dokunmuştur (fotoğraf 11,12). Halı kısımlarında Türk düğümü ile Dm²
Yeşilova Kocayaka köyü halı heybe örneği kayyörede aynı dönemlerde dokunan halı yastıklarde
30x30 düğüm
sıklığıköyü
bulunmakta,
çözgüörneği
pamuk,kaynak
atkı ve kişinin
hav ipliği
yündür.veHeybenin
tam
Yeşilova
Kocayaka
halı
heybe
kendisi
annesi tarafından
nak kişinin kendisi ve annesi tarafından 1960’da
da da görülmektedir. Heybe renklerinin oldukça
ölçüsü:çeyiz
42x130 cm. halı
bölümleri ise;
heybe gözü:42x42,
ara parça teki:20x30cm.
1960‟da
dokunmuştur
(fotoğraf
Halı
düğümü
çeyiz olarak olarak
dokunmuştur
(fotoğraf 11,
12). Halı 11,12).
koyu ve
mat kısımlarında
olması, heybeyi Türk
dokuyan
hanımınile
da Dm²
Halının
kenar
suyunda
aynalı çözgü
gül vepamuk,
zemindeatkı
yıldız
göbek,
ağyündür.
parçalarda
ise
de 30x30
düğüm
sıklığı
bulunmakta,
ve (Sözlü
hav
ipliği
Heybenin
kısımlarında
Türk
düğümü
ile Dm² de 30x30
dübelirttiği gibi
Görüşme;
Ü. Kapan
24.11. tam
çiçekli(bahar açmış) hayat ağacı motifi yer almaktadır. Bu yangışlar yörede aynı dönemlerde
ölçüsü:
cm. halı bölümleri
ise;
ara parça
teki:20x30cm.
ğüm42x130
sıklığı bulunmakta,
çözgü pamuk,
atkıheybe
ve hav gözü:42x42,
2013), fabrikada4
boyanmış
hazır halı ipliklerinin
dokunan halı yastıklarda da görülmektedir. Heybe renklerinin oldukça koyu ve mat olması,
ipliği
yündür.
Heybenin
tam
ölçüsü:
42x130
cm.
Halının kenar suyunda aynalı gül ve zeminde
göbek,Yörede
ağ Kullanıldıkparçalarda ise
kullanıldığınıyıldız
göstermektedir.
heybeyi dokuyan hanımın da belirttiği gibi (Sözlü Görüşme; Ü. Kapan 24.11. 2013),
halı
bölümleri
ise;
heybe
gözü:42x42,
ara
parça
teça kullanıldığını
solan renklerde
sonradan
renk kaybı
hesaba
kaçiçekli(bahar
hayathazır
ağacıhalı
motifi
yer almaktadır.
Bu yangışlar
yörede
aynı
dönemlerde
fabrikada4 açmış)
boyanmış
ipliklerinin
göstermektedir.
Yörede
ki:20x30cm.
tılarak
koyu renkler
tercihkoyu
edilmektedir.
heybe
dokunan
halı yastıklarda
da görülmektedir.
renklerinin
oldukça
koyu
veBu
mat
olması,
Kullanıldıkça
solan renklerde
sonradan renkHeybe
kaybı
hesaba
katılarak
renkler
tercih
az
kullanılmış
olduğu
için
renkler
solmadan
koyu
Halının
kenar
suyundaazaynalı
ve zeminde
heybeyi
dokuyan
hanımın
da gül
belirttiği
gibiiçin(Sözlü
Ü. haliyle
Kapan kalmış
24.11.ve 2013),
edilmektedir.
Bu heybe
kullanılmış
olduğu
renkler Görüşme;
solmadan koyu
4
haliyle
kalmış
ve
desen
zemin
kontrastı
ve estetik
yıldızzemin
göbek,
ağ parçalarda
ise çiçekli(bahar
açmış)
desen
kontrastı
vehazır
estetik
renk
sağlanamamıştır.
fabrikada
boyanmış
halı uyumu
ipliklerinin
kullanıldığını göstermektedir.
Yörede
hayat ağacı motifi yer almaktadır. Bu yangışlar
renk uyumu sağlanamamıştır.
Kullanıldıkça
solan renklerde sonradan renk kaybı
hesaba katılarak koyu renkler tercih
edilmektedir. Bu heybe az kullanılmış olduğu için renkler solmadan koyu haliyle kalmış ve
desen zemin kontrastı ve estetik renk uyumu sağlanamamıştır.

Fotoğraf 12: Halı heybe gözü detayı, kenar suyu; aynalı gül ve yıldız göbek. Ağ parça detayı, kenar suyu; eğri yangış ve
hayat ağacı yangışı.
1960‟lı yıllarda Isparta‟da Sümerbank halı ipliği fabrikasında üretilen ve krom boyalarla boyanan halı iplikleri
ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ
yaygın kullanılmıştır.
4

HEYBE
/Aysen
SOYSALDI
12Fotoğraf 12. Halı heybe gözü detayı, kenar suyu;BURDUR’DA
aynalı gül veHALI
yıldız
göbek.ÖRNEKLERİ
Ağ parça detayı,
kenar
suyu;

eğri yangış ve hayat ağacı yangışı.

Fotoğraf 13: Saraçlı halı heybe, Şefika Bilgili, Merkez Akkaya Köyü(Soysaldı, 2013).
Fotoğraf 13. Saraçlı halı heybe, Şefika Bilgili, Merkez Akkaya Köyü(Soysaldı, 2013).

Diğer bir saraçlı halı heybe örneği Burdur
güvenli olduğu söylenebilir. Saraçlı halı heybeleMerkez
Akkaya halı
Köyünden,
üç nesilBurdur
geçmişiMerkez
rin çeyizlik
halı eşyalar
arasında
aldığı ve daDiğer ilçe
bir saraçlı
heybe örneği
ilçe Akkaya
Köyünden,
üçyer
nesil
geçmişi
belirtilen,
olarakmat
120için
yıllık
olduğu tahmin
edilmektedir.
olduğu olduğu
belirtilen,
heybeninheybenin
yaklaşık yaklaşık
olarak 120
dokunduğu
da bilinmektedir.
Ayrıca bu
Halı
kenarlarını
korumak
ve
heybenin
uzun
ömürlü
olmasını
sağlamak
için
heybe
gözünün
yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Halı kenarlaheybelerin ticari amaçlı, çarşı işi eşya olarak da
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ağız kısımları
ve tüm
kenarlarına
deri bantlarla
saraçlama
uygulanmıştır.
rını korumak
ve heybenin
uzun
ömürlü olmasını
üretiminin
yapıldığı
anlaşılmaktadır. Gerek hazır
sağlamak için heybe gözünün tabanı, ağız kısımalınan, gerekse aile üretimi olan halı heybelerde
Heybe gözünün kenar suyunda stilize çiçekli yaprak motifleri sıralı düzende yer
ları ve tüm kenarlarına deri bantlarla saraçlama
yörenin halı motiflerini bulmak mümkündür.
almaktadır. Bu çiçekli kenar suyu ile Milas halıların da sıkça karşılaşılır. Kenarları çengel
uygulanmıştır.
Bu heybeler
hayat tarzı ve
sanat
estetibezemeli
eşkenar dörtgen göbeğin merkezinde sekiz köşeli
yıldızTürk
bulunmaktadır.
Dört
köşede

ise; köşelerden
çıkankenar
dal bağlantılı
stilize çiçekçiçek motifleri
görülmektedir.
Heybe gözünün
suyunda stilize
ğinin birer
tanığı olarak bu güne ulaşan, kültür
li yaprak motifleri sıralı düzende yer almaktadır. miraslarıdır. 1970’li yıllarda atın yerini arabaların
heybe
de düğünlerde
okuntu
dağıtımında
nişan olarak
eşyalarınmüze
kız evine
BuBu
çiçekli
kenar
suyu ile Milas
halıların
da sık- ve
almasıyla
işlevi hediyelik
biten bu heybeler
ve özel
götürülmesinde
kullanılmıştır.
(Sözlü
Görüşme;
Ş.
Bilgili,
24.04.2013).
ça karşılaşılır. Kenarları çengel bezemeli eşkenar
koleksiyonlarda bulunmaktadır. Ancak tekstilin
dörtgen
göbeğin
merkezinde
sekiz
köşeli
yıldız
zararlılara atkarşı
dikkate önemli
alınarak
Sonuç olarak: Saraçlı halı heybeler Türk erkeklerinin
eyeridayanıksızlığı
üzerinde kullandığı
bulunmaktadır.
ise; köşelerden
müzelerimizdezenginliğinden
yeterli hassas bakım
ve koruma
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örnekleridir.Dört
Halıköşede
heybeler
Türk halıçıkan
sanatı örneklerinin
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ilgili
dal
bağlantılı
stilize
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görülmektedir.
sağlanamaz
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gelecek
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yayınlarda yeterince tanıtılmamıştır. Bu heybelerin atın eyer halısı yerine geçmesinin yanında,
pek dengeli
mümkün bir
görülmemektedir.
Bu kilitli
durum saraç
bir an
aynı Bu
zamanda
parçası eyer
kaşına
geçirilerek,
yerleştirme ve
heybe deağdüğünlerde
okuntu
dağıtımında
önce
dikkate
alınmalı
ve
etnografik
tekstil
eserler
sistemiyle
eşya taşımada
da güvenli
söylenebilir. Saraçlı halı heybelerin çeyizlik halı
ve nişan olarak
hediyelik eşyaların
kız olduğu
evine göeşyalar
arasında
yer
aldığı
ve
damat
için
dokunduğu
Ayrıcagirişilmelidir.
bu heybelerin
koruma seferberliğine
türülmesinde kullanılmıştır. (Sözlü Görüşme; Ş. bakımdavebilinmektedir.

ticari amaçlı, çarşı işi eşya olarak da üretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır. Gerek hazır alınan,
Bilgili, 24.04.2013).
gerekse aile üretimi olan halı heybelerde yörenin halı motiflerini bulmak mümkündür.
Sonuç olarak: Saraçlı halı heybeler Türk er-

Bu heybeler
Türk
hayatkullandığı
tarzı ve sanat
birer tanığı olarak bu güne ulaşan, kültür
keklerinin
at eyeri
üzerinde
önemliestetiğinin
halı
miraslarıdır.
yıllarda
almasıyla işlevi biten bu heybeler müze ve
örnekleridir. 1970‟li
Halı heybeler
Türkatın
halıyerini
sanatı arabaların
örneközel
koleksiyonlarda
bulunmaktadır.
Ancak
tekstilin
zararlılara karşı dayanıksızlığı dikkate
lerinin zenginliğinden olsa gerek ilgili yayınlarda
alınarak
hassas bakım
ve koruma sağlanamaz ise gelecek nesillerimize
yeterincemüzelerimizde
tanıtılmamıştır.yeterli
Bu heybelerin
atın eyer
ulaşmaları
pek
mümkün
görülmemektedir.
Bu durum bir an önce dikkate alınmalı ve
halısı yerine geçmesinin yanında, aynı zamanda ağ
etnografik tekstil eserler bakım ve koruma seferberliğine girişilmelidir.
parçası eyer kaşına geçirilerek, dengeli bir yerleştirme
ve kilitli KİŞİLER
saraç sistemiyle eşya taşımada da
KAYNAK
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DOKUMACILIĞINDAN BAZI ÖRNEKLER
VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Fatma Nur Başaran*
ÖZ
Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Anadolu’nun her yöresinde dokuma kültürüne rastlanmaktadır. Bunların bazıları halı, kilim gibi yaygılar vb.
şeklinde kirkitli dokumalar; büyük bir kısmı da giysi, örtü, ev süsleme eşyası vb.
amaçlarla üretilen mekikli dokumalardır, yani yöresel bezlerdir. Her biri malzemesi, üretim ve kullanım şekli, desen ve kompozisyonu ile kendine has özellikler
taşımaktadır. Yüzyıllardır üretilen ve kullanım alanı bulan bu bezler son yıllarda
tekstil sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak olumsuz yönde etkilenmiş;
özellikle modern şehirlerde günlük yaşamda kolay ve ucuz elde edilebilen, aynı
zamanda modaya da uyum gösteren kumaşlar ve ortak çizgilere sahip giysiler
tercih edilir hale gelmiştir. Tüm dünyada tüketim hızı aynı oranda artmış, kısa
süre kullanıldıktan sonra atılan tekstillerden büyük yığınlar meydana gelmiştir.
Halbuki Anadolu bez dokumaları genellikle doğal elyaflarla üretilen ve ekolojik kullanım imkanı sunan, üretildiği sayı sınırlı olduğundan bölgeye özel kalan,
taşıdığı değerden dolayı anneden kıza geçen ve yıllarca saklanan değerlerdir.
Geleneksel dokuma kültürü muazzam bir çeşitliliğe sahip olduğundan; Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 10-11.03.2017 tarihinde düzenlenen
“Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu çalıştay
kapsamında hazırlanan bu makalede, mekikli el dokumacılığını kısaca tanıtmak amacıyla yurdumuzun çeşitli yörelerinden bazı örneklemeler seçilmiş,
geçmiş ve günümüzdeki durumları tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, Tekstil, Ehram, Karacakılavuz, Göynük, Pomak, Sof, Şal-Şapik
*
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ABSTRACT
SOME EXAMPLES OF ANATOLIAN TRADITIONAL HAND
WEAVING AND PRESENT SITUATION
From east to west, from north to south, weaving culture is found in every region
of Anatolia. Some of them are called kirkitli weaving in forms of carpets, rugs,
etc. . A large part of them are shuttle weaving which are also called reginal
weavings and in forms of traditional fabrics, clothing, quilts, and home
decorative items, etc. However, each of them carries unique characteristics with
its material, production and usage style, pattern and composition. These cloths,
which have been produced and used for centuries, have been affected negatively
in parallel with the developments experienced in the textile sector in recent
years; especially clothes in modern cities which are easy and cheap to obtain
in everyday life and which are also compatible with fashion and have common
lines have become preferred. As the consumption increased at the same rate all
over the world, and large stacks of textiles occured, which are discarded after
being used for a short time. Whereas Anatolian hand weavings are generally
produced with natural fibers and offer the possibility of ecological use, thus
be used by several generations. However, due to limited production, this value
generally stays within a region.
Since traditional weaving culture has a tremendous variety, in order to present
a brief introduction to shuttle hand weaving and its past and present situation,
some samples from various regions of Turkey were selected for this report,
which is prepared by Atatürk Culture Center on 10-11.03.2017 in the scope of
the workshop titled “Past, Present, Future of Traditional Turkish Arts”
Keywords: Weaving, Textile, Ehram, Karacakılavuz, Göynük, Pomak, Sof, ŞalŞapik

GİRİŞ
Zengin konu, üslup ve tekniklerle üretilen halk
sanatları, insanların yeteneklerine, yaşam biçimlerine ve coğrafi yapılarına göre gelişmeler göstermiş, her yeni dönemde yeni bir anlayışla yaşamıştır. Halk sanatları kırsal alanda yaşayan bireylerin
tarımla uğraşmadıkları boş zamanlarını değerlendirmede, iş gücünü hareketlendirmede ve elde
edilen ürünlerle ihtiyaçlarını karşılamada, pazar
oluşturmada gelir sağlama yönünden bireye, aileye,
ülkeye katkıda bulunmaktadır (Akpınarlı, 2004:
2). Anadolu’nun her bölgesinde zengin konu, teknik, motif, renk ve ürün çeşitleriyle varlığını sürdüren en önemli halk sanatlarından biri dokumacılıktır (Akpınarlı, Başaran: 2012:163). Bu sanata
ait bazı örnekler hiç değişmeden orijinal kimliğini
korumuş, bazıları göç, kız alıp verme vb. nedenlerle
etkileşimler yaşayarak değişime uğramış, bazıları
satış kaygıları nedeniyle tamamen farklılaşmış ve

en çok satılabilen ürün yüzleri tercih edilmiş, bazıları ise yok olmuş veya olmak üzeredir.
Bugün pek çok kültürde olduğu gibi Anadolu geleneksel tekstil sanatı da sürdürülebilirlik
çabaları ve ekonomik büyüme arasında sıkışıp
kalmıştır. Zanaatın ve zanaatkârların yaşamları,
deneyimleri üzerine inşa edilen yeni bir yaşamdır:
araçların kullanımı, becerinin edinilmesi ve aktarılması, malzeme hakkında düşünceler gibi kriterler ileriye dönük, ümit verici alternatif yollar sağlamaktadır. Zanaata odaklı merkezler ve artizanlar
günümüzde bölge ve yöreye sağladıkları turistik
ve ekonomik katkıların yanında görsel olarak da
değerlidir. Zanaat ile sürdürülebilir kalkınmayı
birbirine bağlamak için hayal gücüne ve akademik, politik, halk desteğine ihtiyaç vardır (Özay,
2016:29). Dolayısıyla bu çalışma; 2017 yılında
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü,
Bugünü, Geleceği” konulu çalıştay kapsamında
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hazırlanmış; mekikli el dokumacılığını kısaca tanıtmak amacıyla yurdumuzun çeşitli yörelerinden
bazı örnekler seçilmiş, genel özellikleriyle tanıtılmış, geçmiş ve günümüzdeki durumları açıklanmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz Anadolu bu çalışmada sunulan örnekler dışında daha pek çok yöresel
el dokumasına sahiptir. Makale kapsamında tümünün açıklanabilmesi mümkün olmadığından
söz konusu örneklerin seçiminde, öncelikle saha
çalışması ile tespit edilen ve günümüzdeki durumu yansıtılabilen örnekler olmasına dikkat edilmiş, ayrıca bu yönde yapılan bilimsel çalışmalardan destek alınmıştır.
Anadolu’da Dokunan Bezlerden Örnekler

Genel özellikleri ve günümüzdeki durumlarına
göre bazıları aşağıda açıklanmıştır:
Arapça “haram” kelimesinden dilimize yerleşen
ve mahremiyeti gizleyen anlamı taşıyan ehram,
özellikle Doğu Anadolu’nun Bayburt, Erzurum,
Gümüşhane vb. bölgelerinde koyun yünlerinin
değerlendirildiği, soğuk iklime karşı oldukça iyi
bir koruma sağlayan ve yöresel motiflerle süslenen üst giysisidir. Bu giysi için kullanılan bezlerin
üretiminde yararlanılan tezgahlar 2 gücülü yapıya sahip olmasından dolayı 1/1 bezayağı dokuma
tekniği uygulanmaktadır.

Sert doğa koşulları ve örtünme ihtiyacından
ortaya çıkan giysi kültürü, insanoğlunun gelişim süreci paralelinde çeşitlenmiş, şekillenmiş
ve toplum içerisinde sosyal ve ekonomik statüyü
belirleyici duruma gelmiştir. Bölgesel gelenek ve
yaşayışları yansıtan bu örnekler, gelişen teknoloji
ve hayat tarzları sonucu kendi biçimlerini de değiştirmiş, her yerde rastlanabilen alışılmış çizgilere
bürünmüştür. Ancak toplumları ve bireylerini çeşitli yönleriyle tanımada ele alınması gereken en
önemli unsur, sahip oldukları giysi kültürleridir.
Anadolu’nun zengin kültürel değerlerini sergilediği alanlardan biri de çeşitli inanç, töre, iklim, yaşam biçimi vb. etkilere göre şekillenen geleneksel
giysileridir. Giysilere bu farklı etkileri kazandıran
öğeler kullanım biçimleri, süsleme materyalleri ve
renklerin dışında, ana yapıyı oluşturan ve çoğunlukla yurdumuzda yöresel olarak bu amaçlarla dokunan “bez”lerdir (Başaran, 2014:151).
Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine,
Anadolu’nun her yöresinde dokuma kültürüne
rastlanmaktadır. Bunların bazıları halı, kilim gibi
yaygılar şeklinde kirkitli dokumalar; büyük bir
kısmı da giysi, örtü, ev süsleme eşyası vb. amaçlarla
üretilen mekikli dokumalardır, yani yöresel
bezlerdir. Her biri malzemesi, üretim ve kullanım şekli, desen ve kompozisyonu ile kendine has
özellikler taşımakta, özel isimlerle anılmaktadır.

Fotoğraf 1: Ehram dokumacılığında kullanılan tezgah
(Başaran 2006)
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renkli ipliklerle yerleştirilen motifler yer almaktadır.
Motif isimleri bazen gerçeğe yakın olmakla
birlikte bazen anlam yüklü ifadeler de taşımakta;
görümcebaşı, kaymakam başı, elti çatlatan, kahve
köpüğü, koza başı, kurt ağzı, kelebek, yıldız, ok
vb. olarak anılmaktadır. Günümüzde köylerde ve
ilçe merkezinde halen üretilmektedir (Özbağı ve
ark. 2010: 34-61). Coğrafi işaretlerin korunması
hakkındaki kanun kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan müracat kabul edilmiş ve 2016
yılında Göynük tokalı örtmelerinin patent aldığı
Resmi Gazete’de yayınlanarak tescillenmiştir.

Fotoğraf 2: Ehramın kullanımı (Prof.Dr. H. Feriha
Akpınarlı arşivi, 2009)

Yöresel olarak renk açısından “beyaz ehram, boz
ehram, mor ehram vb” (Emir, 2005; 36); desenleme açısından ise “çiçekli ve düz ehramlar” olarak
dokunmaktadır. Düz ehramlarda zemin ve renkli
ipliklerle ek bir desenleme yapılmadan bezayağı
tekniği ile çizgiler uygulanmakta, desenli ehramlarda ise düz zemin üzerine ilave renkli ipliklerle
brokar tekniğine benzer şekilde desenleme yapılmaktadır. Günümüzde bu amaçla kullanılan bazı
ipliklerin orlon olduğu gözlenmektedir. Bahsedilen
yörelerde geleneksel yöntemlerle evlerde veya atölye ortamlarında yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Fotoğraf 4-5: Tokalı örtmelerde desen dökümü ve
dokuma işlemi (Başaran 2009)
Fotoğraf 3: Göynük tokalı örtme (Özbağı ve ark.
2010:61)

Ehram dokumaları gibi iki şak şeklinde dokunan, ortasından dikilerek birleştirilip örtünme
amaçlı kullanılan bir diğer örnek de Göynük yöresine ait “Tokalı Örtme”lerdir. Yöresel tezgahlar
iki çerçeveli olduğundan bezayağı tekniğinde
üretilmekte ve bezlerin karşılıklı kısa kenarlarında

Kastamonu’nun Selalmaz köyünde üretilen
dokumalar da bezayağı örgü yapısındadır. Yörede
“düz dokuma” olarak anılan bu bezlerin çözgü ve
atkısında pamuk ile keten iplikler kullanılmaktadır. İplik numaraları çözgüde 20/2, 30/2, 40/2 ve
60/2, atkıda ise 20/1, 30/1, 40/1 ve 60/1’dir. Çözgü
ve atkı ipliğinin dışında desen oluşturmak için
bezeme ipliklerinden de yararlanılmaktadır. Düz

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

18

ANADOLU GELENEKSEL BEZ DOKUMACILIĞINDAN BAZI ÖRNEKLER
VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU/Fatma Nur BAŞARAN

dokumaların 1cm’sinde çözgüde 10-15, atkıda 2026 pamuk ipliği, desenli dokumaların 1cm’de ise
çözgüde 10-15, atkıda 25-30 pamuk ipliği bulunmaktadır. Kastamonu valiliği bünyesinde Sosyal
Yardımlaşma Vakfı tarafından 1996 yılında KAVELDO adı altında açılan ve 2014 yılında faaliyetini Halk Eğitim Merkezi’ne devreden atölye,
HEMELDO adı ile meslek edindirme kursları
kapsamında dokuma sanatını devam ettirmektedir (Özcan ve Başaran. 2016:114).

değerlendirilmektedir. Yörede, Gazi Üniversitesi
Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAM) ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Geleneksel El Sanatları
Merkezi kurulmuştur. 2012 yılında faaliyete geçen
bu merkezde Şanlıurfa’ya ait pek çok halk sanatı
yaşatıldığı gibi, cülhacılık da devam etmektedir.

Fotoğraf 8-9: Dokuma ustası Mehmet Bayır, Cülha tezgahı ve makinede desenleme (Başaran, 2011).

Fotoğraf 6-7: Selalmaz dokuma tezgahı (Özcan ve Başaran, 2016:116).

Şanlıurfa’da cülhacılık olarak anılan bez dokumalar hışvalı, şakkalı, direkli, puşu vb. isimlerle
anılmaktadır. Bu bezlerin en büyük özelliği atkı ve
çözgüsünde düzenli olarak kullanılan çizgilemeler
ile elde edilen kareli/ekoseli görünüm ve üretiminde kullanılan 4 gücülü çukur tezgahlardır. Atkı ve
çözgüsünde pamuk ve floş iplikler kullanılan ve
sonrasında makinede işleme ile desenlendirilen
dokumalar yöresel giysi ve ev dekorasyonlarında

Yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuması
ile ipek iğne oyalarının tekrar yöreye kazandırılması
ve farklı kullanım alanları yaratılması amacıyla
2008 yılında Nallıhan Kaymakamlığı, Halk
Eğitimi Merkezi desteğiyle Hamiyet Gürelli tarafından ipek iğne oyalı bez dokumalarının, değişik
tasarımlarla bir arada kullanılması düşüncesi ortaya çıkmış ve proje kapsamında Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na ait bir dokuma atölyesi kurulmuştur. Atölyede
6 adet kamçılı tezgah kullanılmakta, yöresel iğne
oyaları dokuma esnasında bezayağı yüzeye dahil
edilmektedir (Başaran ve Kılıç, 2014:19).
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kullanılan ipliklerde olduğu gibi haşıl uygulama
yöntemleri ve haşıl maddeleri bilinmediğinden
dokuma işleminde zorluklar çekilmekte, eski örneklerdeki mukavemet elde edilememektedir.

Fotoğraf 10: Nallıhan dokuma tezgahı (Başaran ve Kılıç,
2014)

Artvin yöresine ait el dokumaları da ehramlarda olduğu gibi 2 gücülü tezgahla bezayağı tekniğinde üretilmektedir. Yün atkı ve çözgü haricinde kullanılan sentetik bezeme iplikleri atlamalar
yapmadan, bezayağı düzeninde desene uygun
olarak dokumaya dahil edilmektedir. Özellikle
Yusufeli yöresinde eski dokuyucuların yok olması
nedeniyle, yıllardır örtünmek amacıyla kullanılan
dokumalar Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı
kurslarla yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Fotoğraf 11: Ankara sof dokumacılığı (Seçim, 2015)

Ankara sofu olarak adlandırılan bir diğer dokuma, iki gücülü mekikli dokuma tezgahlarında bezayağı tekniği kullanılarak üretilmektedir.
Hammaddesinde tamamen tiftik kullanılması nedeniyle Osmanlı’dan bu yana ilgi görmüş ve çok
kullanılan yöresel bir dokuma olmuştur. Tiftiğin
parlamasını sağlamak için dokumalar yıkanıp fırınlandıktan sonra kullanılmıştır (aynı uygulamaya şal-şapik dokumacılığında da rastlanmaktadır).
Günümüzde Kazan Tiftik-Sof Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin proje kapsamında düzenlediği atölyede üretim işlemleri devam etmekle
birlikte (Yanar ve Akpınarlı, 2016:170), geçmişte

Fotoğraf 12-13: Artvin ehram örnekleri (Başaran, 2005)
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Fotoğraf 16: Şal Şapik dokumacılığı
(Başaran, 2005)

Fotoğraf 14-15: Artvin ehram dokumacılığı
(Başaran, 2005)

Şırnak merkez ve ilçelerinde özellikle erkekler
tarafından kullanılan kıyafetler ve bu kıyafetler
için üretilen yöresel el dokumaları “şal şapik” olarak
anılmaktadır. Ankara sofunda olduğu gibi tiftikle
üretilen, kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğine
sahip olan şal şapik dokumaları yaklaşık 600 yıl
öncesine dayanan bir gelenektir. Bu dokumalar
tiftik ipliklerle 33 cm dokuma eni elde edilebilen
çukur tezgahlarda üretilmekte ve kumaş üzerindeki hareleri oluşturmak amacıyla yöreye özel bitim
işlemleri uygulanmaktadır. Günümüzde ise bu sanatı sürdüren sadece bir dokuma ustası kalmıştır
(Başaran ve Yıldırım, 2015:117).

