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Terzilik, toplumda itibarlı bir meslek kabul olarak edilir. Dinî inanışlara göre Hz. 

İsa’nın göğe kaldırılması sırasında başında dünya malı olarak iğne bulunması onun devrini 

tamamlayamamasına sebep olarak görülmektedir. Bir diğer dinî inanışa göre ise; İdris 

Peygamber terzidir ve ilk kez iğne ile dikiş diken ve ilk kez elbise dikip giyendir. Ondan 

önceki insanlar, hayvanların derilerini giymektedir.1  

Velâyetnâme’de Hacı Bektaş Veli’nin kendi eliyle diktiği elifî tacı dua-sena ederek 

Osman Bey’in başına giydirdiği anlatılır. 

“…Hünkâr Ululığı dikdi mübârek eliyle anı ortasından büküp dikdi fukara 

mâbeyninde hâlâ ol dikdügi yire ziyâde ‘izzet ve ta’zîm olınur ol eclden hürmet iderler kim 

Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektâş-ı Velî Kaddesa’llâhu sırrahu’l-‘azîz kendü mübarek eliyle 

dikmişdür dahı erenlerün yanında bir tollab vardı ol kisveyi anun içine koyup buyurdular ki 

bunun issi vardur gelür eylügüm didi bu esnâda Sultân ‘Alâa’d-dînün bigleri ve kâtibleriyle 

‘Osman Big çıkageldi…”2  

Kültür tarihimizde Türklerin tarih boyunca giysilerine ayrı bir önem verdiğini 

görüyoruz. Divanü Lügati’t-Türk’te yer alan önemli bilgilerden birisi Türklerin bin yıl 

öncesinden ütülü giysilerle dolaşmasıdır. Bu da Türklerin giyim kültürünün düzeyini gösterir. 

Yine Divanü Lügati’t -Türk’te3  yer alan bir başka bilgiye göre Türkler bu dönemde ipek 

mendil ve eldiven kullanmakta ve kumaşlarını boyamaktadırlar.4 

Sözlü kültür ürünleri olan deyim ve atasözlerinde de terzilik sanatının yansımaları 

görülür. Bunlar içinde Terzi kendi söküğünü dikemez; terziye göç demişler, iğneyi başına 

takmış gibi çok bilinenlerin yanında kaynana pamuk ipliği olup düşse gelinin başını yarar; 

                                                
* Doç. Dr. Ülkü Gürsoy, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 
Ankara. 
1 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Köksal yayınları, İstanbul 1999, s. 370. 
2 Hamiye Duran, Alevî- Bektâşî Klasikleri- Velâyetnâme, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara 2007, s. 546. 
3 Şükrü Haluk Akalın, Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lügat i’t Türk, Türk Dil Kurumu 
yayınları, Ankara 2008, s. 108. 
4 age., s. 109. 
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iğne deliğinden Hindistan’ı seyretmek; iğneli beşik; çiğ iplikle bağlamak gibi deyimler de 

bulunmaktadır. 

Masallarımızda da terzilikle ilgili kavramlara rastlanır. “Dünya Güzeli” masalında 

padişahın görmeyen gözlerinin ilacı, Dünya Güzeli’nin gergefinin altındaki topraktır.5  

“Çan Kuşu Çor Kuşu” masalında ise terzi kızı yine olağanüstü güçlere sahiptir. Bu 

gücüyle harami başına dediğini yaptırır: 

“Terzi kızı tere tere 

Allah seni bene vere 

Terzi kızı her gün ekip biçersin 

Yaprağı kaçtır terenin”6 

Uyutulmaya veya oyalanmaya çalışılan çocuğa özel ezgi ile söylenen; söyleyenin 

birtakım duygu, düşünce, inanç, hayal ve umutlarını ihtiva eden ninnilerimizde de terzilikle 

ilgili birtakım unsurlara rastlanır. Her anne -özellikle kız çocukları için- çocuklarının istikbali 

hakkında birtakım isteklerini bu dizelere döker. Terzilik mesleğinin itibarlı olduğu dönemlere 

ait şu dizelerde olduğu gibi; 

Kızım kızım kız bana 

Kızımı verdim para dızmana 

Dızman para kazana 

Kızım yiye uzana (Name Şibil) 

Dızman-duzman: dikme işini yapan terzi demektir. “duz”, diken, dikici, dikilmiş 

anlamına gelir ve birleşik kelimeler yapar. Palanduz: palan diken, çuvaldız: çuval diken 

gibi… 

Yenişehirli Avni’nin şu dizelerinde de “dikiş” kavramı geçmektedir: 

Perend-i nazük-i zertarı baltayla keser ekser 

Dikiş tutturmadı bir kâre bu evza-i bicâden 

Geleneklerimizde hamile kadının hamileliği boyunca yediği, içtiği, baktığı şeylerin 

bebeği etkileyeceği ile ilgili inanç, bebeğin göbeği ve eşi (plasentası) için de söz konusudur. 

Çocuğun geleceğini, ilerideki hayatını etkileyeceğine olan inanç bugün de farklı şekillerde 

devam etmektedir. Bazı yörelerde bebeğin göbek bağı terzi olsun diye dikiş makinesinin 

gözüne konur.7 Geleneğimizde yer alan bu inanış terziliğe verilen itibarı göstermektedir. 

