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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ev Ekonomisi (El Sanatları) Anabilim Dalı 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU 

 

Çeşitli medeniyetlerin beşiği olan Türkiye, tarihi eserleri ile birlikte, el sanatları ve geleneksel kıyafetlerindeki 

çeşitlilik ve güzellikleri ile ün salmış bir ülkedir. Bunca kaynak ve materyale rağmen ülkemize yakışır bir etnografya 

müzesi oluşturulmuş değildir. Oysa bugün dünyada en fazla kullanılan üç parçalı dikim sistemini ilk kullanan Orta 

Asya Türkleridir. 

Tokat yöresi geleneksel kıyafetleri tek parçalı değildir yani giyilen kıyafetlerin tamamına ait bir ismi yoktur, farklı 

kıyafet parçalarının birlikte giyilmesi ile oluşmaktadır. Kadın kıyafetlerini, fes, findi, yazma, yağlık, Dış saya (üç 

peş), iç saya, şalvar, arkalık, şal öynük, alaca çorap, çarık, postal veya yemeni ve bunlarla birlikte kullanılan; alınlık, 

bilezik, gerdanlık, hamaylı saç bağı, sakallık (çenelik), tuzluk, boncuklu bel bağı gibi aksesuarlar oluşturur. Erkek 

kıyafetlerini ise keçe fes, alaca poşu, terlik, işlik, zıvga, yelek, aba, gazeki, göynek, kuşak, zıvga bağı, alaca çorap, 

çarık, postal veya yemeni oluşturmaktadır. Erkek kıyafetleri ile birlikte köstekten başka bilinen aksesuar 

kullanılmamaktadır. 

Tokat yöresi geleneksel kıyafetleri; renk, desen, işleme ve kumaşlarında farklılık göstermekle birlikte, model ve 

dikim teknikleri hemen hemen aynıdır. Kıyafet parçaları günümüz kıyafet parçalarının bazıları ile aynı işevde 

kullanılmakla birlikte isimleri mahalli terimleridir. Örneğin; ceketin karşılığı; aba, gazeki, baş örtüsünün karşılığı; 

yazma, findi, şapkanın karşılığı; fes, terlik, ayakkabının karşılığı; postal, yemeni, çarık, iç çamaşırının karşılığı; iç 

saya, göynek, pantolonun karşılığı; şalvar, zıvga vs. 

Günümüzde geleneksel kıyafetler hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Fakat halen sandıklarda bu kıyafetlere 

rastlamak mümkündür. Şu an bulunabilen bu kıyafetlerin geleceğe sağlıklı olarak taşınabileceğini kimse garanti 

edememektedir. Bunun içindir ki bir an önce bu değerli kültür mirasının bilimsel metotlarla incelenip arşivlenmesi 

gerekmektedir. 

Tokat yöresi geleneksel kıyafetleri günümüz şehirlerinde kesinlikle halk oyunları grupları haricinde 

kullanılmamaktadır. Halk oyunları gruplarının kullanımı da çoğunlukla tek renk ve modelde olmaktadır. Bu kullanım 

şekli de farklı renk, desen ve işlemelerden oluşan kıyafetlerin unutulmasına, yok olmasına sebep olmaktadır. 

Yörenin geleneksel kıyafetlerinin yapımında kullanılan malzemelerin çoğu artık fabrikasyondur. Ancak şal öynük, 

zıvga bağı (kaytan), çarık, arkalık, tuzluk, çorap, fes, terlik gibi malzemeler ilkel tezgahlarda dokunmakta ve el ile 

yapılmaktadır. 

 

2005, 90 sayfa 

 

A�AHTAR KELİMELER: Geleneksel kıyafet, kadın kıyafetleri, erkek kıyafetleri 
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ABSTRACT 
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A RESEARCH ON FOLKLORİC CLOTHİNG İN TOKAT DİSTRİCT 
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Turkey where is the cradle of the various civilizations is renowed with hand crafts and variety & beauty of the 

traditional costumes as well as historical remains. Even it possesses so many sources and materials, an ethnography 

museum deserving our country has not been established yet. Whereas first application of three-pieces sewing system 

which mostly used in the world today was performed by Middle Asian Turks. 

Traditional costumers of distirct of Tokat are not single pieced in other words there is no name related to all of the 

costumers worn and cnosist of dressing different style of costumes pieces all together. Women costumes comprise 

fez, hand printed kerchief, bed sperad, napkin, shalwar, vest, shalw, medley coloured socks, rawhide sandal, heeless 

slipper or coloured cotton headkerchief and together used followings; forehead ornament, bracelet, necklace, tress tie, 

chin tie, saltcellar, waistbelt, with bead etc. Men dresses consist of felt fez, medley, coloured tanned skin, cloth 

skullcap, undershirt, waistcoat, stout woolen cloth, short jacket, girdle, shingles, medley coloured stockings, rawhide 

sandal, heelless slipper or headkerchief. Other than fetter has not used to use as an accessory of man dress. 

Traditional costumes of district of Tokat vary in the aspects of colour, design, differency at the fabric material 

however model and sewing are almost same. Pieces of costumes are worn for the same purposes in comparison with 

today’s modern costumes but the names are local terms. Namely short jacket, stout woolen cloth instead of jacket & 

hand printed kerchief instead of head scarf & fez, cloth skullcap & rawhide sandal, heelless slipper instead of shoe & 

undershirt instead of underwear & shalwar instead of pants etc. 

Today traditional costumes are almost never worn by people but however onestill coincide with term inside the cases. 

At the present no one warrants that these costumes would be handed over next generations in a good state which is 

why these valuable cultural inheritance must be examined scientifically and preserved in archives without any delay. 

Traditional costumes of district of Tokat have in no way worn in today’s cities expect by group of folkloric plays. 

Wear of folkloric plays are of single colour and model in most cases so thşs casues traditional costumes out of 

miscellaneous colours and designs to be forgotten and removed. 

Majority of the materials used in manufacturing of traditional costumes of the district are artificial but only 

accessories such as shawl, braided cord, rawhide sandal, vest, saltcellar, stockings, fez, cloth skullcap are stil woven 

at primite looms and hand made. 

 

2005, 90 pages 

 

KEY WORDS: Traditional clothing, woman clothing, man clothing 
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1. GİRİŞ 

Giyim, tarih öncesi devirlerde, dış etkenlerden korunmak amacıyla örtünme olarak 

ortaya çıkmış ve çeşitli evrelerden geçerek insanın süslenme arzusunu yerine getiren bir 

sanat haline gelmiştir. İlk çağlarda örtünmek için hayvan postları kullanılırken liflerin 

bulunmasıyla ve dokuma tekniklerinin gelişmesiyle hayvan postlarının yerine 

dokumalar kullanılmaya başlanmış ve örtünme giyinmeye dönüşmüştür. İnsanların 

güzel görünme, süslenme arzusu, daha iyiyi ve daha güzeli arama çabaları giyimi 

geliştiren ve şekillendiren etkenlerdendir. Bir kültürün ürünü olan giyim doğrudan 

insanla ilgili olduğu için onun yaşam biçimini belirten bir gösterge kabul edilmiştir. 

Ülkenin doğal yapısı, ekolojik şartlar, toplumun sosyo-ekonomik yapısı, kullanılan 

hammaddeler, meslekler, moda ve değer yargıları, din, gelenek ve görenekler gibi 

etmenlerin giyim üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Türk tarihinin zenginliği, Türk insanının giyim anlayışına ve giyinme şekline 

yansımıştır. Türk insanının giyimine verdiği önem ve zevk giyimini bir kat daha 

zenginleştirmiştir. Zaman içerisinde değişmeler olmuş yörelerin iklim ve coğrafi 

koşullarına uygun olarak bölgeler arasında (Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç 

Anadolu, Doğu  Anadolu, Güneydoğu Anadolu) farklılaşmalar gözlendiği gibi köy ve 

şehir kıyafetleri de kendine has özellikler göstermektedir. Mevsim, yaş, cinsiyet, vücut 

yapısı, sosyal yaşantı, çevre, zaman, model, kumaş, estetik değerler, dini inançlar ve 

tören gibi durumlarda bilinmesini gerektiren faktörlerle değişiklik gösteren giyim kendi 

içinde de basit giyimler, spor giyimler, tam ve yarı fantezi giyimler olarak; giyilen yere 

göre de: yatak giyimi, ev giyimi, kış sporları giyimi, tenis oyunları giyimi, nikah ve 

evlilik törenleri giyimi, sahne giyimi, kokteyl veya balo giyimi ve geleneksel giyim 

kuşam olarak adlandırılmaktadır (Çağlayan 1990). 

Bir halk bilimi araştırmacısının ifadesine göre, “Halk oyunları ekiplerinin kıyafetleri 

bile sık sık tartışma konusu olmaktadır. Özellikle bu tartışmalar halk oyunları 

yarışmalarında, halk oyunları festivallerinde ve yurt dışına gidecek ekiplerin 

denetiminde büyümektedir. Tartışmaların esasını halk oyunları için ciddi bir araştırma 

yapılmadan kıyafet seçilmesi, seçilen kıyafetlerin önemli bir bölümünün estetik 

olmayışı ve oyun oynamaya elverişli bulunmayışı ile komşu ülkelerin kıyafetlerinin 
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kopya edilmiş olması teşkil etmektedir. Bugün halk oyunları ekiplerimizin üzerindeki 

kıyafetlerimizin çoğu, ekibinin ilk kurucusu tarafından rasgele seçilmiş, daha sonra bu 

kıyafet alışkanlıkla benimsenmiştir. Halbuki kaynağa inildiğinde; düğünlerde, 

bayramlarda, asker uğurlama ve karşılama törenlerinde oyun oynayan vatandaşımız, 

üzerinde hangi kıyafet varsa onunla oynar. “Beş dakika müsaade edin, üzerimi değişip 

oyun kıyafetimi giyeyim” demez. Kısaca, Türkiye’de gerçek anlamda okullu folklor 

uzmanları yetiştirilmesine başlanmıştır.  

Giyim Kuşamı Etkileyen Faktörler: 

Korunma İçgüdüsü: İnsanoğlunun ilk giyinme ihtiyacı vücudunun belirli yerlerini 

örtmek ve doğadan korunmak içgüdüsünden doğmuştur. Bu içgüdü ile giyim, doğa 

koşullarının uygun olduğu ve bulunabilen malzemelerin korunma, süslenme ve örtünme 

ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması şeklinde kendini göstermiştir  (Turan 1990). 

Bu gereksinimi duymadan çıplak olarak dünyaya geldikleri için çıplak gezmenin 

gerektiği inancını taşıyarak giyim kullanılmayan bazı Avustralya ve Afrika kabileleri 

vardır ki bu inançta korunma içgüdüsüne aykırı gelişmemiştir. Şu da var ki bu kabileler 

dahi gelişmeye karşı koyamamış olup inançlarında da yön değiştirme olmuştur. 

Bunun dışında zaman zaman moda dünyası da “çıplaklık” akımına kapılmış olup, bu 

modanın ömrü pek de uzun sürmemiştir (Vural 2001). 

Doğa Koşullarına Uyma: İnsanoğlu, doğumundan itibaren iklim ve doğa koşulları ile 

karşı karşıyadır. Savunmasız doğan insanoğlu, bu doğa ve iklim koşullarından mutlaka 

etkilenecektir. Birinci aşamada koruyucuları tarafından korunmuş daha sonra birey 

olarak doğa koşullarına uyma yolarını bulmuştur. Doğa koşullarından etkilenme iki 

şekilde olmaktadır. Bunlar: 

1- Coğrafi Yapısı ( ova, yayla, dağlık, çöl vb.) 

2- İklim koşullarıdır. 

Bir ülkenin coğrafi yapısının giyime etkisi büyüktür. Sıcak ve kum fırtınalarının hüküm 

sürdüğü çöl bölgelerindeki giyim tarzı ile değişik bölgelerdeki giyim tarzı arasında çok 

fark vardır. Ayrıca iklim koşulları da 
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Giyimi etkilemektedir. Örneğin çok yağışlı iklimi olan bir bölge ve kuru iklime sahip 

bir bölge arasında giyim farkı olacağı açıktır (Turan 1990). 

