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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
El sanatları, ulusların kültürel kimliklerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir.
Hammaddesi, deseni ve üretim tekniği, üretenin katkısıyla, ait olduğu yörenin
karakteristiğini taĢımasıyla değer kazanır.
Özenle, alın teri ve el emeğiyle oluĢturulan eserler ustaların duygu, düĢünce ve
ruhuyla bütünleĢmektedir. El sanatı sözle ifade edilenden daha zengin bir anlam yüküyle
doludur. Ustaların hızlı ve hünerli elleri tarih boyunca iĢlemiĢ, yaĢamı güzelleĢtirerek kalıcı
hâle getirmiĢtir. El sanatları insanımızın sevgilerini, tutkularını sergileyen yapıtlardır. Metali
çiçekle bezeyen, bakırı Ģekillendiren, ipliği ilmek ilmek dokuyan, ahĢabı ve seramiği
güzelleĢtiren o hünerli eller, geçmiĢi günümüze ve geleceğe bağlayan duygu ve düĢüncelerin
çeĢmeleri ve köprüleridir.
El sanatları, insan emeğinin ve becerisinin en değerli eseridir. Toplumların hayat
biçimini, geleneklerini, göreneklerini ve duygularını yansıtan en eski sanat dalı olmasının
yanı sıra, o toplumun kültürel değerlerini kuĢaktan kuĢağa aktaran ve geliĢmesini devam
ettiren kalıcı belgelerdir.
Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeĢitli
uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleĢtirerek zengin bir mozaik
oluĢturmuĢtur.
Çok zengin el sanatları potansiyeline sahip olan Türk milletinin kültür tarihi
incelendiğinde, asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak madenlerden, taĢlardan,
bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen hammaddeleri değerlendirerek çeĢitli ihtiyaç
maddelerini yaptıkları görülmüĢtür. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç yolunda
karĢılaĢtıkları kültürlerden de etkilenerek günümüze kadar uzanan zengin el sanatlarını
oluĢturmuĢtur.
Günümüzde baĢta endüstrileĢme olmak üzere teknolojide yaĢanan geliĢmeler el
sanatlarına olan ilgiyi zayıflatmıĢ ve süreç içinde el sanatları yok olma sınırına gelmiĢtir. Bir
zamanlar hiçbir ticari kaygı taĢımadan üretilen el sanatları alanında (günümüzde) çalıĢmak
isteyenlere önderlik yapabilecek sanatkârlara ve kaynaklara ihtiyaç vardır. Birçok el
sanatında bu yokluğun izleri açıkça görülmektedir. Kültür varlıklarımızın önemli bölümünü
oluĢturan el sanatı ürünlerimiz, bilimsel yöntemlerle korunmalı, yaĢatılmalı, tanıtımı ve
pazarlaması yapılmalıdır.
El sanatlarıyla uğraĢanlar, bugün iki sorumluluk taĢımaktadır. Birincisi, bilgi ve
becerisiyle ona miras kalanların yaĢatılmasına katkı sağlamak; ikincisi özelliklerini
yitirmeksizin, o sanat dalını modernize ederek gelecek kuĢaklara öğretmektir.
Geleneksel giysi ve aksesuarlarımızı korumak, geleneksel giysi ve
aksesuarlarımızınyok olmasını önlemek, gelecek kuĢaklara miras bırakmak için bunları
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araĢtırmak en önemli görevimiz olmalıdır.Herkes evinde bulunan antika eĢyaların değerini
bilmeli, fotoğraflarını çekip belgelemeli ve bu eserleri gün ıĢığına çıkarmalı, sergilemelidir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Osmanlı ve Anadolu’da geleneksel giyim tarzını öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


Osmanlı saraylarındaki giyim tarzını araĢtırınız.



Anadolu’da giyim tarzını araĢtırınız.



Yörenizdeki geleneksel giyim tarzını araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. GELENEKSEL KIYAFETLER
Örtünmek
ve
giyinmek
gibi
ihtiyaçlar,
kumaĢ
dokumacılığının,
süslemeciliğingeliĢmesini sağlamıĢ, boyama ve desenleme, nakıĢlarla süsleme iĢlerini de
ortaya çıkarmıĢtır. Ġnce dokumacılık denilen iĢ kolunun ürünleri kumaĢlar hem ev
tezgâhlarında hem de dokumacı esnafının loncaları içinde üretilmektedir.
Giyim, insanların varoluĢundan günümüze kadar yemek, içmek kadar elzem olmuĢtur.
Giyinme anlayıĢı zaman içinde bölgesel değiĢiklikler göstererek bugüne gelmiĢtir. Önceleri
ilkel biçimde post gibi ürünlerden yararlanan insanlar, zamanla teknolojinin geliĢmesiyle,
moda, kültür, dinî inanıĢlar ve ekonominin etkisiyle bugünkü durumuna gelmiĢtir. Giyim,
vücudu dıĢ etkilerden koruyan bir vasıtadır. Süslenme arzusunu da yerine getirdiği için
ayrıca süslemelerle ve aksesuarlarla zenginleĢtirildiğinde güzel bir sanat sayılmaktadır.