 
                                                
5 Pertev Naili Boratav, Az Gittik Uz Gittik, Bilgi Yayınevi, Ankara 1969, s. 80-92. 
6  age., s. 129 –142. 
7 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1995, s. 142. 
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Giyimde Batılılaşma 

Giysiler, her dönemin kabullerine göre farklılık göstermiştir. Tanzimat dönemi, ülkede 

siyasi ve sosyal yapıda değişimlerin başladığı, ancak eski ve yeninin bir arada yaşandığı bir 

dönemdir. Batılılaşmanın gerçekleşmesi, zihniyet değişikliği ancak eğitimle sağlanabilirdi. Bu 

dönemde mesleki ve teknik eğitimin temellerinin atılmaya başlanmış olması, ilk kez öğretmen 

yetiştiren meslek okullarının açılması eğitim tarihimiz açısından son derece önemlidir. Ayrıca 

ilk defa kızlar için orta dereceli okullar ve Kız Öğretmen Okulu Tanzimat döneminde açılır.8  

Kızlar için 1859’da İstanbul’da Cevri Kalfa İnas Rüşdiye (Sultanahmet Rüşdiyesi)’si 

açılır.9 Daha sonra rüşdiyeler arasında önemli bir yere sahip bulunan Darü’l-Maarif eğitim 

hayatına başlar. Bu dönemde kız rüşdiyelerinin programında, nakış işlemelerine yardımcı 

olmak kaydıyla konulan resim dersi vardır.10 

1864’te Mithat Paşa’nın Rusçuk’ta ordunun ihtiyacını karşılamak için açılan dikim 

atölyesinde çalışanlar ise maddi yönden ihtiyacı bulunan yetim kızlardır. 

Mutlakiyet dönemi (1878 -1908) eğitiminin belirgin özelliklerinden biri, birçok 

meslek ve sanat okulunun açılmasıdır. Yine bu dönemde Amerikan okul programlarının 

yönlendiriciliği ile erkek çocuklar için verilen eğitimde, terzilik, yorgancılık, kunduracılık, 

mücellitlik, dericilik vb., kız çocuklar için düzenlenen eğitim programında çocuk bakımı, 

yemek pişirme, dikiş dikme, kadın elbise biçiciliği, oya nakış ve kanaviçe, her çeşit kumaş ve 

bezin, halı ve seccadenin dokunması11 gibi sanatlar yer alır. 

Osmanlı toplum yapısındaki kabuller açısından terzilik, kadın için çalışabileceği 

uygun meslekler arasında yer alır. Şemsettin Sami 1876 yılında yayımlanan bir yazısında 

kadın ile ilgili görüşlerini dile getirirken “kadınların sağ elinde iğne, sol elinde kitap 

olmalıdır” der. Kadının aslî vazifesi ev ve evle ilgili işleri en güzel şekliyle yerine 

getirmesidir. Daha sonra ise kadının kendini yetiştirmek için kitap okuması tavsiye edilir. 

“Kadın fakr u zarurete karşı bir askerdir; vatanı ev, istihkâmı sa’y, fenn-i harbi idare, 

silahı iğne ve makastır.”12  

Şemsettin Sami, terzilik mesleğinin erkeklerden ziyade kadınlar için uygun olduğunu 

vurguladıktan sonra bu alana bütün olarak kadınların sahip çıkması gerektiğini dile getirir. 

                                                
8 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2006, s. 159. 
9 age., s. 164. 
10 age., s. 165. 
11 age., s. 244. 
12 Şemseddin Sâmi, Bir Elde İğne Bir Elde Kitap –Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, hzl. İrfan Karakoç, 
Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, s. 17. 
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“…Kadınların eli erkeğin elinden ziyade müstaid bulunduğundan, kadınlar yalnız 

nakış işlemek, dantele ve oyalar yapmak, çamaşır ve kadın elbisesi kesip biçmek değil; erkek 

elbisesini kesip dikmeye ve sair iğne ve makasla görülebilecek işleri görmeye muktedirler. 

Terzilik sanatını erkeklerin elinden çekip alabilirler.”13  

İncelediğimiz romanlardan hareketle Osmanlı’da Avrupai tarz giyime ve buna bağlı 

olarak gelişen terzilik mesleğine öncülük, hemen diğer bütün alanlardaki değişimlerde olduğu 

gibi aydın çevreye aittir. Bu çevreye mensup kadınlar ya Avrupalı terziler tarafından dikilen 

elbiseleri ya da Batı modasını iyi bilen terziler tarafından dikilen giysileri tercih ederler. Bu 

giysilerde kullanılan aksesuarlar da Batı kültürünü temsil etmektedir. Kısacası bu dönemde 

halka hitap eden terzilerin günlük ve geleneksel giysiler diktiğini, batılı aydın kesime hitap 

eden terzilerin ise Batı modasını esas aldığını görüyoruz. Aydınlar arasında yaşanan bu 

değişim yavaş yavaş halk tabakasına da tesir edecektir. 

Romanlara yansıyan bu yapının dönemin sosyal yapısıyla da örtüştüğünü görüyoruz. 

“…Özellikle kadın kıyafetlerinden “ferace ve yaşmak” değişikliğe uğramıştır. 

1880’lerde feracenin yerini çarşaf almaya başlamıştır. Bu dönemde hanımlar da beyler gibi 

Avrupa modasını takip etmeye başlamışlardır. İstanbul hanımları Paris ve Londra modasını 

izlemişlerdir.”14  

Her anlamda örnek aldığımız Batı, hem eğitim sistemimizi hem de yaşayış biçimimizi 

etkilemeye başlamıştır. Batıda gençlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının bizde 

de yavaş yavaş benimsenmeye başlanması, öğretmen olarak Rum ve Fransız öğretmenlerin 

mesleki ve teknik konularda kızlarımıza rehberlik yapması, bunun yanı sıra Batıya kapıların 

açılması ile Batılı giyim tarzının geleneksel yapımızı üzerinde etkili olması, bu dönemde 

yazılan edebî eserlerimizde de işlenmeye başlar. 