Kültür: Kültür  “Toplumda geçerli olan ve gelenek haline gelmiş dil, duygu, düşünce, 

inanç, sanat, yaşam etkinliklerinin tümü” şeklinde tanımlanabilir (Sever 1992). 

Kültürel alanlarda oluşan değişimler giyimi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. 

Örneğin; din adamlarının giysileri her ülkenin dininde kendine özgüdür. Kimi dinlerin 

felsefi inançların kutsal kitaplarında veya temel kurallarında ona taraf olanların giyimi 

ile ilgili hükümler yer almaktadır. Örneğin Budizm’de deriden giysiler yasak olduğu 

için bitkisel dokumalar kullanılmaktadır. 

Bir nesilden başka bir nesile aktarılan gelenek ve göreneklerde giyimi etkileyen kültür 

öğeleridir. Hindistan’da yüzyıllardır Hintli kadınının en önemli giysisi olan “sari” buna 

örnek verilebilir. 

Bir başka kültür ürünü olan cinsel tabu ve yasaklamalar da bütün dünyada giyimi 

etkilemektedir (Vural 2001). 

Fiziksel Çevre: Fiziksel çevre, kaynaklar ve bunların kullanımı giyimi etkileyen bir 

başka faktördür. 

Birinci Dünya savaşı sırasında Fransızların pamuk ve yün giysi fabrikalarının tahrip 

olması nedeniyle bu fabrikalardan yararlanamayarak, Lyon’daki ipek üretim 

merkezlerine yönelmeleri, 1927’de iç çamaşırında ipek modasının çıkmasına sebep olan 

fiziksek çevre ve kaynak kullanımına örnek olmuştur (Vural 2001). 

Roller ve Statüler: Rol “kişinin toplumsal ilişkilerindeki yeri”, statü “toplumdaki 

saygınlık sıralaması” şeklinde ifade edilebilir (Sever 1990). 

Toplumsal yaşam içinde insanların üstlendiği görev ve işbölümüne göre belirli giyim 

tarzları, biçim ve ölçütleri oluşmuş olup, bu da “üniforma” denilen tek tip elbise 

kavramını  beraberinde getirmiştir. 
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Osmanlı döneminde ordu mensupları ile bütün saray hizmetlileri, bilginler sınıfı ve 

diğer görevliler başlıktan ayakkabıya kadar ayrıntılarıyla belirlenmiş giysiler 

giymişlerdir. Günümüzde ise çeşitli meslek grupları için giyilecek giysiler belirlenmiştir 

(Vural 2001). 

Yönetimsel Düzenlemeler: Üniforma biçimlerini saptayan yönetim zaman zaman 

politik, dinsel veya ekonomik sebeplerle giyim-kuşam ile ilgili yeni düzenlemeler 

getirmiştir.  

Halife Hz. Ömer zamanında Müslüman olmayan tebaanın Müslüman olanlardan ayırt 

edilebilmesi amacı ile farklı bir giyim tarzı veya bir işareti olması şeklinde yönetimsel 

bir düzenleme yapılmıştır (Sever 1990). 

Psikolojik Eğilimler: Toplum yaşamının insan üzerinde oluşturduğu bazı psikolojik 

sonuçlar vardır. Kişi kendini topluma kabul ettirme çabası içerisindedir. Bireyler 

giyiminde güzel görünmeyi, uzun ince olmayı, varlıklı izlenimi oluşturmayı 

amaçlamaktadır (Sever 1990). 

Ekonomik Koşullar: Giyime harcanabilen zaman, para ve emek ile olmaktadır. Bu 

yüzden giyime harcanan para kişinin geliri ile orantılı olmak zorundadır. 

1970’lerden sonra giyim harcamalarının toplam harcamalardan az olduğu gözlenmiştir 

(Vural 2001). 

Tüketici harcamalarını çeşitli ekonomik etkenler etkileyecektir. Bunlar;  

- Çalışan kadınların artması, 

- Genç insan kapasitesi, 

- Eski giysi satışları,  

- Boş zaman artışı, 

- Nüfus değişimleri, 

- Ailenin çekirdekleşmesi, 

- Pahalı ve kaliteli olan tüketimin artışı, 

- Moda 
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Geleneksel giysilerini ve giyim tarzlarını günümüze kadar koruyabilen ve günümüzde 

de sürdüren yörelerimizden biri de Tokat ilidir. 

Tokat ili Anadolu tarihinin en eski çağlarda bile tanınmış bir yerdi. Geniş ovalar ve 

bunlar arasında her mevsimde geçide elverişli yolların birleşme noktaları ve orduların 

konaklamasına mahsus imkanların müsaitliği yanında korumaya müsait sıra dağların ve 

hakim noktaların bulunması ile tarihin ilk devirlerinden itibaren insanların yerleşmesi 

ve şehirler kurmasına, uygun yerler olarak görülür. 

Tokat ilinin Anadolu’da ilk yerleşenlerden Eti’lerin Gümenek’te (Bugün DSİ 

regülatörünün ve dinlenme parkının olduğu yerler) şehir kurmaları ayrıca Zile,Turhal ve 

Niksar gibi tarihi şehirlerin kuleler etrafında kurulması ile idare teşkilatın başladığı 

kabul edilebilir. 

Lidya’lıların Tokat ve dolaylarına geldikleri hakkında kesin tarihi bilgilerimiz yoktur. 

Doğudan İran’lıların istilası ile başlayan değişmede idari bölümün Büyük Sotraplık 

(valilik) halinde olduğu kayıtlıdır. Sonradan bağımsız olan Sivas’taki Aryarat’lara 

Tokat ve adayları bağlı kalmıştır. Karadeniz kıyılarındaki İran Sotrap’larından olan 

Mitridot ailesinin kurduğu Pontus devleti Tokat ve dolaylarını da egemenlikleri altına 

almıştır. 

Bölgenin M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucu Doğu 

Roma İmparatorluğu (Bizans) elinde kaldığı ve Bizans valileri tarafından idare edildiği 

görülür. Tokat ve dolayları Bizans elinde iken ilk defa Anadolu’da kurulan Türk 

beyliklerinden MENGÜCEKOĞULLARI BEYLİĞİ zamanında 13 Mart 1068’de 

Niksar’a kadar gelip orduları tarafından alındığı kaydedilmektedir. Bu tarihlerde Tokat 

ve dolayları askeri valiler tarafından bir müddet idare edilmiştir. Nihayet 1071 

Malazgirt Savaşı ile bütün Anadolu olduğu gibi bölgemizde Türk hakimiyetine girmiş 

ve Sancak Beyleri tarafından idare edilmiştir. 

Rumiye  vilayetinin merkezi Sivas ve yakınındaki Amasya ile Liva merkezi haline 

getirilerek mülki taksimatta değişiklik yapılarak Tokat da VOYVODALIK olmuştur. 

Bu idari bölümde mali teşkilat itibarı ile 1538 tarihinde Amasya ve Sivas Tokat 

emanetine alınmıştır. 
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1863 yılında Sivas vilayetine bağlanarak mülki taksimatta nahiye olarak idare 

edilmiştir. Sonraları ilçe olmuş 1878 tarihinde Muta sarraflık haline getirilmiştir. 

1920 yılında Müstakil Liva, şeklinde mülki taksimatta yer alan Tokat 1923 yılında il 

olarak kurulmuştur. 

Tokat ili Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde yer alır. 

Doğusu ve kuzeydoğusu Ordu, kuzeyi Samsun, kuzeybatısı ve batısı Amasya, 

güneybatısı Yozgat güneyi Sivas illeri ile çevrilmiştir.   
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2. KURAMSAL TEMELLER 

Giyim farklı geleneksel kültürlerde yaşam biçimlerine göre değişiklik gösteren maddi 

manevi kültür ürünüdür. Giyimin Anadolu’daki tarihçesini inceleyecek olursak çok eski 

kültürlerin tarih içinde sosyal ve ekonomik durum, yaş, kişilik, toplumdaki statüsüne 

göre coğrafi ve tarihi özelliklerinden zaman içinde etkilenerek günümüze kadar 

gelmiştir.  

Anadolu’da neolitik çağda Hititler öncesinde (İ.Ö. 6250-5400) Çatalhöyük’te bulunan, 

kömürleşmiş bitki liflerinde yün ve hayvan kılı karışımından dokunmuş kumaş 

kalıntılarına rastlanmıştır. Diğer yandan hayvan postları, kürk ve derilerinden de giysi 

olarak yararlanılmıştır. Kadınların giysileri omuzda iğne ile tutturuluyor, erkek 

giysilerinde kemer veya kemik iğnelerle kaymaması sağlanıyordu. Törenlerde leopar 

derisi giyildiği duvar fresklerinde görülmektedir. Maden işçiliğinin ilk örnekleri 

Çatalhöyük’te kurşun ve bakırdan yapılan, boncuk, iğne gibi küçük eşyalar metalürjinin 

ilk örnekleridir.  

Sümer kadın giysilerinde ise etek kenarlarının saçaklı ve süslemeli olduğu görülmüştür. 

M.Ö. 100-612 yıllarına ait Asur kadın elbiselerinde işleme olduğu saptanmıştır.  

İ.Ö. 9. yüzyılda Van’da yaşayan Urartular’ın Balawat kapı levhalarının üzerinde 

bulunan resimlerden, giysileri dizlerine kadar inen etek (tunik) giymekte olup, kalçaları 

üzerinde bu giysileri tutan, tunçtan yapılmış olduğu sanılan kemerler kullanmışlar ve 

başlarına kendilerine özgü miğferler giymişlerdir.  

Urartular zamanında süs ve süslenme olgusuna çok önem verildiği bulunan eserlerden 

anlaşılmaktadır. Bunun en önemli göstergesi Girit tepe sarayında hamam dairesinde 

bulunan ve sanat değeri oldukça yüksek, boncuklar, küpeler, bilezikler, yüzükler, tokalı 

iğneler, mühürler, kırmızı atik ve frit’den yapılan boncuklar bulunmuştur. Bir çoğu altın 

ve gümüşten yapılmıştır.  

Anadolu’da yaşamış bulunan Yunan ve Romalıların asker kökenli savaşçı toplum 

oluşları kıyafetlerini de etkilemiş, halkın kullandığı kıyafetlerden çok farklı kıyafetler 
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giymişlerdir. Atlı savaşçılar da atın siyah gövdesi, mavi kuyruk ve yelesi ile binicinin 

açık mor gömlek ve pantolonu ile uyum sağlanmıştır (Onurkan 1982). 

Türk giyim kuşamının, milletimizin uzun tarihi geçmişini, yayıldığı geniş coğrafi alanı 

etkileşim halinde olduğu kültürleri ve değiştirdiği inanç sistemlerini göz önünde tutarak 

değerlendirilmesi gerekir. Çünkü milli giyim kuşam milli kimliğin bir parçasıdır. 

Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özellikle de çeşitli dönem giyimleriyle ilgili belgeye 

çok az rastlanmaktadır. İslamlıktan önce yaşayan Türkler ile yüzyıllar boyunca tarih 

yapmış bir millet olmasına rağmen tarih yazan bir millet olamamıştır. Askeri bir 

saklama geleneğinin bir sonucu olarak tarihi belgeler hep yok edilmiştir. 

İslamiyetin başında putperestlik düşmanlığı sebebiyle bütün sanat eserleri yakılıp 

yıkıldığı için Batı Türklerine ilişkin belgeleri bulmak da pek kolay değildir. Bu sebeple 

en eski çağlara ait Türk giyiminin gösterdiği model özelliklerini inceleme ve bu konuda 

güvenilir kaynaklardan yararlanma imkanı bulunamamaktadır. 

Türk giyimi ile ilgili bilgiler, Orta Asya’da ele geçen duvar resimleriyle,Tufan’daki 

buluntulardan minyatürlerden ve bölgelere ait yayınlanmış gezi yazılarından 

öğrenilmiştir. Türklerin Anadolu’ya terleşmeden önceki dönemlerle ilgili giyim 

özelliklerini yansıtan bu bilgilerden halkın elbise yapımında deri ve kumaş kullandığı 

ata binmeye ve hareketli hayata uygun model seçtiği anlaşılmaktadır. Tarihi Türk giyimi 

ile ilgili ayrıntılı özellikleri, Selçuklular döneminde kalan belgeleri inceleyerek öğrenme 

imkanı verir.  

