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Giriﬂ

Yorgan Kitab›, yorgan ile ilgili birikimin kayda geçirilmesini
amaçlam›ﬂt›r. Yorgan›n yap›m ﬂekli, üretimi, araç gereçleri, malzemesi, boyutlar›, motifleri bu birikimin bir parças›d›r. Kültürümüzün ayr›nt›lar›ndaki çeﬂitlili¤i yorgan motiflerinde görebiliriz. Yorgan yap›m› ve motifleri hakk›nda burada yer alan tesbitler Ankara,
Isparta, Bal›kesir ve Torbal›’da yap›lan araﬂt›rmalara dayanmaktad›r.
Gündelik yaﬂamda bir maddi kültür ögesi olan yorgan, maddi
kültürün yan› s›ra, inançlara da yans›m›ﬂt›r. Hayat›n dönüm noktalar›nda, yani do¤um, sünnet, evlenme ve defin merhalelerinde,
yorgan, gelene¤in gerektirdi¤i haz›rl›klar›n ve uygulamalar›n içinde yer al›r. Bu uygulamalara arzular, iyi temenniler yüklenmiﬂ veya u¤ursuzluklar hamledilmiﬂtir.
Yorgan ve yast›k kelimeleri Türkçenin bilinen en eski kelimeleri aras›ndad›r. Bugün konuﬂulan çeﬂitli Türkçelerde de, Azerbaycan Türkçesinden Yakut Türkçesine kadar bütün Türkçelerde, yorgan ve yast›k kelimeleri, biraz farkl› bir söyleyiﬂle olsa da vard›r.
Türkülerde yast›k ve yorgandan söz edilerek sevgiliye gönderme yap›lm›ﬂt›r. Yast›k ve yorgan sevgili ile yaﬂanan yak›nl›ktan
bahsetmenin üstü kapal› bir ﬂeklidir. Yast›k ve yorgan sevginin
sembolüdür, yast›k ve yorgan›n olmay›ﬂ› da çaresizlik ve yokluk
anlam›n› taﬂ›r.
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Yorganc›l›k eski mesleklerden biridir. Tasavvuf ehlinden Hallac-› Mansur’a, yorganc›l›k mesle¤i bir lakap olmuﬂtur.
Eski yorganlar›n yerini fabrikasyon yorganlar›n ald›¤› günümüzde, yorganc›l›k mesle¤i de eskisi gibi revaçta de¤ildir, yorganc›lara ç›rak talebi azalm›ﬂt›r, yorganc› ç›raklar› yetiﬂmemektedir.
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Yorganc›l›k

Ankara’da Yorganc›l›k
Nesrin Yard›mc›*

Yorganc›lar Irakl› Hallac-› Mansur’u pirleri olarak kabul ederler. Bu mesle¤in çok gelir getirmemesinin nedenini ﬂöyle bir hikâye ile aç›klamaktalar.
“Bir gün kad›n›n biri att›rmak için Hallac-› Mansur’a yün getirir. At›lan yününü almaya geldi¤inde Hallac-› Mansur’u yay›n ba¤c›¤›na yün koyarken görür. Bu yünün kendi yünü oldu¤unu söyleyerek, Hallac-› Mansur’u h›rs›zl›kla itham eder. Tart›ﬂ›rlar. Kad›n
giderken “Bu mesle¤i yapan aç kals›n, umudu da, zenginli¤i de olmas›n.” diye beddua eder.”
Ankara’da yorganc›lar›n üye olduklar›, aidat ödeyip, fikir al›ﬂveriﬂi yapt›klar›, sorunlar› için baﬂvurduklar› Ankara Umum Hallaçlar ve Yorganc›lar odas› bulunmaktad›r. Bu odaya 2007 y›l› itibariyle 182 yorganc› kay›tl›d›r. Araﬂt›rma için görüﬂülen yorganc›lar›n adresleri bu odan›n kay›tlar›ndan al›nm›ﬂt›r.
Yorgan Çeﬂitleri ve Ölçüleri
Ankara’da yorganc›lar el yap›m› ve makine yap›m› olmak üzere iki ﬂekilde yorgan haz›rlamaktad›rlar.
*

Nesrin Yard›mc›, Ankara.
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Makine ile yorgan haz›rlan›rken satenin alt›na elyaf ve sünger
yerleﬂtirilir. Saten üzerine mukavvadan haz›rlanan kal›p konur.
Kal›b›n d›ﬂ›nda kalan yerlere renksiz selülozik boya püskürtülür.
Boyayla matlaﬂt›r›lan yerler süzine makinesinde iﬂlenerek desen
oluﬂturulur. Foto¤raf 1’de boya ile matlaﬂt›r›lm›ﬂ, foto¤raf 2’de ise
makine iﬂlemesi tamamlanm›ﬂ sat›ﬂa haz›r bir yorgan görülmektedir.

Foto¤raf 1

Foto¤raf 2
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‹nce iﬂler pamuk yorganda yap›l›r. Yünün dikimi zor oldu¤u
için fazla detay istemeyen desenler yün yorganda uygulan›r.
Yorganlar tek kiﬂilik yorgan, çift kiﬂilik yorgan ve çocuk yorgan› olmak üzere üçe ayr›l›r. Tek kiﬂilik yorganlar, 160 x 220 cm boyutlar›nda ve 3-3,5 kg. dolgu maddesi ile; çift kiﬂilik yorganlar, 190 x 220
cm boyutlar›nda ve 3,5-4 kg. dolgu maddesi ile; çocuk yorganlar›,
100 x 150 cm boyutlar›nda ve 1 kg 250 gr. dolgu maddesi ile haz›rlan›r. Tek kiﬂilik yorgan ile çift kiﬂilik yorgan aras›nda kumaﬂ aç›s›ndan fazla bir fark olmad›¤› için genelde çift kiﬂilik çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kullan›lan pamuk ya da yün a¤›rl›¤› modele göre de¤iﬂmektedir. Örne¤in tavus kuﬂu modelinde 2 kg dolgu maddesi yeterlidir.
‹nce iﬂlerde desenin iyi görünmesi için dolgu maddesi az olmal›d›r.
‹ste¤e ba¤l› olarak yorgan boyutlar› ve a¤›rl›¤› ayarlanabilmektedir. Kullan›laca¤› kente göre de yün veya pamuk a¤›rl›¤› de¤iﬂebilmektedir. Antalya için 3 kg yün yeterli iken, Kars ya da Erzurum
için a¤›rl›k 5-7 kg’a kadar ç›kmaktad›r. Bahar aylar› için 1 kg 250 gr
pamukla haz›rlanan yorganlar idealdir. Foto¤raf 3’te Adapazar›’ndan yorganc› Hasan Kar’›n kendi tasar›m› olan kapitone, hafif
yorgan görülmektedir. Bu yorganda ayr›ca kullan›m› kolaylaﬂt›rmak için yorgan çarﬂaf› yorgana z›mbalarla tutturulmuﬂtur.

Foto¤raf 3
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Ankara ‹li Yorganc›lar›n›n Kulland›klar› Araç ve Gereçler
1. Araçlar
Cetvel: Kumaﬂlar›n ölçülerinin al›nmas›nda 1,5 m’lik ahﬂap
cetvel kullan›lmaktad›r.
Dikiﬂ i¤nesi: Yorgan yap›m›nda kumaﬂ›n cinsine ve ustan›n el
al›ﬂkanl›¤›na göre dikiﬂ i¤nesi kullan›l›r. Genellikle 1-2 numara dikiﬂ i¤nesi tercih edilir.
Dikiﬂ makinesi: Yorgan çat›s›n›n oluﬂturulmas›nda ev tipi
mekikli dikiﬂ makinesi kullan›lmaktad›r.
Mezura: Plastik veya deri gibi malzemelerden üretilmiﬂ 1,5 cm
eninde, 1,5 m boyunda uç k›s›mlar›nda metaller bulunan ölçü almakta kullan›lan bir araçt›r.
Pergel: Yay ve çember çizmekte kullan›lan bir araçt›r. Yorganlarda büyük boy ahﬂap pergel kullan›l›r. Pergelin bir aya¤›nda metal sivri bir uç, di¤er aya¤›nda tebeﬂirin yerleﬂtirilece¤i bir yuva
vard›r.
Makas: Yorgan yap›m›nda büyük boy terzi makas› kullan›l›r.
Tebeﬂir: Toz zerreciklerinden oluﬂan, çizdi¤i yerde iz b›rakan,
beyaz veya renkli kireçli kayad›r. Yorgan yüzeyine çizim yapmada
kullan›l›r. (Foto¤raf 10)
Hallaç: Yatak ve yorganda kullan›lan pamu¤un veya yünün
kabart›lmas›n› sa¤layan araçt›r. Bir yay ve tokmaktan oluﬂur. Yay
ﬂimﬂir a¤ac›ndan yap›lm›ﬂt›r. Yay›n iki ucu aras›nda ba¤›rsaktan
yap›lm›ﬂ bir ip gerilmiﬂtir. Bu ipe kiriﬂ denmektedir. Yay›n ahﬂap
k›sm›nda, ortaya gelen yerine içine pamuk doldurulmuﬂ küçük bir
ba¤c›k vard›r. (Hallac-› Mansur’un hikayesinde geçen ba¤c›k.) El
ba¤c›¤›n aras›ndan geçerek yay› kavrar. Ba¤c›k, kullanan kiﬂinin ellerinin büyüklü¤üne ve yay› rahat kavramas›na göre ayarlan›r.
Tokmak yine sert olmas› için ﬂimﬂirden yap›lm›ﬂt›r. Yekparedir.
Tokma¤›n kiriﬂe vurulmas›yla oluﬂan titreﬂimle yün ya da pamuk
kabart›l›r. (Foto¤raf 4) Araﬂt›rma yap›l›rken Ankara’da bir adet hallaç bulunmuﬂtur. Ancak hallac› kullanacak usta bulunamad›¤› için
uygulama foto¤raf› al›namam›ﬂt›r.
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Çirpi ipi: Boﬂ büyük bir makaraya 2,5 m kadar pamuklu kal›n
ipin, bir ucundan sabitlenmesiyle elde edilen ve çizim yapmada
kullan›lan bir araçt›r. ‹p kullan›lmad›¤› zaman makara üzerine sar›l›r. Kullan›laca¤› zaman ise ipin tamam› tebeﬂir tozuna bulan›r.
Çirpi ipi yorgan üzerinde çizim yap›lacak yere getirilir, ip gerdirilir, ortas›ndan yukar› 15-20 cm kadar kald›r›l›r. B›rak›ld›¤›nda oluﬂan titreﬂimle tebeﬂir tozlar› yorgan yüzeyinde istenilen çizgiyi
oluﬂturur. (Foto¤raf 5)

Foto¤raf 4

Foto¤raf 5

Hassas terazi: Yorganc›l›kta yün ya da pamuk a¤›rl›¤› ayarlan›rken hak geçmemesine özen gösterilir. Bugün hâlâ el terazisi kullanan yorganc›lar ço¤unluktad›r. Hassas terazi maddi olarak külfet
getirmesine ra¤men birçok yorganc› taraf›ndan ra¤bet görmektedir. Hassas terazinin üzerine çuval içerisinde yerleﬂtirilen dolgu
maddesinin a¤›rl›¤› göstergeden bak›larak ayarlanmaktad›r.
De¤nek: 1,10 veya 1,15 m boyunda 1,5-2 cm çap›nda k›z›lc›k
a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ bir araçt›r. Yorgan›n yüzeyine vurulmak suretiyle düzeltilmesi amac›yla kullan›l›r.
Yüksük: Yorgan dikerken i¤nenin batmas›n› önlemek için orta
parma¤a tak›lan bir araçt›r. Kal›nca bir yüzük görünümündedir.
Orta parma¤›n ikinci bo¤umunda durur. Metalden yap›lm›ﬂt›r.
Kaymamas› için üstüne kumaﬂ parçalar› sar›larak kullan›l›r.
Elyaf atma makinesi: Pamuk ya da yünü kabartmak için kullan›l›r. Çal›ﬂ›rken çok toz ç›karmaktad›r. Bu yüzden yorganc›lar
maske ve baﬂl›k takmaktad›rlar. Makinenin ad› elyaf atma makinesi olmas›na ra¤men yorganc›lar buna hallaç makinesi ad›n› uygun
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görmüﬂlerdir. Yorgana konulacak dolgu maddesi bu makineden en
az iki kere geçirilir. Elyaf›n at›ld›¤› yani makinenin bulundu¤u yer
genellikle dükkândan ayr›d›r. (Foto¤raf 6 ve 7)

Foto¤raf 6

Foto¤raf 7

2. Gereçler
Dolgu maddeleri
Yorgan yap›m›nda genellikle pamuk ve yün kullan›lmaktad›r.
Müﬂteri iste¤ine ba¤l› olarak sadece sentetik elyaftan da yorgan haz›rlanabilmektedir.
Satende yün, mitilde pamu¤un dikimi daha zordur. Baz› yorganc›lar iﬂlemeyi kolaylaﬂt›rmak için dolgu maddesine 1 kg. kadar
silikon diye adland›rd›klar› sentetik elyaftan katmaktad›rlar.
Yün yorganda istenmeyen özelliklerden biri, yünün yorgan kumaﬂ›ndan d›ﬂar› ç›kmas›d›r. Eski yorganc›lar yünün kumaﬂa gelen
k›s›mlar›na ince bir kat pamuk koyarlarken, günümüzde yorganc›lar
metre iﬂi sentetik elyafla bu sorunu çözmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Son zamanlarda baz› yorganc›lar, Alman yünü olarak isimlendirdikleri asl›nda merinos yünü olan çok yumuﬂak, sentetik elyaf
gibi görünen bir yünü kullanmaktalar. Bu yün kesinlikle kumaﬂ
yüzeyine ç›kmamakta, iﬂlemede zorluk ç›karmamaktad›r. Ayr›ca 2
kg. kadar› ile çok iyi yorgan yap›labilmektedir.
‹lk k›rk›m yün de kumaﬂ yüzeyine ç›kmayan bir yündür. Erzurum’un kahverengi yünü ile Giresun’un yünü ki sert olmas›na ra¤men yüzeye ç›kmad›¤› için tercih edilen yünlerdir.
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Pamuk y›kanmadan kullan›lmal›d›r. Yünü ise kullanmadan
önce kokudan, kirden ar›nd›rmak için y›kamak gerekir. Yorganlar›n uzun y›llar kullan›labilmesi iyi bir bak›mla mümkündür. Uzun
süre kullan›lmayacak yorganlar mutlaka kumaﬂ hurçlar içinde saklanmal›d›r. Naylona sarmak yorganda rutubete neden olur. Nemlenen yorgan ise güvelenir. Güveden korumak için aras›na karanfil, naftalin, sabun ya da gazete kâ¤›d› koymaya gerek yoktur. Sadece kuru tutmak güvelenmesini önler.
Mitil yün yorganlar›n 3-4 senede bir sökülüp kumaﬂ›n›n ve yüzünün y›kanmas› ayr›ca yününün at›lmas› gerekir. Saten yorganlarda sökme söz konusu olamayaca¤› için kirden, nemden korumak
yeterlidir. Pamuk ya da yün hangi dolgu maddesi olursa olsun yorganlar senede en az bir kere tersinden as›larak güneﬂte b›rak›lmal›d›r. Bu havaland›rma süresi de iki günden az olmamal›d›r.
Kumaﬂlar
Yorganlarda genellikle parlak, ﬂ›k, gösteriﬂli olan saten tercih
edilmektedir. Ancak saten, pahal› ve leke gösterir özelliktedir. Son
zamanlarda deri saten denilen daha ucuz, sentetik ve leke tutmayan bir kumaﬂ türü de kullan›lmaktad›r. Yine lame ve kadife, yorgan için seçilen kumaﬂlard›r. Foto¤raf 8’de lame kumaﬂtan yap›lm›ﬂ bir yorgan görülmektedir. Araﬂt›rma için incelenen yorganlar
aras›nda iki adet kadife yorgan tespit edilmiﬂtir.

Foto¤raf 8
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Yorganlar sipariﬂ üzerine yap›ld›¤› için müﬂterinin istek ve
zevki ön plandad›r. Bu nedenle müﬂterinin seçti¤i kumaﬂla uygulama yap›lmaktad›r.
Yorganlarda astar olarak patiska ya da mermerﬂahi kullan›lmaktad›r. Genelde ise yorganl›k astar denilen patiskan›n daha incesi tercih edilmektedir.
Mitil yorgan diye adland›r›lan düz yorganlarda patiska, basma, poplin ya da kaput bezi (pamuktan düz dokunmuﬂ kumaﬂ,
Amerikan bezi) kullan›lmaktad›r. Bu yorganlar günlük yorgan
olup, düz dikiﬂle haz›rlanmaktad›r.
‹plik
Yorgan yap›m›nda 8 numara merserize nak›ﬂ iplikleri kullan›l›r. ‹plik yorgan yüzünün rengine uygun olarak seçilir. Yorgan yüzüyle ayn› renkte merserize iplik bulunamad›¤›nda naylon iplik
kullan›lmaktad›r. Ancak naylon iplik saten kumaﬂta büzme-çekme
yapmakta ve çabuk kopmaktad›r. Yorgan deseni iﬂlenmeden önce
kumaﬂ›n kaymamas› için yap›lan te¤eller, iﬂleme esnas›nda kullan›lacak ipliklerle yap›l›r. Böylece iplikten tasarruf edilmiﬂ olur. Yorgan›n çat›s›n› oluﬂtururken dikiﬂ makinesinde kullan›lmak üzere
40 numara merserize iplik, mitil yorgan dikiminde ise kal›n ve sa¤lam 4 sarg›l› yorgan ipli¤i kullan›l›r. Yorgan ipli¤i bobin halindedir. ‹pe uygun iplik kullan›larak dikim yap›l›r.
Yorganlarda Kullan›lan Desenler
Yorganlarda nesneli, figürlü, geometrik ya da bitkisel bezemeler kullan›lmaktad›r. Desenler kataloglardan bak›larak seçilmektedir. Araﬂt›rma s›ras›nda farkl› yorganc›larda ayn› desenlerle s›k s›k
karﬂ›laﬂ›lmas› ayn› kaynaktan yararland›klar› fikrini oluﬂturmuﬂtur. Özellikle en s›k karﬂ›m›za ç›kan yelpaze modeli neredeyse 10
y›ld›r Ankaral› yorganc›lar›n kulland›klar› bir desendir.
Bütün çizimler dikkat ister ancak özellikle geometrik desenler
hiç hata kabul etmez. Bu nedenle maksimum dikkatle çal›ﬂ›lmal›d›r. Tüm yorganlarda s›ra tabir edilen kenar çerçevesi bulunur. S›ran›n dikim iﬂlemi bittikten sonra desen çizimine geçilir.
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Çift kiﬂilik yorgan için haz›rlanan desen tek kiﬂilik ya da çocuk
yorgan›nda kullan›lacaksa desende küçültmeye gidilmektedir. Yani desen yorgan boyutlar›na göre ayarlanmaktad›r. Geometrik desenlerde aralar daralt›larak yorgana uygun hale getirilmektedir.
Yorgan›n alt ve üstünde desen yar›m kalabilir ancak yanlarda tam
ç›kmas›na dikkat edilir.
Yorganlar için istek üzerine haz›rlanan desenler de vard›r. Örne¤in Zümrüt Yorganevi taraf›ndan haz›rlanan K›br›s ç›karmas›
(Foto¤raf 9) ve Trabzonspor (Foto¤raf 10) yorgan› gibi. K›br›s ç›karmas›n›n konu edildi¤i yorganda K›br›s haritas›, asker, tanklar,
uçaklar bulunmaktad›r. Trabzonspor yorgan›nda ise tak›m›n renklerinden saten kullan›lm›ﬂ, tak›m›n amblemi ve coﬂku verici bir ifade yerleﬂtirilmiﬂtir.

Foto¤raf 9

Foto¤raf 10

Hülya Yorganevi’nin sahibi say›n Hac› Delibaﬂ özgün yorgan
deseni haz›rlamakta iddial› ve o oranda da sab›rl› bir ustad›r. Örne¤in Ren geyi¤i (Foto¤raf 11), Kleopatra (Foto¤raf 22), Göktanr› (Foto¤raf 13) ve insanlar›n bütünlü¤ünü sembolize eden Balival (Foto¤raf 14) Hac› usta taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Yorganda düzgün ve
s›k dikim zor bir iﬂtir, Hac› usta büyük bir sab›r ve emekle bunu
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Hac› usta bu desenleri oluﬂtururken kitaplardan
araﬂt›rma yapt›¤›n›, belirledi¤i deseni fotokopi veya ozalitle büyütüp mukavvadan kal›b›n› ç›karmak suretiyle çal›ﬂt›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Foto¤raf 11

Foto¤raf 12

Foto¤raf 13

Foto¤raf 14
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Özel Yorganevi’nin sahibi say›n Ersan Aksoy bir deniz subay›n›n iste¤i üzerine dalgalar, çapalar ve ay-y›ld›z›n yer ald›¤› kompozisyonla yorgan haz›rlam›ﬂt›r. (Foto¤raf 15)
Adapazarl› usta say›n Hasan Kar yeni desenler bulmaya, katalog oluﬂturmaya kendini adam›ﬂ bir ustam›zd›r. Hasan usta bahardal›n› ipek boyas› ile boyad›ktan sonra zemini bask›layarak yeni
bir süsleme tarz› ortaya ç›karm›ﬂt›r. (Foto¤raf 16)
Tavus kuﬂu oldukça ünlü bir yorgan deseni olup, kal›pla çal›ﬂ›lan gösteriﬂli bir modeldir. Bu yorgan Hasan Kar’›n dükkan›nda
foto¤raflanm›ﬂt›r. (Foto¤raf 17)

Foto¤raf 15

Foto¤raf 16

Foto¤raf 17
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Yorgana Desen Geçirmekte Kullan›lan Kal›plar ve
Deseni Yüzeye Geçirme
Yorganlarda deseni yüzeye geçirmek için kal›plar kullan›lmaktad›r. Bu kal›plar yorganc›lar taraf›ndan mukavvadan haz›rlan›r. Çeﬂitli çiçekler, yapraklar, sarmal desenlerde sarmaldan bir detay ya da geometrik desenlerde bir detay olarak haz›rlanan kal›plar çizimi kolaylaﬂt›rd›¤› kadar zamandan da tasarruf sa¤lamaktad›r.
Kal›b› haz›rlanacak desen gri mukavva üzerine çizilir. Düzgün
bir ﬂekilde kesilir. Kal›pla çizim yap›l›rken kal›p yüzey üzerinde istenilen yere yerleﬂtirilir. Kal›b›n etraf›ndan tebeﬂirle geçmek suretiyle çizim yap›l›r. (Foto¤raf 18)

Foto¤raf 18

Foto¤raf 19
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Foto¤raf: 20
Yorganlarda kullan›lan
kal›plar

Araﬂt›rma kapsam›na giren Ankara’daki yorganc›lar taraf›ndan kullan›lan 32 adet kal›p foto¤raf 20’de yer almaktad›r.
Deseni yorgana geçirme tekni¤i olarak daha pratik olan bu kal›pla çizim kullan›lmaktad›r. Bu araﬂt›rma için görüﬂülen yorganc›lar›n tamam› bu yöntemi kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Karbon
ka¤›d›, fotokopi ile büyültme-küçültme gibi yöntemler, kal›b›n mukavva ile haz›rlanmas› aﬂamas›nda tercih edilmektedir.
Kal›ba ihtiyaç duyulmayan çizimlerde elle ya da çirpi ipi ile
desen oluﬂturulmaktad›r.
Yorgan Yap›m Aﬂamalar›
Yün dolgulu çift kiﬂilik yorgan yap›m›:
1.4 m 60 cm saten (saten tek endir) ve 2 m 30 cm astar (astar çift
endir) kesilerek haz›rlan›r. Saten 2 m 30 cm’den bölünür. ‹ki parça
yan yana getirilerek boyuna dikilip, birleﬂtirilir.
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2. Astar›n iki baﬂ›na overlok yap›l›r. Astarla saten birleﬂtirilerek üç yan› dikilir. Di¤er kenar dolgu maddesini koymak için ortada 120 cm’lik aç›k b›rak›larak iki yan›ndan dikilir. Böylece yorgan
çat›lm›ﬂ olur. Yün yorganda yünün yüzeye ç›kmas›n› engellemek
için astar›n oldu¤u tarafa koymak üzere metre iﬂi sentetik elyaf
yorgan boyutlar›na göre kesilip haz›rlan›r. Çat›lan yorgan yünün
at›laca¤› alanda saten k›sm› üstte kalacak ﬂekilde yere serilir. Üzerine haz›rlanan metre iﬂi elyaf yerleﬂtirilir.
3. Yün makineden iki kez çekilir. Birincisinde makinenin
önünde öbek oluﬂturulur. ‹kincisinde yere serilen yorgan çat›s›n›n
üstüne at›l›r (üstte metre iﬂi elyaf bulunmaktad›r). Yün yorgan çat›s› üzerine mümkün oldu¤u kadar eﬂit da¤›t›l›r. Çat›lan kumaﬂ,
at›lan yün içinde kalacak ﬂekilde rulo yap›larak sar›l›r.
4. Çat›lan yorgan k›l›f›nda, dikilmeyen a¤›z boﬂlu¤undan uçlar
ters çevrilir. Doldurma iﬂlemi tamamland›¤› için a¤›z k›sm› dikilerek kapat›l›r.
5. Baﬂka temiz bir alanda rulo aç›l›r. Yorgan önce tersinden
sonra yüzünden de¤nek ile dövülerek yünün yerleﬂmesi sa¤lan›r.
6. Böylece yorgan›n doldurma iﬂlemi tamamlan›r. Yorgan yüzünün kaymamas› için tercihen dikimde kullan›lacak iplikle te¤el
yap›l›r. Daha sonra s›ras› dikilir. Çizimden önce yorgan biraz daha
dövülür.
7. Çizimde kullan›lacak tebeﬂirin ucu kaz›narak inceltilir. Tebeﬂiri kaz›rken ç›kan tozlar çirpi ipine bulan›r. ‹nceltilen tebeﬂir
pergele tak›l›r. Çirpi ipi iki ucundan gerdirilir. ‹p bir noktadan 1015 cm kadar yukar› kald›r›l›r. B›rak›ld›¤›nda oluﬂan titreﬂimle üzerindeki tozlar, yüzeyde istenilen çizgiyi oluﬂturur.
8. Düz çizgiler çirpi ipi ile daireler ve yaylar pergelle, k›sa mesafeler elle çizilerek çizim tamamlan›r. Yorgan dikimi için ayr›lan
alana oturulur. (Bu zeminden 30 cm kadar yüksekte, üzeri muﬂambayla kaplanm›ﬂ ve ayakkab›s›z ç›k›lan bir platformdur. Yorgan›n
deseninin çizimi de yine bu alanda yap›l›r.) Yorgan dizlere çekilir,
parma¤a yüksük tak›l›r ve dikime baﬂlan›r.
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9. Teyelde kullan›lan iplikler yeri geldikçe sökülerek, dikimde
kullan›l›r. Dikim iﬂlemi bitince yorgan iki yüzünden tekrar dövülerek yün iyice yerleﬂtirilir. Üç günde dikimi tamamlanan yorgan sahibi alana kadar yorganc›n›n duvar›na as›larak sergilenir.
Yorgan dikimine d›ﬂtan baﬂlan›r. ‹çe do¤ru devam eder. Yine
dikim sa¤dan sola do¤ru yap›l›r.
Yorgan dikiminde uygulanan teknikleri Ankaral› yorganc›lar ﬂu ﬂekilde isimlendirmiﬂlerdir: Tek s›ra dikiﬂ için düz dikiﬂ,
çapraz dikiﬂ için gömme bask›, düzgün s›ra halindeki dikiﬂ için
düz bask›.
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Ankara’dan Yorgan Örnekleri
Üçlü Has›r

Yöresel Ad›: Üçlü Has›r; ‹lgili koleksiyon: Damla Yorganevi;
Koleksiyonun aç›k adresi: Sokullu Mehmet Paﬂa cad. 49/A Dikmen-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Temmuz 2007, 2. inceleme A¤ustos 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi,
yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, sentetik elyaf, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Düz dikiﬂ, düz bask›; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Çapraz kal›n çizgilerle has›r görüntüsü elde edilmiﬂ, kal›n çizgiler ikiﬂer adet paralel çizgi ile üçe bölünmüﬂtür. Zemin olarak kalmas› düﬂünülen yerler bask›lanm›ﬂ, s›ra dikiﬂi ile çerçeve oluﬂturulmuﬂtur.
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K›demli Çavuﬂ S›rmas›

Yöresel Ad›: K›demli Çavuﬂ S›rmas›; ‹lgili koleksiyon: Yasin
Yorgan-Perde; Koleksiyonun aç›k adresi: Aﬂ. E¤lence Mah. Karl›ova sok. 15/B Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007,
2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün
boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg;
Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir;
Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan renk: Mavi;
Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Kal›n kenarl› büyük baklava ﬂekli biri altta biri üstte olacak ﬂekilde yan yana ve üst üste
tüm yüzeye yerleﬂtirilmiﬂ, s›ra dikiﬂi ile çerçeve yap›lm›ﬂt›r.
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Y›ld›z Kenarl› Çapraz Papatya

Yöresel Ad›: Y›ld›z Kenarl› Çapraz Papatya; ‹lgili koleksiyon:
Yasin Yorgan-Perde; Koleksiyonun aç›k adresi: Aﬂ. E¤lence Mah.
Karl›ova sok. 15/B Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart
2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan;
Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura;
Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik,
tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan
renk: Pembe; Seçilen konu: Geometrik-bitkisel; Kompozisyon: Yorgan›n ortas›ndaki verev alana S ﬂeklinde dallar, bu dallar›n iki yan›na kal›pla papatyalar ve çiçeklerle bütün oluﬂturacak ﬂekilde
yapraklar çizilmiﬂtir. Çiçek dal› ile kenar çerçeve aras›nda kalan üçgen alanlara baklava kal›b› kullan›larak küp görüntüsü verecek ﬂekilde geometrik desenler yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Yaprakl›

Yöresel Ad›: Yaprakl›; ‹lgili koleksiyon: Yasin Yorgan-Perde;
Koleksiyonun aç›k adresi: Aﬂ. E¤lence Mah. Karl›ova sok. 15/B Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi,
yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, düz bask›; Kullan›lan renk: Gri; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon: Orta k›sma sivri uçlar› kenarlara gelecek ﬂekilde dört yaprak ve ortalar›na damarlar› çizilmiﬂtir. Yapraklar içbükey bir çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂ, kavisli çerçeve ile kenar
çerçeve aras›nda kalan üçgen alanlara üç yaprak daha yerleﬂtirilmiﬂtir. S›ra çerçeve dört adet yap›lm›ﬂt›r.
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Küp Y›ld›z

Yöresel Ad›: Küp Y›ld›z; ‹lgili koleksiyon: Yasin Yorgan-Perde;
Koleksiyonun aç›k adresi: Aﬂ. E¤lence Mah. Karl›ova sok. 15/B Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi,
yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Baklava kal›b› kullan›larak
oluﬂturulan y›ld›z motifi birbirine uç noktalar›nda de¤ecek ﬂekilde
yerleﬂtirilmiﬂ, aralar›nda oluﬂan alt›gen ﬂeklindeki alanlar bask›lanm›ﬂt›r.
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Papyon

Yöresel Ad›: Papyon; ‹lgili koleksiyon: ‹nci Tekkan Ticaret; Koleksiyonun aç›k adresi: Çekirge cad. 49A/B Keçiören-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Eylül 2006, 2. inceleme Ekim 2006; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi,
de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, yün, yorganl›k
astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ,
gömme bask›; Kullan›lan renk: Gri; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon: Yüzey çapraz ﬂekilde karelere bölünmüﬂtür. Kal›p ile oluﬂturulan karelerin karﬂ›l›kl› iki kenar›na içe, karﬂ›l›kl› di¤er iki kenar›na d›ﬂa do¤ru yay çizilmiﬂtir. Yaylar›n ortas›nda kalan en k›sa yere paralel iki çizgi ve bu çizgilerden baﬂlayan kenar yaylara paralel
birer çizgi çizilmiﬂ böylece papyon görüntüsü oluﬂturulmuﬂtur.
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Yaprakl› Pervane

Yöresel Ad›: Yaprakl› pervane; ‹lgili koleksiyon: ‹nci Tekkan
Ticaret; Koleksiyonun aç›k adresi: Çekirge cad. 49A/B KeçiörenAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Eylül 2006, 2. inceleme Ekim
2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten,
pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen
konu: Nesneli; Kompozisyon: Yüzey çapraz geniﬂ karelere bölünmüﬂ kesiﬂme noktalar›na daireler yerleﬂtirilmiﬂtir. Kavisli yaprak
kal›b›yla dairelerin aralar›nda ba¤lant› oluﬂturulmuﬂ, yapraklar daireleri sarmalayacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
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Göbekli Papatya

Yöresel Ad›: Göbekli Papatya; ‹lgili koleksiyon: ‹nci Tekkan Ticaret; Koleksiyonun aç›k adresi: Çekirge cad. 49A/B Keçiören-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Haziran 2006, 2. inceleme Temmuz 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, kal›p, pergel, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan
gereçler: Lame, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir;
Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, düz bask›; Kullan›lan renk: Sar›; Seçilen konu: Bitkisel-geometrik; Kompozisyon: Ortada içi çapraz kare ﬂeklinde bölümlenmiﬂ bir daire onun d›ﬂ›na kal›pla çizilmiﬂ yedi
adet çiçek ve çiçeklerle bütün oluﬂturacak ﬂekilde yapraklar çizilmiﬂtir. Çiçekli bölüm, daire çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂ, daire ile s›ra kenar aras›nda kalan bölüm çirpi ipi ve pergel kullan›larak karelerle doldurulmuﬂtur.
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Kurdele

Yöresel Ad›: Kurdele; ‹lgili koleksiyon: Arzu Yorgan; Koleksiyonun aç›k adresi: Yunus Emre cad. No. 60/D ‹ncirli-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç, dikiﬂ
makinesi, kal›p, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon:
Yüzey geniﬂ verev çizgilerle iﬂaretlenmiﬂtir, ‹ki kenar› d›ﬂa bir kenar› içe do¤ru bombeli üç adet üçgen kal›p kullan›larak kurdele görüntüsü oluﬂturulmuﬂtur. Her bir üçgenin merkezinden gövdesine
do¤ru minik bir çizgi çizilmiﬂ, zemin bask›lanm›ﬂt›r.
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Parke

Yöresel Ad›: Parke; ‹lgili koleksiyon: Arzu Yorgan; Koleksiyonun aç›k adresi: Yunus Emre cad. No. 60/D ‹ncirli-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek,
cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar,
uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, düz bask›; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Yüzey kal›n çerçeveli karelere bölünmüﬂ, her bir karenin köﬂegenleri çizilmiﬂtir. Köﬂegenlerin çizimiyle elde edilen üçgenlere eﬂit
aral›kl› birbirine paralel üçer çizgi yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Yelpazeli Mekik

Yöresel Ad›: Yelpazeli Mekik; ‹lgili koleksiyon: Arzu Yorgan;
Koleksiyonun aç›k adresi: Yunus Emre cad. No. 60/D ‹ncirli-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007;
Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm;
Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz dikiﬂ, gömme bask›; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon: Yüzey mekik kal›b› uzunlu¤unda karelere bölünmüﬂ, mekik kal›b› çizgileri ortalayacak ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir. Mekiklerin ortas›nda kalan boﬂluklara uçlar› karﬂ›l›kl› kenarlara kadar uzanan ve sa¤ üst köﬂeden ç›kan dört adet yay çizilmiﬂtir.
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Aslan Kuyruklu Zambak

Yöresel Ad›: Aslan Kuyruklu Zambak; ‹lgili koleksiyon: Arzu
Yorgan; Koleksiyonun aç›k adresi: Yunus Emre cad. No. 60/D ‹ncirli-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme May›s 2007, 2. inceleme
Haziran 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Düz dikiﬂ, düz bask›; Kullan›lan renk: Yeﬂil; Seçilen konu:
Figürlü-bitkisel; Kompozisyon: Ortaya büyük bir zambak motifi çizilmiﬂtir. Motif, köﬂeleri eksenlerde olan çift s›ra çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. S›ra ile çerçeve aras›nda kalan üçgen alanlara iki tarafl› aslan kuyru¤u motifi yerleﬂtirilmiﬂ, kalan son küçük üçgen
boﬂlu¤a iki yuvarlak ve ortaya bir sivri yaprak yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Çark

Yöresel Ad›: Çark; ‹lgili koleksiyon: Suat Yorgan Ma¤azas›;
Koleksiyonun aç›k adresi: Gn. Dr. Tevfik Sa¤lam cad. 65/J EtlikAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ekim 2006, 2. inceleme Kas›m
2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi,
çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten,
yün, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik:
Düz bask›; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon: Kavisli yaprak kal›b› ile yüzey çapraz karelere bölünmüﬂ,
her bir karenin kesiﬂme noktas›nda altta kalacak ﬂekilde küçük bir
kare yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Kalp

Yöresel Ad›: Kalp; ‹lgili koleksiyon: Suat Yorgan Ma¤azas›;
Koleksiyonun aç›k adresi: Gn. Dr. Tevfik Sa¤lam cad. 65/J EtlikAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ekim 2006, 2. inceleme Kas›m
2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi,
çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten,
pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen konu:
Nesneli; Kompozisyon: Kenarlar› içe do¤ru k›vr›ml› dört adet kalp
motifi orta k›sma yerleﬂtirilmiﬂtir Kalplerin girintili k›s›mlar›na birer yaprak ve yapraklar›n içine de iki küçük çizgi çizilmiﬂtir. Bu ﬂekilde haz›rlanan kalp motifi düz bir çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂ, çerçeve ile s›n›r aras›nda kalan üçgen alana k›vr›mlar› ortada birleﬂen
desen yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Baklaval› papatya

Yöresel Ad›: Kalp; ‹lgili koleksiyon: Suat Yorgan Ma¤azas›;
Koleksiyonun aç›k adresi: Gn. Dr. Tevfik Sa¤lam cad. 65/J EtlikAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan
2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi,
çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten,
pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: K›rm›z›; Seçilen
konu: Bitkisel; Kompozisyon: Çapraz karelere bölünen yüzeyde bir
s›radaki karelere papatya motifi yerleﬂtirilmiﬂ, di¤er s›rada alt k›sma küçük bir mekik ve mekik çevresine k›vr›ml› yapraklar çizilmiﬂ,
yapraklar›n orta k›s›mlar›na kavisli minik çizgiler yap›lm›ﬂt›r.
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Zikzakl› Menekﬂe

Yöresel Ad›: Zikzakl› Menekﬂe; ‹lgili koleksiyon: Ayd›n Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Demetgül Mah. 6. sok. 46/B Demetevler-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Aral›k 2006, 2. inceleme
Ocak 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi,
de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, yün, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme
bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu: Bitkisel-geometrik; Kompozisyon: Orta k›sma kal›pla üç adet menekﬂe yerleﬂtirilmiﬂ, menekﬂeler alttan ve üstten yüzey boyunca k›r›k çizgilerle
çerçevelenmiﬂtir.
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ﬁemsiye

Yöresel Ad›: ﬁemsiye; ‹lgili koleksiyon: Ayd›n Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Demetgül Mah. 6. sok. 46/B DemetevlerAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Aral›k 2006, 2. inceleme Ocak
2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 4 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi,
çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Mor; Seçilen konu:
Geometrik; Kompozisyon: Çift s›ra yap›lan yaylar›n üst s›rada ortalar›ndan baﬂlayan yine çift s›ra yay düzeni yüzey boyunca tekrarlanm›ﬂt›r. Yaylar ortada kal›n, uçlarda sivri olacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
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Tek Göbekli Bebek Yorgan›

Yöresel Ad›: Tek göbekli bebek yorgan›; ‹lgili koleksiyon: Senem Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Sokullu Mehmet Paﬂa
cad. 90/C Dikmen-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ekim 2006,
2. inceleme Kas›m 2006; Ürünün cinsi: Bebek yorgan›; Ürünün boyutlar›: 100x150 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 1 kg. 250
gr. ; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ
i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, kal›p, mezura; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik,
tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk:
Eflatun; Seçilen konu: Geometrik-bitkisel; Kompozisyon: Orta k›sma çiçek motifi ve taç yapraklara bitiﬂik yaprak motifi yerleﬂtirilmiﬂ, çizgi ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Çizgi ile s›ra aras› küçük karelere
bölünerek düzenleme yap›lm›ﬂt›r.

