KAHRAMANMARAﬁ ‹L‹NDE AYAKKABI YAPIMI
Shoemaking In The City Of Kahramanmaraﬂ
La manufacture de chaussures dans la ville de Kahramanmaraﬂ
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ÖZET
Binlerce y›ld›r insanlar›n en temel ihtiyaçlar›ndan birini gidermenin arac› olan ayakkab› yap›m›, bugün bir el sanat› dal› olarak Kahramanmaraﬂtaki ustalarca halen sürdürülmektedir. Bu araﬂt›rmada da birbirinden güzel ve de¤erli ürünler üreten ve her aﬂamas› el eme¤i ile yap›lan Kahramanmaraﬂtaki ayakkab›lar›n, hammaddesi, ürün yap›m tekni¤i, kullan›lan araçlar ve üretilen ürün çeﬂitleri hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir.
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ABSTRACT
Shoemaking, a means of satisfying one of the basic needs of human beings for thousands of years, is
still carried on as a handcraft by craftsmen in Kahramanmaraﬂ. In this study, the raw materials, production
techniques, and tools employed in the production of various shoe types in Kahramanmaraﬂ, where shoes are
still produced with great manual effort, have been examined.
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1.Giriﬂ
‹nsanlar ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
ve gelir elde etmek amac›yla u¤raﬂmaktad›rlar. El sanatlar›nda hammadde olarak lif, toprak, a¤aç, cam, deri v.b. gibi
malzemeler kullan›lmaktad›r. Bunlardan deri, yüzy›llard›r el sanatlar› çerçevesinde de¤erlendirilen önemli bir hammadde olmuﬂtur.
Türk Dericilik zanaat›, Orta Asya’da do¤muﬂ, Anadolu Selçuklular› Döneminde örgütlenerek geliﬂmiﬂ ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u Döneminde iﬂlenmiﬂ deri ve deri ürünlerini kalitede zirveye ulaﬂt›rm›ﬂt›r. Ahilik teﬂkilat› Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Loncaya dönüﬂmüﬂ ve 15-18.yüzy›llar aras›nda et-

