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ÖZET
Tarih boyunca uygarlıklar kurmuş olan toplulukların; bu uygarlıkların oluşumunda toplumun yapısal düzenini sağlayan
birtakım kurallar koydukları ve değer yargıları geliştirdikleri görülmektedir. Bu değer yargıları o toplumların kültürel
yapılarını oluşturmuş ve yaşam biçimlerini de etkilemiştir. Yaşam biçimleri dahilinde kültürel ve ahlaki bakış açıları
toplumların giysilerine de yansımıştır.
Çankırı ili ve köylerindeki giyim kültürü genellikle Türklerin Orta Asya’dan gelirken getirdikleri Türk kültürünün
İslam kültürü ile kaynaşmış olmasından kaynaklanan örneklerini sergilese de bu giysiler zamanla yok olmaya
başlamışlardır. Çankırı ili Esentepe Mahallesi (Boyalıca köyü) bu açıdan diğer yerleşim yerlerinden farklılık
göstermektedir. Mahalle kadınları bölgede geleneksel giysilerinden en son vazgeçen kişiler olarak bilinmektedirler.
Geleneksel giysilerinin gündelik hayatta kullanımları yavaş yavaş bitmeye başlasa da özel günlerde kullanımı devam
etmektedir.
Bu çalışmada; Çankırı ili Esentepe Mahallesi kadınlarına ait giysilerin tespit edilmesi, yöresel özelliklerinin
incelenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için literatür taramasına ek olarak
kaynak kişiler ile görüşülmüş, saha çalışması kapsamında ulaşılan giysiler kullanım özellikleri ve teknikleri açısından
incelenmiştir. Çalışmanın Türk kültür mirasının korunmasına ve literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çankırı, Esentepe, Boyalıca, Halk Giyimi, Kadın Giyimi
ABSTRACT
Communities that have established civilizations throughout history; In the formation of these civilizations, it is
observed they set some rules that provide the structural order of the society and developed value judgments. These
value judgments shaped the cultural structures of those societies and affected their lifestyles. Within the lifestyles,
cultural and moral perspectives are reflected also in the clothes of the communities.
Although the clothing culture in Çankırı province and its villages usually gives examples that were brought by the
Turks from Central Asia, which was formed by the fusion of Turkish culture with Islamic culture, these clothes began
to disappear over time. Esentepe District (Boyalıca village) of Çankırı differs from other settlements in this respect as
the neighborhood women are known as the last people who give up their traditional clothes in the region. Although the
use of conventional clothes in daily life is slowly fading away, its use continues on special occasions.
In the study; it is aimed to determine the clothes belonging to the women of Esentepe District in Çankırı province and
examine and record their local characteristics. To achieve this purpose, in addition to the literature review, the resource
persons were interviewed. The clothes reached within the scope of the field study were examined in terms of usage
characteristics and techniques. It is seen that the study can contribute to the preservation and literature of Turkish
cultural heritage.
Keywords: Cankiri, Esentepe District, Folk Wear, Women Wear