Tiftik keçisi neslinin yörede hızla azalmaya
başlaması üzerine, hammaddenin başka yörelerden temin edilmesi maliyet artışının başlıca nedenlerindendir. Şal şapik dokumacılığını sonraki
nesillere taşıyabilmek ve Şırnak yöresine ait bu
kültürel mirasın unutulmasını önlemek için Şırnak
Valiliği 1993’te ilk şal şapik dokumacılığı kursunu
açarak, giyimin yaygınlaşması ve yaşatılması amacı ile 1997 yılına kadar kursları devam ettirmiştir.
Ancak çeşitli nedenlerle istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. 2004 yılında ise Şırnak Valiliği, Şırnak
İli ve İlçeleri Geliştirme Vakfı (ŞİRGEV), Halk
Eğitim ve Avrupa Birliği destekli bir kurs açılmıştır. Açılan bu kurs ile Şırnak yöresinin yöresel giysisi şal şapik yaşatılmak istenmiştir. Kurs 4
dokuma ustası ve 16 kursiyer ile 2005 yılına kadar
devam etmiştir. Dokuma ustalarından günümüzde; birinin vefat etmesi, ikisinin yaşlılıktan dolayı
dokuma yapamaması nedeni ile Şırnak merkezde
dokuma ustası olarak sadece 1947 doğumlu Beşir Şat bulunmaktadır. Kurstaki, 16 kursiyerden
ise sadece Beşir Şat’ın öğrencisi 25 yaşındaki Ali
Altınç dokuma yapmaktadır. Diğer kursiyerler çeşitli nedenlerden dolayı farklı işlerde çalışmaktadır
(Başaran ve Yıldırım, 2015:117).
Gaziantep’te 16. yy’den bugüne devam eden
kutnuculuk, günümüze kadar varlığını korumuş
diğer bir geleneksel modeldir. Padişah kaftanla-
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rında ve soyluların giysilerinde kullanıldığı için
“saray kumaşı” olarak da adlandırılmış, sonraları
tüm halkın kumaşı olmuştur. Kutnu kumaşların
hammaddesi, çözgüsü kavak ağacı selülozundan
elde edilen floş ipek, atkısı pamuk ipliğidir. Bugün çözgülerde kavak ağacının selülozundan elde
edilen parlak floş ipek Denizli, Bursa ve Hindistan’dan gelmektedir. Hatay’ın saf ipeği de siparişe
göre kullanılmakta, farklı bağlama teknikleri tel
sayılarına göre değişen desenlerde üretilmektedir. Çözgü tel sayısı Meydaniyelerin 1600-2500;
çözgüden bağlama tekniği ile renklendirilen Alacaların 2500-4500 arasında değişim göstermektedir. 2014-2015 yıllarında Kutnu Yürütme Grubu,
Üretim-Tasarım Grubu ve Tanıtım Grubu adı
altında ileri görüşlü, gönüllü meslek sahipleri ve
atölyeleri olan çoğunlukla deneyimli hanımlardan
oluşan komisyonlar kurulmuştur. Bu Sosyal Sorumluluk Projesinin amacı markalaşmak, kutnunun tescilini almaktır. İleri aşamada sosyal örgütlerin yerini, sanayi odası, ticaret odası, büyükşehir
belediyesi gibi kurumların bir kooperatif kurarak
belli bir standartta kutnu üretilmesi amaçlanmaktadır (İmer, 2001; Özay, 2016: 30-34; Gündüz,
Uysal, Atalayer, 2016:214-222).
Yurdumuzda ayrıca göç yoluyla taşınan ve yaşatılan örnekler vardır. Kültürü oluşturan öğeler;
topluluk içinde bireyler arası sağlıklı iletişim yolları sağladığı gibi, uluslararası boyutlarda da ortak
bir dil ve kimlik de oluşturmaktadır. Özellikle giyim-kuşam ve dokumalarda kullanılan motif, renk
ve kompozisyonlar, baş bağlama biçimleri, dil ve
ortak folklorik ezgiler/oyunlar, kullanılan müzik
aletleri, mimari yapılar ve süslemeleri, yeme-içme alışkanlıkları, özel günler için gerçekleştirilen
tören ve ritüeller vb. gibi pek çok ortak yaşama
ait biçimler, aynı yurt içinde bile bölgesel farklılıklar taşıyabilmekte, var olan bölgeye kendine
has özellik ve canlılık kazandırmaktadır. Tüm bu
özelliklerinden dolayı kültürün, yaşanan ortam
neresi olursa olsun yani belli bir toprak parçasına bağımlı olmaksızın taşınabilen, aktarılabilen
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bir özelliği vardır. Bu özelliğin en canlı kanıtları
Çanakkale Biga ilçesi dağ köylerinde yaşayan Pomak el dokumalarında görülebilmektedir. Sevinç
(2016) de Balıkesir yöresi Pomakları hakkında
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle OsmanlıRus harbinden sonra artan göçlerle gelip bu
bölgelere yerleşen Pomaklar 2 gücülü, bezayağı
tekniği ile ve canlı renklerle çoğunlukla çizgili ve
ekose desenli ürettikleri dokumaları gerek ev, gerekse giysi ihtiyaçlarını karşılamak, hatta gelinlik
olarak kullanmak amacıyla yıllarca yaşatmışlardır.
Dokumalarında çoğunlukla yün ve pamuk gibi
doğal kaynaklı iplikler kullanmalarına rağmen,
son yıllarda desenlemede sentetik ipliklere de rastlanmaktadır. Ne yazık ki günümüzde pek çok evde
tezgahların yok olduğu ve bu geleneksel dokumaların artık üretilmediği gözlenmektedir.

Fotoğraf 17-18: Pomak gelin kıyafeti ve dokuma tezgahı
(Başaran 1996)
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Yurdumuzda üretilen el dokumalarına göre
teknik olarak farklı özellikler taşıyan Karacakılavuz dokumaları, 4 gücülü dokuma tazgahlarında
üretilmektedir. Zemin örgüsü dimi olan bu dokumalarda ayrıca renkli ipliklerle dokuma anında
desenleme yapılmakta, desen iplikleri motif genişliğine bağlı olarak çözgü ipliklerinin üzerinden
atlamalar yaparak oluşturulmaktadır.

getirmişlerdir. Çağın gerekleri, toplumlar arası diyaloğu arttırdığı oranda çağdaşlaşma yaratabildiği
gibi tekdüzelik ve yozlaşmalar da yaşanabilmektedir. Özellikle günümüz bilişim çağında, teknolojinin ve uluslararası iletişimin getirdiği olanakların
ilerleme yolunda reddedilemeyeceği bir gerçektir.
Dolayısıyla kendi kabuğunda yaşayan toplumların
ekonomi, eğitim, endüstri ve sosyal boyutlarda geri
kalması kaçınılmazdır. Bu durumda önemli olan;
bu ilerlemeyi kaydederken, var olan ve yüzyıllarca yaşatılan, toplumların öz benliğini, kimliğini
oluşturan bu mirasın mümkün olduğunca özgün
yapılarıyla korunabilmesi; bilimsel çalışmalarla
araştırılarak belgelenmesi ve geniş kitlelere doğru
tespitlerle tanıtılması büyük önem taşımaktadır.

Fotoğraf 19: Karacakılavuz dokuma atölyesi ve dokuma
örneği (Başaran, Yarmacı, 2017: 27-35)

Kuşkusuz yurdumuzda köklü geçmişe sahip
olan daha pek çok bez dokuma örneği bulunmaktadır. Genellikle üretildikleri bölgenin ismiyle anılan (Atalayer, 1993:64) bu geleneksel dokumalardan diğer örnekler şu şekilde çoğaltılabilir: Tavas
ilçesinde üretilen ve bel kuşağı olarak kullanılan
pamuklu Nikfer bezi (Önlü, 2016: 38); Muğla
merkez, Milas ve Yeşilyurt yörelerinde ipekli düven dokumaları, Fethiye’nin Üzümlü Beldesi’ne
ait dastar dokumaları (Öğsüz, 2016: 171; Akpınarlı, Kuru, 2014), ipekle üretilen Bursa, Ödemiş,
Hatay, Buldan bezleri (Özer, 2016: 199; Gündüz
ve ark. 2016:214-222; Soysaldı ve Çıttır, 2006;
Batur ve Yaşar, 2016:281) gözenekli yapısıyla Feretiko olarak anılan Rize bezleri (Yağan, 1973;
Usal, 2016: 265) vb…
SONUÇ
Toplumlar, kendi içlerine kapalı kaldıkları
oranda geleneksel değerlerini korumuşlar, dışa
açılma konusunda daha ılımlı olanlar ise zamanla kültürel değerlerinde bazı değişimler meydana

Fotoğraf 20-21: Kullanılamaz duruma gelmiş dokuma
tezgahları (Arslan, 2016)
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Geleneksel bez dokumacılığı tüm Anadolu’da
iklim koşullarından korunmak, bölge geleneklerini sürdürmek, çeyiz hazırlamak, aileye katkı sağlamak, boş zamanın yanında yöre tarım ve
hayvancılığını dolaylı olarak teşvik etmek ve elde
edilen doğal lifleri değerlendirmek gibi çeşitli
amaçlarla sürdürülen bir el sanatımızdır. Eskiden
beri ekolojik yapı, inanç, değer yargıları, ekonomik
ve sosyal etkenlerin canlı tutuğu bu sanatın günümüz modasında ve giyim tarzlarında yerini eskisi
gibi bulup koruyamadığı, gelir sağlamadığı, yasal
mekanizmalarla korunmadığı, pazar sorunundan dolayı bir meslek olarak sürdürülemediği ve
genç kuşaklar tarafından yeterli ilgiyi göremediği
bir gerçektir. Alan araştırmalarında pek çok yörede artık bu üretimlerin tamamen terk edildiği ve
dokuma tezgahlarının atıl durumda olduğu veya
tamamen ortadan kaybolduğunun tespiti ne yazık
ki bu gerçeğin kanıtı niteliğindedir.
Bazı yörelerde Valilikler, Belediyeler, Vakıflar,
Halk Eğitim Merkezleri veya bireysel çabalarla
hazırlanan projeler sonucunda yaşatılmaya çalışılan el dokumaları, yöre kültürünü canlı tutmanın
yanında aynı zamanda iş olanağı da sunacak özellikler taşımasına rağmen ne yazık ki bu projeler
kapsamında kurulan atölyeler bir süre sonra ihmal
veya imkansızlıklardan dolayı ya kapanmakta ya
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da gelir elde etme kaygısıyla dokumaların kimliklerini değiştirmektedir. Yaşanan hammadde sıkıntısı, işçilik, denetimsizlik, moda vb. etmenler bu
değişimi hızlandırmaktadır.
Nitekim ehram, Karacakılavuz, Selalmaz vb.
gibi bazı örneklerde desen ipliği olarak orlon ipliklerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu uygulama eski örneklerde doğal hammaddelerden üretilen iplikler ile yapılmasına rağmen günümüzde
bezeme işlemlerinde sentetik ipliklere rastlanması; hatta ucuz üretim sağlayabilmek için çözgü
veya atkı ipliklerinde de değişime gidilmesi orjinal
ve doğal özelliğini olumsuz yönde etkilemekte, o
dokumanın kültürel kimliğini kaybetmesine neden olmaktadır.
Sonuç olarak, yöresel bez dokumaları ile ilgili kursların açılması, dokumaların uzman kişiler
tarafından ele alınması/öğretilmesi, orijinal hammaddelerin kullanımına önem verilmesi, geleneksel üretim aşamalarından vazgeçilmemesi ve sürdürülebilir üretim projelerinin hayata geçirilmesi,
yöresel özelliklerin etkileşime uğratılmadan veya
değiştirilmeden çağdaş tasarımlarla günümüze taşınabilmesi ve yapılan çalışmaların literatüre kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
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ÖZ
İş gücü piyasasına yeterince katılamama nedeniyle dezavantajlı olarak adlandırılan bölgelerde, istihdam yaratarak insan gücünü arttırmak ve bu çevrelerde yaşayan bireylerin kültürel ve sanatsal aktivitelerle topluma entegre olmalarını sağlamak gibi amaçlarla Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
tarafından 2008 yılında kısaca SODES olarak adlandırılan Sosyal Destek Programı başlatılmıştır. İl valiliklerinin koordinasyonunda, yerel yöneticilerin geniş
çapta yetkilendirildiği, insan odaklı ve proje temelli olan bu girişim, mahalli dinamiklerin üretmiş oldukları ve topluma bu yönlerden katkı sağlayacak fikirleri
hayata geçirerek; göç, yoksulluk, çarpık kentleşme sonucunda meydana gelebilecek sorunların en aza indirgenmesini amaç edinmiştir. Bu çerçevede hazırlanmış olan projelerden biri de yürütücülüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
ve koordinatörlüğü tarafımızdan yapılan “İplerle Dile Gelen Duygular” isimli
çalışmadır.
Projenin amacı, göçle yöreye gelerek, sosyo-ekonomik yönden gelir düzeyi
düşük bölgelerde yaşamaya başlayan, 18-29 yaş aralığında, eğitim düzeyi düşük
kadınların, aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri bir meslek edinmeleri ve
böylelikle toplumda daha iyi pozisyonlara ulaşmalarıdır. Bu çerçevede hazırlanan çalışma da, Van’ın geleneksel el sanatları arasında yer alan ve kaybolmaya
yüz tutmuş olan kilim dokumacılığı, hem bu sanatı yeniden canlandırmak hem
de kadınların üretime katılarak, ekonomik açıdan kendilerine yetebilmelerini
sağlamak amacıyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yörenin üretime katılamayan kısımlarında yaşayan eğitim seviyesi düşük, düzenli geliri olmayan ev
*
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işçisi konumundaki dezavantajlı kadınlara kilim dokumacılığı öğretilerek, üretime katılmaları, bu sayede hem ekonomik güç elde ederek kendilerine yetebilmeleri hem de topluma kanalize olmaları hedeflenmiştir.
Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı ile Van Valiliği Sodes Birimi tarafından
2013-065-0224 numaralı proje kapsamında, kadınların kilim dokuma eğitimi alacakları bir atölye kurulmuştur. Atölyede yüz yirmi beş kadın dönüşümlü olarak eğitim almış, bunlar arasında eğitime ara vermeden devam edenlere,
proje sonunda birer dokuma sertifikası verilerek, Van yöresi geleneksel dokumacılığının sürdürülmesini sağlayacak yeni dokuma ustalarının topluma kazandırılması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Sodes, Van,
İstihdam, Kadın, Dokuma.
ABSTRACT
AN EVALUATION ON SODES PROJECT
“FEELINGS EXPRESSED BY THE ROPES”
Social Support Program, which is briefly called SODES, was initiated by the
Republic of Turkey Ministry of Development in 2008 for the purposes such
as increasing the labor force by providing employment in disadvantaged areas
and ensuring that the people living in these regions are integrated into society
by cultural and artistic activities. This initiative in which local administrators
are widely authorized in coordination with the provincial governorates and
which is people-oriented and project-based aims to minimize the problems
that may occur as a result of migration, poverty and unplanned urbanization by
implementing the ideas which are generated by the local dynamics and which
will contribute to the society in these respects. One of the projects prepared
within this framework is the study called “Feelings Expressed by the Ropes”
which is conducted by Yüzüncü Yıl University Rectorship and coordinated by
us.
The project aims to ensure that the disadvantaged women outside formal
education who came to the region by immigration, aged between 18-29 can
acquire a profession through which they can contribute to the family budget
and thus achieve a better position in society. In our project prepared within
these frameworks, rug weaving which is among the traditional handicrafts of
Van and has begun to disappear was evaluated. In this context, the women
living in the disadvantaged regions were ensured to participate in production by
teaching how to weave, and thus stand on their own feet by gaining economic
power and canalize into the community.
Within the frame of our project which has been approved by the Ministry of
Development by number 2013-065-0224, a workshop where women can get
rug weaving education has been established. In this workshop, one hundred
twenty-five women have been trained alternately, besides it was ensured that
new weaving masters that would ensure the continuation of traditional weaving
of Van region have become integrated into the society by giving weaving
certificates to those who continued education without interruption at the end
of the project.
Keywords: Republic of Turkey Ministry of Development, Sodes, Van,
Employment, Woman, Weaving.
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008 yılında ilk olarak GAP bünyesindeki dokuz ilde uygulanmaya başlanan, 2010 yılında
DAP bünyesindeki on altı ili, 2011’de Mersin,
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile 2013 yılında Sivas, Yozgat, Niğde ve Aksaray gibi toplam
otuz üç ili bünyesine alarak, kapsamı genişletilerek
sürdürülen ve kısaca SODES olarak bilinen Sosyal Destek Programı, dezavantajlı bölgelerin insan
gücünü arttırmak ve onların topluma entegre olmalarını sağlamak amacıyla ortaya konan sosyal
kalkınma programıdır.
İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür – sanat –
spor gibi ana başlıklardan oluşan bu program, il
valilikleri koordinasyonunda, yerel yetkililerin geniş ölçüde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje
temelli bir girişimdir. Burada amaç kamu kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet
götürme birlikleri, üniversiteler, meslek örgütleri,
sivil toplum kuruluşları gibi yerel dinamiklerin
ortaya koydukları proje ile temellendirilmiş fikirleri canlandırarak, göç, yoksulluk ve kentleşmeden
kaynaklanan sorunları gidermektir. Bu çerçevede,
yerel kuruluşlar tarafından hazırlanan ve amaca
hizmet edecek proje tekliflerinden, Valilikler tarafından uygun görülenlerin, Kalkınma Bakanlığı
tarafından desteklenmesi ve faaliyete geçirilmesi
sağlanarak, istihdam yaratılmakta ve toplumun
dezavantajlı olarak sınıflandırılan kısımlarının
ekonomik ve sosyal hayata iştirak etmeleri ve yine
bu bölgelerde yaşayan çocuk ve kadınların sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle kendilerini ifade etmeleri sağlanmaktadır1. SODES kapsamında
yer alan illerden biri Van’dır.
Bilindiği gibi Van ilinin tarihi geçmişi M.Ö. 5
binli yıllara dayanır. Böylesine uzun bir geçmişe
sahip olmasında kuşkusuz coğrafi konumunun
payı büyüktür. Van’ın dağlık bir arazide yer alması
ve karasal iklimin hâkim olması yöre insanını, ge1

http://www.sodes.gov.tr/SODES.portal, erişim tarihi: 09 Haziran 2016.

çinmek için hayvancılığa yöneltmiştir2. Geçimini
hayvancılıkla sağlayan yörelerde el sanatlarının
buna paralel bir gelişme gösterdiği ve küçümsenmeyecek bir öneme sahip olduğu bilinir3. Van ve
yöresinde yaşayan insanların da geçmişte hayatı
daha yaşanabilir hale getirmek, boş zamanlarını
değerlendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak
gibi sebeplerle günlük hayatta kullanabilecekleri eserleri, çevrelerinde buldukları hayvan lifleri,
toprak, ağaç, gibi şekilsiz malzemeleri değerlendirerek ürettikleri ve bunları kendi kültürlerini
yansıtan örgelerle bezedikleri günümüze ulaşan
etnografik eserlerden anlaşılmaktadır. Bu eserler
arasında kilim, halı gibi dokumalar, çorap gibi
örgü işleri, oya gibi el işlemeleri, savat teknikli maden işleri, çanak – çömlek gibi seramikler yer alır4.
Belirtmiş olduğumuz bu geleneksel sanatlar içinde en önemli yeri kilim dokumacılığı oluşturur.
Kilimler, atkı ve çözgü ipliklerinin kullanılmasıyla yapılan, desen ve örgelere bağlı olarak gelişen
havsız dokumalardır5. Van’ın sert bir iklime sahip
olması, yöre halkını besledikleri hayvanların yün
ve kıllarını değerlendirmeye sevk etmiştir. Hayvanların liflerini ilkbahar ya da yaz aylarında kırkarak, iğ, çıkrık gibi araçlarla işleyerek ip haline
getiren halk, bunları doğal boyar maddelerle renklendirmiş daha sonra tezgâh, kirkit gibi araçlar
kullanarak kilim dokumada kullanmıştır6.
Yarım asır öncesine kadar yer tezgâhlarında
çift kanat olarak, büyük boyutlarda ve7 soğuktan

2

Van Tarihi hakkında geniş bilgi için bkz. E. Honnigmann Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı (Çev. Fikret Işıltan), İstanbul.1970, s. 62-78.; Aydın Talay, Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, 1996, s. 22.; Yılmaz Öztuna,
Devletler, Hanedanlar, İslam Devletleri, Ankara 1996, 60 vd.;

3

Hasan Çalış, Köy El Sanatları Kılavuzu, Ankara 1969, s. 36-37.

4

Ela Taş,  Van El Sanatları, Van 2014, s. 15-55.

5

Ahmet Uğurlu,  “Kilim”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2,
İstanbul 1997, s. 1009.

6

Geniş bilgi için bkz. Neriman Kırzıoğlu, Kars-Ardahan Çevresinde Tarihi Yazılı Halı ve Kilimlerden Örnekler, Kültür ve Sanat, Sayı 8, Ankara, 1990, s. 23.; Mehmet Sağ, Van Müzesi’nde
Bulunan Van-Hakkâri Yöresi Kilimlerinin Tekstil Tasarımı Açısından Analizi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1995, s. 36.

7

Recai Karahan, “Van Kilimleri”, Kültür ve Sanat, İstanbul,
1996, s. 44.
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korunmak gibi yaşamsal ihtiyaçlar doğrultusunda,
hayvansal liflerle dokunan Van kilimleri, günümüzde dikey tezgâhlarda, daha küçük ebatlarda,
turistik amaçlarla ve kısmen fabrika ipleri kullanılarak üretilmektedir. Yöre kilimlerine ağırlıklı
kırmızı, siyah, lacivert ve beyaz renkler hâkimdir.
İlikli kilim8 tekniğinde dokunan kilimlerde ilikler
zincir çekilerek kapatılır. Standart olmasa da yöre
kilimlerinde 10 cm².de 40 çözgü ipi, 230 motif
atkısı yer almaktadır9. Van kilimlerinin yüzeyleri
motiflerin yatay ve dikey düzlemler üzerine simetrik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulur ve zemin
genellikle tek bordürle çevrelenir. Ancak bazı kilimlerde birden fazla bordür kullanıldığı da görülür. Yöre kilimlerinin en önemli özelliği zeminde
boş alana neredeyse yer verilmemesi10ve kadınların
duygularını anlatmak için işledikleri motifleri bir
araç olarak kullanmalarıdır. Kilimlerde analık ve
doğurganlığı simgeleyen eli belinde, kahramanlık
ve gücü simgeleyen koçboynuzu, yaratıcı aklı ve
ticareti simgeleyen insan, üremeyi simgeleyen bereket, kaderi, alın yazısını simgeleyen yıldız, genç
kızın evlilik isteğini anlatan küpe, kötülüklerden
korunmayı sağlayan kurtağzı, zıtlıkları simgeleyen
çengel11, gelinin güzel topuğunu simgeleyen şimkubik, eli ifade eden lapik, Yüksekova’yı anlatan
gülgever, Sarya isimli bir genç kızı anlatan Gülsarya gibi motiflere yer verilir.
Van kilimciliğinin 1990lı yıllara kadar yoğun
bir şekilde sürdürüldüğü, bu zamana kadar yörede kırk adet kilim üretim ve satış mağazasının
mevcut olduğu ancak bölgeye yeteri kadar turistin
gelmemesi ve üretilen malların istenilen seviyede
pazar bulamamasıyla bunların teker teker kapandığı kaynaklarda yer alan bilgiler arasındadır. Van
8

9

Kilim teknikleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Belkıs Acar, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar,  İstanbul 1975.; Belkıs Balpınar
Acar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygılar, İstanbul 1982.; Ayşen Aldoğan, Düz Dokuma Teknikleri ve Teknik
Desen Çizimleri, Ankara 2009.
Recai Karahan, a.g.m., s. 45.

10 M. Sağ, a.g.t., s. 42.
11 Mine Erbek,  Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri, Ankara 2002, s. 1 vd.

29

kilimciliğini canlandırmak adına Van Valiliği’nin
konuya el atıp, önemli bir gelir kaynağını oluşturan kilim dokumacılığını ayakta tutmak için çaba
sarf ettiği, Van Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü
bünyesinde Van Küçük El Sanatlarını Geliştirme
ve Araştırma Okulu açarak buraya öğrenci aldığı,
ayrıca atölyeler açarak eli kilim dokumaya yatkın,
bu işi seven, çalışmaya ihtiyacı olan kişileri atölyelere yerleştirdiği bilinmektedir12. Bu çabaların yanı
sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde yer alan
Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma merkezinde de kilim atölyelerinin kurularak, yörede
yaşayan bayanların bu atölyelerde usta öğreticiler
eşliğinde kilim dokuma faaliyetinde bulunmaları
ve yöre kilimciliğinin eski canlılığına kavuşturulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Yöre kilimciliğini yeniden canlandırma girişimlerinin bir ayağını da 2013 – 065 – 224 numara ile kabul edilen ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından SODES kapsamında finanse edilen
“İplerle Dile Gelen Duygular” isimli proje oluşturmaktadır. 14.03.2013 tarihinde Yüzüncü Yıl
Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde yapılan başvuru, 19.07.2013 tarihinde 143.075,00 Türk Lirası bütçeyle onay almıştır. Söz konusu çalışma ile
göçle yöreye gelerek, kenar mahallelerde hayatını
sürdürmeye devam eden 18 – 29 yaş aralığında,
eğitimini sürdürmeyen, herhangi bir geliri bulunmayan ve ataerkil düzen sebebiyle eve bağımlı
yaşayarak, ücretsiz işçi konumunda bulunan dezavantajlı kadınların hem kendilerini değerli hissetmelerini hem de aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri bir meslek edinerek toplumda daha iyi bir
konumda olmaları amaçlanmış, onların geleneksel
sanatlarımız arasında yer alan göçler ve teknolojik
gelişmeler sonucu durma noktasına gelen kilim
dokumacılığı faaliyetinde bulunarak, topluma kanalize edilmeleri hedeflenmiştir.
Yürütülen “İplerle Dile Gelen Duygular” adlı
proje kapsamında bir dokuma atölyesi kurulması
12 İkram Kali, Bacasız Sanayi “Kilimcilik”, Dünya’da Van, Sayı
16, Van 1999, s. 2.
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Fotoğraf 1: Atölyedeki dokuma tezgâhlarının genel görünümü.

planlanmıştır. Atölyede, yörede dokuma yapmayı
öğrenmek isteyen, eli bu işe yatkın ve herhangi bir
geliri olmaması sebebiyle geri planda kalan dezavantajlı kadınlara dokuma eğitimi verilerek, onların birer dokuma ustası olarak topluma kazandırılmak istenmesi de ulaşılmak istenen gayelerdendir.
12 aylık bir dönemi kapsayan çalışmanın, ilk
3 aylık sürecini ofis kurulumu, proje tanıtımı ve
kursiyer tespiti gibi hazırlık faaliyetleri oluşturmuştur. Projenin paydaş kurumu olan Van Milli
Eğitim Müdürlüğü ile bağlantı kurularak, kuruma bağlı Bostaniçi Ticaret Lisesi’nde mesleki
eğitimin verileceği atölyenin düzenlenmesi için
bir sınıf sağlanmıştır. Bunun ardından ildeki demir ustaları ve marangozlarla görüşülerek dokuma
tezgâhları, kirkitler ve oturaklar yaptırılmış, ip satıcılarından doğal boyar maddelerle renklendirilmiş farklı renklerde ipler satın alınmış ve bunların
eğitim merkezine nakliyesi sağlanmıştır. Taşıma
işleminin ardından atölye ortamı düzenlenmiş ve
tezgâhlara arış (çözgü) atımı gerçekleştirilmiştir
(Fotoğraf 1-2).
ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Fotoğraf 2: Dokumada kullanılacak iplerin
tezgâhlara yerleştirilmesi.
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Bu düzenlemelerden sonra proje kapsamında
bir usta öğretici, atölyeye iştirak edecek kadınların
dokuma üretimi eğitimlerinin sağlaması amacıyla istihdam edilmiştir. İlerleyen süreçte dokuma
yapımının teorik yönü13 slaytlar eşliğinde tarafımızca kursiyerlere anlatılmış, tezgâh, kirkit, arış,
argaç gibi araç ve malzemeler tanıtılmış, dokuma
terminolojisi hakkında bilgilendirme yapılmış ve
bundan sonra usta öğreticimiz eşliğinde pratik
eğitim başlamıştır.