1.1. Anadolu’da Giyim
Anadolu kadını, süsleme ve süslenme konusunda oldukça baĢarılı olmuĢ, en küçük
giysi çeĢidini bile süslemiĢtir. Sevincini, üzüntüsünü, özlemini ve öfkesini yansıttığı el
emeği, göz nuruna dökerek ortaya çıkardığı bu süslü giysileri ve aksesuarları bizlere zengin
bir kültür mirası olarak bırakmıĢtır. Giysilerde kullanılan desenler, iĢlemeler, süslemeler,
renkler ve aksesuarlar, Anadolu insanının duygu, düĢünce ve becerilerinin sanata
yansıtılmasıdır.
Güzel görünmek her insanın yaradılıĢından gelen bir duygudur. Dolayısıyla insanoğlu,
beğendiği ve kendini güzel göstereceğine inandığı her nesneyi vücudunda taĢımaya ve
vücuduna takmaya özen göstermiĢtir.
Giysi ve aksesuarlar, giyinme ve süslenme aracı olarak bir ülkenin, bir dönemin
özelliklerini belirten bir objedir. Her zaman uygarlığın değiĢimini yansıtır. Anadolu,
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dünyanın en eski yerleĢim ve kültür merkezlerinden biri olarak dünyanın hiçbir bölgesine
nasip olmayacak tarihî ve kültür zenginlikleriyle donanmıĢ, medeniyetlerin beĢiği olmuĢtur.
Bu kültür içerisinde geleneksel giysilerimiz ve giysi aksesuarlarımız da yer almaktadır.
Anadolu halkının yakın zamanlara kadar giydiği yöresel giysiler Cumhuriyet dönemi
kıyafet inkılabıyla birlikte moda akımlarının da etkisiyle halkın zamanla Batılı giyim tarzına
yönelmesine, özellikle erkek giyim-kuĢamının yok olmasına neden olmuĢtur. Nadiren özel
günlerde giyilen bu kıyafetler günümüzde kiĢisel koleksiyonlarda ve müzelerde korunmakta,
halk oyunları kıyafetleri olarak değerlendirilmektedir.
Giysiler, yörelere göre belirgin farklılıklar göstermekte, bölgelerinin coğrafi, tarihî ve
sosyokültürel yapısının tüm özelliklerini sergilemektedir.
Tepeliği, oyalı yazması, valası, boğgusu ile alınlık, duluk, penez, taraklarıyla baĢ ayrı;
zıbını, yeleği, cepkeni, üç eteği, arkalığı, önlüğü, Ģalvarı, kuĢağı, uçkuru, peĢkiri ile üstü ayrı;
yemeni, çarık, potin, terlik, çorap ve patiği ile ayağı ayrı çeĢitli zenginlik gösteren kadın
kıyafetleri ile; fes kukulat, takke gibi baĢlıklarla gömlek, Ģalvar, zıvga, potur, cepken, ceket,
çizme, çarık, yemeni, kuĢak, silahlık, hamaylı, pazubent, köstekler ile süslenen erkek
kıyafetleri, bugünkü halk oyunları gruplarının giysilerinde yaĢatılmaya çalıĢılmaktadır.
Giysilerin vazgeçilmez aksesuarları olan oyalar; süslemek, süslenmek amacından
baĢka, taĢıdıkları anlamlarla bir iletiĢim aracı olarak da kullanılır. Ġğne, mekik, tığ, filkete
gibi aletlerle yapılan oyalar (danteller) geleneksel sanatların en ince örneklerindendir.
Genellikle aynı tür iplik kullanılan bu tekniklerde, iplikler halkalanarak, zincir çekilerek,
birbirine bağlanarak, düğüm atılarak ve bazen de pul, boncuk, payet kullanılarak
Ģekillendirilir. Bunlardan iğne oyaları, motif, kompozisyon ve teknik açıdan farklı ve
özgündür. Tığ mekik, filkete, koza, yün, mum, boncuk oyaları hâlâ gelin kızların çeyizlerinin
en önemli parçalarıdır. Oyalar, günümüzde modern dizaynlı giysilerde de aksesuar olarak
kullanılmaktadır.
Kullanılan malzeme, teknik, Ģekil ve bezeme özellikleri ile kullanıĢ biçimlerinden
dolayı verdikleri mesajlar Anadolu takılarına ayrı bir anlam kazandırmıĢtır. Bu nedenle
kadın, inanç ve özenle taktığı takıları ne zaman ve nasıl kullanacağını yaĢam biçimi
içerisinde öğrenerek ve toplumun geleneklerine bağlı olarak sürdürmüĢtür.
Anadolu kadın takılarından baĢ süslemelerinde kullanılan, zengin teknik ve motiflerle
süslenmiĢ; tepelik, fes süsü, alınlık, yanak döven, küpe gibi takılar bazı yörelerde bir arada
kullanıldığı gibi bazı yörelerde birkaçı fes üzerinde veya fessiz olarak kullanılmaktadır.
Türk takılarına genel olarak bakıldığında takıyı daha çok kadınların kullandığı, erkek
takılarının çeĢitlilik bakımından kadın takılarına oranla daha az olduğu görülmektedir.
Bunlardan tepelik, kolye, kıstı denilen gerdanlık, hamaylı, küpe, broĢ, bilezik, kemer ve
kemer tokaları gibi çok çeĢitlilik göze çarpmaktadır.

1.2. Osmanlı'da Kadın Giyimi
Osmanlı sultanları giyimkuĢama önem verir, lüks kumaĢlardan dikilmiĢ kaftanlar
giyerlerdi. Görkemli giyecekler kemha (brokar), kadife, çatma (bir kadife türü), seraser (altın
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ve gümüĢ alaĢımlı telle dokunmuĢ ipekli kumaĢ), diba, atlas, canfes, tafta, vala, çuha, sof ve
Ģal gibi kumaĢlarla oluĢturulurdu. Topkapı Sarayı'nın sayıları 1550'yi bulan giyimkuĢam
koleksiyonu ölen padiĢahın üzerinden çıkan ve sahip olduğu diğer giysilerinin saklanmasıyla
oluĢtu. PadiĢah elbiseleri hazine eĢyası sayıldığından hazinede saklanırdı. Ölen sultan,
hanedan mensubu yüksek rütbeli devlet memuru ve din büyüklerinin eĢyalarının türbesine
konulması bir gelenekti ve bu türbelerden toplanan giysiler de saraydaki koleksiyona
katılırdı. Osmanlı sarayındaki ipekli ve pamukluların bir bölümünün menĢei Hint, Ġran ve
Mısır'dır.
Osmanlı sultanlarının kostümü kaftanlar, imparatorluk içinde özel bir yere sahiptir.
Önemli bir görevi gerçekleĢtirenleri ödüllendirmek için hediye edilen kaftanlar, bir imtiyaz
iĢareti olarak da kumandanlara kılıçla beraber bayramlarda sadrazam huzurunda sunulurdu.

Resim 1.1:Osmanlı kadın kıyafetiResim 1.2:Osmanlı dönemi kadın kıyafeti

Osmanlı beğenisindeki çok renklilik; birbirinden bağımsız parçaların bir araya
getirilmesi eğilimi, mücevherin kullanım tarzında da kendini göstermiĢtir. Özellikle zümrüt,
yakut, safir, firuze, elmas, inci, mercan, yeĢim, sedef ve akik en çok kullanılan taĢlardandır.
Avrupa mücevher geleneğindeki aynı motifi tekrarlayan takımların, Ģıklığının tamamlanması
için nerede ise bir zorunluluk olmasına karĢılık, Osmanlı mücevher geleneğinde takıların
mutlaka birbiriyle uyumlu bir takım oluĢturması gerekmez.Farklı motifleri sergileyen
parçalar her zaman sevilerek bir arada kullanılmıĢtır.
Osmanlı kuyumcusu, bir nakkaĢ gibi ince ince çalıĢarak, tasarımını taĢın biçimine en
az müdahale ile yapmaya, tasarımı taĢın biçimine uydurmaya özen göstererek, bir
imparatorluk sentezi olan Osmanlı ruhunu yansıtan, natüralist ağırlıklı eserler vermiĢtir.
Osmanlı devletinin gücü artık, sınırları geniĢledikçe mücevherlerde kullanacak değerli taĢlar
ve madenler giderek daha kolay sağlanır olmuĢ, geniĢleyen topraklardan Osmanlı baĢkentine
hünerlerini sergilemek üzere Horasan, Tebriz ya da Bosna’dan, Balkanların değiĢik
bölgelerinden veya Rus sınırlarından, Gürcü ve Çerkez bölgelerinden gelen kuyumcu
ustalarının da katılımıyla mücevher üretimi giderek çeĢitlenmiĢ ve zenginleĢtirilmiĢtir.
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Osmanlı imparatorluğunun yükselme ve duraklama dönemlerinde saraya bağlı sanatçı
sayısı da değiĢmiĢ ve özellikle son dönemlerinde oldukça azalmıĢtır. Örneğin 16. yüzyılda,
imparatorluğun en güçlü olduğu dönemde, sanatçı sayısı fazla iken 18. yüzyıl ortalarında
zergeran olarak sarayda sadece yedi kiĢinin çalıĢtığı kaynaklarda belirtilmektedir. 19.
yüzyılda ise bu sayı gittikçe azalmıĢtır.
Osmanlı devletinin refah dönemlerinde, kullanılmayan hazine eĢyalarının satıldığı
sıkıntılı zamanlarda ise para basılmak üzere daha çok gümüĢ eĢyaların darphaneye
gönderildiği yine kaynaklarda verilen bilgiler arasındadır. Ancak mukaddes emanetlerle ilgili
eĢyalara ise dokunulmayıp bunların sadece tamir ve ilavelerle korunmasına çalıĢılmıĢtır.
Saraya ait takı ve değerli eĢyaların bazen tozlandığı ya da rutubetten zarar gördüğü ve iĢe
yaramadığı gerekçesiyle fiyatları belirlenerek dıĢarı satıldığı da olmuĢtur.
Pek çok Osmanlı mücevherinin özellikle de takıların günümüze ulaĢmama nedeni
mücevherin yüzyıllardır değiĢmez kaderinin sonucudur. Mücevherler yüzyıllar boyunca kâh
farklı gereksinimleri karĢılamak üzere bozdurularak paraya çevrilmiĢ, kâh mücevher
modasının değiĢmesiyle yeni modaya uymak amacıyla değiĢime uğramıĢtır. Günümüzde ise
bu eğilimin azalarak da olsa sürdüğü söylenir.
Osmanlı döneminde, saray modellerinin taklidi olan benzer takıları kullanmak halk
arasında yaygın bir alıĢkanlık olmuĢtur.
Osmanlı takıları arasında sorguç, hotoz, zülüflük, enselik, saç bağı, gerdanlık, iğne,
broĢ, küpe, bilezik, yüzük, mühür, halhal, pazubent, düğme, zincir, saat, köstek, kemer,
kemer tokası olarak oldukça zengin bir çeĢitlilik göstermektedir.