1. GİRİŞ
Giysiler toplumların kültürel değerlerinin gerçek bir yansıması olarak gösterilebilir. Ayrıca ait oldukları toplumun
yaşam biçimi, kültürü, inançları vb. pek çok şey hakkında bilgi edinilmesinde ip uçları verebilecek nitelikte görsel
ve dinamik unsurlardır. Özellikle gelenekli toplumlarda bedenler üzerine yerleştirilen giysi parçaları, giysi
katmanları, süsleme unsurları, renkler, biçimler bireysel değil toplumsal çizgiler gibidir ve ait olduğu toplumun
değerleri ile ilgili bilgiler verirler. Gelenekler içerisinde oluşturulan her bir obje veya davranış biçiminin bir işlevi
ve yaşanmış bir anlamı olduğu düşünülmelidir. Söz konusu unsurlar geçmişi uzun yıllara dayanan kültürel
birikimlerin katmanları ile oluşturulur ve ait olduğu toplumun kültürel kimliğini öne çıkarırlar.
İnsana ait ortak öğe olarak tanımlanan ve kültürel yapının bir parçası olan giyinme kültürü ve bu kültürü oluşturan
giyim tarzları, onları üreten insanları ve toplumları belli boyutlarda özgün kimlikleriyle tanıtmaya yarayan görsel
objelerin başında yer almaktadır (Koca, Kıvılcımlar, 2017: 16). Giysiler, bazı toplumlar için inancın etkisi ile
şekillenmiş ve örtünme amaçlı kullanılırken (İslam inancında olduğu gibi) (Göle, 1991), bazı toplumlar için de
kişinin kendini ifade etme amacıyla kullanılan (Batı toplumlarında olduğu gibi) (Flugel, 1971), bazı toplumlarda ise
toplumsal kuralları ve değerleri ifade etmek için kullanılan (Doğu kültüründe olduğu gibi) bir araç olmuştur.
Gelenekli yaşamda kullanılan kadın giyimi entarisi, şalvarı, fermene veya sarkası (cepkeni), çeşitli saç süsleri, saç
bağları ve başlığı ile bir bütündür. Bütünün parçası olan ayrıntılar, kökü bir olan, Türk toplumlarında, ortak
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kültürün varlığı ve devamlılığını ortaya koymaktadır (Görgünay, 2008: 506). Gelenekleri ile yaşayan toplumlarda
bazen malzemeler, süslemeler, desenler veya renklerle, bazen de alta giyme, üste giyme, bele dolama, eteği
toplama, başı sarma, zülüf kesme, takı takma gibi pek çok giyinme biçimi ile zenginleştirilmiştir. Burada
anlamlandırılan giysiden ziyade giysinin giyilme biçimidir, yani “ne giyildiği” değil “ne şekilde giyildiğidir.”
Dolayısıyla, giysilerin değişik şekilde kullanılarak bedenin biçimlendirilmesi ile giysilere gerçek işlevinin dışında
farklı anlamlar yüklenmiş ve toplumun karmaşık kimliğinin okunmasını sağlayan özel bir dil özelliği
kazandırılmaya çalışılmıştır (Koç, Koca, 2015: 77). Her toplumun kültürüne, sosyal yapısına, yaşadığı bölgenin
coğrafi ve iklim özelliklerine, inancına göre oluşturulan giysilerin üzerindeki herhangi bir imge, işaret veya
giyinme biçiminden kaynaklanan özellikler içine gizlenmiş anlamlar ve mesajlar yansıtmaktadır. Bunlar giysilerin
toplumsal ve bireysel özelliklerinin tanımlanması ve anlamlandırılmasında önemli belirleyicilerdir (Koç, Koca,
2019: 167). Tarihi geçmiş ve günümüzde kullanılan örneklerine bakıldığında Türklerin gelenekli yaşamda
kullandığı giysileri malzemesinin üretilmesinden, renklerinin seçilmesine, kumaşın kesilmesinden dikilmesine,
beden üzerine yerleştirilip kuşamların oluşturulmasına kadar geçen her bir aşama tesadüfi ve keyfi bir uygulama
olmayıp kültürel birikimin kural ve kaideleri ile bir araya gelmiştir. Bunlara kullanım usulleri de eklenince Türk
toplumunun kolektif bir çabası sonucu oluşmuş inanç, estetik unsurlar ile toplumun kültürel değerlerini de ortaya
koyan maddi varlıklar olarak kabul görmüştür. Bölgesel kimliğin göstergesi olarak kullanılan giysiler elbette
bulunulan toplumun içinde yaşayan insanlara ne anlam ifade ettiği sorusunu ortaya çıkartacaktır. Ancak giysiler,
yalnızca bir farklılık göstergesi olmaktan daha derin bir anlama sahip olduğundan kullanım farklılıkları bölgesel
özellikleri oluşmasına neden olur.
Çankırı ili Esentepe Mahallesi (Boyalıca Köyü) kültürel değerlerini koruyan ve gelenek ve göreneklerine bağlı bir
şekilde kendi aralarında sağladıkları uyum ile kültürel değerlerini sürdürmeye çalışan yerleşim birimlerinden
biridir.
Bu çalışmada; Türk kültürünün maddi unsurlarından sayılabilecek olan Çankırı ili Esentepe Mahallesi (Boyalıca
Köyü) kadın giysilerinin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu giysinin yazılı
kaynaklar ve saha araştırmasından elde edilen bilgiler doğrultusunda işlevleri, hangi ortamlarda ne şekilde giyildiği
ve tür, biçim, form gibi özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı ili Esentepe
Mahallesi’ndeki kadın giysileri, örneklemini ise kaynak kişilerden elde edilen bilgiler, görsel ve yazılı dökümanlar
oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından giysi özelliklerinin ve giyiliş biçimlerinin tespiti amacı ile saha araştırması
yapılarak çeşitli giysi örneklerine ulaşılmış ve alanın gerektirdiği bir sistematikle incelenerek analiz edilmiştir.
Araştırma kapsamında yörede giysiyi kullanan ve kullanımına şahitlik eden kaynak kişilere ulaşılmış ve
araştırmacılar tarafından sorulan sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda kaynak kişiler ve görsellerden elde edilen
veriler taranmış ve araştırma verileri analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen giysiler ve
görseller ilgili kişilerin izni alınarak kullanılmıştır.
2. ÇANKIRI İLİ ESENTEPE MAHALLESİ (BOYALICA KÖYÜ)
Orta Anadolu'nun kuzeyinde, İç Anadolu ile Batı Karadeniz geçiş kuşağında yer alan Çankırı; Güneyde Ankara ve
Kırıkkale, batıda Bolu, kuzeyde Kastamonu ve Karabük, doğuda ise Çorum illeriyle komşudur. Tarih boyunca
Çankırı çeşitli toplulukların uğrak yeri olmuş; Hitit, Aka, Pontus, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları,
Candaroğulları ve Osmanlı hüküm sürmüştür. (Keser, 2013: 8). Çankırı ili çok eski çağlardan beri yerleşim yeri
olmasına rağmen ulaşım problemleri, kültürel farklılıklar gibi faktörlere dayalı olarak ilçeleri, köyleri ve komşuları