Fotoğraf 3: Dokumada kullanılacak iplerin
tezgâhlara yerleştirilmesi.

13 Dokumacılık hakkında detaylı bilgi için bkz. Lee Allane, Kilim A
Buyer’s Guide, London 1995.; Çetin Aytaç, El Dokumacılığı, İstanbul 1982.; Hilmi Naili Barlo,  Dokumacılık Malzemeleri, Ankara 1940.; Nebi Bozkurt, “Kilim”, Diyanet İslam Ansiklopedisi,
Cilt 26, Ankara 2002, s. 3-5.; Harald Bohmer, Koekboya, (İng.
Çev. Lawrence E. Fogelberg) Germany, Tarihsiz.; Bekir Deniz,
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara 2000,;
Güran Erbek, Anatolian Kilims I-II, Ankara 1995.; Fahrettin Kayıpmaz, “Anadolu Türk El Halı ve Kilimleri”, Türkiyemiz, Sayı
65, İstanbul 1991, s. 52-57.; Neriman G. Kırzıoğlu, Altaylardan
Tuna Boyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler, Ankara 1995.;
Selçuk Mülayim, “Kökboyalar Üzerine Birkaç Not”, Türk Dünyası Araştırmaları, 1984, s. 134-136.; Nazan Ölçer, Kilimler, İstanbul 1988.; Zihni Rona, “Dokuma”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1997, s. 467 – 472.
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Üç aylık eğitimin tamamlanması birlikte
26.02.2014 tarihinde proje kapsamında düzenlenen atölyenin açılışı, ilin üst düzey yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
(Fotoğraf 4, 7). Yöre kadınlarının istihdamının
ve Van dokumacılığının yeniden hayat bulmasını
sağlayan proje, çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde geniş çaplı yer bulmuştur.
Proje süresince yöreye ait orijinal kilimlerin
tespiti yapılmış, dokuyucuların yeni dokumaları
bu çerçevede ortaya koymasına gayret edilmiştir.
Atölyemizde yöreye ait olduğu bilinen dikey kompozisyonda tasarlanan ve ana motifi akrep olan
candan bezdiren, yapılması güç anlamlarına gelen
Canbezar, diagonal kompozisyonda yapılan ve ana
örgesini yıldızın oluşturduğu ve bin gül anlamına
gelen Gülhazar, dikey kompozisyonda tasarlanan
ve ana motifi muhabbet kuşları olan ve kanatları
boru biçimli kuş anlamına gelen Lüleper, yine diagonal kompozisyonla, elibelinde yanışlarıyla yapılan ve Sarya adlı bir kadın tarafından dokunduğu
düşünülen Gülsarya, yatay kompozisyon düzenli,
lapik desenli ve Şehvan isimli bir ağa tarafından
dokutturulan ve bu sebeple Şehvani olarak adlandırılan kilim, yine yatay kompozisyonlu olan
ve Gevdan aşireti tarafından dokunan Gevdan
ile büyük, geniş ovada yetişen gül anlamına gelen
Gülgever gibi taban kilimi, divan kilimi, yastık
kilimi gibi örnekler üretilmiştir (Fotoğraf 9, 15).
Süreç içerisinde dokuyuculara m2 başına 120.00
Türk lirası verilmiş ve dönüşümlü olarak çalışan
kursiyerlere, 10 aylık süreçte toplam 12.683,00 lira
ücret ödenmiştir.
Yörenin kaybolmaya yüz tutmuş kilim dokuma
sanatının yeniden canlandırılması adına önemli
bir girişim olan proje, Van ilçe belediyelerine örnek olmuş, yeni atölyelerin açılması için fikir teşkil
etmiştir.
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Fotoğraf 4: Atölyeden bir görünüm.

Fotoğraf 5: Kursiyerlerin dokuduğu Lüleper kiliminin tanıtımı.
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Fotoğraf 6: İplerle Dile Gelen Duygular.

On ay boyunca atölyeye devam ederek, dokuma yapmayı öğrenen kursiyerlere, ileriki yaşamlarında
dokuma eğitimi verebilmeleri için çeşitli yöneticilerin katıldığı bir toplantı düzenlenerek sertifikaları
takdim edilmiştir (Fotoğraf 8). Bu proje, yöreye geleneksel kilim dokumacılığını sürdürecek yeni dokuma
ustalarını kazandırması açısından büyük önem taşımaktadır. Van Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürüttüğümüz proje 17.07.2014 tarihinde sona ermiştir.

Fotoğraf 7: Dokumada kullanılacak iplerin
tezgâhlara yerleştirilmesi.

Fotoğraf 8. Kursiyerlere Sertifikalarının Takdimi
ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ
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Sonuç
Toplumların kültürlerini yansıtan ürünler arasında yer alan el sanatlarını tanıtmak adına düzenlenen çeşitli etkinliklerde sunulan bildiriler
ile yazılan makale ve kitapların sonucunda bilim
insanlarının, söz konusu sanat ve zanaatların yaşatılması için bu mesleği icra eden kişilerin teşvik edilmesi, hibe ve kredilerle devlet tarafından
desteklenmesi, üretimin eğitim – öğretim sistemiyle bütünleştirilmesi ve üniversitelerin ilgili
bölümlerinin kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleklerin erbabı sanatkârlarla işbirliği yaparak üretimi
sürdürmeleri gibi gerekliliklerini dile getirdiği ve
bunların çoğunun temenni boyutunda kaldığı görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Van Valiliği Sodes Birimi
tarafından takip edilen, Yüzüncü Yıl Üniversite

si Rektörlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen
2013-065-0224 numaralı “İplerle Dile Gelen
Duygular” isimli proje ile bu dileklerin bir nebze
de olsa vücut bulması sağlanmıştır.
Proje, hem geleneksel el sanatlarının sürdürülmesi ile ilgili dileklerin gerçekleştiği hem de SODES’in istihdam sağlayarak, çalışan insan gücünü arttırmaya yönelik isteklerini yerine getirmesi
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, ayrıca
geleneksel sanatlarımızla ilgili girişimlerin, devlet ya da özel sektör tarafından desteklenmesiyle,
yaşamaya devam edeceğini de ortaya koymuştur.
Dileğimiz projenin yeni girişimcilere örnek oluşturması ve bu tarz çalışmaların artarak, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın canlanmasıdır.

Fotoğraf 11: Proje kapsamından dokunan Lüleper, Gülsarya, Şehvani, Canbezar, Sine Kilimleri

Foto. 11: Proje kapsamından dokunan

Lüleper, Gülsarya, Şehvani, Canbezar, Sine Kilimleri

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Ela TAŞ/SODES “İPLERLE DİLE GELEN DUYGULAR” PROJESİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

35

Fotoğraf 13: Canbezar kilimi

Fotoğraf 14: Gülsarya kilimi.
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Fotoğraf 15: Şehvani kilimi.
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ÖZ
Sivas yöresinde halkın “Beşik- Eşik- Keşik” yani doğum, evlenme, ölüm şeklinde ifade ettiği hayatın önemli dönüm noktaları, birbirinden farklı kurallar
eşliğinde hazırlanan törenlerle karşılanır.
Bu üç aşamadan biri olan evlilik ve düğün törenine hazırlanılırken de düğün
öncesi, düğün esnasında ve düğün sonrası yerine getirilmesi gereken adetler
olarak ayrı ayrı incelenebilir.
Sivas ve çevresinde düğün aşamasında “Kına Hamamı”, düğünden sonra da
“Gelin Hamamı” olarak uygulanan gelenek kendine özel bir takım hazırlıkları
zorunlu kılar. Hamamda kullanılmak üzere kız evinin emeklerine ek olarak
bazı durumlarda kayınvalidenin de hediye yoluyla katkıda bulunmasıyla hazırlanan “Gelin Bohçası” içinde peştamal, havlu, tülbent, hamam yaygısı vb. kullanım eşyalarının yanı sıra ailelerin ekonomik durumuna göre gümüş, bakır
veya daha farklı bir madenden imal hamam kazanı, hamam tası, kildan, nalın,
tarak, mücevher sandığı gibi fonksiyonel kullanım eşyaları yer alır.
Yörede yapılan alan araştırması ve ulaşılan kaynak kişilerin verdiği bilgiler
ışığında “Kına Hamamı” ile “Gelin Hamamı” geleneğinin olmazsa olmazlarından olan “Gelin Bohçası” içinde yer alması gerekli görülen bir grup madeni
eşyanın tanıtımı makaleye konu seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Evlenme, gelenek, gelin, hamam, bohça.
*
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ABSTRACT
THE TRADITION OF “BRIDAL BUNDLE” PREPARATION FOR
“BRIDAL BATH” IN SIVAS WEDDINGS
In Sivas, the important milestones of life expressed as “Beşik- Eşik- Keşik” that
means birth, marriage and death are welcomed with ceremonies prepared to
the accompaniment of rules different from each other.
Preparation for one of these three stages- wedding ceremony may be studied as
before, during and after wedding ceremony traditions.
In Sivas and neighborhood, the traditions “Henna Bath” at wedding stage and
“Bridal Bath” after wedding, necessitates a number of unique preparations.
“Bridal Bundle” prepared in some cases, with supports of mother-in-low’s gifts
in addition to the efforts of bride’s family, includes bath towel, towel, kerchief,
ground cloth for bathhouse etc. For using in bath house as well as Turkish bath
basin, bath bowl, soap box, clog, comb, jewelry box made of silver, copper or
different metal according to the economic conditions of the families.
The aim of the article is to introduce a number of properties that should be
included in “Bridal Bundle”, a must of “Henna Bath” and “Bridal Bath”, in the
light of the studies in the region and the information obtained from references.
Key Words: Wedding, tradition, bride, Turkish bath, bundle.

1. GİRİŞ
Hamamlar, temizliğin yanı sıra birtakım sosyal
eylemlere de mekân teşkil ederek toplumsal ilişkilerin gelişmesi bakımından önemli bir rol üstlenmiştir.
Bu mekânlarda yaşananlar, toplum hafızasında
canlı bir şekilde tazeliğini koruyarak hayat tecrübeleri ile birleşmiş ve zaman içinde birbirinden
farklı gelenek- göreneklerle harmanlanmıştır. Bugün halk arasında halâ “Hamam Kültürü” olarak
adlandırılan gelenek Anadolu’nun birçok yerinde
canlı bir şekilde yaşatılmaktadır (Y. Kaplan 2010:
131- 155).
Hamamlar; toplumların sosyal yapısındaki en
önemli olaylardan biri olan evlenme adetlerinin de
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bütün insan topluluklarında olduğu gibi Anadolu Türk Halkı için
de, evlenmenin kural ve törenleri toplum tarafından belirlenmiştir. Yeni bir yaşama geçiş olarak
değerlendirilen evlilik ve düğün töreni; düğünden
önce uygulanması gereken gelenekler; düğünden
sonraki gelenekler olmak üzere ayrı ayrı ön hazırlık gerektiren bir süreçtir (N. Karaca 2015: 105107).

Sivas çevresine bakıldığında evlenme ve düğün
adetleri bazen il merkezi ile ilçe ve köylerde farklılıklar gösterebilir (N. Karaca 2015: 105- 107).
Düğün sırasında ve düğün sonrasında yapılması
gerekli görülen törensel etkinliklerden biri olan
ve özellikle kadınlar arasında düzenlenen “Gelin
Hamamı” geleneği Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Sivas’ta da evlenme adetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır (İ. Emiroğlu 2010: 30).
Gelin ve damat ailelerinin anlaşması ve rızası ile
düğün tarihi yaklaştıkça hız kazanan hazırlıkların
her birinin farklı adları bulunmaktadır (Ö. Demren 2015: 322). Uygulanan geleneklerden biri olan
ve düğünden birkaç gün önce ya da “Kına Gecesi”
eğlencesinin gündüzünde yapılan hamama “Kına
Hamamı” denmektedir. Düğün haftasında yapılan
hamamın amacı gelin kızı bedenen ve ruhen arındırıp temizleyerek evliliğe hazırlamaktır.
“Kına Hamamı”na kız tarafından yakın akrabalar, eş dost ve gelin kızın arkadaşları ile damat
tarafından sadece sağdıç davet edilir. Otuz beşkırk yıl öncesine kadar davetlilere, birkaç gün öncesinden “şu tarihte, şu saatte kına hamamımız var
sizde buyurun gelin” diyerek haber verilirdi. Halk
arasında “okuyucu” olarak adlandırılan mahalle-
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den yaşlıca, yoksul bir hanım ile 10- 12 yaşlarında
küçük bir kız çocuğu aracılığıyla yapılırdı. Okuyucular kapı kapı dolaşarak düğüne çağrılacak kişileri davet ederler, okuntu sırasında da davetli olanlara kokulu sabunlar verirlerdi. Sabunu alan kişi
daveti kabul etmiş sayılırdı. Okuyucu küçük kızın
kolunda bir torba takılı olur ve her uğradıkları
evden şeker, bulgur, un, para, elbiselik kumaş gibi
küçük hediyeler kabul ederlerdi. Okuntu işi bittikten sonra torbada toplanan erzak ve para okuyucu
yaşlı kadına yardım amacıyla verilirdi (A. Yıldızeli 2017). Sivas’a yakın bazı köylerde okuyucular
sabun yerine “Çıkı” adı verilen, yine kız tarafının
hazırladığı arasına leblebi ve kuru üzüm konmuş
elbiselik kumaştan oluşan hediyeler dağıttıkları
da olurdu. Elbiselik kumaşın boyutları ve kalitesi
davetlilerin önemine göre değişebilirdi (M. Çınar
2017). Günümüzde davetler davetiye kartları veya
telefon aracılığıyla yapılmaktadır.
Hamama gelecek davetlilerin sayısına göre
hamamın tamamı veya yeterli görülen sayıda kurna kiralanır. Hamam kirasını ve diğer giderlerin
tamamını gelin annesinin de karşıladığı olur (A.
Yıldızeli 2017, H. Çandar 2017).
“Kına Hamamı” yapılacağı günün öncesinde
hazırlıklar büyük bir titizlikle yapılır. Hamamda
yenecek- içecekler büyük önem taşıdığından günler öncesinden yaprak sarması, içli köfte, su böreği,
baklava, kalbura bastı vb. yöresel yemekler yapılır,
meyve, kuruyemiş ile limonata, gazoz, şerbet gibi
soğuk içecekler hazır edilir (S. Subaşı 2017).
Hamama gidileceği günün sabahında damat
annesi ile görümce, elti ve sağdıç lokum, kuruyemiş, kahve alarak gelin kızın evine gider ikramlıkları bırakırlar. Gelin kız bu gün için özel kıyafetler
giyinmez. Yıllar önce, kız evine toplanan davetliler
hep birlikte darbuka, tef ve zil ile yapılan müzik
eşliğinde hamama giderdi. Hamam yürüme mesafesinde değil ise fayton kiralanırdı. Günümüzde
ulaşım vasıtalarının çeşitlenmesi dolayısıyla birçok
insan ulaşım için özel aracını kullanmakta veya ticari taksi kiralamaktadır (H. Çandar 2017).
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Hamama girilir girilmez hamam hizmetlisi kadın, konukları karşılar, ardından gelinin bohçasını
alarak ılıklık bölümünde seki üzerine eşyalarını
hazır eder. Gelinin bohçası diğer davetlilerin bohçasından ayırt edilecek derecede süslü ve göz alıcı
olur. İçerisinde kanaviçe işlemeli, etrafı dantelle
çevrili, patiskadan yapılmış hamam yaygısı, ipek
peştamal, havlu takımı, etrafı gümüş veya altın
pullu beyaz tülbent, üzeri gümüş süslemeli kemik
tarak, hamam tası, kildan (gildan, sabunluk), hamam kazanı, sedef kakmalı veya gümüş süslemeli
nalınlar (nalin), gümüş mücevher kutusu yer alır
(A. Yıldızeli 2017).
Gelin ılıklık bölümünde ipek peştamalına sarılarak, nalınlarını giyer sağdıcı, arkadaşları ve diğer yakın akrabaları eşliğinde sıcaklık bölümüne
geçerek ters çevrilmiş hamam kazanının üzerine oturtulur ve yıkanır. Gelini yüksekçe bir yere
oturtmak ona verilen kıymetin göstergesi sayılır.
Hamama gelen tüm davetlilerin, gelinin başına
birer tas su dökmesi adettendir. Yıkanma işlemi
bittikten sonra kurna başlarına hazır edilen yiyecek- içekler misafirlere ikram edilir. Darbuka, tef
ve zil eşliğinde türküler söylenir, halaylar çekilir,
eğlenilir (A. Yıldızeli 2017). Günümüzde müzikler canlı icra edilebildiği gibi müzik çalarlar ile de
yapılmaktadır.
Hamam töreni bittikten sonra gelin, hamamın
soğukluk bölümünde sağdıcı ile birlikte bütün büyüklerin ellerini öper, hamamdan en son sağdıcı ve
arkadaşları ile birlikte çıkar (S. Subaşı 2017). Baba
evine getirilen geline “Üç etek- Bindallı” giydirilir,
beline gümüş kemer takılır, ayaklarına yemeni giydirilir, başına etrafı (ailenin ekonomik durumuna
göre) altın veya gümüş pullarla çevrilmiş kırmızı
yemeni örtülerek akşam düzenlenecek olan “Kına
Gecesi” törenine hazırlanır (H. Çandar2017).
Düğünden üç gün, bir hafta bazen de on beş
gün sonra yapılan hamam merasimine ise “Gelin
Hamamı” denir. Gelin hamamına, damat ve gelin
tarafından yakın akraba, eş dost ile gelinin arkadaşları davet edilir (H. Çandar 2017).
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“Gelin Hamamı”nın tüm masraflarını damat
tarafı karşılar. Hamama davetli misafir sayısına
göre hamamın tamamı veya yeterli sayıda kurna
kiralanır yine günler öncesinden ikramlıklar hazırlanır (H. Çandar 2017, A. Yıldızeli 2017).
Gelini hamama götürmek için gelinin yeni dönemdeki hayatına başladığı evine veya kayınvalidenin evine davetliler toplanır. Kına hamamından
farklı olarak geline evdeyken “Üç Etek- Bindallı”
giydirilir ve beline gümüş kemer takılır. Gelin, başına tepelik giyer ve geleneklere uygun baş süslemesi yapıldıktan sonra düğün merasiminde “töre”
adı altında takılan tüm takılarını takar. Bundan
maksat damat evinin hiçbir masraftan kaçınmadığını, ne kadar cömert olduğunu, gelinlerine çok
değer verdiklerini herkese göstermektir (H. Çandar 2017).
Evde toplanıldıktan sonra hep birlikte hamama gidilir. Hamam hizmetlisi, kadın konukları
karşılar, “Gelin Bohçası”nı alarak hamamın ılıklık
bölümündeki seki üzerine koyar. Gelin bohçası
açılarak, seki üzerine hamam yaygısı serilir. Hamamda gelinin hizmetini yapacak olan natır bol
bahşiş alabilmek için kusursuz şekilde hizmet
etmemeye çalışır (H. Çandar 2017, A. Yıldızeli
2017).
Gelin, hamamın ılıklık bölümünde bütün takılarını çıkararak gümüş mücevher kutusuna koyar,
kapağı kilitlenen kutu hamam çıkışında alınmak
üzere hamamcıya veya o gün özellikle gelinle ilgilenecek olan natıra teslim edilir (M. Çınar 2017,
A. Yıldızeli 2017).
İpek peştamala sarılarak hamamın sıcaklık bölümüne giren gelin, kayınvalidesi başta olmak üzere bütün büyüklerin yıkanmasına yardımcı olur,
yıkanma eylemi bittikten sonra kayınvalidenin
saçlarını tarar, ayaklarına ferahlık olsun diye soğuk
su döker, giyinirken yardım eder ve sonra el öper.
Bunun karşılığında kayınvalide gelinin başına elini koyarak, evliliğinde mutlu olması için dua eder.
Bu şekilde görevini yerine getirmiş sayılan gelin

arkadaşlarıyla birlikte yıkanır, ardından “Kına Hamamı”nda olduğu gibi yenilir, içilir. Darbuka, tef,
zil çalan kadınlar eşliğinde türküler söylenir, halay
çekilir, oynayıp eğlenilir (H. Çandar 2017, S. Subaşı 2017).
Hamam bitiminde gelin, başta kayınvalidesi
olmak üzere bütün büyüklerin ellerini öper, onları
hamamın soğukluk bölümünden uğurlar en son
arkadaşları ve kendisi hamamdan çıkar. Hamama
gelen konuklar böylelikle, gelinin büyüklere ve misafirlerine karşı saygı ve hürmetine bakar, tavrını,
terbiyesini gözlemlemiş olurlar (M. Çınar 2017).

2. “GELİN BOHÇASI” İÇERİSİNDE

BULUNMASI GEREKLİ OLAN MADENİ
EŞYALAR

Anadolu insanı için hamama gitmek bir sosyal etkinlik biçimi olduğundan, özellikle kadınlar hamama giderken, birbirinden farklı bohçalar
hazırlayarak sosyal statülerini ve toplum içindeki
yerlerini de bu yolla sergilemekteydiler (D. Bozok
2006: 62- 86). Hamamda kullanılacak eşyaların
içine konduğu bohçalar günlük kullanım için sade
tutulmuş olsa da, “Gelin Bohçaları” pamuk ya da
ipekli kumaşlardan, üzerleri altın simle, gümüş
simle, pullarla
ağır işlemeli şekilde hazırlanırdı (İ. Emiroğlu
2010: 39). Günümüzde de bu gelenek devam etmektedir.
Özellikle kadınlar arasında düzenlenen “Gelin
Hamamı” evlenme adetlerinin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. “Gelin Hamamı”nda kullanılan
malzemeler çeyizdeki yegâne parçalardır. Köklü geçmişe sahip hamam geleneğinde kullanılan
fonksiyonel kullanım eşyalarının her biri hammaddesi, tekniği ve süsleme özellikleri ile sanat
değeri taşımaktadır (Akan ve Bezirci, Hidayetoğlu, Nas 2005: 999-1013).
Genellikle gelin kız tarafının hazırladığı bazen
de damat annesinin hediyelerle katkıda bulunduğu “Gelin Bohçası” içinde hamam kazanı, hamam
tası, kildan, süslemeli nalın, tarak, mücevher ku-
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mücevher
kutusu
gibi madeni eşyalar diğer eşyaların yanında yer alır. Bu eşyalar ailelerin
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ı (İ. Emiroğlu
2010:
39). Günümüzde
de içindeki
bu gelenek
devam
ekonomik
durumuna
ve toplum
sosyal
statüsüne
bağlıTası:
olarak
gümüş,subakır
veya
tusu gibi
madeni eşyalar
diğer eşyaların
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SİVAS DÜĞÜNLERİNDE “GELİN HAMAMI”NA “GELİN BOHÇASI” HAZIRLAMA
GELENEĞİ /Ebru SUBAŞI

Sivas evlenme gelenekleri arasında yer alan
“Gelin Hamamı” geleneği ile ilgili uygulamalar
günümüzde tercihe bağlı yapılsa da, düğünden
önce evliliğe hazırlayıcı, düğün sonrasında da yerine getirilmesi gerekli görülen sıralı törenlerin tamamlayıcısı olarak yapılmaktadır.
“Kına Hamamı” ile “Gelin Hamamı” şeklinde
düğünün iki farklı aşamasında düzenlenen hamam etkinliği için yapılan hazırlıklar arasında
belki en önemlisi “Gelin Bohçası” hazırlamadır.
Bohça içinde peştamal, havlu, hamam yaygısı,
tülbent vb. eşyaların arasında bakır, gümüş veya
farklı madenden imal edilmiş hamam kazanı, hamam tası, nalın, kildan, tarak, mücevher sandığı
gibi fonksiyonel kullanım eşyaları da bulunmak
zorundadır.
Teknoloji ve modernleşme sayesinde evlerde
yıkanma birimlerinin gelişmesi ile birlikte, tarihte çok önemli fonksiyonu olan “Hamam Kültürü”
günümüzde önemini kaybetmiş, bunun sonucunda “Hamam Bohçası” içinde yer alan fonksiyonel
kullanım eşyaları, evlerde şark köşeleri ile eskici
dükkânlarında vitrinleri süsler duruma gelmiştir.
Bakıldığında hamam bohçalarının yerini küçük
valizler, işlemeli ipek peştamalların yerini mayolar,

her biri sanat değeri taşıyan madeni kullanım eşyalarının yerini de plastik olanları almıştır.
Hamama gitme geleneğinin günümüzde kısmen devam ettiği birkaç il arasında Sivas yer alsa
da, geçmişte “Kına Hamamı” ve “Gelin Hamamı”
olarak adlandırılan hamam geleneği ile buna bağlı
gelişmiş olan hamam kültürü de halk tarafından
yavaş yavaş unutulmaktadır. Günümüzde halâ
kullanıma açık olan hamamlar ise ya müşterisizlikten kapanmakta veya farklı amaçlar içinkullanılmaktadır.
Turizm şirketlerinin farklı bir deneyim olarak
sunduğu geleneksel “Türk Hamamı” seçenekleri
ve farklı sosyal yaşantı tecrübesi arayışında olan
insanlar son yıllarda hamam geleneğinin canlanmasında bir nebze etkili olmaktadır.
Hamamlara ait maddi kültür unsuru sayılan
eserler için müzelerde daha geniş saklama ve sergi
imkânı yaratılmasının yanı sıra, madeni eşya üreten yerli küçük esnafın desteklenmesi ile üretimin
devam ettirilmesi, hamam kültürüne ait eserlerin
yapım ve süsleme özellikleri ile kullanım amaçlarının topluma hatırlatılması, yeni yetişen gençlere
bu kültürün tanıtılması önem taşımaktadır.
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ÖZ
Türk kültürü ve sanatı içinde kendine özgü bir yeri ve anlamı olan keseler, uzun
yıllar altın, gümüş gibi değerli madenleri, tütün, baharat, saat, ok ve cüz gibi
nesneleri hem taşımak hem de giysilerini süslemek amacıyla kullandıkları önemli
bir eşya olmuştur. Günümüzde ise kese, örneklerine müze, arşiv, özel koleksiyoncu ya da antika dükkânlarında rastlanılmakta pazarı olmadığı için üretilmemektedir. Zengin kültür mirasımız olan keselerimizinyaşatılması,gelecekkuşaklaraaktarılmasıvebelgelenmesioldukçaönemlidir.Buçalışmanınamacı, Geleneksel Türk
Sanatlarımız içinde yer alan ve maddi kültür değerlerimizden olan keselerimizi
tanıtmak ve belgelemektir. Çalışmada Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde
bulunan tığ örgüsü para keseleri incelenmiştir. Seçilenkonunun,Türkkültürtarihiaçısındanilgililiteratürevekültürdeğerlerimizdenolankeselerinkorunmasına
katkı sağlaması açısından önemli olduğudüşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Sanatları, El Sanatları, Örgü, Kese,
Kültür
*

Dr. Öğr. Üyesi - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü.
e-posta: pkayadibi@gmail.com
Makale Gönderim Tarihi: 19.11.2018 / Makale Kabul Tarihi: 09.01.2019

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Pakize KAYADİBİ/KÜLTÜR MİRASIMIZ PARA KESELERİNDEN ÖRNEKLER

47

ABSTRACT
CULTURAL HERITAGE SAMPLES OF POUCHES
Pouches, which have a specific place and meaning in Turkish culture and art,
have been an important item that they used both to carry precious metals such
as gold, silver, tobacco, spice, watch, arrow, juz and to decorate their clothes.
Nowadays, pouch, their examples are found in museums, archives, private
collectors or antique shops and are not produced for lack of market . It is
very important that our sacs which are rich cultural heritage are kept alive,
transferred to future generations and documented. The goal of this study is to
introduce and document that the slices are from our material cultural values
and within our Traditional Turkish Arts. In this study, the coin pouches of
the crochet were investigated in the Museum of Turkish Islamic Art of Bursa.
It is considered that the selected subject is important for contributing to the
preservation of the pouches of our cultural values and the relevant literature in
terms of Turkish Cultural History.
Key Words: Traditional Turkish Arts, Crafts, Knitting, Pouch, Culture.

