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1872 -1900 Y llar Aras Türk Edebiyat na “Terzilik” Mesle inin Yans malar

Ülkü Gürsoy *

Terzilik, toplumda itibarl bir meslek kabul olarak edilir. Dinî inan lara göre Hz.
sa n n gö e kald r lmas s ras nda ba nda dünya mal olarak i ne bulunmas onun devrini
tamamlayamamas na sebep olarak görülmektedir. Bir di er dinî inan a göre ise; dris
Peygamber terzidir ve ilk kez i ne ile diki diken ve ilk kez elbise dikip giyendir. Ondan
önceki insanlar, hayvanlar n derilerini giymektedir.1
Velâyetnâme de Hac Bekta Veli nin kendi eliyle dikti i elifî tac dua-sena ederek
Osman Bey in ba na giydirdi i anlat l r.
“…Hünkâr Ulul

dikdi mübârek eliyle an

ortas ndan büküp dikdi fukara

mâbeyninde hâlâ ol dikdügi yire ziyâde izzet ve ta zîm ol nur ol eclden hürmet iderler kim
Hazret-i Hünkâr Hâc Bektâ - Velî Kaddesa llâhu s rrahu l- azîz kendü mübarek eliyle
dikmi dür dah erenlerün yan nda bir tollab vard ol kisveyi anun içine koyup buyurdular ki
bunun issi vardur gelür eylügüm didi bu esnâda Sultân Alâa d-dînün bigleri ve kâtibleriyle
Osman Big ç kageldi…”2
Kültür tarihimizde Türklerin tarih boyunca giysilerine ayr

bir önem verdi ini

görüyoruz. Divanü Lügati t-Türk te yer alan önemli bilgilerden birisi Türklerin bin y l
öncesinden ütülü giysilerle dola mas d r. Bu da Türklerin giyim kültürünün düzeyini gösterir.
Yine Divanü Lügati t -Türk te3 yer alan bir ba ka bilgiye göre Türkler bu dönemde ipek
mendil ve eldiven kullanmakta ve kuma lar n boyamaktad rlar.4
Sözlü kültür ürünleri olan deyim ve atasözlerinde de terzilik sanat n n yans malar
görülür. Bunlar içinde Terzi kendi söküğünü dikemez; terziye göç demişler, iğneyi başına
takmış gibi çok bilinenlerin yan nda kaynana pamuk ipliği olup düşse gelinin başını yarar;
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iğne deliğinden Hindistan’ı seyretmek; iğneli beşik; çiğ iplikle bağlamak gibi deyimler de
bulunmaktad r.
Masallar m zda da terzilikle ilgili kavramlara rastlan r. “Dünya Güzeli” masal nda
padi ah n görmeyen gözlerinin ilac , Dünya Güzeli nin gergefinin alt ndaki toprakt r.5
“Çan Ku u Çor Ku u” masal nda ise terzi k z yine ola anüstü güçlere sahiptir. Bu
gücüyle harami ba na dedi ini yapt r r:
“Terzi k z tere tere
Allah seni bene vere
Terzi k z her gün ekip biçersin
Yapra kaçt r terenin”6
Uyutulmaya veya oyalanmaya çal lan çocu a özel ezgi ile söylenen; söyleyenin
birtak m duygu, dü ünce, inanç, hayal ve umutlar n ihtiva eden ninnilerimizde de terzilikle
ilgili birtak m unsurlara rastlan r. Her anne -özellikle k z çocuklar için- çocuklar n n istikbali
hakk nda birtak m isteklerini bu dizelere döker. Terzilik mesle inin itibarl oldu u dönemlere
ait u dizelerde oldu u gibi;
K z m k z m k z bana
K z m verdim para d zmana
D zman para kazana
K z m yiye uzana (Name ibil)
D zman-duzman: dikme i ini yapan terzi demektir. “duz”, diken, dikici, dikilmi
anlam na gelir ve birle ik kelimeler yapar. Palanduz: palan diken, çuvald z: çuval diken
gibi…
Yeni ehirli Avni nin u dizelerinde de “diki ” kavram geçmektedir:
Perend-i nazük-i zertar baltayla keser ekser
Diki tutturmad bir kâre bu evza-i bicâden
Geleneklerimizde hamile kad n n hamileli i boyunca yedi i, içti i, bakt

eylerin

bebe i etkileyece i ile ilgili inanç, bebe in göbe i ve e i (plasentas ) için de söz konusudur.
Çocu un gelece ini, ilerideki hayat n etkileyece ine olan inanç bugün de farkl
devam etmektedir. Baz yörelerde bebe in göbek ba

ekillerde

terzi olsun diye diki makinesinin

gözüne konur.7 Gelene imizde yer alan bu inan terzili e verilen itibar göstermektedir.
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“…Kad nlar n eli erke in elinden ziyade müstaid bulundu undan, kad nlar yaln z
nak