kili olmuﬂtur. Ancak 19.yüzy›l ortalar›nda büyük ekonomik krizin sonucunda
dericilik alan›nda gerileme baﬂlam›ﬂt›r.
Dericilik, 19.yüzy›l›n baﬂlar›nda babadan o¤ula geçen ve lonca karakterini koruyan bir iﬂ kolu olarak devam ederken ,
zamanla zanaat›n sanayiye dönüﬂmesi,
ileri teknoloji ve rekabet koﬂullar› gibi
nedenlerle olumsuz yönde etkilenmiﬂtir.
Geçmiﬂte Anadolunun hemen her
bölgesinde yap›lan saraçl›k, semercilik,
kavafl›k v.b. gibi deri iﬂleri, bugün yok
olma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu
deri iﬂlerinden biri de Türk kültürünün
unutulmaya yüz tutmuﬂ ve birçok bölgelerde de yap›m› terk edilmiﬂ olan ayakkab›c›l›kt›r. Anadolu’da ortak yap›m
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özellikleri gösteren ayakkab›c›l›k, bugün
art›k pekçok yerde makinalaﬂmaya yenik düﬂmüﬂ ve kaybolmuﬂtur. El yap›m›
ayakkab› üretimi günümüzde birkaç ilde
az say›da sanatkar ile devam etmektedir. Bu illerimizden biri de Akadeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraﬂ ilidir.
‹l, Kuzey’de Sivas, Kuzeydo¤u’da Malatya, Do¤u’da Ad›yaman Güneydo¤u’da ise
Gaziantep ‹lleriyle çevrilidir. ‹l Maraﬂ
da¤›n›n güney ete¤inde ve maraﬂ ovas›
kenar›nda ovaya do¤ru düzleﬂen e¤imli
bir zemin üzerinde kurulmuﬂtur.
Kahramanmaraﬂ ili geçmiﬂten günümüze bak›rc›l›k, a¤aç oymac›l›¤›, oya,
sim-s›rma iﬂlemecili¤i gibi geleneksel el
sanatlar›n› , Türk mutfa¤› ve yöresel k›yafetleri yaﬂatmaya çal›ﬂmas› ile tan›nan önemli turizm beldelerimizdendir.
Kahramanmaraﬂta ayakkab› yap›m›n›n tarihi Selçuklulardan Osmanl›lara kadar uzanan bir geçmiﬂe sahiptir.
1800lü y›llarda Maraﬂ’ta köﬂker esnaf›n›n bir teﬂkilat› oldu¤u ve teﬂkilat›n toplant›lar›na da Ahi Evren toplant›s› dendi¤i bilinmektedir. Bu toplant›larda
ayakkab›c› esnaf› hakk›nda çeﬂitli kararlar al›nmakta ve kaliteli, düzgün mal
üretilmesi için yasalar bulundu¤u aç›klanmaktad›r ( Yalg›n 1940:19 ).
Günümüzde imalat› tek olan Kahramanmaraﬂ ayakkab›lar› 1800’lü y›llarda köﬂker diye adland›rd›¤›m›z ayakkab›
yap›m ustalar›ndan Salman Kopar, ondan sonrada o¤lu Mehmet Kopar, 1944
y›l›nda Mehmet o¤lu Allaatin Kopar,
1975 y›l›nda Allaatin o¤lu Hüseyin Kopar, 1998 y›l›nda Allaatin o¤lu Mehmet
Kopar ve 2000 y›l›nda Hüseyin o¤lu Fatih Kopara dedelerinden bu yana gelen
sanat› yaﬂatmaya çal›ﬂmaktad›rlar. ﬁu
anda ise Allaatin Koparla o¤ullar› Hüse-
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yin ve Mehmet Kopar bu aile mesle¤ini
devam ettirmektedir.
Bu çal›ﬂmada Kahramanmaraﬂ ilinde üretimi devam eden ayakkab›c›l›kta
kullan›lan hammadde, araç ve gereçler,
yap›m teknikleri gibi özellikler belirlenmiﬂ ve yemeni, saray yemenisi, edik, kelik, karada¤ çar›¤›, postal v.b. gibi ürün
çeﬂitleri aç›klanm›ﬂt›r.
2. Ayakkab› Yap›m›nda Kullan›lan Araç ve Gereçler
Tezgah: Ceviz a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ
yuvarlak bir kütük parças›d›r. Yaklaﬂ›k
80 cm. çap›nda, 60-70cm. yüksekliktedir.
Buna üç k›sa ayak tak›lm›ﬂt›r. Tezgah›n
önünde alçak bir iskemleye oturan ayakkab›c› iﬂlerinin ço¤unu tezgah üzerinde