GİRİŞ
“Kise - kese”, küçük, büyük torba, kap, cepte taşınan para torbası, kumaştan yapılmış çanta
biçimindeki kap (Develioğlu, 1970:624), cüzdan
(Sarı, 1982:1339), para koymaya mahsus torbacık
(Arseven, 1943:1052) olarak tanımlanan kese aynı
zamanda belirli bir miktar parayı bildiren ifadedir. Kise yazılır, kese denilirdi. Akça için “kese”,
altın için de “surre” anlatımı kullanılırdı (Pakalın,
1983:247).
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kese; “gümüş
paraların konduğu torba. Para ölçüsü. Genellikle her elli bin akça bir kese olarak hesap edilirdi”
(Parmaksızoğlu, 1983:294) olarak tanımlanmaktadır. Barışta (1999:216) ise bu kavramı para, tütün, saat, mühür gibi nesneleri taşımak amacıyla
hazırlanmış üzeri işlemelerle bezenmiş, kare, daire, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik biçimlerde,
ağzı ya kapaklı ya da kapaksız, küçük boyutlu torba şeklinde ifade etmektedir.

Fotoğraf 1: 2153/130A envanter numaralı minyatür
(Karamağaralı, 1984:40).

Türk sanatında önemli bir yere sahip olan keseler oldukça eskiye dayanmaktadır. Karamağaralı
(1984:36,70) “Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler” adlı eserinde “önüne tuğ dikilmiş bir türbeyi ziyarete ve adak yapmaya gelenler
görülmektedir. Bilindiği gibi türbelere tuğ veya
bayrak dikilmesi bir Türkistan âdetidir. Figürlerden biri çaydanlıktan su içerken tasvir edilmiştir.
Sahnedeki diğer Ming devri Çin vazolarının da,
su ve başka ihtiyaç maddelerini taşımak için ziyaretçilerin beraberlerinde getirmiş oldukları veya
bunların adak oldukları düşünülebilir” şeklinde
bilgi vermektedir. Minyatürde bulunan figürler
incelendiğinde; çaydanlıktan su içerken tasvir edilen, kırmızı giysili figürün karşısında olan ve ellerinde vazo tarzı nesne bulunan iki figür olmak
üzere toplam dört figürün belindeki kemere takılı,
süslü, kapaklı, kapaksız gümüş ve altın gibi madeni eşya taşımaya yarayan kese örnekleri görülmektedir (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 2a-b: 2160/89A 2a-b: 2160/52A Envanter
numaralı minyatür (Karamağaralı, 1984:40).
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Karamağaralı (1984: 39) Fotoğraf 2a’yı “Bir
elinde seramik bir kap, diğerinde bir tuğ tutan
genç” olarak ve Fotoğraf 2b’ yi “6,7 x 22,8 cm.
ebadında, kumaş üzerine yapılmış olan ve sadece
bir erkek figürü ihtiva eden, resim yüksekliği yaklaşık 30 cm. olan bir rulo veya levhadan kesilmiş
olmalıdır” şeklinde açıklamaktadır. Bu figürlerde
de kemere takılı, süslü ve kapaklı kese örnekleri
görülmektedir. Ayrıca Levni, Abdullah Buhari
gibi sanatçıların 18. yüzyıla ait minyatürlerinde
yer alan figürlerde de kese örnekleri görülmektedir (Fotoğraf 3a.b.c.).

Keseler kullanılış amacına ve içine konulan
malzemenin özelliğine göre beş gruba ayrılabilir.

1. Günlük kullanım eşyalarına ait muhafaza ve

taşıma keseleri (para, saat, tütün ve mühür keseleri gibi).

2. Yazı araçlarını ve kitapları muhafaza keseleri
(divit, hokka, cüz, kur’an keseleri gibi).

3. Mutfak araç-gereçlerini muhafaza keseleri
(kaşıklık, kuru bakliyat, baharatlık gibi)

4. Harp ve av araç-gereçlerini muhafaza ve taşıma keseleri (yay ve ok keseleri gibi)

5. Temizlik işlerinde kullanılan ve temizlik eşya-

larının muhafaza edildiği keseler (hamam, yüz,
sabun ve tarak keseleri gibi) (Sarıoğlu ve Kayadibi, 2003:16).

Fotoğraf 3a: Osmanlı sarayında tütün dolduran memurlardan biri (Ünver, 1951:7)
3b: 17. yy. ikinci yarısı genç hanım tasviri (Çağlar Boyu
Anadolu’da Kadın, 1993:264)
3c: Gelin (Çağlar Boyu Anadolu’da Kadın, 1993:205)

Keseler kullanılacak eşyaya uygun boyutta ve
biçimde üretilip, daire, üçgen, kare, dikdörtgen
gibi geometrik form alırlar ve yapıldığı teknik ile
kullanılan malzemeye göre isimlendirilirler. Keselerin ipek, pamuk gibi ince iplik kullanılarak iğne
ile örülenlerine “iğne örgüsü keseler”; pamuk ipliği, sırma kullanılarak tığ ile örülenlerine “tığ örgüsü keseler”; pamuk ve daha kalın ipliklerle örülenlerine “şiş örgüsü keseler” denir. Kumaş parçalarını
oya ya da işleme teknikleri ile bir araya getirerek
oluşturulan keseler “dival işi keseler” ve “kumaş
keseler”, boncuk kullanılarak yapılan keseler “boncuk keseler” sırma kordonlarla yapılan keseler de
“fermene işi keseler” olarak adlandırılır ya da uygulanan işleme tekniğine göre tanımlanırlar.

Para, saat, tütün ve mühür keseleri, eskiden
ferace (Kadınların sokakta giydikleri, mantoya
benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar
uzayan üst giysisi, Türkçe Sözlük, 2011:861), göğüslük, ceket, kuşak içinde saklanır, etek, pantolon,
elbise ceplerinde taşınır ya da bele bağlanan kalın
dokuma ya da ipten asılırdı. Saat keseleri, daire,
oval ya da para keselerinden küçük geometrik
formdan oluşmaktadır (Fotoğraf 4). Saatin içine
girmesine uygun ağızlık denilen boşluk bırakılan,
genellikle erkeklerin kullandığı ve ceket iç cebinde
saklanan iğne, tığ örgüsü, kumaş ve deri parçalarından yapılan keselerdir.

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Fotoğraf 4: Saat keseleri

Pakize KAYADİBİ/KÜLTÜR MİRASIMIZ PARA KESELERİNDEN ÖRNEKLER

Mühür keseleri para keselerine göre daha
küçük boyutlarda olup, kuşak içinde ya da kolye
gibi boyuna asılarak taşınırdı. Koçu (1967:155)
mühür keselerini “padişahların yetkili vekili olan
sadrazamların sadrazamlık işareti kendilerine verilen padişahın altın mühür idi, bu mühür de bir
gelenek olarak al atlastan bir kese içine konulur,
kesenin bağcığı da altın sırmadan olurdu. “Mührü Hümayun” denilen bu mühür, sadrazamlarda
boyunlarına asıp taşırlar, hatta onunla beraber yatarlardı” ifadesi ile açıklamaktadır. Özbel (1949:4)
ise “Eski Türk Keseleri” adlı eserinde; “damat için
hazırlanmış keseler bazı yerlerde para, mühür ve
saat olmak üzere üç ve bazı yerde tütün de dahil
dört parça bir takı teşkil ederdi” ifadesi ile takım
keselerin çeyiz geleneğindeki önemini vurgulamaktadır.
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ceği erkeğe ve ailesine armağan edilirdi. Keseler,
taşıma ve süslenme eşyası olmasının yanında sözsüz bir iletişim aracı olarak da kullanılmaktadır.
Türk kadınının dile getiremediklerini anlatmak
için keselerde renk, motif ve oyaların kullanıldığı
görülmektedir. Günümüzde ise kese örneklerine
müze, arşiv, özel koleksiyoncu ya da antika dükkânlarında rastlanılmakta pazarı olmadığı için
üretilmemektedir. Zengin kültür mirasımız olan
keselerimizin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve belgelenmesi oldukça önemlidir. Bu
çalışmanın amacı, Geleneksel Türk Sanatlarımız
içinde yer alan ve maddi kültür değerlerimizden
olan keselerimizi tanıtmak ve belgelemektir. Çalışmada Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde
bulunan tığ örgüsü para keseleri incelenmiştir. Seçilen konunun, Türk kültür tarihi açısından ilgili
literatüre ve kültür değerlerimizden olan keselerin
korunmasına katkı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
BULGULAR

Fotoğraf 5: Mühür ve saat takım kesesi

Divit ve hokka, cüz keseleri ya da kitap kesesi denilen dini kitapları içine koymaya yarayan
bezden yapılmış zarf şeklinde kapaklı keselerdir.
Divit, içine yazı kalemleri koymaya özgü uzunca
ve kapalı bir kutu gibi kısmı olan ve bunun bir tarafına tespit olunmuş bir kapaklı hokkası bulunan
kalemlik olup beldeki kuşakta taşınırdı (Arseven,
1950:471).
Türk kültürü ve sanatı içinde kendine özgü bir
yeri ve anlamı olan keseler, uzun yıllar altın, gümüş
gibi değerli madenleri, tütün, baharat, saat, ok ve
cüz gibi nesneleri hem taşımak hem de giysileri
süslemek amacıyla kullanılan önemli bir eşya olmuştur. Aynı zamanda çeyiz kültürümüzde de tığ
örgüsünden yapılmış damat kesesi, hamam kesesi,
takım kesesi (saat, tütün, para) bulunur, evlene-

Fotoğraf 6: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter
No: 1976

Para kesesi paraboloid (yarım elips) biçimli
olarak çalışılmıştır. Sık iğne tekniği ile kaide ucu
ya da badem denilen alt kısmından başlanan kese,
dikey olarak “saksıda büyüyen iki gül dalı, tomurcuk ve dalları” motifi ile sepet içinde çiçeğe benzeyen tekrar eden birimlerden oluşan bir bordür ile
tamamlanmaktadır. Kesenin ağzını büzmek üzere
ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmış bağcık uçları püskül, kaide ucu çiçek motifi ile süslenmiştir.
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Fotoğraf 7: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter
No:2580

Fotoğraf 9: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter
No: 2048

Para kesesi paraboloid (yarım elips) biçimli
olarak çalışılmıştır. Kesenin kaide kısmına, düzgün sıralı üçgenlerden oluşan bir bordürle başlanmıştır. Gövde kısmında, keseyi bezeyen “iki frezya
çiçeği dalı” kese yüzeyine dikey olarak yerleştirilmiştir. Kesenin ağzını büzmek üzere ağız kenarına
iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları ve kaide
ucu çiçek motifi ile süslenmiştir.

Kese kaide kısmına, yatay bordürle bezenmiş,
dörtgenler ile başlanmıştır. Gövde kısmında, “dalda çiçek” motifi yatay olarak sıralanmıştır. Bu motifi altta ve üstte yarım daireler oluşturularak tamamlanmıştır. Kesenin ağzını büzmek üzere ağız
kenarına iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları
ve kaide ucu püskül ile süslenmiştir.

Fotoğraf 8: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter
No: 1983

Kese kaide kısmına, saksıdan oluşan bir bordürle başlanmıştır. Gövde kısmında, düzenli bir
sıralama ile yerleştirilen çiçek sepeti motifleri iki
sıra halinde kese zeminini oluşturmaktadır. Ağız
kısmı küçük çiçeklerden oluşan bir bordür ile tamamlanmaktadır. Kesenin ağzını büzmek üzere
ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmakta, bağcık
uçları ve kaide ucu çiçek motifi ile süslenmektedir.

Fotoğraf 10: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter
No: 2049

Kesenin kaide kısmına, küçük çiçeklerden oluşan bir bordürle başlanmıştır. Gövde kısmına, keseyi bezeyen “iki frezya çiçeği dalı” motifi dikey
olarak kese yüzeyine yerleştirilmiştir. Kesenin ağzını büzmek üzere ağız kenarına iki taraflı bağcık
yapılmış bağcık uçları püskül ve koza, kaide ucu
püskül ile süslenmiştir.
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Fotoğraf 11: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No:2047

Kese kaide kısmına, dörtgenlerden oluşan bir
bordürle başlanmıştır. Gövde kısmına, “iki tane
lale” motifi yerleştirilmiştir. Bu motifi altta ve üstte yatay olarak sıralanmış, üçgenler ile birbirine
bağlantılı kesik çizgiler sınırlamaktadır. Kesenin
ağzını büzmek üzere ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları üç fiyonk şeklinde ve
kaide ucu ise çiçek motifi ile süslenmektedir.

Fotoğraf 12: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No: 2050

Kese kaide kısmına, düzgün sıralama ile oluşan
dörtgenlerle başlanmıştır. Gövde kısmına birbiri
ardına paralel şekilde sıralanan yaprak motifleri
yerleştirilmiştir. Bu motifi altta ve üstte yarım dairelerden oluşan su sınırlamaktadır. Kesenin ağzını
büzmek üzere ağız kenarına bağcık yapılmakta,
bağcık uçları ve kaide ucu çiçek motifi ile süslenmektedir.
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Fotoğraf 13: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No: 1803

Kese kaide kısmı, kısa kesik çizgiler ve dikdörtgen çizgiden oluşan bir su ile başlanmaktadır.
Gövde kısmına, yan yana sıralanan selvi ağaçları
motifi dikey olarak yerleştirilmektedir. Ün üstte
zigzag çizgilerden oluşan bir su, motifleri sınırlamaktadır. Kesenin ağzını büzmek üzere ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları ve
kaide ucu çiçek motifi ile süslenmektedir.

Fotoğraf 14: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No: 2831

Kese kaide kısmına, zigzag çizgilerin üzerine
dörtgenlerin yerleştirilmesiyle oluşan bir su ile
başlanmıştır. Gövde kısmına, kese yüzeyine bezeyen saksıdan çıkan “beşer tane küpe çiçeği” motifi
dikey olarak dal uçlarına yerleştirilmiştir. Kesenin
ağzını büzmek üzere ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları ve kaide ucu çiçek motifi ile süslenmiştir.
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Sonuç
İncelenen on adet tığ örgüsü para kesesi sık
iğne tekniği ile paraboloid (yarım elips)

Fotoğraf 15: Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No: 1646

Kese yüzeyine “saksıdan çıkan çiçek, tomurcuk, dal ve yapraklar” dikey olarak yerleştirilmiştir.
Saksı aralarına küçük birimlerden oluşan motifler
düzgün sıralanmıştır. Kese çiçek ve sitilize yapraklardan oluşan yarım daire şeklinde birimlerin
birleştirilmesiyle düzenli bir kompozisyon oluşturulmuştur. Kesenin ağzını büzmek üzere ağız kenarına iki taraflı bağcık yapılmış, bağcık uçları ve
kaide ucu çiçek motifi ile süslenmiştir.

biçimli olarak tek parçadan oluşturulmuştur.
Keselerde çoğunlukla gül, frezya, küpe, lale ve selvi ağacı gibi süs bitkilerini tercih ettikleri dikkati
çekmektedir. Bu bitkileri yaprak, tomurcuk ve dal
biçiminde Türk kadınının doğaya uygun kopya ettiği görülmektedir. Renklendirmede de seçilen süs
bitkilerinin doğadaki renklerine uygun renkleri
çoğunlukla tercih ettiği görülmektedir.
Para keselerinde kenar süslemeleri tığ oyasından (trabzan, dolgu, zincir, atlama) oluşmaktadır.
Ayrıca keselerin alt (kaide, badem) kısmı ve bağcıkların uçlarına çoğunlukla paraboloid biçiminde küçük keseler yerleştirilmektedir (Fotoğraf
6,7,8,11,12, 13, 14, 15). Diğerleri ise püskül ile
zenginleştirilmiştir (Fotoğraf 9, 10).
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TARİHSEL KONUMU ve
MİMARİSİYLE NUSRETİYE
CAMİİ
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ÖZ
Bu makalenin amacı, İstanbul’un Tophane semtinde yer alan Nusretiye Camii’
nin gerek tarihsel konumu, gerekse dönemin önemli yenilikleri içinde nasıl bir
yer tuttuğu ve inşasından günümüze geçirdiği yapısal değişimlere; sanat, mimari ve kültür tarihimiz açısından değinmektir. Beyoğlu’nun Tophâne semtinde, tarihî İstanbul’un sınırları dışında yer alan caminin inşasına 1823 yılının
Haziran ayında başlanmış, 8 Nisan 1826’da tamamlanmıştır. Barok ve Ampir
üslubun bir arada görüldüğü eser bir selâtin camidir. Bunun yanı sıra yapıyı
farklı kılan özelliği; tarihsel konumu sebebiyle hakkında çok fazla politik yorumun olmasıdır. Caminin adı kitâbesinde Câmi-i Nusret şeklinde geçiyorsa
da yapı, halk arasında genellikle Tophane Camii olarak bilinir. Nusret adının,
dönemin önemli olaylarından biri olup sonrasında Vaka-i Hayriye olarak anılacak olan; Sultan II. Mahmud’un yeniçeri ocağını kaldırması münasebetiyle verildiği kabul edilmektedir. Fakat bu görüş bizi diğer tüm ihtimalleri yok saymaya
götürmektedir. Sanat tarihi kaynaklarına “zafer” anlamıyla geçen “nusret” kelimesinin asıl anlamlarını ele alarak meseleye farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanın
faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarlığı, Sultan Mahmud II, İstanbul, Tophane, Nusretiye Camii, Camii.
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ABSTRACT
NUSRETIYE MOSQUE WITH HISTORICAL LOCATION
AND ARCHITECTURE
The aim of this article is to comment on Nusretiye Mosque’s -which is in
Istanbul’s Tophane district- historical location, its place in important
innovations of its era and its structural changes which have been taken place
since its first construction; through the terms of our art, architecture and
cultural history. The construction of the mosque, located in Beyoglu’s Tophane
district, outside the borders of historical Istanbul, started in June of 1823 and
was completed by the April 8 1826. The mosque is a selâtin (imperial) creation
in which we can see features of both baroque and imperial style. In addition
to this another feature that makes the building different is, because of its
historical location there is a lot of political commentary regarding the building.
The name of Nusret (victory) is one of the important events of the period and
will be referred as Vaka-i Hayriye in future and it is believed that the name was
given as a reference for abolition of janisary corpses by Sultan Mahmoud II.
However this view leads us to ignore all other possibilities. We believe that it
would be more useful to approach the matter from another point of view that
is by taking into account of main meaning of the word “Nusret” which means
“victory” in the written publications of art history.
Key Words: Ottoman Architecture, Sultan Mahmoud II., Istanbul, Tophane,
Nusretiye Mosque, Mosque

Beyoğlu’nun Tophâne semtinde, tarihî İstanbul’un sınırları dışında inşa edilen cami, 24 Şubat 1823’te Tophane yakınında çıkan ve Dolmabahçe’ye kadar yayılan büyük yangında yanan,
Top Arabacıları Kışlası ve Camii yerinde Sultan
II. Mahmud tarafından yaptırılmıştır1. İnşasına
1823 yılının Haziran ayında başlanan cami 8 Nisan 1826’da tamamlanmıştır. Bir selâtin camii olmanın yanı sıra yapıyı diğer selâtin camilere göre
onu farklı kılan özelliği boyutu ve etrafında çeşitli
vakıf binaları yerine askeri yapılar yer almasıdır2.
Caminin adı kitâbesinde Câmi-i Nusret şeklinde
geçiyorsa da yapı, halk arasında Tophane Camii
olarak da anılmaktadır. Nusret adının “zafer” an1

2

Mehmed Raif yangın hadisesini şöyle aktarmaktadır:
“1238 Cemaziyelahirinin on ikinci günü saat üçte Tophane kurbinden zuhur iden ateş, etrafına sirayetle ferdası
günü saat yedi buçuğa kadar devam etmiş ve bu müddet
zarfında Dolmabahçe yakınına dek ilerülemiş, 48 cami-i
şerif ile Arabacılar kışlası ve Tophane kışlalarının ikisi
ve pek çok hane ve dükkân muhterik olduğu sırada bu cami-i şerif ile Tophane kışlasında olan mescid-i şerif dahi
muhterik olmuştur.” Bkz. Mir’at-ı İstanbul, İstanbul,
H.1314, s.354.
Semavi Eyice, “Nusretiye Camii”, TDV İslâm Ansiklopedisi,
Cilt. 33, Ankara 2007, s. 274.

lamında kullanıldığı ve dönemin önemli olaylarından biri olup sonrasında Vaka-i Hayriye olarak
anılacak olan; II. Mahmud’un yeniçeri ocağını
kaldırması münasebetiyle verildiği kabul edilip3,
sanat tarihi kaynaklarına genel olarak bu şekilde
aktarılıyorsa da, biz bu kelimenin burada “Allah’ın
yardımı” ya da “kurtuluş” anlamında kullanıldığını düşünmekteyiz. Nitekim kelimenin önde gelen
anlamı “Allah’ın yardımı” dır4. Her şeyden önce
kışlanın yanan camisinden kaynaklı bir ihtiyaç
ortaya çıktığı için bir cami inşa edilmeliydi. Tophane yangınının çok büyük hasarlara yol açtığını
düşündüğümüzde, yangınlarıyla ünlü İstanbul’un
bundan daha vahim neticeler yaşamamış olması
“Allah’ın yardımı” olarak görülemez miydi? Bir
başka açıdan bakacak olursak; birçok dönemde isyanlarıyla devleti büyük sıkıntılara sokmuş ve artık
kontrolü zorlaşmış bir askeri kurumun Sultan II.
Mahmud’ a kadar birçok kez kaldırılmasının ya da
düzenlenmesinin düşünülmüş olması fakat bunun
3

a.g.e, s. 275.

4

Bkz. “nusret” -  نصر ت- (a. i.) : 1. yardım. 2. Allah’ın yardımı.
3. başarı, üstünlük. 4. erkek adı. / Ferid Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 2018.
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bir türlü yapılamayışı, ancak Sultan II. Mahmud
döneminde kaldırılabilmesi bir “zafer” olarak tanımlanabilir mi? Öyle düşünüyoruz ki; Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman kendi askerinin
isyanını bastırmaya ya da disiplini bozulmuş bir
kurumu ıslah etmeye “zafer” dememiştir. Ancak
bu meseleye işlevselliğini yitirmiş bir sistemden
“kurtuluş” olarak bakmak da mümkündür. Birçok
araştırmada yer alan “nusret-zafer” ilişkisini bir de
bu açıdan sorgulamış olmanın konuya zenginlik
kazandıracağı kanaatindeyiz. Yapı ile ilgili araştırmalarda ve yayınlarda mimarının Krikor Amira
Balyan5 olduğuna işaret edilmekle birlikte mimarın Abdülhalim Bey olduğu da düşünülmektedir6.
Bir başka görüşe göre; Balyan’ın karıştığı, Gregoryen ve Katolik Ermeniler arasındaki ihtilaflı
olaylar yüzünden 1822 yılında Kayseri’ye sürgüne
gönderildiğini, dolayısıyla yapının planlanma aşamasında Payitaht’ta olmadığını belirten kaynaklar,
yapının mimarlığını o dönemde başmimar olan
Mehmet Rasim Ağa’nın üstlendiğini aktarmaktadır7.
Cami günümüze çevresel düzenlemeler ve çeşitli onarımlar geçirerek gelmiştir. Çevresel düzenlemeler hakkında bildiklerimiz genellikle caminin
avlu duvarı ve etrafındaki yapılarla sınırlı kalmaktadır. 1850-1860 yılları arasında çekilen fotoğraflardan (Fotoğraf 1) anlaşıldığı üzere; yapının ilk
şekliyle barok düzen pencerelere sahip yüksek avlu
duvarları dış haremin sınırlarını belirlemekteydi.
Dış hareme giriş yine barok düzende, girlandlarla
(askı) süslü ve kitabeli, dalgalı saçaklı kapılardan
sağlanmaktaydı. Bu saçaklar kapıları örten kurşun
külahın etekleriydi adeta. Aynı örtü biçimi muvakkithane, sebil ve şadırvanda da görülmektedir (Fo5

Balyan Ailesi için Bkz. Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2016, s. 609-610. - Selman Can, Bilinmeyen Olayları ve
Aktörleri İle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, İstanbul 2010

6

Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 2004, s.
510. – Yapının mimarı genel olarak Krikor Amira Balyan olarak
aktarılmışsa, mimarın Abdülhalim Bey olduğunu aktaran kaynaklar mevcuttur. (Bkz. Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, İstanbul, 2002).