Resim 1.3: Zümrüt, yakut,lal ve incili sorguç (18 yy.)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda araĢtırma iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Elektronik
ortamdan
veya
ansiklopedilerden
Türklerde
geleneksel
giyim
tarzlarını
araĢtırarak resim vb. doküman
toplayınız.

 Titiz çalıĢınız.

 Müzelerden geleneksel giyim ve
kullanılan
araĢtırınız
resim
vb.doküman toplayınız.

 Yeterli sayıda doküman toplamaya
özen gösteriniz.

 Bulunduğunuz yörede kullanılan
geleneksel giysileri araĢtırarak resim
vb. doküman toplayınız.

 Dokümanların bulunduğunuz
yörenin özelliklerini taĢımasına
dikkat ediniz.

 Topladığınız dokümanlarla bir
klasör hazırlayınız.

 Zamanı iyi kullanınız.
 Titiz çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Giysilerde kullanılan desenler, iĢlemeler süslemeler, renkler ve aksesuarlar,
Anadolu insanının duygu, düĢünce ve becerilerinin sanata yansıtılmasıdır.

2.

( )Anadolu halkının yakın zamanlara kadar giydiği yöresel giysiler Cumhuriyet
dönemi kıyafet inkılabıyla birlikte moda akımlarının da etkisiyle halkın zamanla Batılı
giyim tarzına yönelmesi, özellikle erkek giyimkuĢamının yok olmasına neden
olmuĢtur.

3.

( )Türk takılarına genel olarak bakıldığında takıyı daha çok erkeklerin kullandığı,
kadın takılarının çeĢitlilik bakımından erkek takılarına oranla daha az olduğu
görülmektedir.

4.

( )Osmanlı sultanları giyimkuĢama önem verir, lüks kumaĢlardan dikilmiĢ kaftanlar
giyerlerdi.

5.

( )Osmanlı döneminde, saray modellerinin taklidi olan benzer takıları halk arasında
kullanılmamıĢtır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
BaĢ ve ayakta kullanılan geleneksel aksesuarları öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


BaĢta kullanılan geleneksel aksesuarları araĢtırınız.



Ayakta kullanılan geleneksel aksesuarları araĢtırınız.



Yörenizde kullanılan geleneksel baĢ ve ayak aksesuarlarını araĢtırınız.



Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BAġA VE AYAĞA GĠYĠLEN
AKSESUARLAR
2.1. BaĢa Giyilenler
Yüzyıllar ötesinden günümüze kadar kültür hazinemizin bir kolu hâline gelmiĢ olan
kadın baĢlıkları, Anadolu’nun her bölgesinde ortak bir gelenek olarak kullanılmıĢtır.
Tarih boyunca kadın, her yerde ve her zaman güzel görünmek için en iyi Ģekilde
giyinmiĢ ve süslenmiĢtir. Giyim Ģekilleri, iklim Ģartlarının da etkisi altında bulunmakla
birlikte, nerede olursa olsun kadın, önce baĢ güzelliğine önem vermiĢ, süslemeye baĢından
baĢlamıĢtır. Bu nedenle yüz güzelliği, saç biçimleri ve baĢa giyilen baĢlıklarla bir arada
düĢünülmüĢ, bir atasözümüzde ”Güzelin baĢına, ağanın aĢına, ırgatın iĢine, atın diĢine bak.”
denilmiĢtir.
Türk kadınının giysi ve baĢ süslemeleri, yüzyıllar öncesinde de dikkat çekici özellikler
taĢımıĢtır. 18. yüzyılda saray kadınları, üzeri elmas ve yakut gibi kıymetli taĢlarla süslü
baĢlıklar kullanmıĢlardır.
ÇeĢitli kaynaklarda, Türk kadınlarının giydikleri baĢlıkların inci, elmas, zümrüt gibi
taĢlarla süslendiği, çok sayıda örülen saç örgülerle, incili kurdelelerin takıldığı belirtilmiĢtir.
Saç örgülerine altın, topuzlara elmas firkete ve tarak takma geleneği özellikle saray
kadınlarında 1. Dünya SavaĢı yıllarına kadar süregelmiĢtir.
Kıyafetlerin ayrılmaz bir parçası olan baĢlıklar Anadolu’daki yörelerin her birinde
bölgesel ve yerel özellikler taĢımaktadır. Kadın baĢlıkları folklor ve etnografı
zenginliğimizin temel unsurlarından biridir.
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Kadın süsü olarak baĢlıklar, çeĢitli süslemelerle kiĢinin sosyal durumunu ortaya
koymaktadır. BaĢlık; bölgelere ve giyenin durumuna göre ister altın ister gümüĢ veya
boncuklarla süslenmiĢ olsun, gerek kız, gelin, yeni evli kadın gerekse dul veya yaĢlı kadın
baĢı olarak düzenlensin hepsinde esasta birlik vardır. BaĢa önce bir fes veya takke giyilir.
Buna genelde “arakçın” veya “terlik” denir. Her ikisi de teri emici anlamda kullanılmaktadır.
BaĢlıklar, terlik üzerine çeĢitli örtüler örtülüp bağlanarak ve takılarla süslenerek yapılır. Bazı
bölgelerde kep Ģeklinde olabildiği gibi baĢlığa çeĢitli yöntemlerle yükseklik de
verilebilmektedir. BaĢlıklarda kullanılan malzemeler ve aksesuarlar, ailenin ekonomik
durumu hakkında da bilgi vermektedir.
Sürekli değiĢen hayat Ģartları ve moda akımı, kadın giyimini çeĢitli yönlerden
etkilemiĢ; baĢlıklar ve baĢ takıları Ģehirlerde hızlı bir Ģekilde köylerde ise yavaĢ yavaĢ
kaybolmaya baĢlamıĢtır. Yıllar öncesinde özellikle Ģehir kadınlarında baĢlıkları kıymetli
taĢlarla süsleme geleneği tamamen kaybolmuĢ, üzeri bütünüyle altın kaplı baĢlıklar ve
yanaklıklar kullanılmaz olmuĢtur. Buna rağmen Anadolu’nun pek çok yöresinde bir gelenek
olarak kullanılan kadın baĢlıkları, malzeme ve görünüĢ bakımından çeĢitlilik ve zenginlik
göstermektedir. BaĢlığın hazırlanması, bağlanması ve süslemeleri ile sonsuz bir becerinin,
zengin bir kültürün, ince bir zevk ve sanatın ürünüdür.
Saçlar, saçlara yapılan örgüler, örgülerin miktarı ve süslemeleri ile bu süsleme
Ģekilleri bölgeden bölgeye değiĢmektedir. Kâküller ve zülüfler kadının evli veya bekâr
olduğunu gösterir.
BaĢlıklar ise süslenip baĢa giyilen; tas, fes, tepelik, arakçının yanı sıra saça Ģekil
verilerek süsleme yapılan; taç, hotoz, tozak vb. gruplara ayrılır. Bunlar yine bölgelere göre
adları aynı olsa da Ģekil ve süslemelerde farklılıklar gösterir. BaĢlıkların biçimleri ve süsleri
bunları giyenlerin sosyal durumunu da belirler. BaĢa örtülen örtüler, örtülerin kenarlarına
yapılan oyalar bile giyenin bekâr, niĢanlı, evli, dul olduğunu anlatabilecek niteliktedir.
AĢiretlere, obalara göre de farklılıklar gösterir. BaĢlıklar ve baĢ süslemelerinin en zenginleri
gelin baĢlarında görülür.