yapar (Özergin 1974:7087).
Muﬂta: Deri dövmek, gön ve kay›ﬂlar› düzeltmek derileri taban astar›na
yap›ﬂt›rmak ve taban› parlatmak için
kullan›lan bir alettir. Demirden yap›lan
8-10cm. boyunda üstü avuca s›¤acak büyüklükte, küre ﬂeklinde ve kürenin alt›ndaki bir girintiden sonra gittikçe geniﬂleyen bir huni biçimindedir (Güzelbey
1963:79).
Keski: Boyu 15 cm. olan ucu yass›laﬂm›ﬂ, keskin yar›m ay biçiminde bir b›çakt›r. B›ça¤›n sivrilen üst taraf›nda bir
sap konmuﬂtur. Bütün biçki iﬂleri bu
aletle yap›l›r (Yalg›n 1940:13).
Kal›p: Ayakkab›lar›n ölçülerine göre de¤iﬂik boyutlarda yap›lm›ﬂ kundurac› kal›plar›ndan çok daha basit ucu sivri,
sert ve sa¤lam a¤açtan yap›lm›ﬂ kal›plard›r. Bunlar yap›lacak pabucun içinde
t›pk› kundura kal›b› gibi yerleﬂtirildikten sonra dikilir (Yalg›n 1940:13).
Biz: Tüm Anadolu’da kullan›lan
ucu sivri sapl› bir i¤nenin ad›d›r. ‹nce ve
kal›n olmak üzere iki çeﬂidi bulunur.
Sap a¤açtan ve i¤nesi çeliktendir. Boyu
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15cm. civar›nda olur. Biz’in sivri ucu ile
yol aç›l›r ve sonra oradan iplik geçirilir
(Özergin 1974:7084).
ﬁana¤ac›: ﬁana¤ac› yaln›z postal
ve çizme imalinde kullan›l›r. Uzunlu¤u
82cm.dir. Kal›nl›¤› bald›r› and›r›r ﬂekilde yap›lm›ﬂ bir kal›pt›r (Yalg›n 1940:
13).
Köﬂker ‹¤nesi: Yorgan i¤nesi kal›nl›¤›nda 8-10 cm. uzunlu¤unda elastikti, ucu küt tel gibi bir alettir (Güzelbey
1963:89).
Dönder a¤ac›: Bu a¤aç 50 cm. boyunda 5 cm. kal›nl›¤›nda bir a¤açt›r. Yemeni
ve pabuçlar ters olarak dikildikten
sonra dönder a¤ac› vas›tas›yla yüzüne
çevrildikten sonra kal›ba girer.
ﬁantahtas›: 5 cm kal›nl›¤›nda
40x30cm. bir tahta parças›d›r. Ayakkab›c›l›kta bu tahtay› kuca¤›na koyan ustalar dizlerinde iﬂlenmesi gereken iﬂleri
yaparlar.
Kuskal ve Çubuk: Bunlarda bir
çeﬂit kal›pt›r. Çizme ve ayakkab›lar›n
yüzlerini gerginleﬂtirme ve k›r›nt›s›z bir
hale getirmek için bu kal›p kullan›l›r.
Levger: Tahtadan yap›lm›ﬂ bir b›ça¤›n ismidir. Ucu sivri olan bu b›çak
ayakkab›n›n dikiﬂ yerlerini ütüleme
iﬂinde kullan›l›r.
Makat A¤ac›: Bu alet, çevirme,
ütü ve gönleri parlatmak için kullan›lan
yuvarlak bir de¤nek biçimindedir. Bunun üstüne de bir kay›ﬂ sar›l›r, bu kay›ﬂ
sar›ld›¤› zaman makat dizlerin alt›na
konur ve içine konmuﬂ kal›pl› ayakkab›
dizlerin üzerine getirildikten sonra kay›ﬂa sar›l›r, ayakkab› bir mengenede s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ gibi dizlerin üzerinde rahatça
çal›ﬂmay› sa¤lar.
Ökçe Demiri: Çekecek ve kerata
ad› verilen bu demirler iki tarafl› ve bir
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tarafl› olmak üzere iki k›s›md›r. Boyutlar› 28-30cm. olan ökçe demiri ayakkab›c›lar›n ökçelerinin muntazam ç›kmas›na
yard›mc› olur (Yalg›n 1940:19).
Endaze: Yemenilerin numaralar›na göre gön, yüzlük sahtiyan ve meﬂinler kesilip haz›rlanarak üzere ince mukavva veya kay›ﬂlardan yap›lm›ﬂ modellerdir (Güzelbey 1963:89).
Örs: L biçiminde iri bir demirin,
kal›nca bir a¤aç kütü¤üne baﬂ aﬂa¤› çak›lmas› ile yap›lm›ﬂ yard›mc› bir tezgaht›r.
Mermer: Bilinen mermerden düzenli kesilmiﬂ bir parçad›r. Dört köﬂe