ile oldukça az etkileşim içerisinde olmuştur. İl merkezi, yöredeki en büyük yerleşim birimi olmasına rağmen komşu
köy ve kasabalarla sınırlı irtibatı olmuş, bu durumun bir sonucu olarak da bir çok yerleşim birimi kendi öz
kültürlerini ve geleneklerini koruyarak günümüze taşımıştır. Çankırı ili Merkez ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi
(Boyalıca Köyü) de bu durumun örneklerinden biri olarak sayılabilmektedir.
Esentepe mahallesi, Çankırı ili Merkez ilçenin doğusunda, tepelik bir alanda kurulmuş olup, kurulduğu alan bağlı
olduğu Merkez ilçeye göre oldukça yüksekte kalmaktadır. Geçmişte Merkez ilçeye bağlı Boyalıca Köyü iken 1976
yılında belediye sınırlarına dahil edilerek Esentepe Mahallesi ismini almıştır (Gençoğlu, 2012: 152).
Esentepe Mahallesi ve Merkez ilçe; Acı Çay denilen çay ile birbirinden ayırmaktadır. Yer altı ve yer üstü su
kaynaklarına sahip değildir. Bunun nedeni olarak mahallenin doğusunda bulunan Balıbağı Köyü ile olan sınırında
açılmış olan ocaklardan işletilen kaya tuzu kaynaklarının üzerinde kurulmuş olması düşünülmektedir. Bu nedenle
sebze ve meyve tarımının yapılması pek mümkün değildir. Ancak hububat yetiştirilmesi açısından çok zengin bir
toprak yapısına sahiptir. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır (KK2).
Çankırı Merkez ilçede yerleşimin Hititler dönemine kadar uzandığı bilinmekte ise de çevresindeki köy ve
mahallelerde yerleşimin daha sonraları olduğu kabul görmektedir (Sevim, Pehlivan, 2005: 127). Esentepeliler’in
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çoğunluğu Selçuklular Dönemi’nde Çankırı’ya yerleştiklerini, ilk yerleşim yerlerinin şimdikinin doğusunda ve
adının “Melik” olduğu şeklinde görüş bildirmektedir (KK6). Esentepe Mahallesi de bütün Anadolu’da olduğu gibi
çeşitli etnik grupların yerleştiği bir yerleşim birimidir. Halkının karakteristik fiziksel özellikleri Merkez ilçe ve
diğer köylerle farklılıklar göstermektedir. Genelde sarışın ve renkli göz yapısına sahip, orta-uzun boylu bu
insanların Orta Asya’dan gelirken Kuzey Hazar bölgesini takip ettikleri, Kafkas halklarıyla kaynaştığı daha sonra
Anadolu’ya geçtikleri ve çeşitli bölgelere yerleştikleri Esentepe Mahallesi’nin de bu halkların yerleştiği
bölgelerden biri olduğu iddia edilmektedir. Esentepeliler de kendilerinin her ne kadar Türkmen asıllı olsalar da
çevrelerindeki diğer Türkmen köylerinden farklı bir boydan geldiklerini söylemektedirler. Anadolu’nun çeşitli
yerlerine yerleşen ve bir kısmı Balkanlar’a kadar giden bu boyun, Orta Asya’dan gelirken kültürel özelliklerini
tamamen korudukları ve çevrelerindeki diğer yerleşim birimlerinden bu nedenle farklı olduğu düşünülmektedir
(KK6).
Doç. Dr. Faruk Güçlü de Esentepe Mahallesi’nin yerleşik halkının Horasan’dan gelen, ilk önce Gaziantep yöresine
yerleşen ve daha sonra Anadolu’ya yayılan Baraklar olduğunu öne sürmüştür (2020). Mahallede Giresun
Eynesil’den geldiklerini ve Türkmen asıllı olduklarını ve Horasan’dan geldiklerini söyleyen Poşalar da mevcuttur
(Çetin, 2014: 90).
Esentepeliler Merkez ilçe ve diğer köylerden de etnografik bazı özellikler ile ayrılmaktadırlar. Genelde gelenek,
görenek, giyim, kuşam konusunda diğer köylerle bir takım benzerlik bulunmasına rağmen kullanım, tasarım,
uygulama, kullanılan kumaş ve renkler açısından farklılıklar gözlemlenmektedir.
Genellikle kendi içlerinde oluşturdukları bir düzene göre hareket etmeyi tercih etmiş ve Merkez ilçeye çok yakın
olmasına karşın son yıllara kadar yakın ilişkiler kurulmamıştır. Uzun zaman kentlileşmeyi ve bağlı oldukları
Çankırı Merkez ilçe ile bütünleşmeyi kabul etmemişler. Çevre köylerle olan ilişkilerini de en az düzeyde
tutmuşlardır. Mahalle sınırları dışında yaşamayı pek düşünmemişlerdir. Merkez ile yakın olmasına karşın özellikle
ulaşım problemleri uzun yıllar devam etmiştir. Ancak 1960’lı yıllarda Acı Çay üzerine kurulan köprü ile
Esentepeliler’in şehir merkezi ile ulaşımı kolaylaşmıştır. Bu durum geleneklerini en son terk eden bölgelerden biri
olmasının temeli olarak görülmektedir (KK6).
3. ÇANKIRI İLİ ESENTEPE MAHALLESİ (BOYALICA KÖYÜ) KADIN GİYSİLERİ
Esentepe İlçesi’nin kadın giysileri geçmişte erkek çocuğu olan annelerin gelinlerine giydirmek amacı ile genellikle
kendileri hazırladıkları giysiler iken, günümüzde hem erkek anneleri hem kız anneleri tarafından gelinleri ya da
bekar kızları için hazır olarak satın alınan parçalardan derlenen giysiler şeklini almıştır. Giysilerin temin edilme ve
üretilme şekli zamanla değişime uğrasa da düğünlerde kadınlar tarafından kullanılması devam etmektedir.
Esentepe Mahallesi’nde yapılan düğün merasimleri genellikle dört günlük bir süreci kapsamaktadır. Bu dört günlük
süreç perşembe günü ikindiden sonra “Bayrak Dikimi” ile başlamakta, cuma günü gelin hamamı, cumartesi günü
erkek hamamı, kına gecesi ve pazar günü düğün şeklinde devam etmektedir (KK2). Cuma günü gelin hamamından
sonra mahallenin kadınları köyün içinde dolaşarak tur atarlar. Cumartesi günü damat hamamından sonra da damat
evinin kadınlarının hepsi geleneksel giysilerini giyerek eğlence yapmaktadırlar. İkindiden sonra erkek evinin
kadınları okuyucu ve davulcu eşliğinde kına ile kız evine geline kına yakmak için giderler. Kınanın içine iğne
konur, gelin elini açmazsa iğne batırılır ve herkes uzun bir kuyruk oluşturarak gelini tek tek kucaklar. Gelin
akşamki kına gecesi için erkek evinden gelen eltiler ve görümceler tarafından giydirilir. Cumartesi akşamı da erkek
evinde damat kınası, kız evinde kız kınası eğlencesi gerçekleşir. Akşam kınasında gelinin eline bu defa altın
konulur. Pazar günü ikindiden sonra gelin alma olur. Gelin almaya gidildiğinde giydirmeye gidenler gelinin saçının
önüne kahkül ve perçem keserek, kalan saçlarını boncuklar ile örerler (KK5).