Resim 2.1: GümüĢ paralı baĢlıkResim 2.2: Altınlı baĢlık
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Resim 2.3: Altınlı baĢlıkResim 2.4: Mercan taĢlı baĢlık

2.1.1. Tepelik
Tepelik, hafif çukur ve dairesel olup fesin üzerine yerleĢtirilerek kullanılan takı
çeĢididir. Tepelikler fesin üzerine oturtularak takıldığı gibi fessiz serpuĢ gibi saç üzerine
oturtularak da kullanılmaktadır.
Küçük mücevher çiçekler, yalnızca baĢa veya giysinin üzerine değil ince saç
örgülerinin arasına da iliĢtirilebilir.Böylece görünümün tümünde hareketli pırıltılar sağlanır.
Bunların yanı sıra taĢlarla bezeli ya da incilerle örülmüĢ tepelikler, uzun saçların üzerinden
bele doğru salınan enselikler ile alın üzerinde ya da yüzün iki yanına sarkıtılan mücevherler,
zülüflükler, Osmanlı kadını baĢ süslemelerinin en önemlileri içinde yer alır.
Takı çeĢitlerinden tepelikler, genellikle dairesel formda olup çapları 8 ile 16 cm
arasında değiĢmektedir. Tepeliklerde saçlara uzanan zincirler üzerinde gümüĢ para ve pullar
sarkmıĢ, üzeri ise telkâri, granül, kazıma, kabartma gibi maden süsleme teknikleri
uygulanarak bitkisel bezemelerle süslenmiĢtir. Dairesel formun üzerindeki motiflerin tekrarı
dikkati çekmektedir.
Tepeliklerin merkezinde; bazen renkli bir taĢ bazen de süsleme teknikleriyle motifler
yer almaktadır. Dairenin etrafında ise zincirlere tutturulmuĢ, değiĢik penez ve boncuklar
bulunmaktadır. Tepeliklerdeki merkez; takıyı takan aĢiret ve topluluğu temsil etmekte,
etrafında sarkan zincirler, penezler, boncuklar ise takan kiĢiyi nazardan korumak amacıyla
kullanılmakta ayrıca bolluk ve bereketi simgelemektedir.
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Resim 2.5: Tepelik üstten görünüĢüResim 2.6: Tepelik

Resim 2.8: TelkârigümüĢ tepelik

Resim 2.7:Pullu tepelik

Resim 2.9: GümüĢ tepelik (18, 19. yy.)Resim 2.10: GümüĢ tepelik
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Resim 2.11: GümüĢ tepelik

Resim 2.12: Tepelik ve alınlık

2.1.2. Fes
Bir çeĢit baĢlıktır. Kökboyası ile kırmızı, bordo veya siyah renkte boyanan yün ile
yapılan el dokuması veya çuha kumaĢla kaplanır. Tepesi, renkli boncuklarla dairesel olarak
süslenir.

Resim 2.13: Fes Resim 2.14: Terlik

Resim 2.15: Papak

Resim 2.16: Fes ve alınlık
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Resim 2.17: Oya ve yazma ile süslenmiĢ fesResim 2.18: Boncuklarla süslü fes

Resim 2.19: Pullu fesResim 2.20: Pullu ve oyalı fes



Fes Süsü

Anadolu’nun çeĢitli bölgelerinde baĢ süslemelerinde fesin ön kısmından yanlara doğru
takılarak kullanılan bir takı türüdür. Üçgen, daire ve değiĢik motiflerin, zincir ve penezlerle
süslenmesinden oluĢan fes süsü, kullanılan malzeme ve süsleme teknikleri bakımından
farklılık göstermektedir.
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Resim 2.21: Boncuklu fes süsü



Resim 2.22: Fes süsü

Alınlık

BaĢ süslemelerinde, kadınların alınlarına taktıkları çeĢitli metal, inci, boncuk ve
taĢlarla süslü, zincir Ģeklinde takılardır. Alınlık fesin alt kenarına tutturularak kullanıldığı
gibi bazı yörelerde çene altından geçirilerek alnın her iki yanından fese tutturularak da
kullanılmaktadır. Takının bu Ģekildeki kullanılıĢ biçimine bu yörelerde çenelik veya
sakalduluk denir.

Resim 2.23: AlınlıkResim 2.24: Alınlık ve yanaklık

Resim 2.25: Gelin baĢı (Bursa-Keles)
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Resim 2.26: Tepelik ve sakaldulukluResim 2.27: Mercan taĢlı taç



Yanak Döven

Fesin yanlarında yanaklara sarkıtılarak kullanılan, dairesel üçgen ve sembolik
Ģekillerde, zincir, penez ve boncuklarla süslü takılardır. Bu takıyı takan kiĢi yürüdükçe takıda
bulunan zincir ve penezlerin yanak üzerinde hareket etmesinden dolayı “yanak döven” adı
verilmiĢtir. Ayrıca yanak dövene takının zülüflerin üzerine takılmasından dolayı “zülüf
bastı” da denildiği belirtilmektedir.

Resim 2.28: Yanak döven

Resim 2.29: Yanak dövenli b
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2.1.3. BaĢÖrtüsü(Al Bazı,Grep, Gelin Alı)
Kırmızı pamuklu kumaĢtan yapılır. Kare formludur. Beyaz metal pullar, boru boncuk
ve püsküller ile süslenir. Tepeliğin üstüne örtülen albazıyı, genç kızlar günlük yaĢamda,
gelinler ise özel günlerde kullanmaktadır.

Resim 2.30: Al bazı (grep-gelin alı)

2.1.4. Tarak
Saçı taramak, saça Ģekil vermek için kullanılan ”tarak”, aynı zamanda kadınların baĢ
süslemelerinde saçı tutturarak kullandıkları bir takı çeĢididir.