7

Selman Can, Bilinmeyen Olayları ve Aktörleri İle Son Dönem
Osmanlı Mimarlığı, İstanbul 2010, s. 99.
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toğraf 1). Kapılar Sultan Abdülaziz (1861-1876)
devrinde cadde düzenleme çalışmaları sebebiyle
kaldırılmış, avlunun sınırları değişmiş, alçak duvarlar üzerine demir şebekelerin yerleştirildiği bir
düzenleme ortaya çıkmıştır8 (Fotoğraf 2).
Yüksekçe bir platform üzerine inşa edilen caminin inşasında kefeki taşı ve mermer kullanılmıştır. Yapı kasr-ı hümâyûnu, sebili, muvakkithanesi
ve şadırvanıyla kendi içinde küçük bir kompleks
meydana getirmektedir. Son dönem cami tipolojisinde yerini almış olan hünkar kasırları, cuma
selamlığında ibadet mekanı olarak kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda padişahın dinlenmesi
için tahsis edilmiş özel birimlere sahiptir. Kasr-ı
hümâyûn caminin kuzey cephesinin iki yanına birer kanat halinde taşmakta ve dairevi kemerlerle
birbirine bağlanan mermer sütunlara oturmaktadır. İki katlı olan kasrın zemin katında üst kata çıkan merdivenler görülmektedir. Kasrın ikinci kat
pencereleri caminin pencerelerinden farklı olarak
dikdörtgen formda düzenlenmiştir (Fotoğraf 3).
Batı kanadı padişahın kullandığı dairelerden meydana gelirken, doğu kanadı devlet erkanına ayrılmış, bu iki kanat harem kısmında bir ara mahfille
birbirine bağlanmıştır.
Harem (harem-i enderun) dikdörtgen bir plan
arz etmekle beraber yekkubbe bir örtü sistemine
sahiptir (Çizim1). Kubbe dört büyük kemer üzerine, dairevi kemerli pencerelere sahip kasnağı
ile oturmakta ve kubbeye geçişler aslan göğüsleri
(pandantif ) vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kasnakta
yer alan pencere düzeni bir pencere, bir payanda
şeklinde devam etmektedir (Fotoğraf 4). Bu payandalar kasnak boyunca bir sütun düzeni göstererek “s” formunda devam eder, kubbeye ulaşır
ve gövdesi armudi formlu alemlerle sonlanırlar.
Buradaki alemler ile kubbe alemi arasında form
farklılığı görülmektedir. Söz konusu olan ve kubbeyi bir tacın çıkıntıları gibi tezyin eden alemlerin
formu temel olarak; kaide, armudi gövde, yedi adet
kıvrımdan oluşan bir bilezik ve son olarak yine
8

Eyice, s. 275.
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küre bir tepelikten müteşekkildir. Kubbe alemi
ise klasik dönem hilallerinden farklı olarak uçları
dışa bükülen ve merkezinde bir yıldız yer alan hilal
formu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek kubbe
kasnağında yer alan “s” kıvrımlı payandalar, gerek
armudi formlu alemler, gerekse kubbeyi taşıyan
kemerlerin köşelerinde yer alan bektaşi kuleleri
form açısından Osmanlı Mimarisi için Geç Barok
etkisini bütüncül bir tema içerisinde yansıtmaktadır. Kemerleri taşıyan payelerin birer uzantısı olan
bektaşi kuleleri Barok payandalarla kubbe kasnağına bağlanmaktadır. Bu kemerler uçlarında volütlerle sonlanmaktadır (Fotoğraf 4). Kubbeyi taşıyan dört adet büyük kemer tezyini olarak Barok
ve Ampir-empire- üslubun niteliklerini taşımakla
birlikte, kademeli bir şekilde oluk ve kaval silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer yüzeyi Batılılaşma dönemi mimarisi için öncü mahiyetinde olan
Nuruosmaniye Camiin’nde gördüğümüz kubbeyi
taşıyan kademeli silmeli kemerleri anımsatmaktadır (Fotoğraf 5). Bu silmeler küçük boyutlu konsol
sırası ile taşınırken, kilit taşında yer alan kıvrımlı
akantus yaprağı, kemerin etrafını bir dantel gibi
dönen mermer korkuluğun merkezinde yer alan
yıldız motifi ile bir kontrast oluşturmaktadır (Fotoğraf 4). Son dönem mimarisi için Barok, Rokoko,
Ampir üslup ayrımına gitmek ne derece doğru bir
yöntemdir, sorgulanmalıdır. Çünkü Batı’da birbirini takiben gelişen ve birer temeli olan bu üsluplar
adeta toplu halde ithal edilerek Osmanlı Mimarisi’ne nüfuz etmiş, temelinin olmadığı bir ortamda
tutunmaya çalışmışlardır. Bu durumda felsefi bir
temeli olmayan bu üsluplar yoruma açık bir hale
gelmiş, dolayısıyla birçok yapıda farklı halde uygulanabilmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında Batılılaşma dönemi mimarisi için hem Barok, hem de
Ampir üslupların aynı yapıda görülebilmesi gayet
tabii bir durumdur. Nusretiye Camii için Barok
ve Ampir etkilerin örtü sisteminde yoğunlaştığını, cephelerde ve minarelerde, haremde ve kasr-ı
hümâyûnda görüldüğünü söyleyebiliriz.

Haremi örten kubbeden başka yapıda sadece
kuzey cephede yer alan üç açıklıklı giriş sofasında
kubbe kullanılmıştır (Çizim1). Burada kare kesitli
sütunlar, kasr-ı hümâyûnun dikdörtgen pencereleri, girlandlı korkuluklar Ampir etkiyi ön plana
çıkarırken, giriş sofasının tonoz ile değil de kubbe ile örtülmesi eski ile yeni arasında bir kontrast
meydana getirmektedir. Kuzey cephe duvarı ve giriş sofası arasında tekne tonozlarla örtülü bölüm,
haremi kuzeye doğru genişletmektedir. Caminin
tüm cephe pencereleri ve kubbe kasnağındaki pencereler haremden bakıldığında toplam beş pencere
sırası olarak yapıyı aydınlatmaktadır. Birinci sıra
pencereler düz atkı kemerli iken diğer tüm cephe
pencereleri yuvarlak kemerlidir. Doğu ve Batı cephelerinde yan sofaların hemen üstünde görülen
pencere sırası birbirinden kare kesitli sütunçelerle
ayrılır. Pencerelerin yuvarlak kemerinde, kilit taşından başlayarak bir vazodan çıkarcasına yanlara
ve yukarıya yayılan yüksek kabartma stilize yapraklar cephede hareketliliği sağlayan önemli bir
faktördür. Bu yapraklardan ortadaki yukarı doğru
uzarken, iki yanında akantus yaprakları aşağı doğru sarkarak kıvrılır. Caminin batı cephesinin bir
kısmı kasr-ı hümâyûnun kanadı tarafından kesintiye uğramaktadır (Fotoğraf 6). Cephe düzeninin
kesintisiz bir şekilde görüldüğü tek cephe doğu
cephesidir (Fotoğraf 7). Güney cephede hakim
unsur dışarı çıkıntı yapan mihrap nişidir. Diğer
tüm cephelerden farklı olarak sadece mihrap cephesinde mihrap nişinin yarım kubbesi hizasına
yerleştirilen iki pencere fil gözünü andıran fakat
elips formlu pencereler olarak düzenlenmiştir.
Dışa taşkın mihrap nişi yüzeysel nimpayelerle beş
sağır nişe ayrılmakta ve her nişte birer pencere
olmak suretiyle iki pencere sırası oluşmaktadır.
Caminin ikişer şerefeli iki minaresi vardır. İlk
yapılan minareler arasına kurulan mahya ile kubbe
arasında yeterli mesafe olmadığından minareler
daha yüksek yapılmak maksadıyla 1826 yılının
Ekim ayının altıncı gününde alt şerefeye kadar
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yıkılıp yeniden inşa olunmuştur9. Minarelerin kaideleri masif bir şekilde yükselmekte ve armudi
formlu pabuç kısmına geçilmektedir. (Fotoğraf 3).
Pabuçlar üzerinde akantus yaprağı işlemeli kalın
damarlar yer almaktadır. Bu damarlar minare gövdesine geçişte volütlerle sonlanır. Silindirik minare gövdesi yivli bir düzenlemeye sahiptir. Şerefe
altına kadar kesintisiz devam eden yivler burada
kesilir ve önce girlandlı bir friz, sonra bir bilezik,
akabinde stilize yaprak dolgusu ile şerefe kısmı
gelmektedir. Şerefe korkulukları dalgalı bir forma
sahiptir ve üzerinde yine girlandlı bir kompozisyon görülmektedir (Fotoğraf 7). Birinci şerefeden
sonra devam eden silindirik gövde üzerinde yivler
tekrarlanmakta ve ilk şerefe düzenini tekrarlayan
ikinci bir şerefe gelmektedir. Petek kısmı gövdenin
yivli formunu devam ettirmekte ve külah kısmına
doğru yine girlandlı bir friz ile son bulmaktadır.
Külah ise gövdenin yivli formuna uygun olarak
kurşunla kaplanmış ve tepede bir alem ile taçlandırılmıştır.
Hareme giriş kuzey cephede yer alan basık
kemerli cümle kapısından yapılmaktadır (Fotoğraf
8). Bunun haricinde caminin doğusunda bir hünkar kapısı mevcuttur (Fotoğraf 9). Aynı zamanda
giriş sofasından yan sofalara geçit veren iki kapı
(Fotoğraf 10) ve bu sofalardan hareme açılan kapılar mevcuttur (Fotoğraf 11). Doğu sofasında ise
kasr-ı hümâyûna çıkan merdivenler görülmektedir. Üç kubbeli giriş sofasına -Barok mimaride
sıklıkla görülen- iki yönde kıvrımlı merdivenlerle
ulaşılmaktadır (Fotoğraf 12). Burada korkuluklar
üzerinde girlandlar görülür. Merdivenin bulunduğu bölümde iç içe geçen dairelerden müteşekkil bir
korkuluk yer alır. Kare kesitli sütunların başlıklarında volütleri birbirine bağlayan bir girland ve bu
girlandın ortasında bir salkım üzüm, alt kısmında
bir yaprak sırası bulunmaktadır. 2018 onarımlarında giriş sofası dairevi kemerlerinin arasına çelik
gergiler yerleştirilmiştir. Sütun başlıklarında, kapı
9

Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l Ceva-mi, Hadikatü’l
Ceva-mi (2. Bölüm),İstanbul, H. 1281, s.64.
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alınlıklarında genellikle kenger ve akantus yaprağının hareketli, “s-c” kıvrımlı kompozisyonları görülmektedir. Giriş sofasındaki bir başka tezyinat
öğesi kalem işleridir. Camiinin kalem işleri doksanlı yıllarda yapılan onarımlar10 ve 2018 yılında
tamamlanan onarımların ürünüdür. Kalem işleri;
kubbeye intikali sağlayan aslan göğüslerinde, kubbe içinde, eteğinde ve pencere alınlıklarında görülmektedir. Özellikle örtü sisteminde gördüğümüz
kalem işi tezyinatta hakim renk turuncu ve beyaz
olmakla birlikte turkuaz ve kırmızının tonları kullanılmıştır. Burada kullanılan motifler Türk İslâm
motiflerine yabancı unsurlardır. Revak kemerleri
iç yüzeyinde görülen kalem işlerinin genel teması;
kartuşlar içinde beş uçlu stilize yaprakların cepheden ve profilden tasviri ile kabara motiflerinin
tekrarlanmasıyla oluşturulmuştur. Kubbelerinin
geçişinde kullanılan aslan göğüslerinde kalem işi
teması; üçgen yüzeye yayılan stilize bitkisel motifler ve yine düğümlü geçmeli kompozisyon merkezinde istiridye formlu bitkisel motifler şeklindedir
(Fotoğraf 13). Kubbelerin eteklerinde ise palmetlerle sonlanan stilize bitkisel motifler görülürken,
bu kubbelerin merkezinde yine uçları palmetlerle
son bulan çok kollu bir kompozisyon bulunmaktadır. Giriş sofasında kalem işi süslemenin dışında
taş bezeme önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa
cümle kapısı ve yan sofalara geçilen kapılar taş
tezyinat açısından dikkat çekicidir. Cümle kapısı dıştan içe kademeli sütunçeli düzenleme içine
yerleştirilmiştir. Bu sütunçeler yaklaşık 30 santimlik bir kaideler üzerine oturmaktadır. Sütun başlıklarında yukarıda anlattığımız şekilde, volütleri
birbirine bağlayan bir girland ve bu girlandın alt
kısmında yaprak frizi görülmektedir. Sütunçelerin
gövdeleri nimpaye gibi düzenlenmiş ve yarım gövde olarak yüzeyden birkaç santim yükseltilmiştir.
Sütunçelerin başlıkları form açısından kare kesitli
olmayıp yarım daire formundadır. Cümle kapısı en tepede bir taç kısmı ile başlar. Burada kenger yapraklarından müteşekkil oval bir madalyon
10 Eyice, s. 275.
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görülmektedir. Esasen bu madalyonun içinde II.
Mahmud’un tuğrasını görmek beklenirdi fakat bir
tuğra vardı ise de akıbeti bilinmemektedir. Madalyonun çevresi kabarık ve kıvrımlı akantus yapraklarıyla çevrelenmiş ve tüm bu unsurlar taç kısmına
üçgen bir form kazandırmıştır. Akantus yapraklarının kalın dalları belirgin bir halde ele alınmış,
sağda ve solda bu dalların ucu kıvrılarak volütler
halinde sonlandırılmıştır. Taç kısmının hemen altında yapının inşa kitabesi yer almaktadır (Fotoğraf 14). Mermer kitabe taç kısmından bir korniş
ile ayrılmış, iki yanda “c” kıvrımlı volütlü akantus
yaprakları ile çerçevelenmiştir. Kitabe dört bölüme
ayrılmıştır ve toplam 24 kartuştan oluşmaktadır.
Kitabenin hemen altında sütunçelerin taşıdığı iki
korniş arasında bir dizi gül frizi görülmektedir. Bu
güller-kabaralar kapı ve pencere sövelerinin köşelerinde de kullanılmıştır. Karakteristik özellikleri;
içe doğu kıvrılan yapraklarıdır ve bu kabaraları
dönemin bir çok yapısında görmek mümkündür
-günümüz İstanbul Valiliği olan, dönemin Bâb-ı
Âli’sinin Gülhane tarafına bakan kapısı gibi-. Alt
tarafta basık kemerin ortasında bir kilit taşı görülür. Kemer ile sövelerin birleştiği noktada minder
yoktur. Yukarıdaki gül frizinde gördüğümüz kabaraların boyut olarak daha büyükleri kemer ile sövenin birleştiği noktalara yerleştirilmiştir. Kemer
ve frizli lento arasında kalan köşe kısımları volütlü bir merkezden dağılan akantus yapraklı kompozisyonlar ile doldurulmuştur. Cümle kapısının
ahşap kapı kanatları son derece sadedir. Cümle
kapısının iki yanında üçer pencere iki sıra olarak
yerleştirilmiştir. Bunlardan birinci sıradaki iki
pencere dikdörtgen formdadır. Mermer sövelerin
köşelerinde cümle kapısında kullanılan kabaralar
kullanılmıştır. Bu pencerelerin yuvarlak kemerli
alınlığı dış bükey bir bordür ile sınırlanmaktadır.
Son onarım çalışmalarında bu alınlıklara gri tonlarında, ortada bir vazoya bağlanan girlandlar ve
iki yana uzanan stilize yapraklar olmak üzere yeni
bir kalem işi programı uygulanmıştır. Fakat bu kalem işleri tamamen son onarımın ürünüdür. Üst

sıra pencereleri ise cümle kapısının kemer formunu tekrarlar. Söve köşelerinde kabaralar mevcuttur.
Giriş sofasının tüm pencereleri devrinin özelliklerini yansıtan metal şebekelere sahiptir. Mustafa
Rakım Efendi’ye ait ta’lik hattıyla yazılan kitabe
Hadîkat’ül Cevâmi’ de şu şekilde aktarılmıştır11 :
Topdan Tophâne’yi âbâd kıldı pâdişâh
Mısrâ’ ıyle eylemişdim vasf-ı âsâr-ı behîn
Câmi’i kalmışdı ancak anı da tekmîl idüb
Secde-i şükr itdi Mevlâ’ya cünûd-ı müslimîn
Görmedik mislin bi-Rabbi’l-Ka’be bu nev câmi’in
İşite işite dünyâ âsâr-ı selâtîn-i güzîn
Varsa çarhın beyt-i ma’mûrı bu da sânîsidir
Ba’d-ezin eflâke fahr itse nola rû-yı zemîn
Eyledi mihrâbına çâk-i girîbân âsumân
Oldı mânend-i şef îk ol matla’-ı nûr-ı mübîn
Minber oldu arş-ı Rahmâna mu’alla nerdbân
Gelse şâyândır hitâber itmeğe Rûhü’l- emin
Oldı her bir zerkârî birer mihr-i felek
Ziynet kürsîsidir reşk-i sipihr-i çârümîn
İki serv-i bâğ-ı dîn oldı minâreyn-i bülend
Ser-nigûn-i reşkidir tûbâ-yı Firdevs-i berîn
Câmi’i Nusret ola nâmı bu vâlâ ma’bedin
Eyleye bânîsini mansûr Rabbü’l- âlemîn
Haşredek dergâhını zâtıyle Mevlâ eylesün
Kıble-i ikmâl-i âlem muktedâ-yı ehl-i dîn
Vaktini hayr ü gazâya sarfdan dûr olmadı
Kışlada bu ma’bedinden fark ider ehl-i yakîn
İzzet ol beyt-i Hudâ’nın söyledim târihini
Câmi’-i Mahmûd Hân oldı mutâf-ı mü’minîn,
1241
Kitabede son mısra tarihi vermektedir ve harfler ebced hesabına göre 1241 yılını göstermektedir. Yan sofalara geçen kapılar giriş sofasında sağda
ve solda karşılıklı aynı aks üzerine yerleştirilmiştir.
Cümle kapısına oranla daha sade bir düzenleme
11 Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadîkat’ül Cevâmi İstanbul Camileri ve Diğer Dini Sivil Mimari Yapılar, İstanbul, 2001, s.
463.
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izlenen bu kapılar düzen açısından birbirini tekrarlar. Düz atkı kemerin sövelerle birleştiği köşelerde yine uçları içbükey olarak dışa taşırılmış
kabaralar görülür. Tepede akantus ve kenger yapraklarından mürekkeb bir taç mevcuttur. Üçgen
formlu tacın tepesinde soyut yapraklardan oluşan
bir düzenleme vardır. Buradan çıkan kıvrımlı yapraklar tacı çevrelemektedir. İki yanda içe doğru
kıvrılan akantus yaprakları görülür. Taç kısmının
hemen altında bir kitabe mevcut olmakla birlikte
kitabe altta ve üstte kornişlerle, iki yanda ise “s”
kıvrımlı akantus yapraklı bir düzenleme ile çerçeve içine alınmıştır ve koyu zemin üzerine altın
varaklıdır. Bu kapılardan sol taraftakinin kitabesinde Tirmizi’den aktarılan bir Hadis-i Şerif yer
alır12 (Fotoğraf 15). Kapının diğer yüzünde daha
basit bir düzenleme görülür. Burada yüzeyi ince
profillerle hareketlendirilmiş söveler, düz atkı kemer ve kitabeden müteşekkil bir kapı söz konusudur. Buradaki kitabede ise Buhari’den aktarılan bir
Hadis-i Şerif görülür13 (Fotoğraf 16). Sağ taraftaki
kapının kitabesinde ise “Her emire itaat et. Her
imamın arkasında namaz kıl.” ibaresi karşımıza çıkar (Fotoğraf 17).
Hünkar kapısı batı tarafta kasr-ı hümâyûna
geçiş sağlamaktadır. Barok unsurların ağırlıkta
olduğu bir düzenlemeye sahiptir (Fotoğraf. 9). İki
yanda kare kesitli sütunçeler ikişerli olarak yerleştirilmiştir. Bu sütunçelerin kaideleri ortaktır.
Barok etkisini vurgulayan dalgalı saçağın altında akantus yaprakları ve stilize bitki motifleriyle
oluşturulmuş bir bezeme kompozisyonu görülür.
Burada tek merkezden ışınsal kompozisyonda dağılan bitki motifleri dikkat çekici olup, Mahmud
Güneşi olarak anılan ışınsal kompozisyonlara bir
gönderme yapmaktadır. Saçağın hemen altında
yine akantus yapraklarının son derece kıvrımlı
ve hareketli bir çerçeveyle oluşturduğu madalyon
içerisinde “Allah te’ala buyuruyor ki.” ibaresi yer
alır. Bu ibare alttaki ayet kitabesine atıfta bulun12 Mevârit 13. : “Amellerin en hayırlısı ilk vaktinde kılınan namazdır.”.
13 Mevâkit 26. : “İki serinlik namazını kılan kimse cennete girer.”.
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maktadır14. İki korniş arasında alınan kitabe diğer
kapılarda olduğu gibi iki yanda stilize bitkisel motiflerle sınırlanmıştır. Kitabe koyu zemin üzerine
altın varaklıdır ve ayetin sonunda Mustafa Rakım
Efendi’nin imzası “Ketebehû Mustafa Rakım”
şeklinde yer alır. Hemen altında yer alan frizde
tıpkı cümle kapısında gördüğümüz gibi uçları iç
bükey kıvrılan güllerden müteşekkil bir friz yer
alır. Bu motiflerin arasına girlandlar yerleştirilmiştir. Kapı kemeri Barok vurgunun güçlendiği
bir noktadır. Dalgalı bir forma sahip olan kemeri
dilimli kemer olarak nitelendirmek mümkündür.
Cümle kapısında olduğu gibi köşelerde kalan boşluklar son derece hareketli kıvrım yapraklarla doldurulmuştur. Diğer kapılardan farklı olarak kemerin sövelere oturduğu kısımda kabara yerine basit
profilli minderler kullanılmıştır. Ahşap kapı altta
ve üstte kartuşlarla hareketlendirilmiştir.
Cümle kapısından hareme (harem-i enderun)
geçildiğinde haremi kuzeye doğru genişleten bir
bölüm görülmektedir. Tonozlu birimlerin bulunduğu bölüm iki katlı olup üst kat mahfil olarak
düzenlenmiştir. Bu mahfil bölümü aynı zamanda
kasr-ı hümâyûnun doğu ve batı kanadını harem
içinde birbirine bağlayan bölümdür. Mahfil bölümü dıştan tekne tonoz, içten eliptik kubbelerle
örtülmüştür. Mahfilin orta birimi diğer iki birime
oranla daha geniş tutulmuştur. Mahfilin korkuluk
levhaları giriş sofası korkuluklarında olduğu gibi
girlandlarla bezenmiş olup orta birimin korkuluğunu hareme doğru oval formlu bir çıkıntı oluşturmaktadır. Mahfil katını zemin katta iki büyük
“t” kesitli paye ve bunların arasında daha küçük
iki kare kesitli paye taşımaktadır. (Fotoğraf 18).
Üst kat mahfilinin altında girişin sağlı sollu iki yanında bugün müezzin mahfili ve bayanlar mahfili
olarak kullanılan maksureler vardır ve geç dönem
eklemeleridir. Bu maksurelerin olduğu kısımlardan yani girişin sağlı sollu iki yanında üst kata çı14 Mü’minûn Suresi 29. Ayet: “Rabbim! Beni bereketli bir yere
indir; en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.”.
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kış veren yuvarlak kemerli açıklığı ile iki merdiven
görülür.
Harem kubbe kasnağındaki pencereler dahil
olmak üzere toplam beş pencere sırası ile aydınlanmaktadır. Haremde kalem işi bezemenin görüldüğü bölgeler genellikle ana kubbe ve mahfil
eliptik kubbelerinin içi, intikal unsurları, pencerelerin etrafıdır. Daha evvel de belirttiğimiz gibi
yapının kalem işi programı önce doksanlı yıllarda
yapılan onarımlar, daha sonra 2018 yılı onarımları
sonucu değişmiştir. Özellikle harem kısmında bulunan kalem işi tezyinat tamamen farklı bir programla ele alınmıştır. Günümüzde harem duvarlarının mermer kaplı alt seviyesinden sonrasına sıva
üzerine kalem işi uygulanarak mermer görünümü
kazandırılmıştır. Bu vesile ile tarihi eserlerimizin
onarımlarında uygulanan tezyinat programlarının günümüzde inşa olunan yeni bir camide görebileceğimiz tezyinat programlarından pek farkı
olmadığını görmüş oluyoruz. Yapının 2018 onarımından önceki halini gösteren ve günümüz halini gösteren iki fotoğrafı sizlerle paylaşmak daha
somut bir etki oluşturacaktır (Fotoğraf 19-20).
Kuşak yazısının üzerindeki tüm pencereler kalem
işi ile tezyin olunmuştur. Yuvarlak kemerli pencerelerde kalem işi kenar suyu (bordür) pencerelerin
iki yanına uygulanmıştır. Pencerelerin üstünde ise
alt sıra pencerelerinin mermer alınlıklarında gördüğümüz kompozisyona benzer bir süsleme kompozisyonu kalem işi olarak uygulanmıştır. Aslan
göğüsleri üzerinde Allah (Cc.), Hz. Muhammed
(Sav.), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (Ra.) isimleri
çelenkli madalyonlar içinde koyu zemin üzerine
altın varaklı olarak yazılmıştır. Kubbe kasnağının
hemen altında yer alan kafa tahtı (kedi yolu) yaprak bezemeli küçük konsollarla desteklenmektedir. Burada demir korkuluklar tavus kuşu figürünü
andıran stilize bir motifle oluşturulmuştur. Demir
korkuluklar birbirinden kare kesitli mermer babalarla ayrılmıştır. Kubbenin merkezinde yer alan
yaprak motifli dekoratif madalyon altın yaldızlıdır. Kubbede görülen kalem işi bezemelerin geç

dönemlerde değiştiği onarımlar esnasında çekilen bir fotoğraftan anlaşılmaktadır (Fotoğraf 21).
Günümüzde kubbe yüzeyinde gördüğümüz kalem
işleri üst üste binen sıva katmanlarının altında çıkan ve kronolojik olarak daha erken bir dönemi
işaret eden özelliklere sahiptir (Fotoğraf 22). Alt
sıva katmanlarında görülen kalem işi kompozisyon günümüzde üzerinden geçilerek yenilenmiştir.
Bu kalem işleri, yapı ile Ampir üslubu arasında;
koyu renkler ve pastel tonlarla, yer yer girlandlar,
püsküllü perdeler ve stilize bitkisel motiflerden
müteşekkil bir kompozisyon ile uyumlu bir şema
oluşturmaktadır.
Zemin katı ve ikinci katı belirten silme haremi çepeçevre dolanmaktadır. Birinci silmeye kadar
harem duvarları mermer ile kaplanmış olup bu kat
pencereleri tabii olarak diğer pencerelerden hem
malzeme hem de tezyinat olarak farklılık arz eder
(Fotoğraf 24). Söz konusu pencerelerde en dikkat
çeken tezyinat unsuru merkezde yer alan süslü bir
vazodan birer kulp uzantısı gibi yanlara uzanan
kıvrık dallı kompozisyondur. Kompozisyon dış
bükey bir bordür ile sınırlanan yuvarlak kemerli
alınlığın merkezinde yer almaktadır (Fotoğraf 24).
Geçmişini Antik Dönem’e kadar götürebileceğimiz bu motif şüphesiz ki Batılılaşma dönemi
mimarisine Avrupai etkilerle birlikte gelmiştir
(Fotoğraf 25). Bu durum tarihin tekerrür etmesine
güzel bir örnektir. Böylelikle ikinci kez aynı motif
İslam Mimarisi içinde kullanılmıştır. Diğer bir örneği ise Emeviler Dönemi’nde Kubbetü’s Sahre’de
görülmektedir. Pencerelerin hem taş tezyinatı
hem de altın yaldızları Barok üslubun süslemeci
eğilimine güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Altı sıra pencerelerin biraz üstünde Mustafa
Rakım Efendi’nin son dönem hatlarından olan
yazı kuşağı mahfil katı hizasında, hünkar mahfilinin dışa taşan kafesinin dibinden başlayıp kesintisiz bir şekilde köşe payesine kadar devam eder.
Burada küçük bir kesintiden sonra minber külahının arkasından devam ederek mihrap sofasına
(şah niş) ulaşır. Burada nimpayeler tarafında kesi-