2.1 Selçuklu Dönemi 

Selçuklu kıyafetlerine ait hususiyetler Selçuklulardan daha erken tarihlere ait Türk 

kıyafetlerinin devamı niteliğindedir. İslamiyetten önceki Türk kıyafetleri Hunlara ait 

kurganlardan çıkan elbise, saç örgüleri, çizme, keçe çoraplar bu geleneğin köklerinin ne 

kadar eski tarihlere kadar indiğini göstermektedir. 

Saç şekli de dahil olmak üzere kadın ve erkek giyimi tarzı birbirine çok yakındır. 

Selçuklu kıyafetlerinde kadını erkekten ayıran en önemli unsur baş kısmında 

görülmekteydi. Yaşlı kadınlar daima, gençler ölüm olayında başlarını omuzlarına kadar 
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inen bir örtüyle kapatırlardı. Gelinler ‘didek’ denilen başlıklar kullanıyorlardı. 

Bağaltaklar, üç dilimli ve kenarları değerli taşlar ve sırmalarla süslü kumaşlarla 

hazırlanmaktadır. Değişik bağaltak türleri de vardır. Uçları arkaya sarkan kolon 

biçimindeki keçe veya kalın kumaşlardan yapılan üsküfler daha yaygındır. 

Selçuklu kadın ve erkek giyimine, kaftanlar ile yuvarlak kapalı yakalı, önden açık 

elbiseler hakimdi. Kaftan ve elbiselerin altına dize kadar çıkan çizme veya geniş paçalı 

şalvarlar giyiliyordu. Selçuklularda ve daha önceki dönemlerde elbiseler yün, pamuk, 

ipek, yün-ipek karışımı, deve tüyü ipliğinden dokunmuş kumaşlar ile keçeden 

dikiliyordu. Deri ve kürk de giyim kumaşında önemli bir yer tutmaktaydı. 

Selçuklular ayaklarına çarık, deri çizme, pataya  (Anadolu’da dolak) giymişler, keçe 

çizmeyi İslam dünyasına yaymışlardır. Kemer ve kuşak mutlaka vardı. Erkekler kuşağı, 

kadınlar kemer kullanıyorlardı. Takıları hem kadınların hem de erkeklerin taktığı 

bilinmektedir. Küpe, kolye(mancuk), but, bilezik, yüzük en çok kullanılan takılardı. 

Hunlardan Osmanlıların son dönemine kadar kadınlar süslü bıçak taşımışlardır (Karacan 

1998). 

2.2 Osmanlı Dönemi 

Türk giyiminde gözleyebildiğimiz, Hunlardan itibaren Türk özelliği olarak ortaya çıkan 

bir çok görüntüler kesintisiz Osmanlılarda da devam etmiştir. Ancak, XV asırdan sonra 

özellikle İstanbul ve diğer bazı büyük yerleşim merkezlerinde her sahada olduğu gibi 

giyim kuşamda da Osmanlı terkibi şekillenmiştir. 

Osmanlı devrinin başlangıcında kadın ve erkek giyimleri Selçuklular dönemlerindeki 

gibi oldukça sade ve birbirine benziyordu.Ancak devlet büyüyüp zenginleştikçe bu 

sadelik yavaş yavaş terk edilmiş, özellikle XV. Asırdan itibaren daha da uzaklaşarak 

günden güne zenginleşmiştir. İmparatorluğun sosyal ve siyasi durumu gereği 

Müslüman, Hıristiyan, Musevi gibi dini inanışları farklı topluluklar kendilerine has 

kıyafetlerini daima muhafaza etmekle beraber, gayri müslim kadınlar sokağa çıkarken 

Müslüman kadınlar gibi ferace, yeldirme, çar gibi dış giyimleri kullanmışlar ve başlarını 

örtmüşlerdir. Anadolu ve Rumeli’de giyim tarzı İstanbul’dan ve diğer büyük yerleşim 

merkezlerinden fazla etkilenmiştir. Bu bölgelerde büyük yerleşim merkezlerinden 
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değişik, toprağa bağlı veya göçebe hayat tarzı sürdürülmüş eski Türk gelenekleri ve 

bunlara bağlı giyim kuşam şekilleri uzun süre muhafaza edilmiştir. Osmanlı devrine ait 

kadın giyimi yaşanılan hayat tarzına paralel saray , şehir ve kırsal kesim gibi gruplar 

yanında her grubun kendine has kuralları, gelenekleri ve görgü kaidelerine göre 

farklılaşmıştır. Ayrıca, bölgelere göre kullanılan değişik boya, dokuma, işleme ve 

kesimler kadın giyimini zenginleştirmiştir (Karacan 1998). 

Osmanlı döneminde ana hatlarıyla ve müşterek yönleriyle kadın giyimi üç grupta 

değerlendirilebilir. Çamaşırlar, gömlek, dizlik, iç yeleğinden ibarettir. Dış giyim 

eşyaları, üç etek, iki etek, entari, şalvar, içlik, hırka, kürk, kemer ve kuşaklar, çorap ve 

ayakkabı şeklinde sıralanabilir. Sokak giyimi olarak ferace, yeldirme, maşlah ve son 

devirlerde çarşaf kullanılmıştır. Ayrıca, başlıklar ve takılar gerçekten kıyafeti 

tamamlayıcı ve vazgeçilmez unsur olarak Türk kadın giyiminde önemli rol oynamıştır. 

2.3 Cumhuriyet Dönemi Sonrası 

Saray, şehir ve Anadolu giyimi olarak gruplara ayrılan Türk kadın giyimi içinde saray 

ve şehir giyiminde 17. yüzyıldan sonra Avrupa etkisi görülmeye başlamıştır. 

Cumhuriyetin kurulduğu günden günümüze kadar Türk kadın giyiminde de dünya 

modasına paralel bir çizgide gelişme olmuştur. Mesela 1923’te düşük bel,ayak bileğine 

kadar uzayan etek boyları ve başta ipek türbanlar giyilmiştir. Manto bu tarihlerde, bürk 

kadınının vazgeçilmez bir üst giysisi olmuştur.  

1924’te kısa japone kollar, bluzan korsajlar ve boyunları saran rengarenk, dizi dizi inci-

boncuklar moda olmuştur. Yine aynı yıl, Avrupa’da kocaman kloş şapkalar moda olmuş 

ve moda, Türk kadını tarafından çok benimsenmiştir. 

1929 yılında abstre sanatın modayı etkilediği görülür. Bu yıllarda kadınlar tarafından 

geometrik desenli,geometrik kesimli elbiseler giyilmiştir. Etek boyları ve saçlar 

kısalmıştır. 

1927 ise Dior’un ortaya attığı yeni moda ile kadın giyiminin genel çizgileri büyük 

ölçüde değişmiştir. 
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1958’de Dünya ve dolayısıyla ülkemiz kadınları, Yves Saint Laurent tarafından moda 

dünyasına lanse edilen ‘trapez’ modasını uygulamışlardır. 

1960-61 yıllarında ise’ uzay’ modası, bütün kadınların uyduğu bir moda olmuştur. 

1973-74 yıllarında da kadın modasında, rahatlık ve sadelik ön plana çıkmıştır. 

Bugün Türk kadın ve erkek kıyafetleri, biçim dönünden batılı, ülke kıyafetleri ile eşittir 

ve dünya modasına bağlı olarak biçim değiştirmektedir (Karacan 1998). 
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3. KAY4AK ARAŞTIRMASI 

Geleneksel giysilerimiz bakımından köklü bir kültüre ve zengin bir potansiyele sahip 

olan Tokat ili geçmişteki değerlerimizi günümüzde de koruyan önemli yörelerimizden 

biridir. Ancak Anadolu’nun değişik yörelerinde farklı zamanlarda yapılmış geleneksel 

giysilerimiz konusunda birçok araştırma olup bu araştırma da yer alan yörelerden biri de 

Tokat ili geleneksel kıyafetleri olmuştur. 

Bu bölümde konu ile ilgili bilimsel ve genel içerikli kaynakların bazılarının özetleri 

tarih sırasına göre belirtilmeye çalışılmıştır. 

Görgünay (1973), Erzurum ili ve köylerindeki geleneksel giyim üzerinde araştırmalarda 

bulunmuştur. Bu araştırmada köy kadınlarının sokak kıyafeti olarak ehram ve çarşaf, ev 

kıyafeti olarak etek, bluz, entari, ve hırka giydiklerini, şehir kadınlarının ise sokak 

kıyafeti olarak manto, ehram ve çarşaf giydiklerini belirlemiştir. Ayrıca tülbent, yazma 

ve eşarbın en çok kullanılan giyim elemanları  olduğu ve çanta, eldiven, kemer gibi 

aksesuarında kullanıldığı araştırmanın bir diğer sonucudur. Araştırıcı yine bu çalışmada 

ayağa; pabuç, mest, lastik ve terlik giyildiğini iç çamaşırı olarak şehirde fanila, 

kombinezon, sutyen, külot, giyildiğini, köyde ise bunların yanı sıra fanila yerine bez 

gömlek giyildiğini saptamıştır. Ayrıca iş yaparken günlük elbiselerden eski olanların 

tercih edildiğini ya da elbiselerin üzerine önlük takıldığını etek ya da şalvar giyildiğini 

de belirlemiştir. 

Altınışık (1977), Bergama Müzesinde bulunan Çepni kadın kıyafeti üzerinde 

araştırmalarda bulunmuştur. Çepni kadın kıyafeti baş süsleri, boyuna takılan süs takıları, 

“göynek, üçetek, göğüslük, cepken, şalvar, libade, kemer, kuşaklar, önlük” gibi diğer 

giysiler ve ayağa giyilenler olarak gruplandırılmıştır. Baş süslerinin rengine göre 

kadının sosyal yapısını gösteren alın çekisi, çeki üzerine takılan pullu çiçekler, alına 

takılan altın yada gümüş paralar, pul ve boncuklarla süslenmiş, çene altından baş kısma 

bağlanan sakındırak ve örülmüş saçların üzerine örtülen başörtülerinden  oluştuğu tespit 

edilmiştir. Kadınların içlerine beyaz bezden yapılmış göynek, üzerine üç etek entari 

onun üzerine cepken, cepkenin üzerine bir tür ceket olan libade giydiklerini belirtmiştir. 

Artıca bellerine tokalı kemer taktıkları, kızın gelin gideceği gün babası tarafından örme 
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kuşak kuşatıldığı, üç etek entarinin üzerine önlük bağlandığı ve ayağa sarı çizme 

giyildiğini de saptamıştır. 

Arlı (1990), yaptığı çalışmada köy el sanatlarının ülkemiz için öneminden bahsetmiştir. 

Köy el sanatlarının temel olarak sınıflandırmasını oluşturmuş ve el sanatlarımızın 

gerileme ve kaybolma nedenlerini açıklamıştır. 

Koç (1990), Kütahya’da yaptığı araştırmada kadınların sokakta kullandıkları giysilerin 

en eskisinin ferace ve çar olduğunu feracenin günümüzde kullanımının kalmadığını, 

çarın ise özellikle Tavşanlı ilçesinde geniş kullanım alanına sahip olduğunu, şal 

hırkanın da daha çok evli ve maddi durumu iyi kişiler tarafından sokakta kullanılan 

diğer bir giyim elemanı olduğunu belirtmiştir. Çatalağ şalvar, ağsız şalvar ve don 

entarinin, kırsal kesimde ise paçalı şalvarların günlük giyilen geleneksel giysiler 

oldukları belirlenmiştir. Üç eteğin Emet ve Domaniç ilçelerinde günlük giysi olarak 

kullanıldığı, özel günlerde ise tefebaşı, pullu, İzmir’li, yolaklı, bindallı, altınoluk, savai, 

çatlkılı, dizibağlı, dallı adı verilen giysilerin giyildiğini tespit etmiştir.  