Resim 2.31: Taraklı altın taçResim 2.32: Taraklı taç
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Resim 2.33: Saç iğneleri

Resim 2.34: Saç iğneleri (18. yy.)

2.2. Ayağa Giyilenler.
2.2.1. Nalın Takunya
Ağaç hammaddeden, ıslak zemin üzerinde yürümek için yapılmıĢ terliktir. Gelin
hamamında kullanılan nalınlar oldukça bezemelidir. Ağaç üzeri sedef kakma, telkâri,
iĢlemeli kadife kumaĢ kaplama olmak üzere çeĢitli tekniklerle hazırlanmıĢ türleri mevcuttur.

Resim 2.36: Nalın

Resim 2.35: Kadife nalın

2.2.2. Ayakkabı
Ayakkabıların da her dönemde bölgeye göre değiĢen çeĢitleri vardır. Bunlar bölgelere
göre türlü adlar alır (yemeni, pabuç, çizme, galoĢ kundura, içi ayakkabı dıĢı terlik Ģeklinde,
terlik kısmı çıkarıldığında evde giyilen ayakkabı, mest lastik gibi).
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Resim 2.37: Püsküllü yemeni

Resim 2.38: Yemeni

Resim 2.39: Kenarı ip ile süslenmiĢyemeniResim 2.40: Kulaklı yemeni

Resim 2.41: ĠĢlemeli çarık

Resim 2.42: Çarık
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Resim 2.43: Tek renk galoĢ potin

Resim 2.44: GaloĢ potin

2.2.3. Çizme
Askerlikte, savaĢa veya ava giderken erkeklerin giydikleri konçlu ayakkabılardır.

Resim 2.45: ÇizmeResim 2.46: Uzun çizme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda araĢtırma iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 BaĢa
takılan
geleneksel
takıları
araĢtırarak resim vb. doküman toplayınız.

 Ayağa giyilen geleneksel aksesuarları
araĢtırarak doküman toplayınız.

 Yörenizde kullanılan halk oyunları
kıyafetlerini araĢtırarak bu kıyafetlerde
kullanılan baĢ ve yak aksesuarlarını
resimleyiniz.

 Topladığınız
dokümanlarla
dosya
hazırlayınız.

 Özenli çalıĢınız.
 Yeterli araĢtırma yapınız.
 AraĢtırmanızı resim yazı vb. dokümanla
destekleyiniz.
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Zamanı iyi kullanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Yüzyıllar ötesinden günümüze kadar kültür hazinemizin bir kolu hâline gelmiĢ
olan kadın baĢlıkları, Anadolu’nun her bölgesinde ortak bir gelenek olarak
kullanılmıĢtır.

2.

( ) Kıyafetlerin ayrılmaz bir parçası olan baĢlıklar Anadolu’daki yörelerin her birinde
bölgesel ve yerel özellikler taĢımaktadır.

3.

( ) Sürekli değiĢen hayat Ģartları ve moda akımı, kadın giyimini çeĢitli yönlerden
etkilemiĢ; baĢlıklar ve baĢ takıları Ģehirlerde hızlı bir Ģekilde köylerde ise yavaĢ yavaĢ
kaybolmaya baĢlamıĢtır.

4.

( ) Yanak döven hafif çukur ve dairesel olup fesin üzerine yerleĢtirilerek kullanılan
takı çeĢididir.

5.

( ) Alınlık kökboyası ile kırmızı, bordo veya siyah renkte boyanan yün ile yapılan el
dokuması veya çuha kumaĢla kaplanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Geleneksek takıları öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


Geleneksel takıları elektronik ortam ve ansiklopedilerden araĢtırınız.



