GEÇM‹ﬁTEN GÜNÜMÜZE EL YAPIMI AYAKKABILAR
Handmade Shoes from Past to Present
Les chaussures faites mains d’hier à aujourd’hui
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ÖZET
Bir uygarl›k ölçüsü olan ayakkab› yap›m›n›n, Anadolu’da dörtbin y›ll›k tarihi oldu¤u bilinmektedir.. ‹nsanlar ayaklar›n› önceleri d›ﬂ etkilerden korumak için post ve derilere sarm›ﬂlar, medeniyet ilerledikçe ayakkab› yap›m›n› geliﬂtirmiﬂler ve zamanla bir sanat dal› haline dönüﬂtürmüﬂlerdir.
Bu çal›ﬂmada Türk kültüründe önemli bir yeri olan ayakkab›lar›n tarihsel geliﬂimi ve çizme, çar›k,
edik, çedik, baﬂmak, kelik, yemeni, mest, potin, lapçin, kaloﬂ, çapula, terlik, kundura, postal, kamerçin ve takunya gibi ayakkab› çeﬂitleri incelenmiﬂtir.
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ABSTRACT
Shoemaking, a benchmark of civilisation, has a known history of around four thousand years in Anatolia. Humans first wrapped their feet in leather or skin to protect them from external afflictions, then, as civilisation progressed, developed the techniques of shoemaking and turned it into a handicraft. In this study,
the historical development of shoes, which play an important role in Turkish culture, and different shoe kinds
such as çizme, çar›k, edik, çedik, baﬂmak, kelik, yemeni, mest, potin, lapçin, kaloﬂ, çapula, terlik, kundura, postal, kamerçin, and takunya, are analyzed.
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Giriﬂ
Yarad›l›ﬂ›ndan itibaren insanlar,
beslenme, korunma ve savunma gibi üç
temel gereksinimlerini karﬂ›lamak amac› ile avlad›klar› hayvanlardan yararlanm›ﬂlar ve hayvan derilerini de¤erlendirerek günlük eﬂyalar›n›n yap›m›nda kullanm›ﬂlard›r. Bu eﬂyalar aras›nda en
önemli guruplardan biri de ayakkab›lard›r.
Ayakkab›, ilk ça¤larda insanlar›n
ayaklar›n›, do¤a ve iklim koﬂullar›ndan
korumak için a¤aç kabuklar›, yapraklar
ve hayvan derileri gibi malzemeleri kullanmas› sonucu do¤muﬂtur.
Ayakkab› yap›m›n›n ilk olarak nerede ve nas›l baﬂlad›¤› konusunda kesin
bir bilgi olmamas›na ra¤men, yaz›l› kay-