i lemek, dantele ve oyalar yapmak, çama r ve kad n elbisesi kesip biçmek de il; erkek

elbisesini kesip dikmeye ve sair i ne ve makasla görülebilecek i leri görmeye muktedirler.
Terzilik sanat n erkeklerin elinden çekip alabilirler.”13
nceledi imiz romanlardan hareketle Osmanl da Avrupai tarz giyime ve buna ba l
olarak geli en terzilik mesle ine öncülük, hemen di er bütün alanlardaki de i imlerde oldu u
gibi ayd n çevreye aittir. Bu çevreye mensup kad nlar ya Avrupal terziler taraf ndan dikilen
elbiseleri ya da Bat modas n iyi bilen terziler taraf ndan dikilen giysileri tercih ederler. Bu
giysilerde kullan lan aksesuarlar da Bat kültürünü temsil etmektedir. K sacas bu dönemde
halka hitap eden terzilerin günlük ve geleneksel giysiler dikti ini, bat l ayd n kesime hitap
eden terzilerin ise Bat modas n esas ald n görüyoruz. Ayd nlar aras nda ya anan bu
de i im yava yava halk tabakas na da tesir edecektir.
Romanlara yans yan bu yap n n dönemin sosyal yap s yla da örtü tü ünü görüyoruz.
“…Özellikle kad n k yafetlerinden “ferace ve ya mak” de i ikli e u ram t r.
1880 lerde feracenin yerini çar af almaya ba lam t r. Bu dönemde han mlar da beyler gibi
Avrupa modas n takip etmeye ba lam lard r. stanbul han mlar Paris ve Londra modas n
izlemi lerdir.”14
Her anlamda örnek ald m z Bat , hem e itim sistemimizi hem de ya ay biçimimizi
etkilemeye ba lam t r. Bat da gençlerin yeti tirilmesine yönelik e itim programlar n n bizde
de yava yava benimsenmeye ba lanmas , ö retmen olarak Rum ve Frans z ö retmenlerin
mesleki ve teknik konularda k zlar m za rehberlik yapmas , bunun yan s ra Bat ya kap lar n
aç lmas ile Bat l giyim tarz n n geleneksel yap m z üzerinde etkili olmas , bu dönemde
yaz lan edebî eserlerimizde de i lenmeye ba lar.
Bat etkisinde yaz lm

ilk eserlerden kabul edilen “Müsameretname” (1872) de yer

alan hikâye ki ileri, daha çok bat l tarzda dikilmi özenli ve atafatl giysilerle kar m za
ç kar. Bu hikâyelerde bat l tarzda giyim ile giysilerin pahal l , zenginli i ve seçkinli i göz
kama t r c bir ekilde yer al r.
“ hsan Han m, Tahsin Efendi ve Despino karde derecesinde birbirlerine gayet uygun
üç arkada t lar. Frans zca hocalar Madam Laru da aralar na kat larak konakça dört ki i
e lencelerin yoluna koydular. stanbul un acemisi bulunduklar ndan elbisece kad nlara ait

13

age., s. 45.
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moda eyleri Madam Laru ile Madam Mary vas tas yla bütün Beyo lu tuhafiyecilerinden
al rlard .”15
S radan insanlar ise özensiz, geleneksel ve ucuz giysileri tercih ederler. Geleneksel
giyinmek ve üstü ba

özensiz olmak ayn zamanda sosyal tabakala mada alt kesimi temsil

eder.

Statü Göstergesi Olarak Giyim ve Dikiş
Yine bu dönem kad n için yeni giysiler almak ya da yeni giysiler diktirmek için
tuhafiyeci dükkânlar na gitmek, kad n n d ar ç kmas için bir sebep te kil eder. Aksi takdirde
ba ka bir sebeple d ar ç karak toplum içinde kendini ifade etmesi güçtür.
“Bununla beraber k

münasebetiyle bittabi seyir ve seyrana da gidilmedi inden hsan

Beyle Despino ilk defa olarak ya maklan p, arabaya binerek kar lar nda bir cariye ve
yanlar nda hayvanla smail Efendi bulundu u hâlde elbiseli e ait öteberi almak üzere üç dört
sefa sadece stanbul ve Beyo lu çar lar na ç kt lar.”16
emsettin Sami nin “Taa uk- Tâl at ve Fitnat” (1872) roman n kurgusunda diki
nak iki sevgilinin görü ebilmesi için bir sebep te kil eder.
“ kinci mülakat: Ertesi gün saat be te, Tal at Bey, Rag be Han m isim ve k yafetiyle,
Fitnat Han m n yan ndad r. Evvel emirde nak