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Dursun ARSLAN
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len kuşak, sofaya geçiş yaptığında iç bükey bir yüzey üzerinde ilerler, mihrap aksına yakın bir yerde
“s” (deve boynu) çizerek esas seviyesinden yükselir,
mihrap aksı boyunca devam ettikten sonra tekrar
“s” çizerek esas seviyesine geri döner ve aynı şekilde
mahfil katına kadar ilerlemeyi sürdürür (Fotoğraf
26). Mustafa Rakım Efendi’nin Nusretiye Camii
hatları, hem kendisinin hem de Osmanlı Hat Sanatı’nın en olgun eserlerinin içinde değerlendirilmelidir. Celi sülüs hat ile koyu zemine hakkedilen
yazılar altın varaklıdır. Haremde kuşak yazısından
başka hat örnekleri mihrap ve minber üzerinde,
yan sofalara geçiş kapılarının kitabelerinde, üst
kat mahfilinde kasr-ı hümâyûnuna geçiş kapılarının kitabelerinde ve kuzeydoğu payesi üzerinde
kuşak yazısının sonunda konumlanmış eliptik bir
madalyonun içinde yer alan hattat imzası olarak
karşımıza çıkmaktadır. (Fotoğraf 27).
Mermer mihraba baktığımızda dönemi itibariyle öncülü ve ardılı olacak mihraplara oranla
sade bir düzenleme göstermektedir (Fotoğraf 28).
İç bükey bir şahniş içine yerleştirilen mihrabın
yanlarında kare kesitli ve dairevi sütunçeler görülür. Bombeli kaideleri akantus yapraklarıyla müzeyyendir. Sütun başlıkları karakteristik açıdan
yapının diğer sütun başlıklarını tekrarlamaktadır.
Mihrap kavsarası dairevi kemerli olup yedi dilimlidir. Kavsarada tek süsleme unsuru kavsaranın
merkezinde yer alan istiridye formlu bir yaprak
motifidir ve köşelikler yaprak motifleriyle doldurulmuştur15. Mihrabın taç kısmı, birinci sıra pencerelerinin alınlığında olduğu gibi vazo ve ondan
çıkan “c-s” kıvrım dal ve yapraklardan oluşan kompozisyonun tekrarından ibarettir. Hemen altında mihrap kitabesi yer almaktadır. Kitabede Âl-i
İmrân Suresi’nin 39. Ayeti Mustafa Rakım Efendi’nin kalem-i eseridir. Camide Rakım Efendi’den
başka, Mehmed Haşim ve Recâi Şâkir efendilerin
hatları mevcuttur16. Mihrabın iki yanında armudi
formda bir tür yeşil mermerden yapılan şamdanlar
15 Âl-i İmrân Suresi’nin 39. Ayet: “O mâbedde durmuş namaz
kılarken melekler ona şöyle seslendiler.”.
16 Eyice, s. 275.
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altın varaklı olup dönemin özelliklerini göstermektedir.
Mermer minber klasik ölçülere bağlı kalmakla
birlikte tezyinatta yoğun bir Barok ve Ampir etkisi izlenir (Fotoğraf 29). Minber kapısında kabarık
bir palmet gibi düzenlenen taç kısmına, akantus
yapraklarının “s-c” kıvrımları ve volütlü hareketler Barok bir özellik kazandırmıştır. Tacın hemen
altında yer alan aynalık kısmındaki kitabesinde,
yine koyu zemin üzerine varaklı “Kelime-i Tevhid”
mahkuktur (Fotoğraf 30). Kitabe yanlarda akantus
yaprakları ile sınırlanmıştır. Korkuluk birbirini
takip eden akantus yaprakları ve çan çiçekleri ile
kırık çubukların oluşturduğu bir zikzak hattını takip ederler. Üçgen aynalık lotus, palmet ve akantus
yapraklarından mürekkeb bir demet düzenlenmesi
ile karşımıza çıkmaktadır. Minberin altındaki süpürgelikte yuvarlak kemerli pencerelerin arasında
sütunlu bir düzenleme görülmektedir. Pencereler
zeytin ve defne yapraklı bordürlerle çevrelenmekte, dekoratif sütunlar stilize yapraklar ile hareketlendirilmektedir. Minberin gösterişli köşkünü yine
kare kesitli sütunlar taşımaktadır. Sütun başlıkları
bitkisel düzenlemeleri ve volütleri ihtiva eder. Bu
sütun başlıklarının arasına girlandlar gerilmiştir.
Düz atkılar ve kaval silmesi ile hareketlendirilen
platform üzerinde kaburgalı külah yükselmektedir. Tepede alemle sonlanan külahın başlangıcında
dalgalı ve yapraklarla süslü bir friz görülür. Külah altın yaldızla süslenmiştir. Külahın yükseldiği
platformun dört tarafında bitkisel düzenlemeli taçlar yer alırken, köşelerde kozalak formunda
topuzlar görülmektedir. Minberin altındaki geçit
basit bir şekilde düzenlenmiş yuvarlak kemerli bir
kapı şeklindedir.
Mermer vaaz kürsüsü haremin doğu duvarında konumlandırılmıştır (Fotoğraf 31). Dalgalı bir
forma sahip olan kürsünün gövdesi genel olarak
üç frize bölünmüştür. Orta friz süslemesiz bırakılmıştır. Süsleme unsuru olarak akantus yaprağı
motifi yoğunluk göstermekle birlikte ritmik bir
sıra ile birbirini tekrar eden demetler şeklinde
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kullanılmıştır. Kürsü ile zemin ilişkisi bir ayakla
sağlanmıştır. Yuvarlak kemerli nişi pencerelerin
alınlığına kadar devam etmektedir. Bu kemerin
akantus yapraklarıyla bezeli bir kilit taşı vardır.
Mahfil-i hümâyûn, kasr-ı hümâyûnun batı kanadında yer almakta ve kafesi hareme doğru çıkıntı yapmaktadır (Fotoğraf 32). Üsküf (taç) kısmında
sırayla kozalak formlu topuzlar ve akantus yapraklarından müteşekkil demetler kullanılmıştır.
Sütun başlıklarının arasına gerilen perde motifli
bir friz görülmektedir. Cephesi kare kesitli sütunlarla üçe ayrılan mahfil-i hümâyûnun köşeleri oval
olarak dönülmüştür. Korkuluğunda girlandlı ve
frizli bir düzenleme görülmektedir. Armudi forma sahip sütunçe kaideleri akantus yapraklarıyla
hareketlendirilmiştir. Mahfil-i hümâyûnun kafesi
yekpare pirinçten ve altın varaklıdır17. Pirinç kafes
mahfili tam kapatmaz. Mahfilde genel itibariyle
Ampir üslubun yoğun olduğu söylenebilirse de
Barok etkinin devam ettiğini vurgulamak gerekir.
Muvakkithane ve sebil ilk zamanlar caminin
karşısında konumlandırılmışken, Sultan Abdülaziz Dönemi çevre düzenleme çalışmalarında
bugünkü konumuna, caminin doğusundaki şadırvanlı avluya taşınmıştır (Fotoğraf 33). Muvakkithane ve sebil ön cephede içten oval dıştan dalgalı bir şema çizerken, yan ve arka cepheleri düz
hatlarla devam etmektedir (Çizim 2). Cephelerde
yoğun bir Barok etkisi görülmektedir. Muvakkithane ve sebile tıpkı caminin inşa kitabesinde olduğu gibi İzzet Efendi tarih düşmüştür. Dalgalı cephede yer alan yuvarlak kemerli pencereler camide
gördüğümüz sütunçelerle ayrılmış, pencerelerin
üzerinde dolanan dalgalı bir friz üzerine cephenin
bombeli formuna uygun olarak kitabeler yerleştirilmiştir (Fotoğraf 34). Pencereleri birbirinden ayıran sütunçelerin başlıkları volütlü ve gilandlı bir
düzenleme ile Ampir etkisi göstermektedir. Kitabe ile pencerelerin arasında kalan frizde kabara ve
17 Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadîkat’ül Cevâmi, (2. Bölüm),
İstanbul, H. 1281 s. 64. “ …mahfil-i hûmayun minber tarafında
olup kafesi yekpare pirincden oyma ve yaldızlıdır.” şeklinde aktarılmaktadır.

girlandlar birbiri ardına kullanılarak bir süreklilik
sağlanmıştır. Süsleme detayları ve plan şeması
itibariyle birbirini tekrarlayan sebil ve muvakkithane pencerelerinin demir şebekeleri altın varaklıdır. Her iki yapıya da sade düzenlemesiyle ahşap
kanatlı kapılardan girilir. Külahla örtülü muvakkithane ve sebilde hafif dışa taşkın basit profilli
bir saçak görülmektedir. Sebilin arka cephesinde
bir dizi çeşme yer alır. Çeşmelerin aynalıkları dikdörtgen şemada olup sövelerinin birleşme köşeleri
belirtilmiştir fakat günümüzde çeşmeler aktif değildir (Fotoğraf 35).
Yeterli alan olmadığından şadırvan caminin
doğu tarafında yapılmıştır (Fotoğraf 36). Avlu
zemininden yaklaşık 10 santimlik bir platformla
yükseltilmiştir. Dıştan sivri bir külah, içten yayvan bir kubbe ile örtülüdür. 10 adet daire kesitli
sütun tarafından taşınan sivri külah muvakkithane ve sebilin külahıyla benzerdir. Sütun gövdeleri daire kesitli olmasına karşın kaideler kare kesit
arz etmektedir. Mermer havuz on iki kenarlıdır
ve bir kaidesi mevcuttur. Bu sütunların yuvarlak
başlıkları üzerine gayet sade ve yüzeysel olarak altı
kollu yıldızlar işlenmiştir. Tezyini bir öge bulundurmayan mermer havuzda aynalıklar belirtilmemiştir. 1850-55 yıllarına ait olduğu tahmin edilen
fotoğraflarda şadırvan külahında yapıda kullanılan diğer alemlerden farklı, günümüze gelmeyen
ışınsal şemada bir alemin olduğunu görüyoruz. Bu
alemin külahla birleşme kısımları akantus yapraklarıyla süslenmiştir (Fotoğraf 37). Buna benzer bir
alem bugün II. Mahmud’un türbesinin kubbesinde de görülmektedir. Aynı fotoğrafta külahın saçaklarının hemen altında friz şeklinde bir duvar
resmi panoramik olarak şadırvanı dolanmaktadır.
Osmanlı mimarisinde şadırvanların resimle süslenmesi nadir ve önemli hadiselerdir. Bu duvar
resmi fotoğraftan okunabildiği kadarıyla içinde
mimari ögeler bulunan bir manzara temasına sahipti fakat maalesef günümüze ulaşamamıştır.
II. Abdülhamid Dönemi’nde caminin önüne
yapılan ve caminin estetik hüviyetine uygun bir
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şekilde tasarlanmış, Barok ve Ampir üsluptaki
çeşme 1897 tarihli olup “Hamidiye Çeşmesi” olarak anılmıştır18 (Fotoğraf 38). Çeşmede kademeli
ve eklektik bir örtü sistemi dikkati çekmektedir.
Burada en tepede küçük boyutlu bir soğan kubbe
ile aynalı tonozun birleşiminden meydana gelen
farklı bir uygulama görülmektedir. II. Abdülhamid dönemine kadar bu tarz bir uygulama görülmemesinden yola çıkarak bu dönemde Payitaht’ta
yaygın olan Oryantalist üslubun bir etkisi olduğu
düşünülebilir (Fotoğraf 39). Geniş saçakları ve hareketli süsleme programıyla çeşme, plan itibariyle
dikdörtgen bir şemayı ihtiva etmekte ve dört cephesinde çeşme bulunmaktadır. Profilli silmelerle
hareketlendirilmiş ön ve arka cephede oluk silmeli
geniş bir niş oluşturulmuştur. Nişin içi boşaltılarak bir açıklık meydana getirilmiş, açıklık üst köşelerde volütlü konsollarla desteklenmiştir. Dört
köşede kare kesitli ve dairevi başlıkları olan daire
kesitli sütunçeler dönemin özelliğini yansıtmaktadır. Burada kaidelerde akantus yapraklı düzenlemeler ve sütun başlıklarında akantus yapraklarının
kıvrılmasıyla oluşan volütler arasında gerilmiş girlandlar Ampir etkiler göstermektedir. Dört cephede kitabeler mermer üzerine mahkuk olup ilk
haliyle koyu zemin üzerine altın varaklı olduğu
eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Tüm kitabeler “c” kıvrımlı-volütlü bitki dalları ve yapraklarla tezyin edilen kartuşların içinde yer almaktadır.
Kitabelerin bulunduğu yüzey tüm cephelerde
çökertilmiş olup iki yanında “s” kıvrımlı akantus
yaprakları görülmektedir. Cephedeki açıklık metal şebekelerle adeta bir dantel gibi işlenmiştir. Bu
metal şebekenin merkezinde yer alan daire biçimli
kasnakta, bir zamanlar Sultan II. Abdülhamid’in
tuğrasının olduğu eski fotoğraflardan anlaşılmakla
birlikte günümüze bu tuğra yerinde bulunmamaktadır (Fotoğraf 39). Taç kısmı “s” kıvrımlı dallar
ve akantus yapraklarıyla düzenlenmiştir ve orta18 M. Burak Çetintaş, Dolmabahçe’den Nişantaşı’na, İstanbul,
2005, s. 152.
- Hamidiye Çeşmesi için bir başka tarih Tahsin Öz tarafından “1901” olarak aktarılmaktadır. Bkz. Tahsin Öz, İstanbul
Camileri, Ankara, 1997, s. 30.
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sında; aslında köken itibariyle Doğu’dan gelen
fakat uygulama biçemi olarak Barok etkili meyve küfesi ve içinde çeşitli meyveler görülmektedir.
Aynalık iki yanda kare kesitli sütunçelerle çerçevelenmiş ve Oryantalist ektili bir kemer ile hareketlendirilmiştir. Bu kısmının iki yanında süsleme
unsuru olarak kullanılan küçük nişler Hamidiye
Türbesi’nin cephesinde gördüğümüz çeşmelerin
adeta birer minyatürü niteliğindedir ve daha çok
Rokoko üslubunda gördüğümüz bir uygulama
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum dönemin
beğenisinin farklı eserlerde karşımıza çıkması konusunda güzel bir örnek teşkil eder. Arka cephede ön cephedeki çeşme düzenlemesinin simetriği
olması gerekirken bu kısım bugün boştur. Fakat
bu cephede yer alan tahrip olmuş tekneden anlaşıldığına göre burada da ön cephedeki gibi bir
çeşme düzenlemesi olmalıydı. Çeşme istimlak çalışmaları neticesinde yerinden sökülüp Maçka’ya
taşınmıştır. Genel hatlarıyla Barok ve Oryantalist
etkilerin ağırlıkta olduğu çeşmede yer yer Ampir
etkileri görülmektedir. Günümüzde ciddi hasara
uğramış olan çeşme Osmanlı Son Dönem çeşmeleri arasında farklı ve önemli bir örnektir.
Nusretiye Camii Geç Barok ve Ampir üsluplarının mimari ve süslemede kullanıldığı önemli bir
örnektir. Yapının tezyinat programına baktığımızda; zamanla değişmesi zor olan taş tezyinat büyük
oranda özgünlüğünü ve tarihselliğini muhafaza
ederken, kalem işi tezyinat için ne yazık ki aynısını söylemek mümkün değildir. Bir sanat eserini
yapıldığı dönemin politik ve ses getiren olaylarıyla bağdaştırmak her zaman tutarlı bir sanat tarihi sistematiği olmayabilir. Dolayısıyla Nusretiye
Camii’nin adı ile “zafer” yakıştırması; işte böyle
bir durumda gerek anlamsal gerekse pratik açıdan
tutarsızlık göstermektedir. Sultan II. Mahmud
Dönemi’nin politik arayış ya da anlayışları her ne
olursa olsun Nusretiye’nin bir ibadet mekanı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan algılamak ve
bu minvalde yorumlamak gerektiğini düşünmekteyiz.
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Çizim 1: Nusretiye Camii planı (Aslanapa).

Çizim 2: Nusretiye Camii sebili planı (Şerifoğlu).
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Çizim 3: Nusretiye Camii şadırvan planı (Tali).

Fotoğraf 1: Nusretiye Camii’nin ilk halini gösteren bir fotoğraf. (1850-1855)
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Fotoğraf 2: Sultan Abdülaziz (1861 -1876) dönemi çevre düzenleme çalışmaları sonrası.
(Sebah & Joaillier, 1880-1900, Library of Congress Photographs Archive)

Fotoğraf 3: Kuzey cepheye bakış.
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Fotoğraf 4: Bektaşi (ağırlık) kuleleri ve kuleleri kubbe kasnağına bağlayan payandalar.

Fotoğraf 5: Nuruosmaniye Camii ve kubbeyi taşıyan kemerlerin kademeli silmeleri.
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Fotoğraf 6: Batı cephesinden pencere düzenini gösteren fotoğraf.

Fotoğraf 7: Nusretiye Camii Doğu cephesinden görünüm.
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Fotoğraf 8: Nusretiye Camii cümle kapısı

Fotoğraf 9: Nusretiye Camii hünkar kapısı.
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Fotoğraf 10: Yan sofalara geçiş kapıları.

Fotoğraf 11: Yan sofalardan hareme geçilen kapı.
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Fotoğraf 12: Kuzey cephede merdivenler.

Fotoğraf 13: Giriş sofasında görülen kalem işleri.
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Fotoğraf 14: İnşa kitabesi ve cümle kapısından detay.

Fotoğraf 15: Doğu sofasına geçiş kapısı kitabesi.
ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

Dursun ARSLAN
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Fotoğraf 16: Doğu sofasına geçiş kapısının iç yüzündeki kitabe.

Fotoğraf 17: Batı sofasına geçiş kapısı kitabesi.
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Dursun ARSLAN

Fotoğraf 18: Harem kıble duvarından görünüm.

Fotoğraf 19: Harem kalem işi programı 2018 onarımları öncesi.
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Fotoğraf 20: 2018 onarımları sonrası kalem işi programı. Mihrap duvarından görünüm.

Fotoğraf 21: Onarımlar esnasında kubbedeki kalem işi bezemenin değiştiğini gösteren fotoğraf. (Avunduk Mimarlık
Arşivinden)
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Fotoğraf 22: Nusretiye Camii kubbesi ve intikal elemanları.

Fotoğraf 23: Doğu harem duvarından görünüm.
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Fotoğraf 24: Batı harem duvarından görünüm.

Fotoğraf 25: Harem pencere alınlığından detay.
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Fotoğraf 26: Kuşak yazısının mihrap nişinde kavisli hareketi.

Fotoğraf 27: Kuşak sonunda hattatın madalyon içindeki imzası.
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Fotoğraf 28: Nusretiye Camii mihrabı.

Fotoğraf 29: Nusretiye Camii minberi.
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Fotograf 30: Nusretiye Camii minber detayı.

Fotoğraf 31: Nusretiye Camii vaaz kürsüsü.
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Fotograf 32: Nusretiye Camii hünkar mahfili.

Fotoğraf 33: Nusretiye Camii sebil ve muvakkithanesinin konumu.
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Fotoğraf 34: Nusretiye Camii muvakkithanesi.

Fotoğraf 35: Nusretiye Camii sebil arka cephesi.
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Fotoğraf 36: Nusretiye Camii şadırvanı.

Fotoğraf 37: Nusretiye Camii şadırvanı. ( James Robertson 1850-55)
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Fotoğraf 38: Nusretiye Camii önünde Hamidiye Çeşmesi’nin açılışı 1897.

Fotoğraf 39: Hamidiye Çeşmesi, Maçka’ya taşındıktan sonra.
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İPEK YOLUNDA TÜRK
KERVANSARAYLARI KÜLTÜR GEZİSİ
(11-17 EYLÜL 2017)
Elif Ceylan EROL*
GİRİŞ
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 11-17 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen “İpek Yolunda Türk Kervansarayları Kültür Gezisi” Türkiye’nin değişik üniversitelerinde sanat tarihi,
mimarlık, tarih gibi değişik disiplinlerde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gezi boyunca Sayın Prof. Dr. Gönül CANTAY gezi ekibine kıymetli bilgiler aktarmıştır. Gezinin ana temasını ticari, askeri, sosyal açıdan önemli olan
kervansaray yapıları oluştursa da gezi güzergahında zaman elverdiği ölçüde Türk-İslam sanatı ve
Anadolu kültürü için kadim değerler taşıyan diğer yapı türleri de ziyaret edilerek belgelenmiştir.
Kurum tarafından 2016 yılında düzenlenen çini temalı gezi ile 2017 yılında düzenlenen darüşşifa ve medrese temalı geziye katılma fırsatı da bulmuş bir sanat tarihi araştırmacısı olarak
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na ve gezide emeği geçen kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimi
sunarım.

*

Tarafımca hazırlanan bu raporun amacı gezi sırasında yerinde görüp belgeleme fırsatı bulduğum tarihi eserleri kısaca tanıtarak gerek gezi sırasında gerek sonrasında fotoğraflarımı değerlendirerek edindiğim gözlemleri sunmaktır. Bu amaçla ziyaret edilen yapılar mimari türlerine
göre sınıflandırılarak rapor sonunda gerek kendi aralarında gerekse Türk sanatı içerisindeki yerleri
konusunda genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sırasında özellikle Mayıs 2017

Arş. Gör. - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü. e-posta: mgeecey@gmail.com  
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tarihinde yapılan medrese ve darüşşifa temalı geziden edindiğim deneyimler bölgesel üslupları tanımlama konusunda yol gösterici olmuştur.
Hazırlanan raporda öncelikle gezi sırasında
kentlere ve kültürel yapıya dair edinilen şahsi gözlemler aktarılmış, akabinde ziyaret edilen yapılar
mimari türlerine göre sınıflandırılarak kısaca tanıtılmış ve gözlemler aktarılmıştır. İlgili eserler
daha önce pek çok akademik çalışmada detaylı
olarak incelendiği için burada detaylı ve kitabî bir
tanıtımdan ziyade kişisel değerlendirmeler kısaca
sunulmuştur. Yapıların tarihi bilgilerinin öğrenildiği kaynaklar dipnot olarak verilmiş ve çalışma
sonunda kaynakçaya eklenmiştir.
GEZİ SIRASINDA ZİYARET EDİLEN
ESERLER
Camiler
Adana Ulu Cami külliye içerisinde yer almaktadır. Manzumede yer alan Küçük Mescit 1493,
Ulu Cami ve türbe 1508 tarihli olup yapının batı
taçkapı ilavesi 16. yüzyılda olmuştur. ilk bani Ramazanoğlu Halil Bey ikinci bani ise oğlu Piri
Paşa’dır.1 Yapı plan olarak dikdörtgen bir avlu ile
bunun güneyinde yer alan harimden oluşmaktadır.
Yapının avlusuna doğu ve batı cephelerde yer alan
birer portalle ulaşılmaktadır. Doğu portalin yanında minare yer almaktadır ve bu portal mukarnas
kavsarası, iki renkli taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Kare kaide üzerine sekizgen gövdeli minare
mukarnaslı şerefesi, iki renkli taş işçiliği ile girişle
bütünlük sergilemektedir. Yapının batı portali de
mukarnas kavsaralı olmakla birlikte doğu kapıda
görülen iki renkli taş işçiliği burada sadece giriş
kapısının basık kemerinde yer almaktadır. Mukarnas kavsara sepet kulbu ve sivri kemerli bir çerçeve içerisine alınmıştır. Portal üst seviyede dilimli
dendanlar ile sonlanmıştır. Bu giriş üzerinde yer
1

Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Adana, Ankara,
2010, s. 5.
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alan kulevari mukarnaslı kubbe Anadolu’da ünik
bir örnektir. Bu örtünün kaidesinde dilimli kemer
sıraları içerisindeki servi motifleri dikkat çekmektedir. Ayrıca kaideyi çevreleyen ve çift başlı olarak
işlenen stilize ejder motifi önemlidir. Yapının avlusunda, harimde mihrap ve minberde iki renkli
taş işçiliği örnekleri mevcuttur. Öte yandan yine
harim ve avluda yer alan çiniler önemlidir.

Fotoğraf 1: Adana Ulu Cami Güney Cepheden Görüntü

Fotoğraf 2: Adana Ulu Cami Batı Giriş Üzerinde Yer
Alan Kubbe

Adana Yağ Cami Ali Münif Caddesinde yer
almaktadır. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil
Bey’in emri ile kiliseden camiye çevrilmiştir. Adını
önünde kurulan yağ pazarından alan yapıya 1553
yılında Piri Paşa tarafından bir medrese eklenmiş
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ve böylece külliye halini almıştır. Yine Piri Paşa
tarafından kilisenin bitişiğine harim kısmı da ilave
edilmiştir ve bu kısım son cemaat yerlidir.2Yapının
avlusuna mukarnas kavsaralı bir portalle girilmektedir. Portal üst seviyede tıpkı Adana Ulu Cami
batı kapısındaki gibi bitkisel formlu dendanlar ile
sonlanmıştır. Yapının üç sahınlı harimi ile kiliseden kalan kısım birleşiktir. Yapıda yer alan sade
mihrap nişinin yanı sıra minber taş işçiliği ile
dikkat çekmektedir. Minber aynalıklarında geometrik, korkuluklarında ise bitkisel bezemeler yer
almaktadır. Dört adet mukarnas başlıklıpayeye
oturan minber köşk kısmı dilimli sivri bir külah
ile sonlanmaktadır. Bu külah kısmı içeride yine
nervürlü bir kubbe formundadır. Camiyle ortak
avluda yer alan medresenin ana eyvanının saçak
kısımları dokuz adet taş panoda yer alan birbirinden farklı geometrik ve bitkisel taş bezemeleri ile
önemlidir.

Fotoğraf 3: Adana Yağ Cami Genel Görüntüsü

Fotoğraf 4: Adana Yağ Cami Medrese Saçak Süslemesinden
Detay
2

Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Adana, s. 105,
122.

Fotoğraf 5: Aksaray Ulu Cami Genel Görüntüsü

Aksaray Ulu

Cami’nin tarihçesi bakımından bazı öneriler
sunulmuştur. Yapının ilk olarak I. Mesud devrinde yapılıp II. Kılıçarslan devrinde onarıldığı kabul
edilmektedir. Eserin minberi bu devirden kalmıştır. Aksaray Müzesinde bulunan kitabeye göre
yapı 1408 yılında Firuz adlı bir mimar tarafından
yenilenmiştir. Bazı araştırmacılar vakfiyelere dayanarak yapının 1431 yılında tamamlandığını kabul
etmektedir.3 Plan olarak dikdörtgen planlı ve mihraba dik beş sahınlıdır. Yapının mukarnas kavsaralı
portali üst seviyede üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır ve gerek alınlıkta gerek yan panolarda bitkisel süslemeler mevcuttur. Yapının en önemli mimari öğesi minberi olup geometrik ve bitkisel süslemeleri ile devrinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Öte yandan günümüzde kadınlar mahfili olarak
kullanılan birimde yer alan mukarnaslı tavan ünik
bir örnek olup akustik düzen için inşa edilmiştir.
Birecik Alaburç Cami Meydan Mahallesinde
yer almaktadır. Birecik dış kale surlarında Meydan
Kapısının uzantısı olarak Memluk Sultanı Kayıtbay tarafından inşa ettirilmiştir.4 Yapının içerisine
girilememiştir. Anlaşıldığı kadarıyla kare bir plana
sahiptir. Yapı cephesinde yer alan daire içerindeki
kitabeler dikkat çekmektedir.

3

Abak, Şaban (haz.), Türkiye Ulu Camileri, Ankara, 2016, s. 52.

4

Kürkçüğolu, Cihat, Şanlıurfa İli Camileri, Ankara, 2013, s. 150.
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kemer içerisinde ve sadedir. Yapının mihrap önü
kısmı kubbelidir ve son cemaat revakı üzerinde
yükselen minare burmalı gövdelidir. Mukarnaslı
şerefe altında baciniler yer almaktadır. Petek kısmı
zikzak yivlidir ve külah ile örtülmüştür.

Fotoğraf 6: Birecik Alaburç Cami Genel Görüntüsü

Birecik Tekke Cami Bahriye Tekkesi mescididir. Yapıda yer alan kitabede “Bu mübarek caminin
inşası Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Selim
Allah onun yardımını yüceltsin zamanında yapıldı. Senesi H. 981/M. 1573-1574’tür.” ibaresi yer
almaktadır.5 Yapının içerisine girilememiştir. Dıştan sade bir kapı ile avluya erişilmektedir. Avluda
iki adet kabir mevcuttur.
Fotoğraf 8: Birecik Ulu Cami Giriş Kapısından Detay

Fotoğraf 7: Birecik Tekke Cami Avlusunda Yer Alan
Mezarlar

Birecik Ulu Cami’de farklı kitabeler mevcuttur. Yapının kesin inşa tarihi bilmemekle birlikte
1170-1175 yıllarında Zengiler devrinde Kızıl Kilise olarak adlandırılan eski bir yapıdan camiye
dönüştürüldüğü düşünülmektedir.6 Kitabelerden
iç kapıda olan 1802 tarihini vermektedir. Eyvanda
bulunanlar tamirat kitabesidir.7 Mihraba paralel
sahınlardan oluşan harimde sade bir mihrap nişi
ve minber yer almaktadır. caminin girişi dilimli
5

Karakaş, Mahmut, Şanlıurfa ve İlçelerinde Kitabeler, Konya,
2012, s. 390.

6

Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 518.

7

Karakaş, Mahmut, a.g.e, s. 387-388.