Yörenizde kullanılan geleneksel takıları araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. TAKILAR
GeçmiĢi günümüze taĢıyan el sanatlarımız, sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢam
biçimimizi yansıtan en kalıcı ve en anlamlı belgeler arasında yer alır. Günümüze kadar gelen
ve bugün müzelerde sergilenen, depolarda korunan oldukça zengin bir maddi kültür mirasına
sahibiz. Bu mirasın eserlerinden olan takılar, Türk süsleme ve el sanatları içerisinde önemli
bir yere sahiptir.
Anadolu kültürünün, diğer sanat dallarında olduğu gibi takılarda da zengin bir kaynak
olduğu inkâr edilemez. Ġlkel ya da geliĢmiĢ Ģekliyle takı; insanlık tarihi kadar eski bir
süsleme unsurudur. Takılar süslemenin dıĢında inançlara ve geleneklere bağlı kalarak
hazırlanmakta aynı zamanda hiyerarĢik düzende de farklı özellikler göstermektedir.
Yazılı kaynaklarda takıların, ilk kez ne zaman kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi
olmamakla birlikte, çok eski çağlardan beri kullanıldığı çeĢitli buluntulardan anlaĢılmaktadır.
MÖ 7. binin ilk yarısına tarihlenen “Çayönü ve Çatalhöyük” buluntuları arasında çeĢitli
taĢlardan kemik ve hayvan diĢleriyle deniz ve yumuĢakçaların kabuklarından yapılmıĢ
gerdanlıklar ile hayvan, kuĢ, çiçek gibi çeĢitli biçimler verilmiĢ takılar, oldukça kalabalık bir
grup oluĢturmaktadır. MÖ 3. binin yarısı ve ilk Tunç Çağında Anadolu’da çok zengin
takıların varlığı Troya ve Alaca mezarlarında bulunmuĢ örneklerle de kanıtlanmaktadır. Altın
ve gümüĢ küpeler, saç süsleri, gerdanlıklar, bilezikler, baĢları süslü iğneler, levha üzerine
kabartma, oyma, kesme, telden örgü ve burma som altından döküm tekniği ile değerli
madenlerin iĢlenmesi takı yapımında yüksek bir düzeye eriĢildiğini göstermektedir.
Takıların her birinde, eski uygarlıkların köklü takı gelenekleriyle göçebe Türklerin
Orta Asya’dan getirdikleri geleneklerin kaynaĢmasına tanık oluyoruz. Osmanlı Dönemi’nin
baĢlamasıyla da hem Ġslam’ın etkileri hissediliyor hem de gizemli Osmanlı kadınının ortaya
çıkıĢı görülüyor. Osmanlı kadını zenginliğini toplum içindeki konumunu saçlarının uçlarına
taktığı altın takılarla belli eder, peçesinin altında birbirinden güzel takılar gizlerdi. Bazı
padiĢahların hükümdarlıkları zamanında kadınların taktıkları fermanlara sınırlamalar
getirmiĢ olmaları Osmanlı kadınının takıya ne kadar yoğun bir ilgi gösterdiğinin kanıtıdır.
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Osmanlı geleneğinde kuyumculuk, padiĢahlar tarafından sevilmiĢ ve desteklenmiĢ bir
sanat dalı olarak dikkat çeker. Tüm sanat dallarının zirveye ulaĢtığı 16. yüzyılda gerek
takılarda gerekse mücevher eĢyalarında baĢyapıtların üretildiği görülür. Özellikle Kanuni
Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk döneminde, padiĢahın hem kendi görünümüyle hem de
çevresiyle ilgili benzersiz ihtiĢam arzusuna, mücevhere büyük önem verilmesini ve
mücevher eĢyaların Osmanlı geleneğine yerleĢmesini sağlamıĢ, bunda Kanuni Sultan
Süleyman’ın gençliğinde kuyumculuk eğitimi almıĢ olmasının yanı sıra, ünlü sadrazam
Ġbrahim PaĢa’nın sanatsal beğenisinin etkisi olmuĢtur. ĠhtiĢamdan hoĢlanan Kanuni Sultan
Süleyman için 1532 yılında Venedikli kuyumcu Caorlini ailesi tarafından değerli taĢlarla
bezeli, taç biçiminde bir miğfer hazırlandığı bilinmektedir. Osmanlı sarayındaki mücevher
kullanımı Fatih Sultan Mehmet’in Ġstanbul’u fethinden sonra artmıĢtır.
Osmanlı mücevherinin çeĢitlenmesi kadar biçimlenmesi de her Ģeyden önce sarayın
yaĢam tarzı ve beğenisiyle devletin durumuyla paraleldir. PadiĢahın yüceliğini vurgulamak
amacıyla hazırlanan tasarımlarda yer yer çok iri, çok gösteriĢli elmas, zümrüt, yakut ya da
inciler kullanılmasına rağmen, tasarımcı belli bir duruluk ritmini yakalayabilmiĢ; parlak
taĢlarla değerli madenleri Osmanlı beğenisinde bütünleĢtirmiĢtir. Osmanlı mücevheri, saray
beğenisi ve gereksinimleri temel alınarak tasarlanmıĢ, bunun yanı sıra siyasal ve kültürel
iliĢkilerin sonucunda ortaya çıkan yeni eğilimlerde benimsenmiĢtir. Özellikle batı etkilerinin
kendini göstermeye baĢladığı 18. yy.dan itibaren abartılı irilikte takıların çoğaldığı görülür.
Osmanlı dönemi kuyumcu atölyeleri Ġstanbul dıĢında Trabzon, Samsun, Sivas, Van,
Erzincan, Erzurum, GümüĢhane, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Midyat, ġam, Halep, Kıbrıs ve
Rumeli Prizzende de bulunmuĢtur. Bu kentlerde yetiĢip ustalaĢan kuyumcular saray için
çalıĢmak üzere baĢkente getirilmiĢlerdir. Saray için çalıĢan kuyumcu ustaları yurtdıĢına
hediye olarak gidecek takı ve eĢyaları da hazırlamıĢlardır. Aynı Ģekilde özellikle son
devrinde Osmanlı sarayında Avrupa dan da saraya hediye olarak gönderilmiĢ veya
ısmarlama olarak yaptırılmıĢ takıları kullanmak moda olmuĢtur.
Kolye ve gerdanlık denilen boyuna takılan kadın süs eĢyaları aksesuarların büyük bir
bölümünü oluĢturmaktadır. Kolye kelimesi her ne kadar boyun takılarının tümüne verilen
isim olarak algılanmaktaysa da gerçekte bu takı grubunun sadece bir çeĢidini
belirlemektedir. Genellikle tek ögeli boyun takılarına kolye; boyunu saran takılara boyunluk,
kıstı veya boğmak, çok ögeli olanlarada gerdanlık denilmektedir. Yörede tespit edilen
kolyelerin çoğunluğu kıstı Ģeklindedir. GümüĢten üretilmiĢ bu kolyelerin genel özelliği,
uçlarında değiĢik Ģekillerde ve boylarda zincirli veya zincirsiz para ve pullar (penez) sarkan
aynı formda plakaların yan yana sıralanmasından oluĢmasıdır.
Bunların dıĢındaki kolyelerde de değiĢik formdaki plakalar bazen bu plakaları
birbirine bağlayan gümüĢ metal boncuklar, halkalara tutturulmuĢ toplar, penezler veya
mercanlar kolyelere oldukça zengin bir görünüm kazandırmaktadır.

3.1. Kolye
Gerdanlık, boyunda kullanılır. Boncuktan el ile dizilir, uçları mercan boncuklu olup
aralarda gök boncuklar kullanılır. Gelin için paralı gerdanlık boncuklar; gök boncuk, mercan
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boncuk, sedef boncuk arasına gümüĢ para, altın para dizilerek (En az 5 değiĢik para
dizilmelidir.) yapılır, mutlaka düğünde ve sonra takılır.
Bugün geliĢmiĢ teknolojiye rağmen antik çağlardaki kadar gerçek sanat ürünü olan
takılara rastlanmaktadır. GeliĢen teknoloji ve değiĢen toplumsal yaĢam biçimi giyim kuĢamı
da etkilemekte, dolayısıyla kültürel değerlerimizin bazıları müzelerde ve sandıklarda
muhafaza edilmekte bazıları ise yok olmaktadır.
Yok olmaya yüz tutmuĢ geleneksel kültür değerlerimizi yaĢatmak, gelecek kuĢaklara
tanıtmak gerekmektedir. Özellikle folklor kıyafetlerinin süslemelerinde kullanılan takıların
yozlaĢtırılmadan yöre özelliğine uygun olarak yapılması ilgililer tarafından sağlanmalıdır.

Resim 3.1: Zümrüt ve elmas taĢlı kolye ucu

Resim 3.2: GümüĢ kolye ve kemer

Resim 3.3: Gaziantep, yüz görümlüğü gerdanlık
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Resim 3.4: Gerdanlık

Resim 3.5: Gıdıklık Resim 3.6: Gıdıklık (Bursa-Keles)

Resim 3.7: Boyunluk

Resim 3.9: TaĢlı gerdanlık

Resim 3.8: Gerdanlık



Modernize çalıĢmalar

Eski ürünlerden esinlenerek modernize edilmiĢ ürünlerdir.
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Resim 3.10: Boyunluk

Resim 3.11: Boyunluk formunda kolye

Resim 3.12: Gerdanlık ve küpe Resim 3.13: Gerdanlık

Resim 3.14: Gerdanlık (Bursa-Keles)

Resim 3.15: Kolye

3.2. Hamaylı
Üzerinde ayet ya da duaların yazılı olduğu kâğıtları muhafaza eden bu takıların silindir
biçimli telkâri olanlarının yanında, çok ince sigara tabakası veya üçgen muska Ģeklinde
olanları da vardır. Boyuna takılan bu takı koltuk altından bele doğru sarkar.
Boyuna çapraz veya normal olarak takılan üçgen veya silindir biçiminde olan
hamaylılara Osmanlıda sıkça rastlanmaktadır. Ġnsanların nazardan, büyüden ve diğer
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kötülüklerden korunmak için kullandıkları içi boĢ olan hamaylılarda Ģekil ne olursa olsun bir
tarafından muhafaza için içine konulan kap bulunmaktadır. Hamaylıların uçlarında mutlaka
zincirli veya zincirsiz halkalarla tutturulmuĢ pullar, mercanlar veya paralar yer almaktadır.
Yüzeyleri ise özelliğine göre maden süsleme teknikleri kullanılmıĢ veya mercan, akik gibi
taĢlarla süslenmiĢtir. Geometrik bitkisel bezemeler yoğunluktadır.