Batı etkisinde yazılmış ilk eserlerden kabul edilen “Müsameretname” (1872)’de yer 

alan hikâye kişileri, daha çok batılı tarzda dikilmiş özenli ve şatafatlı giysilerle karşımıza 

çıkar. Bu hikâyelerde batılı tarzda giyim ile giysilerin pahalılığı, zenginliği ve seçkinliği göz 

kamaştırıcı bir şekilde yer alır.  

“İhsan Hanım, Tahsin Efendi ve Despino kardeş derecesinde birbirlerine gayet uygun 

üç arkadaştılar. Fransızca hocaları Madam Laruş da aralarına katılarak konakça dört kişi 

eğlencelerin yoluna koydular. İstanbul’un acemisi bulunduklarından elbisece kadınlara ait 

                                                
13 age., s. 45. 
14 Ayten Sezer Arığ, “Türklerde Kıyafetin Kısa Tarihi”, Atatürk Araştırma Dergisi, C.XXII Mart-Temmuz- 
Kasım, S. 64-65-66, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, Ankara 2006, s. 150. 
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moda şeyleri Madam Laruş ile Madam Mary vasıtasıyla bütün Beyoğlu tuhafiyecilerinden 

alırlardı.”15  

Sıradan insanlar ise özensiz, geleneksel ve ucuz giysileri tercih ederler. Geleneksel 

giyinmek ve üstü başı özensiz olmak aynı zamanda sosyal tabakalaşmada alt kesimi temsil 

eder. 

 

Statü Göstergesi Olarak Giyim ve Dikiş 

Yine bu dönem kadını için yeni giysiler almak ya da yeni giysiler diktirmek için 

tuhafiyeci dükkânlarına gitmek, kadının dışarı çıkması için bir sebep teşkil eder. Aksi takdirde 

başka bir sebeple dışarı çıkarak toplum içinde kendini ifade etmesi güçtür. 

“Bununla beraber kış münasebetiyle bittabi seyir ve seyrana da gidilmediğinden İhsan 

Beyle Despino ilk defa olarak yaşmaklanıp, arabaya binerek karşılarında bir cariye ve 

yanlarında hayvanla İsmail Efendi bulunduğu hâlde elbiseliğe ait öteberi almak üzere üç dört 

sefa sadece İstanbul ve Beyoğlu çarşılarına çıktılar.”16  

Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat” (1872) romanın kurgusunda dikiş 

nakış iki sevgilinin görüşebilmesi için bir sebep teşkil eder. 

“İkinci mülakat: Ertesi gün saat beşte, Tal’at Bey, Ragıbe Hanım isim ve kıyafetiyle, 

Fitnat Hanım’ın yanındadır. Evvel emirde nakış işlerler. Nakış bittikten sonra, Tal’at Bey 

cebinden bir elifba cüz’ü çıkartır.”17  

Toplum içerisinde giysilerin belirleyici ve tanımlayıcı özelliğe sahip olması, karşı 

cinslerin birbirlerini tanıması açısından önemlidir. 

Giysi aynı zamanda kadının evli ya da bekâr olduğu konusunda bir işaret verir. 

Oğlunu evlendirmek isteyen bir annenin en çok gelin adayı bulabileceği mekân düğün 

törenleridir. Bu törenlerde beğendiği genç hanımların evli ya da bekâr olduğunu giysinin 

modelinden tahmin edebilir. Bu da sormayla oluşabilecek nahoş durumlara karşı bir 

korumadır. 

Düğün törenleri kayınvalide adayları için taşıdığı önem dışında evlilik yaşına gelen 

genç kızlar ve anneleri için de bir törene katılmaya gösterilen özen dışında ayrı bir önem 

kazanır. Bu da kızlarının beğenilmesi için gösterilen hassasiyettir. Bu aileler törenlerde 

                                                
15 Emin Nihat Bey, Gece Hikâyeleri- Müsâmeretnâme, hzl. İsmet Uzun, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 
tarihsiz, s. 202- 203. 
16 age., s. 202- 203. 
17 Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, hzl. Yakup Çelik, Akçağ yayınları, Ankara 2005, s. 72. 
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kendilerini giysileriyle, takılarıyla, saçlarıyla ve davranışlarıyla iyi bir aileye mensup 

oldukları intibaını verme çabası içindedirler. 

Bu dönemde giysileri diktirmek için seçilen model, son derece önemlidir. Çünkü 

doğru modelin dikildiği bir elbiseye sahip olamamak, cemiyette farklı yorumlara neden 

olabilecektir. Bu konuda çok hassas olan aileler bunun suçunu dikişin inceliklerini tam olarak 

bilmeyen terzilerde görürler. Bu nedenle özel giysileri, eğitim görmüş ya da batılı terzilere 

diktirmek tercih sebebidir 

“…iri oyalı topuzlar ellerine eldivenler giymiş bulunan gençler ve son modaya 

tamamen muvâfık giyinenler ile figüründe beğendiği resmin altındaki izahata bakmayıp bir 

matmazele mahsus roba diktiren müteeehil hanımlar ve bir madamın elbisesini evli olmayan 

kızına giydirenler dahi bulunur ki bunda kabahat kendilerinden ziyade bu yanlışlığa sebep 

olan Fransızca bilmeyen terzilerindir.”18  

Dönemin kapalı bir toplum yapısına sahip oluşunun önemli göstergelerinden birisi, 

kişinin medeni durumunu belirten işareti ya da işaretleri, istemese de giysisinde sürekli olarak 

taşıma ve topluma takdim etme mecburiyetini hissetmesidir. Muhakkak ki giysiler 

konusundaki tercihlerimiz bizi yeni tanıyan bir kişi için önemli bir ipucudur. Ama bunun 

meslek nedeniyle değil de sosyal yapıdaki kabuller açısından serbest olarak adlandıracağımız 

giysileri etkilemesi dönemin önemli bir hususiyeti olarak göze çarpar. 