Elbistan Ulu Cami ilk yapım tarihi kesin değildir. Taç kapısında 1239-1240 tarihini veren
bir kitabesi vardır. Yapının Şehsuvaroğlu Ali Bey
(1515-1522) tarafından yeniden inşa edildiği
düşünülmektedir.8 Yapının önünde üç gözlü son
cemaat revakı vardır. Camiye mukarnas kavsaralı
taç kapışan girilmektedir. Merkezi planlı harimde
mukarnas kavsaralı mihrap üçgen alınlık ile sonlanmaktadır. Minber sadedir. Minare kare kaide
üzerine silindirik gövdelidir.

Fotoğraf 9: Elbistan Ulu Cami Genel Görüntüsü

8

Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 278.
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Afşin Eshab-ı Kehf Cami külliye içerisinde yer
almaktadır. Burada yer alan ve kutsal sayılan mağaranın etrafına Anadolu Selçuklu devrinde kervansaray,
ribat ve mescid ilave edilmiştir. Mağaranın önünde
yer alan eski bir yapı mescid haline getirilmiştir. Caminin doğusundaki vadiye doğru ise Dulkadirli Beyliği devrinde üçer odadan ibaret altlı üstlü iki kısım
eklenmiştir.9 Camiye sade bir girişten ulaşılmaktadır.
Sade mihrap nişi içerisinde kavsara altında devşirme,
istiridye kavsaralı ikinci bir niş yer almaktadır. Caminin doğusunda mağara yer almaktadır.

Gaziantep Alaybey Cami ilk olarak muhtemelen 1560-1580 arasında inşa edilmiştir. Bugünkü
halini ise 1810 yılında almıştır.11 Camiye son cemaat revakından iki renkli taş işçiliğine sahip kapı
ile ulaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı iki sahınlı
harimin yine iki renkli taş işçiliğine sahip mihrabı
dikkat çekmektedir.

Fotoğraf 12: Gaziantep Alaybey Cami Harimden Görünüm
Fotoğraf 10: Afşin Eshab-ı Kehf Cami Harimden Genel
Görüntü

Gaziantep Alaüddevle Caminin kesin yapım
tarihi bilinmemektedir. Dulkadirli Beyi Alauddevle’nin son yıllarında (1505-1515) yaptırıldığı
düşünülmektedir. Giriş üzerinde 1903 tarihini
taşıyan kitabesi vardır. 10 Yapı günümde orijinalliğini yitirmiştir. İçerisine girilememiştir.
Yapının cepheden bağımsız kare kaide üzerinde
silindirik gövdeli, mukarnas şerefeli minaresi orijinal özellikler göstermektedir. Yapı cephesinde
pencere kemerleri ve plasterlar iki renkli taş işçiliği
yansıtmaktadır.

Fotoğraf 11: Gaziantep Alaüddevle Cami Genel Görüntüsü
9

Gündoğdu, Hamza, Dulkadırlı Beyliği Mimarisi, Ankara, 1986,
s. 67.

10 Gündoğdu, Hamza, a.g.e, s. 28.

Gaziantep Eyüboğlu Caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Eyyubiler devrinde inşa edilmiş
olabileceği sanılan yapının günümüzdeki durumuna
17-18. yüzyılda kavuşmuş olabileceği düşünülmektedir.12 Avlu içerisinde yer alan camiye iki renkli taş
işçiliği ile dikkat çeken kapıdan ulaşılmaktadır. Mihraba paralel iki sahından oluşan harimde iki renkli taş işçiliği ile mihrap dikkat çekmektedir. Bunun
yanı sıra giriş üzerinde yer alan mahfilin alt kısmı
zengin kalemişi süslemelere sahiptir. Kare kaide üzerine yükselen minare gövdesinde ve şerefe altında yer
alan bitkisel bezemeleri ile önemlidir.

Fotoğraf 13: Gaziantep Eyüboğlu Cami Mahfil Süsleme Detayı
11 Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, Ankara, 2006, s. 192.
12 Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, s.
242-243.
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Gaziantep Hacınasır Cami 1570 yılında mescid olarak yapılmış, 1689 yılında minber konularak
camiye çevrilmiş bu günkü halini ise 1812 yılında
almıştır.13 Yapıda beş gözlü son cemaat revakı mevcuttur. Buradan iki renkli taş işçiliğine sahip kapı ile
harime ulaşılmaktadır. Mihraba paralel iki sahından
oluşan harimde mihrap iki renkli taş işçiliği ile önemlidir. Yapının mahfil altlarında zengin kalemişleri yer
almaktadır. Burmalı gövdeli minarenin mukarnaslı
şerefe altlarında baciniler yer almaktadır.

Fotoğraf 14: Gaziantep Hacınasır Cami Mahfil Süsleme
Detayı

Gaziantep Handanbey Cami 16. yüzyıla aittir. Değişik tarihlerde onarım ve eklemeler olmuştur. 14 Yapı
önünde üç gözlü son cemaat yeri mevcuttur. Kilitli
olduğu içiniçeriye girilememiştir. Yapının son cemaat yeri tamamıyla iki renkli taş işçiliği sergilemektedir.
Kare kaide üzerine yükselen minarenin mukarnaslı
şerefe altı ve bacinileri dikkat çekmektedir.
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birimlerinden oluşan bir külliye içerisindedir.15
Yapıya sivri kemerli bir kapıdan ulaşılmaktadır.
Harime son cemaat yeri ortasında yer alan ve iki
renkli taş işçiliği sergileyen kapıdan ulaşılmaktadır. Harimin içine girilememiştir. Ancak dışarıdan
görülebildiği kadarıyla paralel iki sahınlıdır ve
mihrabı iki renkli taş işçiliği sergilemektedir. Son
cemaat yeri kubbe ile örtülmüştür.

Fotoğraf 16: Gaziantep Hüseyin Paşa Cami Girişten
Detay

Gaziantep Ömeriye Caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. 1210 tarihli onarım kitabesi
yapının tarihini eskilere götürmektedir. Kentin en
eski camisidir.16 Yapı avlu içerisinde yer almaktadır. Yapı avluya üç gözlü son cemaat revakı ile
açılmaktadır. Harim mihraba paralel iki sahından
oluşmaktadır. Mihrap iki renkli taş işçiliğine sahip olup mihrap önü bölümü kubbelidir. Caminin
batısında hazire yer almaktadır. Minare silindirik
gövdeli ve mukarnaslı şerefeye sahiptir.

Fotoğraf 15: Gaziantep Handanbey Cami Son Cemaat
Revakı Görüntüsü

Gaziantep Hüseyin Paşa Cami 1719 yılında
inşa edilmiştir. Cami, medrese, hamam, bedesten

Fotoğraf 17: Gaziantep Ömeriye Cami Genel Görüntüsü

13 Çam, Nusret, a.g.e, s. 254.

15 Çam, Nusret, a.g.e, s. 53-54.

14 Çam, Nusret, a.g.e, s. 271.

16 Çam, Nusret, a.g.e, s. 341.
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Gaziantep Şirvani Cami orijinalinde 14-15.
yüzyıl Dulkadirli ve Memluklu eseriyken günümüzdeki yapı 1681 tarihlidir.17 Yapının içerisine
girilememiştir. Yapının en dikkat çekici özelliği iki
şerefeli minaresidir ve iki şerefede de bitkisel süslemeler ile baciniler kullanılmıştır. Üç gözlü son
cemaat yerinin ortasında yer alan iki renkli taş işçiliğine sahip kapı ile harime giriş sağlanmaktadır.

Fotoğraf 18: Gaziantep Şirvani Cami Girişi

Gaziantep Tahtani Cami 16. yüzyıla ait bir
yapıdır. Son halini ise 19. yüzyılda almıştır.18 Yapının avlusuna sade iki renkli taş işçiliğine sahip
kapıdan girilir. Yapıda beş gözlü son cemaat yeri
mevcuttur. Camiye geçiş sağlayan kapıda da iki
renkli taş işçiliği dikkat çekmektedir. Yapının içine
girilememiştir. Mukarnaslı ve bacinili şerefesi ile
minare dikkat çekmektedir.

gözlü son cemaat revakı vardır. Giriş kapısı iki sıra
mukarnasla çevrilmiştir. Tek kubbeli caminin mukarnas kavsaralı mihrabı üst seviyede palmet motifleri ile son bulmuştur. Caminin minaresinin altındaki yoldan batıda yer alan ve daha çok Mevlevi
meşayıhının defnedildiği hazireye ulaşılmaktadır.
Cami cephesinde bir de çeşme mevcuttur.

Fotoğraf 20: Gaziantep Tekke Cami Harim Genel Görüntüsü

Harran Ulu Cami eskiden Sin Tapınağının
640 yılında İslam fetihleri ile camiye dönüştürülmesi ve sonraki devirlerde eklemeler yapılmasıyla kurulmuştur.20 Yapıdan günümüze minare,
kemerler ve yıkık vaziyette kalıntılar ulaşmıştır.

Fotoğraf 21: Harran Ulu Cami Kalıntıları

Fotoğraf 19: Gaziantep Tahtani Cami Genel Görüntüsü

Gaziantep Tekke Cami 1638 yılında inşa ettirilmiştir.19 Yapı Mevlevi Dergahı ile aynı avluyu
paylaşmaktadır ve dergahın camisidir. Önünde üç
17 Çam, Nusret, a.g.e, s. 349.

Kahramanmaraş Ulu Cami Dulkadirli Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında yaptırılmıştır. 1501-1502 yılında ve sonraki dönemlerde
onarımlar görmüştür.21 Camiye son cemaat yerinde
yer alan mukarnas kavsaralı portal ile ulaşılmaktadır.
Mihraba dik sahınlardan oluşan yapının mihrabı
mukarnas kavsaralıdır ve kavsara nişi üç dilimlidir.

18 Çam, Nusret, a.g.e, s. 358.

20 Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 527.

19 Çam, Nusret, a.g.e, s. 152.

21 Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 270.
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Yapının minberi ahşaptır. Duvarlarda iki madalyon
şeklindeki kalemişleri görülmektedir. Minaredeki
mukarnaslı şerefe ve baciniler dikkat çekmektedir.
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türbe mevcuttur. Mihraba paralel sahınlardan oluşan yapının mihrabı geometrik süslemeli bordürleri
ve rozetler ile dikkat çekmektedir. Yapının üst kat
mahfili kademeli olup korkulukları geometrik taş
süslemelidir. Caminin içerisinden geçilen türbenin
kapısında mührü Süleyman motifi yer almaktadır.
Caminin iki girişinde de kapı kanatları orijinal olup
figürlü süslemeler açısından mühimdir.

Fotoğraf 22: Kahramanmaraş Ulu Cami Harim Duvarlarında Yer Alan Kalemişlerinden Detaylar

Mardin Ulu Camide on altı kitabe vardır ancak kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Genel
anlamda 12. yüzyıla tarihlendirilen yapı değişik
dönemlerde onarımlar görmüştür.22 Caminin avlusuna doğu ve batıdan giriş sağlanmaktadır. Mihraba paralel sahınlardan meydana gelen harimde
sade mihrap kısmının üstü kubbelidir ve bu kubbe
dışta nervürlüdür. Yapının miharesi avlunun doğusunda olup kaide ve gövdesindeki yazı ve bitkisel bezemeleri ile önemlidir. Minareye çıkış sağlayan kapı sivri kemerlidir ve bordürde asma dalı
bezemesi vardır ki bu geç devir eklemesidir.

Şanlıurfa Dergah Cami, Mevlid-i Halil Cami
olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi ise Hz. İbrahim’in yanındaki mağarada dünyaya geldiğine
inanılmasından dolayıdır. 1523 tarihli inşa kitabesi mevcuttur.24 Yapı günümüzde geniş bir avlu
içerisinde yer almaktadır ve ziyaret edilmektedir.

Fotoğraf 23: Mardin Ulu Cami Kubbe ve Avlunun
Görünümü

Fotoğraf 25: Şanlıurfa Dergah Cami Avlusundan

Niğde Sungur Bey Cami 1335 yılında inşa ettirilmiştir.23 Yapıya doğuda ve kuzeyde yer alan kapı ile
ulaşılmaktadır ve doğu cephede bir de yapıya bitişik
22 Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 410.
23 Öney, Gönül, Beylikler Devri Sanatı XIV.-XV. Yüzyıl (13001453), Ankara, 1989, s. 11.

Fotoğraf 24: Niğde Sungur Bey Cami Kuzey Kapıda Yer
Alan Kartal Figüründen Detay

Genel Görünüm

Şanlıurfa Mevlevihane Cami 18. Yüzyıl başlarında Urfa Mevlevileri için dergah olarak yaptırılmıştır. Tekkelerin kapatılmasından sonra ise
24 Kürkçüoğlu, Cihat, a.g.e, s. 108.
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camiye dönüştürülmüştür.25 Yapı kare planlı ve tek
kubbelidir. Sade bir mihrap ve minberi vardır. En
dikkat çeken yanı giriş kapısı ve kubbesi üzerindeki Mevlevi sikkeleridir.

Fotoğraf 28: Şanlıurfa Rızvaniye Cami
Genel Görüntüsü

Fotoğraf 26: Şanlıurfa Mevlevihane Cami
Genel Görüntüsü

Şanlıurfa Pazar Caminin inşa kitabesi yoktur.
Yapıdaki kitabeler onarılmalara aittir. Minarenin
mimari üslubu 12. asrın ikinci yarısına ait olabileceğini düşündürür.26 Yapının içine girilememiştir.
Üç yönde revakla çevrili avlu içerisinde yer alan
caminin avlu cephelerinde süslemeler mevcuttur.
Ayrıca silindirik gövdeli minaresi çok kısa bir petek kısmı ile sonlanıştır.

Şanlıurfa Ulu Caminin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Bazı görüşlere göre Eyyubi, bazılarına göre Zengi ya da Artuklu devri yapısıdır. Yapı
değişik devirlerde onarımlar geçirmiştir.28 Yapı büyük bir avlu içerisinde yer almaktadır. Son cemaat
revakından ulaşılan yapıda mihraba paralel sahınlar yer almaktadır. Mihrap önü bölümü kubbelidir.
Oldukça sade mihrap ve minber mevcuttur.

Fotoğraf 29: Şanlıurfa Ulu Cami
Genel Görüntüsü

Fotoğraf 27: Şanlıurfa Pazar Cami
Genel Görüntüsü

Şanlıurfa Rızvaniye Cami 1736 yılında inşa ettirilmiştir.27 Balıklıgöl’ün kuzey kenarında yer alan
cami mihraba paralel üç kubbeli harime sahiptir.
Caminin tek şerefeli bir minaresi vardır.
25 Kürkçüoğlu, Cihat, a.g.e, s. 84.

Suruç Çarmelik Köyü Büyük Han Caminin
inşa kitabesi mevcut değildir. Evliya Çelebi seyahatnamesine dayanılarak 17. yüzyılda mevcut
olduğu anlaşılmaktadır.29 Yapı günümüzde restore
geçirerek adeta tamamen yenilenmiştir. İçerisine giremediğimiz yapı bir avluda yer almaktadır.
Avluda yer alan iki yönlü merdivenlerle üç gözlü
son cemaat revakına ulaşılmaktadır. Yapı üç kubbeli harime sahiptir. Güney dış cephede münavebeli olarak sıralanan sivri ve dilimli kemerli nişler
hareket sağlamıştır.

26 Kürkçüoğlu, Cihat, a.g.e, s. 22.

28 Abak, Şaban (haz.), a.g.e, s. 512.

27 Kürkçüoğlu, Cihat, a.g.e, s. 62.

29 Yapı üzerinde yer alan kitabe bilgisinden alınmıştır.
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Fotoğraf 30: Suruç Büyük Han Cami
Güney Cephe Görüntüsü

Medreseler
Konya Karatay Medresesi 1251 tarihinde Celaleddin Karatay baniliğinde inşa ettirilmiştir.30 Plan
olarak kapalı avlulu, tek eyvanlı, kubbenin duvarlara oturduğu bir medresedir. Yapının kubbesinde
ve iç mekanda duvarlarda belli bir seviyeye kadar
olan kısımlarda yer alan çini süslemeler önemlidir.
Kubbeye geçişlerde yelpaze tromplar kullanılmıştır ve kubbenin altına denk gelen kısmında havuz
vardır. Kubbede kozmografik anlamlar taşıyan
çini mozaik süsleme Anadolu Selçuklu çini sanatı
açısından önemli olup buradaki motifler Beyşehir
Eşrefoğlu Cami mihrap nişinde de yine çini mozaik tekniğinde uygulanmıştır. Yapının avlu kapısı
taçkapı olarak düzenlenmiştir ve süslemeleri ile
önemlidir. Mukarnas kavsaralı kapının iki renkli
taş işçiliği, zengi düğümü adı verilen süslemeleri
Suriye sanat etkilerini yansıtmaktadır. Medresede
günümüzde çini eserler sergilenmektedir.

Fotoğraf 31: Karatay Medresesi Kubbeden Görüntü
30 Cantay, Gönül, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, (Ali Uzay Peker, Kenan Bilici Editör), Ankara, 2006, s. 341.
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Mardin Kasımiye Medresesinde herhangi bir tarih kitabesi yer almamaktadır. Gabriel’e göre yapımına Artuklu devrinin sonlarında belki de Sultan
İsa devinde Zinciriye Medresesinin mimarları tarafından başlanmış, fakat Timur istilası ve Akkoyunlu
baskısı neticesinde yarım kalmış, Akkoyunlu hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Mardin’e atandığında
kentin imarı başlamış ve bu medrese bu dönemde tamamlanmıştır. Yani Cihangir oğlu Kasım’ın hakimiyet yılları olan 1457-1502 dönemine ait olmalıdır.31
Yapı tek bir avlu etrafında iki katlı mekanlarla batıda
yer alan mescit kısmından oluşmaktadır. Medresede
selsebilli bir eyvan yer almaktadır. Yapının mukarnas
kavsaralı portali mevcuttur.

Fotoğraf 32: Mardin Kasımiye Medresesi
Genel Görüntüsü

Mardin Zinciriye Medresesinde altı adet kitabe yer almaktadır. Portalde nişin iç yüzeyini dolaşan şeritte iri yüksek kabartmalı nesih kitabede
“Artuklu İsa b. Davud b. Salih
b. Gazi b. Kara Arslan Artuklu 2 muharrem
787- 1385 şubat” bilgileri yer almaktadır. Diğer bir
kitabe yine portalde geçme motifli şeridin iki yanında dikey birer satırda “Artuku Kuran ayetleri
ve sekiz rebiyülevvel 787-1385 tarihinde yazıldı”
ibaresi vardır. Üçüncü kitabe avluda giriş eyvanında mukarnaslar altındaki şeritte “Kuran ayetleri
787-1385” tarihi yer almaktadır. Dördüncü kitabe
çeşmede nişin iç yüzeyinde yer almaktadır. “Melik
Salih ve Melik Muzaffer’in hizmetkarı ile suyun
31 Altun,  Ara,  Mardin’de  Türk Devri Mimarisi,  İstanbul,  2011,
s.  105;  ANONİM, Mardin,  Mardin  Valiliği Neşriyatı, Mardin,
2012, s. 68-70.
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umumi hamamla ilgili olduğu” gibi tamamlanamayan ibareler vardır. Beşinci kitabe çeşmenin üstünde
çatı kornişinin altında yer almaktadır. “el me(lik)”
gibi çok az bir kısmı seçilmektedir. Çok aşınmıştır.
Altıncı kitabe camide mihrap iç kemeri ve caminin kapı iç kemerinde Kuran ayetleri yazılıdır.
Melik Necmeddin İsa bin Muaffer Davut bin El
Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır.
Kendi 789 ve 803 yılında iki kez Mardin’de görülen Timur’la mücadele etmiş bir süre bu medreseye
kapatılmıştır.32 Plan olarak iki katlı olup açık avlulu
etrafında cami, türbe ve ek binalardan meydana gelmiştir. Doğu ve batı uçlarına rastlayan dilimli kubbesi ve doğudaki anıtsal portali ile dikkat çekicidir.

Fotoğraf 34: Niğde Ak Medrese Ana Eyvanda Yer Alan
Mihrap Nişi

Kervansaraylar-Hanlar-Çarşılar
Aksaray Sultan Hanı 1229 yılında Sultan Alaaddin Keykubat tarafından mimar Muhammed
b. Havlan el Dımışki’ye yaptırılmıştır.34 Avlu ve
kapalı birimden oluşmaktadır. Gerek avlunun gerek kapalı kısmın girişleri taçkapı olarak inşa edilmiştir. Avlu kapısı cepheden taşkın olup mukarnas kavsaralıdır. Kapının lentosu ve mihrabiyeler
iki renkli taş geçmelerle süslenmiştir. Bordürler
bitkisel ve geometrik bezemelidir. Kapının iki
yanında yer alan sütünceler Konya Karatay Medresesini anımsatmaktadır. Avlunun ortasında dört
ayağa oturan yani bir baldaken üzerine yükselen
köşk mescid bulunmaktadır. Kapalı kısmın kapısı
da mukarnas kavsaralı bir taçkapı niteliğindedir.
Bordürlerde geometrik ve bitkisel süslemenin yanı
sıra en üst kısımda balık figürleri mevcuttur.

Fotoğraf 33: Mardin Zinciriye Medresesi Portal

Niğde Ak Medrese 1405 tarihlidir.33 Plan olarak açık avlulu ve iki katlıdır. En dikkat çeken yanı
portalidir. Cepheden çok yüksek olan giriş kapısı
mukarnas kavsaralı ve kaş kemerlidir. Giriş cephesinde ikinci katta yer alan pencereler dışa ikiz
pencere olarak yansımıştır. Ana eyvanda mukarnas
kavsaralı mihrap nişi bulunmaktadır.
32 Altun, Ara, a.g.e, s. 98-99.
33 Öney, Gönül, a.g.e, s. 18.

Fotoğraf 35: Aksaray Sultan Hanı Genel Görüntüsü

Gaziantep Budeyri Hanının kesin inşa tarihi
bilinmemekle birlikte 1900’lü yılların başına tarihlendirilmektedir.35 Açık avlulu iki katlı hanın
34 Durukan, Aynur, “ Aksaray Sultan Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Hakkı Acun ed.), Ankara, 2007, s. 141.
35 http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,130351/hanlar.html Erişim Tarihi: 24.09.2017, 16:42.
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üst kat odaları avluya revak şeklinde açılmaktadır.
Hanın giriş kapısı iki renkli taş işçiliği göstermektedir. Bu cephede üst kat odalarından dışa cumba
şeklinde açılanlar da mevcuttur.

Fotoğraf 36: Gaziantep Budeyri Hanı Genel Görüntüsü

Fotoğraf 38: Gaziantep Kürkçüoğlu Hanı Genel Görüntüsü

Gaziantep Gümrük Hanı, 1877-1878 tarihleri arasında inşa edilmiştir.36 Günümüzde Antep
yöresine özgü el sanatlarının tanıtıldığı bir müze
şeklinde hizmet vermektedir. Han açık avlulu plandadır. Avlu üç yönde iki katlı mekanlarla
çevrilmiştir. Günümüzde restore edilmiş olan han
sade özellikler sergilemektedir.

Gaziantep Millet Hanı 1868-1869 tarihlidir.38
Yapıya iki renkli taş işçiliği ile belirgin kılınmış bir
kapıdan ulaşılmaktadır. Han plan olarak açık avlulu ve iki katlıdır. Günümüzde restore edilmiştir.

Fotoğraf 37: Gaziantep Gümrük Hanı

Fotoğraf 39: Gaziantep Millet Hanı Genel Görüntüsü

Gaziantep Kürkçüoğlu Hanı 1887 yılında inşa
edilmiştir.37 Yapıya iki renkli taş işçiliği olan bir
kapıdan girilmektedir. Giriş üst seviyede iki konsol ile vurgulanmıştır. Günümüzde otopark olarak
kullanılan han açık avlulu ve üç yönde iki katlı
mekanlarla çevrilidir.

Gaziantep Pürsefa Hanıın yapım kitabesinde
1887 tarihi yer almaktadır.39 Sivri kemerli ve abbara tarzındaki açıklıktan ulaşılan han, açık avlu
etrafında iki katlıdır. Hanın içerisinde bir de kuyu
yer almaktadır.

36 Çam, Nusret, Türk a.g.e, Envanteri Gaziantep, s. 460.
37 Çam, Nusret, Türk a.g.e, Envanteri Gaziantep, s. 483.

38 ÇAM, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, s.
493.
39 http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,130351/hanlar.html Erişim Tarihi: 24.09.2017, 16:59.
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Fotoğraf 40: Gaziantep Pürsefa Hanı Genel Görüntüsü

Gaziantep Tütün Hanının kesin inşa kitabesi yoktur ancak 17. yüzyılda inşa edilmiş olduğu
düşünülmektedir.40 Plan olarak açık avlulu ve tek
katlı bir yapıdır.
Fotoğraf 42: Gaziantep Yeni Han Giriş Kapısı

Gaziantep Zincirli Bedesten 1781 yılında inşa
ettirilmiştir.42 Yapı L plan şeması sergilemektedir.
İki girişi mevcut olan han tonoz örtü ile kapatılmıştır.

Fotoğraf 41: Gaziantep Tütün Hanı Genel Görüntüsü

Gaziantep Yeni Hanın kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 1557 yılına ait bir vakıf defterinde adının olması bu tarihten evvel inşa edildiğini göstermektedir.41 Basık kemerli iki renkli taş
işçiliğine sahip bir kapıdan hana ulaşılmaktadır.
Açık avlu etrafında iki katlı olan hanın bitişiğinde mağara yer almaktadır. Mağara kapısında 1557
tarihi mevcuttur.
40 Çam, Nusret, Türk a.g.e, Envanteri Gaziantep, s. 514.
41 Çam, Nusret, Türk a.g.e, Envanteri Gaziantep, s. 519.

Fotoğraf 43: Gaziantep Zincirli Bedesten Genel Görüntüsü

Eshab-ı Kehf Hanı ve Ribatı I. Alaeddin Keykubat zamanında yaptırılmıştır.43 Han plan olarak
açık avlulu olup tek birimden oluşmaktadır. Toplamda altı eyvan yer almaktadır. Avluya sade bir
portal ile ulaşılmaktadır. Restore edilmiştir. Ribata
42 Yapı üzerinde yer alan kitabe bilgisinden alınmıştır.
43 Aslanapa, Oktay, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara, 1991,
s. 118.
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mukarnaslı ve süslemeli portal ile ulaşılmaktadır.
Bu yapının altı ribat üstü ise medrese olarak kullanılmıştır.

tedir. Buradan giriş holü ve iki yanında mekanlara
ulaşılmaktadır. Ortada avlu ve avlunun etrafında
da yine yıkık olan mekanlar mevcuttur.

Fotoğraf 44: Eshab-ı Kehf Hanı

Fotoğraf 46: Suruç Büyük Han

Horozlu Han II. İzzeddin Keykavus’un atabeyi Emir Camedar Eseüddin Ruz-apa tarafından yaptırılmıştır.44 Plan olarak sultan hanları
şemasındadır ancak günümüze avlu kısmı gelmemiştir. Bu gün yapılan restorasyonlar neticesinde
basit bir portal ile küçük bir avluya oradan da yine
sade bir portal ile kapalı kısma ulaşılmaktadır.
Toplamda payelerle beş bölüme ayrılan iç mekanın ortası kubbe ile örtülmüştür. Yapının içerisinde
duvarlarda yer alan usta monogramları önemlidir.

Zazadin Hanı 1237 yılında Sadeddin Köpek
baniliğinde inşa edilmiştir.45 Açık ve kapalı birimden oluşan bir handır. Yapının portali iki renkli taş
işçiliği ile dikkat çekmektedir. Yapının revaklı avlusu mevcuttur. Mescit kısmı portalin üzerindedir.
Diğer bu plandaki hanlardan farklı olarak kapalı
kısım ile avlu kapısı simetrik değildir ancak mimari açıdan benzer inşa edilmiştir. Orta sahının
ortası kubbe ile diğer kısımlar tonoz ile örtülmüştür. Mescit kısmının mihrabı taş işçiliği bakımından önemlidir. Yapının gerek avlusunda gerek dış
cephelerinde çok fazla devşirme malzeme vardır.