naklar›n ço¤u ayakkab›n›n önce M›s›r
sonra Mezopotamya ve Anadolu’da rastland›¤›n› bildirmektedir.
Yüzbinlerce y›ll›k geçmiﬂi olan deri
kültürü ve onunla paralel olan ayakkab›lar›n en eski örnekleri, ma¤ara duvarlar›ndaki resimlerde, kabartmalarda ve
heykellerde görülmektedir.
Tabletlerden ve yaz›l› belgelerden
edinilen bilgilerden; “ sandalet “denilen,
köseleden ökçesiz bir taban ile buna halkalarla ba¤lanm›ﬂ parmak aras› ve ayak
bile¤i kay›ﬂlar›ndan ibaret basit ayakkab›y› Sümerlerin yapt›¤› bildirilmektedir.
‹lk zamanlarda sandalet, sadece kral ve
rahipler gibi belirgin bir ayr›cal›¤› olan
insanlar kullanm›ﬂt›r.Ancak savaﬂ koﬂullar› ve yay›lma siyasetlerinin zorla-
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mas› sonucu, askerlerin, postac›lar›n, tacirlerin ve giderek halk›nda kulland›¤›
ayakkab›lar aras›na girmiﬂ ve M›s›r, Mezopotamya ‘dan sonra Asur, Hitit gibi di¤er Anadolu medeniyetlerine de yay›lm›ﬂt›r (Sakao¤lu 2002: 24).
Yine M.Ö. 14.yüzy›l’da Alacahöyük’te bulunan Asur ve Hitit kabartmalar›ndaki figürlerde, taban köselesi önde, yukar› do¤ru k›vr›k bir burun oluﬂturan tarzda yap›lm›ﬂ çar›klar görülmektedir (Y›ld›z 1993: 4).
Yunan ve Roma Uygarl›klar›na gelindi¤inde ise, ayakkab›y› geliﬂmiﬂ ve çeﬂitlenmiﬂ biçimleri ile görmekteyiz. Roma
devrinde gerçekleﬂtirilen büyük istilalar,
büyük ordulara ihtiyaç göstermiﬂ ve böylece de ayakkab› dünyas›nda da ilk büyük
de¤iﬂim Romal› askerlerin giydi¤i ayakkab›larda kendini göstermiﬂtir. Ayakkab›
modas› Roma’da baﬂlam›ﬂ ve günümüze
kadar her yüzy›lda geliﬂerek birçok ülkeye yay›lm›ﬂt›r (Yelmen 1997:2).
Türk ayakkab›c›l›¤› ile ilgili en eski
tarihsel belge ‹bni Batuta Seyahatnamesinde anlat›lmaktad›r. 14.yüzy›la ait belgelerde babuçcu, baﬂmakç›, dikici, haffaf, kavaf gibi ayakkab›c›l›k terimleri
geçmektedir (Akal›n v.d. 1993: 3).
Araﬂt›rmalara göre, Türk dilinde
ayakkab› anlam›n› karﬂ›layan en eski
sözcük ediktir. “ Divanü Lugat-it Türk’te
edik sözcü¤ü etik ya da etük diye geçmektedir. (Akal›n v.d. 1993: 14).
Türk kültür tarihinde ayakkab› biçimleri Orta Asya’dan baﬂlayarak çeﬂitlenip, de¤iﬂik adlarla an›lm›ﬂt›r. Bu çeﬂitlili¤in oluﬂmas›nda do¤a koﬂullar›,
sosyo-kültürel oluﬂumlar, kültürler aras›
etkileﬂim gibi faktörler etkili olmuﬂtur.
Orta Asya’da baﬂta çizme olmak
üzere çar›k, baﬂmak gibi ayakkab› türleri giyilmiﬂtir. Bu ayakkab›lar, Selçuklular ile Anadolu’ya taﬂ›nm›ﬂt›r. Osmanl›
döneminde, halk›n, belirli bir meslek gurubunun ve sarayl›lar›n giydi¤i ayakkab›lar çok çeﬂitlilik göstermektedir (Garg›
2000: 40).
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Osmanl› döneminde kumaﬂ, çini,
tezhip, minyatür, ahﬂap v.b. gibi el sanatlar›nda kullan›lan motifler, ayakkab›
üzerine geliﬂtirilen tekniklerle uygulanm›ﬂt›r (Tezcan 1997:100).
Osmanl›’da ayakkab› süslemelerinde çok çeﬂitli iﬂleme teknikleri uygulanm›ﬂt›r. Bunlar, zerdüz iﬂi (alt›n ve gümüﬂten çekilmiﬂ çok ince telle desenin
zemine iﬂlenmesi), dival iﬂi (deri üzerine
karton desen kal›plar›na sar› ya da beyaz tel sarma ﬂeklinde yap›lan iﬂleme),
inci, boncuk ve payetlerle iﬂleme, bask›,
aplike gibi yöntemlerdir (Atasoy 1971:
16-17).
Bugün bu teknik ve motiflerle yap›lm›ﬂ çok say›da ayakkab› örne¤ini Topkap› Saray› Pabuç Koleksiyonunda görmek mümkündür.
Türk kültüründe renginde ayakkab› türlerinde statü belirleyici bir rolü olmuﬂtur. Orta Asya’da k›rm›z› çizmeyi
yaln›z hükümdarlar giyebilmiﬂtir.Farkl›
sosyal etniklere göre,ayakkab›larda; sar›, mavi ve siyah renkler kullan›lm›ﬂt›r.
Osmanl›’da ayakkab›lar biçimlerine
göre baﬂmak, çizme, edik gibi isimler
al›rken boylar›na göre de büyükten küçü¤e battal, ulu ayak, ulu orta, orta
ayak, kiçi ayak ve zenane ﬂeklinde s›ralan›yordu. Renkler ise k›rm›z›, gülnari,
erguvani, bulgari ve limoni gibi isimler
alm›ﬂt›r.
Orta Asya’dan baﬂlayarak Osmanl›’da ve Anadolu’da asker, sarayl› ve halk
taraf›ndan giyilmiﬂ ayakkab› biçimleri
de¤iﬂiklik göstermektedir.Bu ayakkab›
çeﬂitleri ﬂunlard›r.
Ayakkab› Çeﬂitleri
Çizme; Türk kültür tarihinde, Orta
Asya’dan baﬂlayarak yayg›n bir kullan›m› olan ayakkab› biçimidir. Koncu (bile¤i sar›p dize kadar uzanan k›s›m) dize
kadar veya dizden yukar›ya ç›kan deri
ayakkab› (Önder 1993: 58).
Çizme tarihte özellikle Ora Asya’da
Türk kültürünün karakteristik bir özelli¤i olmuﬂ ve iklim koﬂullar› ve bozk›r
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yaﬂant›s›ndaki iﬂlevselli¤i yüzünden
yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Arkeolojik buluntular, Türklerde
erken tarihlerde çizme kullan›m›n› belgelemektedir. Bunlardan biri M.Ö. 4.
yüzy›la tarihlenen ve II. Paz›r›k kurgan›ndan ç›kar›lan deri üzerine alt›n ve
gümüﬂ s›rma ile iﬂlenmiﬂ kad›n çizmesidir (Diyarbekirli 1993: 23).
Deri çizme için söylenen en eski
Türk sözü ise “ oguk, uguk” sözleridir.
Tobol ve K›rg›z Türkleri ise uyuk ad› verilmiﬂtir. Bugün Anadolu’nun birçok yerlerinde çizme için edik, edük deyiﬂleri
kullan›l›r. Fakat eski Anadolu metinle-