Çağlayan (1990), yılında Tokat’ta yaptığı çalışmada Tokat yöresi geleneksel 

kıyafetlerinin tek parçalı olmadığını, yani giyilen kıyafetlerin tamamına ait bir isminin 

bulunmadığını, farklı kıyafet parçalarının birlikte giyilmesi ile bir bütünün oluştuğunu  

belirtmiştir. Kadın kıyafetlerinin, fes, findi, yazma, yağlık, Dış saya (üç peş), iç saya, 

şalvar, arkalık, şal öynük, alaca çorap, çarık, postal veya yemeni ve bunlarla birlikte 

kullanılan; alınlık, bilezik, gerdanlık, hamaylı saç bağı, sakallık (çenelik), tuzluk, 

boncuklu bel bağı gibi aksesuarların oluşturduğunu, erkek kıyafetlerinin ise keçe fes, 

alaca poşu, terlik, işlik, zıvga, yelek, aba, gazeki, göynek, kuşak, zıvga bağı, alaca 

çorap, çarık, postal veya yemeni gibi kıyafet parçalarından oluştuğunu ve bu şekilde 

adlandırıldığını tespit etmiştir. Ayrıca erkek kıyafetlerinde köstekten başka bilinen 

aksesuar kullanılmadığını da belirtmiştir.  

Taşman (1994), yılında yaptığı çalışmada Çorum İli İskilip İlçesinde kura ile belirlediği 

köyleri dolaşarak geleneksel kadın giysileri hakkında materyal toplamaya çalışmış ve bu 

materyaller doğrultusunda sonuca varmıştır. Kadının geleneksel kıyafetleri hakkındaki 

düşünceleri, yapabildikleri ve gelecek için neler tasarladıkları hakkında verileri 

değerlendirerek çizelgelerle sunmuştur. Bu çerçevede elde kalıp günümüze kadar 
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gelebilmiş geleneksel kıyafetler belgelenmiştir. El sanatının yaygınlaştırılması ve 

gelecek nesillere iletilmesi açısından sonuca gidilmiş ve önerilerle yol gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Ergürbüz (1995), yaptığı araştırmada Giresun il merkezi ve köylerinde kadın kıyafetleri, 

kıyafetlerin dokuma, örgü ve aksesuar özelliklerini tespit etmiştir. Araştırmansın 

yürütülmesinde konuyla ilgili yazılı kaynaklar taranmış, araştırma yöresinde gözlem ve 

incelemelerde bulunarak, kaynak kişi ve kurumlardan yararlanarak ele geçirilebilen 

fotoğraflar ve özellikle ata’dan kalma geleneksel kadın kıyafetleri ile köy kadın 

kıyafetini temsil eden günlük giysiler ve GİFSAD İmece Halk Dansları Topluluğu milli 

folklorik kadın kıyafeti ayrı ayrı incelemeye alınmıştır. İncelemeye alınan kıyafetler, 

kumaşı, üretim tekniği, lif, iplik, desen, biçim, giyim, süsleme ve aksesuar özellikleri 

ortaya konularak fotoğraflarla görüntülenmiştir. Giresun il merkezinde bulunan 

geleneksel kıyafetlerin bindallı, gelinlik, üç etek, cepken, ve aksesuarlardan oluştuğu, 

merkez ilçeye bağlı tüm köylerde kadın giyiminin aynı olduğu giyim tarzında da 

süsleme dışında farklılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Yazıcıoğlu ve Şener (1996), birlikte yaptıkları araştırmada yaşları 19-60 arasında 

dağılım gösteren 500 Türk kadınından belirli kurallara uygun olarak 33 boyutta 16.500 

ölçü almışlardır. Yeni bir kalıp sistemi geliştirme amacıyla yapılan bu çalışmada 

ölçülerin temel olarak alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada elde edilen 

kalıpların vücuda en iyi şekilde uyumu amaçlanmıştır ve bu sistemle kalıp üretiminin 

öğrenilmesinin çok kolay olduğu sonucuna varılmıştır. 

Onuk ve Arkadaşları (2004), yılında birlikte yaptıkları araştırmada Silifke Folkloru’nu 

el sanatları, halk giysileri ve halk oyunları açısından incelemiş Silifke ilçesinin genel 

özellikleri, Silifke el sanatlarında kullanılan araç ve gereçler, el sanatlarında kullanılan 

teknikler hakkında bilgi vermiş ve ürünlerden örnekler sunmuşlardır. Silifke el sanatları 

ürün çeşit ve özellikleri, Silifke el sanatlarında kullanılan motif renk ve kompozisyon 

özellikleri, Silifke halk giysileri ve halk oyunlarını anlatmış ve fotoğraflarla 

belgelemişlerdir. 
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4. MATERYAL VE YÖ4TEM 

4.1 Materyal 

Araştırma materyalini Tokat il merkezinde ve çeşitli köylerinde yaşayan ve halk 

oyunları ile uğraşan, geleneksel giysi üretimi yapan bireylerden toplanan bilgiler, 

yörede giyilen giyim elemanları, bu konuda literatürde yer alan yazılı kaynaklar ve 

geleneksel kıyafetler oluşturacaktır. 

4.2 Yöntem 

Yörede giyilen giyim elemanları incelenirken bu elemanlar kadın  ve erkek giyimi 

olmak üzere; dış giyim, başa giyilenler, iç giyim, ayağa giyilenler, takılar ve diğer 

aksesuarlar olarak sınıflandırılarak incelenecektir. Yöreye ait giyim elemanları 

mankenli ya da mankensiz fotoğrafları çekilerek ve teknik kalıp çizimleri yapılarak 

belgelenecektir.  

İl merkezinde, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün geleneksel kıyafet arşivinde 

bulunan kadın ve erkek kıyafetlerinin her parçası tek tek incelenmiş ve bu kıyafet 

parçalarının eni-boyu, yaka-kol oyuntuları, etek uçları, bel, ağ, paça ve kıyafetlerin 

tamamında akla gelebilecek bütün özellikleri kağıtlar üzerine kopya edilmiştir. Kıyafet 

parçaları üzerindeki süsleme özellikleri de çizgilerle belirtilmiştir.  

Geleneksel kıyafet özelliklerinin çizimle tespitinden sonra, kadın ve erkek kıyafetleri 

canlı mankenler üzerine giydirilerek ya da giydirilmeden fotoğrafları çekilmiştir. 

Fotoğraf çekiminde, önden, yandan, arkadan görünüşlerine önem verilmiştir. Kıyafet 

bütünü içinde görüntüsü net olarak belirlenemeyen, altta kalan kıyafet parçalarının 

fotoğraf çekimleri de tek tek yapılmıştır. 

Araştırmanın temelini oluşturan konuların özellikleri: Tokat yöresi geleneksel 

kıyafetlerinin temini ve giyiliş sebepleri, kıyafet parçalarının ve yapımında kullanılan 

malzemelerin adları, kıyafetlerin giyiniş sırası, kıyafet kullanımını etkileyen faktörler, 

kıyafet parçalarının kalıplarının elde edilmesi ve ölçü alma teknikleri, kalıpla kumaş 

kesimi ve dikimi olarak tespit edilmiş, kopyaları alınan kıyafet kalıplarının 

karşılaştırılması yapıldıktan sonra, bu kalıplar 1/5 ölçeğine göre küçültülerek çizilmiş, 
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kıyafet parçaları tek tek ele alınarak teknik dikim işlemleri ve çizgilerle modelleri 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

5.1 Tokat Yöresi Geleneksel Giyim Parçalarının İncelenmesi ve Giysilerde  

       Kullanılan Malzemeler 

5.1.1 Şaplı deri ve sahtiyan 

Çarık-postal-yemeni yapımında kullanılan deriler, önce ‘hayvanlardan dikkatle yüzülür 

ve sonra tüysüz taraflarının tamamı şaplanır veya tuzlanır. Derinin şaplı veya tuzlu 

tarafı içte kalacak şekilde sarılır ve gölgede bir hafta kadar bekletilir. Deri, bu zaman 

süresinde şap veya tuzu çekerek çok sert hale gelir. Bu haldeki deri üç dört gün ara ile 

önce tüysüz, sonra tüylü tarafı üste getirilerek düz bir yere, dört tarafından da gergin 

olarak çivilenir, havalandırılır. Bu işlemden sonra, deri tüylü olarak imalatçılara 

gönderilir. 

Postal ve yemeni yapımında ise, deriye daha itina gösterilerek sepilenmesinden sonra 

boya ve cila işlemleri uygulanır. Bu çeşit deri, sahtiyan adıyla bilinmektedir (Eşberk 

1939). 

Tokat yöresinde geçmişte, çarığın şaplı deriden yapıldığı ve çarıkçılığın bir iş kolu 

olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde çarık yapımcısı tespit edilemediğinden; 

mahalli özellikleriyle ilgili bilgi sağlanamamaktadır. 

5.1.2 Keçe 

Parçalı veya semerli fes yapımında kullanılan keçe, iplikten dokunmaz. Kırpık yün veya 

kıl parçalarının ıslatılarak dövülmesi suretiyle sıkıştırılarak oluşturulan kalın ve kaba bir 

yüzeydir. Külah ve dolak yapımında kullanılır (Koçu 1967). 

5.1.3 Çuha 

Parçalı veya semerli fes veya gazeki yapımlarında kullanılan çuha, Farsça, Çuka 

kelimesinden alınmıştır. Tüysüz, ince ve sık dokulu yün kumaştır. Kırmızı olanı makbul 

sayılır. Bez ayağı örgüde, merinos yününden elde edilen şirayhgarn ipliklerden dokunur. 
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Keçeleştirilmesi için, ağır bir diklenmeye tabi tutulur. Bu sebeple yüzeyinde bir hav 

tabakası oluşur ve yumuşaktır (Başer 1983). 

5.1.4 Etamin 

Erkek başlığı olan terlik, kadın kıyafetlerinden de saya ve iç saya yapımlarında 

kullanılan etamin, Elek bezi olarak da bilinir. İnce ve seyrek dokulu bir kumaştır. 

Pamuk veya keten ipliğinden yapılır (Başer 1983). 

5.1.5 Pamuklu 

Çit, findi, yağlık, yazma yapımlarında kullanılan pamuklu, dokuma sırasında iyi kalite 

pamuk ipliği kullanılarak çözgü ipliği düşük bükümlü iki kat iplikten hazırlanır. Daha 

çok bez ayağı, dimi ve panama gibi örgüler yapılır (Başer 1983). 

5.1.6 Tülbent 

Çit, findi, yağlık, yazma yapımlarında tülbent kullanılır.Seyrek dokulu, hafif gramajlı, 

yumuşak bir kumaştır (Başer 1983). 

5.1.7 Kadife 

Gazeki yapımında kullanılan kadife, yüzünde tamamen veya kısmen, az veya çok 

yükseklikte sık tüy veya sık kıvırcık halka meydana gelecek şekilde dokunan havlu 

kumaşlardır (Aker 1970). 

5.1.8 Şal 

Geleneksel erkek kıyafetlerinde zıvga, aba, yelek, kadın kıyafetlerinde öynük  

yapımında kullanılır. Günümüze gelen en eski dokuma çeşididir. El eğirmesi ve üç kat 

bükümlü kaba ipliklerle dokunan, kaba yünlü kumaşlardır. Genellikle koyu renk veya 

siyah yün-kıl iplikler bez ayağa örgü tekniğiyle basit el tezgahlarında 30-40 cm. eninde 

dokunur. Daha çok erkek elbiseleri yapımında kullanılır (Yağan 1978). 
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Tokat bölgesinde geçmişte, erkek kıyafetleri şal kumaştan yapılmış, şal dokuma el 

tezgahlarında dokunmuş ve daha sonra terbiye işlemlerinden geçirilmiştir. Ancak, 

günümüzde bu işlemler yapılmamaktadır. 

Geçmişte, Tokat Bölgesinde şal dokumaya uygulanan terbiye işlemi tekniğine göre; 

kumaş su değirmenlerinde bulunan bir oluğa atılmakta, oluğun üzerindeki ağaçtan 

yapılmış bir ağırlık ileri-geri hareket ettirilerek, değirmen çarkının dönmesi temin 

edilmektedir. Çarkın dönmesi ile ileri-geri hareketi daha sık olmaktadır. Bu işlemin 

devamı süresince oluk içine devamlı su dökülerek kumaş ıslak tutulmaktadır. 