olup 20x 25cm.boyutlar›nda ve 2-3 cm.
kal›nl›¤›ndad›r. Bunun üzerinde deri veya kösele yay›larak, iç t›raﬂ› yap›l›r.
Teber: Sap› yuvarlak ve kesici k›sm› çelikten, 12-17 cm boyunda ﬂimﬂir
a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ bir alettir. Deri ve
köseleyi t›raﬂ etmek için kullan›l›r
(Özergin 1974:7087).
Deriler: Gön: Tabaklanm›ﬂ s›¤›r ve
manda derisinden elde edilir. Sahtiyan;
tabaklanm›ﬂ keçi derisidir. Meﬂin; tabaklanm›ﬂ koyun derisidir.
‹plik: Pamuk ipli¤inin elde bükülmesi sonucu elde edilir.
Mum: Bal mumudur. Mum, ipli¤in
gön ve kay›ﬂlara kolayca geçmesini sa¤lar ve ipin çürümesini engeller.
Çiriﬂ: Yemeninin yüzündeki sahtiyan ile iç k›sm›ndaki meﬂin s›z› ile birbirlerine dikildikten sonra kalan k›sm›n› yap›ﬂt›rmaya yarar.
Kil: Topraktan elde edilir. Suda ›slat›larak çamur haline getirildikten sonra ayakkab›n›n taban astar›ndaki bezleri birbirine yap›ﬂt›rmaya yarar (Güzelbey 1963:79).
Kök Boya: Toprak ve a¤aç köklerinden elde edilen boyalard›r. Siyah bo-
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ya; topraktan imal edilir, k›rm›z› boya ;
Nar yapra¤› ve koyun kan›n›n kurutulmuﬂ kar›ﬂ›m›d›r. Portakal boya ; Nar
a¤ac› kök ve yapraklar›ndan elde edilir.
Sar› boya ; Ceviz a¤ac› ve yapra¤›ndan
elde edilir. Yeﬂil boya ; zeytin kökü ve
tuzdan imal edilir. Mor ve mavi boya;
deniz kumu, cam boncuk hammaddesinden elde edilir.
3. Hammadde Temini ve Üretimi
Ürünlerin taban› cam›z ve manda
köselesi olup, yüz k›sm› dana ve inek derisidir. Taban astar› koyun derisi kenar
k›y› ve biyeleri keçi derisidir. Deri üretiminde tamamen do¤al maddeler kullan›l›r. Palamut a¤ac›n›n yapra¤› derinin
üzerindeki k›llar› döker, ekﬂi a¤ac›n›n
yaprak ve dallar› de¤irmende dövülüp
su dolu havuza boﬂalt›l›r. Deriler içine
at›l›r ve 15-30 gün suda bekletilir. Bu
sürede derinin içindeki öz yumuﬂat›lm›ﬂt›r. Deri sudan ç›kart›l›p s›cak ya¤larla yüz k›sm› ya¤lan›r. Ya¤lama iﬂleminde yün parças› kullan›l›r.
4. Ürün Yap›m Aﬂamalar›
4.1. Derilerin Elde ‹ﬂlenmesi ve
Haz›rlanmas›
Deriler iﬂlenmeden önce, halen dedi¤imiz havuzlarda iki gün suda bekletilir. Daha sonra kireçle odun küllü kar›ﬂt›r›lm›ﬂ havuz içinde 20 - 30 gün kadar
bekletilir.
Havuzdan ç›kart›lan deriler, mermer veya a¤aç kütük üzerinde iskefe dedi¤imiz b›çaklarla k›llar› s›yr›l›r.
K›llar› s›yr›lan deriler 3 gün suda
y›kan›r. Daha sonra güvercin veya köpek d›ﬂk›s›, haden denilen havuzda deriler bir gece bekletilir. Ertesi gün y›kan›r
ve bir havuzda s›cak su ile teteri ve palamut kar›ﬂt›r›l›r ve deriler içine at›l›r.
‹ki gün ayn› suda bekletilir. Yine a¤aç
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kütük üzerine at›larak eti kaz›n›r ve yine havuzda 2 gün bekletilir. Daha sonra
deriler serilip kurutulur. Kurutulan deriler, hayvansal ya¤lar› eriterek (s›¤›r›n
iç ya¤›) s›cak bir ﬂekilde ya¤lan›p bir gece suda bekletilir. Ertesi gün ayak ile
çi¤nenerek yumuﬂat›l›r ve tekrar kurutulur. Daha sonra tahta ya da mermer
üzerinde f›rçalayarak parlat›l›r ve ayakkab› imalat›na haz›r hale gelir.