rinden anlaﬂ›ld›¤›na göre edik sözü daha
çok “ koncu k›sa çizmeler” için kullan›lm›ﬂt›r.Ayr›ca farsça’da bilinen ve çizme
anlam›na gelen muze kullan›lm›ﬂt›r.(Ögel 1991:114).
Orta Asya’da çizme formlar› çok çeﬂitlidir. K›sa ya da uzun konçlu çizmeler
yap›lm›ﬂ, çizmelerin konçlar› bazen düz,
bazen de yuvarlak dizlik biçiminde yap›lm›ﬂt›r (Koçu: 1967: 77).
Anadolu’da Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinde çizme, baﬂta asker olmak
üzere geniﬂ bir kesim taraf›ndan giyilmiﬂtir. Bu kullan›m dönemlere ait minyatürlerden de izlenebilmektedir.
Türklerde çizmelerdeki renk ve süslemeler statü belirlemede rol oynam›ﬂt›r.
K›rm›z› çizme Orta Asya’da hükümdarl›k simgesi iken Anadolu’da ise sar› çizme giymek en yüksek mertebeye ulaﬂmak anlam›ndad›r. Ordu içinde de renk
görev bölümünde etkili olmuﬂtur. Osmanl› yeniçeri oca¤›nda yayalar sar› çizme, küçük subaylar siyah çizme giymiﬂlerdir (Akal›n v.d. 1993: 4).
Osmanl›’da asker, halk ve saray

Foto¤raf 1: Fatih albümünde Orta Asya
çizmeleri (Ögel 1991: 104).

Foto¤raf 2: Sibirya’da giyilen deri ve keçe çizmeler (Ögel 1991: 125).
http://www.millifolklor.com

Foto¤raf 3: Kuzey Altaylar ve Sibirya’da
çizme çeﬂitleri (Ögel 1991: 129).
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çevresinden, her yaﬂtan herkes çizme
giymiﬂtir. Saraya ait olan çizmeler zengin süslemeleriyle di¤erlerinden ayr›l›r.
Bugün örnekleri Topkap› saray›
müzesi pabuç koleksiyonunda görülen
çizme ve ayakkab›lar görkemli bezemeleri ve titiz iﬂçilikleri ile göze çarpmaktad›r.
Bu örneklerden en de¤erli olanlar›
k›rm›z› sahtiyandan yap›lan çizmeler ol-

Foto¤raf 4: Topkap› Saray› Müzesinde
bulunan ve k›rm›z› sahtiyan üzerine sar› telle dival iﬂlemeli çocuk botu 19.yy.