Bir başka kumaş terbiye işlemine göre de; kumaşın üzerine devamlı su dökülmekte, bu 

sırada bireylerin ayaklarını kumaşa vurmaları ile de yüzeye doku sıklığı ve keçeleşme 

özelliği kazandırılmaktadır. Ayakların vurulmasıyla gerçekleştirilen bu işleme tepme 

(depme) metodu denilir. Bu iki terbiye işlemi sonunda kumaşlar düzgünce yayılarak 

kurumaya terk edilmektedir.  

Kumaş terbiyesinde amaç, kumaşı yumuşatmak, dokusunu sıklaştırmak, dayanıklılığını 

arttırmak ve kumaşa vücut ısısını koruma özelliği kazandırmaktır. Bu işlem, günümüz 

tekstil sanayiinde uygulanmakta olan bir çeşit dinklemedir.  

Dinkleme, ham yünlü kumaşın yıkama işleminden önce veya yıkama ile birlikte veya 

yıkamadan hemen sonra geçirdiği bir kumaş terbiyesidir. Dinkleme sonucu, kumaşın 

keçeleşme özelliği ve doku sıklığı kazandırılır (Tarakçıoğlu 1983). 

5.1.9 İplik ve dokuma  

Alaca çorap, kuşak ve takı yapımında kullanılan yün iplik, köylerde iğ, öreke, kirman 

veya çıkrık ile kadınlar tarafından eğrilmektedir. Genellikle halk arasında koyunların 

yünlerinin eğrilmesinden elde edilen ipliklere ‘yün iplik’, bu ipliklerden yapılan 

dokumalara ‘yün dokuma’ denilmektedir. Tokat Bölgesindeki köylerde el sanatı 

çerçevesindeki bu üretim, günümüzde bilindiği üzere tekstil sanayisince 

yürütülmektedir.  
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5.1.10 Orlon 

Alaca çorap ve takı yapımlarında kullanılan orlon iplikler de ham madde olarak asit 

siyanidrik ve asetelen kullanılır. Lifler kopmaya, suya, normal eritkenlere, çürümeye 

karşı dayanıklıdır. Suyu az emer (Aker 1970). 

5.1.11 Kutnu  

Dış saya ve şalvar yapımında kullanılan kutnu, çeşitli renklerde çizgili desenler 

verilerek ipekten dokunan bir kumaştır. Atkı ve çözgü iplikleri ipektir. Örgüsü satendir. 

Enleri 50-65 cm. arasında değişmektedir. 4.5-5 m.den oluşan küçük toplar halinde 

satılmaktadır. Çeşitli tekniklerde desenlendirilerek, bu desenlere göre isimlendirilir 

(Yağan 1978). 

5.1.12 Keten 

İşlik yapımında kullanılan keten, atkı ve çözgü iplikleri keten liflerinden bir alt, bir üst 

dokunmuş (armür) kumaşlardır. Keten lifleri kaba olduğundan düzgün iplik yapılamaz. 

Gömlek ve iç çamaşırında kullanıldığı gibi sofra örtüleri yapımında da kullanılmaktadır 

(Aker 1970). 

5.1.13 Basma 

Kadın göyneği yapımında kullanılan basma, çeşitli basit ve karmaşık desenlerin, baskı 

tekniği ile pamuklu bez ayağı kumaşlara uygulanmasıyla sağlanan desenli kumaş 

çeşitleridir (Başer 1983). 

5.1.14 Pazen 

Kadın göyneği yapımında pazen de kullanılmaktadır. Pazen; genellikle bez ayağı, bazen 

2/2 dimi örgüsünde dokunduktan sonra yüzeyi tüylendirilmiş pamuklu kumaşların 

adıdır. Pazen beyaz veya çizgili desenli dokunmuş olabilir. Eğer baskı yoluyla 

desenlendirilmiş ise ‘divitin’ adını alır (Başer 1983). 

 



 21

5.1.15 Saten (İpek Saten) 

Şalvar yapımında kullanılan saten, asetat, floş ve ipek ipliğinden dokunan kumaşlardır. 

Halk arasında bu kumaşlar ‘ipek saten’ adıyla bilinmektedir (Başer 1983). 

5.2 Kadın Giyimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1 Komple giyilmiş kadın kıyafetinin önden ve arkadan görünümü 
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Şekil 5.2 Komple giyilmiş kadın kıyafetinin önden ve arkadan görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3 Komple giyilmiş kadın kıyafetinin önden ve arkadan görünüşü 
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5.2.1 Parçalı veya semerli fes 

Fes başa giyilen bir çeşit şapkadır. Yünden (keçeden) yapılır, dokunuşu çorap örgüsüne 

benzer. Önce büyükçe bir torba şekli verilir, tek parçadır ve boyama, dinkleme, 

zamklama işlemlerinden sonra küçülür, bir külah şekline girer. Başa giyilecek hale 

getirilmesi için kalıplanır. Genellikle kırmızı olup, üst kısmı tepelik, altın ve işleme ile 

süslenir (Koçu 1967). 

Araştırma bölgesinde yapılan mahalli incelemelerden elde edilen bilgilere göre, ‘parçalı 

veya semerli fes’ ismi, fesin tepesine yapılan bombenin (semerin) fese iki parçadan 

çalışıldığı görüntüsü vermesinden ileri gelmektedir. Bombe yapımı için, keçe veya çuha 

kumaştan üç dört parmak kalınlığında, fesin tepesini oluşturacak bir bölümü avuç içinde 

tutulur. 

Bu kısmın içine tersten yün, pamuk, saman veya ot doldurulur. Doldurulan kısım hilali 

andıracak bir biçim alınca dikilerek sabitleştirilir. İleride açıklaması yapılacak olan saç 

bağı ve alınlık takılarak bütünlük kazandırılır (şekil 5.1- 5.3). 

5.2.2 Findi 

Siyah zeminli, tülbentten daha kalın, pamuklu bir dokuma üzerine, koyu kırmızı veya 

bordo renkli yuvarlak veya elmaya benzer şekillerin basıldığı başörtüsüdür. Bu sebeple 

findi ‘elmalı’ adıyla da bilinmektedir. Semerli fesin üzerine, kenarları üçgen katlanarak, 

uç kısımları çene altına getirilerek bağlanır. Fes üzerindeki takıları kapatmamasına 

dikkat edilir (şekil 5.4). 
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Şekil 5.4 Üzeri renkli sutaşı, pul ve boncukla süslenmiş olan ve keçeden yapılan parçalı 

veya semerli fes 

5.2.3 Yazma 

Üzerine el kalıpları ile çiçek şekilli süs motifleri basılmış büyükçe bir değirmi halindeki 

tülbent-bezin adı ki kadınlar tarafından başa bağlanır. Fırdolayı etrafı da oya dikilerek 

ayrıca süslenen yemeniler, kadın başına “Kundak” veya “Salma” denilen iki tarzda 

bağlanmıştır. Kadınların bu baş yemenileri, etrafı oyalı düz bir beyaz tülbent de 

olmaktadır, onun içindir ki basma işlemiyle çiçekli motiflerle süslenmiş olanlarına, bu 

süsleme sanatına verilen isme oranla ayrıca “yazma yemeni” denilmektedir. Yakın 

geçmişe kadar yazma yemenilerin en güzelleri İstanbul’da Boğaz içinde Kandillide 

yapıldıkları için onlara “Kandilli Yemenisi” denilmektedir. Üzerindeki nakışlar hem çok 

gösterişli, hem de tatlı, ahenkli renkleri güneşte solmayan, yıkanmakla çıkmayan 

kalitede yapılmıştır. Yazma yemenilerin bir kısmını oluşturan Kandilli Yemenileri, 

nakışlarını etraf çizgileri kalıpla basıldıktan sonra, çiçekler ve yapraklar teker teker elde, 

fırça ile boyanmaktadır; bu yüzden diğer cinslerinden kat kat üstün kıymete sahiptirler. 
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Düz beyaz yemeniler altın veya gümüş teller, altın veya gümüş pullar ile de işlenir, 

süslenirdi, onlar da “Telli Yemeni”, “Pullu Yemeni” ile anılır ayırt edilir (Koçu 1969). 

Tokat Bölgesinde kullanılan çit, findi, yağlık ve yazma olarak adlandırılan başörtüleri; 

desen baskısına göre elmalı ve sadece Tokat yazması, kenar süsleme çeşitlerine göre 

oyalı ve pullu yazma, çit, findi, olarak (elmalı findi, Tokat yazması, oyalı yağlık gibi) 

adlandırılmaktadır. 

‘Tokat yazmaları’ karakalem ve ‘elvanlı’ olmak üzere iki teknikte basılır. Karakalem 

tipi yazmalarda, sadece siyah kalem kullanılır. Elvanlı yazmalarda ise, önce siyah ve 

daha sonra elvan denilen renkler el kalıpları ile kumaşa  geçirilir. En iyi yazma kalıplar 

kuru ve fırınlanmış ıhlamur ağacından yapılmaktadır ( şekil 5.5), (Kaya 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.5  Çeşitli renk ve baskı yoluyla elde edilen desenlerle süslenen, etrafı iğne 

oyalarıyla çevrilmiş tülbentten yapılan yazma 

5.2.4 Oya 

‘Kadın çamaşır, kıyafetlerinin ve bazı şeylerin (boy yemenilerinin,çevrelerin) kenarına 

iğne ile yapılan veya yapılmış hazır alınarak dikilen ipek veya iplikten örgü,oymalı 
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süs’e oya denilmektedir. Ayrıca diğer bir deyişle oya; renkli bir ibrişimden iğne ile 

çiçek veya yaprak şekillerinden örülen işlemenin adıdır; elbise ve baş yemenisi 

kenarlarına süs olarak dikilir (Koçu 1969). 

Tekniği dantel örgü olan bir sanat ve süsleme amacıyla kullanılan bir nevi malzemedir. 

Oya işleri, doğrudan doğruya mamul üzerine, iğne kullanılarak (iğne oyaları) 

yapılmakta veya tığ, şiş, mekik gibi araçlarla önce elde örülüp sonra mamul üzerine 

dikilmektedir. 

Oyalarda; bitki (yaprak, çiçek, ağaç, meyve, sebze vb.), manzara (dağ, tepe, çimen, 

güneş vb.), canlı (kelebek, kuş, arı, solucan, geyik vb.), sembol (iç duygulara göre 

değişir), geometrik şekil ve eşyalar (köprü, kubbe, pencere vb.) gibi motiflerden 

faydalanılır (Eşberk 1939). 

5.2.5 Yağlık 

Yağlık, daha büyük oluşu ile çevre ve mendilden ayrılan, kare bir bezdir (Koçu 1967). 

Yağlıklar, sofranın dışında, lügat kaynaklarımızın kaydettiği gibi, çevre ve mendil gibi, 

yalnız erkekler tarafından kullanılmaktadır; fakat yağlığa el, yüz, burun silinmez, yağlık 

nefis işlemeleri ile kuşağın bir kıvrımına sokularak süs gibi taşınır, sonra içine çarşıdan 

alınan öteberi konularak zamanımızın eşya fileleri yerinde, cepte, kuşak kıvrımında 

taşınan bohça-mendiller gibi kullanılmaktadır (Koçu 1969). 

Tokat bölgesinde kullanılan yağlıklar genellikle beyaz renkli olup, kenarları süslüdür. 

Dış sayanın önüne, boyun ve bel arasındaki göğüs açıklığını kapatacak biçimde 

yerleştirilir. 

5.2.6 Dış Saya (Üç Peş) 

Üç etek olarak da bilinen eski kesim bir kadın entarisinin adıdır. Üç etek tabiri, entarinin 

belden aşağı kısmının üç ayrı yaprak, dilim halinde yapılmasından gelmektedir. Şalvar 

üstüne giyilir; cariyeler hizmet ederken, süratli gidip gelmek için bu entarinin üç parça 

oluşu bir kolaylık sağlar, ön ve yanlarda bulunan yaprakları kaldırır, bellerindeki kuşak 

veya kemere sokulmaktadır (Koçu 1969). 
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Tokat yöresi giyiminde üçetek dış saya ismini alır. Kadınların entari yerine giydikleri 

bir kıyafet parçasıdır. Etamin veya kalınca dokulu pamuklu beyaz kumaştan yapılmakta, 

iç sayanın üzerine giyilmektedir. Belden aşağı kısmı üç yaprak halinde; arka tek parça, 

ön iki parça olarak dikilir. Bu modele üç etek anlamına gelen ‘üç peş’ de  denilmektedir. 