Resim 1. Gelin Hamamından Sonra Gerçekleştirilen Köy Turu (KK8)
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Esentepe Mahallesi, Çankırı merkezine oldukça yakın olmasına rağmen giysilerin kullanım biçimleri ve
çeşitlilikleri oldukça farklılık göstermektedir. Çankırı merkezinde düğün giysilerini giyebilmek için evli ya da
nişanlı olmak gerekmektedir. Evli kadınlar kaftanın üstüne bindallı denilen, kadife kumaştan dikilen, tek parça
olarak giyilen, sıfır yakalı, ön yaka göğüs hizasına kadar açık olan bir giysi giyerken, nişanlılar kaftan üstüne
fermane adı verilen kısa cepken giymektedir. Geçmişte Esentepe’de geleneksel giysiler günlük yaşamda da evli ya
da bekar olmaksızın her genç kız tarafından giyilebilmektedir ve bindallı gibi uzun üst giysileri bulunmamaktadır.
Ancak günümüzde bu giysilerin kullanımı yalnızca düğünler ile sınırlı kalmaktadır.
Çankırı’da gündelik yaşamda üç etek giyimini en son bırakan yerin Esentepe olduğu bilinmektedir. 1995-2005
yılları arasında Esentepe’de öğretmenlik yapan Cemil Aslan kendi görev sürecinde bölgede hala üç etek giyilmeye
devam edildiğini belirtmiştir. Yakın tarihe kadar bölgedeki kadınlar günlük kıyafetlerinde değişiklik gösterse de
üstlerine üç etek giymeyi bırakmamışlardır. Günümüzde günlük yaşamda üç etek giymeye devam edilmese de her
kadının üç eteği hazır bulunmaktadır (KK6).