i lerler. Nak

bittikten sonra, Tal at Bey

cebinden bir elifba cüz ü ç kart r.”17
Toplum içerisinde giysilerin belirleyici ve tan mlay c özelli e sahip olmas , kar
cinslerin birbirlerini tan mas aç s ndan önemlidir.
Giysi ayn zamanda kad n n evli ya da bekâr oldu u konusunda bir i aret verir.
O lunu evlendirmek isteyen bir annenin en çok gelin aday bulabilece i mekân dü ün
törenleridir. Bu törenlerde be endi i genç han mlar n evli ya da bekâr oldu unu giysinin
modelinden tahmin edebilir. Bu da sormayla olu abilecek naho

durumlara kar

bir

korumad r.
Dü ün törenleri kay nvalide adaylar için ta d

önem d nda evlilik ya na gelen

genç k zlar ve anneleri için de bir törene kat lmaya gösterilen özen d nda ayr bir önem
kazan r. Bu da k zlar n n be enilmesi için gösterilen hassasiyettir. Bu aileler törenlerde

15

Emin Nihat Bey, Gece Hikâyeleri- Müsâmeretnâme, hzl. smet Uzun, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul
tarihsiz, s. 202- 203.
16
age., s. 202- 203.
17
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kendilerini giysileriyle, tak lar yla, saçlar yla ve davran lar yla iyi bir aileye mensup
olduklar intiba n verme çabas içindedirler.
Bu dönemde giysileri diktirmek için seçilen model, son derece önemlidir. Çünkü
do ru modelin dikildi i bir elbiseye sahip olamamak, cemiyette farkl yorumlara neden
olabilecektir. Bu konuda çok hassas olan aileler bunun suçunu diki in inceliklerini tam olarak
bilmeyen terzilerde görürler. Bu nedenle özel giysileri, e itim görmü ya da bat l terzilere
diktirmek tercih sebebidir
“…iri oyal topuzlar ellerine eldivenler giymi

bulunan gençler ve son modaya

tamamen muvâf k giyinenler ile figüründe be endi i resmin alt ndaki izahata bakmay p bir
matmazele mahsus roba diktiren müteeehil han mlar ve bir madam n elbisesini evli olmayan
k z na giydirenler dahi bulunur ki bunda kabahat kendilerinden ziyade bu yanl l a sebep
olan Frans zca bilmeyen terzilerindir.”18
Dönemin kapal bir toplum yap s na sahip olu unun önemli göstergelerinden birisi,
ki inin medeni durumunu belirten i areti ya da i aretleri, istemese de giysisinde sürekli olarak
ta ma ve topluma takdim etme mecburiyetini hissetmesidir. Muhakkak ki giysiler
konusundaki tercihlerimiz bizi yeni tan yan bir ki i için önemli bir ipucudur. Ama bunun
meslek nedeniyle de il de sosyal yap daki kabuller aç s ndan serbest olarak adland raca m z
giysileri etkilemesi dönemin önemli bir hususiyeti olarak göze çarpar.
Fatma Aliye nin romanlar na bakt

m zda genellikle Bat tarz dikilmi giysiler ön

plandad r. Çünkü Bat l olman n önemli ölçütlerinden biri de Bat l lar gibi giyinmektir. Bu
nedenle Bat tarz giyimini Rum ve Frans z terzilerinin daha iyi bildi i muhakkakt r. Bu
han mlar

hem bu dönemin okullar nda ö retmenlik yaparken hem de k zlar m za ve

kad nlar m za diki nak

ö retirken görüyoruz. Yine bu dönemde ekonomik bak mdan güçlü

ailelerin Rum ve Frans z terzileri tercih ettikleri dikkati çekmektedir.
Kad n n sosyal hayatta daha çok yer almaya ba lamas yla daha önceleri ço unlukla
günlük olan giysiler; ev giysisi, d ar giysisi, merasim giysisi vb. gibi daha da çe itlenmeye
ba lam t r. Ayr ca bu dönemde terziye diktirilecek giysinin modeli de önem kazanm t r.
“Havaî mavi canfes üzerine imitasyon Brüksel dantel geçirilmi ve elbisenin baz
yerlerinde mavi renkler kullan lm t . Elbisenin modaya uygun olmas ve güzel bir ekilde
diktirmesini takdire de er buldu undan Sabahat o han mefendinin muvaffak yetini tebrik etti.

18

Fatma Aliye, Muhâdarat, hzl. Emel A a, Enderun Kitabevi, stanbul 1996, s. 30 –31.
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Dantel gerçek Brüksel olmay p imitasyon yani taklit olmas na ra men elbise yüz liraya mâl
olmu tu.”19
Romanlarda yer alan kölelerin, Harem de yer alan cariyelere benzer ekilde diki
dikmesini, nak i lemesini bildiklerini görüyoruz.
emsettin Sami nin Sergüze t roman nda köleler için diki dikmek, nak

i lemek son

derece do ald r
“Odada bulunan k zlardan biri ba da kurup oturdu u bir ilte üstünde, da n k saçlar
dizlerinin üzerine dökülmü , ud çal yor…bir ba kas büyük minderin üzerinde diki dikiyor,
öteki kendinden geçmi