Ön bedendeki yaka açıklığı boyundan başlayarak bele kadar düz olarak getirilir, ön 

ortanın kapanma payı yoktur ve etek ucuna doğru genişletilir. Ön yakanın açık 

kısmından iç sayanın veya göynek’in görünmemesi için göğüs ve boyun arkasına yağlık 

konulur. Dış sayanın boyu, iç sayanın boyundan uzundur. Etek ucunun iki yanı 

yırtmaçlıdır. Yırtmaç hizası ve etek ucu arasında kalan kısım nakışla veya siyah 

kaytanla süslenir.  Dış sayanın omuzu dikişsizdir ve bu sebeple ön ve arka beden 

parçaları bir bütün halinde kesilir. Kolun görüntüsü uzun bir dikdörtgen şeklindedir. 

Kol, bedenin yan dikişleri birleştirilmeden takılır, altına kuş geçirildikten sonra, yan 

dikiş ve kol altı birlikte dikilir. Kol ağzına ve kol takılan kısma bir karış ölçüsü kadar 

nakışla süsleme yapılır (şekil 5.6).  

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Şekil 5.6 Beyaz etamin kumaştan yapılmış,üzeri çeşitli renk ve desenlerde sentetik 

iplerle kaneviçe işiyle süslenmiş üçetek şeklinde kadın dış giyimi olan dış 

saya 



 28

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.7 Beyaz etamin kumaştan yapılmış dış saya ve patiska kumaştan yapılmış, 

sentetik iplerle kaneviçe işi ve püsküllerle süslenmiş, dış sayanın içine 

giyilen elbise şeklindeki iç saya  
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DIŞ SAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6’nın teknik çizimi 
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DIŞ SAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6’nın teknik çizimi 1. aşama 
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DIŞ SAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6’nın teknik çizimi 2. aşama 
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Şekil 5.7 Kutnu kumaştan önü açık yanları yırtmaçlı kadın dış giyiminde kullanılan dış 

sayanın başka bir formda yapılmış şekli 

5.2.7 İç Saya 

Bir kadın giyim elemanı olan eteklik, tuvaleti belden yukarı giyilen bir bluz ile            

tamamlanmıştır; ve Tazminattan zamanımıza kadar etekliğin türlü kesimleri olmuştur. 

Bu kesimlerin en önemli özelliği de uzunluk ve kısalık modalarıdır. Topuklara kadar 

inmiş, baldır hizasına çıkmış, diz kapağına, hatta diz kapağının da üstüne kadar 

kısalmıştır; kırmalıları olmuş, çan şekline benzeyenleri olmuştur.  

Araştırma bölgesinde kadınların eteklik olarak giydikleri kıyafet parçası etek ya da iç 

saya olarak adlandırılır. Beyaz etaminden veya beyaz pamuklu kumaştan dikilmektedir. 

Geçmiş yıllarda sadece etek şeklinde olmayıp, beden ve etek bir arada tek parçadan 

dikilmiş şekilde yapılmış olduğu tespit edilen iç sayanın boyu, belden aşağı 70-75 cm 

uzunluktadır. Bel kısmı uçkur ile büzülür. Etek ucunun iki ucu yırtmaçlıdır. (15-20 cm.) 

Yırtmaç hizası ile etek ucu arasında kalan bölüm genellikle etamin işi veya basit nakış 

teknikleriyle süslenir. Yırtmaç kenarlarına kaytan veya şerit harçlar geçirilir (şekil 5.6), 

teknik çizim. 
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Şekil 5.6 nın teknik çizimi (iç saya) 

 

 

 

 

 



 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6 nın teknik çizimi 2. aşama 
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5.2.8 Şalvar 

Hem erkeklerin hem kadınların giydiği bol ağlı geniş üst donuna şalvar denilmektedir; 

erkek şalvarları genellikle yünlü kumaştan, kadın şalvarları da bazen ipekli kumaştan 

yapılmaktadır. 

Erkek şalvarı memleketimizde, pantolon yayılıncaya kadar, poturun ve çakşırın yanı sıra 

yüz yıllar boyunca her tabakadan kimseler tarafından giyilmiştir; üste çekildikten sonra 

bele uçkurla bağlanır. Bacakları gayet bol, paçaları ayak bilekleri üstüne kadar iner, 

paça ağzı, ayağın çok rahat geçeceği kadar, birden daralır. Cep ağızları, paça kenarları 

bazen şeritlerle, kaytanlarla süslenir; bu süslerde sırma şeritlerde kullanılır. 

Kadın şalvarları, giyecek olanın tabakasına göre, en ağır ipekli ve işlemeli kumaşlardan 

en adi, harcı alem pamuklu bezlere kadar her kumaştan kesilir. Erkek şalvarları ise cins 

cins yünlü kumaşlardan çuhalardan, kaşmirlerden, şalilerden, bazen aşırı süslü gençler 

için de atlastan kesilir. Her renkte kumaştan şalvar yapılmıştır (Koçu 1969). 

Tokat yöresinde şalvarlar kutnu kumaştan, ipek satenden, pazenden ve patiskadan 

dikilir. Geniş ağlı olup, ağı yukarıdadır. ‘Dışarıdan görünmez. Önde önlüğün bitiminde, 

arkada püskül ve dış sayanın bitiminden itibaren görünür.’ Bel ve paçası uçkurla 

büzülür. İç kısmı genellikle astarlıdır. Astarlı yapılanların, daha çok serin aylarda ve 

kışın giyilir. İki renk kumaştan dikilenlerde paça kısmı kutnu, ağ ve üst beden, mavi ve 

siyah pazendendir. Beyaz patiskadan dikilenlerin paça kısmı kanaviçe ile işlenerek 

yapılır (şekil 5.8- 5.9) teknik çizim 
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Şekil 5.8 Renkli pazen kumaştan yapılmış ağ kısmı geniş kadın şalvarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9  Beyaz etamin kumaştan yapılmış paça kısmına kaneviçe işi yapılmış kadın 

şalvarı 
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Şekil 5.9’un teknik çizimi 2. aşama 
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5.2.9 Arkalık 

Kadın kıyafetinin parçalarındandır. El dokuma tezgahlarında, ayrı renkteki ince yün 

ipliklerden ensiz olarak üç parça halinde dokunup, birbirine dikilerek bütünleştirilmiş 

kıyafet parçasıdır. Giyimde etek ucuna gelecek kısımda, her bir parçanın ucunda 40-50 

cm. uzunluğunda saçaklar bırakılmıştır. İstenilen sayıda iri boyda seçilen mavi, beyaz 

boncuklar yün ipliklere geçirilerek, çeşitli uzunluklarda (15-30 cm.) saçaklar hazırlanır. 

Boncukların arasındaki yün iplikler düğümlenerek model oluşturulur. Hazırlanan 

saçakların alt ucunda kalan yün iplikleri çoğaltılır ve püskül haline getirilir. Püskül 

ipliklerinin her birine küçük ve renkli boncuklar bağlanır veya dikilir. Yünden 

hazırlanan bir kolon üzerine saçaklar yan yana getirilerek tutturulur. Yün kolonun 

ölçüsü, bel ölçüsüne bağlama payları da ilave edilerek hesaplanır. Tokat yöresinde 

arkalık olarak kullanılan kıyafet parçası kadın giyiminde boncuklu bel bağı belin 

arkasına, arkalığın üstüne gelecek şekilde takılır (Çağlayan 1990). 

Bağlama işi, arkalığın saçaksız kısmının 15-20 cm. içe kıvrılarak arasına yün bağcık 

geçirilmesiyle yapılır (şekil 5.10), teknik çizim 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.10 El dokuma tezgahlarında, ayrı renkteki ince yün ipliklerden ensiz olarak üç 

parça halinde dokunup, birbirine dikilerek elde edilmiş alt tarafa gelecek 

kısmı saçaklandırılmış,arka tarafa gelecek şekilde bele bağlanan arkalık 
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Şekil 5.10’un teknik çizimi 
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5.2.10 Şal Öynük 

Önlük: Kıyafetlerin üstüne takılarak kıyafetin kirlenmesini önleyen, önlük olarak 

adlandırılan standart kıyafetin karşılığıdır ve Tokat geleneksel kıyafetinde şal öynük 

adını almaktadır (Çağlayan 1990). 

Tokat bölgesinde halen ilkel el tezgahlarında yün iplik kullanılarak, dikdörtgen şeklinde 

dokunmaktadır. Dokumaların üzeri dokuma sırasında renkli iplikler kullanılarak 

geometrik desenlerle süslenmektedir. El tezgahlarının eni dar olduğundan, bir önlük 

yapımı için iki önlük boyu parça dokunur ve birbirine el dikişi ile birleştirilir. Önlük 

boyu genellikle, dış sayanın boyundan kısa olarak hesaplanır. Beline yünden bir kuşak 

veya kolon geçirilir ve bedenin önüne bağlanır (şekil 5.11), teknik çizim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.11 Yün iplik kullanılarak dikdörtgen şekilde dokunan, dokumaların üzeri renkli 

iplikler kullanılarak geometrik desenlerle ve boncuklarla süslenen kadın 

giyim parçası şal öynük 
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Şekil 5.11’in teknik çizimi 
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5.2.11 Alaca Çorap 

Çorap ayağa giyilen makine ya da el örgüsü bir giyim elemanıdır (Koçu 1967). 

Çorap ya el örgüsü, ya makine örgüsüdür. Zamanımızda el ile ancak köylerimizde 

örülmektedir; şehirlere her hangi bir işte beden kuvvetiyle çalışmaya gelmiş ve bekar 

uşağı olmuş köylülerimizin ayakları el örgüsü çoraplara alışık olduğundan, onlar için el 

örgüsü  köylü tipi çoraplar ticaret metası olarak kasaba ve büyük şehir pazarlarında da 

satılmaktadır. 

El örgüsü yün çoraplarımızın düz renklileri genellikle beyaz veya siyah, deve tüyü veya 

koyu kahverengidir. Renkli ve nakışlı çorapların nakış motiflerinin, memleketimizin her 

tarafında ayrı ayrı isimleri vardır; mesela: çakmak, çulluk burnu, çember, çarkıfelek, 

ceylan, ejderha, elif be, eli böğründe, kazayağı, bülbül gözü, koyun gözü, koç boynuzu, 

horoz ibiği, deve boynu, gönül çengeli, kız nazı, pençe, perçem, muska, minare, selvi… 

gibi yüzlerce isimleri vardır. 

Çoraplar bu motiflerden biri veya birkaçı seçilerek örülmüştür; seçme de gelişigüzel 

olmamıştır, motifler, çorabı giyecek kimsenin durumuna, yaşına hatta içinde bulunduğu 

duruma göre alınmıştır. Kadının, erkeğin, çocuğun, ihtiyarın, gelinlik kızın, ergen 

oğlanın çorapları ayrı ayrı motiflerle örülmüştür (Koçu 1969). 

Tokat bölgesi geleneksel kıyafetlerinin bir parçasını oluşturan çorap alaca çorap adını 

almaktadır, çorap ve alaca kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Bir 

araştırmaya göre, köylerimizde nakışlı deyimi yerine ala sözcüğü kullanılmaktadır. Ala 

sözcüğünün renk anlamına geldiği sanılmaktadır.her ne kadar köylünün kullandığı 

temel renklerden biri al rengi ise de, daha çok dörtten fazla renkten oluşan örgü ve 

dokumalara al denilmektedir (şekil 5.12). 
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Şekil 5.12 Çeşitli renk ve desenlerde yün ipliklerle örülmüş Alaca Çorap  

5.2.12 Çarık 

Genellikle köylerde giyilen ayakkabıdır. Farsça ‘çaruğ’ kelimesinden gelir. Tuz veya 

şap ile terbiye edildikten sonra gölgede kurutulan manda veya derisinden yapılır. En 

makbul deri dananın sırt kısmından elde edilir. Deri; ayak altından başlayarak, parmak 

üstlerini örtecek biçimde toplanır, yanlarına delikler açılır, bu deliklerden geçirilen (ince 

sırımlarla ince kesilmiş deri bağ) ayağa giyilen çarık bağlanır.  