38 • Yorgan Kitab›

Oklu Çavuﬂ S›rmas›

Yöresel Ad›: Oklu Çavuﬂ S›rmas›; ‹lgili koleksiyon: Senem Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Sokullu Mehmet Paﬂa cad. 90/C
Dikmen-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ekim 2006, 2. inceleme Kas›m 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler:
Saten, yün, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Yeﬂil; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Küçükten büyü¤e do¤ru üst üste
yerleﬂtirilmiﬂ üçgenler ve en üstteki üçgenin on santim kadar içinden baﬂlayan yeni bir üçgen düzeni yanlarda birbirlerine de¤ecek
ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ, üçgenler aras›nda kalan boﬂluklar çavuﬂ rütbesini an›msatan k›r›k çizgilerle doldurulmuﬂtur.
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Güneﬂ

Yöresel Ad›: Güneﬂ; ‹lgili koleksiyon: Merve Mefruﬂat; Koleksiyonun aç›k adresi: Ak›n cad. No. 48 Yenimahalle-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme ﬁubat 2007, 2. inceleme Mart 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek,
cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k
astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›,
düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Bej; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Orta k›sma çift sarmaldan bir daire yerleﬂtirilmiﬂ, kenarlarda da yine sarmaldan bir çerçeve oluﬂturulmuﬂtur. Daire ve çerçeve sarmal›n aras›nda kalan alan ince, s›k çizgilerle bölünmüﬂtür.
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Göbekli Orkide

Yöresel Ad›: Göbekli Orkide; ‹lgili koleksiyon: ‹ncirli Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Yunus Emre cad. 110/A ‹ncirli-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme ﬁubat 2007, 2. inceleme Mart 2007;
Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm;
Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu:
Geometrik-Bitkisel; Kompozisyon: Orta k›sma kal›pla çiçekleri
merkezde birleﬂen dört adet orkide ve yapraklar› çizilmiﬂtir. Bu orkideler daire ﬂeklinde bir dalla s›n›rland›r›lm›ﬂ dal›n d›ﬂ k›sm›na çiçekleri d›ﬂa ve kenarlara bakacak ﬂekilde orkide motifi ve iri yapraklar› yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu düzenlemenin d›ﬂ k›sm›na kavisli bir
çerçeve yap›lm›ﬂ, çerçeve ile s›ra aras›nda kalan alan karelere bölünmüﬂtür.
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Dört Orta

Yöresel Ad›: Dört Orta; ‹lgili koleksiyon: Prenses Çeyiz; Koleksiyonun aç›k adresi: Çekirge cad. 65/A Keçiören-Ankara; ‹nceleme
tarihi: 1. inceleme Temmuz 2007, 2. inceleme A¤ustos 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek,
cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k
astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›,
düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Mavi; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon: Yüzey çapraz karelere bölünmüﬂ, çizgiler mekek kal›b› belirlenmiﬂtir. Ortada kalan dört bölüme kal›pla çiçek ve yapraklar› çizilmiﬂ, kenarlarda kalan üçgen k›s›mlara yine çiçek ve yapraklar
yar›m olacak ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Laleli

Yöresel Ad›: Laleli; ‹lgili koleksiyon: Nil Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Büyükelçi sok. 17/C Kavakl›dere-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Nisan 2007, 2. inceleme May›s 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek,
cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k
astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›,
düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Somon; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon: Merkezde eksenler üzerinde kal›pla çizilmiﬂ lale motifleri
ve lalelerin aras›nda yapraklar yer almaktad›r. Motif kal›n düz çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂ. Çerçevenin üstüne uçlar› köﬂelere bakacak
ﬂekilde birer lale daha yerleﬂtirilmiﬂ s›ra ile çerçeve aras›nda kalan
alan midye kal›b› kullan›larak doldurulmuﬂtur.
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Fiyonk

Yöresel Ad›: Fiyonk; ‹lgili koleksiyon: Örnek Çeyiz; Koleksiyonun aç›k adresi: Suadiye cad. 64/A Yenimahalle-Ankara; ‹nceleme
tarihi: 1. inceleme Ocak 2007, 2. inceleme ﬁubat 2007; Ürünün cinsi:
Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›,
düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Mavi; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon: Kal›p kullan›larak ve düz s›ra takip edilerek tüm yüzeyde fiyonk modeli uygulanm›ﬂt›r.
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Han›m Parma¤›

Yöresel Ad›: Han›m Parma¤›; ‹lgili koleksiyon: Mesnevi Yorgan ve Çeyiz; Koleksiyonun aç›k adresi: Mesnevi Sok. No. 21 Çankaya-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ocak 2007, 2. inceleme
ﬁubat 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen konu: Geometrik-bitkisel; Kompozisyon: Ortaya kal›pla bir çiçek ve bunun d›ﬂ›na iki s›ra daire çizilmiﬂtir. Yine daire ve kavisli
çerçeve içine yerleﬂtirilmiﬂ damla motifi, ortadaki dairenin dört yan›nda yer almaktad›r. Kavisli çerçeveler ile s›ra aras›nda kalan alan
karelerle doldurulmuﬂtur.
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Göbekli Çark›felek

Yöresel Ad›: Han›m Parma¤›; ‹lgili koleksiyon: Mesnevi Yorgan ve Çeyiz; Koleksiyonun aç›k adresi: Mesnevi Sok. No. 21 Çankaya-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ocak 2006, 2. inceleme
ﬁubat 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Kadife, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon: Orta k›sma kal›pla çizilen çiçek
ve yapraklar çelenk ﬂeklinde kavisli yapraklarla oluﬂturulan bir
çerçeveyle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Çelenk ile köﬂeler aras›nda kalan üçgen alanlara ortalar›na birer damla ve iki yanlar›na kavisli yapraklar yerleﬂtirilerek kompozisyon tamamlanm›ﬂt›r.
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Defne Dal›

Yöresel Ad›: Defne Dal›; ‹lgili koleksiyon: Zümrüt Yorganevi;
Koleksiyonun aç›k adresi: Göveren Sok. Pazariçi 17/C Ayd›nl›kevler-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Eylül 2006, 2. inceleme
Ekim 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, yün, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan
teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Beyaz; Seçilen konu:
Bitkisel; Kompozisyon: Ortaya kal›pla çiçek ve yapraklar çizilmiﬂ,
orta motiften köﬂelere kadar art arda gelen kavisli yapraklar yerleﬂtirilmiﬂtir. Kenarlar›n ortalar›nda kalan boﬂ alanlara yar›m çiçek ve
yaprak çizimiyle kompozisyon tamamlanm›ﬂt›r.
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Papatya

Yöresel Ad›: Papatya; ‹lgili koleksiyon: Zümrüt Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Göveren Sok. Pazariçi 17/C Ayd›nl›kevlerAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Temmuz 2006, 2. inceleme
A¤ustos 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Gri; Seçilen
konu: Bitkisel; Kompozisyon: Düzgün s›ralar halinde kareler ve karelerin köﬂelerine çiçekler yerleﬂtirilerek yap›lan düzenleme tüm
yüzeyde uygulanm›ﬂt›r.
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Gelin Tac›

Yöresel Ad›: Gelin Tac›; ‹lgili koleksiyon: Zümrüt Yorganevi;
Koleksiyonun aç›k adresi: Göveren Sok. Pazariçi 17/C Ayd›nl›kevler-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Temmuz 2006, 2. inceleme
A¤ustos 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: K›rm›z›; Seçilen
konu: Nesneli; Kompozisyon: Taç ﬂeklindeki kal›p aral›ks›z tüm
yüzeye çizilmiﬂ, tac›n üzerine bir tam bir yar›m çizgiler yap›larak
kompozisyon oluﬂturulmuﬂtur.
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Yelken

Yöresel Ad›: Yelken; ‹lgili koleksiyon: Zümrüt Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Göveren Sok. Pazariçi 17/C Ayd›nl›kevlerAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Haziran 2006, 2. inceleme
Temmuz 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük,
terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler:
Saten, pamuk, yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Düz bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Pembe; Seçilen
konu: Nesneli; Kompozisyon: Kal›pla çizilen yaylar›n içine bir s›ra
sa¤dan, bir s›ra soldan baﬂlayan ve alan› üçe bölen yaylar çizilerek
kompozisyon oluﬂturulmuﬂtur.
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Menekﬂe

Yöresel Ad›: Menekﬂe; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara;
‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç,
dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel,
mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon:
Kal›p kullan›larak yüzeye alt› adet menekﬂe, yapraklar› ve zarif
saplar› çizilmiﬂtir.
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Saray Nak›ﬂ›

Yöresel Ad›: Menekﬂe; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara;
‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç,
dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel,
mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Bitkisel-geometrik;
Kompozisyon: Bir sa¤a bir sola do¤ru ve birbirlerine de¤ecek ﬂekilde çizilen spirallerin birleﬂme yerlerine birer yaprak yerleﬂtirilmiﬂ,
iki yan›ndaki boﬂluklara tu¤la görüntüsü verecek ﬂekilde dikdörtgenler yap›lm›ﬂt›r. Bu kompozisyon yüzeye verev olarak uygulanm›ﬂt›r.
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Tütün Yapra¤›

Yöresel Ad›: Tütün Yapra¤›; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi;
Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007;
Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm;
Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan araçlar:
Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme
bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Sar›; Seçilen konu: Bitkisel; Kompozisyon: Uçlar› sivri kavisli yaprak kal›plar› ile yüzeye verev yollar yap›lm›ﬂ, yapraklar›n orta noktada çiçek görüntüsü vermesi
sa¤lanm›ﬂt›r. Yapraklar›n ortalar›na birer çizgi çekilmiﬂtir.
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Kelebek

Yöresel Ad›: Kelebek; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel,
mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Bitkisel-figürlü; Kompozisyon: Orta k›sma sekiz yaprakl› bir çiçek, eksenler üzerine yapraklar, yapraklar›n aras›nda kalan alana kelebek motifi çizilmiﬂ, desen çelenk ﬂeklinde yapraklarla haz›rlanm›ﬂ çerçeve ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Köﬂelerde kalan küçük boﬂluklar üç yaprak ile doldurulmuﬂtur.
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Yaprakl› Menekﬂe

Yöresel Ad›: Kelebek; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel,
mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Bitkisel-figürlü; Kompozisyon: Bir s›ra üst üste yerleﬂtirilmiﬂ yaprak, bir s›ra da çiçek,
yapraklar› ve sap› ile oluﬂturulan kompozisyon yorgan boyunca
tekrarlanm›ﬂt›r.
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Parkeli Çapraz Karanfil

Yöresel Ad›: Parkeli Çapraz Karanfil; ‹lgili koleksiyon: Özel
Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme
Nisan 2007; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan
araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi,
de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk,
mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Eflatun; Seçilen konu: Bitkisel-geometrik; Kompozisyon: Orta k›s›mda verev geniﬂ alana karanfil ve yapraklar› k›vr›ml› ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ, yanlarda kalan
üçgen alanlara çift s›ra has›r yap›lm›ﬂt›r.
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Fildiﬂi

Yöresel Ad›: Fildiﬂi; ‹lgili koleksiyon: Özel Yorganevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Nenehatun cad. 17/A Küçükesat-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Mart 2007, 2. inceleme Nisan 2007; Ürünün
cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220 cm; Kullan›lan
dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk, mermerﬂahi, uygun
renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme bask›, düz dikiﬂ;
Kullan›lan renk: Mavi; Seçilen konu: Nesneli; Kompozisyon: Fildiﬂi kal›b› ile dört tane yan yana ve karﬂ›l›kl› olarak elde edilen model
tüm yüzeyde uygulanm›ﬂt›r.
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Yediok

Yöresel Ad›: Yediok; ‹lgili koleksiyon: Oflular Perde Yorgan
Dikimevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Kasalar Karl›ova sok. 26/D Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Eylül 2006, 2. inceleme
Ekim 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3,5 kg; Kullan›lan
araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi,
de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, yün, mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik: Gömme
bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Mavi; Seçilen konu: Geometrik;
Kompozisyon: Ortada on alt›ya bölünmüﬂ bir daire, onun d›ﬂ›na üç
adet halka yerleﬂtirilmiﬂ, son halkadan köﬂelere do¤ru yediﬂer ok
çizilmiﬂ bu oklar da halkalarla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
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Zarf

Yöresel Ad›: Zarf; ‹lgili koleksiyon: Oflular Perde Yorgan Dikimevi; Koleksiyonun aç›k adresi: Kasalar Karl›ova sok. 26/D EtlikAnkara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Eylül 2006, 2. inceleme Ekim
2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›: 190x220
cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan araçlar:
Elyaf atma makinesi, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi,
çirpi ipi, de¤nek, cetvel, mezura; Kullan›lan gereçler: Lame, yün,
yorganl›k astar, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik:
Gömme bask›, düz dikiﬂ; Kullan›lan renk: Sar›; Seçilen konu: Geometrik; Kompozisyon: Yüzey hem çapraz hem de düz ﬂekilde karelere bölünmüﬂ ortada oluﬂan kareler bask›lanarak zarf oluﬂturulmuﬂtur.
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Y›ld›z

Yöresel Ad›: Y›ld›z; ‹lgili koleksiyon: Maçka Yorgan ve
Mefruﬂat; Koleksiyonun aç›k adresi: Aﬂ. E¤lence Mestan sok. 7/A
Etlik-Ankara; ‹nceleme tarihi: 1. inceleme Ekim 2006, 2. inceleme
Kas›m 2006; Ürünün cinsi: Çift kiﬂilik yorgan; Ürünün boyutlar›:
190x220 cm; Kullan›lan dolgu malzemesi miktar›: 3 kg; Kullan›lan
araçlar: Hallaç, dikiﬂ makinesi, dikiﬂ i¤nesi, yüksük, terazi, çirpi ipi,
de¤nek, cetvel, mezura, kal›p; Kullan›lan gereçler: Saten, pamuk,
mermerﬂahi, uygun renkte iplik, tebeﬂir; Uygulanan teknik:
Gömme bask›; Kullan›lan renk: Mavi; Seçilen konu: Geometrik;
Kompozisyon: Dört köﬂeli y›ld›z kal›b› kullan›lm›ﬂ ve y›ld›zlar›n
uçlar› birbirine de¤ecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Isparta’da Yorganc›l›k
Deniz Çeliker*
Filiz Nurhan Ölmez**

El ‹ﬂi Yorgan Dikimi1
El iﬂi yorgan dikme iﬂlemi çat› çatma, ön dövme, doldurma, teyel, son dövme, orta bularak desen çizimi ve model dikme olmak
üzere temel olarak alt› iﬂlem ile gerçekleﬂtirilmektedir. Bu iﬂlemlerden dövme iﬂlemi yorgan›n dikime baﬂlanmas›ndan bitimine kadar
birkaç kez tekrarlan›r.
Yorgan dikimi çat› çatma iﬂlemi ile baﬂlar. 230 cm saten ve astar›n birleﬂtirilerek üç taraf›ndan dikilmesi iﬂlemine çat› çatma denilmektedir. Çat›lan astar ve yüzün aç›k olan k›sm›ndan önceden at›lm›ﬂ (kabart›lm›ﬂ) pamuk doldurulmaktad›r. Aç›k kalan kenar dikildikten sonra, düz bir zemine serilen yorgan, önce tersinden sonra
yüzünden de¤nekle dövülmektedir. Bu ön dövme iﬂleminin yap›l*
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Deniz Çeliker, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatlar› Bölümü, Sanat ve Tasar›m Ö¤rencisi, Isparta. denizdemirhan@gmail.com
Doç. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatlar› Bölümü, Isparta. fnozan@hotmail.com
Bu makale, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Koordinasyon Birimi 2084-YL-09 nolu projeden derlenmiﬂtir.
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mas›n›n nedeni, pamu¤un yorgan›n içinde homojen bir ﬂekilde yay›lmas›n› sa¤lamakt›r. Ön dövmeyle yorgan doldurma iﬂlemi tamamlanm›ﬂ olmaktad›r. Pamuk dövüldükten sonra dikim esnas›nda astar ve yüz içinde kayarak, farkl› bölgelerde toplanmamas›/öbekleﬂmemesi için yorgana geliﬂi güzel aral›klarla teyel dikiﬂi
at›lmaktad›r. Bu iﬂlemden sora daha yumuﬂak ve daha az say›da
vuruﬂla yorgan tekrar dövülür. Son dövme iﬂlemiyle, teyel dikiﬂi
esnas›nda hareketlenen pamu¤un, model dikmeden önce son kez
yerleﬂtirilmesi sa¤lanmaktad›r.
Yorgan dikimine k›y›lar dikilerek baﬂlanmaktad›r. Modele ya
da ustan›n tercihine göre k›y› dikiﬂi bir ya da iki s›ra yap›labilmektedir. Yorgan›n desenlendirilmesinde, motiflerin yerleﬂece¤i noktalar ve orta bulma ç›rp› ipi ile yap›lmaktad›r. Orta bulma iﬂlemi ﬂu ﬂekildedir; ç›rp› ipi tebeﬂire buland›ktan sonra yorgan›n iki çapraz
ucundan gerilmekte ve orta 5-10 cm çekilerek b›rak›lmaktad›r. Di¤er çapraz köﬂeden de ayn› iﬂlem yap›larak yorgan›n ortas› bulunmaktad›r böylece yorgan 4 bölgeye ayr›lm›ﬂ olmaktad›r. Ç›rp› ipi
ile belirlenen çizgi ve boﬂ alanlar cetvelle ölçülerek motiflerin konaca¤› bölgeler, tebeﬂirle iﬂaretlenmektedir. Bu iﬂlemlerden sonra kal›pla çizime geçilmektedir.
Ç›rp› ipi ile bölünmüﬂ ve k›y› dikiﬂi tamamlanm›ﬂ yorgan üzerine desen çizimi sabun ile yap›lmaktad›r. Desen çiziminden önce
sabun ucu sivriltilmekte, kal›p belirlenen noktalara yerleﬂtirilerek,
sabunla etraf›ndan geçilip, yüzün üzerine desenin ﬂekli ç›kart›lmaktad›r. Desende düz çizgiler varsa, ç›rp› ipi ile bu bölgede ç›rpma iﬂi tekrarlanarak çizgiler yüzün üzerine ç›kart›lmakta ve desenlendirme iﬂi tamamlanmaktad›r.
Deseni tamamlanm›ﬂ yorgan›n dikiﬂ iﬂlemi yorgan dikimi için
ayr›lm›ﬂ, zeminden yüksek, ayakkab› ile ç›k›lmayan düz bir zeminde gerçekleﬂtirilmektedir. Bu alana düz bir ﬂekilde yorgan serilmekte, usta bu zemine ç›karak oturmakta ve yorgan› kuca¤›na çekerek
dikme iﬂlemine baﬂlamaktad›r. Dikiﬂ iﬂlemi s›ras›nda teyel iplikleri,
olduklar› noktaya gelinceye kadar sökülmemekte, usta yorgan› diktikçe önüne gelen teyel ipliklerini sökmekte, e¤er teyeli yorgan dikiminde kulland›¤› renkte iplikle atm›ﬂsa söktü¤ü ipli¤i dikiﬂte kul-
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lanmaktad›r. Dikimi biten yorgan tekrar hafif bir ﬂekilde dövülerek
silkelenmekte ve sipariﬂi veren kiﬂi teslim al›ncaya kadar, dükkanda gerili halde bulunan iplere as›larak sergilenmektedir.
Isparta ‹li Yorganc›l›k Sanat›nda Kullan›lan Teknikler
Isparta ili yorgan dikiminde ç›rpma ve kal›p teknikleri kullan›lmaktad›r. Ç›rpma tekni¤i, yorgan›n desenlendirilmesi s›ras›nda
düz dikiﬂlerin belirlenmesinde ya da kal›p kullan›lmayan motiflerin desenlendirilmesinde kullan›lmaktad›r. Desen ya da çizgi, tebeﬂire bulanm›ﬂ ç›rpma ipinin, yorgan yüzü üzerinde b›rakt›¤› izin, el
dikiﬂi ile dikilmesi yoluyla oluﬂturulmaktad›r. Isparta ilinde ç›rpma tekni¤i, dikiﬂin s›kl›¤›na ya da yönüne ba¤l› olarak oluﬂturdu¤u desene göre, balgameç, s›klama, balpete¤i gibi farkl› isimler almaktad›r. Tek bir yönde i¤nenin milimetrelik aral›klarla bat›p ç›karak oluﬂturdu¤u dikiﬂ türü “balgameç”, çapraz olarak bat›p ç›kmas› ile oluﬂan dikiﬂ türü ise “s›klama” olarak adland›r›lmaktad›r.
“Balpete¤i” ise s›klama ve balgamece göre daha geniﬂ aral›klarla
i¤nenin bat›p ç›karak yüzeyi doldurmas› ile oluﬂturulmaktad›r. Bu
teknikte aral›klar 1 ya da 2 cm olabilmektedir.
Kal›p tekni¤inde ise modele uygun motifler mukavva üzerine çizilip, kesilmekte, yorgan yüzüne yerleﬂtirilen bu kal›plar›n etraf›
kuru ve ucu inceltilmiﬂ sabunla çizilerek, motif ç›kart›lmaktad›r.
Dikme iﬂlemi bu çizgiler takip edilerek yap›lmaktad›r. Yorganc›l›k
sanat›nda s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan oyulgama tekni¤i Isparta ilinde “olgalama” olarak söylenmekte ve bu teknik yorgan ustalar›nca uygulanmamaktad›r. Emekli yorganc› Salih Ümitli, oyulgama tekni¤inin Isparta yorgan dikiminde kullan›lmad›¤›n› söyleyerek, bu tekni¤in geçmiﬂte basma yorganlarda, teyele benzer bir dikiﬂ tekni¤i
ile kullan›ld›¤›n› ve bu teknik ile desen oluﬂturulmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Yine Ümitli’ye göre oyulgama tekni¤i, dolgu malzemesinin
astar ve yüz içinde y›¤›lmamas› için alttan ve üstten rastgele dikiﬂlerle tutturma iﬂlemidir. Ayr›ca bu teknikle at›lan dikiﬂler, kolayl›kla sökülebildi¤i için yorgan›n dolgu malzemesinin y›kanmas› ve
yeniden doldurulmas›na olanak sa¤lamaktad›r (Ümitli, 15.08.2010,
Isparta).
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Kullan›m Alanlar›na Göre Yorgan Türleri
Isparta ilinde kullan›m alanlar›na göre 4 tür yorgan dikimi yap›lmaktad›r. Bunlar bebek yorganlar›, günlük kullan›m yorganlar›,
sünnetlik veya çeyizlik yorganlar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Do¤umda hediye götürülen bebek yorganlar›, k›z çocuklar›
için pembe, k›rm›z›, eflatun, yavrua¤z› renkte; erkek çocuklar› için
ise mavi, yeﬂil veya sar› renklerde dikilmektedir. Genellikle pamuk
dolgu kullan›lan bebek yorganlar›, 100x150 cm. ölçülerinde ve 1 kg.
pamuktan ya da 1,5 kg. yünden dikilmektedir.
Günlük kullan›m amac› ile dikilen tek kiﬂilik yorganlar
160x210 cm, çift kiﬂilik yoganlar 190x230 cm ölçülerindedir. Dolgu
malzemesi, kullanacak kiﬂinin tercihine göre pamuk, yün ya da elyaf olabilmektedir. Tek kiﬂilik yorganlarda 3 kg pamuk, 4 kg yün
kullan›lmaktad›r. Tek kiﬂilik yorganlar günlük olarak kullan›lacaksa ço¤unlukla basma kumaﬂla, misafir için dikilmiﬂse saten kumaﬂla haz›rlanmaktad›r.
Çift kiﬂilik saten yorgan olarak dikilen sünnetlik yorganlarda
desen ya da renk seçimi tüketiciye ba¤l›d›r. Genellikle 190x230 cm
ölçülerinde çift kiﬂilik olarak dikilen bu yorganlarda kullan›lacak
olan dolgu malzemesinin miktar› ise cinsine göre de¤iﬂmektedir.
Pamuk yorganlar için 3,5 kg pamuk, yün yorganlarda ise 4,5 kg
yün yeterli olmaktad›r.
Isparta ilinde sünnetlik olarak dikilen yorganlar, sünnet yata¤› bozuldu¤unda havaland›r›larak yüklüklere kald›r›lmaktad›r.
Sünnet çocu¤u büyüyüp evlenme ça¤›na geldi¤inde bu yorgan çeyiz olarak kendisine hediye edilmektedir. Bu nedenle çeyizlik yorgan ayn› zamanda sünnetlik yorgan olarak da kullan›lmaktad›r.
Isparta Yorganlar›n›n Desen, Motif ve Kompozisyon
Özellikleri
Isparta ili yorganlar›nda kullan›lan desenler ya yorgan› diken
ustan›n ç›rakl›ktan ö¤rendi¤i ﬂekilde uygulamas› ya da ustan›n hayal gücüne ba¤l› olarak ﬂekillenmektedir. Bu nedenle önceden var
olan bir desen bire bir uygulanabildi¤i gibi, ustan›n hüneri ile yeni
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bir desene de dönüﬂebilmektedir. Genellikle desenler model olarak
bilinmekte, uygulanan motif ya da kompozisyon bütününe bak›larak isimlendirilmektedir. Ancak bu kompozisyonlara ya da motiflere yüklenmiﬂ herhangi bir sembolik anlam bulunmamaktad›r.
Desenlendirmede, köﬂe ve göbe¤in belirgin oldu¤u, merkezden geliﬂen veya s›ralamal› kompozisyonlar yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Kompozisyonlar› oluﬂtururken uygulanan motifler
menekﬂe, gül, lale, karanfil, kabakçiçe¤i, defneyapra¤›, yaprak gibi
bitkisel; baklava, ay (ﬁekil 1), güneﬂ, midye, parke, y›ld›z, s, z, zigzag gibi geometrik; tavus kuﬂu, kelebek gibi figürlü; mekik, pervane, fiyonk gibi nesneli motifler olmak üzere dört grup alt›nda s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Isparta ilinde bugün en çok tercih edilen “kabak çiçe¤i” desenli yorganlard›r (ﬁekil 2). Kabak çiçe¤inden baﬂka uygulanan desenler ise ‹zmir Gülü, Köﬂegöbek, Yonca, Defne Dal›, Beﬂ Çiçek, Muz
Dal›, ‹zmir Menekﬂesi, Beﬂinci Gül, Yarmal› ‹zmir Gülü, Çift Menekﬂe, Kareli Zambak, Y›ld›z, Baklava, Zincir Kare, Parke, Sinili,
Düz Pervane, Bal Pete¤i, Çavuﬂlu, Kurdele, Papyon, Has›r Örgüsü,
Badem ﬁekeri, Çiftli karanfil (ﬁekil 6), Çiftli Tavus Kuﬂu (ﬁekil 7),
Menekﬂeli (ﬁekil 8) motiflerini taﬂ›yan desenlerdir. Atom Mekik
(ﬁekil 3-5), Sabrina (ﬁekil 4) ve S›k Dikiﬂli gibi Isparta’ya özgü desenlerin art›k kataloglardan ç›kar›lm›ﬂ oldu¤u ve uygulanmad›¤›
tespit edilmiﬂtir.

ﬁekil 1.
Ay desenli yorgan
(Çeliker, 2010)
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ﬁekil 1’de görülen ay desenli yorgan, Ali Y›ld›r›m taraf›ndan ‹pekel Yorgan Saray›’nda 1985 y›l›nda dikilmiﬂtir. Yorgan 200x250 cm
ebatlar›nda olup, çeyiz için sipariﬂ üzerine kal›p ve ç›rpma tekni¤i
ile dikilmiﬂtir. Yorganda yüz olarak ipek saten, astar olarak beyaz
patiska kullan›lm›ﬂt›r. Kompozisyon, tek bir motif kal›b›n›n kayd›rmal› olarak s›ralanmas› ile oluﬂturulmuﬂtur.

ﬁekil 2.
Beﬂli Kabak Çiçe¤i desenli yorgan
(Çeliker, 2010)

ﬁekil 2’de görülen ve yine Ali Y›ld›r›m taraf›ndan 1985 y›l›nda
dikilen Beﬂli Kabak Çiçe¤i deseni, Isparta’da en çok tercih edilen ve
modas› hiç geçmemiﬂ bir örnektir. Yorgan 200x250cm ebatlar›nda
olup, yüz için ipek saten, astar için patiska, dolgu olarak pamuk
kullan›lm›ﬂt›r. Yine çeyiz için dikilmiﬂ bu yorganda en çok tercih
edilen renk, mürdüm ve k›rm›z›d›r. Kompozisyon, menekﬂeli kal›b›n›n iki küçük, iki büyük yarmal›
yaprak kal›b›ndan düzenlenmiﬂtir.
Kaymal› olarak s›ralanan motiflerin boﬂluklar› balgameç ile dolgulanm›ﬂt›r.

ﬁekil 3.
Atom Mekik desenli yorgan
(Çeliker, 2010)
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ﬁekil 3’te görülen Atom Mekik deseni, Isparta iline özgü bir örnektir. Üzeyir Y›ld›r›m taraf›ndan 1970 y›l›nda dikilen yorgan
200x250 cm ebatlar›nda olup, kal›p ve ç›rpma tekni¤i ile dikilmiﬂtir. Yüz için ipek saten, astar için beyaz patiska kumaﬂ, dolgu olarak pamuk kullan›lan yorgan, çift kiﬂilik ve çeyizlik yorgan olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. Dört mekik kal›b›ndan göbekte yeni bir mekik oluﬂturulmas› ile düzenlenen kompozisyonun boﬂluklar› baklava motifleri ile süslenmiﬂ, kal›plar›n içi ise s›klama ile dolgulanm›ﬂt›r.
Baklava motifi, görünüm itibar›yla Türk sanat›nda kafes iﬂi ad›yla
bilinen süslemeye benzemektedir.

ﬁekil 4.
Sabrina desenli yorgan
(Çeliker, 2010)

ﬁekil 4’de görülen, 1970 y›l›na ait ve yine Isparta’ya özgü bir
desen olan Sabrina modeli Üzeyir Y›ld›r›m taraf›ndan, çift kiﬂilik,
pamuklu, ipek saten, çeyizlik yorgan olarak kal›p tekni¤i ile dikilmiﬂtir. Yorgan›n ebatlar› 200x250 cm’dir. Günümüzde sadece kataloglarda yer alan bu desen zeminde çapraz olarak yerleﬂtirilmiﬂ çiçek ve gonca gül motiflerinden oluﬂmaktad›r. Kompozisyonun sa¤
üst ve sol alt köﬂelerinde, zemindeki çiçek motifi kullan›lm›ﬂt›r.
Boﬂluklar ise iki s›ra halinde geçme/parke motifi kullan›lm›ﬂt›r.
Her ne kadar ismi Sabrina olsa da, bu motif Selçuklu sanat›n›n geçmeli zencereklerini hat›rlatmaktad›r.
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ﬁekil 5.
‹nce Dikiﬂ Atom Mekik desenli
yorgan (Çeliker, 2010)

ﬁekil 5’te görülen ‹nce Dikiﬂ olarak da adland›r›lan ‹nce Dikiﬂ
Atom Mekik desenli yorgan, 1985 y›l›nda sipariﬂ üzerine, çift kiﬂilik, pamuklu, çeyizlik yorgan olarak dikilmiﬂtir. Genellikle pembe
renk tercih edilen yorgan›n dikiminde yüz için ipek saten, astar için
patiska kumaﬂ kullan›lm›ﬂt›r. Yorgan, 200x250 cm ebatlar›nda olup,
kal›p ve s›klama teknikleri ile dikilmiﬂtir. Dört baklaval› mekik motifinin zemine yerleﬂtirilerek göbe¤in oluﬂturuldu¤u bu desenin
köﬂelerinde yarmal› katmerli yaprak motifi, boﬂluklarda ise s›klama kullan›lm›ﬂt›r.