Fatma Aliye’nin romanlarına baktığımızda genellikle Batı tarzı dikilmiş giysiler ön 

plandadır. Çünkü Batılı olmanın önemli ölçütlerinden biri de Batılılar gibi giyinmektir. Bu 

nedenle Batı tarzı giyimini Rum ve Fransız terzilerinin daha iyi bildiği muhakkaktır. Bu 

hanımları hem bu dönemin okullarında öğretmenlik yaparken hem de kızlarımıza ve 

kadınlarımıza dikiş nakış öğretirken görüyoruz. Yine bu dönemde ekonomik bakımdan güçlü 

ailelerin Rum ve Fransız terzileri tercih ettikleri dikkati çekmektedir. 

Kadının sosyal hayatta daha çok yer almaya başlamasıyla daha önceleri çoğunlukla 

günlük olan giysiler; ev giysisi, dışarı giysisi, merasim giysisi vb. gibi daha da çeşitlenmeye 

başlamıştır. Ayrıca bu dönemde terziye diktirilecek giysinin modeli de önem kazanmıştır. 

“Havaî mavi canfes üzerine imitasyon Brüksel dantel geçirilmiş ve elbisenin bazı 

yerlerinde mavi renkler kullanılmıştı. Elbisenin modaya uygun olması ve güzel bir şekilde 

diktirmesini takdire değer bulduğundan Sabahat o hanımefendinin muvaffakıyetini tebrik etti. 

                                                
18 Fatma Aliye, Muhâdarat, hzl. Emel Aşa, Enderun Kitabevi, İstanbul 1996, s. 30 –31. 
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Dantel gerçek Brüksel olmayıp imitasyon yani taklit olmasına rağmen elbise yüz liraya mâl 

olmuştu.”19  

Romanlarda yer alan kölelerin, Harem’de yer alan cariyelere benzer şekilde dikiş 

dikmesini, nakış işlemesini bildiklerini görüyoruz. 

Şemsettin Sami’nin Sergüzeşt romanında köleler için dikiş dikmek, nakış işlemek son 

derece doğaldır 

“Odada bulunan kızlardan biri bağdaş kurup oturduğu bir şilte üstünde, dağınık saçları 

dizlerinin üzerine dökülmüş, ud çalıyor…bir başkası büyük minderin üzerinde dikiş dikiyor, 

öteki kendinden geçmiş hâlde bir kitap okuyor; diğer iki esir kız da birbirleriyle 

konuşuyordu.”20 

“Minderin üzerinde dikiş diken esir kız ise, kırbaç altında kaplanlaşmış bir kedi,daha 

doğrusu uğradığı şiddet ve hakaretler altında kurtlaşmış bir kuzuydu.”21  

Namık Kemal’in “İntibah” romanında ise Ali Bey ile annesi Fatma Hanım 

konuşurken, Fatma Hanım sözü eve almak istediği cariyeye getirerek “… yalnız güzel değil 

oğlum… Terbiyesi sîmasına fâik: Oldukça okumak yazmak biliyor, güzel sesi var, güzel 

piyano çalıyor. İğne işlerinin hepsinde Avrupa kızları kadar marifetli. Hele tabiatı melek 

gibi...” der.22  

Türk kadının giyime olan merakı, Batılılaşma ile birlikte artar. Aslında kadının giyime 

ve süse düşkünlüğünün Lale Devri ile arttığını söyleyebiliriz. Bu dönemde lüks yaşama 

duyulan ilgi ve beraberinde gelen sınırsız harcama tutkusu kadın giysileri için harcanan 

paraya ve şatafata da yansır. 

Osmanlı toplumunda kadının el işlerini iyi bilmesi, onu ekonomik yönden güçlü kılar. 

Bu da bize bu dönem kadınının toplumdan tamamen uzak olmadığını, yeterli seviyede olmasa 

bile yine de erkekle birlikte aile ekonomisine katkıda bulunduğunu gösterir. Şemsettin Sami, 

kadını evinin dışında görmek istemeyen anlayışa vurgu yaparak evlilikte hayatın müşterek 

olduğuna dikkati çeker ve kadının evin dikişlerini dikerek erkeğe ekonomik yönden destek 

olmasını ister. 

“Evinde işsiz duran kadınları beslemek için çalışan erkek, hiçbir vakit fakr u 

zaruretten kurtulamaz. İnsanların muhtaç oldukları şeylerin yarısı erkeklerin sa’yı ile hasıl 

                                                
19 Fatma Aliye, Enîn, hzl. Tülay Gençtürk Demircioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2000, s. 88. 
20 Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt, hzl. Fazıl Yenisey, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1970s. 37. 
21 age., s. 39. 
22 Namık Kemal, İntibah, hzl. Yakup Çelik, Akçağ yayınları, Ankara 2005, s. 87. 



 

 

Ülkü Gürsoy, “1872-1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları”, Acta Turcica 
Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl 1, Sayı 2/2, Temmuz 2009 “Türk Kültüründe Terzilik” 

175

olursa, yarısı da kadınların sa’yına mütevakkıftır. Erkek kadını beslerse kadın da erkeği 

giydirmeli.”23  

Bu dönemde sosyo-ekonomik bakımdan güçlü aileler için Avrupai hayat tarzını 

benimsemede Batılılar gibi giyinmek çok önemlidir. Bunun için Avrupai giyimin kurallarını 

moda dergilerinden doğru olarak öğrenmek ve hata yapmamak gerekir. Bu dönem 

kadınlarının giysilerindeki çeşitlilik dikkat çekicidir. Evde, dışarıda, misafir yanında ya da bir 

merasimde giyilecek giysinin kumaşına, modeline daha çok dikkat edilmeye başlanır. 