Foto¤raf 1: Havuzda bekletilen deriler

Foto¤raf 2: B›çaklarla k›llar› s›yr›lm›ﬂ ve a¤aç
kütü¤e as›lm›ﬂ deriler
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Foto¤raf 3: Mermer üzerinde parlat›lan deri
parças›

4.2. Boyama ve Dikiﬂ ‹ﬂlemleri
4.2.1. Boyama ‹ﬂlemi: Boyama
kök ve toprak boyad›r. Deri kuru iken
boya kaynat›l›r. S›v› hale getirilir. Il›k
bir halde keçe ile derinin üzerine sürülen birinci kat kuruduktan sonra ikinci
kat sürülür. Boyama iﬂlemi bittikten
sonra deri tekrar y›kan›r ve çar›k, yemeni, terlik v.b. gibi ayakkab›lar kesime
haz›r hale getirilir.
4.2.2. Dikiﬂ ‹ﬂlemi: ‹plikler halis
pamuktan elde üretilir. Bu ipler balmumu ile mumlan›r su ve çürümeye karﬂ›
dayan›kl› hale getirilir. Taban astar› ile
taban gönü aras›nda bulunan yap›ﬂt›r›c›
madde (kil ve çiriﬂ) toprak ve a¤aç kökünün toz halinde kar›ﬂ›m ile elde edilir,
tamamen do¤ald›r.
4.3. Ürün Yap›m Tekni¤i
Tabaklanarak haz›rlanan ve kök
boya ile istenilen renkte boyanan deriler
bizle aç›lan deliklerden ters dikiﬂle birleﬂtirilmektedir. ‹ﬂlemlerde kesinlikle
yap›ﬂt›r›c› kullan›lmaz, tüm ürünler do¤ald›r. Dikiﬂ iﬂlemi bittikten sonra levgerle ters-yüz edilir ve tahta kal›plara
geçirilir.
Kal›b›n ﬂeklini alana kadar muﬂta
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ile dövülür. Sonra ayakkab› kal›b› ile
birlikte gölgelik bir yerde kurumaya b›rak›l›r. Çar›k birkaç gün kal›pta kald›ktan sonra ç›kar›l›r. Çar›k kal›pta iken
üzerine ya¤ sürülür ki deri yumuﬂak
kals›n ve aya¤› s›kmas›n.Deriyi süslemek için ince keçi derisinden kesilen ﬂeritlerle çal›ﬂ›l›r. Bu ﬂeritlerle derinin yüzeyi nak›ﬂ gibi iﬂlenir. Deri ﬂeritlere “k›y›l›k” denmektedir.
4.4. Ürün Çeﬂitleri:
Ürünlerin tamam› ayn› teknikle yap›lmaktad›r. Ancak baz› ayakkab› modelleri konçlu, konçsuz, aral›kl›, bunu
kalk›k v.b. gibi biçimlere sahiptir. Bunlar Osmanl› postal›, kelik, edik, yemeni,
Tokal› Osmanl› yemenisi, çar›k v.b. gibi
modellerdir.
Çar›k: Tek parça derinin topu¤u
kapatacak ﬂekilde aya¤a sar›lmas› ve
üst k›sm›ndan s›r›mlarla ba¤lanmas›yla
oluﬂan, yumuﬂak deriden yap›lan pabuçtur. olanlar›na çedik (Çoruhlu 1995; 30).