ﬁekil 6.
Çiftli Karanfil desenli yorgan
(Çeliker, 2010)
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ﬁekil 6’da görülen Çiftli Karanfil deseni, emekli yorgan ustas›
Salih Ümitli taraf›ndan, 1980 y›l›nda, çift kiﬂilik, çeyizlik yorgan olarak dikilmiﬂtir. Yüz için ipek saten kumaﬂ, astar için beyaz patiska
kumaﬂ, dolgu olarak pamuk kullan›lan yorgan, 200x250 cm ebatlar›ndad›r. Kal›p tekni¤i ile dikilen yorgan›n deseninin kayna¤› Hasan Kar’a ait yorgan desenleri katalo¤udur. Bu desen, ismini natüralist karanfil motiflerinden almaktad›r. Yorgan›n kompozisyonunda, zemin, yan kenarlarda da bulunan saç örgüsü motifi ile ortadan
iki alana bölünmüﬂtür. Her bir alanda altl› üstlü, ikiﬂer karanfil motifi yer almakta olup, karanfiller Osmanl› kumaﬂlar›nda görülen karanfil motiflerine benzemektedir. Karanfillerin daha belirgin ve dolgulu görünmesi için zemin boﬂlu¤unda balgameç kullan›lm›ﬂt›r.

ﬁekil 7.
Çiftli Tavus kuﬂu
desenli yorgan
(Çeliker, 2010)

ﬁekil 7’de görülen yorgan, ‹pekel Yorgan Saray›’n›n sahibi Ali
Y›ld›r›m taraf›ndan, 1985 y›l›nda sünnet yorgan› olarak dikilmiﬂtir.
200x250 cm ebatlar›nda dikilen yorgan›n dikiminde kal›p tekni¤i
kullan›lm›ﬂt›r. Pamuk dolgu ile çift kiﬂilik olarak ve kal›p tekni¤i ile
dikilen yorgan›n yüzü için ipek saten kumaﬂ, astar için beyaz patiska kumaﬂ ve süslemesi için gözlerde mavi cam boncuk, kuyrukla-
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r›nda ise inci kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca tavus kuﬂu desenli yorganlar›n
isimleri, yorgana model olan tavus kuﬂlar›n›n say›s›na göre belirlenmektedir. Örne¤in tek bir tavus kuﬂu olan yorgana “tekli tavus
kuﬂlu”, iki tane tavus kuﬂu varsa “çiftli tavus kuﬂu” yorgan denilmektedir.

ﬁekil 8. Menekﬂeli desenli yorgan
(Çeliker, 2010)

ﬁekil 8’de görülen Menekﬂeli desenli bebek yorgan›, 2010 y›l›nda Fehmi Demirsöken taraf›ndan dikilmiﬂtir. Yorgan›n modeli, tek
bir menekﬂeli kal›b›ndan oluﬂmaktad›r. Kal›p, ç›rpma tekni¤i ile dikilen yorgan›n motiften kalan boﬂluklar›, balpete¤i dikiﬂ tekni¤i ile
dolgulanm›ﬂt›r. 100x150 cm ebatlar›nda dikilen yorgan›n yüzü için
ipek saten, astar› için beyaz patiska, dolgusu için de pamuk kullan›lm›ﬂt›r.
Evlerde yorgan dikme gelene¤i olmad›¤› için Isparta ilinde
yorganc›l›k sanat› çarﬂ› sanatlar› içinde yer alm›ﬂ ve geliﬂmiﬂtir.
1965 y›l›nda 150 üye ile kurulan “Isparta ‹li Terziler ve Yorganc›lar
Odas›”na bugün sekiz yorgan ustas› kay›tl›d›r. Isparta ilinde el iﬂi
yorgan dikimi yapan bu ustalar›n üretimi sipariﬂ üzerine gerçekleﬂ-
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mektedir. Bunun nedeni haz›r yorganlara olan talebin el iﬂine oranla çok daha fazla olmas›d›r. Ayr›ca el iﬂi yorgan›n genellikle çeyizlik olarak dikilmesinin sonucunda sezonluk iﬂ üretilmektedir. Bu
üretim esnas›nda daha basit desenlerin seçilmesi ve ustan›n el eme¤inin karﬂ›l›¤›n› tam olarak alamamas› da Isparta’ya özgü desenler
yan›nda a¤›r emekli birçok modelin de ya kataloglardan kald›r›lmas›na ya da unutulmaya yüz tutmas›na neden olmaktad›r. Tüm
bunlara ek olarak yorgan dikiminde kullan›lan dolgu malzemesi ve
kumaﬂlar, Isparta ili d›ﬂ›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Isparta ili yorgan ustalar›n›n kulland›¤› motiflerin bir k›sm›n›n
kökeninin Hasan Kar’a ait kataloglardaki modellere dayand›¤› dikkati çekmektedir. 1943 y›l›nda Trabzon ilinin Maçka ilçesinde do¤an Hasan Kar, 1957 y›l›nda yorgan sanat›na Sakarya’da baﬂlam›ﬂt›r. Kalfal›k döneminde çal›ﬂt›¤› yorgan modellerini yurdun çeﬂitli
yörelerindeki meslektaﬂlar›na kartpostal olarak yollam›ﬂt›r. Hasan
Kar, 1985 y›l›nda haz›rlad›¤› 1. Katalo¤u bir çok yöre yan›nda Isparta iline de göndermiﬂtir. Bu katalog 67 adet yorgan modeli, 2
adet seccade modeli, 2 adet divan tak›m› ve 4 adet yatak tak›m› olmak üzere toplam 75 adet modelden oluﬂmaktad›r. Kar, bu katalo¤unda ayr›ca yorgan ustalar›n›n, modelleri kolayl›kla uygulayabilmesi için model kal›plar›n› ve k›lavuzunu da katalo¤a eklemiﬂtir.
Bugün halen Isparta ilinde yorgan ustalar›na ve el iﬂi yorgan al›m›
yapan kiﬂilere bu kalatog k›lavuzluk etmektedir. Bu modeller Isparta ili yorgan ustalar›nca kimi zaman yeniden düzenlenerek kullan›lmaktad›r. Isparta ilinde dikilen yorgan modellerinin baﬂka
bölge veya illerde de dikiliyor olmas›, Hasan Kar kataloglar›ndan
seçilmiﬂ modeller olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunlar›n yan›
s›ra Sabrina ve Atom Mekik gibi birçok model de Isparta ilinde el
iﬂi yorgan dikimi yapan ustalara aittir. Ancak a¤›r iﬂçili¤i olan bu
modeller art›k kataloglardan kald›r›lm›ﬂ ya da sadeleﬂtirilmiﬂ yeni
düzenlemeleri ile yer almaktad›r.
Geçmiﬂte ilkokuldan sonra ç›rakl›k e¤itimi ile baﬂlanan yorganc›l›k, say›lan tüm bu olumsuzluklar nedeni ile art›k cazibesini
yitirmektedir. Isparta ilinde, bugün yorgan ustalar›ndan bu mesle¤i devral›p devam ettirecek ç›rak ya da kalfalar yetiﬂmemektedir.
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Bal›kesir Merkezde Yorganc›l›k
Süheyla Sar›taﬂ*

Bal›kesir merkezinde bugün yorgan dükkân› ya da yorgan dikimevi adlar› ile bilinen ve 15-20 y›l öncesine kadar say›lar› 35’i bulan,
ancak bugün say›lar› 10’u geçmeyen yorgan dikimevi tespit edilmiﬂtir. Geçmiﬂte “Yorganc›lar Çarﬂ›s›” olarak bilinen mekân›n y›k›lmas› ile yorganc›lar, bugün Bal›kesir merkezinde yer alan çarﬂ›
içindeki sokak aralar›nda kendilerine ait veya kira ödedikleri küçük dükkânlarda mesleklerine devam etmekteler. Eskiden bir yorgan dikimevinde 6-7 ve hatta daha fazla kiﬂi çal›ﬂmas›na ra¤men,
ancak bugün, bu dükkânlarda ustalar, tek baﬂlar›na veya bir yard›mc› ile beraber yorganc›l›k mesle¤ini sürdürmekteler.1 Yorganc›*
1

Süheyla Sar›taﬂ, Bal›kesir Üniversitesi, Necatibey E¤itim Fakültesi, Bal›kesir. saritassuheyla@gmail.com
Görüﬂme yap›lan yorgan ustalar›n›n adlar› ve k›saltmalar listesi: (K1) Nazif Endes,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1948, 40 y›ld›r yorganc›; (K2) Mehmet Deniz,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1964, 36 y›ld›r yorganc›; (K3) Mustafa Sayak,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1972, 35 y›ld›r yorganc›; (K4) Dinçer Sayak,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1968, 30 y›ld›r yorganc›; (K5) Celal Alakuﬂ,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1958, 35 y›ld›r yorganc›; (K6) ﬁakir Aslantürk,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 196, 40 y›ld›r yorganc›; (K7) Necdet Topçu,
do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1956; (K8) Selahattin K›z›laslan, do¤um yeri:
Bal›kesir, do¤um tarihi: 1956, 42 y›ld›r yorganc›; (K9) Hasan Bacako¤lu, do¤um yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1938, 62 y›ld›r yorganc›; (K10) Ali Karakoyun, do¤um
yeri: Bal›kesir, do¤um tarihi: 1958, 41 y›ld›r yorganc›.
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l›¤a çok erken yaﬂta baﬂlayan Bal›kesirli yorgan ustalar›n›n bu iﬂi ya
baba mesle¤i oldu¤u için seçtikleri ya da fakirlik nedeniyle okula
gidememelerinden dolay› tercih ettikleri görülmektedir.
Bal›kesir merkezinde yorganc›l›kla u¤raﬂan ustalar, genellikle
çeyizlik, hediyelik ve gündelik ya da günlük olmak üzere üç amaçla
yorgan dikmektedirler. Çeyizlik ve hediyelik olanlar fantezi olarak
da adland›r›lmaktad›r. Bu yorganlar genel olarak tek, çift ve battal
olmak üzere standart ölçülerde dikilir.2 Çift kiﬂilik yorganlar›n daha çok tercih edildi¤i Bal›kesir’de genellikle mart, nisan, eylül ve
ekim aylar›nda yorgan sat›ﬂ› olmaktad›r. Saten, ipek ve kadife kumaﬂlar üzerine çeyizlik ve hediyelik olan yorganlar, daha “süslü” ve
“gösteriﬂli” olarak dikilirken, bu yorganlarda dolgu maddesi olarak
yün veya pamuk tercih edilmektedir (Resim 1).

Resim 1: Gösteriﬂli bir yorgan›n dikim aﬂamas›

Gündelik ya da günlük amaçla dikilen yorganlar ise basma kumaﬂ, nevresimlik veya beyaz astardan “sade” olarak dikilmektedir.
Alt› ve üstü beyaz olarak dikilen “mitil yorgan,” yüz geçirilmemiﬂ,
kaplanmam›ﬂ yorgan daha çok bu amaçla dikilmektedir. Bu tür yor2

Tek kiﬂilik yorgan en: 1,65 cm, boy: 2,15 cm; çift kiﬂilik yorgan en: 1,90 cm, boy: 2,20
cm; battal boy en: 2,20 cm, boy: 2,40 cm.
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ganlarda dolgu maddesi olarak yün ve yapa¤› tercih edilmektedir.
Öte yandan Bal›kesir halk› bebekler için “beﬂik yorgan›,” daha büyük çocuklar için “çocuk yorgan›”; lohusalar ve sünnet çocuklar› için
ise oldukça süslü ve gösteriﬂli olarak dikilen yorganlar› tercih etmektedirler.
Yorgan Dikimevlerinin Genel Görünümü
Bal›kesir’in merkezinde ve Edremit’te bulunan yorgan dikimevlerinin “Alt›n ‹¤ne Yorgan Dikimevi,”, “Eliﬂ Yorgan,” “Yonca
Yorgan,” “‹pek Yorgan,” “Yorgan Dikimevi,” “Özen Yorgan Dikimevi,” gibi çeﬂitli adlara sahip olduklar› görülmektedir. Dikimevi
sahibi ustalar, dükkânlar›na bu adlar› genellikle yorganc›l›kta kulland›klar› malzemelerden yola ç›karak verdikleri belirtirlerken, kimisi de kendilerine u¤ur getirece¤ine inand›klar› adlar› tercih etmiﬂlerdir.3
Yorgan dikimevlerine girildi¤inde, göze ilk çarpanlar ﬂüphesiz
ki duvarlara as›lm›ﬂ çeﬂitli desenlerdeki rengârenk yorganlard›r.
Özellikle model çiziminin oldukça zor oldu¤u saten yorganlar, parlak renkleriyle en dikkat çekici olanlard›r (Resim 2). Dükkân duvarlar›n›, saten yorganlar›n yan› s›ra “sade” olarak iﬂlenmiﬂ gündelik veya günlük amaçla dikilen yorganlar da süslemektedir. Bu tür
yorganlar daha çok ö¤renciler için tercih edilir. Yorgan dikimevlerini süsleyen di¤er aksesuarlar aras›nda yast›klar, nevresimler,
minderler de yer almaktad›r. Yast›klar genellikle beyaz renkten dikilirken; minderler, yorganlar gibi farkl› renklerde ve ölçülerde yap›l›r. Kimi zaman yer yata¤› olarak da dikilen minderler genellikle
1.40 cm x 2 m veya 1.20 cm x 2 m ölçülerinde yap›lmakta ve içleri
müﬂterilerin arzusuna göre pamuk, yün veya k›rp›nt› sünger gibi
malzemelerle doldurulmaktad›r. 80 cm x 90 cm veya 70 cm x 80 cm
ebatlar›nda yap›lan minderler bazen de evlerde ﬂark köﬂesi oluﬂturmak amac›yla tercih edilmektedir.

3

“Yonca Yorgan”›n sahibi Ali Usta (K4) toplumda dört yaprakl› yoncan›n u¤ur getirece¤ine inan›ld›¤› için dükkân›na bu ad› ald›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Resim 2: Bir yorgan dikimevinin genel görünümü

Yorgan dikimevlerinin hepsinde yerden 30-50 cm aras›nda de¤iﬂen yüksekli¤e sahip ve genellikle ahﬂaptan yap›lan bir bölüm
bulunmaktad›r. Bu zorunlu yükseklik yorganlar›n rahatça dikilmesi için haz›rlanm›ﬂ bir bölümdür. Yorgan ustalar› dikecekleri yorgan› bu setin üstüne sererek mesleklerini daha rahat bir ﬂekilde icra
ederler.
Yorgan Dikiminde Kullan›lan Araç-Gereçler
Bal›kesir merkezinde yer alan yorgan dikimevlerinde dikilen
yorganlarda dolgu malzemesi olarak daha çok pamuk tercih edilmektedir. Ustalar pamu¤un daha çok tercih edilme nedeninin tamam›yla iklimle alakal› oldu¤unu belirtirlerken; yün yorgan›n çok
fazla tercih edilmeme nedenini, ilin ›l›man bir iklime sahip olmas›na ba¤lam›ﬂlard›r.4 Yorgan dikimi için yerli pamuk ad›n› verdikleri
Bal›kesir ve çevre illerde yetiﬂen pamu¤u kullanan ustalar, bu pamu¤un yorgan dikimi için daha kullan›ﬂl› oldu¤una ve yorgandaki
motifi daha güzel gösterdi¤ine inan›rlar.

4

K2, K5, K6, K8, K9.

Emine Gürsoy Naskali • 79

Ustalar genel olarak bir yorgan dikiminde aﬂa¤›daki araç-gereçleri kullanmaktad›rlar:
Dolgu malzemesi: pamuk, yün, elyaf (silikon) ve az da olsa kuﬂ
tüyüdür.
Kumaﬂ: Amerikan bezi, pamuk saten, ipek, saten, patiska, basma, kadife ve mermerﬂahi çeﬂitleridir.
‹plik: pamuk merserize ve sentetik iplikler kullan›lmaktad›r.
Yorgan dikiminde kullan›lan araçlar ise ﬂunlard›r: mezura (ﬂerit metre), dikiﬂ makinesi, i¤neler, makas, yüksük, tebeﬂir ve yorgan sopalar›d›r.
Yorgan Üzerine ‹ﬂlenen Motif-Desen ve Renkler
Yorgan üzerine iﬂlenen motif-desen seçimi ve iﬂlemesi yorganc›l›¤›n en önemli aﬂamalar›ndand›r. Yorgan ustalar› yorganlar› motif ve desenlerine göre “a¤›r” ve “hafif” modeller olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ﬂlemesi ve deseni fazla olanlar “a¤›r,” daha az
olanlar “hafif” olarak tan›mlan›r. Seçilen motifler tebeﬂir veya kuru sabunla kumaﬂ üzerine çizilir ve motifler boyunca i¤ne ile dikilerek ortaya ç›kar›l›r. ‹nce i¤neler daha zor iﬂler için, kal›n olanlar ise basit yani “kaba” iﬂler için kullan›l›r. Yorgan ustalar› hemen her rengin tercih edildi¤i yorgan renklerini, ço¤u zaman halk›n iste¤i do¤rultusunda kullan›rlar. Öte yandan yorgan renkleri
ve modelleri yöreden yöreye de¤iﬂmekte olup, örne¤in; Yörükler
k›rm›z›, Manavlar aç›k pembe, Çingeneler koyu pembe tercih
ederler.5
Ustalar diktikleri yorganlar üzerine genel olarak çiçek motifleri, meyve motifleri, kuﬂ motifleri ve geometrik ﬂekiller iﬂlerler. Baz› modelleri kal›plar olmadan kafadan çizebildiklerini ifade etmiﬂlerdir. Bu motiflerin en yayg›n olanlar› ﬂunlard›r:
Çiçek motifleri: Menekﬂe, yaprakl› menekﬂe, karanfil, (çerçeveli) gül, (dall›) yonca, sarmaﬂ›k, kabak çiçe¤i, lale, üçlü lale, buket la5

K8.
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le, y›ld›zl› beﬂ lale, beﬂ çiçek, papatya, dall› yonca, zambak, kabak
çekirde¤i.
Meyve motifleri: muz, üzüm salk›m›.
Kuﬂ motifleri: tavus kuﬂu, bülbül ile gül, kelebek.
Geometrik ﬂekiller: baklava dilimi, z›rhl› baklava, dörtlü parke,
çerçeve, bat›rmal› çift kare, ortas› y›ld›zl›, gerdanl›k, dörtlü parke.
Yorgan ustalar› yukar›daki s›n›flamalar›n d›ﬂ›nda, baﬂka motiflerde yorgan diktiklerini bildirmiﬂlerdir. Örne¤in, Karadeniz,
Sultan Selim, mutlu, yelpaze, f›r›ldak, güneﬂ, çelik, (bat›rmal›) mekik, fiyonk, yelpaze, zincir, küplü model, tavan nak›ﬂ› gibi motifler
yer almaktad›r.
Bir Yorgan›n Dikimi
Bal›kesirli ustalar günlük ya da gündelik amaçla kullan›lacak bir
yorgan dikmek için ilk önce gerekli olan dolgu maddesini haz›rlarlar. Bal›kesir’de genellikle bu madde pamuktur. Daha sonra pamu¤un taranmas› gerekir. Bu iﬂe hallaçlama ad› verilir. Hallaç; yünü,
pamu¤u yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme iﬂidir.6
Günümüzde bu iﬂlem makinelerle yap›lmakta olup tarama ad›n› alm›ﬂt›r. Ustalar bugün bu iﬂ için daha az emek ve zaman harcarlar.
Bundan sonraki aﬂama yorgan dikilecek kumaﬂ›n üç taraf›n›n dikilmesi ve yorgan astar›n›n oluﬂturulmas›d›r. Bir taraf› aç›k b›rak›lan
yorgan›n bu k›sm›ndan taranan pamuk astar›n içine doldurulur.
Pamu¤un kaymas›n› önlemek için yorgan ölçülerek beﬂ parçaya
bölündükten sonra geçici olarak teyellenir ve daha sonra bu teyeller ç›kar›l›r.
Yorgan sopas› ile pamuk, astar içinde dövülür ve dengeli bir
ﬂekilde da¤›lmas› sa¤lan›r. Bu iﬂlemden sonra ise pamu¤un yerleﬂtirilmesi için aç›k b›rak›lan k›s›m da dikilir. Bundan sonra yorgana
iﬂlenecek motife göre yorgan dikimine geçilir (Resim 3).
6

Ebru Ekici, Bal›kesir El Sanatlar›, T.C. Bal›kesir Valili¤i ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Yay›nlar›, Bal›kesir 2006, s. 60.
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Resim 3: Yorgan dikmekte olan bir usta (K6)

Çeyizlik veya hediyelik amaçla dikilen yorganlarda ise yukar›da
anlatt›¤›m›z yorgan dikimi iﬂleminden farkl› olarak ﬂunlar yap›l›r:
Öncelikle dikilen ve bir taraf› aç›k b›rak›lan astar›n bir yüzü ipek
veya saten kumaﬂla dikilir. Daha sonraki bütün iﬂlemler gündelik
yorganlar›n dikimi ile ayn›d›r. Aç›k kalan taraf da dikildikten sonra yorgan›n yüzü tebeﬂir yard›m›yla istenilen motife uygun bir ﬂekilde çizilir. Çizilen motife göre dikme iﬂlemi baﬂlar. Daha sonra
ç›tlama denilen iﬂleme geçilir. Bu iﬂlem yorgan yüzünde önceden tebeﬂirle yap›lan iﬂaretlemeler kullan›larak bir uçtan bir uca düz ve
çapraz ip gerilerek b›rak›lmas›d›r. Böylelikle tebeﬂirlenen yorgan
yüzeyi kareler ve baklava dilimlerine bölünür.
Bal›kesirli ustalar diktikleri yorganlar için standart bir fiyat bulunmad›¤›n›, müﬂteri ile anlaﬂt›klar› fiyata göre yorgan diktiklerini
belirtirler. Fiyat anlaﬂmas›n›n yap›ld›¤› yorganlar›n, model ve desenleri konusunda da ço¤u zaman müﬂterilerinin isteklerine öncelik verilir. Ustalar›n geçmiﬂte “kafadan” iﬂledikleri motif ve desenler
zamanla model kitaplar›na girdi¤inden ve bugün bu desenler insanlar taraf›ndan tan›nd›¤›ndan müﬂteriler kimi zaman ustalardan
model kitaplar›nda gördükleri bir yorgan› dikmelerini talep ederler. Kimi zaman da müﬂteriler model seçimini ustalara b›rak›rlar.
En çok talep edilen modeller bülbül ve gül, yelpaze, kelebek, tavus
kuﬂu, çerçeveli gül’dür (Resim 4).
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Motifin çeﬂidine göre dikim süresi de¤iﬂir. Ustalar günlük
amaçla kullan›lacak bir yorgan› bir günde, çeyizlik veya hediyelik
olan› ise dört ya da beﬂ günde dikmektedirler. Kimi zaman bu süre daha da uzamaktad›r. Genel olarak dikilen yorgan›n modelinin
a¤›rl›¤›na ve yorgan yüzündeki desenlerin fazlal›¤›na göre dikiﬂ
süresi de¤iﬂmektedir.
Bal›kesir Yorganc›lar›n›n Üzüntü ve ﬁikâyetleri
Bugün Bal›kesir merkezinde yorganc›l›k mesle¤i ile u¤raﬂan
ustalar usta-ç›rak iliﬂkisi içinde yorganc›l›¤a baﬂlam›ﬂ olduklar›ndan, uzun zamandan beri bu mesle¤i devam ettirmektedirler.
Bugün bu ustalar›n yaﬂland›klar›, en genç ustan›n dahi 55 yaﬂ›n
üzerinde oldu¤u görülmektedir. Yorganc›l›k, bu iﬂle u¤raﬂanlar›n gözlerinin iyi görmesini gerektiren bir meslektir. Bu meslek,
ayn› zamanda “bir sab›r iﬂidir.”7 Bu nedenle, ilerleyen yaﬂlar›ndan dolay›, bugün, bu ustalar çeﬂitli sa¤l›k problemleri yaﬂamaktad›rlar.8 Kimisi gözleri ile ilgili, kimisi de sürekli toz yutma riskinden dolay› akci¤er ve solunum yolu hastal›klar› ile ilgili ﬂikâyetlerini dile getirirler. Özellikle solunum yolu ile ilgili ﬂikâyetleri olan ustalar, bu meslekte olanlar›n ci¤erlerini temizlemek amac›yla yo¤urt ve sütü bol miktarda tüketmeleri gerekti¤ini vurgularlar.
Bal›kesirli yorgan ustalar›n›n kiﬂisel sa¤l›k problemlerinin yan›nda meslekleri ile ilgili üzüntü ve ﬂikâyetlerini birkaç ortak noktada dile getirdikleri görülmektedir. Bunlar›n genel olarak üç noktada birleﬂti¤i görülmektedir: Bunlardan ilki yorganc›l›k mesle¤ine
geçmiﬂteki de¤erin verilmemesidir. Bugün, el eme¤inin hakk›n›n
verilmedi¤ini s›kça ifade eden ustalar, dikimevlerinde son dönemlerde hiçbir ç›ra¤›n yetiﬂmeme nedenini bugün mesle¤e olan ilginin
olmamas›na ve sekiz y›ll›k e¤itim zorunlulu¤una ba¤larlar. Öyle
7
8

K1, K5, K6, K8, K7, K9.
ﬁakir Aslantürk (K6) sa¤l›k problemleri nedeniyle yorgan dikememektedir. Hem
arkadaﬂ› hem de ç›ra¤› olan Necdet Topçu ile birlikte çal›ﬂmaktad›r.
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ki, erkek çocu¤u olan ustalar dahi kendi evlatlar›n›n bu mesle¤e ilgi göstermediklerini ifade ederler.9
‹kinci önemli nokta ise ustalar›n bugün ekonomik aç›dan mesleklerinden memnun olmad›klar›d›r. Geçmiﬂte ustalar talep edilen
yorgan miktar›n› güçlükle karﬂ›larlarken, bugün haftada iki yorgan
sat›ﬂ› dahi yapamad›klar›n›, bugün bu mesle¤in çok para kazand›ran bir iﬂ olmad›¤›n›, “eskiden zevkle yapt›klar›n›, ﬂimdi zorunlu olarak
yapt›klar›n›” ifade ederler.10 Yorgan ustalar› bugün azalan iﬂ hacmi
nedeniyle dükkân kiralar›n› dahi ödemekte güçlük çekmektedirler.
Geliﬂen teknolojiyle birlikte Bal›kesir halk›n›n da el eme¤i yorganlara olan ilgisinin azald›¤›n› s›kça vurgulayan ustalar, diktikleri
yorganlar›n haz›r yorganlara göre daha ucuz ve sa¤l›kl› olduklar›n› belirtirler. Haz›r yorganlarda kullan›lan elyaf maddesi ustalara
göre son derece sa¤l›ks›z olup, yorgan dikiminde kesinlikle kullan›lmamaktad›r. “Nevresim ç›kt›, mertlik bozuldu” ifadesi ustalar›n
haz›r yorgan kullanmay› tercih eden Bal›kesir halk›na olan sitemlerini anlat›r. Bunun yan› s›ra özellikle de yününün ya da pamu¤unun belli bir zamandan sonra y›kanmas›n› gerektiren el yap›m›
yorganlar, bu nedenle fazla tercih edilmemektedir.

Resim 4: Müﬂterilerin taleplerine göre haz›rlanm›ﬂ saten ve
ipekten dikilmiﬂ yorganlar

9
10

K5.
K1, K2, K4, K5, K6, K8,K9.
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Ustalar›n ﬂikâyet ettikleri ve üzüntü duyduklar› üçüncü önemli nokta, yorganc›lar aras›nda birlik ve beraberli¤in olmamas›d›r.
Yorganc›lar›n kendi aralar›nda müﬂterilere farkl› fiyatlar söylemeleri, fiyat k›rmalar›, birbirlerini çekememeleri gibi nedenler aralar›nda birlik beraberli¤i engellemektedir. Öte yandan, özellikle
“Yorganc›lar Çarﬂ›s›”n›n y›k›lmas›ndan sonra hiç kimse kendileri
için bir yer göstermemiﬂ ve mesle¤e sahip ç›kmam›ﬂt›r. Bugün yorganc›lar›n s›k›nt›lar›n› ve ﬂikâyetlerini bildirecekleri yetkililer, onlar› temsil edecek bir baﬂkan ya da oda bulunmamaktad›r. Bugün
Bal›kesirli yorganc›lar “Çerçiciler Derne¤i”ne üye olsalar da, söz
konusu dernek yorganc›lar›n ihtiyaçlar›na karﬂ›l›k verememektedir. Her aç›dan haklar›n› savunamayan ustalar aras›nda birli¤in
bulunmamas›, meslekle ilgili bir okulun aç›lmas›na ve ç›rak yetiﬂmesine engel olmaktad›r.
Bal›kesir il merkezinde yorgan ustalar› ile yorganc›l›k mesle¤inin bugünkü durumu ile ilgili yapt›¤›m›z görüﬂmelerden elde edilen sonuçlara göre Bal›kesir’in merkezinde yorganc›l›k mesle¤i eski önemini ve de¤erini kaybetmektedir.
“Yorgan sanat› dal›nda geçmiﬂte çok büyük ustalar gelmiﬂ geçmiﬂtir. Bu ustalar kültürel etkinliklerini gizlediler ve karanl›klara
götürdüler.”11 Kültürel de¤erlerimizden olan yorganc›l›k, Bal›kesir
merkezinde, pek çok zorluklara ra¤men, mesle¤e gönül vermiﬂ bugünün ustalar› taraf›ndan devam ettirilmektedir.
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Torbal› ve Civar›nda Yorgan Motifleri
Necat Çetin*

Yorganc›l›k günümüzde yok olmaya yüz tutmuﬂ mesleklerden
biridir. Fabrikasyon yorganlar›n yayg›nlaﬂmas› ve yorgan yap›m›nda yün-pamuk yerine sentetik elyaf›n kullan›lmas›ndan dolay› yorganc›l›k mesle¤i de yok olma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Bir mesle¤i devam ettirebilmenin en önemli ﬂartlar›ndan biri de o meslekte ç›raklar›n yetiﬂmesidir. Ne yaz›k ki günümüzde yorganc›lar›n
yan›nda ç›raklar yetiﬂmemektedir, çünkü yorganc›l›k kazançl› bir
meslek olmaktan ç›km›ﬂt›r. Yorganc›l›k mesle¤ini sürdürenler ise
yapabilecekleri baﬂka iﬂleri olamad›¤› için mecburiyetten yorganc›l›k mesle¤ine devam etmektedirler.
Torbal› ilçesinde bugün üç yorganc› mesle¤ini icra edebilmektedir. Hiçbirinin ç›ra¤› bulunmamakta ve yaln›z çal›ﬂmaktad›rlar.
Önceki y›llarda ilçede 8-10 yorganc› bulunurken say›lar gün geçtikçe azalm›ﬂt›r.
Yorgan motiflerini çizmek için gerekli olan malzemeler: Sopa, pergel, kal›plar, sicim ip, tebeﬂirdir. Motiflerin genellikle ustaç›rak iliﬂkisi ile çizimi-dikimi yap›lmaktad›r. Yorganc› ustas›ndan
*

Necat Çetin, Yöre araﬂt›rmac›s›, uzman ö¤retmen, okul müdürü, Torbal›, ‹zmir.
(cetin.necat@gmail.com)
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ö¤rendi¤i motifi devam ettirmekte, ya da çevre ilçelerden meslektaﬂlar›ndan model almakta veya kendisi bir model çizmektedir.
Modeller dikilecek olan yorgan›n d›ﬂ malzemesine göre de¤iﬂmektedir. Günlük kullan›lacak yorgan basmadan yap›lmakta, buna basit model dikimi gerçekleﬂtirilmektedir. Ancak d›ﬂ yüzeyi
saten olanlara ise ailenin ekonomik durumuna göre orta veya a¤›r
modeller de dikilmektedir. Basit modeller bir iﬂ günü içersinde
dikilen modellerdir. Orta ise iki iﬂ günü içersinde dikilendir. A¤›r
modeller ise üç iﬂ gününü almaktad›r. Modeller ﬂehir merkezinde
oturanlar ile köylere göre de de¤iﬂiklik gösterebilmektedir. ﬁehir
merkezinde oturanlar genelde basit modelleri tercih ederken köylerde oturanlar›n genelde a¤›r motifleri tercih etti¤i görülmektedir.1
Modellere görünümleri neyi ça¤r›ﬂt›r›yorsa o isim verilmektedir. Örne¤in Gaziantep yöresinde hurma dal› olarak adland›r›lan
motif Torbal› yöresinde Aslankuyru¤u ad›n› alm›ﬂt›r. Ayn› modele
farkl› isim de verildi¤i olmaktad›r. Örne¤in: Bask›l› trenyolu, Seksenbir ve Saray burma gibi. Ayn› modelin çok farkl› de¤iﬂik modelleri oldu¤u da gözlemlenmiﬂtir. Örne¤in: Tavus kuﬂu modeli gibi.
E¤er bir usta bir motif ç›kard›ysa o motif onun ad›yla da an›lmaktad›r. Motifler daha önce dikilen yorgan foto¤raflar›n›n bulundu¤u
albümden be¤enilmekte, d›ﬂ yüzeyin rengine göre de motiflerde
de¤iﬂiklik olmaktad›r. Bir yorgan›n dikime haz›r hale gelmesine kadar birkaç aﬂamas› vard›r. Bunlar kumaﬂ›n dikimi, pamu¤un at›lmas›, yorgan›n sopalanmas› ve motifin çizimidir. Dikim motife göre en önce en kenarlardan baﬂlamakta, en son göbek k›sm› dikilmektedir. Bazen motifin çiziminden de yararlan›lmaktad›r. Örne¤in: Has›r modeli gibi.
Yorganlar›n boyutlar› ﬂu ﬂekildedir: Tek kiﬂilk yorgan›n ölçüleri 1.60 m x 2.20-2.25 m; çift kiﬂilk yorgan›n ölçüleri 1.90 m x 2.202.25 m.