Foto¤raf 5: Sultan II. Selime ait çizme
(Atasoy 1971: 16)
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du¤u belirtilmektedir. Buna örnek olarak üzeri dival iﬂi (deri üzerine tercihen
karton desen kal›plar›na sar› ya da beyaz telle sarma ﬂeklinde yap›lan iﬂleme)
tekni¤i ile yap›lm›ﬂ, 19. yüzy›la ait çocuk
botu, (Tezcan 1997:100) ve aplike tekni¤i
ile yap›lan Sultan II.Selim’e ait çizmede;
sar›-bej üzerine k›rm›z› deriden k›vr›ml›
lotus ve rumi ile süslenmiﬂ çizme (Atasoy 1971). Örne¤i Osmanl› döneminde
ayakkab›c›l›¤›n sanatsal boyuta ulaﬂt›¤›n› gösteren belgelerdendir.
Çar›k; kenarlar› k›vr›l›p iki ucu dikilerek ham deriden yap›lan ve genellikle köyde giyilen bir ayakkab› çeﬂididir
(Özen 1983: 181). Çar›k kelimesinin as›l
ad› farsça’dan gelmektedir. “ çaruk ” daha sonra bizim dilimize “çar›k” olarak
yerleﬂmiﬂtir. Çar›¤a Türk ayakkab›s› izlik de denirdi.Çar›k herkezce bilinen biçimiyle daha çok Önasya’da oturan topluluklar taraf›ndan kullan›lan bir ayakkab› çeﬂidi olmuﬂtur. Yap›m›nda genellikle manda ve s›¤›r derisi, daha azda olsa keçi derisi kullan›lm›ﬂt›r. Deve derisinden yap›lan çar›¤a Buçgak denmiﬂtir.
Çar›k co¤rafi bak›mdan Tanr›da¤›
(Tiyenﬂan),Ural-idil Bölgesi, Anadolu ve
K›z›ldeniz ile çevrili geniﬂ alanlarda yaﬂayan çeﬂitli topluluklar›n ortak giyim
eﬂyalar›ndan birisidir. Türk kültür tarihiyle ilgili araﬂt›rmalarda çar›¤a rastlanmaktad›r.
Hitit kabartmalar›nda çok görülen
çar›k, bu bölgede yaﬂayan eski ve yeni

Foto¤raf: 6 Köylünün rahat ve kullan›ﬂl› ayakkab›s› “ çar›k” (Sakao¤lu 2002: 98).
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uluslar taraf›ndan benimsenmiﬂtir. Tarihin çok eski ça¤lar›ndan beri Türkler,
‹ranl›lar, Kafkasya’da oturan di¤er uluslar taraf›ndan bilinmektedir.
Çar›k kelimesi Türkçe’de Uygurlardan beri kullan›lmaktad›r. Bugün belli
baﬂl› Türk lehçelerinde de kullan›lan bu
kelime Türkçe’den Macarca’ya (Saru),
Farsça’ya Çaro¤ olarak geçmiﬂtir. Kuzey
Kafkasya Türkleri çar›k kelimesini çab›r
haline dönüﬂtürmüﬂtür.Balkan yar›madas›na Türklerin arac›l›¤› ile giren çar›k;
Yunan, Arnavut ve ‹slav dillerinde az
çok bozularak Türkçe’deki ad› ile yerleﬂmiﬂtir.
Çar›¤›n biçimine göre yayg›nca kullan›lm›ﬂ iki biçimi vard›r. Bunlar, daha
çok köylülerin giydi¤i kara çar›k, ile dede burnu denilen türdür.Kara çar›k; En

Fotograf 7: Karada¤ çar›¤› (Çak›ro¤lu
1989: 4)

Foto¤raf 8: K›rm›z› sahtiyandan yap›lm›ﬂ yeniçeri çar›¤›, Beykoz Fabrika Koleksiyonundan (Küçükerman 1988: 177).
http://www.millifolklor.com