Fotoğraf 45: Horozlu Han Genel Görüntüsü

Suruç Çarmelik Köyü Büyük Hanın kesin inşa
tarihi bilinmemektedir. Oldukça büyük bir yapıdır. Eş odaklı plana sahiptir. Günümüzde restore
edilmiş olan yapıya sade bir portalden erişilmek-

Zıvarık Hanın kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte 14-15.yüzyıl civarına tarihlendirilebil-

44 Aslanapa, Oktay, a.g.e, s. 126.

45 Önge, Mustafa, “Zazadin Han (Sadeddin Köpek Kervansarayı)”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları,

Fotoğraf 47: Zazadin Han Avludan Görüntüsü

ARIŞ HALI, DOKUMA VE İŞLEME SANATLARI DERGİSİ

100

İPEK YOLUNDA TÜRK KERVANSARAYLARI KÜLTÜR GEZİSİ (11-17 EYLÜL
2017) /Elif Ceylan EROL

mektedir.46 Yapı günümüzde restore edilmiştir.
Duvarlarda ve girişte devşirme malzeme dikkat
çekmektedir. Kapalı birimden oluşan bir handır.

Fotoğraf 50: Şanlıurfa Gümrük Hanı Genel Görüntüsü

Fotoğraf 48: Zıvarık Han Genel Görüntüsü

(Hakkı Acun ed.), Ankara, 2007, s. 195.
Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayının
inşa kitabesi mevcut değildir. 1619 yılına tarihlendirilmektedir.47Plan olarak avlu etrafında sıralanmış mekanlardan müteşekkildir.

Kahramanmaraş Katip Hanının temelleri Dulkadirli devrinde 15. yüzyıl sonunda inşa edilmiş
olmakla birlikte şimdiki şeklini 1780 yangınından
sonra almıştır.49 Açık avlu etrafında yer alan handan hemen hemen orijinal kısım gelmemiştir. Günümüzde restoran olarak kullanılmaktadır.

Fotoğraf 51: Kahramanmaraş Katip Hanı

Fotoğraf 49: Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı

Şanlıurfa Gümrük Hanı 1566 tarihlidir.48 Plan
olarak açık avlu etrafında iki katlı bir şema sergilemektedir. Yapıya sade bir girişten ulaşılmaktadır. Bu kısımda kitabeler mevcuttur. Giriş cephesi
ikinci katın dışa yansıyan dilimli kemerli yapısıyla
hareketlendirilmiştir. Yapının dış cephelerinde iki
renkli taş işçiliği görülmektedir.

Adana Vakıflar Çarşısı Adana’da çarşıların olduğu yerde bulunmaktadır. Yapının sivri kemerli
girişinde bordürlerde geometrik süsleme yer almaktadır. Bunun dışında kemer alınlığında kitabelikler mevcuttur.

46 Baş, Ali, “Beylikler Dönemi Hanları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya 1989, s. 89.
47 Cantay, Gönül, Osmanlı Menzil Kervansarayları, İstanbul,
2016, s. 147.
48 Karakaş, Mahmut, a.g.e, s. 313.

Fotoğraf 52: Adana Vakıflar Çarşısı Girişi
49 Özkarcı, Mehmet, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş, Ankara, 2007, s. 363.
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Gaziantep Çarşısı, genel olarak bakırcıların,
kente özgü baharat ve gıdaların bulunduğu bir
çarşıdır.

Fotoğraf 52: Gaziantep Çarşısı Genel Görüntüsü

Kahramanmaraş Çarşısı, genel olarak bakırcıların, kente özgü baharat ve gıdaların bulunduğu;
semercilerin, kumaşçıların, ahşap sanatkarlarının
toplandığı bir handır.

Fotoğraf 53: Kahramanmaraş Çarşısı Semercilik

Şanlıurfa Çarşısı, kente özgü ürünlerin bulunabileceği bir çarşıdır.

Fotoğraf 54: Şanlıurfa Çarşısı Genel Görünüm
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Türbeler-Hazireler
Niğde Hüdavent Hatun Türbesi, 1312 tarihlidir.50
Sekizgen plana sahip türbe tek katlıdır. Yapının her
cephesi ayrı geometrik bitkisel ve figürlü bezeme sergilemektedir. Yapı konik külah örtü ile örtülmüştür.

Fotoğraf 55: Niğde Hüdavent Hatun Türbesi
Süsleme Detayı

Niğde Sungur Bey Türbesi camiye güneydoğu
köşede bitişiktir ve sekizgen planlıdır. Türbe içerisinde taş sanduka yer almaktadır. Cami içerisinden geçilen türbenin dış cephelerinde geometrik
süslemeler mevcuttur. Türbe içerisinde mukarnas
kavsaralı bir mihrap nişi yer almaktadır.

Fotoğraf 56: Sungur Bey Türnesi Mühr-ü
Süleyman Detayı

Suruç Çarmelik Köyü Haziresinde lahit tarzındaki kabirler dikkat çekmektedir.

Fotoğraf 57: Suruç Çarmelik Köyü Hazire
50 Cantay, Gönül, a.g.e, s. 20.
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Gaziantep Tekke Cami batı kısmında Mevlevi
meşayıhının da defnedildiği hazire yer almaktadır.

Gaziantep Paşa Hamamı, 16. yüzyıl ortalarında yaptırılmıştır.53 Soğukluk, ılıklık, sıcaklık, külhan bölümlerinin bulunduğu hamam günümüzde
müze olarak kullanılmaktadır.

Fotoğraf 58: Gaziantep Tekke Cami Haziresi

Hamamlar
Adana Çarşı Hamamı 1530 yılında inşa
ettirilmiştir.51 İçerisine girilemeyen yapının girişinde yer alan bitkisel süslemeler önemlidir.

Fotoğraf 61: Gaziantep Paşa Hamamından Detay

Köprüler
Adana Taş Köprü Seyhan Nehri üzerinde kurulmuştur. Kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Roma ya
da Bizans devrinde inşa edilen köprü II. Abdülhamit
devrinde onarılmıştır.54 On bir gözlü bir köprüdür.

Fotoğraf 59: Adana Çarşı Hamamı Süsleme Detayı

Gaziantep Hüseyin Paşa Hamamı 1727-1728
tarihlidir.52 Yapı günümüzde han olarak işlev görmektedir. İki renkli taş işçiliği olan bir girişten hamama ulaşılmaktadır. Hamamda büyük
kubbeli soğukluk, ardından ılıklık ve yine kubbeli
sıcaklığa ulaşılmaktadır.

Fotoğraf 60: Gaziantep Hüseyin Paşa Hamamı Sıcaklık
Kubbesi
51 Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Adana, s. 82.
52 Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, s. 67.

Fotoğraf 62: Adana Taş Köprü

Aksaray Debbağlar Köprüsünün kitabesi yoktur, Selçuklu devrine tarihlendirilmektedir.55 Üç
gözlü bir köprüdür.

Fotoğraf 63: Aksaray Debbağlar Köprüsü
53 Yapıda yer alan kitabe bilgilerinden aktarılmıştır.
54 Çam, Nusret, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Adana, S. 241.
55 Aksaray İli Çevre Durum Raporu,   (Çed Hizmetleri ve Çevre
İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü, Haz.), 2012, s. 152.
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Tekkeler
Gaziantep Mevlevi Dergahı, 1638-1639 yılında yaptırılmıştır. Dergahın yanında camisi de
vardır.56 Tekke binası avlu etrafında karşılıklı iki
binadan oluşmaktadır. Semahanenin bulunduğu
birim güneyde yer alır ve üç katlıdır. Diğer birim
kuzeydedir ve iki katlıdır. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
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kullanılarak örülmüştür. Evlerden biri günümüzde
müze şekline çevrilmiştir ve ziyaretçilere açıktır.

Fotoğraf 66: Harran Evlerinin Genel Görüntüsü

Fotoğraf 64: Gaziantep Mevlevi Tekkesi

Şanlıurfada yer alan Mevlevi tekkesi ise günümüzde aynı adla anılan cami olarak kullanılmaktadır ve camiler kısmında tanıtılmıştır.

Mardin Cumbalı Ev, Mardin’in taş işçiliğini
yansıtan nadide evlerdendir. Bilindiği üzere Mardin
önemli bir tarihi ve kültürel geçmişe sahiptir. Günümüzde eski Mardin olarak tanımlanan ve tarihi izlerin bulunduğu kent kalenin yamaçlarına kurulmuştur. Kentte tarihi 17.-19. yüzyıla ait birçok konak ve
sivil mimari örneği yer almaktadır. Bunlardan Cumbalı Ev kentin sembollerindendir. Plan olarak çok
büyük olmamasına karşın iki katlı evin sokağa çıkıntı
yapan mukarnas dolgulu cumbası ve üst kat balkonunda yer alan pencere kemer süslemeleri önemlidir.
Konak eski bir Mardin evinin bölümlerini, kullanım
şeklini yansıtması bakımından da önemlidir. Günümüzde restoran olarak işlev vermektedir.

Fotoğraf 65: Şanlıurfa Mevlevi Dergahı/Cami Girişi
Üzerindeki Mevlevi Sikkesi

Evler
Harran Evlerinin tarihi oldukça eskiye dayanmakta ve bu evler bölgeye has bir mimari sergilemektedir. Birbirine kemerlerle bağlanan iç içe
geçmiş odaların her biri içte kubbe dışta ise kümbeti anımsatan örtüsü ile kapatılmıştır. Duvarlar
ve örtü sistemleri bindirme tekniğinde tuğlalar
56 Güler,  Mustafa,  “Antep  (Ayıntab)  Mevlevîhânesi’nin  Mimari  
Olarak  İncelenmesi  ve  Değerlendirilmesi”,  İstem, S. 27, 2016,
s. 44.

Fotoğraf 67: Mardin Cumbalı Ev
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Gaziantep’te gezi sırasında daha çok dini ve ticari yapılar ziyaret edilse de günümüzde restoran
olarak kullanılan bir ev de ziyaret edilmiştir. Kesin
tarihini bilmediğimiz yapının mimari özelliklerine
bakıldığında 18-19. yüzyıllarda inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Dış cephede dükkanların
ve ürünlerin arasında saklanan bina ikiz kemerli açıklığı ile dikkati toplamaktadır. Sade girişten
sonra bir avlu ve iki yönden basamaklarla üst kata
çıkılmaktadır. Üst katta bir hol yer almaktadır ve
bu hol ikiz kemerli açıklıkla balkona bağlanmaktadır. İki yanda yer alan odalarda gömme dolaplar
ve nişler mevcuttur.

Fotoğraf 69: Mardin Dayrulzafaran Manastırı Genel
Görüntüsü

Gaziantep Sinagogu, 19. yüzyıla aittir.58 Büyük
bir avlu etrafında yer alan sinagog uzun süre Yahudiler tarafından kullanılmıştır. Zaten yapı eski
Yahudi mahallesinde yer almaktadır. Ana bina, zeminde toplantı odası ve bir kuyu ile avlunun batı
ucunda yer alan din adamı odasından oluşmaktadır.

Fotoğraf 68: Gaziantep Evinin İçinden Görünüm

Kilise ve Manastırlar
Mardin Dayrulzafaran Manastırı, M.S 5. yüzyılda inşa edilmiştir. 1932 yılına kadar Süryani
Ortodoks Patrikhanesi olarak kalmıştır.57 Eski devirlerde var olan güneş tapınağının yerine sonraki
devir eklemeleri ile kurulan manastır azizler evi,
Mor Hananyo Kilisesi, Meryemana Kilisesi gibi
birimlerden oluşmaktadır. Dağın yamacına kurulan manastırda keşiş hücreleri dağın eteklerindedir. Manastır günümüzde aktiftir.
57 http://www.deyrulzafaran.org/turkce/detay.asp?id=276, Erişim
Tarihi: 26.09.2017, 09:25

Fotoğraf 70: Gaziantep Sinagogu İç Mekan Görüntüsü

Kaleler-Surlar
Mardin Kalesi, milattan önceye dayanan tarihi
geçmişe sahiptir. Şehrin en üst noktasında doğal
kayalık temel üzerine inşa edilen kalenin güney
eteklerinde kent kurulmuştur. Kale günümüzde
askeri alandır ve müzenin yürüttüğü kazı faaliyetleri ile İslami kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.

58 Yapıdaki bilgilendirme kitabesinden aktarılmıştır.
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Fotoğraf 73: Gaziantep Kalesi

Birecik Surlarından günümüze sadece temel
kalıntıları ve bir sağlam burç gelmiştir. Sur içindeki ve sur duvarları üzerine gelişen kentleşme
müstakil bir kale mimarisini ortadan kaldırmıştır.
Fotoğraf 71: Mardin Kalesi ve Kent

Şanlıurfa Kalesi, yine tarih öncesi devirlere kadar geçmişi olan, kenti ele geçiren uygarlıkların
ekleme ve onarımları ile günümüzdeki şeklini almış bir kaledir. Kalenin bu gün sembolü olan iki
büyük sütun inanışa göre Hz. İbrahim’in ateşe
atılması için düzeneğin kurulduğu sütunlardır.

Fotoğraf 74: Birecik Surlarından Kalan Burç

Saat Kuleleri-Minareler
Adana Saat Kulesi kent merkezinde Ulu Cami
ve çarşıların olduğu yerdedir. Osmanlı devletine
ait olan bu saat kulesi 35 metreye yakın yüksekliktedir.59

Fotoğraf 72: Şanlıurfa Kalesi

Gaziantep Kalesi, yaklaşık altı bin yıllık bir
geçmişe sahiptir. Günümüzde savaş müzesidir.

Fotoğraf 75: Adana Saat Kulesi
59 Acun, Hakkı, Osmanlı İmparatorluğu Saat Kuleleri, Ankara,
2011, s. 13.
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Aksaray Eğri Minare’nin diğer bir adı Kızıl
Minare’dir. 1221-1236 yılları arasında yapılmış
olup zaman içerisinde yaklaşık yirmi yedi derece
eğilmiştir.60Kare kaide üzerine silindirik gövdeli ve
tek şerefeli minare kısa bir petek kısmına sahiptir
ve petek kubbe ile sonlanmaktadır. Tuğla malzemeden inşa edilen minarenin gövdesinde yarıya
kadar zikzak motifi ile bezenmiştir. Şerefe altında
tuğlaların değişik dizimleri ile oluşturulmuş, yıldız
motifli bir bilezik yer almaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olup sırlı tuğla malzeme ile dekorasyon
sağlanmıştır.

Fotoğraf 77: Şanlıurfa Müzesi Cam Yapım Tekniğinin
Gösterildiği Bir Örnek

Gaziantep Para Müzesi, eski Yahudi mahallesinde yer almaktadır. Tarihi bir konaktaki bu müze
şahsa aittir. Esat Kaplan adlı şahsın yaklaşık yirmi
sekiz yıllık madeni ve kâğıt para koleksiyonundan
oluşan müzede şahsın verdiği bilgiye göre altı binin üzerinde madeni para yer almaktadır. Değişik
ülke ve dönemlere ait paraların sergilendiği müzede ziyaretçilere koleksiyon sahibi tarafından paranın tarihi ve her ülkenin paralarının ikonografik
çözümlemesine dair bilgiler de sunulmaktadır.

Fotoğraf 76: Aksaray Eğri Minare

Müzeler
Şanlıurfa Müzesinde Şanlıurfa’nın tarihi süreç
içerisindeki kalıntılarını kronolojik seksiyon düzeni takip edilerek oluşturulan salonlarda sergilenmektedir.

Fotoğraf 78: Gaziantep Para Müzesinden

Gaziantep Hamam Müzesi, Paşa Hamamı
olarak bilinen eski bir hamamın içerisinde hamam
takımlarının sergilendiği ve Türk hamam kültürünün canlandırıldığı bir müzedir.

60 Bayrak, T-YILMAZ, H.M-AKKÖSE, M,  “Eğri Minarenin Zamansal Davranışlarının İzlenmesi  Üzerine Bir Araştırma”, Teknolojik Araştırmalar: YTED, 2008(2), s. 13.
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Fotoğraf 79: Gaziantep Hamam Müzesi Sıcaklık Kısmı

Fotoğraf 81: Kahramanmaraş Mutfak Müzesinden

Şanlıurfa Mutfak Müzesi tarihi bir konakta yer
almaktadır. Ulu Caminin arka kısmında çarşıların
arasındaki bu müzenin ismi her ne kadar mutfak
müzesi olsa da ziyaretçilerine hem tarihi bir Urfa
konağının mimari düzenini göstermesi hem de
odaların yaşam alanlarına göre tasarımını yansıtması bakımından önemli bir müzedir.

Gaziantep Mutfak Müzesi eski bir Antep
evinde açılmıştır. Müzede Antep yöresinde kullanılan mutfak eşyaları sergilenmektedir.

Fotoğraf 82: Gaziantep Mutfak Müzesi

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Fotoğraf 80: Şanlıurfa Mutfak Müzesi

Kahramanmaraş Mutfak Müzesi eski bir Maraş evinde açılmıştır. Bu müze de mutfak müzesi
olarak adlandırılmasına rağmen bir Maraş evi ve
bölümlerini yansıtması bakımından, kullanılan eşyaları tanıtması bakımından önemlidir.

“İpek Yolunda Türk Kervansarayları Kültür
Gezisi” kapsamında 28 cami; 4 medrese; 22 kervansaray-han-bedesten-çarşı; 5 türbe-hazire; 3
hamam; 2 köprü; 1 tekke; 2 manastır-kilise; 4 kale-sur; 2 minare-saat kulesi; 3 konak; 6 müze ziyaret edilerek fotoğraflanmış, yerinde incelemelerde
bulunulmuştur.
Gezi, Anadolu’nun ticaret güzergahını günümüz koşullarında ve imkanlarında dolaşarak daha
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önce görmediğimiz kentleri hem mesleki hem de
kişisel deneyimimize sunması bakımından önemli
olmuştur. Gezi sırasında Anadolu’nun kadim topraklarında yer alan kervansaray, han, cami, türbe,
medrese, hamam gibi dönemin sosyal, ticari, siyasi
hayatının dinamikleri olan yapılar ziyaret edilirken
yine Anadolu’nun değişik gelenekleri, yeme-içme
kültürü, sözlü kültür öğelerinin de tanınmasına
olanak sağlamıştır.
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devrinde önemli
olan gezi güzergahımızdaki kentler mimari ve sanatsal açıdan bölgesel üslupları ve kültürel etkileşimleri yoğun olarak görebildiğimiz eserlere sahiptir. Camilerde Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta yoğun olarak giriş kapılarında ve mihraplarda, minarelerde iki renkli taş uygulaması mevcuttur ki bu uygulama Suriye mimari geleneğinde
Zengi, Memluk devri yapılarında yoğun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan plan açısından
genel olarak mihraba paralel ve çoğunlukla da iki
sahınlı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. İklimin etkisinin belirleyici olduğu geniş avlular da
gözlemlediğimiz diğer bir unsurdur. Mardin camilerinde iki renkli taş işçiliği olmasa da “Mardin
taşı”nın rengi kentte sadece dini yapılarda değil
sivil yapılarda da karakteristik olmuştur. Taşın süslemeye elverişli olması Ulu Cami minaresindeki
kitabeler, bitkisel bezemeler ve kubbenin nervürlü
oluşu bizlere Hasankeyf yapılarında da karşımıza
çıkan Eyyubi mimari unsurlarını anımsatmaktadır. Aksaray Ulu Cami, Anadolu Selçuklu merkezi
olan Konya ve civarında da gördüğümüz mimari
karakteri yansıtmaktadır. Niğde Sungur Bey Cami
orijinal kapı kanatları ile çift başlı kartal süslemesi
bakımından özel bir yere sahiptir. Bunun dışında
yapıların genelinde restorasyonlarda bazı özgün
özelliklerin kaybolduğu gözlemlenmiştir.
Medreselerde Konya Karatay Medresesi Selçuklu başkentinde kapalı medreseler plan grubunda inşa edilmiştir. Medresenin en önemli mimari
unsurları giriş kapısındaki süslemeler ile iç mekanda özellikle de kubbedeki çinileridir. Mardin

Zinciriye ve Kasımıye medreseleri açık avlulu düzende olup birbirleriyle yakın plan özelliklerine
sahiptirler. İki medresenin de portalleri önemlidir.
İki medresede de mescid kısımları “Muhammediye” denilen plan türünde inşa edilmiştir. Niğde
Ak Medrese beylikler devri örneğidir ve yüksek
portali ve giriş cephesindeki ikiz kemerli açıklık
uygulaması ile dikkat çekmektedir. Açık avlulu
plan kuruluşundaki yapı günümüze ulaşmış Beylikler devrine ait Selçuklu geleneğini sürdüren bir
medrese olması bakımından önemlidir.
Gezinin ana temasını oluşturan ticari, savunma, güvenlik, konaklama gibi pek çok işlevi taşıyan kervansaraylardan Zazadin Hanı, Aksaray
Sultan Hanı, Horoz Hanı “Sultan Hanı” plan tipolojisinde inşa edilmiştir. Çarmelik Köyü Büyük
Han ve Eshab-ı Kehf Hanı açık avlulu ve bu avlu
etrafındaki mekanlardan oluşan plandadır. Özellikle Gaziantep’te günümüze pek çok şehir içi hanı
ulaşmıştır. Bu hanlardan Tütün Hanı tek katlı diğerleri açık avlu etrafında iki katlı düzendedir.
Şanlıurfa Gümrük Hanı da bu şemayı yansıtmakla birlikte bu handa cephelerde kullanılan iki
renkli taş işçiliği farklıdır. Han ve kervansarayların
dışında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep oldukça zengin bir çarşı kültürüne sahiptir. Bu çarşılar tarihi olmakla beraber günümüzde o civarda
yaşayan halkın günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları,
unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı, usta-çırak ilişkilerinin devam ettiği yaşamın en
canlı merkezleridir.
Türbelerden Niğde Hüdavent Hatun türbesi üzerindeki gerek geometrik ve bitkisel gerekse
figürlü süslemeleri ile Türk sanatında önemli bir
yere sahiptir. Öte yandan Çarmelik Köyü haziresindeki lahit mezarlar dikkat çekmekte olup bu
lahitler Müslüman kabirleridir.
Gaziantep Tekke Cami haziresindeki Mevlevi
meşayıhına ait kabirler, şahideler dikkat çekmektedir.
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Hamamlardan günümüzde Adana Çarşı Hamamı gibi aktif olanların yanı sıra Gaziantep Hüseyin Paşa hamamı gibi işlevinin dışında kullanılanlar da mevcuttur. Paşa Hamamı ise dönemin
hamam eşyalarının sergilendiği, hamam kültürünün canlandırıldığı bir müzedir.
Gaziantep Mevlevi Dergahı ve Şanlıurfa Mevlevi Dergahı ziyaret edilen tekke yapılarıdır. Gaziantep’teki yapı günümüzde Mevlevi eşyalarının
kullanıldığı bir müzeyken Şanlıurfa’daki daha küçük boyutludur ve cami olarak kullanılmaktadır.
Dayrulzafaran Manastırı Mardin’in kadim
kültürlerinden Süryanilere ait bir manastırdır. Yapıda yörenin taş işçiliğine uygun bezemeler dikkat
çekmektedir. Gaziantep Sinagogu büyük bir yapıdır. Yapıda en özgün kısım papaz odasının zemin
karolarıdır.
Gezi sırasında kentlerin dokusunu, kültürünü
yansıtan evler de ziyaret edilmiştir. Genel anlamda Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mar-
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din’de iç avlu etrafında iki katlı ya da tek katlı bir
plan tarzı görülmektedir. Mardin evleri taş süslemeleri ile dikkat çekmektedir.
Ziyaret edilen kentlerdeki müzelerde gerek
arkeolojik gerek etnografik eserler görülmüştür.
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa mutfak
müzeleri buralardaki gündelik hayata dair bilgileri sunarken kullanılan kap kaçak hakkında fikir
edinmemizi sağlamıştır.
Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen kültürel mirasımızı tanımaya yönelik bilimsel
geziler vasıtasıyla her geçen gün zaman ve özellikle de insan faktörü nedeniyle, hatalı restorasyonlarla özgünlüğünü yitiren bu kıymetli eserleri
günümüzde en orijinal haliyle belgeleme ve geleceğe aktarma fırsatı doğmuştur. Anadolu’nun her
kenti zengin kültür mirası örneklerini ve kadim
gelenekleri sergileyen bir müzedir. Bu gezimizde
önemli mimari eserlerin yanı sıra yeni kültürler,
gelenekler tanınmıştır.
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ARIŞ YAYIN İLKELERİ
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Arış, halı,
düz dokuma ve işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makalelere
yer veren hakemli bir uluslararası dergidir. Haziran ve Aralık olmak
üzere yılda iki 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
• Arış’a gönderilen makaleler Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makalede kullanılan görsel malzeme metnin içine
eklenmelidir.
• Makalelerin son teslim tarihi Haziran sayısı için 15 Ocak, Aralık
sayısı için 15 Haziran’dır.
• Arış’a gönderilen makaleler, 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 alırlar; fakat katılmadıkları hususlara itiraz etme hakkına
sahiptirler.
• Yayımlanmasına karar verilen makaleler sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatıyla yazarlara gönderilir. Yazar son
okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri çıktı üzerinde göstererek
dergiye geri gönderir.
• Yazılardaki görüşlerin, fotoğraf ve belgelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal
ortamda yayımlanmayı da kapsar.
• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
Yayın Dili
Arış’ın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazılar A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıda, MS Word veya
uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times
New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel fontlar kullanılmamalı,
transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde
belirtilmelidir.
• Yazarın adı, soyadı koyu harflerle; unvanı, görev yaptığı kurum,
haberleşme ve e-posta adresi, makalenin teslim tarihi ise dipnotta normal harflerle yazılmalıdır.
• Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı
ve 10 sözcüğü geçmemelidir.
• Makalenin başında, 200 ila 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.10 puntoyla yazılan özetlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 5 ila 8 sözcükten oluşan anahtar
kelimeler verilmelidir. Yayımı kabul edilen makalelerden 500 ila
750 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce genişletilmiş özet istenir.
• Yazılara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine
uygun bir şekilde gönderilmelidir.
• Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde parantez içinde (fotoğraf/çizim/şekil 1 vb.) ve ilgili görselin sayı numarası verilmelidir. Birden fazla
görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire ile ayrılarak
belirtilmelidir. (fotoğraf 1-2 vb.)
• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların,

•

•

•

1., 2., ara başlıklarınsa, 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” ve eğik veya hem koyu ve eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan
fazla olduğunda, bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri
sekme komutuyla yapılır; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12
punto ile eğik yazılır.
Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

Kaynak Gösterimi
• Arış dergisinde dipnot kullanımı esastır.
• Kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır
• Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından
kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.)
adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak
icinde” yazılır.
• Dipnot örnekleri;
Kitap için: yazarın adı-soyadı, kitap adı (eğik), çevirmenin adı-soyadı,
yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası.
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Kitabevi, İstanbul, 1992, s.45.
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Aynı yayına bir kez daha referans verildiğinde, yazar soyadı, a.g.e.
(eğik), sayfa numarası belirtilmelidir.
Ödekan, a.g.e., s.28.
Aynı yazarın birden fazla yayını kullanıldığında, ilk kullanımda yayın künyesi yayın ilkeleri kapsamında belirtildiği şekilde tam olarak
verilmeli, daha sonraki kullanımlarda yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold),
basım yılı, sayfa numarası belirtilmelidir.
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• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
• Yazarlara ait olmayan görsel malzeminin kaynağı (kişi, kurum, arşiv
v.s.) görsel malzeme alt yazısında parantez içinde belirtilmelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik
olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin
sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf yapılmayan çalışmalara kaynakça kısmında yer verilmemelidir.
Deniz, Bekir (1987).”Sındırgı (Balıkesir)Yöresi Yağcıbedir Halıları”,
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