Resim 2. Günümüzde Esentepe Mahallesi’nde Kullanılan Giysiler (KK2, KK4)

Yöre halkı tarafından tam takım olarak giyilen kadın gisilerinin tamamına “Bir kat esvap” adı verilmektedir. Bir kat
esvap olarak adlandırılan giysinin dahilindeki parçalar giysinin ana parçalarını ve kuşanmaya ilişkin aksesuarlarını
da içermektedir. Günümüzde özellikle düğün törenlerinde kullanıldığını belirlediğimiz bir kat esvap içeriğinde;
Baş bağlamada; çember, çeki, fes, ferace, iç giyimde; göynek, iç donu, üst bedene giylenlerde, göynek, sıkma,
yelek, üç etek, fermane, alt bedene giyilenlerde; şalvar, aksesuar olarak: şal, okka püskülü parçalarından
oluşmaktadır.
Doğu giysilerinin en önemli özelliklerinden biri katlı giyim geleneğidir (Koç, Koca, 2012: 155). Kat kat giyinme
özelliği ait olduğu kültürün değerlerine göre farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu giyinme
geleneğinin oluşmasındaki en önemli etkeni Jirousek (2004: 231) coğrafi koşullar sebebiyle ısıtma özelliğinden
dolayı tercih edildiğini belirtmiştir. Kat kat giyinme geleneği öncelikle vücudun termal konforunu sağlamak amacı
ile geliştirilmiş olabileceği düşünülse de giysilerin vücut üzerindeki estetik görünümünü zenginleştirmek, görkemi
sağlamak ve önemi artırmak amacıyla da kullanılmıştır. Söz konusu katlı giyim geleneği Çankırı ili Esentepe
Mahallesi kadın giysilerinin beden üzerine yerleştirilmesinde de mevuttur. Yörede yapılan araştırmada kaynak
kişilerin düğün törenlerinde gelinlerin göynek hariç her parçayı iki defa üst üste giydiğini belirtmişlerdir. Bu durum
gelin olan kişiyi yöredeki birbirine benzeyen giysileri giyen kadınlardan ayırmak, daha görünür kılmak ve görkemi
artırmak amacı ile yapıldığı şeklinde yorumlanabilir.
Çankırı İli Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Naime Öztürk (KK1)’e ait, anneannesinden kaldığı bildirilen giysi
Naime Öztürk ve Gülperi Eşme (KK5)’den alınan bilgiler doğrultusunda teknik ve estetik özellikleri açısından
giyinme sırası dikkate alınarak incelenmiştir.
3.1. Göynek
Don ve göynekler Türk halk kültüründe ten üzerine giyilen iç giyimlerdir. Genellikle erkek veya kadınlar için
yapılanları birbirine model olarak benzerlik gösterse de kullanılan malzeme, süsleme veya kullanım özelliği
açısından farklılıklar gösterebilir. Ayhan’ın (1988: 145) Çankırı giysileri ile ilgili yapmış olduğu araştırmada
“Çankırı’da göynekler ipekli, pamuklu veya bürümcük kumaştan yapılan iç giyim eşyasıdır. Göynek üst bedende
ten üzerine giyilmektedir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Esentepe Mahallesi’nde de göynekler kadınların ten üzerine
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giydiği bir tür iç giyimdir. Yöre halkının ince basma olarak adlandırdığı desenli veya düz, pamuklu ince
kumaşlardan dikilmektedir. Genellikle düz kesim rahat kalıp olarak çalışılan göynekler sıfır yakalı, uzun takma
kollu, boyu basenlere kadardır. Örnek olarak incelenen göyneklerin model özellikleri incelendiğinde; kol bedene
900 dik olacak şekilde T biçiminde takma uzun kollu olup beden boyu kalça\basen hattına kadardır. Ön ortası bele
kadar açık, küçük dik yakalıdır. Yörede kol ucu manşet yapılarak kullanılan göynek örnekleri olduğu gibi
manşetsiz düz makine ile temizlenen kol ucu örnekleri de mevcuttur. Ön ortasına aynı kumaştan pat çalışılmış, pat
parçası üzerinde ve manşetli göynekte farklı renklerle yapılan manşet üzerinde zıt renkli iplikler kullanılarak
makine dikişleri ile süslemeler yapılmıştır.

Resim 3. Göynek Örneği ve Detayları (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

Çizim 1. Göynek Teknik Çizim (Ön/Arka)

3.2. İpekli Takım
“İpekli Takım” olarak nitelendirilen ve şalvar, yelek ve sıkmadan oluşan üçlü takım yörede “gerilik” adı ile de
geçmektedir. Gerilik kelimesi bölgede özel günlerde giyilmek ya da kullanılmak üzere geri planda tutulan eşyaları
tanımlarken kullanılmaktadır. İpekli takım da genellikle ipek, atlas gibi kıymetli kumaşlardan dikilmekte ve özel
günlerde giyilmektedir. Görünen kısımlarda atlas saten ve çeşitli ipekli kumaşların kullanıldığı bu takımların
dışarıdan giyildiğinde katmanlar arasında görülmeyen kısımlarının, astarlanmasının genellikle daha uygun fiyatlı,
pamuklu kumaşlar ile tamamlandığı görülmektedir. Koç ve Koca’nın “Türk Halk Giysilerinin
Biçimlendirilmesinde Tasarrufa Yönelik Terzilik Uygulamaları” isimli çalışmalarında geleneklerin içerisinde
kullanılan giysilerin farklı kumaşlar ile tamamlanması “hemen hemen her yörede özellikle katmanların arasında
kalan giysi parçalarında, yüzeyde görünmeyen veya az görünür kısımların daha ucuz veya daha önceden
kullanılmış kumaşlar ile uygulanan bir yöntem (2019: 230)” olarak açıklanmıştır ve Anadolu kültüründe
çoğunlukla kullanıldığı vurgulanmıştır.
Yelek: Yörede kadınların göynek üzerine ve sıkma içine giydiği yelek, bağrın (göğüs) görülmemesi amacı ile
giyilen bir tür kısa iç giyimdir. Genellikle pamuklu ve ipek desenli dokuma kumaştan dikilen yelekler; kolsuz, ön
kısmı boydan boya açık, dik yakalı, ön beden hattının üzerinde ve yan dikişlere gelmeyecek şekilde farklı kumaş ile
renklendirilmiş/dublelenmiş biçimdedir. Ön bedene yerleştirilen renkli parça üzerinde zıt renkli iplikler kullanılarak
makine dikişleri ile süslemeler yapılmıştır. Ön kapamayı sağlamak amacı ile ön ortasına çıtçıt takılmıştır. Yelek içi
pamuklu düz renk kumaş ile astarlanmıştır.
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Resim 4. Yelek Örneği ve İç Detayı (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

Çizim 2. Yelek Teknik Çizim (Ön/Arka)

Sıkma: Yörede kadınların ten üzerine giyilen göyneğin üzerine kuşanıldığı ifade edilen bir tür kısa entaridir.
Genellikle yöre halkının atlas saten olarak adlandırdığı üzeri desenli parlak kumaşlardan dikilir. Sıkma; uzun
kollu, kol bedene 90 derece dik olacak şekilde T biçiminde yerleştirilmiş ve kol hareketini sağlamak amacı ile kol
altına dikdörtgen şekilde bele kadar uzanan peş yerleştirilmiş, önden boydan boya açık, küçük dik yakalı, ön
bedenin üst kısmı farklı kumaş ile renklendirilmiştir. Ön bedene yerleştirilen renkli parça üzerine zıt renkli iplikler
kullanılarak makine dikişleri ile süslemeler yapılmıştır. Ön kapamayı sağlamak amacı ile ön ortasında ilik ve
düğme bulunmaktadır.