1

Yorganc› ustas› Nail Tek, Abdullah Özen, Mustafa Özen ve Mustafa Cura ile yap›lan görüﬂmeler. (Ekim 2011)
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Bu çal›ﬂmada Torbal› ve civar›nda dikilen motiflerden bir bölümü foto¤raf olarak verilmiﬂtir. Çok model olmas› nedeniyle s›kça kullan›lan motifler çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r.2
Yorgan motifleri

Anal› kuzulu kare baklava

Anal› kuzulu yonca

2

Bu araﬂt›rmada modellerinin foto¤raflar›ndan yararlanmama izin veren ve bilgi
sunan Torbal›’n›n son yorganc› ustalar› Nail Tek, Mustafa Cura, Abdullah Özen,
Mustafa Özen’e teﬂekkürlerimi sunuyorum.
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Aslankuyru¤u

Bask›l› dört yaprak

Baklaval› yelpaze

Aslankuyru¤u (de¤iﬂik)

Bask›l› has›r
Bask›l› trenyolu - Seksenbir Saray burma
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Yelpaze

Köﬂe kal›pl› yaprak

Üzüm

Has›r motifi çizimi

Limon çekirdekli yelpaze

Yaprak
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Kalp modeli

Köﬂe kal›pl› model

Has›r (de¤iﬂik)

ﬁemsiye (de¤iﬂik)

On iki göbek

ﬁemsiye
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Beﬂ dikiﬂli kare

Limon çekirde¤i (ufak)

“S” modeli

Y›ld›z

Beﬂ göbek gül

Yonca
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Mekik
Kalp içinde göçmen kuﬂlar

Papatya

Papatya (de¤iﬂik)

Yamuk f›r›ldak

Tavus kuﬂu
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Saray yolu
Polis

Has›r

Kabak yapra¤› (köﬂe de¤iﬂik)

Tepsi

Çavuﬂ
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Mekik

Düz f›r›ldak

Tavus kuﬂu (de¤iﬂik)

Tütün yapra¤›

Kabak yapra¤›

Güneﬂ
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Tavus kuﬂu (de¤iﬂik)

Beﬂ dikiﬂ-yelpaze

Üçlü Has›r
Yoncal› baklava

Çiftli zikzak

Limon çekirde¤i-Badem
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Çelenk
Baklaval› yelpaze

Zikzak
Tavus kuﬂu (De¤iﬂik)

Tavus kuﬂu lale

Papatyal› yumurta
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Bir motif çizilirken (Bay›nd›r)
Papatya

Motif Çizimi
Kelebek

Damat sofras›

Bir yorgan›n motifinin çizilmeye
baﬂlanmas›
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Yorganc› dükkân›
‹kili has›r

Üzüm salk›m›

Z›rhl› baklava

Yorgan tan›t›m› (Bay›nd›r)

Çar›kba¤›
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Zikzak

Y›ld›zl› lale

Y›ld›z

Yumurta

Yoncal› yaprak

Yelpazeli kar›ﬂ›k
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Yelpaze baklava

Yaprak

Selvi dal›

Yar›may

Tren yolu

Selvi yapra¤›
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Polis armas›

Limon çekirde¤i

Lale

Limon çekirdekli papatya

Laleli kalp

Fiyonklu dört yaprak
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Dört yaprak

Beﬂli papatya

Bask›l› limon çekirde¤i

Dörtlü lale

Bask›l› papatya

Bask›l› has›r
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Alman karesi

Anafor

Saray burma
Karanfil

Yar›may

Bademli menekﬂe
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Baklaval› lale-Karanfil

Menekﬂe

Papatya
Papatya

Üçgen Menekﬂe

Yelken
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Kelebek

Vazo

Y›ld›z burgu
Zincir

Hilal-Sö¤üt yapra¤›

On iki göbek
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Deniz dalgas›

Kar›ﬂ›k

Bal›k pulu
Aynal›

Beﬂli kare

Çiftli gül
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Dört gül

Kilim

Kiraz dal›

Muhabbet kuﬂu

Sekiz gül

T›rpan
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Selvi

Yamuk f›r›ldak

Torbal›’dan yorganc›lar ustalar›
Nail Tek ile beraber
(Necat Çetin arﬂivi 2011)
Yelpazeli kar›ﬂ›k

Mustafa Cura
(Necat Çetin arﬂivi 2011)

Son hallaç Galip Sayar
(Torbal›-Çaybaﬂ›)
(Necat Çetin arﬂivi 2011)
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(Necat Çetin arﬂivi
2011)

Torbal›’da
son yorganc›lar
(Necat Çetin arﬂivi 2011)

Motiflerin kal›plar›
(Necat Çetin arﬂivi 2011)

Divri¤i’de Yatak, Yorgan, Yast›k
Fatma Pekﬂen*

Divri¤i’de yatak, yorgan ve yast›k denilince akla yün gelir. Yatak, yorgan ve yast›k için kullan›lacak yünün haz›r hale gelmesi kad›nlara ait bir iﬂtir ve uzun bir süreç gerektirir.
‹lçe merkezinde yayg›n olmasa da köylerde –eskiden daha fazla idi– davar say›s› çoktur. Davarlar, kuzu çoban› ve davar çoban›
olarak bilinen ehil kiﬂilerce otlat›l›r. Bunlar, hayvanlar›n do¤umu,
hastal›¤›, kurt tehlikesi gibi durumlarda bilgi sahibi olmas› istenen
kimselerdir.1
Analar›n› emmemeleri için davarlardan ayr› yerde, kuzu çobanlar›nca güdülen kuzular, k›rk›m zaman› gelince, yani sütten kesilince, yalak, dere gibi yerlerde y›kan›r. Tüyleri kuruyunca da kirlenmeden k›rk›l›r. Bu tertemiz körpe kuzular›n tüyleri çok makbul
tutulur. Evin niﬂanl› k›z›n›n, o¤lunun yast›¤›na ve yorgan›na bu
yünler kullan›l›r.
Çobanlar›n iﬂleri sadece hayvan otlatmak, do¤uma yard›m etmekle s›n›rl› de¤ildir. K›rk›m zaman› mal sahiplerine de yard›m etmektir. Ayr›ca para ödenerek yap›lan k›rk›mlar zahmetli, maharet
*
1

Fatma Pekﬂen, Araﬂt›rmac› yazar, Sivas.
Fatma Pekﬂen, “Çoban Bakrac›”, Yeniülke gazetesi, 26 Ekim 2009 ile 22 Ocak 2010
aras›nda tefrika edildi, Sivas.
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isteyen bir iﬂlemle, el çabuklu¤uyla yap›lmak zorundad›r. Dört
aya¤›n bir araya getirilip ba¤lanmas›yla haz›r edilen davarlar, el
çabuklu¤uyla k›rk›lmak zorundad›rlar çünkü bu vaziyette e¤er
uzun süre kalacak olurlarsa, hayvanlarda ﬂiﬂme alametleri görülmeye baﬂlar.
K›rk›m zaman› Eylül ay›na tesadüf eder. Kimi köylerde koyunlar›n ça¤›ldaklar› temizlenmekle birlikte, k›rk›mdan önce y›kanmalar› âdeti yoktur. Onlar›n yünleri daha sonra, bir dere kenar›nda y›kan›p paklanmaktad›r. (Kimi romatizmal hastal›klarda kirli
yün makbul tutulup aranmaktad›r.)
Kimi köylerde ise koyunlar›n yunma gelene¤i vard›r. Hayvan
sahibi herkesin haz›r oldu¤u y›kamada, beline kadar soyunmuﬂ
olan çoban, ad›na yunnak denilen suya girer. Birisinin ittirmesiyle
suya at›lan koyunu yakalayan çoban davar› iyice y›kar ve yard›mc›s› ya da mal sahibinin çocuklar›ndan birine verdi¤i hayvan› dere
kenar›na ç›kartt›r›r.
Orada yere yatmadan tüylerinin kurumas› sa¤lanan hayvanlar
art›k k›rk›ma haz›rd›r. Baﬂka çobanlar›n, arzu edenlerin de suya atlad›¤› yunakta birer birer y›kanan son koyunun da iﬂi bitince, çoban sudan ç›kar. De¤ne¤ini a¤an›n önüne atar ve “düﬂman›n›n ömrü de bu kadar olsun a¤am” der. A¤a da “eline koluna sa¤l›k, ömrün uzun olsun” deyip, haz›rlad›¤› bahﬂiﬂi çobana verir. Bu ekseriyetle para ya da kuzudur.
K›rkl›k denilen makasla, itina isteyen bir maharetle yünleri k›rp›lan hayvanlar, çal›ya çö¤üre dolaﬂmadan otlamaya, daha rahat
hareket etmeye baﬂlarlar. K›rk›m günleri köylerin sevinç günüdür.
Bir gün öncesinden kömbeler, katmerler, ya¤lamaçlar haz›rlan›r.
Gençlerin hizmet etmesiyle türküler, halaylar eﬂli¤inde e¤lenilir.
Köylülerce ilçe merkezine getirilen yünler, meydanda ya da pazarda sat›l›r. Kimi esnaflarca ›smarlanarak özel olarak getirtildi¤i de
olur. Kirli yün ya da temiz yün olarak sat›lan yünler, müﬂterilerce
torbalara bas›lm›ﬂ olarak al›n›r. Temizse de pisse de bir kere daha
y›kan›r. E¤er temiz yünse evde, de¤ilse, N›h Çay›’na veya Ulusu denilen Çalt› Çay›’na gidilerek, tokaçlanarak y›kan›r. (Bahçe, tarla su-
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lamak için kullan›lan ark sular›n›n kavﬂak noktas› olan ve ad›na zinde denilen yerlerde de yün, battaniye, kilim vs. y›kanabilir.)
Çay kenar›nda tam gün süren bu yün y›kama iﬂlemi, biraz da
piknik havas› içinde geçer. Yenilen içilen, taﬂlar›n üstündeki yünlerin kurumas› sa¤lanan, çocuklar›n alabildi¤ine e¤lendi¤i bu s›cak
yaz gününde, güzel an›larla eve dönülür.
‹yice kuruyan yünler, hemen kullan›lmas› gerekiyorsa ona göre hareket edilir; yoksa daha sonra kullan›lmak üzere temiz telislere konularak uygun yerlere kald›r›l›r. Keçeﬂmemesi yani keçelenmemesi için üstüne yük konulmamaya çal›ﬂ›l›r. Kullan›lacak olan yünün birbirine yap›ﬂmas› arzu edilmez.
Yün al›n›rken ekseriyetle bir katl›k al›n›r. Yani karyolaya göre
haz›rlanacak olan yatak, yorgan ve yast›k için. Evin variyetine göre bu ço¤alt›labilir elbette. Evdeki çocuk say›s›na göre üç-dört tak›ml›k da al›nabilir, peyderpey de.
Divri¤i’de meslek olarak yorganc›l›k yapan erkek yoktur. Mahalle aras›nda, bilen kad›nlar yapar bu iﬂi. Çarﬂ›da, önceleri kervanlarla, sonralar› trenlerle getirilen sat›l›k pamuk yorganlar bulunur. Lâkin yün yorgan kadar makbul tutulmaz. Pamu¤un yün kadar ›s›tmad›¤›na inan›l›r.
E¤er yorgan için yün haz›rlanm›ﬂsa, tek kiﬂilikse de çift kiﬂilikse
de elinden iﬂ gelen kimse kendi evinin yorgan›n› kendisi ba¤lar. S›r›ma, köpüme gibi adlarla da bilinen yorgan ba¤lamak titizlik ister. Di¤er
yün iﬂlerine de döﬂek/yatak doldurma, yast›k basma gibi adlar verilir.
E¤er yorgan evin niﬂanl› k›z›na/o¤luna çeyiz için yap›l›yorsa,
elinden yün iﬂleri gelen, hünerli, baﬂ› bozulmam›ﬂ yani evlili¤i düzgün giden, eﬂi hayatta olan bir kad›na haber gönderilir. Daha önceden ne kadar ﬂiltelik, ne kadar yüzlük gerekiyorsa zaten ev sahibince tedarik edilmiﬂtir.
Yorgan ipinden, i¤nesine kadar iyisinin olmas› arzulanan yorgan ba¤lamada, sand›k sepet ortaya dökülür, çeyiz için saklanan ne
varsa birer birer ç›kar›l›r. Evin dikiﬂ makinesinin de aç›k tutuldu¤u
bu gün ev sahibi kad›n güzel yemekler haz›rlar. Çünkü mutlu bir
gündür.
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Dikdörtgen olarak dikilmiﬂ yorgan ﬂiltesi ters olarak, alt›nda
temiz astar bulunan zemine serilir. Üzerine tart›larak haz›rlanm›ﬂ
yorganl›k yün yay›l›r. Yorgan› köpüyecek/ba¤layacak olan kad›n
her taraf›na eﬂit miktarda yünü yayar. Yün de¤ne¤i ya da çubu¤u
olarak bilinen çubu¤un yard›m›yla, di¤er ucundan tutan baﬂka birisiyle birlikte yünü ﬂilteyle ters yüz eder. Yani yün iç k›s›mda, ﬂilte d›ﬂ k›s›mda olur. Aç›k olan a¤›z k›sm› belli olmayacak ﬂekilde itinayla dikilir.
Besmele çekerek, ipli¤ini i¤nesini eline alan kad›n, dü¤üm içine kaçmas›n diye renkli kesilmiﬂ bir küçük kumaﬂ parças›yla birlikte ilk i¤neyi bat›r›r. Saten, atlas da olabilen, yorgan›n tek yüzünde
olmas› icap eden bu renkli parçac›klar yorgana hem güzel bir görüntü verir, hem de yorgan›n tersini yüzünü belirtir.
E¤er niﬂanl› evlat için, do¤acak bebek için yorgan haz›rlan›yorsa, yorgan ba¤layacak olan kad›n i¤neyi ﬂilteye bat›r›rken “i¤ne batm›yor” der ev sahibine. Bunun üzerine ev sahibi de içine
ceviz konmuﬂ pestil parças›, lokum ya da bir kaﬂ›k bal verir. Ondan sonra iﬂlemeye baﬂlayan i¤ne dikdörtgen vaziyette, d›ﬂar›dan içe do¤ru, birbiriyle eﬂit kareler halinde, yorgan› dolanmaya
baﬂlar. Yapan›n›n el hünerine göre iﬂleyen bu süreç, bir gün de
sürebilir, birkaç saat de. E¤er zaten pamuktan yorgan ba¤lan›yorsa, süre biraz daha uzanacakt›r; çünkü pamu¤a i¤ne iﬂlemesi
pek güçtür.
Yorgan ba¤lan›rken en ortaya bir sini konulur. Makas, yorgan
ipli¤i vs. de sininin üzerine yerleﬂtirilir. Sini konmas›ndaki maksat,
gittikçe daralan alanda, yünlerin tamamen ortaya toplanarak potluk vermesine engel olmakt›r. Dualar edilerek bitirilen köpümenin
ard›ndan, kaplamaya geçilir.
Daha önce annelerce örülmüﬂ olan dantellerin, oyalar›n, iﬂlemelerin görücüye ç›kt›¤› bir and›r bu an. Kumlu keten, terlen, alpaka gibi kumaﬂlara geçirilmiﬂ ara dantelleri, delik-iﬂleri, kanaviçelerden, bu iﬂ için ayr›lm›ﬂ olan› ütülenmiﬂ olarak haz›r tutulur.
Kenar›na ince dantel geçirilmiﬂ olan kar gibi beyaz kumaﬂa,
yeni ba¤lanm›ﬂ olan yorgan itinayla serilir; en iyisi olmas› arzula-
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nan saten/atlas yorgan yüzü hesapl›ca onun üzerine yerleﬂtirilir.
Bu ekseriyetle k›rm›z›, bordo, lacivert, pembe renklerde olan ipekli/saten yorgan yüzü, önceden kabartma denilen teknikle iﬂlenmiﬂ
olarak Suriye’den, Antep’ten, Maraﬂ’tan getirtilirdi. Daha küçücük
bebekken, k›zlar›n çeyizi için tüccarlara ›smarlan›rd›.
Dantelli kenarlar›n üç-dört parmak kadar görünmesi icap
eden bu yüz yerleﬂtirmenin ard›ndan yorgan kaplanmaya baﬂlar.
Eskilerin deyimiyle “f›lcan f›lcan” yani fincan gibi görüntü
vermesi arzulanan kaplama iﬂinde, her seferinde, ipli¤in alta geçmesi istenir. Tamam› bittikten sonra da göz nuru emeklerden birisi olan yorgana¤z› devreye girer. Yorgan›n k›sa taraflar›ndan birisine geçirilen yorgana¤z› ile çok güzel bir görüntü ortaya ç›kar. Saten yüz içe gelecek ﬂekilde titizce katlanan yorgan dü¤ün zaman›na kadar yerine kald›r›l›r. Saten yüzün içe katlanmas›ndaki amaç,
satenin tez tüylenece¤i, y›pranaca¤› inanc›d›r. “Beyaz taraf y›kan›r
ama saten hemen y›kanmaz” derler eskiler.
Evin maddi durumuna göre gelin olacak k›za iki kat yatak verilir. ‹ki yatak, iki yorgan, iki de yast›k biçiminde. Bu tek kat da olabilir, yorgan›n birisi yün, birisi pamuk olarak.
Çeyizin en meﬂakkatlisi olan yorgan bittikten sonra s›ra yatak
ve yast›klara gelir. Yata¤›n da, y›kan›p, kurutulup, ç›rp›lm›ﬂ olan
yünleri ﬂilteye ters yüz edilerek yerleﬂtirilir. Birkaç yerinden kaba
dikiﬂle yünleri ﬂilteye sabitleyen de olur, öylece b›rakan da.
Gene ipekliden, satenden dikilip haz›rlanm›ﬂ olan yatak yüzü
de elinden iﬂ gelenlerin yard›m›yla ﬂiltenin üstüne geçirilir. (Eskiden yata¤›n iç k›sm›na ipekli/satenin rengine uygun renkte keten
dikilirdi. Sebebi de çarﬂaf›n kaymamas›d›r.) Belli etmemeye özen
gösterilerek, yatak yüzünün aç›k olan a¤z› dikkatlice dikilir. Yatak
da yük dolab›na ya da sand›k üstüne kald›r›l›r.
Yast›klar, yorgan gibi çeyizin en görünen parçalar›ndand›r. En
güzel örneklerin yer ald›¤› iﬂlenmiﬂ k›l›flar bugün için haz›rlanm›ﬂt›r. Ç›rp›lm›ﬂ yünler önce yast›k ﬂiltelerine doldurulur. Ard›ndan
da yast›klar›n iki baﬂ›na yorgan›n yata¤›n rengine uygun, yahut da
ayn› kumaﬂtan saten yast›k baﬂ› geçirilip dikilir. Onun üzerini tama-
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men kaplayacak ﬂekilde dantel örüp geçirenler de bulunur. En üste, kenar›na iﬂleme, ara danteli ya da delik iﬂi yap›lm›ﬂ olan yast›k
k›l›f› geçirilerek yast›k da tamamlanm›ﬂ olur.
Eskiden yast›klar uzun ve tek parça halinde haz›rlan›rd›. Son
25-30 y›ld›r iki ayr› yast›k halinde haz›rlan›r oldular. Önceleri yanak
yast›¤›, sonralar› küstüm yast›¤› denilen bu yast›klara yaﬂl›lar hiç de
iyi gözle bakmad›lar. “Gelinli¤inle girdi¤in evden kefenli¤inle ç›kacaks›n” nasihatiyle gelin ettikleri k›zlar›n›n ayr› yast›klarda yatacak olmas›na bir anlam veremediler. K›rg›nl›¤›, küskünlü¤ü art›raca¤›n› düﬂündüler.
Önceleri karyolalara dayanan bir de yan yast›¤› vard›. Yün ya
da pamuktan doldurulan, hayli hacimli olan bu yast›k sadece karyola süsü olarak kullan›l›rd›.
Eskiden evler sobal› oldu¤u gibi, yatak odas› diye bir kavram
da bilinmezdi. Karyolalar ekseriyetle oturma odalar›nda bulunurdu. Ona da son derece titizlik gösterilir, üzerine oturmaya asla müsamaha gösterilmezdi.
Odan›n uygun bir kenar›nda bulunan karyolan›n örtüsü konulup itinayla düzlendikten sonra, duvara gelen k›sm›na yan yast›¤›
ile iki yan›na da iki k›rlent yerleﬂtirilirdi. Eskilerin deyimiyle “kitap
gibi” duran bir görüntü oluﬂurdu.
Demir karyolalar›n iki k›sa yan›na ipekliden ya da satenden iki
örtü ba¤lan›rd›. Ön taraf›n› süsleyen etek, onun da üzerinden sarkan çarﬂaf tertemiz ve ütülü olmas› icap eden iki parçayd›. Yaz ise
yazl›k örtü, k›ﬂ ise battaniye ya da hal› örtü ile üzeri kapat›lan karyolan›n duvar k›sm›na yukar›da ad›n› and›¤›m yan yast›k ve iki
k›rlent dayan›rd›. Tören edas›yla karyolalar›n› düzelten han›mlar,
çolu¤u çocu¤u, hatta kocay› bu bölgeye asla yaklaﬂt›rmazlard›. Bu
bölge tamamen han›mlar›n tekelindeydi.
Hayat›n geçiﬂ dönemlerinden dü¤ünlerde, yatak, karyola süslemek büyük önem arz eder. Elinden iﬂ gelen, baﬂ› bozulmam›ﬂ
kimselerin yard›mlaﬂarak haz›rlad›¤› bu süslemeleri ekseriyetle çeyizlik el iﬂleri oluﬂturur. Gelin yata¤› haz›rlan›rken, küçük bir o¤lan çocu¤unu yata¤a yat›r›rlar ki, gelinin siftah ça¤as› o¤lan olsun!
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Bazen de iki üç yaﬂlar›ndaki çocuklar kendiliklerinden gelip
yuvarlan›rlar. Hatta yuvarlanan çocuk yumuﬂak tabiatl›ysa do¤acak çocu¤un halim selim, e¤er haﬂar›ysa, çocu¤un duraks›z olaca¤›na inan›l›r.
Gelin odalar›ndaki karyolalar› görmek isteyenler ç›kar. Yeni
çeyizlerin sergilendi¤i odalar, hakikaten görülmeye de¤er göz nurlar›yla bezeli olur.
Rengârenk güllerin, sümbüllerin, papatyalar›n harmanland›¤›,
sarma, kanaviçe, gölge iﬂi vs. gibi tekniklerle iﬂlenmiﬂ, kenarlar›na
el kal›nl›¤›nda danteller, oyalar, biyeler, kordonetler geçirilmiﬂ karyola etekleri, çarﬂaflar, yast›klar, k›rlentler, yatak örtüleri, ﬂaseler,
duvara iki çivi ile çak›lm›ﬂ elbise örtüleri, bebek tak›mlar› tablo gibi bir güzellik yans›t›r. E¤er yeni bebek do¤muﬂsa da, bebe¤in beﬂi¤i, annenin karyolas›n›n üstüne gelecek ﬂekilde tavandaki iki halkaya ba¤lanarak haz›rlan›r.
Bebek beﬂiklerine konan minik yata¤a koza ad› verilir. Bu kozalar, beﬂi¤e a¤›rl›k vermemesi için ço¤u kere kuru ot ile doldurulur.
Yumuﬂak çay›r biçilip bir kenarda kurutulur ve beﬂik boyutundaki
ﬂilteye yerleﬂtirilip, üzerine de yüz geçirilir. Bebe¤in içinde kald›¤›
birkaç ayda bu koza kullan›l›r. E¤er yer beﬂi¤inde kal›yorsa süre
daha da uzun olabilir.
Çocu¤un ayaklanmaya baﬂlamas›yla, düﬂme tehlikesi has›l oldu¤undan, beﬂi¤in bozulmas› icap eder. Yani tavandaki sikkelere
ba¤l› olan kendir çözülür, beﬂi¤in içindeki malzemeler de, y›kan›p
paklanarak sonraki bebe¤e kadar sand›¤a kald›r›l›r. Kozan›n otlar›
da boﬂalt›l›r.
“Ça¤an›n beﬂi¤ini bozma”2 denen bu iﬂlemden sonra bebek
yer beﬂi¤ine ya da çocuk karyolas›na yat›r›lmaya baﬂlan›r. Yata¤›ndan çarﬂaf›na, örtüsünden yast›k k›l›f›na kadar büyük karyolan›n
küçü¤ü durumunda olan bu minik yer için de hayli emek çekilir.

2

“Ça¤an›n beﬂi¤ini bozma” yeni do¤muﬂ bebe¤i ölen anneler için de söylenen bir
sözdür. ‹tinayla haz›rlanan bebek çeyizi, beﬂik tak›m›, bebe¤in ölümüyle bozulup
da bir yerlere kald›r›l›nca çok hazin olur.
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Tertemiz tutulan çocuk karyolas›n› ekseriyetle bebe¤in anneannesi
düzer. Kimi ailelerde de yün tak›m›n› erkek taraf›, pamuk taraf›n›
da k›z taraf› düzenler.
Divri¤i evlerinde kullan›lan yünler, yapa¤› yün ve g›lik yün
olarak ikiye ayr›l›r. K›r›k yün ad›yla da bilinen g›lik yünler, k›sa,
daha önce kullan›lm›ﬂ da olabilenlere denilir. Bu k›r›k yünler çeyize kullan›lmaz. Ev ahalisinin ihtiyac›na göre, daha çok da yorganlara kullan›l›r. Yapa¤› her zaman makbuldür.
Kuﬂ tüyü, pamuk da bilinir ama s›kça kullan›lmaz. Bebek yast›klar›nda kuﬂ tüyü kullananlar olur. Pamuk da daha çok yazl›k/misafirlik yorganlarda, k›rlentlerde, yan yast›klar›nda kullan›l›r.
Pamu¤un, y›kand›¤› zaman kolay kurumayaca¤›, içi yaﬂ kalaca¤›ndan dolay› küflenece¤i inanc› yayg›nd›r. Bu yüzden bahar gelince pamuklar boﬂalt›l›r, ç›rp›l›p havaland›r›l›r ama y›kanmaz. Güneﬂte tutulan pamuk yast›klar›n kendili¤inden kabaraca¤› söylenir.
Konaklar›yla meﬂhur Divri¤i evlerinin sedirlerindeki uzun ince yataklara yuvalama ad› verilir. Her y›l ayn› yataklar gibi ç›kar›l›p
ç›rp›l›p havaland›r›ld›ktan sonra geri yerine doldurulan yuvalamalarda da yün kullan›l›r. Daha çok k›r›k yün doldurulan yuvalama
serilmiﬂ sedirlerde icap halinde yat›labilir de.
Ev düzeni içinde, ister seyyar ister yerli olsun, sedirlere önce
yuvalama serilir. Onun üstüne bin bir nak›ﬂl› makat/sedir hal›s› serilir. Onlar›n da üzerine içi semerotuyla doldurulmuﬂ hal› ya da
kumaﬂ kapl› yast›klar s›ralan›r. Bu yast›klar›n üzerine de gene han›mlar›n, genç k›zlar›n ellerinden ç›km›ﬂ sedir yayg›lar› serilir. Uçlar›na dantel geçirilmiﬂ bu örtüler de renkli nak›ﬂlarla bezeli olur.
Sedirlerin iki köﬂesi ile bir de en orta k›sm›na minder konur. Yün
ile doldurulmas› arzu edilen bu minderlerin üstlerine de ikiﬂer adet
k›rlent dayan›r.
Evin variyetine göre haz›rlanan minderler (köﬂe minderi, sandalye), k›rlentler, hatta hal› yast›klar›n kullan›m alan› çoktur. Semerotu doldurulmuﬂ yast›klar kadar düzgün durmasa da yumuﬂak olan yün-hal› yast›klar gene de sevilir.
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Yünün, pamu¤un haricinde bir dönem k›rp›k süngerler, sonralar› da elyaflar kullan›lmaya baﬂland›. Sa¤l›¤›n›n k›ymetini bilenler
ise, ilk denemenin ard›ndan bildikleri düzeni sürdürür oldular.
ﬁimdilerde art›k kullan›lm›yorsa da eski Divri¤i evlerinin k›ﬂl›k mekân› olan toyhanelerde, kürsü ad› verilen ›s›nma araçlar› vard›. Evin en büyük oturma yeri olan toyhanelerin bir bölümüne kurulan kürsülerin üzerinde kürsü yorgan› denilen bir yorgan bulunurdu ki 15 kiloluk yünden yap›lmas› icap ederdi. Yaz›n bozulup
k›ﬂ›n kurulan kürsülerin yorganlar›, kare biçiminde haz›rlan›r, tezgâhlarda kal›nca dokunan ﬂiltesi de k›rm›z›ya boyan›rd›.3
3

Müjgân Üçer - Fatma Pekﬂen, Aslanburcu’ndan Yükselen Selçuklu Kartal›: Divri¤i,
Asitan Yay›nlar›, Sivas 2010.
“Toyhane ve kürsü hakk›nda bilgi: Divri¤i evlerinde, Selçuklu günlerinin hat›ras›n›
taﬂ›yan toyhânelerin kürsübaﬂ› bölümünde, eskiden ›s›nma arac› olan kürsüler bulunurdu. Toyhane ne kadar ufak olursa olsun kürsü 3x3 m. yani 9 m2 olurdu. Kürsübaﬂ›, yaz odas›ndaki nimsekinin kare plana dönüﬂmüﬂ ve tand›r konmuﬂ biçimiydi.
Kürsübaﬂ›nda ortada sabit ahﬂap bir masa (kürsü) ile bunun alt›nda 25 cm. derinlikte bir hazne ve haznenin merkezinde de özel ﬂekilde oyulup gömülmüﬂ taﬂ bir ateﬂlik bulunurdu. Bu ateﬂli¤e kilimüstü baﬂ sedirindeki ocaktan al›nan köz konur, kürsünün üstü kürsü yorgan› ile örtülür, böylece altta s›cak bir bölüm oluﬂturulurdu.
Yemek piﬂirilen oca¤›n közü, “saks›” ad› verilen ateﬂ küre¤i ile kürsünün gözüne
boﬂalt›l›rd›. Kürsünün dört taraf›nda minderlerde oturanlar, masan›n üzerinde bulunan kürsü yorgan›n› bellerine kadar çekerler, ayaklar›n› da ateﬂe do¤ru uzat›rlar,
böylece k›ﬂ›n ›s›n›rlard›. Kürsünün etraf›ndaki yast›k, minderler ve örtüler dantelleri ve kanaviçe iﬂlemeleri ile düzen ve temizli¤in de simgesi idi. Dibi saltaﬂ› döﬂeli olan kürsünün külü so¤uyunca boﬂalt›l›r, ara s›ra taﬂ› silinirdi. Üzerinde üç ö¤ün
yemek yenilen kürsünün üzerinde, ince bir yorgan olurdu. Bunun üzerine de “kürsü yorgan›” denilen büyük bir yorgan serilir ve bu yorgan kirlenmesin diye “cecim”, onun üzerine de çiçekli basmadan örtüler örtülürdü. En üstte iki sofra bezi
bulunurdu, üstteki günlük kullan›m için, alttaki ise misafir içindi. Kürsü üzerine
serilen cecim ve kürsü yorgan›n›n k›rm›z›ya boyanm›ﬂ bezi, kürsü sofrabezi de eskiden Divri¤i'de çulhadarlar taraf›ndan dokunurdu.
Kürsünün dört yan›nda “yuvarlama” denilen yün minderler bulunur, çevreye oturanlar ayaklar›n› uzatarak yorgana sar›l›rlard›. Dört gözlü olan kürsünün baﬂ taraf› “a¤a-ata gözü” idi. “Hatun gözü”, “dana gözü” (yeni do¤an dana üﬂümesin diye getirildi¤i için böyle denilmiﬂ, asl›nda çocuklar›n oturdu¤u yer), “gelin gözü”
gibi adlar di¤er kenarlar›n›n ad› idi. Duvar taraf›na gelen k›s›mlar “misafir gözü”
olarak da adland›r›l›rd›.
Kürsü, Divri¤i'de ocakbaﬂ› masallar›n›n anlat›ld›¤›, komﬂu ve akraba iliﬂkilerinin pekiﬂtirildi¤i bir yerdir. Uzun k›ﬂ gecelerinde kürsüde otururken oynanan yüzük, fincan
gibi oyunlarla, bilmecelerle yöresel folklorun zenginleﬂmesine imkân sa¤lam›ﬂt›r.”
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Yünün hayli ra¤bette oldu¤u Divri¤i evlerinde yünler ç›rp›ld›¤›, y›kand›¤› zaman, yünün zayi olmamas›na dikkat edilir. “Yün
ufa¤›, odun ufa¤›, ekmek ufa¤›ndan say›l›r” denilir yaﬂl›larca.
Evin variyetine göre birkaç gün sürebilen yün ç›rpma günlerinde her ﬂey tertemiz yap›l›r. ﬁilteler y›kan›r, y›pranm›ﬂlar varsa
yenilenir. Yeni yast›klar yorganlar haz›rlanabilir.
Bir de yün ile ilgili efsane anlat›l›r: Çok zengin bir a¤an›n, say›s› bilinmeyen davarlar›n›n k›rk›m günüymüﬂ. Uﬂaklar ellerinde
k›rkl›k denen makaslarla durmadan yün k›rk›yorlarm›ﬂ. Uzaktan
fakir bir adam görünmüﬂ. A¤a, gelen fakiri görünce, yün isteyece¤ini tahmin ederek, yünlerin aras›na gizlenip, evde olmad›¤›n› söyletmiﬂ. Fakir, da¤ gibi y›¤›l› yünün içine giren a¤an›n, kendisinden
birazc›¤›n› esirgedi¤i yüne bakarak, “yüne k›la garkolas›n” diye
beddua etmiﬂ. Adam çekip gittikten sonra a¤a d›ﬂar› ç›km›ﬂ ki her
taraf› yün kapl› ve ay› haline gelmiﬂ. Bu, ay›n›n varoluﬂ hikâyesi
olarak anlat›l›r.
***
Battaniyeler, tek kiﬂilik, çift kiﬂilik ve çocuk battaniyesi olmak
üzere evlerde birkaç tane bulunur. Önceleri yün iken sonralar› pamuklu, ﬂimdilerde de naylon kar›ﬂ›ml› olanlar kullan›l›r oldu. Is›nma maksatl› kullan›ld›¤› gibi, yatak örtüsü niyetine kullan›ld›¤› da
olur. Battaniyeler, çeyizlerde bulunan eﬂyalar aras›nda yer al›r. (Eskiden çocuk battaniyelerinin bilinmedi¤i dönemlerde, bebek kundaklar›n›n üstüne hamam havlusu sar›ld›¤› da olurmuﬂ.)
***
Çarﬂaflar eskiden tezgâhlarda dokunur, kenarlar› püsküllü,
saçakl› olan çarﬂaflar yol yol çubuklu da olurmuﬂ. (Hatta kimi evlerde, bez ﬂeker torbalar› birbirine dikilerek çarﬂaf niyetine kullan›l›rm›ﬂ.)
Sonralar› çizgili, renkli çarﬂaflar moda oldu. Çizgilerin renginden danteller örülerek uzun kenarlar›na dikildi. Daha sonra da
nevresimler piyasaya ç›kt›.
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Son dönem çeyizlerinde hem iﬂlemeli dantelli eski dönem yatak yorgan tak›m› bulunmakta, hem de evlilerin “tazeli¤i geçtikten
sonra” kullan›lmas› için nevresim tak›mlar› al›nmakta, yap›lmakta,
yapt›r›lmakta.
Do¤um, sünnet, ameliyat günleri için saklanan bu göz nuru tak›mlar itinayla saklan›r. ‹cap halinde temizce kullan›l›r.
(Eski Divri¤i dü¤ünlerinde maﬂraf ad› verilen çeyiz götürmeler ﬂaﬂaal› olurmuﬂ. K›z evinden o¤lan evine, püskül ve ç›ng›raklarla süslenmiﬂ atlara yüklenerek götürülen çeyizi görmek için,
herkes yola ç›kar bakarm›ﬂ. Süslü s›rmal› giyip atlar›n baﬂ›n› çekerek götüren gençlerin atlar›n›n birincisinde yatak, di¤erlerinde de
di¤er eﬂyalar yer al›rm›ﬂ. At›n iki yan›na sand›klar, onlar›n üzerine yast›klar, yorganlar s›ralan›rm›ﬂ. Yataklar›, birbirine dikilerek
s›ralanm›ﬂ k›rlentleri seyretmek için genç k›zlar, genç gelinler kap› artlar›ndan, pencere aral›klar›ndan çeyizin geçmesini beklerlermiﬂ. Sonralar› kamyonlarla götürülür olmuﬂ. Hâlâ da öyle sürmekte.)
(Burada bir hat›ram› nakledeyim: En büyük görümcemin dü¤ününe birkaç gün varm›ﬂ. Odan›n birisine tertemiz haz›rlanm›ﬂ
çeyizlikleri istiflemiﬂler. Kimseyi de içeriye sokmamaya çal›ﬂ›yorlarm›ﬂ. Köyden, kay›npederle iﬂi olan bir tan›d›k gelmiﬂ. Di¤er
yerler dolu oldu¤u için adam›n yata¤›n› çeyiz olan odaya sermiﬂler. Adam, oday› görünce özel bir durum oldu¤unu anlam›ﬂ. Dü¤ün yap›laca¤›n› ö¤renince de dü¤ünü olacak görümceme ﬂöyle
söylemiﬂ: “K›z›m sen baban›n oca¤›n› m› bat›racaks›n? Bu ne kadar yast›k, k›rlent, öteberi? K›z k›sm›na elinin ora¤›n›, baﬂ›n›n tara¤›n›, alt›n›n yata¤›n› vereceksin, tamam. Bu kadar çeyize ne lüzum
var!”)
ﬁimdilerde somyalar, çekyatlar kullan›l›yor; yer yata¤› eskisi
kadar ra¤bet görmüyor ama gene de dolapta bir iki kat yatak bulunduruluyor. Önceleri misafire hürmeten, yumuﬂak olmas› aç›s›ndan, çift kat yatak serilirdi.
Özellikle k›rsalda yata¤a çok önem verilir. Davar›n, yünün bol
olmas›ndan dolay› da yataklar son derece yumuﬂak olur.
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Yatak namahrem kabul edilir; sabah ilk toplanan yer yatakt›r.
Hele yorgan›n aç›k olarak birilerine gösterilmesi ay›p say›lan bir
husustur.
Her zaman temiz tutulur ama “ölüm var dirim var” fikrinden
hareketle, kenara her zaman bir tak›m temiz nevresim, çarﬂaf, k›l›f
vs. konulur.
Hatta kimi yaﬂl› kad›nlar kefenliklerini haz›rlarken, mevcut
bohçada bir de temiz çarﬂaf bulundururlar. Havlu, lif, sabun, tülbent, kibrit, koku/esans, k›na, buhur vs. gibi haz›rl›klar›n yan›na
koyarlar ki, rahat yata¤› ad› verilen son yataklar›na konulduklar›
zaman üzerlerine örtülsün. Sonras›nda da o çarﬂaf ortadan ikiye
bölünerek, cenaze kabre indirilirken tabuta ba¤lanmaya yarar.
‹rahat döﬂe¤i olarak tabir olunan bu yata¤a, hastanede veya baﬂka yerde de ölmüﬂ olsa cenaze yat›r›lmas›, ölen kiﬂinin son kere
evinde, yata¤›nda yatmas› istendi¤inden baﬂvurulur. O yata¤a yatmayan cenazenin son iﬂleri eksik kalm›ﬂ kabul edilir. Baﬂ k›sm› k›bleye gelecek ﬂekilde yat›r›lan mevtan›n çenesi tülbentle ba¤lan›r,
üzeri, baﬂ› da içerde kalacak ﬂekilde çarﬂafla örtülür.
Y›kanmak için yerinden al›nan cenaze gittikten sonra yata¤›
dürülüp kald›r›l›r. Ailenin maddi durumuna göre, yatak evdekilerce de kullan›labilir, fakirlere de verilebilir.
Karyola, somya, çekyat öncesi dönemlerde, akﬂam oldu¤u zaman yataklar› evin genç k›zlar›, gelinleri haz›rlard›. Divri¤i evlerinin yüklüklerinde dürülü bulunan yataklar, yorganlar birer birer
ç›kar›l›r serilir, sabahtan da toplan›rd›. Niﬂanl› k›za büyükler, “kaynanan, kaynatan döﬂe¤e yat›nca gidip s›rtlar›n› basas›n. Kaynatan
çarﬂ›ya pazara gidiﬂin, sakosunu tutas›n, geri gelince al›p yerine
asas›n. Ayakkab›s›n› önüne döndüresin. Yüznumaran›n ibri¤ini hep
dolu tutas›n…” ﬂeklinde nasihatler verirlerdi.
(S›rt basmak, yatan kiﬂinin yorgan›n›, iyice s›k›ﬂt›rarak so¤u¤u
engellemek anlam›na gelir. Ayakkab› döndermek, ç›kar›ld›¤› gibi
b›rakmamak, düzgünce, giyece¤i biçimde düz hale koymak anlam›na gelir. E¤er çamur bulaﬂ›¤› varsa, çamur b›ça¤›yla kaz›n›p, silinir de. Bu iﬂler sayg›n›n, hürmetin niﬂanesi kabul edilir.)
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Beﬂikten mezara kadar laz›m olan yatak, yorgan, yast›k ile ilgili, günlük hayatta çeﬂitli deyimler, atasözleri, hay›r dualar›, beddualar da kullan›l›r.
Allah kimseyi yaz›n ayrans›z, k›ﬂ›n yorgans›z koymas›n.
Allah rahat döﬂek ölümü nasip etsin.
Allah yatak ömrü vermesin.
Allah yatakta yat›p da kap› gözletmesin.
Bir yast›kta kocayas›n.
Döﬂe¤e yap›ﬂmak (çok zay›flay›p, yata¤›n içinde belli olmamak) bunlardan bir kaç›d›r.
Önü bast›kl›, arkas› yast›kl› olmak (Nazl›, k›ymetli. Bast›k: Pestil)
Sa¤ baﬂ yast›k istemez.
Yast›¤›n› de¤iﬂtirirsin ama baht›n› de¤iﬂtiremezsin (Eﬂinden
boﬂanana söylenir).
Yata¤› koyup, yorgana pislemek.
Yatak yessiri (esiri) olas›n.
Yorgan gitti, kavga bitti.
Yorgan› astarlanmak (Evlenmek manas›na gelir. Köyne¤i astarlanmak da ayn› anlamdad›r).
Yorgun it yata¤› gibi (kar›ﬂ›k).
S›rt› yatak görmemiﬂ, yatak yüzü görmemiﬂ, kafas›n› yast›¤a
koymadan sabahlam›ﬂ deyimleri, daha çok çocuk büyüten anneler
için, hastaya bakanlar için kullan›l›r.
“Hastay›m a¤r›r baﬂ›m
Döﬂe¤e akar yaﬂ›m
Tabutum yan gidiyor
Hani benim gardaﬂ›m” manisini Divri¤ili han›mlar söyler.
“K›rm›z› gül ile bezendi ba¤lar
Hastan›n halinden ne bilir sa¤lar
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Döﬂek melûl mahzun, yast›k kan a¤lar
De¤meyin yavruya beyler a¤alar
Yâr bade doldurur elleri bir hoﬂ
Yâr uykudan kalkm›ﬂ gözleri sarhoﬂ” dizeleri, Nuri Üstünses’ten derlenen “Divrik Kalesi’nin ﬁark›s›” adl› parçaya aittir.
Yatak, yorgan, yast›k; gözümüzü açt›¤›m›z ilk andan, kapayaca¤›m›z son ana kadar muhtaç oldu¤umuz bir dünyal›kt›r.