Resim 3.16: Hamaylı

Resim 3.17: Ayyıldızlı hamaylı

Resim 3.18: Muska kabı

3.3. Bilezik
Kadınların süs eĢyası olarak en çok önem verdiği takılardan bilezik genellikle geniĢ,
bileği saran, açılıp kilitle kapanabilen Ģekillerde olup kilitlenecek bölümde değerli taĢların
monte edildiği bitkisel motifler yer almaktadır. Ayrıca üzeri telkâri ve granül tekniği de
süslenmiĢ kabartma motifleri de bileziklere ihtiĢamlı bir görünüm vermektedir. Divanhane
çivisi biçimi, bilezik ve gerdanlıkta da uygulanmıĢtır.
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Resim 3.19: Çiçek motifli bilezik

Resim 3.20: Bilezik (19. yy. )

Resim 3.21: Bilezik

3.4. Yüzük
Kadın ve erkeklerin süslenmek için taktıkları takılardır. Evli, niĢanlı, bekârların
taktıkları yüzükler birbirinden farklıdır. Osmanlıda erkeklerin ok atmakta kullandıkları zehir
ve mühür yüzüklerin yanı sıra, genellikle tek taĢlı süs yüzüklere de rastlanır. Kadınlarda ise
mühür yüzüklerden baĢka iri ve tek bir değerli taĢın, çoğunlukla da elmasın kullanıldığı
tektaĢ yüzükler; ortadaki taĢın çevresine bir çiçek motifi oluĢturacak biçimde dizilen
taĢlardan oluĢan gül yüzükler; gümüĢ ya da altın, yuvarlakça, çivi baĢı ve benzeri hafif
bombeli yüzeyin üzerine, ortaya en irisi olmak üzere aralıksız mıhlanmıĢ elmaslardan oluĢan
divanhane çivisi motifinden esinlenerek adlandırılmıĢ olan divanhane çivisi ile mekik biçimli
yüzükler, Osmanlı yüzük tiplerini oluĢturur.

Resim 3.22: GümüĢ ve altın Resim3.23: Zümrüt taĢlı yüzükResim 3.24:Zingir (16.yy.)
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3.5. Küpe
Kadınların süslenmek için kulaklarına taktıkları takılardır. Kulak askısı olarak da
tanımlanmaktadır.
1620’lerde Anadolu’da kadınlar altın ve gümüĢ takılara sahipti. Altın küpe, salkım
altın küpe, altın saç bağı, altın bilezik, altın yüzük, gümüĢlü tarak, incili zülüflük, altın kol
bağı gibi mücevherler kullanmıĢlardır.
Küpeler biçim olarak fazla çeĢitlilik göstermez. Genellikle askılı olan küpelerde
telkâri ve granül tekniği yoğun olarak kullanılmıĢ. Bazen renkli taĢlar bazen de taĢ
görünümünde tanecikler ile süslenmiĢtir. Küpelerin bazıları hilal biçimde levhaların
bombeleĢtirilmesi sonucu meydana getirilmiĢtir. Uçlarında özelliğine göre Ģekilli toplar ve
pullar da sarkmaktadır.
Bir kadın takısı olan küpenin, az da olsa erkekler tarafından da kullanıldığı
görülmüĢtür. Kadın boynunun güzelliğini vurgulamak üzere tasarlanan damla biçimli
incilerden, ya da zümrüt, yakut, elmas gibi taĢlardan oluĢan sallantılı küpeler, Osmanlı takı
geleneğinde önemli yer tutar. Çift sallantılı küpeler “ pay-ı çift “, üç sallantılı küpeler ise
“üçayaklı” olarak tanımlanır. Ortası elmaslı veya mineli, çevresi açılmıĢ bir çiçeğin taç
yapraklarını andıran fasulye biçimi, dolgun bir oval olarak kesilmiĢ veya doğal damla biçimli
inci, firuze, yakut veya zümrüt sallantılı küpeler, bu takı türünün gösteriĢli örneklerindendir.
Çoğunlukla küçük ve yalın olan inci sallantılı küpeler ise özellikle sıradan saray kadınları ve
halk tarafından çok kullanılmıĢtır.

Resim 3.25: Zümrüt ve elmas taĢlı Resim 3.26: Elmaslı zümrüt küpe (18.Yy)
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Resim 3.27: GümüĢ küpe

3.6. Hızma
Buruna takılır. Hızmanın sarkan Ģekline hizemdenilir.

Resim 3.28: Hızma (Van)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda araĢtırma iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 BaĢa takılan geleneksel Türk takıları
araĢtırarak resim, yazı vb. doküman
toplayınız.
 Ayağa giyilen geleneksel Türk
aksesuarlarını araĢtırarak resim vb.
doküman toplayınız.
 Yörenizde kullanılan geleneksel
ayak
ve
baĢ
aksesuarlarını
çevrenizdeki
insanlardan
ve
müzelerden araĢtırınız.
 Edindiğiniz dokümanlarla dosya
hazırlayınız.
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 AraĢtırma
harcayınız.

için

yeterli

zaman

 Elektronik ortam, ansiklopedi vb.
yeterli kaynak kullanınız.
 AraĢtırmalarınızı dokümanlarla
destekleyiniz.
 Zamanı iyi kullanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Takılar süslemenin dıĢında …………………….ve geleneklere bağlı kalarak
hazırlanmakta aynı zamanda hiyerarĢik düzende de farklı özellikler göstermektedir.

2.

Takıların her birinde, eski uygarlıkların köklü takı gelenekleriyle göçebe
Türklerin ………………………….getirdikleri geleneklerin kaynaĢmasına tanık
oluyoruz.

3.

Genellikle tek ögeli boyun takılarına kolye; boyunu saran takılara boyunluk, kıstı veya
boğmak, çok ögeli olanlara da ……………………………..denilmektedir.

4.

Boyuna çapraz veya normal olarak takılan üçgen veya silindir biçiminde
olan …………………………Osmanlıda sıkça rastlanmaktadır.

5.

…………………………..çivisi biçimi, bilezik ve gerdanlıkta da uygulanmıĢtır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

Giysi üzerine takılan geleneksel aksesuarları öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


Giysi üzerine takılan geleneksel kemerleri araĢtırınız.



Müzeleri gezerek yörenizde kullanılan kemer ve keseleri araĢtırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. GĠYSĠ ÜZERĠNE TAKILANLAR
4.1. Kemer
Takılar arasında yer alan kemerler gümüĢ veya altından üretilmiĢ olup kadınların
genellikle bindallı, kaftan üçetek gibi kıyafetlerinin üzerine de kullandıkları takılardır.
Kemer, toka ile bütünleĢen bir süsleme unsurudur. Ancak süslemenin bazı kemerlerin
tokalarında yoğunlaĢtığı, bu nedenle bazı tokaların, kuĢaklara tutturularak da kullanıldığı
görülmektedir. Kemer, tokayla bütünleĢmesine rağmen diğer açıdan ele alındığında
kemerleri ayrı, tokaları ayrı değerlendirmek yerinde olur. Birbirine geçirmeli plakalardan
oluĢan kemerlerde genellikle telkâri ve kabartma tekniği uygulanmıĢtır. Ġki veya üç parçadan
oluĢan takılar karĢılıklı tutturularak bütünleĢtirilmektedir.
Kemer tokaları ise genellikle kemerlerin birleĢtiği noktada bütün veya geçmeli olarak
eĢit iki parça hâlindedir. Yuvarlak, elips, badem veya daha değiĢik Ģekillerde olup üzerleri
telkâri, granül, kabartma teknikleri uygulanmıĢ ve çeĢitli taĢlarla da süslenmiĢtir. Kemer ve
kemer tokalarında bitkisel bezemeler yoğunluktadır. Ayrıca bazı tokaların uçlarından
zincirlerle tutturulmuĢ sarkan pullar da takılara farklı bir görünüm kazandırmaktadır.