“Avrupai bir görünüşte olmak istiyorsun, alafrangalığın ne olduğunu öğretmek için 

şimdiye kadar söylediğim sözleri biraz hatırlaman gerekmez mi? Bu bir ev tuvaleti olmadığı 

gibi dışarılık bir kıyafet de değildir. Elbise modelini kağıt üzerinde gördüğünüz zaman 

altındaki izahata dikkat ediniz demiştim.”24  

Ayrıca sosyo-ekonomik yönden güçlü ve Avrupai hayat tarzını benimsemiş ailelerin 

eve dikişe gelen terzileri vardır. Bu hanımlar için dikiş dikip nakış işlemek sadece boş 

vakitlerinde yapmaktan zevk aldıkları bir iştir., 

“Tuvaletten sonra her ikisi de işinin başına çekilirdi. Suphi bazı anılarını kaleme alır, 

biraz fotoğrafla uğraşırdı. Zehra’ya kanaviçesiyle, dantelasıyla ya da müzik dersini 

yinelemekle meşgul olurdu.”25  

Bu ailelerin günlük dikişlerini aile ile birlikte yaşayan herhangi bir yardımcı 

gerçekleştirebilir. Ama bir merasimde giyilecek olan batı modasını ve dikişini bilen 

profesyonel bir terzinin gerçekleştirmesi gerekir. Günlük olarak dikişe gelen terzilerin 

verdikleri hizmet, bugün büyük mağazaların ve moda evlerinin kişiye özel verdikleri hizmetin 

bir benzeri olarak değerlendirilebilir. 

“Gündelik dikişlerini Fehame Hanım dikmezse hanımefendi rahat etmez, 

beğenmezmiş! Ne kadar halayık aldıysa, kadın kâtip tuttuysa Fehame Hanım gibi 

yapamamışlar. Bir kokona var her zaman gelir dikiş diker, kalfalar diker ama hanımefendi 

küçük hanımın dikişinden hoşlanıyormuş! Evlât değil mi ne kadar seviyor da zahir! Kat’iyen 

dışarı vermek istemezmiş.”26  

Ahmet Mithat’ın “Yeryüzünde bir Melek” eserinde yer verilen bir tiyatro oyununda bu 

duruma Avrupa’da yaşandığı şekliyle yer verilir. 

                                                
23 Şemseddin Sâmi, Bir Elde İğne Bir Elde Kitap –Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, s. 115. 
24 Fatma Aliye, Enîn, s. 35 –36. 
25 Nabizade Nazım, Zehra, hzl. Hüseyin Alacatlı, Akçağ yayınları, Ankara1997, s. 50. 
26 Fatma Aliye, Enîn, s. 88. 
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“Bizim asılzade Grisette’in oraca ismi Georgette’dir. Kendisi gündüzleri bir modiste 

yanında imrâr-ı evkat eyler. Ama öyle dükkân, tezgâh sahibi modist değil. Büyük konakları 

dolaşan bir modist. Hatta onunla iştiraki de varmış. Sair grisetteleri kendi hesabına işletir…”27  

Osmanlı toplumunda terzilik profesyonel olarak yapılan bir iştir. Bu hizmette terzinin 

kimliğinden ziyade yaptığı iş, alanın görüşleri ve duyguları esastır. Terzilik görevini ifa eden 

kişi sadece verdiği hizmetle ya takdir edilir ya da eleştirilir. Eleştiride ise çoğunlukla hanımlar 

doğru modelin dikilmemesinden şikâyet eder. Romanlarda dikişle vücut kusurlarının 

kapatılmaması ise daha az eleştirilen bir durumdur. 

Batılılaşmayı bir hayat tarzı hâline getiren aileler Batıyı aynen taklit etmek isterler. Bu 

konuda kendilerinde kusur bulmazlar. Kusur bunu doğrudan uygulayanlardadır. Batıdan 

alınan bir modeli ya da bir kumaş çeşidini, aksesuarını toplumda zaten var olan bir diğeri ile 

değiştirmeye ya da farklılaştırmaya rastlanmaz. Aynen taklit etme dikkat çekicidir. 

 

Fakir Kadının Mesleği 

Terzilik mesleğinin yer aldığı diğer bir kesim ise sosyal tabakalaşma ve sosyo-

ekonomik bakımdan toplumun alt kesimlerinde yer alan kadınlardır. 

“Rakım’da henüz aylık yıllık yok. Sadık Fedayi hâlâ dikiş işler, mendil, çevre işler, 

kahve torbası diker, çamaşıra tahta silmeye gider.”28 Daha sonra ise Fedayi’ye yardımcı 

olması için Canan satın alınır. Ancak Fedayi üzerindeki işleri pek bırakmaz . Canan dersten 

sıkıldığı zaman piyano çalar, piyanodan sıkıldığı zaman ise dikiş diker. Fedayi, Canan’ın genç 

olduğunu düşünerek onu gözetir. Ancak Canan da eli dikişe yatkın yetenekli bir kızdır “… 

Hangi entari kendisine daha çok yakışırsa onu söker ve onun üzerinden yenisini biçip, bâdehu 

ikisini dikerek istediğine ulaşırdı.” (Felatun Beyle Rakım Efendi, s. 49). 

Maddi ihtiyacı olan kadınlar için dikiş dikmek, öncelikle çocuğun bakımı konusunda 

elzem olup aileyi ayakta tutan bir meslektir. Bu kadınlar, her şeyden önce okumamış olmanın 

cezasını çeker. Kocanın bir aileyi geçindirecek maddi güce sahip olmaması, evine 

bakamaması, karısına ve çocuğuna şiddet uygulaması gibi nedenler kadını başka ailelerin ev 

işlerinde yardımcı olarak çalışmaya mecbur kılar. Bu işler arasında dikiş dikmek hem 

ekonomik yönden daha çok para getiren hem de kadını daha az yoran, yıpratan işler arasında 

yer alır. Gündüz temizliğe giden kadın akşam eve gelince dikiş diker. 