Ayaﬂ’ta Yorganc›l›k
Hatice Do¤ruol*

Ayaﬂ’ta1 k›z ya da erkek çocuk do¤du¤unda, “k›z kucakta, çeyiz bucakta” denilerek k›z için çeyiz, o¤lan için sünnet yata¤› haz›rl›¤› yap›l›r. Bu haz›rl›klara özen gösterilir. Kimsede olmayan kumaﬂ ve desenlerden oluﬂan yatak, yorgan, yast›kla iﬂe baﬂlan›r. Anne taraf›ndan beyaz patiska
üzerine uygulanacak olan yatak
tak›m›n›n iﬂleme (kanaviçe-sarma) veya örgü (dantel-i¤ne oyas›) örnekleri belirlenir. Örnek istendi¤inde “yeminliyim veremem” denilerek, kiﬂiye özel olmas› sa¤lan›r.

Sünnet çocu¤u ile haz›rlanm›ﬂ
sünnet yata¤›

*
1

Yard. Doç. Dr. Hatice Do¤ruol, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasar›m Fakültesi Elsanatlar› Bölümü, Ankara. dogruol@gazi.edu.tr
Ankara’n›n eski ilçelerinden olan Ayaﬂ, adrese dayal› nüfus say›m›na göre 13.156
nüfusludur; göç vermesine karﬂ›n geleneklerine ba¤l› kad›n ve erkek sanatç›lar›yla/zanaatç›lar›yla an›lmaktad›r.
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Sünnet Yata¤›

Yorgan yüzü gösteriﬂi ile baﬂtad›r. Yüz olarak atlas / saten /
saten düﬂes, kadife, bindall›, kutnu (gutni), damasko, telli ve kasnak iﬂli (suzeni) ipekli kumaﬂlar ise ilçeye geçmiﬂte Bursa ve ‹stanbul’dan getirilip sat›l›rd›. (Eskiden dul kad›nlar ticaret yaparm›ﬂ,
‹manc› nene gibi). Astar olarak mermerﬂahi, humayin (Amerikan
bezi) kullan›l›r. Di¤er yorgan yüzleri ise; basma, özellikle Sümerbank basmas›, yemeni (yazma), parça eklemeli olanlard›r.
Parça eklemeli yorgan yüzlerinin önemi büyüktür. Art›k kumaﬂlar bohçalardan ç›kart›larak yoktan var edilen, çeﬂitli geometrik biçimlerde genellikle elde oyulgama yap›larak haz›rlanan yüzeyde an›lar, manevi de¤erler vard›r. Tekstil sanat› için haz›rlanm›ﬂ
bir katalog gibidir.

Firdevs Ayaﬂl›’n›n
elde ekledi¤i
yorgan yüzü
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Yorganlarda kullan›lan kumaﬂlar
Basma: Üzerine renkli biçimler bas›lm›ﬂ olan pamuklu bir cins
kumaﬂ.
Atlas: Atk›s› ve çözgüsü ipekten, genellikle düz renkli parlak
kumaﬂ.
Saten: Parlak ipek kumaﬂ. Atlas da denir.
Saten düﬂes: Tersi donuk, yüzü parlak saten türü.
Mermerﬂahi: Tülbent ve patiska aras› incelikte beyaz pamuklu
dokuma. K›saca mermer ve kal›n muslin de denir.
Suzeni iﬂli ipek kumaﬂ: ‹pekli kumaﬂ üzerine, kasnak i¤nesiyle
yap›lan el iﬂlemeli yorgan yüzlük kumaﬂ.
Telli kumaﬂ: Metal parlak tellerle som ya da kar›ﬂ›k dokunmuﬂ
kumaﬂ.
Yazma: Desenleri elle yap›lm›ﬂ boyanm›ﬂ yemeni, yorgan yüzü gibi kullanma eﬂyas›.
Bindall›: Kadife kumaﬂ üzerine s›rma iplik ile kabartmal› dal,
yaprak ve çiçek iﬂlemeli örtü ya da giysilere verilen ad.
Kadife: Yüzü tüylü yumuﬂak ve parlak kumaﬂ. Süslemeleri kabartma olanlara çatma denir.
Kutnu: Üzerinde renkli çizgiler olan bir tür yar› ipekli kumaﬂ;
bir çeﬂit desenli atlas.
Damasko: Ço¤unlukla döﬂemelik olarak kullan›lan, keten,
ipek bazen de yün, pamuk kar›ﬂ›m› tek renkli kumaﬂ.
Humayin: Ço¤u pamuktan dokunmuﬂ, patiskaya göre daha
düﬂük kaliteli s›k ve düzgün bez.
Yorgan dikiminde i¤ne, iplik, yüksük, çubuk (de¤nek), tebeﬂir
veya kireç, mum (ipli¤in i¤neye kolay geçmesi ve kaymas› için)
kullan›l›r.
Genellikle yorgan yüzü; be¤eni do¤rultusunda üzerine desenleme yap›lacak olan saten düﬂes (sire saten) kumaﬂtan: aç›k mavi,
aç›k pembe, çimen yeﬂili, gül kurusu, ateﬂ k›rm›z›s› vb. renklerden
olur. ‹stenirse telli, kasnak iﬂi –suzeni, yazma, bindall›– yorgan yü-
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zünde kullan›l›r. Zenginlerin alabildi¤i bindall› yorgan yüzü her
adamda olmaz. Bindall› yorgan yüzüne yorgan dikiﬂi yap›lmaz,
mitil yorgan üzerine yorgan çarﬂaf›yla yorgan kaplan›r, yorgan a¤z› geçirilir. Parça eklemeli yorgan yüzü de ayn› yöntemle kaplan›r.
Mitil: 1. ‹ki yüzü beyaz kaps›z yorgan. 2. ‹çine yün veya pamuk doldurulan beyaz yast›k veya yorgan k›l›f›. ﬁimdilerde nevresim içine konacak iki yüzü basmadan yorganlar da dikilmekte, buna da mitil denilmekte.
Yorgan ölçüleri yaklaﬂ›k; çift kiﬂilik yorgan 225x195 cm, tek kiﬂilik yorgan 150x225 cm, çocuk yorgan› 125x150 cm, beﬂik yorgan›
ise daha küçüktür. Yorgan; günlük kullan›m, gerilik (özel günler,
misafir) ve çeyiz için haz›rlan›r.

Beﬂikte yatan bebek
ve yorgan›

Yorgan a¤z›
kaplanm›ﬂ beﬂik
yorgan›,
Ayaﬂ Kültür Evi
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Tek en kumaﬂa ya da çift en kumaﬂa göre kaç metre yüzlük kumaﬂ al›naca¤› hesaplan›r. Ayn› yüzlük kumaﬂtan yast›k baﬂlar› için
50 cm daha al›n›r. Astarda kullan›lan mermerﬂahi yüzden büyüktür, yüzde görünmesi için. Ancak ﬂimdilerde yüz ile astar ayn› ölçüde de yap›labilmekte. Ölçülerde haz›rlanan yüz ile astar birbirine çat›l›r (dikilir). Çift en kumaﬂlarda a¤›zdan aç›kl›k b›rak›l›r. Tek
en kumaﬂlarda ek yerinden ortada yaklaﬂ›k 100 cm aç›kl›k b›rak›l›r.
Çevirmek ve yün/pamu¤un yerleﬂmesi için.
Hayvanc›l›kla u¤raﬂan ilçe halk›n›n yorganlar›n›n ço¤unlukla
yün olmas›na karﬂ›n, yazl›k yorganlar pamuktan olur. Kullan›lan
en iyi pamuk Çanakkale maydos pamu¤udur. Çift kiﬂilik yorgana
3.5 kg yün kullan›l›r. K›rk›lan yünden, yorganl›k sert yün ayr›l›r.
Esvap taﬂ›nda tokaçla (tahta yass› tokmak) döve döve iyice y›kan›r.
Evecenlerinden, b›t›raklardan (ot, çöp) temizlenir. De¤nekle dövülerek kabart›l›r. Gerekirse didilir. Yorgan yüzünden yünün ç›kmamas› için, yünün üzerine tahta pamuk (metre ile sat›l›rd›) yerleﬂtirilir. ﬁimdilerde metre ile al›nan sentetik elyaf da kullan›lmakta.
Yorgan dikilecek düzgün
yerde, haz›rlanan yüz ve astar aras›na, çevirme iﬂlemiyle döﬂenmiﬂ yün ya da hallaçç›lar taraf›ndan at›lan pamuk yerleﬂtirilir (Eskiden
pamuk atmak için ilçeye Karadenizli hallaçlar gelirmiﬂ).
A¤›z k›sm› dikilir. Çubukla
dövülerek muntazam yerleﬂim sa¤lan›r. Aral›klarla teyel al›narak kayma önlenir.
Yüzün renginde 8 numara
iplikle, kenardan 5 cm içeriden tüm çevreyi dolaﬂacak
biçimde ilk oyulgama yorgan dikiﬂine baﬂlan›r. ‹plik
Y›kanm›ﬂ yünü döven
dü¤ümlenerek oyulgama
Ayaﬂl›
kad›n
ve yorgan yünü haz›rl›¤›
yap›l›r, aksi halde iplik sa-
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¤ar (sökülür). Bu iﬂlem çevrede 2-3 kez aral›klarla tekrarlan›r. Desen yerleﬂimi için ön haz›rl›k tamamlanm›ﬂ olur.

Havaland›r›lan yorganlar
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Oyulgama
yorgan dikiﬂi

Yüzeye yerleﬂecek her motif baklava veya kare taksimatla olur.
Motiflerin yerleﬂece¤i geometrik düzen tebeﬂirlenmiﬂ sicim veya
haz›r karton kal›plarla yap›l›r. Örne¤in a¤›rl›¤›na göre 3-5 günde
biten yorganda örnekler; lale, pervane, yonca yapra¤›, midye vb.
olabilir.
Ankara’da ç›rakl›ktan yetiﬂen Muzaffer Aldemir usta, modelleri yorgan örnekleri olan katalogdan kiﬂilerin be¤enisi do¤rultusunda uygulamakta. ‹htiyaçtan heveslenip, gözden alarak (dikkatli) yapan kiﬂiyi izleyerek) ö¤renmiﬂ olan Kasire Aytar ve Havise
Han›m ise can›n›n istedi¤i, akl›nda olan, gözüne hoﬂ gelen, kumaﬂa yak›ﬂan örnekleri koymakta.
Anadolu’da yap›m aﬂamalar›, kullan›lan yal›n araç-gereçler
hemen hemen ayn› olan yorgan dikimini yöreye özgü k›lan; sanat
eseri niteli¤i kazanmas›n› sa¤layan beceri ve duygusall›¤›n eseri olmal›.
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Havise Han›m’›n tabelas›

Muzaffer Aldemir dikti¤i mitil yorganla
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Kasire Aytar çeyiz yorgan› dikerken

Günlük ve gerilik yorganlar, evlerdeki yüklüklerde s›ralan›r,
özel gün yorganlar› humayin k›l›flar›n içerisinde ya da eski çarﬂaflara sar›larak saklan›rd›. Yaz›n özellikle çocuk yorganlar›, killi sabunla tokaçlayarak y›kan›r, temizlikleri yap›l›rd›.
Ayaﬂ’ta yorgan dikiﬂiyle haz›rlanm›ﬂ di¤er ürünler; kap› perdesi (yorgan›) ve tand›r yorgan›d›r.
Kap› Perdesi (Yorgan›): So¤uk girmemesi için kap› boﬂlu¤unu
baﬂtan baﬂa örten perde. Çok kez cami kap›lar›nda oldu¤u gibi yukar›dan aﬂa¤› örtülür.
Tand›r: Bacak ve ayaklar› ›s›tmak için bir iskemle alt›na konarak üstüne yorgan veya bir kebe (k›sa kepenek) örtülen mangald›r
ki bu iskemlenin etraf›na serilen minderlere oturulup ayaklar örtünün alt›na sokulurdu. Eski Türk evlerinde çok kullan›l›rd›. Ev halk› k›ﬂ geceleri bunun etraf›na oturarak konuﬂurlar, masal söylerler,
yemiﬂ yerlerdi. ﬁimdi de Avrupa’n›n baz› so¤uk memleketlerinde
ve bilhassa ‹ngiltere’de sandalye ile oturulan tand›rlar kullan›lmaktad›r. Fr. Bassinoire, tandour, chauffe-jambos.2
2

Sanat Ansiklopesi, s. 1909.
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Tand›r Yorgan›: Ayaklar›n ›s›nmas›nda, mangal üstüne örtülen yorgan.

Tand›r (Sanat Ansiklopedisi)

Tand›r (Sanat Ansiklopedisi)
Yorgan›n yan›s›ra günümüzde seccade ve serpme denilen yatak örtüsü de dikilmekte. Kullan›lacak yere göre kullan›lan pamuk
ve yünün a¤›rl›¤› ürünün kal›nl›¤›na göre de¤iﬂmektedir.
Ayaﬂ’ta yorgan ile ilgili baz› gelenekler
K›z anas› k›z›n›n çeyizi için diktirece¤i yorgan yüzü kumaﬂtan
fazla al›r, ilerde k›z›n›n bebesine beﬂik götürürken (bebek tak›mlar›) beﬂik yorgan› diktirmek üzere. Ayn› zamanda lohusa yata¤› düzülürken tak›m olsun diye, gelin yorgan› lohusa yorgan› olarak da
kullan›l›r.
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O¤lan›n sünnet yata¤› için haz›rlanan yatak tak›m› ve yorgan›
saklan›r, evlenince geline verilir.
Gelin yata¤› baﬂ› bütün (kocas› ölmemiﬂ, eﬂinden ayr›lmam›ﬂ) kiﬂiler taraf›ndan yap›l›r. Üzerine o¤lan bebesi at›l›r (o¤lu olsun diye).
Gerilik yüklü¤e y›¤›l› yorganlar ilkbaharda havaland›r›l›r.
“ﬁeytan iﬂemesin” denir (havas›zl›ktan oluﬂan lekeler olmas›n diye).
Uykuya dalan birinin üzerine ‘’bi çöp koy bali ‘’ denilerek üﬂümesi önlenir.
Ramazan bayram›nda gündüz uyuyan›n üzerine incili yorgan
örtüldü¤ü, Kurban bayram›nda uyudu¤unda ise domuz güttürüldü¤ü söylenir. Ramazan bayram›nda yorgun oruçtan ç›kt›, uyusun. Kurban bayram›nda kurban iﬂi var uyumas›n denir. (Manevi
bask›).
Yorgan bas›l›r diye, yorgan örtülmüﬂ yata¤›n üzerine oturulmaz.
Yüzü eskimiﬂ yorganlar, yeni al›nan seyyar yüzlük kumaﬂlarla kaplan›r. (Eski yorgan mitil gibi kullan›l›r.)
Kirlenmeyi önlemek, yorgan yüzünü korumak için yorgan,
yorgan a¤z› kullanarak kaplan›r.
Ayaﬂ’ta yorgana yönelik hat›ralar
Ervahi Mavibulut’un annesi bindall› entarisini bozup, (dikiﬂlerinden ay›r›p) yorgan yüzüne dönüﬂtürerek, sünnet yorgan› haz›rlam›ﬂ. Karadere’de sazl›-sözlü, yemekli yap›lan sünnet dü¤ününde
kullan›lm›ﬂ. Ayn› kiﬂiye Uruﬂlu Hüseyin’in annesine diktirilen gül
kurusu saten ipek damatl›k yorgana verilen yün yerine pamuk kullan›lm›ﬂ, sonradan fark edilmiﬂ.
Canan Yertutan’›n annesine kardeﬂinin sünnet dü¤ünü için dikilen pembe renkli entarinin bütün ete¤i, kanun pili (iç içe pili) yap›larak, sonra bebe yorgan› olarak kullan›lmas› düﬂünülmüﬂ. (An›lar› yaﬂatman›n ve ekonomik olman›n güzel bir örne¤i).
Makbule Do¤ruol annesinin viﬂne çürü¤ü sar› kareli gelin entarisini bozarak yorgan diktirmiﬂ (o dönemlerde kumaﬂ›n zor bu-
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lunmas› ve çocuk yaﬂta kaybetti¤i anas›n› anma yolu diye düﬂünülebilir). Ayn› kiﬂi hayal meyal hat›rlad›¤› tand›r yorgan›nda ise,
tand›ra girip ayaklar›n ›s›t›ld›¤›n› ‘’Önümüz kavurga kavurur, arkam›z harman savurur‘’ denildi¤ini, ayr›ca Haçça nenesinin bebe
belik tand›ra girdiklerini, mangal›n devrilip canlar›n› zor kurtard›klar›n› hat›rlad›.
Nüzhet Sar›kaya konakta so¤uktan korunmak için arka büyük
odaya, kareli koyu renk kap› perdesi (yorgan›) tak›ld›¤›n›, çocukken a¤›r yorgan›n alt›ndan zor girip ç›kt›¤›n› hat›rlad›.
Kasire Aytar’›n genç yaﬂta arka arkaya beﬂ o¤lan çocu¤unun
olmas›; zanaatkâr bu kiﬂiyi yorgan dikmeye zorlam›ﬂ, kullan›lacak
yorganlar›n yan› s›ra ailesine katk› bile sa¤lam›ﬂ.
Havise Han›m yorgan dikmeyi hevesten bakarak ö¤renip, rahats›z olan ailesine katk› sa¤lam›ﬂ.
Ayaﬂ’ta yast›k yorganla ilgili türkü ve maniler
K›na Türküsü
Da¤dan keserler gürgeni
Hani bu g›z›n yorgan›
G›z›m g›nan gutlu olsun
Yarin ile dilin datl› olsun
Da¤dan keserler f›st›¤›
Hani bu g›z›n yast›¤›
G›z›m g›nan gutlu olsun
Orda dirli¤in datl› olsun
Da¤dan keserler meﬂeyi
Hani bu g›z›n döﬂe¤i
G›z›m g›nan gutlu olsun
Orda dirli¤in datl› olsun
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Mani I
Anam› gördüm düﬂümde
Giden ay›n on beﬂinde
Yeﬂil cemberi baﬂ›nda
Anam›n gutni yorgan›
Uykusu datl› yorgan›
Ellerin cici yorgan›
Uykusu ac› yorgan›
Mani II
Da¤da toprak elerim
Yar yar diye melerim
Uyurum uyan›r›m
Yast›klar› yalar›m

Kaynak kiﬂiler
Makbule Do¤ruol, ev han›m›, 1927 do¤umlu
Nüzhet Sar›kaya, emekli, 1932 do¤umlu
Ervahi Mavibulut, emekli, 1939 do¤umlu
Kasire Aytar, yorganc›, 1937 do¤umlu
Canan Yertutan, emekli, 1950 do¤umlu
Muzaffer Aldemir, yorganc›, 1949 do¤umlu
Havise Han›m, yorganc›, 1967 do¤umlu
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Muhabbet

Türkülerde Yorgan
Emine Gürsoy Naskali*

Türkülerde yast›k ve yorgandan söz edildi¤inde, sevgiliye
gönderme yap›ld›¤›n›, yast›k ve yorgan›n sevgili ile yaﬂanan yak›nl›ktan bahsetmenin üstü kapal› bir ﬂekli oldu¤unu görmekteyiz.
Yast›k ve yorgan, mutlu ve insan›n içini ›s›tan bir hayat›n sembolleri olurken, yast›k ve yorgan›n olmay›ﬂ› da çaresizlik, tedirginlik
ve yokluk anlam›na gelmektedir.
Bir varyant› Kayseri’den, bir di¤er varyant› Azerbaycan’dan
derlenen Kadifeli yast›k kadifeli yorgan yer yumuﬂak türküsünde
mutsuz bir evlilik anlat›lmaktad›r: Ceylan gibi bir k›z›, ona denk
olmayan, yaﬂça küçük bir çocu¤a vermiﬂlerdir. Evlili¤i mutlu k›lacak ortam haz›rlanm›ﬂt›r: Yast›k kadifeden, yorgan kadifeden,
döﬂek de yumuﬂakt›r. Ancak, damat sabah olunca çar›k çorap
giymesini, akﬂam olunca peynir ekmek yemesini, iki sözü bir araya getirmesini bilmez, karanl›kta yata¤›n› bulamaz. Gelinle ne
yapmas› gerekti¤ini bilmez. K›z da, kendisini bu çocukla evlendirenlerin günah iﬂledi¤ini söyleyerek bahts›zl›¤›n› dile getirir.
(Kadifeli yast›k kadifeli yorgan yer yumuﬂak ve Gutnu yorgan gutnu
döﬂek yumuﬂak).
*

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ‹stanbul. eminenaskali@gmail.com