Resim 4.1: Trabzon iĢi gümüĢ kemer

Resim 4.2: FiĢekli telkâri gümüĢ kemer
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Resim 4.3: Sivas merkez gümüĢ kemerResim 4.4: Altın kemer ve tokası

Resim 4.5: Altın kemer

Resim 4.6: Kemer

Resim 4.7: Tokası telkâri ile süslenmiĢ kemerResim4.8: TaĢlı kemer

Resim 4.9: Kemer tokasıResim 4.10: Telkârikemer tokası
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Resim 4.11: TaĢlı gümüĢ kemer tokası

Resim 4.12: Ġstanbul, gümüĢ kemer tokası

Resim 4.13: Beze dikilmiĢ kemer tokası

Resim 4.14: GümüĢ kemer tokası

4.2. Köstekli Saat
Köstekli saat bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan bir
saat türüdür. Köstekli denmesinin sebebi köstek denilen bir kılıfa konulmasıdır. Genel
anlamıyla kurularak çalıĢan mekanik bir saat türüdür.

Resim 4.15: Köstekli saat
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4.3. BroĢ
Osmanlı takılarından broĢlarda ay ve yıldız, lale, gül, kabak çiçeği, menekĢe, çiçek
buketleri, dallar, kuĢ, kelebek, arı gibi doğa motifleri sıkça görülen motiflerdir. Pantantif ve
göğüs süsü de denilen broĢlar genellikle düĢük ayar altın üzerine elmaslar oturtulmuĢ, takıyı
oluĢturan formlarda ise figüratif, bitkisel ve sembolik motifler, natüralist bir yaklaĢım hâkim
olmuĢtur. Çoğunluğu gümüĢ olan diğer takılara oranla bu takılar saray takılarını daha çok
andırmaktadır.

Resim 4.16: Çiçekli dal

Resim 4.17: KuĢlu broĢ (19 yy.)Resim 4.18: Kabak çiçeği (19 yy.)

4.4. Kese
Keseler, içinde taĢıdıkları malzeme, kullanılıĢ alanları, yapım malzemesi, dokuma
Ģekillerine göre değiĢik amaçlarla kullanılırlar. Tütün kesesi, ağızlık keseleri, mühür keseleri,
para keseleri, hamam ve yüz keseleri, tarak ve kaĢık keseleri, duvar süsü keseleri, taraklık
gibi çeĢitleri vardır.
Boncukla örülmüĢ keselerde insan Ģekilleri, tığ ve beĢ ĢiĢle örülmüĢ keselerde hayvan
Ģekilleri ve sıklıkla da bitkisel motiflere rastlanır. Kullanılan renkler genellikle sarı, siyah,
yeĢil, kırmızı, bej, krem kahve ve turuncu olup beyaz renge çok nadir rastlanır.
Saat, mühür, tütün ve para keseleri takım hâlinde iğne oyasından ipek iplikle örülür.
Ġğne oyası keseler özellikle damat için hazırlanır. Hediyelik keseler kadife veya atlas kumaĢ
üzerine iĢlemeli kenarları oyalı olanların yanında tığ örgülü ver boncuklu olanları da vardır.
Keseler üzerinde nazar, sevgi, uzun ömür, bereket, helal kazanç dileğini ifade eden motiflere
rastlamak mümkündür. Bu motifler göz, çiçek buketleri, hayat ağacı, ibrik ve benzerleridir.
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Resim 4.19: Tütün kesesi Resim 4.20: Damat kesesi

Resim 4.21: Mühür, para, saat kesesi

Resim 4.22: Ġğne oyalı; para, saat, mühür kesesi

Resim 4.23: Tığ iĢi para kesesi

Resim 4.24: Oyalı para kesesi
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Resim 4.25: Tığ ĠĢi püsküllü saat kesesi

Resim 4.27: DivaniiĢi, oyalı tespih kesesi

Resim 4.29: Boncuk iĢi para kesesi
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Resim 4.26: Tığ iĢi saat kesesi

Resim 4.28: Hediyelik kadife kese

Resim 4.30: Taraklık

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda araĢtırma iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Giysi üzerine kullanılan geleneksek  AraĢtırma için yeterli zaman ayırınız.
aksesuarları araĢtırınız. Resim vb.
doküman toplayınız.

 Müzeleri dolaĢarak yörenizde kullanılan  AraĢtırmalarınızı
resim
yazı
vb.
kemer keseleri araĢtırınız.
dokümanla destekleyiniz.

 Elde ettiğiniz dokümanlarla dosya  Zamanı iyi kullanınız.
hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Takılar arasında yer alan kemerler gümüĢ veya …………………….üretilmiĢ olup
kadınların genellikle bindallı, kaftan üçetek gibi kıyafetlerinin üzerine de kullandıkları
takılardır.

2.

…………………………………..genellikle kemerlerin birleĢtiği noktada bütün
veya geçmeli olarak eĢit iki parça hâlindedir.

3.

Çoğunluğu …………………olan diğer takılara oranla broĢlar saray takılarını daha
çok andırmaktadır.

4.

……………………..içinde taĢıdıkları malzeme, kullanılıĢ alanları, yapım
malzemesi, dokuma Ģekillerine göre değiĢik amaçlarla kullanılır.

5.

Boncukla örülmüĢ keselerde insan Ģekilleri, tığ ve beĢ ĢiĢle örülmüĢ keselerde hayvan
Ģekilleri ve sıklıkla da ………………………………………….rastlanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( )Yanaklık, kulak askısı olarak tanımlanmaktadır.

2.

( )Takı çeĢitlerinden gerdanlıklar, genellikle dairesel formda olup çapları 8 ile 16 cm
arasında değiĢmektedir.

3.

( )BaĢ süslemelerinde, kadınların alınlarına taktıkları çeĢitli metal, inci, boncuk ve
taĢlarla süslü, zincir Ģeklinde takılara alınlık denir.

4.

( )Kolye ve gerdanlık denilen boyuna takılan takılar, kadın süs eĢyalarının tamamını
oluĢturmaktadır.

5.

( )Kemer, toka ile bütünleĢen bir süsleme unsurudur.

6.

( )Üzerinde ayet ya da duaların yazılı olan kâğıtları muhafaza eden takıların hamaylı
denir.

7.

( )Ağaç hammaddeden, ıslak zemin üzerinde yürümek için yapılmıĢ terliğe yemeni
denir.

8.

( )Saat, mühür, tütün ve para keseleri takım hâlinde iğne oyasından ipek iplikle
örülür.

9.

( )Köstekli saat bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan
bir saat türüdür.

10.

( )Saçı taramak, saça Ģekil vermek için kullanılan ”tarak”, aynı zamanda kadınların
baĢ süslemelerinde saçı tutturarak kullandıkları bir takı çeĢididir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

inançlara

2

Orta
Asya’dan

3
4
5

gerdanlık
hamaylılara
divanhane

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI
1

altından

2

kemer
tokaları
gümüĢ

3
4

keseler
bitkisel
motiflere

5
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠNCEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
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