Resim 5. Sıkma Örneği ve Dikiş Detayları (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

Çizim 3. Sıkma Teknik Çizimi (Ön/Arka)

Şalvar: Katlı giyimin alt bedene giyilen parçalarından biri olan şalvar; giyim kuşamın vazgeçilmez bir parçası
olarak görülmekte ve bazı yörelerde dış giyim olarak kullanılırken bazı yörelerde iç giyim olarak kullanılmaktadır
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(Koca, Baran, 2018: 113). Yörede ise kadınların iç çamaşırlarının üzerine, üç eteğin altına giydiği ağı, beli ve
paçası oldukça geniş, beli ve paçası uçkurla vücut formuna uygun hale getirilen bir çeşit pantolon türüdür. Şalvar
genellikle atlas saten, düz saten, desenli pamuk saten gibi kumaşlardan dikilmektedir. Şalvarın bir paçası için
kumaşın eninin tamamı kullanılmaktadır. İncelenen örnek parçalarda; bel ve paça ucuna şalvarın vücuda
sabitlenmesi amacı ile uçkur yolu yapılmış, hareket rahatlığı sağlamak amacı ile de ağ ortasına “peyik\peş” parçası
yerleştirilmiştir. Bele ve paça ucuna geçirilen 9-10 cm genişliğindeki uçkur parçası için genellikle ince pamuklu
kumaşlar ya da eski elbiseler sökülerek elde edilen kumaşlar kullanılmaktadır. Uçkur yolundan uçkur geçirildiğinde
oluşan büzgü yoğunluğunun eşit şekilde bel çevresine ve paça çevresine dağıtmak için uçkura belli aralıklarla
düğümler atılmaktadır. Bu düğümlere kırk düğüm adı verilmektedir (KK5). Bölgede her zaman lastiğe erişim
olmaması nedeni ile şalvarların bel ve uç kısmına düğümler atılarak beden hareketlerinden dolayı şalvarın
kaymasını önlemek amaçlanmaktadır (KK7). Fonksiyonel olarak beden hareketinden dolayı uçkurun açılmaması
adına tekrarlanan bu düğümlerin, semantik olarak da “eline, beline, diline” sahip olma söylemi ile bağlantılı
olduğuna inanılmaktadır. Yörede özellikle genç kızlara “Boğaz kırk boğumdur, bin düşün bir konuş, bu düğümleri
çözmek zordur, bu düğümleri açamadığın gibi elinin, dilinin, belinin de bağını çözme.” Sözleri ile nasihatlar
verildiği bilgisine ulaşılmıştır (KK7, KK8).

Resim 6. Şalvar Örnekleri (Fot. Ceren Öz/24.10.2020) Çizim 4. Şalvar Teknik Çizim (Açık paça/kapalı paça)

3.3. Üçetek (Kaftan)
Yörede kadınların göynek ya da içliğin üzerine giydiği önü iki, arkası tek parçalı üçetek (kaftan) bir tür dış giysidir.
Etek kısmındaki parça sayısından adını alan üçetek genellikle mecidiye, kutnu, telli, desenli saten gibi kumaşlardan
dikilmektedir. Yörede bu kumaşlara genellikle “ağır, pahalı” kumaşlar denilmektedir. Akpınarlı ve Başaran
“Geleneksel Kumaşların Özellikleri ve Kullanım Alanları: Çankırı Örneği” isimli çalışmalarında bölgede kullanılan
üçeteği “göynek veya içliğin üstüne giyilen arkası düz tek, önü iki parçalıdır. Etek boyu topuklara kadar
uzanmakta; öndeki iki parça da belde toplanmaktadır. Genellikle mecidiye (icadiye), kutnu v.b. kumaştan
yapılmıştır (2018, s. 25).” Şeklinde tanımlamışlardır. Üçetek ve kaftan gibi isimlendirmelerin yanı sıra kumaş
özelliğinden adını alan “İcadiye” ismiyle de bilinmektedir. Üçeteğin model özelliği incelendiğinde kol bedene 900
dik olacak şekilde, T biçiminde takma uzun kollu ve kol hareketini sağlamak amacı ile kol altına dikdörtgen şekilde
göğüs hattına kadar uzanan peş yerleştirilmiş, önden boydan boya açık, yakasız, bel hattından sonrası yırtmaçlı
dikildiği gözlemlenmiştir. Ön orta kapaması kemer ile sağlanan üçeteğin ön ortası, etek ucu, yırtmaç kenarları
kordon ile temizlenmiş içi pamuklu düz renk kumaş ile astarlanmıştır. Kol ucu asimetrik kesilmiş ve kordon
tutturma tekniği ile temizlenmiştir.
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Resim 7. Kaftan Örneği ve Detayları (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

Çizim 5. Kaftan Teknik Çizimi (Ön/Arka)