Foto¤raf : 4 Örgülü Çar›k
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Foto¤raf : 5 Tokal› Çar›k

Foto¤raf : 7 Fatih yemenisi

Foto¤raf : 6 Arnavut çar›¤›

Çedik: / Çedik / Edik / Edük / : Eskiden kad›nlar›n mest gibi giydikleri sar› sahtiyan olan k›sa bol konçlu iç ayakkab›s›d›r. Daha çok mest yerine giyilen
ve içi, d›ﬂ› desenlerle süslü ayakkab›
(Koyunlu 1986; 29).
Edik: / Edük / Çedik : Mest ya da
bir iç ayakkab› ile birlikte giyilen sokak
ayakkab›s› çeﬂididir. Konçsuz ve ökçesiz
bir ayakkab›d›r. Burnu sivri ve hafif havaya kalk›kt›r (Çoruhlu 1995; 30).
Yemeni: K›sa kenarl›, k›rm›z›, sar›,
siyah v.b. renkte sahtiyandan (keçi derisi) yap›lan yüzy›llar boyunca asker ve
halk taraf›ndan giyilmiﬂ, ince ökçeli ve
üstü kapal›, bir ayakkab› çeﬂididir (Koçu
1962; 246).
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Foto¤raf: 8 Kelik

Foto¤raf : 9 Edik
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Foto¤raf : 10 Osmanl› Postal›

Foto¤raf 11: Kahramanmaraﬂ’ta Çar›k ve yemeni ustas› Mehmet Kopar

Sonuç:
Anadolu Uygarl›klar›ndan bu yana
Anadolu ‹nsan›n›n aya¤›n› koruyan çar›k, yemeni ve postal v.b. gibi ayakkab›
türleri ve ayakkab›c›l›k mesle¤i Selçuklu ve Osmanl› döneminde geliﬂen loncal›k sistemi sayesinde, günümüze kadar
kuﬂaktan kuﬂa¤a bilgi aktar›m› ile devam etmiﬂtir. Ancak Türk kültüründe
önemli bir yeri olan bu sanat dal› bugün
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unutulmaya yüz tutmuﬂ bir durumdad›r.
Kahramanmaraﬂ ilinde de önceleri yayg›n bir meslek kolu olarak fonksiyonunu
sürdürmüﬂ, ancak 1980 y›l›ndan itibaren haz›r ayakkab›lar›n giyiminin art›ﬂ›
ile kiﬂi zevk ve be¤enilerinin bunu etkilemesi sonucu makineleﬂmeye yenik
düﬂmüﬂtür.
Günümüzde tamamen geleneksel
bir anlay›ﬂla babadan o¤la ö¤retme yoluyla aktar›larak devam ettirilen bu
meslek dal› iki-üç sanatkarla sürdürülmektedir. Son dönemde sevindirici bir
geliﬂme gerçekleﬂmiﬂ ve Kahramanmaraﬂ’ta bu sanat dal›n› sürdüren Kopar
Ailesi yurt içinde Kültür Bakanl›¤›na
ba¤›l› Hediyelik ve Turistlik Eﬂya ma¤azalar›na, yurt d›ﬂ›nda ise Harry Potter
filmlerinde kullan›lan çar›klar› üreterek, çar›klar›n yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda
pek çok insan›n dikkatini çekmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Temennimiz bu sanat›n yaﬂat›lmas›
için gereken çaban›n sarf edilmesi ve gelecek kuﬂaklara aktar›lmas›d›r. Bu yaﬂatma çabas›nda, gerek halk e¤itim
merkezinde, gerekse üniversitelerin
bünyesindeki El Sanatlar› programlar›nda, ustalardan e¤itici olarak yararlan›labilmelidir. Ayr›ca, devlet kredisi yoluyla bu meslek alan› teﬂvik edilmeli ve
desteklenmelidir.
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