                                                
27 Ahmet Mithat, Yeryüzünde Bir Melek, hzl. Nuri Sağlam, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 2000, s. 186. 
28 Ahmet Mithat, Felâtun Beyle Rakım Efendi, hzl. Gözlem Yayıncılık, Morpa Kültür yayınları, İstanbul 1992, s. 
22. 
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“İntibah” romanında Ali Bey’in macerası, aslında refah içinde yaşayan tutumlu bir 

aileyi yoksul durumda yaşamaya mecbur eder. Varlıklı iken evladının hataları yüzünden 

yokluğa düşen Fatma Hanım için dikiş, ekonomik olarak ayakta kalmayı sağlayan bir 

sığınaktır. 

Aile içinde yaşadıkları ve çevresinde gözlemledikleri Refet’i bilinçli bir genç kız 

yapmıştır. O, gelecekte gerçekleşmesi istenen genç kız tipi için âdeta bir modeldir. Refet, 

kadın vücudunun naifliğinin farkındadır. Türk kadının ailesini ekonomik yönden güçlü 

tutmak için fedakârca her ağır işin içine girmesi sonucu yıprandığının farkındadır. Ona göre 

yapılması gereken şartları zorlayarak azmetmek ve okumaktır. Burada Refet’in şahsında -

meslek sahibi olmanın- kadın için en büyük kurtarıcı olduğu mesajı verilir. 

“Binnaz çamaşıra, tahtaya gidiyorsa da bazı yerden beş kuruş, bazı yerden de on kuruş 

veriyorlar. Ve her hafta da iş bulunmuyordu. Lakin çalışkan kadın, konu komşunun dikişleri 

de dikerek, ayda iki mecidiye para kazanıyordu.”29 

Ayrıca “Refet” romanında terziliğin zorluğuna dikkat çekilerek meslek hastalığı olarak 

terzilik değerlendirilir.  

“Evet şu da hatırıma geldi ki; sen bu yolda çalışıyorsun, ben yalnız iş işler, dikiş 

dikerim. Geçen gün küçük hanımefendi, bir Fransızca gazetede okuyordu. El dikişine çalışan 

kızlar, odalarda kapalı kalmaktan ziyâ-yı şemsten ve hareketten mahrum bulunmaktan geceli 

gündüzlü, başını eğip, gözünü yormaktan fakrüd-dem ve zaaf-ı basara müptelâ oluyorlar. 

Kimi bir müddet sonra çalışamaz hâle geliyor. Ekserisi de pek çabuk solup, kuruyup pek 

gençken ifnâ-yı vücut ediyor. Ölmekten korkuyorum sanma. Ömrümüz olduğu müddet 

çalışamaz hâle gelmeyelim diye, korkuyorum.”30  

Bu durum genellikle romanlarda daha çok kadının yıpranması ve yorulması gibi 

ifadelerle yer alır. Refet romanında ise terzilik hem meslek hastalığı açısından hem de 

kadınların yorulması açısından ele alınır. 

 

Terzi Eğitimi 

Refet romanında ayrıca genç kızların yetiştirilmesi için açılan Darü’l-Muallimat’tan 

da söz edilir. Refet’in bu kız mektebine giderek hayat çizgisinin değişmesi ve yoksulluktan 

azmi sayesinde adım adım uzaklaşması anlatılır. Roman, hem dikiş eğitiminin verilişi ile ilgili 

uygulamalara yer vermesi, hem de bir genç kızın meslek sahibi olarak kendini kurtarmasını 

                                                
29 Fatma Aliye, Refet, hzl. Nurullah Çetin, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 42. 
30 age., s. 52. 
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anlatması bakımından önemlidir. Roman, kurgu yönünden güçlü bir yapıya sahip olmasa da 

genç kızların okutulmasını, eğitimini ve meslek sahibi olarak sosyal hayatta yer almasını 

teşvik eden önemli bir eserdir. 

Fatma Aliye’nin kardeşi olan Emine Semiye ise bu okulların sınavlarında gözetmen 

olarak bulunmuştur. O, yazılarında bu okulları tanıtmıştır. Tanıttığı okullar arasında Selanik 

Terakki Mektebi, Terakki İnas Mektebi, Terakki Selanik İnas, Fevziye İnas Mektebi vardır. 

Emine Semiye dikiş ustasının bir Rum hanımı olduğunu, derslere giren matmazellerin ise 

çocuklara Fransızca dışında el işleri, dikiş ve biçki öğrettiğini söyler. Bu okulları bitiren genç 

kızlar hem kendi çeyizlerini hazırlamakta hem de evlendikten sonra evlerinin dikişlerini 

dikmektedirler. Bu da aileye ekonomik yönden sağlanan bir katkıdır.31  

Emine Semiye de Darü’l-Muallimat’ın önemine dikkat çeker. Halk çocuklarının 

öğretmen olup para kazanabilmesi için bu okullara gönderilmesine önem verir. Çünkü dikiş 

eğitimi almak, genç kızlar için üst sınıf ailelerine dikiş dikerek o çevreye dâhil olmak ve daha 

çok para kazanmak bakımından önemlidir.32 

Emine Semiye, batıda eğitimin paralı olduğuna dikkati çekerek, halk çocuklarının 

daha çok, tezgâhtarlık, terzilik, çiçekçilik yaptığını söyler.33  

 

Ev Kadını Dikiş Bilecek 

Osmanlı toplumunda evlenme yaşına gelen bir genç kızın sahip olması gereken 

vasıflar arasında dikiş dikmesini bilmek de vardır. Geleneksel yapıda kadının ev işlerini 

bilmesi okumasından önce gelir. Çünkü dışarıda çalışan erkeğe kadın ev işleri konusunda ayrı 

bir yük getirmemelidir. 