142 • Yorgan Kitab›

Al yorgan at›lm›yor türküsünde “Yar sevdim, tutulmuyor” diyerek sevgilisine yaklaﬂamad›¤›n› söyleyen delikanl›, sevdaya dayanman›n zor bir ﬂey oldu¤unu, iﬂin sonunda ayr›l›k ve ölüm oldu¤unu hissediyor, ama sevgiliden de vazgeçemedi¤ini bir yorgan
benzetmesiyle ifade ediyor: “Al yorgan at›lm›yor” diyor.
Çatt›lar gazan taﬂ›n› türküsünde yeni gelin olan bir k›za güzel
temennilerden sonra, eski günleri hasretle anaca¤›, yeni hayat›n›n
zorluklarla dolu olaca¤› yine yorgan üzerinden söyleniyor: Annesinin eski yorgan›n› örtünüp uyudu¤unda uykunun tatl› oldu¤u, ellerin cici yorgan›n›n ise “uykusu ac› yorgan” oldu¤u söyleniyor.
Yorgan, birlikte olma arzusunun, ﬂefkat duygular›n›n, kol kanat germenin bir iﬂaretidir. Dideban üstündeyim türküsünde, Van’a,
oradan da ‹ran’a gitmek üzere yola ç›kan yolcuya yolun aç›k olsun,
s›k›nt› çekmeyesin anlam›nda: “Gidersen yolun olum, uzan›m kolun olum, nerde konak edersen, orda yorgan›n olum” deniyor. Yani geride kalan kimse, yolcuyu meﬂakkatlerden korumak için ona
yorgan olmak istedi¤ini söylüyor. Ayn› dizeler türkünün Memmi
hayran›n olam versiyonunda ve Yoncalar han›m yoncalar türküsünde
de geçmektedir.
Sevdi¤i o¤lana verilmeyen k›z, sevdi¤i o¤lanla birlikte olmay›
hayal ediyor ve kollar›n›n ona yast›k, saçlar›n›n da yorgan olaca¤›n› söylüyor: “Kollar›m yast›k, saçlar›m yorgan, dola boynuma, sevdi¤im o¤lan” (Enteri diktim giymedi).
Celal o¤lan bacada yat›yor, yorgan›n› yel al›yor. Yorgan›n savrulup gitmesi niﬂanl›s›n›n da elden gidiyor olmas›na bir iﬂaret oluyor (Celal bacada yat›yor).
Havuz baﬂ›n›n gülleri (1 ve 2) türkülerinde, sinesinde gizledi¤i
ve on bir ayd›r yolunu gözledi¤i sevgilisine duydu¤u hasret dile
getiriliyor. Sevgiliden uzak olmak; yorgan›n yele aç›lmas›yla ve
yorgan›n yele as›lmas›yla ifade ediliyor: “Havuz baﬂ›nda yatmazd›m, yorgan›m yele açmazd›m, sensiz bir yere gitmezdim.”
Çileli bir hayat yast›k ve yorgan›n olmay›ﬂ› ile anlat›l›yor: Sanki ömrüm bir bilmece türküsünde Aﬂ›k Mahzuni ﬁerif, “Bir evim bir
eﬂi¤im yok, bir lambam bir ›ﬂ›¤›m yok, yorgan›m yok döﬂe¤im yok,
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bitmez tükenmez geceler” diyor. Söyleyin türküsünde “Ceketini
yorgan ettik üstüne, kolu yast›k oldu yatt›”, Yoncal›¤›n ince yolu türküsünde “Bunun hiç kimsesi yok mu, üzerine örte yorgan” deniliyor. Çaresizlik bazen yorgan›n niteliksizli¤i ile dile getiriliyor:
“Aya¤a uzanmaz yorgan” (Bana de¤er), “Alt›m›zda yar›m has›r üstümüzde pir pit yorgan” (Asmam y›k›ld› suyu s›k›ld›).
Uzaklara, tehlikelere, savaﬂa, belirsizliklere, kadersiz bir ak›bete gitmek mecburiyeti has›l olunca, ayr›l›k, kötü talih yine yorgan
üzerinden ifade ediliyor: “Belgrat yolu uzun urgan, üstümüzde
yoktur yorgan” (Belgrat yolu uzun urgan), “Zemun yol uzun yorgan,
üstümüzde yoktur yorgan.” (Zemun Zemun all› Zemun).
Yerinden yurdundan, evinden ayr› düﬂen ve memleket hasreti çeken genç k›z, yeni geldi¤i yeri vatan belleyip ba¤lanamad›¤›n›
söylüyor ve bu yaln›zl›k hissini bir yorgan tasviriyle anlat›yor, garipli¤i dikenli yorgan gibi hissediyor: “Yast›¤›m gül olmuﬂ yorgan›m diken” (Tutamad›m ben bir yerlerde bir vatan).
Yorgan bir s›¤›nak da olabiliyor, üzüntüden kaçmak istendi¤inde baﬂ›na yorgan› çekip yorgan›n alt›na s›¤›n›l›yor (Sat› bac› var ﬂu k›za ) veya hastal›ktan bitkin düﬂüldü¤ünde, “Yâr ›s›tma tutmuﬂam,
ört üstüm yorgan›” deniliyor (Arabam maz›l›d›r). Yaralanan genç
adam, yaralar›n› niﬂanl›s›n›n görmesini istemiyor, annesine “Açma
yorgan›m› (ana) yareler azar” diyor (Cam›z› ba¤lad›m otlu¤a yak›n).
K›z p›nar baﬂ›nda testi doldurur türküsünde s›rma telli yorgan
birlikte olma arzusunu, birlikteli¤e daveti temsil ediyor. Geceleri
yaln›z yatamad›¤›n› söyleyen âﬂ›k, sevgilisine soruyor: “K›z p›nar›n baﬂ›nda harman›n m› var, s›rman›n telinden yorgan›n m› var,
beni öldürmeye ferman›n m› var?”
Kardeﬂini tehlikelerden korumaya çal›ﬂan, ölüm araya girip de
kardeﬂini ondan ay›rmas›n diye ölümsüz bir yerlere gitmeyi düﬂleyen delikanl› yenik düﬂüyor, kardeﬂi ölüyor. Kardeﬂinin ölümü
ﬂöyle tasvir ediliyor: “Kaleden kaleye uzatt›m urgan›, üstüne örttüler de ölüm yorgan›” (Yükse¤ine koymad›m yel al›r diye). Yorgan, uykuyu ve ebedi uykuyu ça¤›r›ﬂt›r›yor. Di¤er bir benzetmeyle, yorgan birlikteli¤i yani ölümle birleﬂmeyi hat›rlat›yor.
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Yorgan, bir gelinin çeyizinin vazgeçilmezidir. Gelin almaya
gelen o¤lan taraf›, k›z taraf›n›n çeyiz haz›rlamad›¤›n› görünce, “hani gelinin yorgan›?” diyorlar. K›za “a¤lama gelin a¤lama” deyip,
çeyizde olmas› gereken yorgan› da kay›n›n›n getirece¤ini söylüyorlar (Biz geline gelmiﬂ idük).
Da¤da k›rarlar cevizi türküsünde, k›z›n istendi¤i söyleniyor ama
çeyizinin nerede oldu¤u soruluyor: “Da¤da k›rarlar f›st›¤›, hani ya
gelinin yast›¤›”, “Da¤da k›rarlar meﬂeyi, hani ya gelinin döﬂe¤i”,
“Da¤da k›rarlar urgan›, hani ya gelinin yorgan›?” Çeyiz deyince de
yast›k, döﬂek, yorgan say›l›yor. Sanki bu türküye cevaben, Da¤dan
keserler meﬂeyi türküsünde, gelinlik k›z›n çeyizinin haz›r oldu¤u anlat›l›yor: “Da¤dan keserler meﬂeyi, aha gelinin döﬂe¤i, da¤dan keserler f›st›¤›, aha gelinin yast›¤›, da¤dan keserler gürgeni, aha gelinin yorgan›” deniliyor. Çeyiz olarak say›lan ﬂeylerin baﬂ›nda yast›k
ve yorgan geliyor.
Mutlu birlikteli¤i temsil eden yorgan, yarine kavuﬂmak isteyen sevdal› için bazen gözden ç›kar›labiliyor. Yorgan döﬂek olmasa da, sevgilisine kavuﬂmak isteyen âﬂ›k, “koyuver benim yarimi,
yorgan döﬂek istemem” diyerek yorgandan feragat etti¤ini ifade
ediyor (Hey bostanc› bostanc›).
Yorgan› yayacak yerinin olmamas›, henüz ev bark kurmam›ﬂ
olmaya delalet. Da¤da yat›p yorgan› dalda tutmak, yerini yurdunu
düzene sokmam›ﬂ oldu¤una iﬂaret ediyor (Bulgar da¤›nda yatar›m).
Yolu yüce yüce da¤lardan aﬂt› türküsünde ipekli yorgandan söz
edilmektedir. Zeynep ö¤len uykusundan henüz kalkmam›ﬂ, tand›r› daha yakmam›ﬂ, âﬂ›k Haydar’›n feryatlar›n› duymamaktad›r.
Zeynep’in el bebek gül bebek yetiﬂtirilidi¤i ipek yorgana sar›lm›ﬂ
olmas›yla anlat›lm›ﬂt›r.
Türkülerde yorganl› kal›p sözler
Türkülerde urgan ve yorgan kelimelerinin kafiyesiyle oluﬂturulmuﬂ tekerlemelere, kal›p sözlere rastl›yoruz. Türküde anlat›lan
olayla bazen hiçbir ilgisi olmasa da bu tekerlemelerin metnin içine
yerleﬂtirildi¤ini görüyoruz.
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Hanlar›n önüne has›r yay›ld› türküsünde Bilecik’in ortas›nda büyük ç›nar›n dallar›na bir ya¤l› urgan ba¤lam›ﬂlar; birisi as›lacakt›r.
As›lacak kiﬂi, a¤lay›n dostlar, nazl› yare selam söyleyin, boynum
gidiyor, diyor. Türkünün sözlerine bir tekerleme yerleﬂtirilmiﬂtir,
tekerleme urgan ve yorgan kafiyesine dayanmaktad›r: “Dallar›na
ba¤lad›lar ya¤l› urgan›, üstüne örtmüﬂler telli yorgan›.”
Ç›¤r›k benim tel benim türküsünde, yine urgan ve yorgan kafiyesine dayanan bir tekerleme olarak “Ç›¤r›¤›n urgan›yam, Al üstün yorgan›yam” deniliyor: Nas›l ki ç›kr›¤›n elzem bir parças› varsa, nas›l ki yorgandan vazgeçilmeyecekse, sevdi¤i k›zdan vazgeçmeyece¤ini bildiriyor.
Deve yüksek atamad›m urgan› ve ‹¤denin dallar› yerdedir yerde türkülerinde, “yorgan› baﬂ›na çekmek” ibaresi, bir tekerlemenin içinde yer al›yor: “Deve yüksek atamad›m urgan›, üﬂüdükçe çek baﬂ›na yorgan›.”
Öte yaka urgan burgan türküsünde “Öte yaka urgan burgan, üstümüzde telli yorgan” deniliyor. Telli yorgan birlikte ve mutlu
olundu¤unu ifade ediyor. Ancak, urgan, burgan ve yorgan kafiyeleri bu dizelerin bir tekerleme kabilinden söylendi¤ini de düﬂündürüyor.
Makinan›n koluyum türküsünde “Makinan›n urgan›, telli müllü
yorgan›” tekerlemesi de urgan yorgan kafiyesinden kaynaklanmaktad›r.
Yorgan›n gürgen kafiyesiyle de tekerleme yap›ld›¤› görülmektedir. Göktepe'yle ‹nönü'nün aras› türküsünde “Göktepe'nin uzun
olur gürgeni, Murat (da) efenin boyuna (da) göre yorgan›” dizesinde “boyuna göre yorgan” ibaresinin tekerlemeye yerleﬂtirildi¤ini
görüyoruz.
Atlad›m girdim ba¤a türküsünde yorgan kaplamak haz›rlanma,
haz›r olma anlam›na geliyor. Tekerleme kabilinden ﬂu dizeleri görüyoruz: “Ar›ktan atlad›n m›, yorgan› kaplad›n m›?”
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Türküler
Kadifeli yast›k kadifeli yorgan yer yumuﬂak
Kayseri/Bünyan (Adnan Türközü - Necla Erol)
Kadifeli yast›k kadifeli yorgan yer yumuﬂak
Emmim o¤lu yan›ma geldi bir uﬂak
Öpmesi yok sevmesi yok konuﬂak
Ana beni niye verdin çocu¤a
Oynar oynar taﬂ doldurur kuca¤a
Sabah olur pabucunu giyemez
Akﬂam olur yeme¤ini yiyemez
Karanl›kta yata¤›n› bulamaz
Ana beni niye verdin çocu¤a
Oynar oynar taﬂ doldurur kuca¤a
Sabah olur çocuk gider oyuna
Oynar oynar kum doldurur koynuna
Beni verenlerin vebal boynuna
Ana beni niye verdin çocu¤a
Oynar oynar taﬂ doldurur kuca¤a
Gutnu yorgan gutnu döﬂek yumuﬂak
Azerbaycan/Guzgunlu (Dilber Özbu¤utu - Ramazan Kartal)
Gutnu yorgan gutnu döﬂek yumuﬂak
Goynuma goydular bir parça uﬂak
Öpmek bilmez gucmak bilmez gonuﬂak
Meni bir maral bir çocu¤a verdiler
Verdiler de günah›ma girdiler
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Akﬂam olar Âﬂ›k koyar koynuna
Sabah galgar gider oyuna
Vebal›m da verenlerin boynuna
Meni bir maral bir çocu¤a verdiler
Verdiler de günah›ma girdiler
Sabah olar çar›k çorap giyemez
Akﬂam olar peynir ekmek yiyemez
‹ki sözü bir arada diyemez
Meni bir maral bir çocu¤a verdiler
Verdiler de günah›ma girdiler
Çatt›lar gazan taﬂ›n› - 2
Afyon/Sincanl› (‹brahim H›d›rbozan - TRT)
Çatt›lar gazan daﬂ›n› (ney ney ney ney)
Kurdular dü¤ün aﬂ›n› (ney ney ney ne yamman)
Yakt›lar k›z›n baﬂ›n› (ney ney ney ney)
G›z anam k›nan kutl’olsun (ney ney ney ney)
Geçimin baldan datl’olsun (ney ney ney ne yamman)
Biner at›n iyisine (ney ney ney ney)
Gider yolun goyusuna (ney ney ney ne yamman)
Ünlen gelsin day›s›na (ney ney ney ney)
K›z day›s›z gelin m’olur (ney ney ney ney)
Gelin olsa melul olur (ney ney ney ne yamman)
Atlad› ç›kt› eﬂi¤i (ney ney ney ney)
Sofrada kald› kaﬂ›¤› (ney ney ney ne yamman)
K›zlar evin yak›ﬂ›¤› (ney ney ney ney)
K›z anam g›nan kutlu olsun (ney ney ney ney)
Geçimin baldan tatl› olsun (ney ney ney ne yamman)
Anas›n›n eski de yorgan› (ney ney ney ney)
Uykusu dadl› yorgan› da (ney ney ney ne yamman)
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Ellerin cici yorgan› (ney ney ney ney)
Uykusu ac› yorgan› da (ney ney ney ne yamman)
Öte yaka urgan burgan
Bilecik/Bozüyük (Necdet Erkuvanç - Hasan Oyma - Ankara
Devlet Konservatuar›)
Öte yaka urgan burgan
Üstümüzde telli yorgan
Aleylim aman aman
Saracaksan iﬂte de gerdan
O¤lan ninni aman amman
Çak›r›m nenni
Aman›n var
Topukta ﬂalvar aman
Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Öte yakan›n buludu
Beni yakay› bürüdü
Aleylim aman aman
Güzeller ald› yürüdü
O¤lan nenni aman amman
Çak›r›m nenni
Aman›n var
Topukta ﬂalvar aman
Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Öte yakaya geçelim
Atlara yonca biçelim
Aleylim aman aman
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Biz bu yardan vazgeçelim
O¤lan nenni aman aman
Çak›r›m nenni
Aman›n var
Topukta ﬂalvar aman
Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Enteri diktim giymedi
Çank›r›/Kurﬂunlu (Turhan Toper - Muzaffer Sar›sözen)
Enteri diktim giymedi
(Aman›n) dikti¤ime deymedi
(Yavrum) dikti¤ime deymedi
Sa¤olas› amucam
(Aman›n) sevdi¤ime vermedi
(Yavrum) sevdi¤ime vermedi
Kollar›m yast›k
Saçlar›m yorgan
Dola boynuma
Sevdi¤im o¤lan
Armudun irisine
(Aman) ben yand›m birisine
(Yavrum) ben yand›m birisine
Ben kendimi saklar›m
(Aman›n) yi¤idin iyisine
(Yavrum) yi¤idin iyisine
Kollar›m yast›k
Saçlar›m yorgan
Dola boynuma
Sevdi¤im o¤lan
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Bahçelerden geçiyor
(Aman›n) bir kuﬂ olmuﬂ uçuyor
(Yavrum) bir kuﬂ olmuﬂ uçuyor
Beni kendine yakt›
(Aman›n) ﬂimdi benden kaç›yor
(Yavrum) ﬂimdi benden kaç›yor
Kollar›m yast›k
Saçlar›m yorgan
Dola boynuma
Sevdi¤im o¤lan
Zemun Zemun all› Zemun
Rumeli/Grades köyü (Fahri Vardar - Fahri Vardar)
Zemun Zemun all› Zemun
Taﬂ›n toprak karl› Zemun
Ben Zemun'a varaca¤›m
Ben Zemun'da kalaca¤›m
Zemun yolu uzun urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
A¤la beni anneci¤im
Ben Zemun'da kald›m kurban
Zemun yolu gezilir mi
Tabur yola dizilir mi
A¤la beni anneci¤im
Zemun'a dek gezilir mi
Çekt›m Zemun'un düzüne
ﬁimayzeri ald›m dizime
Dediler düﬂman geliyor
Ölümü ald›m gözüme
Karavanalar çal›yor
Binbaﬂ›lar dar›l›yor
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Dar›lmay›n binbaﬂ›lar
Can ci¤erden ayr›l›yor
Mapushane kap›s›na
Nail oldum yap›s›na
Asker o¤lum kurban gitti
Kilit vurun kap›s›na
Hey bostanc› bostanc›
Denizli/Ac›payam/Alaattin köyü (Mansur Kaymak - Kadriye
Subakan - Mansur Kaymak)
Hey bostanc› bostanc› (da)
Bostan gav›nn›k m› olur
Goyven benim yârimi (de)
Böyle cav›rl›k m› olur
Hey bostanc› bostanc› (da)
Bostan gav›n isdemem
Goyven benim yârimi (de)
Yorgan döﬂe¤ istemem
Hey bostanc› bostanc› (da)
Bostanlar›n sulans›n
Goyven benim yârimi (de)
Dam ard›n› dolans›n
Çay baﬂ›nda bostan› (da)
Al gadifeden Fistan›
Kötü kötü düﬂ gördüm (de)
Acep yârim hasta m›
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Belgrat yolu uzun urgan
Rumeli/Üsküp (Sabri Gencer - Nihat Kaya)
Belgrat yolu uzun urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
A¤la benim annece¤im
Ben Belgrat’ta kald›m kurban
Ç›kt›m Belgrat’›n düzüne
Çizmemi çektim dizime
Açan bakt›m düﬂman geldi
Ben ölümü ald›m göze
Bütün asker nöbet tutar
Tabutumdan kanlar akar
A¤la benim annece¤im
Üç evlad›m yola bakar
Söyleyin
(Aﬂ›k Reyhani)
Beni sizden sorarlarsa dostlar›m
Bir Reyhani geldi gitti söyleyin
Hayat› çileli murad› yar›m
Heder etti ah tüketti söyleyin
Ald› k›r›k saz› kap›dan ç›kt›
A¤lar gözler ile gülerek bakt›
Da¤›n ufu¤unda bir akﬂam vakti
Güneﬂle beraber batt› söyleyin
Ara s›ra saz› verdik destine
Name yazd› yarenine dostuna
Ceketini yorgan ettik üstüne
Kolu yast›k oldu yatt› söyleyin
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Bir duvara yaslam›ﬂt› yan›n›
S›las›na çevirmiﬂti yönünü
Gurbet elde hasret yakt› can›n›
Sitem vurdu dert çürüttü söyleyin
Aﬂ›k Reyhani'ymiﬂ k›ld› ah u zar
Dolaﬂt› âlemi diyar be diyar
Parça parça etmiﬂ bir deli rüzgâr
Yaﬂ› ya¤mur göz buluttu söyleyin
Bana de¤er
(Gurbetî (Bilal Çaml›k), Tiran, 02.02.2002)
Gül dal›nda ince diken
Yara de¤mez bana de¤er
Da¤a ya¤mur ya¤ar iken
Kara de¤mez bana de¤er
Alt›n tasa uymaz sergen
Aya¤a uzanmaz yorgan
Kamile tak›lmaz urgan
Dara de¤mez bana de¤er
Cahil her an önde yürür
Ergin bir kenarda durur
Gurbetî m›zrab›n' vurur
Tara de¤mez bana de¤er
Asmam y›k›ld› suyu s›k›ld›
Konya/Aksak
Asmam y›k›ld› suyu s›k›ld›
Dün akﬂamdan beri can›m s›k›ld›
Bekaro¤lan
O¤lan o¤lan boynuma dolan
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Alt›m›zda yarim has›r üstümüzde pir pit yorgan
Bekaro¤lan
Yoncal›¤›n ince yolu
Sivas/Gürün (Kemal Keskin - TRT)
Yoncal›¤›n ince yolu
Gide gide kavuﬂuyor
Ömer’i vuran jandarma
‹lvan›nan savuﬂuyor (Bac›n öle)
Öle gardaﬂ bac›n öle
Ölmeye de ne gün göre
Yoncal›¤a dikmiﬂ sö¤üt
Almam›ﬂ atadan ö¤üt
Ankara’da Kemal Paﬂa,
Var m› Ömer gibi yi¤it (Bac›n öle)
Öle gardaﬂ bac›n öle
Ölmeye de ne gün göre
Ergen emmim o¤lu ergen
Yoncal›¤a olmuﬂ sergen
Bunun hiç kimsesi yok mu
Üzerine örte yorgan (Bac›n öle)
Öle gardaﬂ bac›n öle
Ölmeye de ne gün göre
Sat› bac› var ﬂu k›za
(Ruhsati)
Sat› bac› var ﬂu k›za
Söyle beni ko¤lamas›n
Bir çift busenin ucundan
Musturlanup a¤lamas›n.
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Çekmesin baﬂ›na yorgan
Olmas›n arada bir kan
Beni zapt edemez urgan
Zülfü ile ba¤lamas›n.
Oca¤›n› do¤ru yaks›n
Do¤ruca kaynas›n aks›n
Tütünü do¤ruca ç›ks›n
Her tarafta ça¤lamas›n.
Sahip olsun korusuna
Pete¤ine ar›s›na
Benden gayri birisine
Verüp gönül ba¤lamas›n.
Ruhsatî'yi kand›r›p da
Gelmez yola gönderip de
Ci¤erini yand›r›p da
Aﬂk oduna ba¤lamas›n.
Arabam maz›l›d›r
Erzurum/Aﬂkale (Mustafa Günayd›n - Mustafa Günayd›n)
Arabam maz›l›d›r
Üstü gül yaz›l›d›r
Köyne¤imin üstünde
D›l›s›m yaz›l›d›r
Öptüm ﬂekerlendi yâr
Sevdim ﬂekerlendi yâr
Arabam düze gider
Avc›lar ize gider
Ben bugün yâri gördüm
Sand›m ki bize gider
Öptüm ﬂekerlendi yâr
Sevdim ﬂekerlendi yâr
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Mataram›n taban›
Al eline yaban›
Yâr ›s›tma tutmuﬂam
Ört üstüme yorgan›
Öptüm ﬂekerlendi yâr
Sevdim ﬂekerlendi yâr
Atlad›m girdim ba¤a
Burdur (Hamit Çine - Hamit Çine)
Atlad›m girdim ba¤a
Tek tek bast›m yapra¤a
O yar benim olmazsa
Vallah girmem topra¤a
Aman›n iman›m top ﬂeker
Aslan›m neler çeker
O zalimin elinden
Mazlum’um neler çeker
Ak üzüm ersin diye
Sepete girsin diye
Ç›kt›m ç›kt›m sal›nd›m
Yar beni görsün diye
Aman›n iman›m top ﬂeker
Aslan›m neler çeker
O zalimin elinden
Mazlum’um neler çeker
Ar›ktan atlad›n m›
Yorgan› kaplad›n m›
A benim eski dost'um
Yârimi saklad›n m›
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Aman›n iman›m top ﬂeker
Aslan›m neler çeker
O zalimin elinden
Mazlum’um neler çeker
Karanfil uçlan›r m›
Gerdan gümüﬂlenir mi
Bir yâr sevdim gencecik
Ellere ba¤›ﬂlan›r m›
Aman›n iman›m top ﬂeker
Aslan›m neler çeker
O zalimin elinden
Mazlum’um neler çeker
Al yorgan at›lm›yo (sürmelim)
Nevﬂehir/Hac›bektaﬂ (Gürbüz Sapmaz - Gürbüz Sapmaz)
Al yorgan at›lm›yo (sürmelim)
Yar sevdim tutulmuyo (sürmelim)
Ayr›l›k var ölüm var (sürmelim)
Sevda zor çekilmiyo (sürmelim)
Oy sürmelim sürmelim nazl› yar
ﬁu dünyada gülmedim nazl› yar
El edip de gül verdim nazl› yar
Ne dedim de gülmedin nazl› yar
Al giymiﬂ al üstüne (sürmelim)
ﬁu ellerin kast› ne (sürmelim)
Alacaksan al beni (sürmelim)
Bu sevdan›n asl› ne (sürmelim)
Oy sürmelim sürmelim nazl› yar
ﬁu dünyada gülmedim nazl› yar
El edip de gül verdim nazl› yar
Ne dedim de gülmedin nazl› yar
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Hac› Bektaﬂ gülleri (sürmelim)
S›va beyaz kollar› (sürmelim)
Al yanaktan kan damlar (sürmelim)
K›nal›d›r elleri (sürmelim)
Oy sürmelim sürmelim nazl› yar
ﬁu dünyada gülmedim nazl› yar
El edip de gül verdim nazl› yar
Ne dedim de gülmedin nazl› yar
Mavi yorgan düreyim
Eskiﬂehir/‹nönü (Yöre ekibi - Muammer Uludemir)
Mavi yorgan düreyim
Aç kap›y› gireyim
Her gün gel geç buradan
Yâr oldu¤un bileyim
‹stanbul yap›s›na
El vurdum kap›s›na
Gönder yârim mendilin
Eylenem kokusuna
‹stanbul çarﬂ›s›na
Gün do¤ar karﬂ›s›na
‹nsan hile yapar m›
Kap› bir komﬂusuna
Yükse¤ine koymad›m yel al›r diye
Ankara/ﬁereflikoçhisar (Elif Ekici - Sedat Veyis Örnek)
Yükse¤ine koymad›m yel al›r diye
Enginine koymad›m sel al›r diye
Nice nice korktum ölüm bizi bulur diye
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Kalk kardaﬂ›m da ölümsüz yere gidelim
Ölüm bizi buldu ne deyim
Kaleden kaleye uzatt›m urgan›
Üstüne örttüler de ölüm yorgan›
Sa¤ selamet ölmeden elime geçeydin
Kalk kardaﬂ›m da ölümsüz yere gidelim
Ölüm bizi buldu ne deyim
Biz geline gelmiﬂ idük
Erzincan/Refahiye (Vesile Köstek - Gülseren ﬁahin Soner Özbilen)
Biz geline gelmiﬂ idük
Almay›nca döner miyük
A¤lama gelin a¤lama
Kayn›n getirir bilezük
Verin gelini gelini
Evin gülünü gülünü
Da¤dan indirdim elimi
Hani gelinin kilimi
A¤lama gelin a¤lama
Kayn›n getirir kilimi
Verin gelini gelini
Evin gülünü gülünü
Da¤dan indirdim urgan›
Hani gelinin yorgan›
A¤lama gelin a¤lama
Kayn›n getirir yorgan›
Verin gelini gelini
Evin gülünü gülünü
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Daldan indirdim cevizi
Hani gelinin çeyizi
A¤lama gelin a¤lama
Kayn›n getirir çeyizi
Verin gelini gelini
Evin gülünü gülünü
Tutamad›m ben bir yerlerde bir vatan
Rumeli (Fuat Ereno¤lu - Fuat Ereno¤lu)
Tutamad›m ben bir yerlerde bir vatan (aman aman)
Yast›¤›m gül olmuﬂ yorgan›m diken
Yakt› beni (aman) üç günlük gelin iken (aman aman)
Ayr› düﬂtüm ben vatan›mdan evimden (dostumdan)
Bir mektup yazd›rd›m (aman) dört bir yan› kareli (aman)
Hem okudum hem a¤lad›m yareli
Sordum yare memleketin nereli (aman aman)
Ayr› düﬂtüm ben vatan›mdan evimden (dostumdan)
Bulgar da¤›nda yatar›m
Do¤u Anadolu (Hüseyin ﬁirin - Mustafa Günayd›n)
Bulgar da¤›nda yatar›m
Yorgan› dalda tutar›m
E¤er yârim gelmez ise
Kendime vatan tutar›m
Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yâr yâr
Yâr yal›nayak güz günü yâr yâr
Bulgar da¤›n›n yokuﬂu
Gider yaz› gelir k›ﬂ›
Yeni gurbete yollad›m
Yanar yüre¤imin baﬂ›
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Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yâr yâr
Yâr yal›nayak güz günü yâr yâr
Bulgar da¤›n›n odunu
Sevme ellerin gad›n›
K›z do¤uran analar
Elif koysun ad›n›
Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yâr yâr
Yâr yal›nayak güz günü yâr yâr
Cam›z› ba¤lad›m otlu¤a yak›n
Adana (Mehmet Kocagönül - Ankara Devlet Konservatuar›)
Cam›z› ba¤lad›m otlu¤a yak›n
Cam›z beni vurdu (ana) guﬂlu¤a yak›n
Niﬂanl›m geliyor boyuna bak›n
ganl› kenli gara cam›z öldürdün beni
gülüm gonca iken soldurdun beni
Bugünkü günlerden pazard›r pazar
Açma yorgan›m› (ana) yareler azar
Niﬂanl›m duyunca divane gezer
ganl› kenli gara cam›z öldürdün beni
gülüm gonca iken soldurdun beni
Celal bacada yat›yor
Yozgat/Akda¤madeni (Aysel Sezer - Nida Tüfekçi)
Celal bacada yat›yor
Yorgan›n› yel at›yor
Ne yatars›n Celal o¤lan
Niﬂanl›n› el al›yor (Celal oy oy)
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Ne iniﬂin dibindeyim
Ne yokuﬂun baﬂ›nday›m
Bana dulluk yak›ﬂ›r m›
Daha on beﬂ yaﬂ›nday›m (Celal oy oy)
Ç›¤r›k benim tel benim
Erzurum (Güngör Oflaz - Nurettin Çaml›da¤)
Ç›¤r›k benim tel benim
Kâhyam m›d›r el benim
Ç›¤r›k ince tel ince
N'olur bize gelince
K›z iman›ndan m› gider
(Yar iman›ndan m› gider)
Bir kerecik görünce
Bir kerecik sevince
Ç›¤›r›k benim tel benim
Kâhyam m›d›r el benim
Ç›¤r›¤›n urgan›yam
Al üstün yorgan›yam
Annem beni büyüttü
(ninem beni büyüttü)
El k›z› kurban›yam
Ç›¤›r›k benim tel benim
Kâhyam m›d›r el benim
Ç›¤r›¤›n baﬂ› kara
A¤lar›m yana yana
Dermans›z derde düﬂtüm
(Vefas›z derde düﬂtüm)
Çilem de böyle kara
Ç›¤›r›k benim tel benim
Kâhyam m›d›r el benim
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Da¤da k›rarlar cevizi
Kars/Sar›kam›ﬂ (Ömer Say›n - Muzaffer Sar›sözen)
Da¤da k›rarlar cevizi
Hani ya gelinin çeyizi
Vallahi tatl› ball›yam
Billahi tatl› ball›yam
Da¤da k›rarlar f›st›¤›
Hani ya gelinin yast›¤›
Vallahi tatl› ball›yam
Billahi tatl› ball›yam
Da¤da k›rarlar meﬂeyi
Hani ya gelinin döﬂe¤i
Vallahi tatl› ball›yam
Billahi tatl› ball›yam
Da¤da k›rarlar urgan›
Hani ya gelinin yorgan›
Vallahi tatl› ball›yam
Billahi tatl› ball›yam
Da¤dan keserler meﬂeyi
Eskiﬂehir (Yöre ekibi - Muammer Uludemir)
Da¤dan keserler meﬂeyi (nenni nenni)
Aha gelinin döﬂe¤i (nenni nenni)
Da¤dan keserler f›st›¤› (nenni nenni)
Aha gelinin yast›¤› (nenni nenni)
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Da¤dan keserler gürgeni (nenni nenni)
Aha gelinin yorgan› (nenni nenni)
Deve yüksek atamad›m urgan›
Kayseri/Develi (Yusuf Seyrani - Muzaffer Sar›sözen)
Deve yüksek atamad›m urgan›
Üﬂüdükçe çek baﬂ›na yorgan›
Amman amman develi
Sordum asl› nereli
Portukal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri yokuﬂa
Siyah perçem ak gerdana yak›ﬂa
Amman amman develi
Sordum asl› nereli
Portukal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri sulans›n
Sulans›n da akan çaylar bulans›n
Amman amman develi
Sordum asl› nereli
Portukal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
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Dideban üstündeyim
Bitlis (Niyazi Ateﬂli - Muzaffer Sar›sözen)
Dideban üstündeyim loy loy loy loy loy bal›m
Dal boyun kast›nday›m
Erenler dua edin
Ben murat üstündeyim
Gidersen yolun olum
Uzan›m kolun olum
Nerde konak edersen
Orda yorgan›n olum
Giderem Van’a do¤ru
Yolum ‹ran’a do¤ru
Kes baﬂ›m kan›m aks›n
Kadir bilene do¤ru
Memmi hayran›n olam
Bitlis (Niyazi Ateﬂli - Neriman Tüfekçi)
Memmi hayran›n olam memmi
Memmi yesirin olam memmi
Dideban üstündeyim (memmi)
Dal boyun kast›nday›m (memmi)
Erenler dua edin (memmi)
Ben murad üstündeyim (memmi)
Memmi hayran›n olam memmi
Memmi yesirin olam memmi
Gidersen yolun olum (memmi)
Uzan›m kolun olum (memmi)
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Nerde konak eylersen (memmi)
Orda yorgan›n olum (memmi)
Memmi hayran›n olam memmi
Memmi yesirin olam memmi
Yoncalar han›m yoncalar
Bitlis (Niyazi Ateﬂli - Ankara Devlet Konservatuar›)
Yoncalar han›m yoncalar
Sallans›n beli inceler
Yavaﬂ yürü gelirem
Yoncalar han›m yoncalar
Potinim dü¤melirem
Sallans›n beli inceler
Aç koynunu yer eyle
Yoncalar han›m yoncalar
So¤uk vurur ölürem
Sallans›n beli inceler
Yoncalar han›m yoncalar
Sarmaya beli inceler
Gidersen yolun olum
Yoncalar han›m yoncalar
Uzan›m kolun olum
Sarmaya beli inceler
Nerde konak olursan
Yoncalar han›m yoncalar
Orda yorgan›n olum
Sarmaya beli inceler
Göktepe'yle ‹nönü'nün aras›
Eskiﬂehir/‹nönü (Yöre ekibi - Muzaffer Sar›sözen)
Göktepe'yle ‹nönü'nün aras›
Çok aç›lm›ﬂ kurﬂunlar›n yaras›
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Göktepe'nin uzun olur gürgeni
Murat (da) efenin boyuna (da) göre yorgan›
Göktepe'yi kara duman bürüdü
Murat (da) efe Göktepe'ye yürüdü
Murat (da) efe ﬂu cihanda bir idi
Armudu daldan gül gibi yârdan ayr›lmam yâr ayr›lmam
Hanlar›n önüne has›r yay›ld›
Bilecik/Bozüyük (R›za Ulucan - Ankara Devlet Konservatuar›)
Hanlar›n önüne (de has›r) has›r yay›ld›
Has›r›n üstüne (de dostlar aman) gan›m saç›ld›
Herkes sevdi¤ini ald› (ald›) da seçildi
A¤lay›n dostlar›m a¤lay›n salim geçiyor
Selam da söyleyin nazl› yâre boynum gidiyor
Bilece¤in ortas›nda büyük ç›nar›
Dallar›na ba¤lad›lar (aman) ya¤l› urgan›
Üstüne örtmüﬂler telli yorgan›
A¤lay›n dostlar›m a¤lay›n salim geçiyor
Selam da söyleyin nazl› yâre boynum gidiyor
Havuz baﬂ›n›n gülleri - 1
Erzincan (Yöre ekibi - Muzaffer Sar›sözen)
Havuz baﬂ›n›n gülleri
ﬁak ﬂak öter bülbülleri
O yârin dudu dilleri
Balam kaﬂlar›n gözlerin
Seni sinemde gizlerim
On bir ayd›r yol gözlerim
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Havuz baﬂ›nda üç testi
Ne yaman bir rüzgâr esti
O yâr benden ümit kesti
Balam kaﬂlar›n gözlerin
Seni sinemde gizlerim
On bir ayd›r yol gözlerim
Havuz baﬂ›nda yatmazd›m
Yorgan›m yele açmazd›m
Sensiz bir yere gitmezdim
Balam kaﬂlar›n gözlerin
Seni sinemde gizlerim
On bir ayd›r yol gözlerim

Havuz baﬂ›n›n gülleri - 2
Elaz›¤ (Yöre ekibi - Muzaffer Sar›sözen)
Havuz baﬂ›n›n gülleri
ﬁak ﬂak öter bülbülleri
O yârin tatl› dilleri
Ümit var gele tez gele
Allah yâr gele yâr gele
Havuz baﬂ›nda üç testi
Ne yaman bir rüzgâr esti
O yâr benden ümit kesti
Ümit var gele tez gele
Allah yâr gele yâr gele
Havuz baﬂ›nda yatmazd›m
Yorgan›m yele asmazd›m
Sensiz bir yere gitmezdim
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Ümit var gele tez gele
Allah yâr gele yâr gele
‹¤denin dallar› yerdedir yerde
Çorum (Muharrem Coﬂkun - Muharrem Coﬂkun)
‹¤denin dallar› yerdedir yerde
G›z siyah kekilin yüzüne perde
Irast gelir isek bir tenhe yerde
Söz almadan salar m›y›m ben seni
Sunam al beni aman sar beni
Sevdim bir hoﬂum içtim serhoﬂum
Deve yüksek atamad›m urgan›
Üﬂüdükçe çek üstüne yorgan›
Yedi y›ld›r derde derman arad›m
Acep sende m'ola derdim derman›
Sunam al beni aman sar beni
Sevdim bir hoﬂum içtim serhoﬂum
K›z p›nar baﬂ›nda testi doldurur - 2
Amasya (Mustafa Saçl› - Ankara Devlet Konservatuar›)
K›z p›nar baﬂ›nda testi de doldurur
Testinin kulpuna (höngül de höngül höngül höngül de)
ﬂahin kondurur
K›z senin yan bak›ﬂ›n insan› öldürür
Lengo lengo lengo (höngül de höngül höngül)
dayanam›yom gayr›
Geceleri yal›n›z yatam›yorum gayr›
K›z p›nar›n baﬂ›nda harman›n m› var
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S›rman›n telinden yorgan›n m› var
Beni öldürmeye ferman›n m› var
Lengo lengo lengo (höngül de höngül höngül)
dayanam›yom gayr›
Geceleri yal›n›z yatam›yorum gayr›
Makinenin koluyum
Sivas/Zara (Nurﬂen Sar›ca - Metin Eryürek)
Makinenin koluyum
Hem sa¤› hem soluyum
Ne a¤l›yon gül nazik
Ben padiﬂah o¤luyum (nazik)
Nazik ettün ba¤a yaz›k
Makineler ya¤lan›r
Ya¤lan›r da ba¤lan›r
Seni gaç›ran o¤lan (nazik)
Zencirlere ba¤lan›r (nazik)
Nazik ettü ba¤a yaz›k
Makinan›n urgan›
Telli müllü yorgan›
Çocuklar› sorarsan (nazik)
Bal›klar›n kurban› nazik
Nazik ettü ba¤a yaz›k
Sanki ömrüm bir bilmece
(Aﬂ›k Mahzuni ﬁerif)
Sanki ömrüm bir bilmece
Bitmez tükenmez geceler
Uzun uzun yollar gibi
Bitmez tükenmez geceler
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Ya¤mur ya¤ar h›ﬂ›m h›ﬂ›m
Aman ne belal› baﬂ›m
Ne hayalim ne de düﬂüm
Bitmez tükenmez geceler
Bir evim bir eﬂi¤im yok
Bir lambam bir ›ﬂ›¤›m yok
Yorgan›m yok döﬂe¤im yok
Bitmez tükenmez geceler
Bir kar ya¤ar bir de ya¤mur
Geldi geçti bunca ömür
Mahzuni'nin ömrü demir
Bitmez tükenmez geceler
Yolu yüce yüce da¤lardan aﬂt›
Çorum (Muharrem Coﬂkun - TRT)
Yolu yüce yüce da¤lardan aﬂt› (canan›m)
Çok diyarlar gezdi yuvadan uçtu
Sebebi ihvand› bir konak seçti
Ö¤len uykusundan kalkmam›ﬂ Zeynep
Vard›m bir köﬂeye gölermiﬂ durur
‹pekli yorgana belenmiﬂ durur
Unu baﬂ ucunda elenmiﬂ durur
Daha tand›r›n› yakmam›ﬂ Zeynep
Zeynep kalks›n uykusundan uyans›n
Uyans›n da yast›klara dayans›n
Âﬂ›k Haydar feryat eder duyars›n
Kald›r›p baﬂ›n› bakmad› Zeynep

Kelimeler

Yast›k ve Yorgan Kelimelerinin Kökeni
Orçun Ünal*

Türkçede yatak ile ilgili kelimelerden çarﬂaf Farsça ç®darﬂab
kelimesinden,1 battaniye Arapça batt®niyyat
kelimesinden ve pike de Frans›zca piqué kelimesinden gelmektedir. Yast›k
ve yorgan ise Türkçe kelimelerdir ve Eski Türkçeden itibaren tan›klanm›ﬂlard›r. Yast›k ve yorgan kelimelerinin etimolojileri ﬂu ﬂekilde
aç›klanabilir:
Yast›k Kelimesinin Etimolojisi
Türkçe yast›k kelimesi, Eski Türkçe yastuk ﬂeklinden gelmektedir. Yastuk kelimesi, Eski Uygurcada 50 s›t›r veya sat›ra tekabül
eden bir a¤›rl›k birimi için kullan›lm›ﬂt›r (Erdal 2004: 226). Ancak
Eski Uygurca iki kaynakta “yast›k” anlam›yla da geçti¤i Erdal
(OTWF 255) taraf›ndan gösterilmiﬂtir. Karahanl›cadan itibaren yaln›zca “yast›k” anlam›yla görülmektedir. Bu kelime, ça¤daﬂ Türk
lehçelerinin birço¤unda ola¤an ses de¤iﬂimleriyle yaﬂamaya de*