hâlde bir kitap okuyor; di er iki esir k z da birbirleriyle

konu uyordu.”20
“Minderin üzerinde diki diken esir k z ise, k rbaç alt nda kaplanla m bir kedi,daha
do rusu u rad

iddet ve hakaretler alt nda kurtla m bir kuzuydu.”21

Nam k Kemal in “ ntibah” roman nda ise Ali Bey ile annesi Fatma Han m
konu urken, Fatma Han m sözü eve almak istedi i cariyeye getirerek “… yaln z güzel de il
o lum… Terbiyesi sîmas na fâik: Oldukça okumak yazmak biliyor, güzel sesi var, güzel
piyano çal yor.

ne i lerinin hepsinde Avrupa k zlar kadar marifetli. Hele tabiat melek

gibi...” der.22
Türk kad n n giyime olan merak , Bat l la ma ile birlikte artar. Asl nda kad n n giyime
ve süse dü künlü ünün Lale Devri ile artt

n söyleyebiliriz. Bu dönemde lüks ya ama

duyulan ilgi ve beraberinde gelen s n rs z harcama tutkusu kad n giysileri için harcanan
paraya ve atafata da yans r.
Osmanl toplumunda kad n n el i lerini iyi bilmesi, onu ekonomik yönden güçlü k lar.
Bu da bize bu dönem kad n n n toplumdan tamamen uzak olmad n , yeterli seviyede olmasa
bile yine de erkekle birlikte aile ekonomisine katk da bulundu unu gösterir. emsettin Sami,
kad n evinin d nda görmek istemeyen anlay a vurgu yaparak evlilikte hayat n mü terek
oldu una dikkati çeker ve kad n n evin diki lerini dikerek erke e ekonomik yönden destek
olmas n ister.
“Evinde i siz duran kad nlar beslemek için çal an erkek, hiçbir vakit fakr u
zaruretten kurtulamaz. nsanlar n muhtaç olduklar

eylerin yar s erkeklerin sa y ile has l

19

Fatma Aliye, Enîn, hzl. Tülay Gençtürk Demircio lu, Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, stanbul 2000, s. 88.
Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt, hzl. Faz l Yenisey, nk lap ve Aka Kitabevleri, stanbul 1970s. 37.
21
age., s. 39.
22
Namık Kemal, İntibah, hzl. Yakup Çelik, Akça yay nlar , Ankara 2005, s. 87.
20
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olursa, yar s da kad nlar n sa y na mütevakk ft r. Erkek kad n beslerse kad n da erke i
giydirmeli.”23
Bu dönemde sosyo-ekonomik bak mdan güçlü aileler için Avrupai hayat tarz n
benimsemede Bat l lar gibi giyinmek çok önemlidir. Bunun için Avrupai giyimin kurallar n
moda dergilerinden do ru olarak ö renmek ve hata yapmamak gerekir. Bu dönem
kad nlar n n giysilerindeki çe itlilik dikkat çekicidir. Evde, d ar da, misafir yan nda ya da bir
merasimde giyilecek giysinin kuma na, modeline daha çok dikkat edilmeye ba lan r.
“Avrupai bir görünü te olmak istiyorsun, alafrangal n ne oldu unu ö retmek için
imdiye kadar söyledi im sözleri biraz hat rlaman gerekmez mi? Bu bir ev tuvaleti olmad
gibi d ar l k bir k yafet de de ildir. Elbise modelini ka t üzerinde gördü ünüz zaman
alt ndaki izahata dikkat ediniz demi tim.”24
Ayr ca sosyo-ekonomik yönden güçlü ve Avrupai hayat tarz n benimsemi ailelerin
eve diki e gelen terzileri vard r. Bu han mlar için diki dikip nak

i lemek sadece bo

vakitlerinde yapmaktan zevk ald klar bir i tir.,
“Tuvaletten sonra her ikisi de i inin ba na çekilirdi. Suphi baz an lar n kaleme al r,
biraz foto rafla u ra rd . Zehra ya kanaviçesiyle, dantelas yla ya da müzik dersini
yinelemekle me gul olurdu.”25
Bu ailelerin günlük diki lerini aile ile birlikte ya ayan herhangi bir yard mc
gerçekle tirebilir. Ama bir merasimde giyilecek olan bat

modas n

ve diki ini bilen

profesyonel bir terzinin gerçekle tirmesi gerekir. Günlük olarak diki e gelen terzilerin
verdikleri hizmet, bugün büyük ma azalar n ve moda evlerinin ki iye özel verdikleri hizmetin
bir benzeri olarak de erlendirilebilir.
“Gündelik

diki lerini

Fehame

Han m

dikmezse

han mefendi

rahat

etmez,

be enmezmi ! Ne kadar halay k ald ysa, kad n kâtip tuttuysa Fehame Han m gibi
yapamam lar. Bir kokona var her zaman gelir diki diker, kalfalar diker ama han mefendi
küçük han m n diki inden ho lan yormu ! Evlât de il mi ne kadar seviyor da zahir! Kat iyen
d ar vermek istemezmi .”26
Ahmet Mithat n “Yeryüzünde bir Melek” eserinde yer verilen bir tiyatro oyununda bu
duruma Avrupa da ya and

ekliyle yer verilir.