önemli özelliklerinden biri rahat, dayan›kl›, uzun süre giyilebilen biçimde yap›lmas›d›r. Çar›k, aya¤a göre kesilip, kenarlar›n›n k›vr›larak, iple ayak bile¤ine
ba¤lanabilen biçimdedir.Dede burnu; Hitit ayakkab›lar›nda oldu¤u gibi burnu
yukar› do¤ru k›vr›kt›r. Yanlar›nda eﬂit
aral›klarla aç›lm›ﬂ küçük delikler bulunur. Bu deliklerden deri ﬂerit geçirilerek
bile¤e ba¤lana türdür (Alkaﬂ› 1999:26).
Edik; Türk dilinde ayakkab› anlam›ndaki en eski sözcüktür.Orhun yaz›tlar›, Kutadgu Bilig, Dede Korkut kitab›
v.b. gibi yaz›l› tarihsel kaynaklarda da
geçen bu sözcük edik, edük, hedik, hadik, hal›k, helik, h›r›k, hidik, kedik biçimlerinde kullan›lm›ﬂt›r (Anonim 1957:
28).Çizmeye benzer konçlu ayakkab› olarak tan›mlanan edik sar› ve gül ﬂeftali
renginde yap›l›rd›. Sar› renkte olanlar›
daha ziyade kad›nlar giyerdi. Ediklerin
önünde ve içinde gümüﬂ ve s›rma tellerde kat›lan bir püskül bulunur. Bunlar k›sa konçlu ve püskülsüzdür.Ökçelerinde
üç ayakl› demir nalçalar› bulunur. Edi¤i
genel olarak çocuklarda giyerdi (Güzelbey 1963: 189).Edik sözcü¤ünün anlam›
Anadolu’da bölgelere göre de¤iﬂiklik göstermektedir.Uﬂak’ta ayakkab›, Afyon ve
Konya’da çocuk ayakkab›s›, Mu¤la’da
terlik Isparta’da yemeni, Denizli’de köylü çizmesi, Türkmenlerde çizme, Osmanl›larda ise sefer çizmesi olarak geçmek-

Foto¤raf 9: Edik (Kahramanmaraﬂl› çar›k ustas› Mehmet Kopar taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r)
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tedir (Akal›n v.d. 1993: 13).Orta Asya’da
giyilen edik, Türklerle birlikte Anadolu’ya gelmiﬂtir. Evdeyken iç edik giyilip,
soka¤a ç›k›ld›¤›nda üzerine edik geçirilirdi (Anonim1974: 3519).
Çedik; sar› meﬂinden yap›lan k›sa
ve bol konçlu pabuçtur. Daha çok mest
yerine giyilir. Burnu sivri ve hafif havaya kalk›kt›r. Edik ve iç edik, mest gibi
ayakkab›larla giyilmiﬂtir. Evde iç edikle
gezilip d›ﬂar› ç›k›laca¤› zaman, üzerine
edik giyilmiﬂtir.

nin Seyahatnamesinde yazmaktad›r
(Önder 1993: 30).
Kaﬂgarl› Mahmut Divan-› Lugat it
Türk’te O¤uzlar baﬂmak di¤er Türkler
ise basak ad›n› vermiﬂtir.
Kelik; çocuklar için yap›lan geleneksel el iﬂi ayakkab›lard›r. Eskiden
dört yaﬂ›na kadar olan çocuklar›n giydi¤i bu tür, çocuk sandallar›na benzemekteydi. Günümüzde yap›lan türleri yemeniyi and›rmaktad›r.

Foto¤raf 10: Çedik (K›rtunç 1989: 69).

Baﬂmak; Orta Asya’dan baﬂlayarak giyilmiﬂ bir ayakkab› türüdür. Daha
çok kad›nlar›n giydi¤i, yumuﬂak deriden
yap›lm›ﬂ üzeri desenlerle süslü veya s›rma iﬂlemeli pabuçtur.‹slam sanat›nda
ilk örnekleri sandal biçiminde iken giderek çeﬂitleri ço¤alm›ﬂt›r. Orta ça¤larda
Türk ve ‹slam devletleri sultanlar›n›n
giydikleri ayakkab›lara da baﬂmak denilmiﬂtir. ‹stanbul’da ayr›ca bir baﬂmakç› esnaf›n›n bulundu¤unu Evliya Çelebi-

Foto¤raf 11: Baﬂmak (Atasoy 1992:178)
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Foto¤raf 12: Kültür Bakanl›¤› hediyelik
eﬂya ma¤azas›ndan bir kelik örne¤i