Günümüzde ayakkabı olarak adlandırılan standart giysi, Tokat bölgesi geleneksel 

kıyafetinde çarık, postal, yemeni olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, kadınlar ve erkekler 

tarafından ortak giyilen kıyafet parçalarıdır. Bölgenin geleneksel giyiminde çarık 

kullanımı esastır. Ancak çarık yapımının azalmasından sonra, yerine postal ve yemeni 

giyilmiştir. Günümüzde ise lastik ayakkabı veya kundura giyilmektedir (şekil 5.13) 

(Çağlayan 1990). 
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5.2.13 Postal – Yemeni  

Koyunun kuyruk altında bulunan tüysüz derisi kullanılarak, konçlu ve kaba görüntülü  

yapılan potindir. Bir çeşit konçsuz mest de denilebilir. Yemeni kısa kenarlı, kaba 

görüntülü ve hafif pabuçtur (şekil 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.13 Şaplı deriden yapılmış Çarık ve postal 
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5.3 Erkek Giyimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.14 Abalı komple erkek giyimi önden ve arkadan görünüş 
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Şekil 5.15 Gazekili erkek giyiminin önden ve arkadan görünümü 

5.3.1 Keçe fes 

Keçe: İplikten dokunmamış, yün veya kıldan, ıslatılarak dövülmek suretiyle yapılan 

kalın, kaba kumaştır (Koçu 1969). 

Tokat giyiminde başa giyilen fes keçeden ve yünden yapılır. Önce büyükçe bir torba 

şekli verilir, tek parçadır. Boyama, dinkleme ve zamklama işleminden sonra küçülür, bir 

külah şekline girer. Genellikle kırmızı renktedir. Günümüzde mahallinde de 

kullanılmamaktadır (şekil 5.16). 

5.3.2 Alaca poşu 

Alaca: Genellikle kırmızı zemin üzerine sarı çubuklu bir pamuklu kumaştır; ipeklisi de 

dokunmuştur, pamuklu alaca ve ipekli alaca diye ayrılırlar. Anadolu’nun hemen her 

tarafında el tezgahlarında çok eski zamandan beri dokuna gelmiş, bu arada Tire ve 
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Erzincan Alacası alacaların en iyisi olarak tanınmıştır. Çok dayanıklı bir kumaş olup 

pamuklu alacalar Anadolu köylüsünün erkeklerine mintanlık, kadınlarına şalvarlık, 

entarilik olmuştur. Şehirlerde de halayık, hizmetkar entari ve şalvarları, uşak ve 

yanaşma mintanları alacadan kesilmiştir. İpekli alacalar ise bilhassa Şam’da dokunurdu 

ve Şam Alacası diye meşhur olmuştur; pamuklu alaca giyenler; ipekli alacadan da 

bayramlık şalvar ve mintan giymişlerdir. 

Tokat yöresi erkek giyiminde ise alaca; ince dokumadan karışık renklerde dokunur ve 

keçe fesin üzerine dolak şeklinde bağlanır (şekil 5.16). 

5.3.3 Terlik 

“Eskiden, külah ve kavuğun kirlenmesini önlemek için bunların altına giyilen takkedir. 

Herhangi bir bezden veya pamukludan yapılır. Tokat yöresinde erkek kıyafeti parçası 

olan terlik, beyaz etaminden yapılmakta, üzeri renkli nakış iplikleriyle işlenerek ve 

istendiğinde nakışlar arasına küçük püsküller dikilerek süslenir (Şekil 5.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.16 Beyaz etaminden yapılmış üzeri renkli sentetik iplerle, pul ve boncuklarla 

süslenmiş olan terlik görünümü 
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5.3.4 Gömlek (İşlik) 

Gömlek: Günümüzde gömlek olarak adlandırılan ve erkeklerin giydikleri standart 

kıyafetin karşılığıdır, Tokat geleneksel kıyafetinde işlik adını almaktadır (Çağlayan 

1990). 

Zıvganın üzerine, yeleğin altına giyilen erkek gömleğidir. Genellikle beyaz pamuklu 

kumaştan yapılır. Ön bedeni ve kolları nakışla süslenir. Ön ortası ilik-düğme ile 

kapatılır. İlik-düğmeye yakın mesafelerde ince pililer yapılır, pililer arasına ince ve 

koyu renkli (genellikle siyah) biyeler geçirilir. Uzun kolludur. Kol ağzına manşet, 

boyun çevresine hakim yaka takılır, boyu, kalça hizasının uzunluğundadır (şekil 5.17), 

teknik çizim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.17 Beyaz pamuklu kumaş üzerine baskı desenli işlik görünümü 
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İŞLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.17’nin teknik çizimi 
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İŞLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.17’nin teknik çizimi 1. aşama 
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İŞLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.17’nin teknik çizimi 2. aşama 

 

 

 

 



 52

 

İŞLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.17’nin teknik çizimi 3. aşama 
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5.3.5 Zıvga 

Geçmiş yıllarda genellikle siyah renkteki şal veya keçe kumaştan  dikildiği tespit edilen 

zıvga, erkek giyimidir. Günümüzde siyah renkli terilen kumaştan dikilebilmektedir. 

Kesimi pantolona benzer. Ağ kısmı yukarıda ve oyuntuludur. Ağ oyuntu uzunluğuna 

80-90 cm. (ön+arka) boyunda ve 40-45 cm. eninde bir parça geçirilir. Böylece, zıvganın 

ağı bele kadar genişletilmiş olur. Belde meydana gelen bolluk bir uçkur ile büzülür. 

Zıvganın diz ve paça arasındaki bölümü dar kesimlidir. Yan dikişlerin üzeri kaytanla 

süslenir (şekil 5.18), teknik çizim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18 Siyah renkli terilen kumaştan yapılmış geniş ağlı Zıvga uçkuru büzülmemiş 

açık görünümü 
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ZIVGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18’in teknik çizimi 
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ZIVGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18’in teknik çizimi 1.aşama 
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ZIVGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18’in teknik çizimi 2.aşama 
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5.3.6 Yelek 

Hava alacak surette kolsuz ve genellikle önü açık (yaka kesimi açık) eteği bele kadar 

kısa olup mintan üstüne ve ceket, salta, cepken altına giyilir bir giyim şeyinin adıdır 

(Koçu 1969). 

Araştırma bölgesinde erkek giyiminde kullanılan yelek, zıvganın dikildiği kumaştan 

dikilir. İçi astarlıdır. Ön beden ilik-düğme ile kapatılır. Yaka kısmı, omuzdan itibaren 

göğüse kadar ‘U’ şeklinde oyuntuludur. Kolsuz bir giyim parçasıdır. Ön bedenin sağ ve 

sol taraflarında yelek cepler vardır. Bu ceplerin birine saat konur ve saatin ucundaki 

köstek diğer cebe uzatılarak tutturulur. Genellikle aba altına giyilir. (teknik çizim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeleğin teknik çizimi 
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YELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeleğin teknik çizimi 1. aşama 
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YELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeleğin teknik çizimi 2. aşama 
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5.3.7 Aba 

Kaba ve kalın bir yünlü kumaş, bu kumaştan yapılan esvap; potur, hırka, cepken, 

özellikle paltoya da aba denilir. Küçük esnaf ve ayak takımı ile dervişler, hali vakti 

yerinde olduğu halde yaradılışı dervişane kimseler tarafından giyilirdi (Koçu 1969). 

Tokat yöresi giyiminde aba; şal kumaştan yapılan erkek ceketidir. Yeleğin üzerine 

giyilir. Omuzu dikişsiz çalışıldığından, ön ve arka bedenler bir arada kesilir. Boyu, 

kalçaya kadardır. Kol altından itibaren, etek ucuna kadar yan bedene genişlik verilir. Ön 

ortasını kapatmada ilik-düğme kullanılır. İlik-düğmeye yakın mesafeye, yaka ucu ve 

etek ucu arasında kalan kısma 2-3 sıra ince pili yapılır. Sağ ve sol ön bedende aplike 

cepler vardır. Kol boyu bileğe kadardır ve kol takışında, kol oyuntusu yoktur, düz kol 

takılış tekniği uygulanmaktadır. Kol altında, kol ile bedenin birleştiği kısma kuş 

geçirilir. Kol ağzına, omuz ve yakaya kaytan geçirilerek veya makine dikişlerinden 

faydalanılarak süsleme yapılır. Kol ağzında ve yan dikişte yırtmaçlar kullanılır (şekil 

5.19), teknik çizim. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19 Şal kumaştan dikilmiş abanın önden görünümü 
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ABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19’un teknik çizimi 
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ABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19’un teknik çizimi 1. aşama 
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ABA 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19’un teknik çizimi 2. aşama 
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ABA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19’un teknik çizimi 3. aşama 

5.3.8 Gazeki 

Koyu renk kadife veya çuha kumaştan yapılır. Genellikle kadınlar tarafından giyilen bir 

nevi cekettir. Genç kızlar kullanmaz. Boyu, bele kadardır. Kolları uzundur. Kol ile 

bedenin birleştiği kısma kuş (kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş bir parça) ilave edilir. 

Bedenin önü açık olup, belden sonrası yuvarlaklaştırılarak etek ucu ile birleştirilir. 

Bedenin ve kolun kenarlarına sim kaytan ve şerit harçlar geçirilerek süslenir. Sim 
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kaytan ve şerit harçlarla yapılmış süslemeleri görmek mümkündür (şekil 5.20), teknik 

çizim. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.20 Siyah kadife kumaştan yapılmış ve üzeri renkli simli kaytanlarla süslenmiş 

Gazekinin önden ve arkadan görünümü 
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GAZEKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.20’nin teknik çizimi 

5.3.9 Göynek  

Tokat bölgesinde erkeklerin fanila yerine kullandıkları iç çamaşırıdır. Ön ortası ilik-

düğme ile kapatılmaktadır. Uzun kolludur. Kol ağzı manşetle, yaka çevresi ince biye ile 

temizlenmektedir. Dış giyime kalınlık yapmaması için bol kesimle dikilmez. Kolun 

rahat edebilmesi için, kol altına kuş ilave edilir. 

Erkek göyneğinin geçmiş yıllarda ince pamuklu beyaz bir bezden veya ince  pamuklu 

ve açık renkli çizgili bir dokumadan kalça hizasına kadar veya daha uzun olarak 

dikildiği, günümüzde ise dikilmediği ve yerine fanila giyildiği tespit edilmiştir. (teknik 

çizim) 
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Göyneğin teknik çizimi 
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GÖYNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göyneğin teknik çizimi 1. aşama 
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GÖYNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göyneğin teknik çizimi 2. aşama 

 



 70

GÖYNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göyneğin teknik çizimi 3. aşama 
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5.3.10 Zıvga Bağı (Kaytan) Kuşak 

Bele sarılan kırmızı-yeşil ve sarı renklerden oluşan çizgili desenli ve kare biçimli bir 

kumaştır. Özel bir dokuma olan kumaş beli sık ve dik tutmaya yarar. 

Bağlama işlemi için kuşak parçası önce üçgen olarak katlanır sonra ortalama bir karış 

ölçüsünde bele sarılır. 

Kuşak bağlanmadan önce çarpana sistemi ile 2-3 cm. genişliğinde dokunan, uçları 

boncuk, pul ve ponponlarla süslü olan kuşak bağı her iki uçtan sağa ve sola diz hizasına 

sarkacak şekilde zıvganın üzerine bağlanır (şekil 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.22 Erkek dış giyiminde Zıvga’nın üzerine bağlanan Zıvga Bağı  (Kaytan) Kuşak 

5.4 Geleneksel Halk Takı ve Aksesuarlarına Genel Bakış 

İnsanlar takıyı yeryüzünde var olduklarından beri kullana gelmişlerdir. 
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Çeşitli güçlerden korunma, nazardan gözden sakınma ve dini inanışlar gibi sebepler 

yanında insandaki kendini beğendirme içgüdüsü neticesi ortaya çıkan süslenme ihtiyacı 

takının kullanım sahasını genişletmiştir. 