1

Araﬂ. Gör. Orçun Ünal, Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, ﬁiﬂli-Ayaza¤a Yerleﬂkesi, Ayaza¤a 34396 ﬁiﬂli, ‹stanbul, orcununal@live.com.
Farsça ç®darﬂab
kelimesi, Codex Cumanicus’ta da çarçav (Grønbech 1942: 74)
olarak görülmektedir.
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vam etmektedir. ‹stisnai baz› ﬂekiller, K›rg›zca cazd›k ve Yakutça
s›tt›k kelimeleridir.
EDPT (1014), Eren (1999: 443) ve Gülensoy (2007: 1082), ET yastuk kelimesini yasta- “yast›k dayamak” fiilinden getirmektedir. Ancak Eren (1999: 443), hakl› olarak, **yasta-k olmas› gereken ﬂeklin
neden yastuk oldu¤unu aç›klamak gerekti¤ini söylemektedir. Erdal
da (OTWF 255), Eski Türkçede yastok veya yastuk olarak okunabilece¤ini belirtti¤i kelimenin yasta- fiilinden geldi¤i görüﬂünü savunmaktad›r. Ancak -(O)k ekinin bask›n (dominant) olmad›¤›n› belirten yazar, kelimenin tan›klanmam›ﬂ bir *yastu-2 ﬂeklinden gelebilece¤ini düﬂünmektedir.
Aç›klanamayan bu ses de¤iﬂimi, yasta- fiilinin yastuk isminden
bir geri türetme olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Ancak bu türetme o kadar eski olmal›d›r ki Yakutçada bile s›tt®- olarak görülmektedir. Yasta- fiili ve yastuk isminin eski ﬂekillerinin daha farkl› olup
sonradan benzeﬂmiﬂ olabilece¤i de mutlaka göz önünde bulundurulmal›d›r.
Ramstedt (1957: 146), Räsänen (1949: 187, 225) ve Doerfer
(1971: 46) yast›k kelimesinin göçüﬂmeyle *yat-s›k ﬂeklinden geldi¤ini iddia etmektedir. Räsänen (VEWT 191b) ise, kelimenin kökünü
yad- “yaymak” olarak göstermektedir. Bu etimolojide aç›klanmas›
gereken en önemli sorun, dörtlü ünlü uyumuna giren -sXk ekindeki (Erdal 2004: 301) ünlünün neden yuvarlaklaﬂt›¤›d›r. Ayr›ca tasarlanan *yats›k (~ *yats›g3) ﬂekli, Türkçe yats› kelimesinin kökü oldu¤u için ET yastuk kelimesinin kökü olamaz.
E¤er Çuvaﬂça ˜›tar ~ ˜æ tar “yast›k” kelimesi; Türkçe *yat-ar,
Türkçe *yogdur4 veya Mo¤olca cogdur (Fedotov 1996: 158-159, VEWT
2

3

4

Erdal (OTWF 255), yasta- fiili isimden türemiﬂ ise *yastu- fiilinin de ayn› isimden
+U- ekiyle türemiﬂ olabilece¤ini belirtmektedir.
-sXk ekinin -sXg ﬂeklinde bir varyant› oldu¤u Erdal (2004: 301-302) taraf›ndan gösterilmiﬂtir.
Türkçe *yogdur kelimesi, DLT’de yo∫du ~ yo∫ru ~ yo∫ruy ~ co∫du olarak görülmektedir. Mo¤olcaya cogdur (EDPT 899) ve Eski Kilise Slavcas›na дoxътopъ (VEWT 205)
olarak geçen kelimenin sonundaki /r/ ünsüzü düﬂmüﬂtür. DLT yo∫ruy kelimesinin
sonundaki /y/, bu sesin bir kal›nt›s› olabilir.
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204-205) kelimelerinden gelmiyorsa ve yast›k kelimesiyle ba¤lant›l›ysa (Yegorov 1964: 226) bu sözcü¤ün ilk ﬂekli *yat-›z-ok olarak tasarlanabilir. *yat›zok ana ﬂekli, *yatzok ve *yaztok ﬂekilleri üzerinden
ET yastuk ~ yastok kelimesine geliﬂmiﬂ olmal›d›r. Bu durumda, K›rg›zca cazd›k korudu¤u /z/ ünsüzü ve Salarca yastu¿ ~ yasto¿ (ESTYa
IV: 155) korudu¤u /o/ ünlüsü sebebiyle arkaik ﬂekillerdir.
Çuv. ˜›tar ise, Orta Bulgarca *cat›ruk ve daha yak›n dönemde kelime baﬂ›nda c > ç > ˜, ilk hecede a > ›, ikinci hecede › > a de¤iﬂimi ve
kelime sonunda k düﬂmesiyle *˜›taræ üzerinden geliﬂmiﬂ olabilir.
*Yat-›z-ok kelimesine gelince, yat- “yatmak” fiilinin -Xz- eki alm›ﬂ oldurgan *yat›z- “yat›rmak, yata¤a koymak” ﬂeklinden -(O)k
ekiyle türetilmiﬂtir. *Yat-›z-ok farazi ﬂeklinin anlam›, “yat›r›lan, yata¤a koyulan (nesne)” olmal›d›r.
*Yat-›z-ok türetmesinin yap›sal benzeri, ET tützük (> tütsük) kelimesidir. ET *tüt-üz-ök kelimesinin kökü olan tüt- fiili, yat- fiili gibi
geçiﬂsizdir. Tüt- fiiline -Xz- ettirgenlik eki ve -(O)k yap›m eki getirilmiﬂ ve orta hece düﬂmesiyle tützük ﬂekli ortaya ç›km›ﬂt›r. Tützük
kelimesi, Eski Türkçede Mani yaz›l› bir kaynak haricinde ünsüz
benzeﬂmesi dolay›s›yla tütsük olarak görülmektedir (OTWF 251).
Tasarlad›¤›m›z *yatzok ﬂekli de, *yatsok5 üzerinden yastok kelimesine geliﬂmiﬂ olmal›d›r.
Yorgan Kelimesinin Etimolojisi
Türkçe yorgan kelimesi, Eski Uygurca ve Karahanl›cada ywgurkan “yorgan” ﬂeklinde tan›klanm›ﬂt›r (EDPT 708, 907; DTS 270). Eski
Türkçe ywgurkan kelimesinin ilk ünlüsünün /o/ mu yoksa /u/ mu
okunmas› gerekti¤ini belirlemek güçtür çünkü ça¤daﬂ Türk lehçeleTürkçe *yogdu(r) kelimesinin Orta Bulgarca *covyur (‹T *-d(V)r > Çuv. -y(V)r [Ceylan 1997: 72]) veya *covru üzerinden Çuvaﬂçada **˜æ (v)yæ r veya **˜æ (v)ræ olarak görülmesi beklenirdi. Ancak Mo¤olca cogdur kelimesi Çuvaﬂçaya d > r de¤iﬂiminden
sonra al›nt›land›ysa Orta Bulgarca cogtur üzerinden Çuvaﬂça ˜›tar ~ ˜æ tar kelimesine geliﬂmiﬂ olabilir.
5

Yakutça s›tt›k kelimesi *yastok ﬂeklinden gelebilece¤i gibi do¤rudan daha eski *yatsok ﬂeklinden de geliﬂmiﬂ olabilir.
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rinin hemen hepsinde bu kelimenin ilk iki hecesi, tek bir heceye k›salm›ﬂt›r: Az. yorgan, Gag. yorgan, Tkm. yorgan, Tat. yurgan, Bﬂk. yurgan, K›rg. c‚rkan, Alt. c‚rkan, Hak. çorgan, Yeni Uyg. yo(r)tkan, Tuv.
ç¨rgan, Tof. ћś :rhan ~ çōrhan, Yak. suorgan, Dolg. suorgan ~ huorgan,
Hlç. yorg®n (ESTYa IV: 226, EDAL 458, Rassadin 1971: 197).
c

Bu kelimenin üç heceli hali, yaln›zca Kumukçada yuvurgan ~
yuburgan, Karayimcede yuvurgan, Tatarcan›n a¤›zlar›nda cìbùrgan
ve c›b›rgan, Nogaycada yuv›rkan (~ yurkan), Karaçay-Balkarcada cuvurgan ve zuvurgan ve Kazakçan›n a¤›zlar›nda juv›rkan olarak korunmuﬂtur (KMOS 262, ESTYa IV: 226, Tavkul 2000: 161).
Ça¤daﬂ Türk lehçelerindeki ﬂekiller, bu kelimenin Ana Türkçedeki ﬂeklinin ilk hecede /u/ ünlüsüyle tasarlanmas› gerekti¤ini ve
Eski Türkçede de böyle okunmas› gerekti¤ini göstermektedir. Bu
tespite yaln›zca Codex Cumanicus’ta tan›klanan <yourgan> yovurgan gölge düﬂürmektedir. Ancak Codex Cumanicus’un yuvarlak
ünlülerin geniﬂli¤i ve darl›¤› konusunda her zaman eskicil olmad›¤› bilinmektedir: borun “burun”, otru “karﬂ›da, karﬂ›s›nda”, bolla¿
“kaynak” (Ünal 2010: 51). Ayr›ca, ayn› kelimenin Ermeni K›pçakças›nda ço¤unlukla yuvurgan olarak yaz›lmas› (Garkavets 2010:
1742a), ilk ünlünün /u/ oldu¤unu aç›kça göstermektedir.
Bugüne kadar, Eski Türkçe yugurkan kelimesi için tatmin edici
bir etimoloji yap›lamam›ﬂt›r. Clauson (EDPT 907), kelimenin ET yugur- “yo¤urmak” fiiliyle semantik bir ba¤› olamayaca¤›n› ve +kan
ekinin fiilden de¤il, isimden isim yapan bir ek oldu¤unu belirtmektedir. Erdal (OTWF) ve Eren (1999) bu kelimeye de¤inmemektedir.
Niﬂanyan (2009), yogurkan olarak gösterdi¤i kelimeyi ET yogur- (!)
“yo¤urmak” fiilinden getirmekte ve ET yogur- fiilini de *yog- “kal›n
ve yo¤un olmak” farazi kökü üzerinden ET yogun ~ yogan “kal›n” kelimesine ba¤lamaktad›r.6 Gülensoy (2007: 1162-1163), kelimeyi *yopurgan üzerinden *yap-ur-gan ﬂeklinden getirmektedir ki bu Türkçe6

Ayn› ﬂekilde, Erdal (OTWF 303, 313, 725) da yugur- fiilini yogur- ﬂeklinde okumakta ve yogun “yo¤un” kelimesiyle birleﬂtirmektedir. Ancak KM cigura- ~ cugura- “to
knead, mix” (Lessing 1995: 1051) ﬂekli, bu fiilin ilk hecede /u/ ile okunmas› gerekti¤ini aç›kça göstermektedir.
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nin tarihi sesbilgisi aç›s›ndan pek olas› görünmemektedir. Bu etimoloji, ilk olarak Bang (1996 [1917]: 32) taraf›ndan öne sürülmüﬂ ve
ESTYa (IV: 226) taraf›ndan da de¤inilmiﬂtir. Räsänen (VEWT 205) de,
‘yogurkan’ kelimesini yogur- “yo¤urmak” fiilinden getirmektedir.
Eski Türkçe yugurkan kelimesini morfolojik olarak iki ﬂekilde
tahlil etmek mümkündür: *yugur+kan veya *yugurka-n. Bu kelimenin ilk analizde oldu¤u gibi +kAn ekiyle türetilmiﬂ olmas› pek olas› gözükmemektedir çünkü +kAn eki ET tährikän, yetikän, Ötükän,
Kad›rkan örneklerinde görüldü¤ü gibi bir ululama ekidir (OTWF
76-77). *yugurka-n analizindeki *yugurka- fiilinin, ET ywgurka-n“ﬂaﬂ›rmak” (OTWF 463) fiilinin de kökü oldu¤u öne sürülebilir.
Ancak bu etimoloji öncelikle semantik aç›dan mümkün de¤ildir.
Ayr›ca, -Xn yap›m ekinin ünlüsünün bask›n olmas› sebebiyle türevin *yugurkan de¤il, *yugurkun olmas› beklenirdi.
ET yugurkan kelimesi için en mant›kl› morfolojik tahlil, /g/ foneminin /r/ yan›nda ikincil olarak tonsuzlaﬂt›¤› ve kelimenin AT
*yugurgan ﬂeklinden geldi¤i kabul edilirse yap›labilir.
Eski Türkçede /r/ foneminin yan›nda ek baﬂ› /g/ foneminin
tonsuzlaﬂt›¤› baﬂka örnekler de mevcuttur: är-ki, bur-k›, ter-ki, kär-ki
(OTWF 320-323), käl-kin, tur-kun, bar-k›n, bil-kin, terkin, k›r-k›n, kirkin (OTWF 327-329), tar-ka (OTWF 381).
Benzer ﬂekilde -gAn ekinin -kAn allomorfu da är-kän kelimesinde görülmektedir (OTWF 383). Ayn› ekle türetilmiﬂ sor-gan, tur-gan
ve yar-gan gibi kelimelerde -gAn ekinin /g/ ile görülmesi, ancak bu
kelimelerin /rg/ > [rk] de¤iﬂiminden sonra türetilmiﬂ olmalar›yla
aç›klanabilir.
Bu durumda, kelimenin *yugur- fiilinden -gAn yap›m ekiyle
türetildi¤i söylenebilir. -gAn eki; ET kapgan “kapan”, tik(k)än “diken” ve bazgan “demirci çekici” gibi araç isimleri türeten bir yap›m
ekidir (OTWF 382-387). *yugur- fiili için öngörülen en uygun anlam, “örtmek, kaplamak”t›r. Bu yüzden, *yugur- fiili, ET yugur“yo¤urmak” fiiliyle özdeﬂtirilemez.
Geçiﬂli *yugur- fiilinin muhtemel geçiﬂsiz kökü *yug-, bizce
Klasik Mo¤olca dug-tui “cover, case, wrapping; cover of a book, en-

180 • Yorgan Kitab›

velope” ve dug-ulga7 “helmet” (Lessing 1995: 271) kelimelerinin de
köküdür. KM dug-ulga kelimesinde görülen -(U)lgA eki, Mo¤olca
bir ektir; ancak Mo¤olcada fiilden isim türeten bir -tUi eki yoktur.
Bu yüzden, Mo¤olca dugtu-i kelimesinin Türkçe *∂ug-tu ﬂeklinden
geldi¤i iddia edilebilir. Bu durumda -tU eki de Türkçe bir ektir. Bu
ek, Eski Türkçe -dU ~ -tU (krﬂ. ET tamtu) ekiyle bir ve ayn› olmal›d›r.
Yukar›da söylenenler ›ﬂ›¤›nda, ET yugurkan kelimesinin etimolojisi ﬂöyle gösterilebilir:
‹T *∂ug- “örtmek, örtülmek” (→ Mo¤olca *dug-) > AT *yug“örtülmek” > *yug-ur- “örtmek” > *yugur-gan “örten (bir ﬂey)” > ET
yugurkan “yorgan”.
Baz› Türk Lehçelerinde Yast›k ve Yorgan Yerine Kullan›lan
Kelimeler
Türk lehçelerinde yast›k yerine kullan›lan bir kelime ﬂudur: Tuvaca s›rt›k, Tuva a¤›zlar› ve Tofaca s›st›k (ESTYa IV: 155). Räsänen’in (1949: 187) iddias›n›n aksine, s›st›k kelimesi ilerleyici benzeﬂmeyle s›rt›k’tan geliﬂmiﬂtir ve yastuk kelimesinden gelen Yak. s›tt›k
ile hiçbir ba¤lant›s› yoktur. Bütün bu kelimeler ortak bir *s›st›k kökünden geliyor olsalard› bu kelimenin Yakutçada ›tt›k olarak görülmesi gerekirdi.
S›rt›k “yast›k” kelimesi, s›rta- “baﬂ›n alt›na koymak” fiilinden
türetilmiﬂ olmal›d›r (Eren 1999: 443).
Türk lehçelerinde yast›k yerine kullan›lan di¤er bir kelime ise,
Kzk. Kkalp. köpﬂik “yast›k” ve Bﬂk. küpsek “(küçük) yast›k” sözcü¤üdür. Bu kelimeler, DLT (O¤uz) köpçük “eyer minderi” sözcü¤üne
geri gitmektedir. Clauson (EDPT 688), bu kelimenin semantik olarak DLT köpen “devenin üzerine konan kal›n örtü; semer veya böy- “ﬂilte, minder” ile ba¤lant›l› ollesi bir hayvan koﬂumu” ve köpsün
7

Mo¤olca dug-ulga “mi¤fer, tolga” kelimesinin *dug- “ört(ül)mek” köküyle semantik
ba¤› aﬂikârd›r: Mi¤fer, baﬂ› örten ve koruyan bir nesnedir.
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du¤unu ancak bu ba¤›n morfolojik aç›dan aç›klanamayaca¤›n› belirtmektedir. Köpçük ve köpen kelimelerinin *köp isminden +çXk ve
+An ekleriyle türetildi¤i düﬂünülebilir. Tuv. köve- (< *köp+e-) “sermek” fiili de büyük ihtimalle ayn› kökten türemiﬂtir (ESTYa V: 115116).
Türk lehçelerinde yorgan yerine kullan›lan kelimeler ﬂunlard›r:
Kzk. körpe “yorgan”, K›rg. körpö “yorgan”, Özb. korpa “pamuklu
yorgan” (ESTYa V: 116-117). Seydakmatov (1988: 158), K›rg›zca körpö kelimesinin kökenini Arapça ¿ar‚f “kuzu” kelimesine dayand›rmaktad›r. Ancak bu etimoloji pek ikna edici de¤ildir.
Bu yüzden, bu sözcü¤ün tarihi Türk lehçelerinde ilk olarak
D¬v®nü Lug®ti’t-Türk’te geçen körpe “geç filizlenmiﬂ, geç olgunlaﬂm›ﬂ, yeni do¤muﬂ” kelimesiyle bir ve ayn› oldu¤u ve “yorgan” anlam›n›n geç bir semantik geliﬂim oldu¤u kabul edilmelidir. Bu semantik de¤iﬂim ﬂöyle gösterilebilir: “yeni do¤muﬂ hayvan” > “yeni do¤muﬂ kuzu” > “kuzu pöstekisi8, kuzu pöstekisinden yap›lm›ﬂ
örtü” > “yorgan” (TMEN III: 1673).
K›saltmalar
Alt: Altayca
AT: Ana Türkçe
Az: Azeri Türkçesi
Bﬂk: Baﬂkurtça
Çuv: Çuvaﬂça
DLT: D¬v®nü Lug®ti’t-Türk
Dolg: Dolganca
ET: Eski Türkçe
Gag: Gagauzca
Hak: Hakasça
Hlç: Halaçça
‹T: ‹lk Türkçe
8

Codex Cumanicus’ta körpe kelimesine verilen anlam “lamuel” yani “kuzu pöstekisidir” (Grønbech 1942: 155).
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K›rg: K›rg›zca
Kkalp: Karakalpakça
KM: Klasik Mo¤olca
Kzk: Kazakça
Tat: Tatarca
Tkm: Türkmence
Tof: Tofaca
Özb: Özbekçe
Tuv: Tuvaca
Yak: Yakutça
Yeni Uyg: Yeni Uygurca
Kaynaklar
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‹nançlar

Yatak ve Yorgan Etraf›nda Geliﬂmiﬂ
Halk ‹nanmalar›
Yaﬂar Kalafat*

Halk inanmalar›nda yorgan çok kere yata¤›n bir parças›d›r.
“Misafire yatak aç›ls›n”, “Yataklar yerde kald›, toplan›ls›n”, “Çocuk yata¤›n› ›slatm›ﬂ” denilirken, özellikle döﬂek de¤il, yorgan› ve
yast›¤› ile yatak kastedilir. Gelin yata¤›, çocuk / bebek yata¤›, ölü
yata¤›, konuk yata¤›, lohusa yata¤›, sünnet yata¤›, k›rkl› yata¤›, k›zam›kl› yata¤›, gibi tamlamalarda da keza yast›k da anlat›lm›ﬂ olur.
Yorgan, yatak tak›m›n›n bir parças›d›r.
Anadolu Türk kültür co¤rafyas›nda bebe¤in ilk tak›m›n› k›z
evi, k›z taraf› yapar. Bu tak›m›n içerisinde yorgan›, yast›¤› ve örtüleri ile beﬂik tak›m›, bebek giysileri ve benzeri ﬂeyler de vard›r. Gelmesi beklenilen bebek k›z ise bu tak›m pembe, erkek ise mavi renkli olarak haz›rlan›r.1 Sünnet yata¤›, çok kere ak olur.
Yatak tak›mlar›n›n rengi hastal›klarla da iliﬂkilendirilmiﬂtir.
K›zam›k olan çocu¤un yatak tak›m› k›z›l renkli kumaﬂlardan yap›l›r. Sar›l›k tedavisinde de sar› renkli örtüler ve yayg›lar kullan›l›r.2
*
1

2

Dr. Yaﬂar Kalafat, Ankara.
Yaﬂar Kalafat, Do¤u Anadolu’da Eski Türk ‹nançlar› ‹zleri, 6. bask›, Berikan, Ankara
2010.
Yaﬂar Kalafat, Türk Halk ‹nançlar›nda Renkler, Berikan, Ankara 2012.

188 • Yorgan Kitab›

Güney ve Kuzey Azerbaycan’da, Aras Vadisi’nde Kuzey Do¤u
Anadolu ile Van bölgesinde bebek dünyaya geldi¤inde onu bet nazardan, cinlerden, ﬂeytanlardan korumak için yast›¤›n›n alt›na konulan nesnelerin aras›nda tuz ve çörek / ekmek de vard›r. Bu iki
nesne yörede genel koruyucu olarak bilinirler.3
Al Kar›s› ve Kara Basan’dan korunmak için yata¤›n sadece
üzerinde yat›lan aksam›nda de¤il müﬂtemilat› ile bütünü etraf›nda
tedbir al›n›r. Al kar›s›ndan korunmak için lohusan›n yast›¤›nda,
baﬂ ucunda, yatmakta oldu¤u karyolan›n etraf›nda ve yata¤›n bulundu¤u odada baz› koruyucu tedbirler al›n›r. Bunlardan öncelik
yast›k ve baﬂ ucu k›sm›ndad›r. Bu tedbirler eﬂikte ateﬂ yak›lmas›ndan, erkek at kiﬂnetilmesinden, akarsu hançerlenmesinden baﬂlat›lm›ﬂ olsalar da, hastaya rahats›zl›k verecek olan kara iyenin onun
gö¤sünün üzerine oturdu¤una a¤z›n› kapatt›¤›na inan›l›r. Bu itibarla tedbirlerin yo¤unlaﬂmalar› da bu bölgede olur.
Kara iyelerden lohusan›n korunmas› için yast›¤›n›n alt›na demir, tuz, sar›msak, üzerlik, ekmek, silah, i¤ne türü nesneler konulur. Bu ﬂeyler giderek yerlerini koruyucu dualara b›rakm›ﬂlard›r.4
Farkl› kara iyeler için uygulanan korunma yöntemleri de çok
kere ayn›d›r. Genel koruyucu olarak demir aksamlar, çeﬂitli kesici,
delici alet ve silahlar, i¤ne, so¤an, sar›msak, bazen tuz çok kere
Kur’an-› Kerim ve ondan al›nm›ﬂ baz› ayetler, palto gibi erkek giysisinin oldu¤u bilinir. Bunlar daha ziyade korunacak kimsenin yatt›¤› yerde kullan›l›rlar. Korunacak lohusas›n›n yata¤›n›n etraf› iple
ba¤lan›r.
Hasananl› Halk inanmalar›ndaki bir di¤er kara iye de “Mêrîstê” yani “yataklar›n kocas›”d›r. Yatak yüklüklerinin üzerinde yaﬂad›¤›na inan›l›r ve bununla daha ziyade haylaz çocuklar korkutulur.5 Ahlat halk inanmalar›nda yatak yüklükleri tekin say›lmazlar.6
3
4

5
6

Yaﬂar Kalafat, Türk Halk ‹nançlar›nda Beslenme, Berikan, Ankara 2012.
Yaﬂar Kalafat, “Do¤u Anadolu’da Kara ‹yeler ve Onlara dair Halk ‹nançlar›” VIII.
Milletleraras› Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kas›m 2011.
Kaynak kiﬂi: Kerem Karakurt.
Kaynak kiﬂi: Esma Gülbahar, Ahlatl› 50 yaﬂlar›nda, lise mezunu ev han›m›.
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Geçmiﬂte Kars’ta “Ses Alan” diye bilinen bir kara iyenin varl›¤›ndan bahsedildi¤ini hat›rl›yoruz. Geceleri bilhassa eﬂi¤in d›ﬂ›nda
ba¤r›ﬂarak konuﬂan genç k›zlar› korkutmak, yatma saati geldi¤i
halde uyumayan ve yatakta sesli a¤layarak gürültü yapan çocuklar› uykuya yönlendirmek için bu iye uyar› unsuru olarak kullan›l›rd›. Keza Tatar Türk halk inançlar›nda da birçok kara iyenin varl›¤›ndan hareketle çocuklar korkutularak uslu olmalar› sa¤lanmak
istenirdi.
Hakkâri'de, Al basmas›n diye, yorgana i¤ne bat›r›l›r. Ayr›ca,
lohusa yata¤›n›n yan›na, k›rk› ç›k›ncaya kadar süpürge b›rak›l›r.
Böyle yap›l›rsa, o kiﬂiyi Alkar›s›'n›n basmayaca¤›na inan›l›r. Anadilleri Kürtçe olan Pinyaniﬂ ve Ertuﬂi aﬂiretlerinde anneyi al basmas›n diye, onun baﬂ ucuna, yast›¤›n yan›na üzerine i¤ne bat›r›lm›ﬂ
so¤an konur. Annenin yan›na makas b›rak›ld›¤› olur. Bebe¤in baﬂ
ucuna ise Kur’an-› Kerim veya Yasin suresi koyulur.7 Türk kültürlü halklarda süpürge s›radan bir bitki olmay›p, sadece onun etraf›nda8 so¤an9 ve sar›msakta10 da oldu¤u gibi baz› inançlar oluﬂmuﬂtur.11
Do¤u Anadolu yöresinde de Alkar›s› ile ilgili inançlar çok yayg›nd›r. Kimi yerlerde Alkar›s›, Karakura diye ayr›ﬂ›r ki bize göre
do¤rusu da budur. Meselâ, Erzurum ve Erzincan çevresinde Alkar›s› lohusa kad›nlara de¤il, ah›rda yatan atlara musallat olurmuﬂ.12
Bu iye gece ah›ra girip atlar›n yelelerini örmekten hoﬂlan›rm›ﬂ.13
Do¤u Karadeniz’de çorap, pantolon gibi belden aﬂa¤›ya ait giysileri yata¤›n›n alt›na koyarak uyuyan kimseleri kara kuran›n basaca¤›na inan›l›r.
7

8
9
10
11
12
13

Yaﬂar Kalafat, Harezm’den Hakkâri’ye Hakkâri’den Golan’a, Türk Kültürlü Halklarda
Halk ‹nançlar›, Berikan, Ankara 2009, s. 86.
Age.
Age.
Age.
Age.
N. Sar›, “Erzurum'da Alkar›s›”, Halkbilgisi Haberleri, Say› 8, ‹stanbul 1930, s. 11-13.
C. Öztelli, “Albast›, Alkar›s› Koruma ve Tedavisi”, Türk Folklor Araﬂt›rmalar›, S. 209,
1966, s. 42-61.
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Karabasan, genellikle erkek görünümündedir ama bazen bir
gölge veya kara kedi ﬂeklinde de ortaya ç›kar. Baﬂ›nda bir kasketinin oldu¤u söylenir. Uyuyan insanlar›n üzerine do¤ru süzülüp
a¤›zlar›n› kapatarak bunlar›n nefes almas›n› güçleﬂtirir. Ancak, sol
avucunda üç delik vard›r, baz› insanlar›n bu deliklerin sayesinde
nefes alarak kurtuldu¤una inan›l›r. Karabasandan korunmak için
birçok yerde yata¤›n alt›na i¤ne, b›çak gibi metal bir ﬂey konur veya baﬂ yast›¤a konulmadan evvel muayyen sureler okunur. Ayr›ca
karabasana “Denizdeki kumlar›, gökteki y›ld›zlar› say gel” denildi¤i vakit de hemen gidece¤i söylenir. Uyku s›ras›nda karabasan›n
üzerine okunmuﬂ bir kilitli i¤ne tak›l›r veya baﬂ›ndan kasketi çal›n›rsa, hiçbir yere kaçamayaca¤›na inan›l›r. Baz› yöre halk›n›n inanc›na göre, karabasan› yakalay›p bir dilek tutanlar›n dile¤i kabul
olur.
Kara iyelerin karyola ile iliﬂkisini anlatan bir Emirda¤ a¤›t›nda:
“Topa¤ev tutard› halat urganl›
Karyolada yatar balâ yorganl›
Hocaya da gider eli kurbanl›
Kurbanlar olurum Cerci day›ma
Güzel gelinlerin harc› day›ma”14 denilmektedir.
Harput’ta Kamos’a ya da Karakura’ya atfedilen, yatmakta
olan insan›n üzerine çullan›p onu nefessiz b›rakma özelli¤ine sahip
kötü varl›k, Do¤u Karadeniz’de “Kara Koncolos” olarak da bilinir.”15 Karabasan’a “H›b›lik / G›bilik” (Malatya), “Kapoz” (Bingöl),
“Kâbus”, “Abdülmay” (Adana), “Caz› / K›r›m Caz›s›, May›sa, Hobur-Ubur, Da¤ adam›, Cika, Davaro / A¤›rbasan” (Do¤u Karadeniz) vs. gibi isimler de verilir. Ayn› yarat›k Hendek’te “Karabasan”,
“A¤›rbasan”, “Congul” ve “Koncolos” gibi isimlerle de bilinir.16
14

15

16

Ömer Faruk Yald›zkaya, “Emirda¤ Yöresi A¤›tlar›” A¤›t Kitab›, ed. Emine Gürsoy
Naskali, A¤›t Kitab›, Kitabevi, ‹stanbul 2011, s. 95-107.
Yaﬂar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatlar›, Kabalc›, ‹stanbul 2010, s. 57, krﬂ Turgay Kabak age.
Esma ﬁimﬂek, “Hendek Efsaneleri Üzerine Bir De¤erlendirme”, I. Uluslararas› Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 2006, krﬂ. Turgay Kabak, age.
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Ardanuç-Artvin yöresinde yat›l› misafir olarak ilk defa gidilen
evde bekâr gençlerin bilhassa k›zlar›n yast›klar›n›n alt›na anahtar
koyarlarsa rüyalar›nda evlenecekleri kimseyi göreceklerine inan›l›r.17
Aras vadisi, Van ve Bitlis Türk kültür bölgelerinde ilk gece kal›nan evde yast›¤›n alt›na ekmek konulmas› halinde görülecek rüyan›n ç›kaca¤› inanc› vard›r. Bu çevrede yast›¤›n alt›na ayna konulmas› halinde ise bekârlar›n evlenecekleri kimseyi rüyalar›nda görecekleri inanc› yayg›nd›r.
Ayna Türk kültürlü halklar›n halk inançlar›nda gelece¤i okumada arac› olarak da kullan›lan bir vas›ta olarak bilinir. Onu görünmeyeni gösterebilen s›rl› bir cam olarak tan›mlarlar. Ayna etraf›nda onun bu içeri¤ini gösteren çok inanç birikmiﬂtir.18
Halk sözlü kültüründe yast›k-rüya-aﬂk aras›nda kurulan iliﬂkinin çok say›da örne¤i vard›r.
“Develer katar katar,
Sevdi¤im tahtta yatar
Öyle bir sevdi¤im var
O uyan›r ay batar”
Görülen kötü rüyalar›n hayra yorulmalar› ad›na baﬂ, yast›ktaki konumun tersi istikametinde konur. Sa¤a do¤ru yat›lm›ﬂ ise sola do¤ru yat›l›r. Rüyalar›n hayra yorumlanmas› için ayr›ca onlar
akarsuya anlat›l›r veya Ayetelkürsü okunur. Görülen rüyan›n ayn›s›n›n sevgili taraf›ndan da görülmesi isteniyor ise, yast›k ters çevrilir, alt› üstüne getirilir ﬂeklinde de inançlar vard›r. Alt›n› üstüne getirme sözlü kültüre de yans›m›ﬂt›r;
“Ocak baﬂ›nda minder
Alt›n› üstüne dönder
17

18

Kaynak kiﬂi: Ülkü Ünal, halkbilim araﬂt›rmac›s›, 50 yaﬂlar›nda, Artvinli, yüksek
tahsilli.
Yaﬂar Kalafat “Halk ‹nançlar›nda Hususiyle Tahtac›larda Ayna”, 1. Akdeniz Yöresi
Türk Topluluklar› Sosyo-Kültürel Yap›s› (Tahtac›lar) Sempozyumu (26-27 Kas›m 1993
Antalya), Ankara 1995, s. 75-107.
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‹ki gözüm sevdi¤im
Mektubunu tez gönder.”19
Halk inanmalar›nda “ters” etraf›nda bir kot oluﬂmuﬂtur.20
Kuzeydo¤u Anadolu ve Kuzey Azerbaycan Türk Kültür co¤rafyas›nda bebe¤in kesilen ilk t›rnaklar› bazen yast›¤›n içine koyulur, bazen de meyve veren a¤ac›n dibine gömülür. Bu uygulama
gelecekte bebe¤in r›zk›n›n bol olmas› inanc› ile ba¤lant›l›d›r.21
Halk inanmalar›nda t›rna¤›n uluorta saç›lmas›n›n sak›ncas›na
inan›l›rken bunlar çok kere el-ayak de¤meyecek uygun yerlere gömülme ﬂeklinde yok edilir. T›rna¤›n ve saç›n saç›lmamas› gerekti¤i
inanc› Kuzey Türk kültür bölgesinde de vard›r. Burada yaﬂamakta
olan inanca göre saç ve t›rnak kökleri kut yata¤›d›rlar, çi¤nenmeleri do¤ru olmayaca¤› için saç›lmamalar› gerekir. T›rna¤›n yast›k içine koyuldu¤unu biz ilk defa bu tespitle ö¤reniyoruz. ‹ç Anadolu’nun k›rsal kesiminde ilk saç›n kesilen k›sm›n›n alt›nla tart›l›p
karﬂ›l›¤›nda fakire sadaka verilmesinden sonra bu saç›n çocu¤un
yast›¤›n›n içine konuldu¤u ve baz› yörelerde de sünnetin kesilen
parças›n›n kurutulduktan sonra saklan›p sahibi damat olunca yast›¤›n›n içine konuldu¤u ﬂeklindeki inançlar ise, fazla yayg›n de¤ildirler.
Meyveli a¤açlar›n altlar›n›n kutlu yerler olduklar› inanc› oldukça yayg›nd›r. Bu kuttan yararlanmak için baﬂka uygulamalar
da yap›l›r. Keza sütü bol ine¤in bereketinden yararlanmak için de
uygulamalar vard›r. Mesela bir nar meyvesi öyle ineklerin alt›ndan
sa¤dan sola do¤ru geçirilir. Böylece o nar a¤ac›n›n meyvesinin k›rm›z›, tatl› olaca¤›na inan›l›r.