Yemeni; k›sa kenarl› k›rm›z› ve sar› sahtiyandan yap›lan halk pabucudur.
Yüzy›llarca asker ve halk taraf›ndan giyilmiﬂtir (Özen 1982: 19). Burnu hafif
sivri ve üzeri aç›k bir biçimi vard›r. Taban› ince hafif bir ayakkab›d›r.
Yemenin Anadolu’ya Halep’ten geldi¤i belirtilmektedir. Yemeni ayr›ca ‹stanbul ve Anadolu’da yazmaya verilen
isimdir. Yemeniyi di¤er ayakkab›lardan
ay›ran özellik tamamen dikiﬂli ve dönme
olmas›d›r. Yani ayakkab›lar tersinden
dikilerek d›ﬂa çevrilir.
Yemeni do¤al deri ve pamuk ipli¤i
kullan›larak üretilen topuksuz ve ortopedik bir ayakkab› türüdür. Yemeninin
taban› manda ya da s›¤›r derisinden, astar› koyun derisinden, çevirmesi o¤lak
derisinden yap›lmaktad›r.
Yemeni esas olarak gön ve yüz olhttp://www.millifolklor.com
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Foto¤raf 13: Beﬂiktaﬂ Deniz Müzesinde
bulunan bir çift yemeni

mak üzere iki k›s›mdan oluﬂmaktad›r ve
ﬂekil bak›m›ndan beﬂ çeﬂidi vard›r. Bunlar halebi, merkup, burnu sivri, kula¤›
uzun, e¤ri simli gibi çeﬂitlerdir.
Halebi modelinin Halep’ten gelmesi
nedeniyle bu ad› alm›ﬂt›r. Mor ve gül ﬂeftali renginde olur. Yüz k›sm› aya¤›n iki
yan›na do¤ru girintilidir. Burnu yukar›
do¤ru k›vr›k olan bu model genellikle
köylüler taraf›ndan kullan›l›r. Merkup’da yemeninin yüzü k›sad›r. Arka ve
yanlar› ayn› hizadad›r. Daha çok sosyal
statüsü yüksek olan kiﬂilerce giyilir.
Burnu sivri modeli ise halebi’ye benzer
biçimde burnu yukar› do¤ru k›vr›kt›r.
Kula¤› uzun denilen yemeni çeﬂidi de
halebi ile merkup aras›nda bir modeldir.
Yüzü çok kapal› de¤ildir ve burnu ise çok
yukar› kalk›k de¤ildir. E¤ri simli, köylü
kad›nlar›n›n kulland›¤› bu yemeninin

Foto¤raf 14: Kahramanmaraﬂ ilinde yap›lan bir çift yemeni
http://www.millifolklor.com

yüzü k›sad›r. Burnu sivri ve yukar› do¤ru kalk›kt›r. Üzeri gümüﬂ tellerle iﬂlemelidir.
Ülkemizde yemeni yap›m› azda olsa
Gaziantep, Kahramanmaraﬂ gibi illerde
bir ata sanat› olarak sürdürülmekte ve
Ankara, istanbul, izmir gibi büyük ﬂehirlerin Kültür bakanl›¤›na ba¤l› turistik
ve hediyelik eﬂya ma¤azalar›nda pazarlanmaktad›r. Eskiden yap›lm›ﬂ yemeni
ve çar›k örnekleri ise bugün Türkiye’de
bulunan baz› etnografya müzeleri ile ‹stanbul ili Topkap› Saray› Müzesi,Beﬂiktaﬂ Deniz Müzesi ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.
Mest; sayas› ve taban› yumuﬂak keçi derisinden yap›lan, astars›z, k›sa
konçlu ve ayakkab› içine giyilen bir
ayakkab› çeﬂitidir. Aya¤a çorap gibi giyilen mest, hem kad›nlar hem de erkekler
taraf›ndan giyilmiﬂtir. Mest ile soka¤a
ç›k›lmaz üzerine baﬂka ayakkab› giyilerek kullan›l›rd› (Akal›n v.d. 1993: 115).
Mest ad› “Mesh” den gelmiﬂtir. Abdest al›rken ç›karmay› gerektirmedi¤i ve
üzerine meshedildi¤i için halk aras›nda
(›slak elle s›vazlama) bu ad verilmiﬂtir
(Anonim 1974: 8054).