23

emseddin Sâmi, Bir Elde İğne Bir Elde Kitap –Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, s. 115.
Fatma Aliye, Enîn, s. 35 –36.
25
Nabizade Nazım, Zehra, hzl. Hüseyin Alacatl , Akça yay nlar , Ankara1997, s. 50.
26
Fatma Aliye, Enîn, s. 88.
24
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“Bizim as lzade Grisette in oraca ismi Georgette dir. Kendisi gündüzleri bir modiste
yan nda imrâr- evkat eyler. Ama öyle dükkân, tezgâh sahibi modist de il. Büyük konaklar
dola an bir modist. Hatta onunla i tiraki de varm . Sair grisetteleri kendi hesab na i letir…”27
Osmanl toplumunda terzilik profesyonel olarak yap lan bir i tir. Bu hizmette terzinin
kimli inden ziyade yapt

i , alan n görü leri ve duygular esast r. Terzilik görevini ifa eden

ki i sadece verdi i hizmetle ya takdir edilir ya da ele tirilir. Ele tiride ise ço unlukla han mlar
do ru modelin dikilmemesinden

ikâyet eder. Romanlarda diki le vücut kusurlar n n

kapat lmamas ise daha az ele tirilen bir durumdur.
Bat l la may bir hayat tarz hâline getiren aileler Bat y aynen taklit etmek isterler. Bu
konuda kendilerinde kusur bulmazlar. Kusur bunu do rudan uygulayanlardad r. Bat dan
al nan bir modeli ya da bir kuma çe idini, aksesuar n toplumda zaten var olan bir di eri ile
de i tirmeye ya da farkl la t rmaya rastlanmaz. Aynen taklit etme dikkat çekicidir.

Fakir Kadının Mesleği
Terzilik mesle inin yer ald

di er bir kesim ise sosyal tabakala ma ve sosyo-

ekonomik bak mdan toplumun alt kesimlerinde yer alan kad nlard r.
“Rak m da henüz ayl k y ll k yok. Sad k Fedayi hâlâ diki i ler, mendil, çevre i ler,
kahve torbas diker, çama ra tahta silmeye gider.”28 Daha sonra ise Fedayi ye yard mc
olmas için Canan sat n al n r. Ancak Fedayi üzerindeki i leri pek b rakmaz . Canan dersten
s k ld

zaman piyano çalar, piyanodan s k ld

zaman ise diki diker. Fedayi, Canan n genç

oldu unu dü ünerek onu gözetir. Ancak Canan da eli diki e yatk n yetenekli bir k zd r “…
Hangi entari kendisine daha çok yak rsa onu söker ve onun üzerinden yenisini biçip, bâdehu
ikisini dikerek istedi ine ula rd .” (Felatun Beyle Rak m Efendi, s. 49).
Maddi ihtiyac olan kad nlar için diki dikmek, öncelikle çocu un bak m konusunda
elzem olup aileyi ayakta tutan bir meslektir. Bu kad nlar, her eyden önce okumam olman n
cezas n

çeker. Kocan n bir aileyi geçindirecek maddi güce sahip olmamas , evine

bakamamas , kar s na ve çocu una iddet uygulamas gibi nedenler kad n ba ka ailelerin ev
i lerinde yard mc olarak çal maya mecbur k lar. Bu i ler aras nda diki

dikmek hem

ekonomik yönden daha çok para getiren hem de kad n daha az yoran, y pratan i ler aras nda
yer al r. Gündüz temizli e giden kad n ak am eve gelince diki diker.

27

Ahmet Mithat, Yeryüzünde Bir Melek, hzl. Nuri Sa lam, Türk Dil Kurumu yay nlar , Ankara 2000, s. 186.
Ahmet Mithat, Felâtun Beyle Rakım Efendi, hzl. Gözlem Yay nc l k, Morpa Kültür yay nlar , stanbul 1992, s.
22.
28
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“ ntibah” roman nda Ali Bey in maceras , asl nda refah içinde ya ayan tutumlu bir
aileyi yoksul durumda ya amaya mecbur eder. Varl kl iken evlad n n hatalar yüzünden
yoklu a dü en Fatma Han m için diki , ekonomik olarak ayakta kalmay sa layan bir
s nakt r.
Aile içinde ya ad klar ve çevresinde gözlemledikleri Refet i bilinçli bir genç k z
yapm t r. O, gelecekte gerçekle mesi istenen genç k z tipi için âdeta bir modeldir. Refet,
kad n vücudunun naifli inin fark ndad r. Türk kad n n ailesini ekonomik yönden güçlü
tutmak için fedakârca her a r i in içine girmesi sonucu y prand n n fark ndad r. Ona göre
yap lmas gereken artlar zorlayarak azmetmek ve okumakt r. Burada Refet in ahs nda meslek sahibi olman n- kad n için en büyük kurtar c oldu u mesaj verilir.
“Binnaz çama ra, tahtaya gidiyorsa da baz yerden be kuru , baz yerden de on kuru
veriyorlar. Ve her hafta da i bulunmuyordu. Lakin çal kan kad n, konu kom unun diki leri
de dikerek, ayda iki mecidiye para kazan yordu.”29
Ayr ca “Refet” roman nda terzili in zorlu una dikkat çekilerek meslek hastal