Değerli mala sahip olmanın verdiği güçlülük duygusu, tasarruf arzusu ve para gibi takas 

aracı olması takıların kullanım amaçları içinde sayılabilir. 

Anadolu antik çağlarda ölü gömmede adak olarak diğer bir eşya gibi takı kullanılması, 

yaşadığımız topraklardaki geçmiş uygarlıkların takı kültürünü bize görme ve 

değerlendirme fırsatı vermiştir. 

Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Finike, İyon, Pers, Roma, Bizans gibi topraklarımızda 

yaşamış uygarlıkların geliştirdiği takı kültürünü, Türklerin öz kültürleri ile birleşerek 

Selçuklu takılarının Osmanlı saray kuyumculuğunu ve ‘Geleneksel Türk Halk 

Takıları’nı meydana getirmiştir. 

Geleneksel halk takıları ise genelde baştan sona bir sanatkarın eseridir. Bu takılarda 

madenin işleniş ve bezemeleri yapımında değişik teknikler uygulanmıştır. Savatlama-

Gümüş kalema, -Telkari, -oyma gibi Kazıma (Kalem karlık), -Hasır örme gibi teknikler 

hükümranlığımızın yayıldığı değişik yörelerde gelişmiştir. Van’da yapılan bir savatlı 

tabaka ve ağızlık bir İstanbul delikanlısının süksesi olmuş, Kafkasya’da yapılan savatlı 

kamalar Bursalı bir beyin silahlığına yerleşmiş, Kırım’da yapılan savatlı kemerler 

Eskişehirli kızlarımızın beline kemer olmuştur. Arnavut kösteği denilen köstek 

zincirleri, sallama ve omuz köstekleri Yanya ve İşkodra’da üretilmiş güllü sallamalar ve 

Arnavut köstekleri Erzurum dadaşının boynunu süslerken omuz köstekleri Ege’nin 

efelerine, zeybeklerine ayrı bir heybet vermiştir.Kütahyalı, Afyonlu, Bursalı genç kızlar 

Beypazarı ve Midyat’ta üretilen telkari bilezik ve tepelikleri büyük bir zevkle 

kullanmışlardır. Bursalı genç kızlar Beypazarı’nda üretilen fişekli kemeri olmadan 

bindallı gelinliğini giymemiştir. Hele damat fişekli kemerin üç güllüsünü bulduysa 

değme gelinin keyfine, İstanbul, Bursa, Erzurum, Çorum, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş’ta gelişen gümüş, kakma, oyma, kazıma ve taneleme tekniği ile yapılan 

kemer tokaları, tepelikler tüm kadınlarımızın süsü olmuştur.  
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Sekkeler, alınlıklar, küpeler, tepelikler ve hal hallar Güneydoğu Anadolu’da en güzel 

şekline ulaşmıştır. Selçuklu geleneğini devam ettiren Kastamonu ve çevresinde 

mıhlanmış tambak tabak parçalı kemerler birer zanaat eseri olarak değerlenmiştir. 

Geleneksel halk takılarında kullanılan süsleme ve bezemeler etnografik malzemelerin 

hemen hepsinde kullanılan Şemse, çark-ı felek, hayat ağacı, selvi, cami, ibrik yörelerine 

göre haşhaş ve pamuk çiçekleri, selçuklu kartalı, şahmeran, mühr-ü Süleyman, Hz. 

Fatma’nın eli, ana tanrıça formu, Ayyıldız, selçuklu yıldızı, stilize çiçek, buket, saksı, 

yaprak motifleri, barok ve rokoko gibi malzemeler ile Bizans ve Roma geometrik 

süslemeleridir. Halk takılarımızda genellikle rumi ve hayati motiflere rastlanmaz. 

Halk takılarımızı kullanım yerine ve şekillerine göre şöyle gruplandırabiliriz. 

Ayaktan başlarsak; 

-Halhallar, -Kemerler, -Kemertokaları, Yüzükler, -Döşlük veya göğüs takıları, -

Gerdanlık, -Kıstılar, -Gıdıklıklar, -Küpeler, -Belikler (saç takıları), -Perişan denilen 

alınlıklar, -Hamayiller, -Tepelilkler, -Pazubentler, -Cüz ve Kur’an kapları, -Köstekler, -

Saatler, -Sigara, tütün tabakaları ve ağızlıklar, -Hançer, -Kama, bıçak, piştov ve 

tüfekler, -Bastonlar, eğerler ve binek takımları vs. 

Anadolu kadını geniş tokaları ve sert deriden kemerleri ile yük kaldırırken belini 

korumuş, işlik, gözboncuğu, mavi boncuk ve domuz dişi kullandığı takıların kendisini 

gözden ve nazardan koruyacağına inanmış, ayak bileğine taktığı halhalının sesi ile 

yürüdüğü yerlerde yılanları kaçırmış veya çeşme başına giderken halhalının sesini 

tanıyan yavuklusuna mesaj vermiş, şahmeranlı kıstı ve küpeler takarak yılan 

sokmasından korunmuş, hamaylılarında taşıdığı dualardan moral destek almış, başına 

taktığı altın, gümüş paralar ve  boynuna dizdiği beşi birliklerle ekonomik güvencesini 

üstünde taşımıştır. Saatinin düşüp kaybolmaması için taktığı zincire eklenen omuz  

kösteği, sallama ve köstekler, koluna taktığı hançer, bıçak, kama, yatağan ve piştovlar 

(kubuzluk), beline astığı kılıç ve taşıdığı tüfekler, boynunda taşıdığı hamaylı muska ve 

Kur’an kapları ihtiyarlayınca kullandığı gümüş saplı bastonlar, atına kapattığı eğer ve 

binek takımları da Anadolu erkeğinin süsü olmuştur (Uluumay 1994). 
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5.4.1 Alınlık  

Kadında, fesin ön yüzü üstüne takılan, gerdanlığa benzer altın, gümüş veya çeşitli 

madenlerden yapılan süslerdir. 

5.4.2 Bilezik 

Kadın kolunun bilek ile dirsek arasına takılan altın, gümüş veya bunlar üzerine işlenen 

değerli taşlar kullanılarak yapılan takıdır (şekil 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.21 iki farklı model bilezik ve hamaylı görünümü 

5.4.3 Gerdanlık 

Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılarak kadın boynuna takılan 

takıdır. 

5.4.4 Hamaylı 

Kadınlarda boyuna takılan zincirlerin ucuna asılan ve çeşitli madenlerden yapılan, 

üçgen veya silindir şeklindeki muska ve nazarlıklardır (şekil 5.22) 
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Şekil 5.22 Hamaylı 

5.4.5 Saç bağı 

Kadınlarda, fesin arkasına tutturularak bele kadar sarkıtılan, saç örgü aralarını süsleyen 

bir takıdır. Yapımında çeşitli irilikteki renkli boncuklar yün bağcıklara geçirilir ve uzun 

şeritler halinde birden fazla sayıda hazırlanır. Bu şeritler bir araya getirilerek fese takılır 

(şekil 5.23) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.23 Saç Bağı 
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5.4.6 Sakallık (Çenelik) 

Erkeklerin sakallık diye tabir ettikleri kadınların kullandıkları bir aksesuardır. Fesin bir 

yanından tutturulup çene altından geçirilerek fesin diğer yanına tutturulur. Genellikle 

gümüşten yapılır (şekil 5.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.24 Sakallık (Çenelik) 

5.4.7 Tuzluk 

Sadece tarlada çalışmaya giden kadınların içine yemeklik tuzunu koyup, omuzuna 

taktığı, 18x20 cm² şeklindeki şal dokumadan veya sık dokulu yün örgüden yapılan, ön 

yüzü nakış ve boncuklarla süslü bir torbadır (şekil 5.25). 
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Şekil 5.25 Tuzluk üstte, ortada boncuklu bel bağı 

5.4.8 Boncuklu Bel Bağı 

İstenilen sayıda iri boyda seçilen mavi, beyaz boncuklar yün ipliklere geçirilerek, çeşitli 

uzunluklarda (15-30 cm) saçaklar hazırlanır. Boncukların arasındaki yün iplikler 

düğümlenerek model oluşturulur. Hazırlanan saçakların alt ucunda kalan yün iplikleri 

çoğaltılır ve püskül haline getirilir. Püskül ipliklerinin her birine küçük ve renkli 

boncuklar bağlanır veya dikilir. Yünden hazırlanan bir kolon üzerine saçaklar yan yana 

getirilerek tutturulur. Yün kolonun ölçüsü, bel ölçüsüne bağlama payları da ilave 

edilerek hesaplanır. Kadın giyiminde boncuklu bel bağı belin arkasına, arkalığın üstüne 

gelecek şekilde takılır (şekil 5.25) 

5.4.9 Köstek 

Erkeklerde genellikle saatlerin ucuna takılan altın, gümüş ve çeşitli madenlerden 

yapılan zincirdir. 
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6. SO4UÇLAR 

1. Tokat yöresi geleneksel kıyafetlerinin bütününün özel bir adı yoktur. 

2. Kıyafetler çeşitli parçalardan oluşmakta ve bu parçaların mahalli isimleri 

bulunmaktadır. 

3. Çarık, postal, yemeni, alaca çorap gibi kıyafet parçaları kadın ve erkekler tarafından 

müşterek olarak kullanılmaktadır. 

4. Tokat yöresi kıyafetlerinde yaşlıların giydiği kıyafetlerle gençlerin giydiği kıyafetler 

arasında işleme ve süsleme dışında farklılıklar yoktur, yaşlıların kıyafetleri gençlere 

nazaran daha sadedir. 

5. Tokat yöresi kıyafetlerinin yapımında kullanılan malzemelerin büyük bir bölümü 

fabrikasyondur. Şal öynük, arkalık, alaca çorap, çarık, fes gibi kıyafet parçaları ise 

hala elle yapılmaktadır. 

6. Şehir merkezinde geleneksel kıyafetler halk oyunları ekiplerinin dışında 

kesinlikle.kullanılmamaktadır. halk oyunları ekiplerinin kıyafetlerde tek  tip 

kullanımı tercih etmesi, değişik renk ve desenlere sahip olan kıyafetlerin 

unutulmasına sebep olmaktadır. 

7. Teknoloji ve iletişimdeki gelişmeler ve sosyal yaşamdaki değişmeler, kıyafetlerde 

yapısal bir değişikliğe neden olmamış ancak kıyafetlerin şehir halkı tarafından artık 

kesinlikle kullanılmamasına, kırsal yerlerde ise kullanım oranının çok düşmesine 

sebep olmuştur. 
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EKLER 

1- Dış Saya 

2- İç Saya Olarak Kullanılan Etek 

3- Önlük 

4- Göynek Yerine Kullanılan İçlik 

5- Boncuklu Bel Bağı 

6- Kolon Uçlarından Sallanan Boncuklu Püsküller 

7- Aba ve Zıvga 

8- Damat Abası 

9- Boyun Bağı 
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Ek 1. Siyah kumaş üzerine farklı renklerde kumaşların kesilip desen oluşturacak 

şekilde patchwork sistemi kullanılarak dikilmesiyle süslendirilmiş Dış saya. 
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Ek 2. İç saya olarak kullanılan patiska üzerine kaneviçe işlemeli etek. 
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Ek 3. Önlüğün bir başka şekilde beyaz etamin kumaş üzerine kaneviçe işiyle 

dokunmuş şekli. 
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Ek 4 Göynek yerine de kullanılan beyaz  patiska kumaş üzerine yaka çevresi 

işleme ve boncuklarla süslenmiş  işlik. 
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Ek 5. Arkalığın Üzerine Dikilmiş Boncuklu Bel Bağı. 
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Ek 6. Kolon uçlarından sallanan Boncuklu Püsküller. 
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Ek  7. Aba ve Zıvga. 
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Ek 8. Günümüzde yeni kullanılmakta olan ve Damatlık olarak kullanılan damat 

abası 
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Ek 9. Üzeri  ve çevresi büyük demir pullarla işlenmiş boyun bağı, erkekler 

tarafından kullanılmaktadır. 
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