Foto¤raf 15: Topkap› Saray› Müzesinden giysiye dikilen mest (Atasoy 1992:250).
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Potin (Fotin); koncu ayak bile¤ine
kadar uzanan, ba¤c›kl›, dü¤meli, yandan
lastikli çeﬂitleri bulunan ayakkab›lard›r.
Osmanl› döneminde 19. yüzy›ldan sonra
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Küt ve sivri burunlu
olarak de¤iﬂen modelleri vard›r. Dü¤meli potini daha çok varl›kl› kesim giymiﬂtir.
Lapç›n; yüzy›llar boyu Müslüman
Türk toplumunda kullan›lan bir iç ayakkab› çeﬂitidir.Taban› ve sayas› yumuﬂak
cilal› deriden yap›lm›ﬂ, konçlu, dü¤mesiz
ve ba¤s›z bir mest çeﬂididir.Koncun a¤z›
biraz geniﬂce ve kulakl› oldu¤u için lapçin
ad›n› alm›ﬂt›r. Çorap üzerine giyilen bu iç
ayakkab›n›n üzerine soka¤a ç›karken
mutlaka pabuç ya da kundura geçirilirdi.
Yüzü genellikle siyah sahtiyan ve taban›
ince gönden yap›lm›ﬂ olup taban astar›
bulunmamaktad›r (Çoruhlu 1995: 30).
Karç›n; siyah renkli yüzü k›sa ve
arkas› ile yanlar› ayn› hizada olan bir
ayakkab› biçimidir. Ancak lapçin’de oldu¤u gibi bundan da taban astar› yoktur. Karç›n bir çoraba üst kenarlar›ndan
dikilerek kullan›l›r (Güzelbey 1963: 91).

Foto¤raf 16: Kalç›n (K›rtunç 1989: 68).
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Kaloﬂ (Galoﬂ); Frans›zca ” galoche” kelimesinden Türkçe’ye geçmiﬂ bir
sözcüktür. Ayakkab›lar› çamurdan korumak için giyilen yar›m kundurad›r. Taban› tahtadan yap›lan deri ayakkab›lard›r.

Foto¤raf 17: Y›ld›z Saray›nda bulunan
Sultan II. Abdülmecit’e ait kaloﬂlu çizme

II. Mahmut zaman›nda setire pantolonla birlikte potin giyilmeye baﬂlanmas› ile ortaya ç›km›ﬂ bir ayakkab› çeﬂididir. Potin üzerine giyilerek sokakta
kullan›lan bir ayakkab›d›r. Eve girerken
potinden kolay ayr›labilmesi için arkas›na küçük bir mahmuz konurdu. Yaz-k›ﬂ
kullan›lan kaloﬂ, potin ile birlikte ayn›
ustan›n elinden ç›k›p, birlikte sat›l›rd›.
Kaloﬂ’un içi, potinin taban›na tamamen
uygun oldu¤u halde, potinin arka taraf›n›n ad›m atarken ç›kmamas› için kaloﬂ
içine, ökçe hizas›na küçük bir yay yerleﬂtirilmiﬂtir (Koçu 1967: 141).
Çakmak pabuç; burnu sivri ve yukar› do¤ru k›vr›k, eskiden ‹stanbul’da
avam tabakas›n›n giydi¤i, ökçeleri demir
nalçal›, tabanlar› demir kabaral› ayakkab› tipidir (Koçu 1967: 141). Kad›nlar
taraf›ndan da giyilmiﬂtir. Genellikle
mest ile giyilirdi.
Çapula; eskiden giyilmiﬂ kaba deriden, sivri uçlu, özellikle Karadeniz halk›n›n kulland›¤› ayakkab› tipidir. Arkas›
bir dil oluﬂturacak biçimde yüksektir.
Burnu hafif yukar› do¤ru kalk›kt›r, üst
k›sm› kapal›, çok az ökçeli ve alt› demir
kabaral›d›r (Akal›n v.d. 1993:
http://www.millifolklor.com
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Kat›r; kat›r kundura ya da kat›r
yemeni olarak da adland›r›lan bir ayakkab› türüdür. Tahta topuklu, topu¤u nalçal› ve taban› demir çivilidir. Sert deriden yap›lm›ﬂt›r, dayan›kl›d›r. Taban›ndaki kabaralar ve topu¤undaki nalça yüzünden yürürken ses ç›kar›rd›.
Terlik; genellikle ev içinde giyilen
hafif ve türlü biçimlerde ayakkab›lard›r.
Taban› köseleden üstü deri ya da di¤er
malzemelerden yap›labilen genellikle ev
içinde giyilen ayakkab› çeﬂididir. Yanlar›
ve arkas› aç›k ve kapal› biçimde kullan›lm›ﬂt›r. Kad›n ve erkek terlikleri ayr›l›r. Buna karﬂ›n mercan terli¤i hem erkek hem de kad›nlar taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Kad›n terliklerinde küçük yüzlü ve arkal›kl› olarak yap›lanlar› vard›r.
Bunlar sim-s›rma iﬂlemeli ve de¤erli taﬂlarla süslenmiﬂ biçimde hayranl›k uyand›racak ﬂekilde süslüdür. Yeniçerilerinde