olarak

terzilik de erlendirilir.
“Evet u da hat r ma geldi ki; sen bu yolda çal yorsun, ben yaln z i i ler, diki
dikerim. Geçen gün küçük han mefendi, bir Frans zca gazetede okuyordu. El diki ine çal an
k zlar, odalarda kapal kalmaktan ziyâ-y emsten ve hareketten mahrum bulunmaktan geceli
gündüzlü, ba n e ip, gözünü yormaktan fakrüd-dem ve zaaf- basara müptelâ oluyorlar.
Kimi bir müddet sonra çal amaz hâle geliyor. Ekserisi de pek çabuk solup, kuruyup pek
gençken ifnâ-y vücut ediyor. Ölmekten korkuyorum sanma. Ömrümüz oldu u müddet
çal amaz hâle gelmeyelim diye, korkuyorum.”30
Bu durum genellikle romanlarda daha çok kad n n y pranmas ve yorulmas gibi
ifadelerle yer al r. Refet roman nda ise terzilik hem meslek hastal

aç s ndan hem de

kad nlar n yorulmas aç s ndan ele al n r.

Terzi Eğitimi
Refet roman nda ayr ca genç k zlar n yeti tirilmesi için aç lan Darü l-Muallimat tan
da söz edilir. Refet in bu k z mektebine giderek hayat çizgisinin de i mesi ve yoksulluktan
azmi sayesinde ad m ad m uzakla mas anlat l r. Roman, hem diki e itiminin verili i ile ilgili
uygulamalara yer vermesi, hem de bir genç k z n meslek sahibi olarak kendini kurtarmas n
29
30

Fatma Aliye, Refet, hzl. Nurullah Çetin, Leyla ile Mecnun Yay nc l k, stanbul 2007, s. 42.
age., s. 52.
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anlatmas bak m ndan önemlidir. Roman, kurgu yönünden güçlü bir yap ya sahip olmasa da
genç k zlar n okutulmas n , e itimini ve meslek sahibi olarak sosyal hayatta yer almas n
te vik eden önemli bir eserdir.
Fatma Aliye nin karde i olan Emine Semiye ise bu okullar n s navlar nda gözetmen
olarak bulunmu tur. O, yaz lar nda bu okullar tan tm t r. Tan tt

okullar aras nda Selanik

Terakki Mektebi, Terakki nas Mektebi, Terakki Selanik nas, Fevziye nas Mektebi vard r.
Emine Semiye diki ustas n n bir Rum han m oldu unu, derslere giren matmazellerin ise
çocuklara Frans zca d nda el i leri, diki ve biçki ö retti ini söyler. Bu okullar bitiren genç
k zlar hem kendi çeyizlerini haz rlamakta hem de evlendikten sonra evlerinin diki lerini
dikmektedirler. Bu da aileye ekonomik yönden sa lanan bir katk d r.31
Emine Semiye de Darü l-Muallimat n önemine dikkat çeker. Halk çocuklar n n
ö retmen olup para kazanabilmesi için bu okullara gönderilmesine önem verir. Çünkü diki
e itimi almak, genç k zlar için üst s n f ailelerine diki dikerek o çevreye dâhil olmak ve daha
çok para kazanmak bak m ndan önemlidir.32
Emine Semiye, bat da e itimin paral oldu una dikkati çekerek, halk çocuklar n n
daha çok, tezgâhtarl k, terzilik, çiçekçilik yapt

n söyler.33

Ev Kadını Dikiş Bilecek
Osmanl toplumunda evlenme ya na gelen bir genç k z n sahip olmas gereken
vas flar aras nda diki dikmesini bilmek de vard r. Geleneksel yap da kad n n ev i lerini
bilmesi okumas ndan önce gelir. Çünkü d ar da çal an erke e kad n ev i leri konusunda ayr
bir yük getirmemelidir.
“ - smim Rag be dir. Bir müderris k z y m. Anam on be sene evvel ölmü , beni ufak
b rakm t r. Pederim beni okumaya, yazmaya çal t r r. Nak a, diki e çok sevdam vard r.
Ama b rakm yor: “Onlar bir i e yaramaz, sen okumaya, yazmaya bak!” diyor.
-Suphanallah! ... Kar , müderris olmayacak, kâtip olmayacak. K za o kadar okumak
yazmak ne lâz m? K zlara birinci laz m olan eyler diki dikmek, nak