3.4. Fermane
Çankırı’da fermaneler genellikler siyah, bordo, mor renkli koton kadife veya çuha kumaştan, içi astarlı, önden açık,
bele kadar işlemeleri bulunan dış giysilerdir. Üç eteğin üzerine giyilmektedir ve sırma veya simle işlenen motifleri
bulunmaktadır. Kolları uzun, yakası ise diktir (Şentürk, 2008: 459). Esentepe Mahallesi’nde de kadınların üçeteğin
üzerine kuşandıklarını ifade ettikleri fermane; bir tür kısa cekettir. Yörede genellikle siyah kadife kumaştan dikilen
fermaneler; kol bedene 900 dik olacak şekilde T biçiminde takma uzun kolludur. Kol hareketini sağlamak amacı ile
kol altına dikdörtgen şekilde göğüs hattında biten peş yerleştirilmiş, önden boydan boya açık ve küçük dik yakalı
dikilmiştir. Geometrik ya da bitkisel bezemeler ve kompozisyonlarla kordon tutturma tekniği ile süslenmiş
fermanenin içi; ince pamuklu kumaşlar ile astarlanarak temizlenmiştir. Kol ucu, yaka ucu, ön ortası, etek ucu çift
kat sim sırma kordon tutturularak süslenmiştir.

Resim 8. Fermane Örneği (Çankırı Belediyesi Sabiha Anne Kadın Eğitim Merkezi)

Çizim 6. Fermane Teknik Çizimi (Ön/Arka)

3.5. Şal ve Okka Püskülü (Terki Bağı)
Gelenekli yaşamda çarpana ve kolan dokumalar, giysilerin farklı bölümlerinde hem işlevsel hem de süsleme amaçlı
kullanılmıştır. Bu dokumalar genellikle önlük, kuşak gibi bel üzerine yerleştirilen parçalarının sabitleştirilmesinde
bele sarılarak tutturucu işlevi görmüştür. Türk kadını, estetik beğenisi doğrultusunda çeşitli renkte püskül, ponpon,
boncuk, kumaş parçaları vb. malzemeler kullanarak kolonların uçlarına süslemeler yapmıştır (Koç, Koca, 2016:
244).
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Yörede de hem fonksiyonel hem de estetik açısından fayda sağlaması adına üçetek üzerine ve bel hizasına şal adı
verilen dikdörtgen ya da kare formunda dokunmuş parça üçgen şekline getirilerek ve okka püskülü ile sabitlenerek
bağlanmaktadır. Şalın bele bağlanmasının en önemli nedeni olarak bölgenin soğuk hava şartlarına karşı kadınların
bel bölgelerini korunmayı amaçlamaları gösterilmektedir.
Geçmişte okka püskülü (terki bağı) yörede hayvancılığın oldukça gelişmiş olması nedeni ile keçi kılından ve doğal
yünlerden eğrilen ipliklerin kök boyası ile boyanmasından elde edilerek çarpana dokuma tekniği ile dokunmakta
iken günümüzde bu dokuma yöntemini bilen az sayıda kişi olduğu bilgisine ulaşılmıştır (KK2). Bu nedenle şallar
ve okka püskülleri artık mahallede dokunmamakta ve satın alınarak temin edilmektedir.

Resim 9. Şal Örnekleri Resim 11. Okka Püskülü ve Şal Bağlanış Şekli (Fot. Ceren Öz/01.11.2020)

Resim 10. Okka Püskülü (Terki Bağı) Örnekleri (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

3.6. Çember ve Çeki
Çankırı’da birçok ilçe ve köyün geçmişte kendine ait baş örtüleri bulunmakta ve bu örtüler kadınların nereli
olduklarını betimlemektedir. Özellikle pazar kurulduğunda; başörtülerinden satıcıların nereli oldukları ve hangi
ürünlerin orada iyi yetiştiğine göre satın alınıp alınmayacağına karar verildiği (KK7) bilgisine erişilmiştir. Boyalıca
çemberi olarak adlandırılan ve yörede kullanılan başörtüleri de oyasız ve beyaz üzerine renkli çiçekli taş baskı ile
süslenmişlerdir. Çemberin başın üst kısmına sabitlenmesini sağlayan tülbente çeki ismi verilmektedir. Geçmişte
Boyalıca çemberi ve çeki mahalledeki her kadın tarafından kullanılsa da günümüzde kişilerin zevkine ve tercihine
göre baş bağlama şekilleri de görülmektedir. Çember ve çeki ile baş bağlama yöntemi mahallenin yaşlıları
tarafından özellikle düğünlerde sürdürülmektedir.
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Resim 12. Çember ve Çeki Örneği (Fot. Ceren Öz/24.10.2020)

3.7. Gelin Başı
Geleneksel giyimde XVI. yüzyıla kadar baş süslemelerinin temel aracı gümüş ve altınla işlenmiş ya da üzerine
gümüş ve altın tepelikler takılarak süslenmiş festir. İki örgü örülen ve özel saç bağları ve ziynetlerle süslenmiş
saçlar üzerine fes takılmış, sonra da krepler ve örtülerle süslemesi tamamlanmıştır (Apak, Gündüz, Eray: 1997).
Esentepe Mahallesi’nde de geçmişte etrafta bulunan çeşitli takılarla ve boncuklarla süslenen fesler gelin başlarına;
konuşmaya izin verilmeyecek şekilde sıkı bir tülbent ile sabitlenmekte, üstüne kırmızı tülbent bağlanmakta iken
günümüzde gelin başlarında fes kullanımı devam etmemektedir (KK5). Feslerin arkasında iplerle örülmüş uzun bir
örgü bulunmaktadır. Birçok yörede bekârlıktan evliliğe geçiş aşamasında önemli bir âdet ve genç kızlarla evliler
arasındaki farkın da bir simgesi olan zülüf ve perçem kesme (Çiftoğlu Çabuk, 2017: 57), yörede de devam
etmektedir. Gelin evden çıkarken saçları örülür ve saçının önü çemberden görülecek şekilde kekül (kahkül) ve
perçem kesilir. Saçlar örülürken mavi gök boncuklar ile süslenir. Bu işlem erkek evinden gelen görümce, elti ya da
ailenin büyükleri gibi belli başlı kişiler tarafından uygulanır (KK1). Örgü sayısında belli bir rakam olmamakla
birlikte, ne kadar çok ve sıkı örülürse o kadar beğenilmektedir (KK3).