kendilerine özgü terlikleri olmuﬂtur (Koçu 1967:148).
Mercan terli¤i, ad›n›, ‹stanbul’da
Mercan semtinden alm›ﬂ,topuksuz, yanlar› ve arkas› aç›k, kad›n ve erkekler taraf›ndan giyilmiﬂ bir ayakkab› tipidir.
Bu terlikler ilk kez 15-16.yüzy›l aras›nda Mercan’da bulunan pabuç atölyelerinde üretilmiﬂtir. Halk taraf›ndan yüzy›llarca giyilen bu terlik, evde kullan›ld›¤› gibi çarﬂ› hamamlar›nda da bulundurulmuﬂtur (Koçu 1967: 173).
Postal; daha çok askerlerin giydi¤i
konçlu ve kal›n tabanl› ayakkab›d›r.Önde ve ayak önü de aya¤› içten ve bilek
önünden kavray›p örten bir parça bulunmaktad›r.Burnu sivri ve yukar› do¤ru
kalk›kt›r (Güzelbey 1963: 90).

Foto¤raf 18: Terlikler (K›rtunç 1989:68).

Foto¤raf 20: Osmanl› postal› (Çak›ro¤lu
1989:5)

Foto¤raf 19: Beykoz fabrika koleksiyonundan, 1848 y›l›, el yap›m› s›rma iﬂlemeli
terlik (Küçükerman 1988:178)

http://www.millifolklor.com

Takunya; taban› a¤aç, mantar ya
da plastik tasmal› ve dolgun tabanl› evde ve sokakta giyilen bir tür ayakkab›d›r. Genellikle mutfak ve banyo gibi sulu
zeminde kullan›lm›ﬂt›r. Osmanl› döneminde yoksul halk taraf›ndan sokakta
giyilmiﬂtir.
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Nal›n; genellikle hamam ve banyoda giyilen yüksekçe tahta ayakkab›d›r.
Nal›nlar, ﬂimﬂir, abanoz, gürgen gibi sert
a¤açlardan tek parça oyulmuﬂtur. Tablas› yass›, taban› ve ökçesi yüksektir. Ayak
parmaklar›n› kavrayan meﬂin bir tasmas› vard›r. Tasmas› s›rma, kadife, ayna
parçalar› ve inci ile süslenmiﬂ olanlar›
vard›r.Nal›nlar›n sadece iﬂçilikte olanlar›na takunya denmiﬂtir (Önder 1998:
188).

Foto¤raf 21: Sadberk Han›m müzesinde
bulunan bir çift nal›n (Atasoy 1992: 186).

Sonuç
Geçmiﬂten günümüze gelinceye kadar insanlar›n en temel ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layan ayakkab›lar, ilk ça¤larda sadece ayaklar› do¤a koﬂullar› ve d›ﬂ etkilerden korumak için kullan›l›rken zaman içerisinde geliﬂerek, bulundu¤u ça¤›n gere¤i olarak ve modan›n da etkisiyle,bir sanat dal› haline dönüﬂmüﬂtür.
Geçmiﬂte Anadolu’nun hemen her
yöresinde rastlanan el yap›m› ayakkab›lar, bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile
yerini fabrika üretimi ayakkab›lara b›rakm›ﬂt›r.
Eskiden üretilmiﬂ ayakkab› biçim
ve süslemeleri göz önüne al›nd›¤›nda ve
özellikle Osmanl› imparatorlu¤u döneminde saray için üretilen iﬂlemeli pabuç,
çizme ve terliklere hayran kalmamak
mümkün de¤ildir. Bugün bu örnekler
ancak müzelerde sergilenmektedir.
Ancak günümüzde Gaziantep, Kahramanmaraﬂ gibi illerimizde, bu atadan
kalma el sanat› birkaç sanatkar taraf›n-

48

dan sürdürülmektedir. Böylesine de¤erli
ve Türk kültürünün önemli bir parças›
olan bu sanat dal›n› geliﬂtirmek için yöresel araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r.. Yap›lacak olan bu çal›ﬂmalar hem varolan kültür de¤erlerimizi yaﬂatmak hem de ülke
tan›t›m› ve kalk›nmas› için yararl› olacakt›r.
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