i lemek vesair böyle

eylerdir. Yaz da fena de il. Demem ama…”34
emsettin Sami kad n n yarad l

gere i süs ve ziynete dü kün olmas n n son derece

tabii oldu unu dile getirir. Ziynet ve süse dü kün olmayan kad n ona göre tembeldir. Ancak
31

efika Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü Emine Semiye, Tima yay nlar , stanbul 2008, s. 183191.
32
age., s. 192.
33
age., s. 195.
34
Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, s. 55.
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kad nda gerçek güzelli i sa layan, onun ba kas ndan yard m almadan bunlar kendisinin
gerçekle tirmesidir. E er kad n aile ekonomisine yük getirerek güzelle meye çal rsa
yapt klar n n hiçbir de eri ve önemi kalmaz. Çünkü ev i lerinin para kar l nda yapt r lmas
aile bütçesine vurulan en büyük darbe olarak de erlendirilir ve kad nlar n bu tür
davran lardan uzak durmas istenir.
“Yumurtay seven adam tavuk beslemeli, ziyneti seven kad n i ne ve makas elden
b rakmamal . Ne pazardan al nan yumurtada lezzet, ne terziye yapt r lan elbisede ziynet
vard r.”35
Emine Semiye de, kad n n diki dikmesinin ülke ekonomisine olan katk s üzerinde
durur.36

Terzinin Marifeti
Terzilik mesle ini icra etmek, alan nda usta olmay , mesle in püf noktalar n bilmeyi
gerektirir. Çünkü ki iye özel diki dikmek, ki inin var olan vücut kusurlar n da diki le daha
aza indirmek, kapatmak anlam na gelir.
Ahmet Mithat a göre sadece terzinin mesle inde iyi olmas yeterli de ildir. O giysiyi
giyecek olan n güzel olmas gerekir. Yoksa diki in güzelli i çok da bir anlam ifade etmez.
“ te vücut bu vücut olursa süs dahi bu vücuda lâz m olur… Terzinin esvap üzerindeki
mahareti bu vücuda nispetle bir maharet olur…. Sanatkâr iseniz tezyîn-i hüsn sanat n böyle
zemîn-i müstaid üzerinde sarf ediniz. Güzel olan kad n süse çal s n. Asla sa y- bîhûde
de ildir.”37
Ahmet Mithat ayn görü ü kad nlar için de il erkekler için de dile getirir. Birine
dikilecek giysinin onu ta mas gerekir. Aksi takdirde üzerinde i reti durur.
“Bu dikkate ne dersiniz? Vak a herifin hakk da var idi. Çünkü elbise her ne kadar
kendi elbisesi olmakla beraber Alexandre n n gördü ü t mar ve terbiye üzerine vücudu,
simas , teni hiç o elbiseye liyakat göstermezdi.”38
Hüseyin Rahmi nin “Mürebbiye” roman nda yer alan Amca Bey de yal ya yeni gelen
mürebbiyeye kendini be endirmek için vücudundaki kusurlar , s rt ndaki kamburu kapatacak
usta bir terzi aray na giri ir.

35

emseddin Sâmi, Bir Elde İğne Bir Elde Kitap –Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, s. 92.
Kurnaz, age., s. 196.
37
Ahmet Mithat, Yeryüzünde Bir Melek, s. 90.
38
Ahmet Mithat, Paris’te Bir Türk, hzl. Erol Ülgen, Türk Dil Kurumu yay nlar , Ankara 2000, s. 430.
36
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“Bir aral k da kusuru hiç kendi vücuduna mâl etmeyerek terzilerde bulur. “Sanatta
mahir, eli düzgün bir terzi olsa elbisemin pamukla beslenecek noktalar n güzelce bilse
vücudum mum gibi olur” diye terzilere at p tutard .”39

Kumaş
Terzilik mesle inin icra edilmesi için gerekli malzemenin temini ve ticareti ile ilgili
bilgiler roman n kurmaca yap s nda çok daha s n rl bir biçimde yer al r. Ahmet Mithat
roman nda o dönemde kullan lan kuma çe itleri ve ula m ile ilgili bilgiler de verir.
“Renkli ve nak l olmamak, yani modas geçece i tehlikesinde bulunmamak art yla
sala pur, amerikan patiska, madampol gibi düz beyaz mensucat celbiyle Anadolu içlerine
sevk edilmek için Mu la ve Antalya ve Mersin gibi iskelelere ç kard

bile nadir de ildir ki

manifaturac l n bu suretine beynettüccar “beyazc l k” tabir olunur.”40
Fatma Aliye ise giysilerde bat l modelleri tercih etmenin yerli kuma kullanmaya
mani olmad na dikkat çekerek meseleyi ülke ekonomisi aç s ndan de erlendirir.
“Ar n iki liraya simli Avrupa kuma n al yoruz da Halep,

am, Ba dat veya

Diyarbak r veyahut Harput un has gümü telli kuma lar n ar n en fazla k rk, elli kuru a
oldu u için mi be enmiyoruz? Kuma n kendi mal m zdan olmas alafranga dikilmesine mani
olmaz.”41