19

20

21

Esra Pilav, “Nevﬂehir Manileri”, Nevﬂehir Halk Kültürü Araﬂt›rmalar›, ed. Adem
Ö¤er, Nevﬂehir 2011, s. 127-141.
Yaﬂar Kalafat “Türklerin Dini Tarihi Türk Halk ‹nançlar›nda (Ters Motifi)” Prof.
Dr. Abdurrahman Çayc›’ya Arma¤an, Ankara 1995, s. 297-307; Türk Dünyas› Tarih
Dergisi, Mart 1997 S. 123, s. 15-19.
Türkan Qadizade, ‹slama Gederki Adetlar, ‹nanmalar ve Merasimler (Nahç›van Metariallar› Esas›nda), Bak› 2006.
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Bitlis’in anadili Arapça olan Sego aﬂiretinde, uyuyan kimseleri
al / hal basmas›n diye onlar›n yast›klar›n›n alt›na gevﬂen konur.22
Nevﬂehir yöresinde yeni do¤an çocu¤un yast›¤›n›n alt›na b›çak koyulur ise çocu¤un büyüyünce zeki olaca¤›na inan›l›r.23
Yast›k altlar› muska gibi korunma vas›talar›n›n konulma
yerleri olarak bilinir. Buralara ﬂirinlik muskalar› ve tats›zl›k ç›kar›c› muskalar konur. Ak büyü ve kara büyünün izlerinin ilk arand›¤› yer yataklarda yast›k altlar›, evlerde kap› eﬂi¤inin alt› ve üstüdür.
Artvin-ﬁavﬂat’›n Atalar köyü Köknar mevkiinde geniﬂ bir düzlük ve burada Tepede taﬂlarla çevrili birkaç mezar vard›r. Bu alanda hoca ya¤mur duas› yapt›r›r, köylüler de toplu halde “âmin” derler. Burada kurban olarak bir koyun kesilir ve eti birlikte yenir. Niyet tutulup uykuya yat›l›r. Gençlerin k›smetlerinin aç›lmas› için buradaki yat›r mezar›ndan toprak al›n›p yast›¤›n alt›na konur. Ayr›ca
derdi, s›k›nt›s› olan kiﬂilerin yast›¤›n›n alt›na di¤er kiﬂilerce mezardan al›nan toprak gizlice koyulur. Görülen rüyalar yorumlan›r, ona
göre hareket edilir.
Halk inanmalar›nda yak›nlar› taraf›ndan yap›lan baz› uygulamalar›n ilgili kimse taraf›ndan bilinmesi istenilmez. Onlar›n bilgisinin d›ﬂ›nda yap›lmas›nda bir hikmet aran›r ve yap›lan iﬂlem, s›rr› bozulmas›n diye sakl› tutulur.24
Mezar topra¤›, mezarda yatan ulu bir zat ise bu toprak ulu kiﬂinin ululu¤undan kaynaklanan kutu taﬂ›yan bir vas›tad›r. ﬁeyhin
tespihinde hikmet aran›lmas› türünden bir içeri¤i vard›r. Gurbetteki mezar topra¤›na vatan topra¤› katmak s›lay› rahim kapsam›nda
hasret giderme içerikli olmal›. Ölen babalar›n›n ac›s›n› aﬂamayan
çocuklar›n yorganlar›na babalar›n›n mezarlar›ndan al›nm›ﬂ toprak
22

23

24

Kaynak kiﬂi: ﬁekernaz Çelik, 65 yaﬂlar›nda okuryazar olmayan Gölbaﬂ› / Serigoli
köyünde ev han›m›.
Turgay Kabak, “Nevﬂehir Yöresi Halk ‹nan›ﬂlar›”, Nevﬂehir Halk Kültürü Araﬂt›rmalar›, ed. Âdem Ö¤er, Nevﬂehir 2011, s. 155-169.
Yaﬂar Kalafat - Ülkü Önal, “Geçmiﬂten Günümüze Karﬂ›laﬂt›rmal› Artvin Halk
‹nançlar› Kültürü-Yat›rlar” E¤itim Oda¤›nda Artvin Sempozyumu 31 May›s-02 Haziran 2012 Artvin.
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serpilir. Mezar topra¤› herhangi bir mezara ait ise üzerine serpilen
uyumakta olan kimseyi derin uykuya sevk etti¤ine inan›l›r.
Anahtar ve kilit halk inançlar›nda daha ziyade gençlerin k›smetleri konusunda gelece¤i açma veya ba¤lama ile ilgili büyü vas›tas› olarak bilinir. Anadolu’da Selaya karﬂ› “kilit açma” uygulamalar› vard›r. Büyü amac›yla anahtar okunup fenal›k yap›lmak istenilen evin eﬂi¤inin alt›na gömülür, kilit kapat›l›p akarsuya at›l›r. Büyü bozmak için de bu yöntemlerden yararlan›l›r. Balkanlarlarda
Makedonya’da türbelere k›smet açmak üzere anahtar konulur. Güney Türkistan bölgesinde Mezar› ﬁerif’te Hz. Ali’nin türbesinin bulundu¤u mekânda gelece¤i tahmin için “kilit sürülür”. Bu amaçla,
burada bir demir eksen üzerinde bulunan asma kilitlere niyet tutularak ileri geri sürülmeleri sa¤lan›r. ‹ran Türk kültür bölgelerinden
Kümbet-i Kabus’ta ayn› düzenlemeyi hat›rlatan cami çeﬂmeleri
vard›r.
Yorgan Türk kültürlü halklarda örten, saklayan, koruyan, s›¤›n›lan bir örtü, kalkan, bar›nakt›r. Bu, yorgan›n genel özelli¤idir.
Esasen yatak sadece üzerinde yat›lan minder türünden bir nesne
de¤ildir. “Yatak çi¤nenmez” denilir. Yast›¤a ayakla bas›lmas› kesinlikle istenilmez. Yast›¤a baﬂ konur. Çiftler bir ömür ayn› yast›kta kocalmak isterler. “Nikâhta keramet vard›r hele ayn› yast›¤›
paylaﬂs›nlar” denir. “S›rt›na yast›k koymak” sadece rahat ettirme,
bir a¤›rlama türü de¤ildir. S›rta yast›k, bir itibar ve güven niﬂanesidir.
Erzurum, Kars, Bayburt yörelerinde çiftlerin özel yataklar›nda baﬂka kimse yat›r›lmaz. Baﬂka erkek sokulmaz. Çok itibarl› misafir dahi olsa o yatak “kar›-koca yata¤›d›r”, “alt›ndan yata¤› vermiﬂ olmak” büyük fedakârl›kt›r, ancak anne ve baba için yap›l›r.
Alt›ndan yata¤›n› çekip almak büyük zulüm ve hakaret say›l›r.
Erzurum’da yatak odas› kap›s›n›n aç›k b›rak›lmayaca¤› inanc›n›n
oldu¤unu hat›rl›yoruz. Çiftlerin yatak odalar›n›n kap›lar›n›n ayr›ca perdesi olurdu. Kap›y› açan bir yabanc› do¤rudan yata¤› göremezdi.
Azerbaycan co¤rafyas›nda “baﬂ›na dönme” inanç ve uygulamas› bir sa¤altma türü olarak bilinir. “Önünde ölem / öleyim”, u¤-

Emine Gürsoy Naskali • 195

runda öleyim”, “senin yerine ben can›m› vereyim” gibi anlamlar›
vard›r. Hasta çocu¤u veya erinin baﬂ›na dönecek kad›n kiﬂi onun
yata¤›n› odan›n orta yerine çeker ve bütün gece boyu eﬂinin veya
yavrusunun yatmakta oldu¤u o yata¤›n etraf›nda a¤layarak döner
ve eﬂinin de¤il kendisinin can›n›n al›nmas›n› ister. Duas›n›n kabul
görmesi halinde eﬂi, çocu¤u veya hasta olan, baﬂ›na dönülen kimse
sa¤l›¤›na kavuﬂur ve baﬂ›na dönen kimse nefesini teslim eder. ‹nanca göre ölüm hasta olana de¤il baﬂa dönene gelmiﬂtir.
Nahç›van bölgesinde kar›n bereket örtüsü oldu¤unu anlatan
bir dörtlükte:
“Büyük çile, nar çile
A¤ gül üste gar / kar çile
Tarlalara yorgan ol
Bahçelere bar çile”25
denilirken, Anadolu co¤rafyas›nda da:
“Ç›kr›¤›n urgan›y›m
Üstüyün / üstünün yorgan›y›m
Hangi yoldan gelirsen gel
O yolun kurban›y›m” denilmektedir.
Çilleler büyük çille ve küçük çille olmak üzere Türk halk takviminde önemli yer tutarlar. “Çille kovulmas›” uygulamalar› yap›l›r. ‹ran’›n Karapapah Türklerinde dört Çarﬂamba’dan birincisi
“Yalanc› Çarﬂamba”, ikincisi “Do¤rucu Çarﬂamba”, üçüncüsü “Kara Çarﬂamba”, dördüncüsü “Pay / Hediye Çarﬂamba” olarak bilinir. Birinci Çarﬂambada gençler tepelerde ateﬂ yakarlar, havaya silahla ateﬂ ederler ve buna “Çille Kovmas›” denir. Böylece tabiat›n
yorgan› aç›lm›ﬂ olur.
Dü¤ünü olacak k›z›n çeyizi haz›rlan›rken, yorgan› kaplan›rken ilk i¤neyi anal› babal› birisinin bat›rmas› gerekti¤ine inan›l›r.
25

Türkan Qadirzade, ‹slama Gaderki Adetler, ‹namlar ve Merasimler (Nahç›van Materiallar› Esas›nda), Bak› 2006.
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Anal› babal› kimselerin u¤urlu olduklar› inanc› yayg›nd›r.26 Anadolu ve Azerbaycan co¤rafyas›nda gelin k›z›n k›nas›n›n kar›lmas›nda, gelin odas›n›n ilk görülmesinde “Baﬂ› Bütöv / Baﬂ› Bütün”
han›m aran›r. Bu iﬂe, evli ve eﬂi hayatta olan han›mlar uygun görülürler.
Halk inançlar›nda ailenin ilk çocu¤una, ilk k›z çocu¤una iliﬂkin inançlar vard›r. Keza “kal›¤” diye bilinen evlenmesi gecikmiﬂ
k›zlar, dul kalm›ﬂ han›mlar, çocu¤u olmayan ve “kör ocak” diye bilinen kimseler bilhassa han›mlar için u¤ursuzluk ile ba¤lant›l› birtak›m inançlar vard›r. ‹slamiyet ise yetimlere, öksüzlere ve himayeye muhtaç olanlara ﬂefkatli davran›lmas›n› gerekli görür. Özellikle
yetimler için getirilmiﬂ koruyucu hükümler vard›r. Bu türden bilgileri kiﬂio¤lu kültü içerisinde ele almak mümkündür. Kiﬂinin er kiﬂi
veya kad›n kiﬂi oluﬂu içerdi¤i kiﬂiye özel kuvve belki iye kiﬂilerin
çeﬂitli halleri ile de fakl›l›k içeren özellikler taﬂ›yabiliyor. Mesela
“K›rkl› Anne” bunlardan birisidir.
Çiftlerin evliliklerinin ilk gününde onlara ait özel yatakta daha
onlar yapmadan evvel erkek çocu¤un yat›r›l›p yata¤›n içinde yuvarlanmas› istenir. Böylece yeni evlilerin ilk çocuklar›n›n erkek olmas› dilenilmiﬂ olur. Adeta erkek çocuktan yata¤a bir ﬂeylerinin
belki kokunun sinmesi istenilir. Kültür co¤rafyas›n›n baz› yörelerinde bu uygulama ayn› amaçla gelinin kuca¤›na erkek bebek verilmesi ﬂeklinde de yap›l›r.
Trabzon, Kars ve Bitlis’ten yap›lm›ﬂ tespitlerde çocu¤u yaﬂamayan anne adaylar› çok çocuklu annelerin beﬂiklerini bebekleri
hayatta iken ödünç al›r, bebeklerinin ölmemesi için o beﬂikte büyütmek isterler. Bu uygulama erkek çocuk istemi ile çok o¤lu olan
ailenin beﬂi¤i al›narak da yap›l›r.
Türk kültürlü halklar›n halk inançlar›nda bebe¤in hayat›n›
tehdit eden, onu hasta edebilen, ölümüne yol açabilen baz› görünmeyen güçlerin ve ayn› zamanda keza koruyan güçlerin beﬂik, me26

Kaynak kiﬂi: Ülkü Ünal, halkbilim araﬂt›rmac›s›, 50 yaﬂlar›nda, Artvinli, yüksek
tahsilli.
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ni, sal›ncak olabilece¤i inanc› vard›r. Bunun en tipik örne¤ini Türkmenistan ve bilhassa Özbekistan’da Beﬂik Toylar›’nda görmekteyiz. Özbekistan’da bebek beﬂi¤ine konurken beﬂi¤in sa¤›nda ve solunda karﬂ›l›kl› oturan birisi bebe¤in annesi iki han›m “ald›m-verdim” veya “satt›m-ald›m” uygulamas› yapar. Bu pratikte bebek
temsili olarak sat›l›r ve bu sat›ﬂta belirli sözler 3 defa tekrarlan›rlar.
Böylece inanca göre bebe¤in kara güçler taraf›ndan sahipsiz san›l›p
sahiplemeye kalk›ﬂ›lmas› önlenilmiﬂ olur. Bu inanc›n izlerini ninnilerde de görmek mümkündür.27
Müsibyan, Kand›ra çevresindeki Manav Türkmenlerinde bebekleri bo¤du¤una inan›lan bir kara iyedir.28 Bu türden özellikle
bebeklere musallat oldu¤una inan›lan baﬂka kara iyeler de vard›r.
Anadolu co¤rafyas›nda bilhassa Do¤u Karadeniz ve Do¤u
Anadolu’nun Bitlis ve Van çevresinde boﬂ beﬂik sallanmaz; “bebek
hastalan›r, sanc›lan›r” denir. Boﬂ iken sallan›lan beﬂi¤e görünmeyen baz› varl›klar›n binebilece¤i, sahiplenebilece¤i inanc› vard›r.
Bu itibarla bu güçlerden bebe¤i koruma ad›na bebek ninnisine besmele ile konulur. Besmele yer yata¤› serilirken, ham yatak misafire
aç›l›rken de çekilir.29
Do¤um ve evlilikte oldu¤u gibi ölüm-yatak ba¤lant›l› inançlar
da vard›r. Ölüm, sözlü kültürde “yata¤›n boﬂ kalmas›” ﬂeklinde anlat›l›r.
“Düreyeme ald›m all› ferace
G›z›m seni sald› idim ilaca
Gurbanlar olurum Sar› Dürüye’m
Yata¤› boﬂ kald› bu gece”30
27

28
29

30

Yaﬂar Kalafat, Abay’›n 150. Y›l›nda ‹pek Yolu Güzergâhlar› Bay›r-Bucak / Nahç›van /
Türkmenistan / K›rg›zistan / Kazakistan / Özbekistan / Kuzey Afganistan (Güney Türkistan), Ankara, 1997.
Iﬂ›l Altun, Kand›ra Türkmenlerinde Do¤um, Evlenme ve Ölüm, ‹zmit 2004, s. 110.
Yaﬂar Kalafat, ‹slamiyet ve Türk Halk ‹nançlar›, Türk Kültürlü Halklarda Halk ‹nançlar›, Berikan, Geniﬂletilmiﬂ 2. bask›, Ankara 2009.
Seher Atmaca, “Nevﬂehir A¤›tlar›”, Nevﬂehir Halk Kültürü Araﬂt›rmalar›, ed. Âdem
Ö¤er, Nevﬂehir 2011, s. 105-125.
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Ölen kimsenin yata¤›n›n serili oldu¤u yere ölü defin için götürünce taﬂ konur. Ölünün ruhu geri gelip yaﬂayanlar› böylece rahats›z etmez inanc› vard›r. Baz› yörelerde de bu uygulama ile ölüme
yol açan iye yerinde a¤›r olsun, tekrar gelmesin, baﬂka ölüm olmas›n istenilmiﬂ olur.
Ölünün tabutu mezara indirilmeden zemine bir örtünün konuldu¤u, yatak ve benzeri eﬂyalar›n da mezara indirildi¤i görülür.
Bu inanç ölümle hayat›n öteki âlemde devam edece¤i inanc› ile ilgili olmal›. Böylece ölen kimsenin rahat etmesi amaçlanm›ﬂ olmaktad›r. Bu uygulama daha ziyade bir k›s›m Alevi-Bektaﬂi inançl›
Müslüman kesimde görülür. Bu uygulaman›n eski Türk defin gelenekleri ile iliﬂkilendirilmesi mümkündür. Bu tema da sözlü kültürde a¤›tlara yans›m›ﬂt›r.
“At›n dorusun saymazd›
Kardeﬂim binerdi k›ra
Çarﬂafl› yatak be¤enmez
ﬁimdi kondu kara yere”31
“Uzun olur develerin urgan›
K›sa geldi Leylefer’in yorgan›
Dokuz deve de Mutafa’m›n kurban›
‹nin kuﬂlar inin kepir taﬂ›na
Leyleper / Nilüfer gelmesin Koﬂan baﬂ›na”32
Samsun yöresinde yaﬂayan Alevi inançl› Müslüman Türk kesimdeki bir inanca göre ölüm döﬂe¤inde yatmakta olan bir hastaya
birisi yanl›ﬂl›kla dokunur veya onun yan›nda sesini yükseltir ise
hastan›n can›n›n ürkece¤inden endiﬂe edilir ve bu tür tutumlardan
kaç›n›l›r. Bu çevrede ölmek üzere olan hastan›n ruhunun daha çabuk ç›kmas› için yatmakta oldu¤u karyola gibi yerden yata¤› aﬂa31

32

Zekiye Ça¤›mlar, “Adana Avﬂar A¤›tlar›nda Destan Unsurlar›”, ed. Emine Gürsoy
Naskali, A¤›t Kitab›, Kitabevi, ‹stanbul, 2011, s. 151-174.
Aysel Özen, “Dile Dökülen Ac›: Kayseri ‹ncesu’dan A¤›tlar”, A¤›t Kitab›, ed. Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi, ‹stanbul, 2011, s. 83-88.
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¤›ya, zemine indirilir. Ruhun aﬂa¤›da daha rahat, daha çabuk ç›kaca¤›na inan›l›r.33
Kültür co¤rafyam›z›n bu kesiminde ölen kimsenin üzeri çarﬂaf
ile örtülerek, bulunulan oda hemen boﬂalt›l›p ölü için “Hak döﬂe¤i”
veya “Rahat döﬂe¤i” diye bilinen döﬂek haz›rlan›r. Bu döﬂe¤e yat›r›lan ölünün kollar› düzgün bir ﬂekilde yanlar›na uzat›l›r. Ayaklar› da
gerilerek yukar› kalkmas›n diye baﬂparmaklar›ndan birbirlerine ba¤lan›r. Ölüm olay›n›n gerçekleﬂti¤i evde helva yap›l›r ve bu helva ölünün yast›¤›n›n yan›na konur ki, bu helvan›n kokusunu hisseden melekler bir an evvel gelsinler. Yap›lan bu helva kesinlikle yenilmez ve
bir süre sonra çi¤nenmemesi için ayak bas›lmayacak bir yere dökülür.34 Ayak bas›lmayacak yer aranmas› çi¤nenmesi istenilmeyen kutsal bilinen nesnelere duyulan sayg› içindir. Kurban kan›, ﬂeyhin abdest suyu ve benzerleri de olur olmaz yerlere dökülmek istenilmez.
Helva Türk kültürlü halklarda ölümün simgelerindendir. Helvas›n›n yenilmesi istenilen yaﬂl›n›n ölmesi temenni edilmiﬂ olunur.
Kimin helvas› sorusu ile kim öldü denilmiﬂ olunur.35
Ölümün gerçekleﬂti¤i yata¤a “ölü döﬂe¤i” denir. Bu yatak ölünün can› içinde kalmas›n diye eﬂikten d›ﬂar›ya al›n›r. Birkaç gün d›ﬂar›da kald›ktan sonra bu döﬂek sökülerek yünleri ile birlikte y›kan›r.36 Bize göre bu uygulama ölünün can› de¤il, gözü içinde kalmas›n, gözü arkada kalmas›n diye yap›lm›ﬂ olmal› zira ölüye ait eﬂyalar›n fakire verilmesi ve bu suretle ondan hay›r dua al›nmas›n›n sebebi de “gözü arkada kalmas›n” inanc› ile izah edilir.
Yorgan, Türk kültürlü halklar aras›nda yatak tak›m›n›n di¤er
aksamlar› ile birlikte do¤um döneminden baﬂlayarak etraf›nda birtak›m inançlar›n yüklü oldu¤u bir nesnedir. Çok kere görünmeyenlerle ilgili inançlarla birlikte bu inanç yuma¤› derinlik kazanabilmekte ve kadim inanç döneminin perdesini aralayabilmektedir.
33

34
35
36

Yasin ‹pek, “Samsun ve Çevresindeki Alevilerin Hayat›n Safhalar›yla ‹lgili ‹nan›ﬂ
ve Uygulamalar”, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011 Samsun.
Age.
Yaﬂar Kalafat, Türk Halk ‹nançlar›nda Beslenme, Berikan, Ankara 2012.
Yasin ‹pek, “Samsun ve Çevresindeki Alevilerin Hayat›n Safhalar›yla ‹lgili ‹nan›ﬂ
ve Uygulamalar”, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011 Samsun.

Yorganc›lar

Hallaçlar›n Piri Hallac-› Mansur
Arzu Çifto¤lu Çabuk*

“Ene’l-Hakk”, yani “Ben Hakk›m” sözleriyle büyük yank›
uyand›ran ve tepki toplayan 9. yüzy›l tasavvuf ehlinden Hallac-›
Mansur,1 kendisini Allah’a ortak koﬂuyor olmas› gerekçesiyle
idama mahkum edilmiﬂ, Halife Muktedir-Billâh’›n idam hükmünü onaylamas›yla, uzuvlar› kesildikten sonra Ba¤dat’ta as›larak
hükmü infaz edilmiﬂtir.2 Ölümünden sonra da “Ene’l-Hakk” sözleri unutulmam›ﬂ, tasavvuf çevrelerinde tart›ﬂ›lmaya devam etmiﬂtir.
Hallac-› Mansur’un savundu¤u görüﬂlerinden biri nûr-› Muhammedî fikridir. Ona göre, Hz. Muhammed ilahi bir nurdur ve
bütün varl›klar›n var oluﬂ sebebidir. Ayr›ca Mansur bütün dinle*
1

2

Yrd. Doç. Dr. Arzu Çifto¤lu Çabuk, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, ‹stanbul.
Tasavvuf kaynaklar›nda Hallac-› Mansur veya Mansur el-Hallac olarak an›lan
Ebü’l-Mugîs el-Hüseyn b. Mansûr el Beyzavi, Beyza’n›n kuzeydo¤usundaki Tûr
kasabas›nda do¤muﬂtur (Hicri 244 / Miladi 858). Tûr’dan ayr›larak gitti¤i Vâs›t’ta
12 yaﬂ›nda h›fz›n› tamamlad›¤›, ard›ndan Tüster, Ba¤dat, Basra, Horasan,
Maveraünnehir, Sicistan ve Kirman, Ahvaz, Mekke, Hindistan, Maçin, Turfan,
Keﬂmir gibi birçok bölgeyi dolaﬂt›¤›, gezdi¤i yerlerde halk için eserler yazarak, Allah sevgisinden bahseti¤i kaydedilmiﬂtir.
Süleyman Uluda¤, “Hallâc-› Mansûr”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, c.
15, Türk Diyanet Vakf›, Ankara 1997, s. 378.
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rin esas itibariyle bir oldu¤una inan›r. Onun düﬂüncesine göre
isimlendirmeler farkl› olmakla birlikte bütün dinlerin hepsi Hak
üzerinedir.
Süleyman Uluda¤ makalesinde Hallac’›n “ene'l-Hakk” dedi¤ini ancak bu sözüyle –bir eserinde yazd›¤› üzere– “E¤er Allah’› tan›m›yorsan›z eserini tan›y›n›z, iﬂte o eser benim, Ben Hakk›m, çünkü ebediyen Hak ile Hakk›m” dedi¤ine, ve - bir ﬂiirinde ifade etti¤i üzere - “Ben sevgilimin kendisiyim, o da bendir; biz bir bedende
hulûl etmiﬂ iki ruhuz” demek istedi¤ine iﬂaret eder. Bu aç›klamalara göre “Ben hakk›m” sözü ben Hak’tan›m veya “Ben bir gerçe¤im
ve bât›l de¤ilim” demektir.”3
Kevser Yeﬂiltaﬂ, “Ene’l-Hak” sözünün bilimsel bir ifadeyi içerdi¤ini belirtir; bütüne ait olan parça bütünün bilgisini taﬂ›r, der ve
devam eder: “Tüm kâinat insan›n içinde, insan da o kâinat›n içindedir. Bu sözler, Kuantum biliminin bugün ortaya koydu¤u felsefi
düﬂünce ile örtüﬂen bir kelâmd›r.”4
Hallac-› Mansur’un Hallaç olarak an›lmas›
Hüseyin bin Mansur’a niçin hallaç denildi¤iyle ilgili birtak›m
rivayetler vard›r. Bu rivayetlerin nedenleri ﬂöyledir:
Baba mesle¤i olmas›
‹bnü’n-Nedîm, Mansur’un babas›n›n mesle¤inden dolay› Hallaç diye tan›nd›¤›n› söyler. As›l ad› Hüseyin oldu¤u halde ‹ran’da
ve Osmanl›larda daha çok Mansur ve Hallac-› Mansur ﬂeklinde babas›n›n ad›yla an›lm›ﬂ, kendisine Mansur ad› verilirken de davas›n›n zafere ulaﬂm›ﬂ oldu¤una iﬂaret edilmiﬂtir.5
Hallaçl›k yapmas›
‹nceledi¤imiz eserlerde, Hüseyin bin Mansur’un yaﬂam›nda
hallaç olarak çal›ﬂt›¤›na dair bir bilgiye rastlayamad›k; ancak ken3
4

5

Süleyman Uluda¤, agm., s. 378-380.
Kevser Yeﬂiltaﬂ, Hallac-› Mansur En-el Hak Gizli Ö¤retisi, S›n›r Ötesi Yay›nlar›, ‹stanbul 2011.
Süleyman Uluda¤, agm., s. 377.
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disine hallaç denilmesiyle ilgili böyle bir rivayet de vard›r. Bu söylenti onun do¤aüstü güçleriyle birleﬂtirilmiﬂtir:
“Hallac-› Mansur i¤nesini, ipliklerini ve yüksü¤ünü akﬂamdan
dikece¤i yorgan›n kumaﬂ› üzerine koyar ve yatarm›ﬂ. Sabahleyin
kalkt›¤›nda yorgan›n yar›s›n›n kendili¤inden dikilmiﬂ oldu¤unu
görürmüﬂ.”6
Hallaçl›k mesle¤inde gösterdi¤i kerametler
Bu baﬂl›k alt›ndaki nakillerde Hüseyin bin Mansur’un daha
çok hallaçl›k yapan bir tan›d›¤›na yard›m etmek için göstermiﬂ oldu¤u kerametler vard›r. O zamana kadar onun kerametlerine tan›k
olmam›ﬂ kiﬂiler, ﬂaﬂk›nl›klar› neticesinde kendisine “Hallaç” diye
seslenmiﬂlerdir.
Hüseyin Duman Geleneksel Türk Yorganc›l›k Sanat› isimli eserinde bir rivayeti ﬂöyle aktar›r: “Mansur bir hallac›n dükkân›na girmiﬂ
ve sohbete dalm›ﬂlar. Sohbetle zaman geçmiﬂ ve usta iﬂini bitirememiﬂ. Mansur’a “Bak iﬂ geri kald›” diye yak›n›nca Mansur at›lacak
pamuklara do¤ru elini uzatm›ﬂ ve parma¤›n› oynatm›ﬂ. Pamuklar
kendiliklerinden at›lmaya, etrafta uçuﬂmaya baﬂlam›ﬂ. At›lm›ﬂ temiz pamuklar bir tarafta, di¤erleri ise di¤er tarafta toplanm›ﬂ. Bunu gören hallaç ustas›, “â hallaç… hallaç” yani “pamuk atan” diye
ba¤›rm›ﬂ. Mansur göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen sürede dükkândaki pamuklar› böyle at›nca ad› Hallac-› Mansur olmuﬂ ve kendisi hallaçlar›n piri say›lm›ﬂ.”7
Hüseyin bin Mansur’un bir parmak hareketiyle pamuklar› atmas› rivayetine Evliya Tezkireleri adl› eserde de yer verilmiﬂtir:
“Ona ﬂunun için Hallaç (pamuk atan) demiﬂlerdi: Bir gün bir pamukçunun ambar›na u¤ram›ﬂ. ‹ﬂareti üzerine derhal pamuklar›n
çekirdekleri d›ﬂar› ç›km›ﬂ ve halk da bu iﬂe ﬂaﬂm›ﬂ kalm›ﬂt›r.”
Bu naklin halk aras›nda yay›lm›ﬂ de¤iﬂik biçimi ise ﬂöyledir:
Mansur bir gün hallaçl›k yapan bir arkadaﬂ›n›n dükkân›na gelir ve
6

7

Mustafa Duman, Geleneksel Türk Yorganc›l›k Sanat›, Heyamola Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 56.
Mustafa Duman, age., s. 55.
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hallac› bir iﬂini halletmesi için yollar. Adam geri dönüﬂünde bakar
ki k›sa sürede bütün pamuklar at›lm›ﬂ, ortal›k tertemiz. Olacak iﬂ
de¤ildir, Mansur’un o pamuklar› atmas› parma¤›n›n bir iﬂaretiyle
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu olay üzerine Mansur’a halk “Hallaç” takma
ad›n› verir.8
Hüseyin bin Mansur’un kerameti sonucu pamuklar›n kirli k›s›mlar›ndan ayr›lmas›n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatan bir di¤er hikâye de ﬂöyledir: Bir gün Mansur dostu olan bir hallac›n dükkân›na
girer ve bir iﬂinin görülebilmesi için ondan ricada bulunur fakat
hallac›n gitti¤i yerden dönüﬂü biraz uzun sürer ve geri döndü¤ünde "Yâ Hüseyin! Gördün mü baﬂ›m›za gelenleri. Senin için bugün
kendi iﬂimden oldum." diye söylenir. Bunun üzerine Mansur parmaklar›n› pamuk y›¤›nlar›na do¤ru uzat›nca at›lmam›ﬂ pamuk y›¤›nlar› harekete geçer. Çok k›sa bir zamanda tel tel saf pamuk bir
tarafa, kirli ve süprüntü k›sm› ise di¤er tarafa ayr›l›r. Hallac›n gözleri fal taﬂ› gibi aç›l›r ve ﬂaﬂk›nl›ktan donup kal›r. Olay k›sa zamanda halk aras›nda yay›l›nca bu tarihten sonra Hüseyin bin Mansur,
Hallac-› Mansur diye an›l›r.
Bu rivayetin Evliya Tezkireleri’nde geçen bir baﬂka nakli de
ﬂöyledir: “Hüseyin bin Mansur bir gün pamuk ambar›n›n önünden geçerken pamuk y›¤›nlar›na bakar ve pamuklar çi¤idinden
ay›klan›r. Bu durumu görüp ﬂaﬂk›na dönen halk onun ad›na
“Hallac” der.”
Halk›n sevgisinden dolay› gönüller hallac› olmas›
Her ne kadar Hallac-› Mansur’un ölüm sebebi olarak “Ene’lHak (Ben Hakk›m)” sözü gösterilse de idam›n as›l sebebinin bu olmad›¤› ileri sürülmüﬂtür. Hallac’›n idam fetvas› dinî olmaktan çok
siyasi bir karar olup ancak siyasi bask›lar ve entrikalar sonucunda
ç›kar›labilmiﬂtir. Onun büyük bir üne sahip olmas›, çevresinde çok
say›da müridin olmas›, zengin fakir her kademeden insan›n sevgisini kazanmas›n›n devlet adamlar›n› endiﬂelendirdi¤inden bahse8
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dilir ve bu yüzden bask› uyguland›¤› söylenen hâkimler kurulundan fetva al›n›p onun idam›n›n gerçekleﬂti¤i söylenir.9
Massignon, bu ölümü destekler ﬂekilde, Hüseyin bin Mansur’un sevgi dolu bir insan olmas› ve bunu yans›tmas› sonucu kendisine hallaç denildi¤ine de¤inir: “Vaazlar› büyük yank› uyand›r›r
ve kalpleri [pamuk gibi] atan ad› oradan gelir.”10
Hallâc-› Mansûr: Anadolu Alevili¤inin Felsefi Kökleri isimli eserde
kendisine hallaç lakab›n›n nerede verildi¤ine de¤inilir: Hüseyin
bin Mansur beﬂ alt› yaﬂ›na gelene kadar Araplar›n oluﬂturdu¤u, bu
yüzden de Arap etkisinin yo¤un olarak hissedildi¤i Beyza’n›n Tûr
kasabas›nda yaﬂam›ﬂt›r. ‹ﬂsizlik, yoksulluk ve açl›k babas›n› zor bir
karar vermeye iter. Yörede oldukça yayg›n olan hallaçl›¤› meslek
edinen ve pamuk dokumac›l›¤›yla geçimini sa¤layan babas›, Dicle
Nehri k›y›s›nda yer alan k›zlar›n› annesine emanet edip o¤lu Hüseyin’le yola ç›kar ve baba o¤ul Vâsit’e yerleﬂir. Babas› birkaç yaﬂl›
dokumac›n›n ortaklaﬂa iﬂletti¤i dokuma tezgâh›nda gündelikçi olarak iﬂ bulmuﬂtur. Daha sonra ailesini de getirtir. Hallac’›n Vâsit’te
yetiﬂti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. “Gönüller Hallac›” s›fat› da ona burada
verilmiﬂtir.11
Hüseyin bin Mansur’un vaazlar›n›n özellikle Ba¤dat halk› üzerinde çok tesirli oldu¤u bilinmektedir. Baz›lar› onu bir kurtar›c›
olarak selamlarken, baz›lar› ise onu keramet sahibi, Allah yolunda
yaﬂayan biri olarak de¤erlendirmiﬂtir. Onun büyük muhaddis ve
Mu’tezile muhalifi büyük âlim ‹bn Hanbel’in hat›ras›na sayg›s›
halk nazar›nda itibar›n› art›rm›ﬂa benzer, denilmektedir.12
Hallac-› Mansur’un sevgi dolu haline de¤inen ﬂiirler de vard›r.
‹slam Felsefesi tarihinin seçkin ﬂairlerinden biri olan, felsefe ve mis9
10

11

12
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tisizme özel ilgisi bulunan Zulâlî Hansarî, hocas› Mîr Dâmâd’›n ﬂerefine birçok ﬂiir yazm›ﬂt›r. ﬁiirlerinden birinde “Peygamber sevgidir, din sevgidir /…/ Her atom sevginin bir taﬂmas›d›r/ Herkes
sevgi ile Hallac-› Mansur gibidir” der.13
Eserlerinde Hallac-› Mansur’dan söz eden Ebu Said Ebu Hayr,
onun “gönüller hallac›” olmas›na ﬂöyle de¤inir: “Mansur-› Hallac,
ten pamu¤unu can tanesinden ay›ran o deniz timsah›…”14
Hallac-› Mansur’un o¤lu Hamd, babas›n›n Hindistan’dan Horasan’a, Maveraünnehir’den Türkistan’a, Ma-sin (Maçin)’e dek dolaﬂt›¤›ndan ve buralarda yaﬂayan halklar için kitaplar yazarak onlar› Allah yoluna ça¤›rd›¤›ndan bahseder ve her yerde babas›na
onu sevenler taraf›ndan de¤iﬂik isimler verildi¤i söyler. Dönüﬂünde Hindistan’dan gelen mektuplarda kendisine el-mughîth (mugis:
yard›ma koﬂan, ﬂefaatçi) Türkistan ve Mâ-sin’den gelen mektuplarda el-mukît (sebze tedarikçisi), Horasan’dan gelenlerde el-mümeyyîz (ay›rdedici, keskin görüﬂlü), Fars’tan gelenlerde el-Ebu Abdullah el-Zâhid ve Hûzistan’dan gelenlerde Hallac el Esrar adlar› tak›lm›ﬂt›r. Ba¤dat’ta ona el Müstelim (kendinden geçmiﬂ, esrik) diyenlerle Basra’da el Muhayyer (hayretten gözü kamaﬂm›ﬂ) diyen
gruplar söz konusudur.15
Hüseyin bin Mansur’a niçin hallaç denildi¤iyle ilgili rivayetleri dört baﬂl›k alt›nda toplamak mümkündür. Bunlar aras›nda en
çok benimsenen görüﬂ; keramet sahibi olan Mansur’un, bir parmak
iﬂaretiyle temiz pamuklar› kirlilerinden ay›rmas› neticesinde bu ad›
ald›¤›d›r. Onun halk›n sevgisini kazanm›ﬂ olmas› ve mecazi anlamda insanlar›n kalplerini pamuk atar gibi atmas› temas› da özellikle
edebi eserlerde s›kça iﬂlenmiﬂtir.

13
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