“ -İsmim Ragıbe’dir. Bir müderris kızıyım. Anam on beş sene evvel ölmüş, beni ufak 

bırakmıştır. Pederim beni okumaya, yazmaya çalıştırır. Nakışa, dikişe çok sevdam vardır. 

Ama bırakmıyor: “Onlar bir işe yaramaz, sen okumaya, yazmaya bak!” diyor. 

-Suphanallah! ... Karı, müderris olmayacak, kâtip olmayacak. Kıza o kadar okumak 

yazmak ne lâzım? Kızlara birinci lazım olan şeyler dikiş dikmek, nakış işlemek vesair böyle 

şeylerdir. Yazı da fena değil. Demem ama…”34  

Şemsettin Sami kadının yaradılışı gereği süs ve ziynete düşkün olmasının son derece 

tabii olduğunu dile getirir. Ziynet ve süse düşkün olmayan kadın ona göre tembeldir. Ancak 
                                                
31 Şefika Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü Emine Semiye, Timaş yayınları, İstanbul 2008, s. 183- 
191. 
32 age., s. 192. 
33 age., s. 195. 
34 Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, s. 55. 
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kadında gerçek güzelliği sağlayan, onun başkasından yardım almadan bunları kendisinin 

gerçekleştirmesidir. Eğer kadın aile ekonomisine yük getirerek güzelleşmeye çalışırsa 

yaptıklarının hiçbir değeri ve önemi kalmaz. Çünkü ev işlerinin para karşılığında yaptırılması 

aile bütçesine vurulan en büyük darbe olarak değerlendirilir ve kadınların bu tür 

davranışlardan uzak durması istenir. 

“Yumurtayı seven adam tavuk beslemeli, ziyneti seven kadın iğne ve makası elden 

bırakmamalı. Ne pazardan alınan yumurtada lezzet, ne terziye yaptırılan elbisede ziynet 

vardır.”35  

Emine Semiye de, kadının dikiş dikmesinin ülke ekonomisine olan katkısı üzerinde 

durur.36 

 

Terzinin Marifeti 

Terzilik mesleğini icra etmek, alanında usta olmayı, mesleğin püf noktalarını bilmeyi 

gerektirir. Çünkü kişiye özel dikiş dikmek, kişinin var olan vücut kusurlarını da dikişle daha 

aza indirmek, kapatmak anlamına gelir. 

Ahmet Mithat’a göre sadece terzinin mesleğinde iyi olması yeterli değildir. O giysiyi 

giyecek olanın güzel olması gerekir. Yoksa dikişin güzelliği çok da bir anlam ifade etmez. 

“İşte vücut bu vücut olursa süs dahi bu vücuda lâzım olur… Terzinin esvap üzerindeki 

mahareti bu vücuda nispetle bir maharet olur…. Sanatkâr iseniz tezyîn-i hüsn sanatını böyle 

zemîn-i müstaid üzerinde sarf ediniz. Güzel olan kadın süse çalışsın. Asla sa’y-ı bîhûde 

değildir.”37  

Ahmet Mithat aynı görüşü kadınlar için değil erkekler için de dile getirir. Birine 

dikilecek giysinin onu taşıması gerekir. Aksi takdirde üzerinde iğreti durur. 

“Bu dikkate ne dersiniz? Vakıa herifin hakkı da var idi. Çünkü elbise her ne kadar 

kendi elbisesi olmakla beraber Alexandre’nın gördüğü tımar ve terbiye üzerine vücudu, 

siması, teni hiç o elbiseye liyakat göstermezdi.”38  

Hüseyin Rahmi’nin “Mürebbiye” romanında yer alan Amca Bey de yalıya yeni gelen 

mürebbiyeye kendini beğendirmek için vücudundaki kusurları, sırtındaki kamburu kapatacak 

usta bir terzi arayışına girişir. 

                                                
35 Şemseddin Sâmi, Bir Elde İğne Bir Elde Kitap –Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, s. 92. 
36 Kurnaz, age., s. 196. 
37 Ahmet Mithat, Yeryüzünde Bir Melek, s. 90. 
38 Ahmet Mithat, Paris’te Bir Türk, hzl. Erol Ülgen, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 2000, s. 430. 
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“Bir aralık da kusuru hiç kendi vücuduna mâl etmeyerek terzilerde bulur. “Sanatta 

mahir, eli düzgün bir terzi olsa elbisemin pamukla beslenecek noktalarını güzelce bilse 

vücudum mum gibi olur” diye terzilere atıp tutardı.”39  

 

Kumaş 

Terzilik mesleğinin icra edilmesi için gerekli malzemenin temini ve ticareti ile ilgili 

bilgiler romanın kurmaca yapısında çok daha sınırlı bir biçimde yer alır. Ahmet Mithat 

romanında o dönemde kullanılan kumaş çeşitleri ve ulaşımı ile ilgili bilgiler de verir. 

“Renkli ve nakışlı olmamak, yani modası geçeceği tehlikesinde bulunmamak şartıyla 

salaşpur, amerikan patiska, madampol gibi düz beyaz mensucat celbiyle Anadolu içlerine 

sevk edilmek için Muğla ve Antalya ve Mersin gibi iskelelere çıkardığı bile nadir değildir ki 

manifaturacılığın bu suretine beynettüccar “beyazcılık” tabir olunur.”40  

Fatma Aliye ise giysilerde batılı modelleri tercih etmenin yerli kumaş kullanmaya 

mani olmadığına dikkat çekerek meseleyi ülke ekonomisi açısından değerlendirir. 