Resim 13. Fes Örneği
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Resim 14. Fes Görünümleri (Yan ve Üst Görünüm) (Fot. Ceren Öz/01.11.2020)

1987 yılında evlenen Gülperi Eşme fes bağlandıktan sonra en üste yaklaşık 2.5 metrekare büyüklüğünde ferace çarı
adını verdikleri beyaz çarşaf örtüldüğünü ve oyalı, boncuklu, püsküllü çeki ile önde üçgen oluşturulacak şekilde en
az üç tur dolanarak sıkıca bağlandığını belirtmiştir (KK5). Ayrıca taranan fotoğraflar ve kaynak kişilerden 2.5-3
metre metrekare uzunluğundaki ferace çarını yüzlerini üçgen açıklık bırakacak şekilde, açıkta kalan yüz bölgesini
de kırmızı renkte başka bir örtü ile örterek de gelinlerin nitelendirildiği bilgisine ulaşılmıştır. 1990’lı yıllara kadar
köyde modern anlamda kullanılan gelinliğin hiç bulunmadığı, başka köylerden evliliklerin gerçekleşmediği,
düğünde hemen hemen her kadının aynı giysileri giymesinden ötürü beyaz ferace çarının duvak ve bir nevi gelinlik
işlevi gördüğü aktarılmıştır (KK8).

Resim 15. Ferace Çarı Bağlanışı

Resim 16. Ferace Çarı Bağlanışı (KK10)

Resim 17. Ferace Çarı Bağlanışı (KK10)

sssjournal.com

International Social Sciences Studies Journal

sssjournal.info@gmail.com
3298

International Social Sciences Studies Journal 2022

Vol:8

Issue:103 OCTOBER

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kültürel geçmiş; toplumları ayakta tutan ve birlikteliği sağlayan önemli unsurlarındandır. Bu nedenle araştırma
konusu olarak seçilen Çankırı ili Esentepe Mahallesi kadın giysilerinin incelendiği bu araştırma, kültürel değerlerin
kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşımaktadır.
Çankırı ili Esentepe Mahallesi’nde geleneksel giysilerin geçmişte bölgede yaşayan bütün kadınlar tarafından
günlük yaşamda kullanıldığı, özel günlerde de gelinlerin baş süslemeleri ve iki kat giyinme gibi farklılıklarla
ayrıldığı bilgilerine ulaşılmıştır. Esentepe Mahallesi kadınları üç etek kullanımını uzun yıllar terk etmemiş hatta
satın aldıkları ya da diktikleri günlük kıyafetlerinin dahi üstüne giymeye devam ettikleri, yalnızca son on yılda bu
alışkanlığın yok olduğu gözlemlenmiştir.
Mahalle halkından kaynak kişiler ile yapılan görüşmelerde de geleneklerin sürdürülebilir kılınması adına çaba sarf
edildiği vurgulanmıştır. Fakat giysinin yalnızca özel günlerde giyilmesinden ziyade, geçmişte her parçası bölge
kadınları tarafından hazırlanan giysilerin günümüzde satın alınarak temin edilmesi giysinin özelliklerini
kaybetmesine neden olmaktadır. Geçmişte ele geçen çeşitli nesnelerle süslenen fesler günümüzde
kullanılmamaktadır. Özellikle üç etekler ve fermaneler üretim yapan kişi veya mağazalardan satın alınmaktadır. Bu
nedenle son yıllarda kullanılan örnekler incelendiğinde fermanelerin şehrin her bölgesinde satın alınarak kullanılan
fermaneler ile aynı özellikleri ve motifleri içerdiği gözlemlenmiştir. Geçmişte kullanılan dokumalar ve püsküller
bölgede yetişen hayvanlar ve hayvancılıktan elde edilen iplikler hakkında bilgi sağlayabilirken; günümüz örnekleri
sentetik iplikler ile dokunan bağlar ve şalları içermektedir.
Giysilerin bölge, inanış, yaşayış hakkında bilgi sağlayan göstergeler olması durumu Esentepe halkının
geleneklerine bağlı kalan yapısına rağmen bulanıklaşmaktadır. Gelenek devam etse de giysilerin geleneksel
özelliklerini yitirmeye başladıkları görülmektedir. Bu nedenlerle geleneksel özellikler ve bölge halkı hakkında
göstergeler taşıyan giysilerin kayıt altına alınması önemlidir. Ayrıca bu giysiler moda tasarımcılarına esin kaynağı
oluşturarak, zanaatların sürdürülebilir kılınması adına da etkili olabilirler.
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