“Arşını iki liraya simli Avrupa kumaşını alıyoruz da Halep, Şam, Bağdat veya 

Diyarbakır veyahut Harput’un has gümüş telli kumaşlarını arşını en fazla kırk, elli kuruşa 

olduğu için mi beğenmiyoruz? Kumaşın kendi malımızdan olması alafranga dikilmesine mani 

olmaz.”41  

 

Modaya Bakış 

Dönemin en karakteristik özelliği ise batılılaşma kavramının doğru anlaşılmaması 

nedeniyle yanlış batılılaşmaya, alafrangalaşmaya duyulan tepkidir. Bu da giyim tarzımızda 

batıyı örnek almamızla birlikte kültürel yapımıza uygun olmayan bir giyim tarzına “şık” 

olmak adına ve sırf moda diye itibar edilmesidir. 

Natüralist bir yazar olan Hüseyin Rahmi Gürpınar Şık romanında öncelikle roman 

kahramanı Şöhret’in şahsında “şık” ın ne anlama geldiğini izah eder. 

“Şöhret pek şıktır. Ama nasıl şık? Bu kelime kötü anlam bakımından nasıl 

genişletebilirse işte öylesine şıktır. Bilirsiniz ya? Şıklık yalnız kıyafetle olmaz. Yaradılış ve 

                                                
39 Gürpınar, Hüseyin Rahmi, Mürebbiye, Üçler Matbaası, İstanbul 1976, s. 56. 
40 Ahmet Mithat, Müşâhedât, hzl. Necat Birinci, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 2000, s. 145. 
41 Fatma Aliye, Osmanlı’da Kadın Cariyelik- Çokeşlilik, Moda, hzl. Orhan Sakin, Bizim Kitaplar, İstanbul 2009, 
s. 98. 
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ahlâk bakımından da şık olmak gerekir. Kıyafette görülen aşırı şıklık bazen insanın 

yaradılışına karışan kötülüklerin dış belirtileri demektir.”42  

Şöhret, modayı abartılı bir biçimde uygular. Öyle ki dar giysiler moda olduğunda o 

kadar dar giyinir ki diğerlerininki onun yanında bol kalır. Onun için şıklık dikkat çekmek 

anlamına gelir. 

“…Modaya pek meraklıdır. Fakat varlık bakımından öyle ünlü terzilerin dükkânlarına 

yanaşacak durumda olmadığı için sokak içlerinde, tenha yerlerde çalışan sünepe terzilerin 

başlarına belâ olur…”43  

Ahmet Rasim ise giysinin insanın sadece dış görünüşünü değiştirmediği, hâl ve 

tavırlarını da etkilediği üzerinde durur.  

“Başkalarında da görüyorum, kendi nefsimde de hissediyorum, şapka giydikten sonra 

hem bakışlar değişti, hem yürüyüşler, hem de duruşlar!... Söz söyleyişler daha başka… Hatta 

bu değişme şapkanın envanına, tâbi, kasket altında bakış başka, melon yahud fötr şapka 

altında başka, kasket ile yürüyüş başka, şapka ile yine başka, âlâ silindir şapka olursa… İnsanı 

baston yutmuşa döndürüyor. Gözler muttasıl muttasıl yukarı yukarı…”44  

“Cenap Şahabettin “Mizah Felsefesi” adlı yazısında “moda” kavramını Hüseyin 

Rahmi’ye benzer bir biçimde yorumlayarak gülünçlük olarak değerlendirir. Modayı mizah 

için tükenmez bir kaynak olarak görür. 

“Moda elbiselerimizin alaycı mimarıdır. Karagöz’ün tabirince ayinci devranda ne 

görse, onu giydirmeye çalışır. Bir moda gazetesine bakınız; bir örnek, ötekinin hastası, bir 

evvelkinin sarhoşu, daha eskisinin çıldırmışıdır. Dantelâ köpürür, kordelâ kıvranır, şerit aşağı 

yukarı koşar, kumaş ezilir, büzülür, kıvranır, gerinir, buruşur, kadın sevinir, Haçopulo 

(Mutlakiyet devrinde kadın kumaşları ve giyim eşyası satan bir ticârethânenin sahip olan 

meşhur Rum. Bu dükkân hâlâ mevcut.) güler işte moda! ...”45  

İkinci Meşrutiyet’ten sonra, hazırlanan giysilerin kültürel değerlerimize uygun olması 

hususuna daha çok dikkat edilmeye başlanır. 

 

Sonuç 

Giysinin dikiliş şekli, modeli, seçilen kumaş, yaşanan yerin o döneme ait coğrafi, 

sosyal, kültürel özelliklerini yansıtan bir semboldür, kimliktir. Ayrıca bunlar, dönemin sosyal 

                                                
42 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, Atlas Kitabevi, İstanbul 1972, s. 11. 
43 age., s. 12. 
44 Şerif Aktaş, Ahmet Rasim, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara 1987, s. 149. 
45 Hilmi Yücebaş, Hiciv ve Mizah Edebiyatı Antolojisi, Leyla ile Mecnun yayınları, İstanbul 2004, s. 71. 
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yapısını gerçekçi bir biçimde yansıtan, insanların psikolojileri, ekonomik durumları, ait 

oldukları sosyal tabaka hakkında bilgi veren âdeta birer belge durumundadır Edebî eserlerde 

sosyal yapıya ait bu unsurların izini sürmek bizi kesin sonuçlara götürmese de kültür 

etkileşimini ve kültür değişimini yansıtmada önemli bir veri özelliğine sahiptir. 1870’li 

yıllardan 1900’li yıllara kadar yazılan romanlarda terzilik mesleğinin genellikle kurguda 

ikinci planda yer aldığını görüyoruz.  
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