Modaya Bakış
Dönemin en karakteristik özelli i ise bat l la ma kavram n n do ru anla lmamas
nedeniyle yanl

bat l la maya, alafrangala maya duyulan tepkidir. Bu da giyim tarz m zda

bat y örnek almam zla birlikte kültürel yap m za uygun olmayan bir giyim tarz na “ k”
olmak ad na ve s rf moda diye itibar edilmesidir.
Natüralist bir yazar olan Hüseyin Rahmi Gürp nar Şık roman nda öncelikle roman
kahraman

öhret in ahs nda “ k” n ne anlama geldi ini izah eder.

“ öhret pek

kt r. Ama nas l

geni letebilirse i te öylesine

k? Bu kelime kötü anlam bak m ndan nas l

kt r. Bilirsiniz ya?

kl k yaln z k yafetle olmaz. Yarad l

ve

39

Gürp nar, Hüseyin Rahmi, Mürebbiye, Üçler Matbaas , stanbul 1976, s. 56.
Ahmet Mithat, Müşâhedât, hzl. Necat Birinci, Türk Dil Kurumu yay nlar , Ankara 2000, s. 145.
41
Fatma Aliye, Osmanlı’da Kadın Cariyelik- Çokeşlilik, Moda, hzl. Orhan Sakin, Bizim Kitaplar, stanbul 2009,
s. 98.
40
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ahlâk bak m ndan da

k olmak gerekir. K yafette görülen a r

kl k bazen insan n

yarad l na kar an kötülüklerin d belirtileri demektir.”42
öhret, moday abart l bir biçimde uygular. Öyle ki dar giysiler moda oldu unda o
kadar dar giyinir ki di erlerininki onun yan nda bol kal r. Onun için

kl k dikkat çekmek

anlam na gelir.
“…Modaya pek merakl d r. Fakat varl k bak m ndan öyle ünlü terzilerin dükkânlar na
yana acak durumda olmad

için sokak içlerinde, tenha yerlerde çal an sünepe terzilerin

43

ba lar na belâ olur…”

Ahmet Rasim ise giysinin insan n sadece d

görünü ünü de i tirmedi i, hâl ve

tav rlar n da etkiledi i üzerinde durur.
“Ba kalar nda da görüyorum, kendi nefsimde de hissediyorum, apka giydikten sonra
hem bak lar de i ti, hem yürüyü ler, hem de duru lar!... Söz söyleyi ler daha ba ka… Hatta
bu de i me apkan n envan na, tâbi, kasket alt nda bak

ba ka, melon yahud fötr apka

alt nda ba ka, kasket ile yürüyü ba ka, apka ile yine ba ka, âlâ silindir apka olursa… nsan
baston yutmu a döndürüyor. Gözler muttas l muttas l yukar yukar …”44
“Cenap

ahabettin “Mizah Felsefesi” adl yaz s nda “moda” kavram n Hüseyin

Rahmi ye benzer bir biçimde yorumlayarak gülünçlük olarak de erlendirir. Moday mizah
için tükenmez bir kaynak olarak görür.
“Moda elbiselerimizin alayc mimar d r. Karagöz ün tabirince ayinci devranda ne
görse, onu giydirmeye çal r. Bir moda gazetesine bak n z; bir örnek, ötekinin hastas , bir
evvelkinin sarho u, daha eskisinin ç ld rm d r. Dantelâ köpürür, kordelâ k vran r, erit a a
yukar ko ar, kuma

ezilir, büzülür, k vran r, gerinir, buru ur, kad n sevinir, Haçopulo

(Mutlakiyet devrinde kad n kuma lar ve giyim e yas satan bir ticârethânenin sahip olan
me hur Rum. Bu dükkân hâlâ mevcut.) güler i te moda! ...”45
kinci Me rutiyet ten sonra, haz rlanan giysilerin kültürel de erlerimize uygun olmas
hususuna daha çok dikkat edilmeye ba lan r.

Sonuç
Giysinin dikili

ekli, modeli, seçilen kuma , ya anan yerin o döneme ait co rafi,

sosyal, kültürel özelliklerini yans tan bir semboldür, kimliktir. Ayr ca bunlar, dönemin sosyal
42

Hüseyin Rahmi Gürp nar, Şık, Atlas Kitabevi, stanbul 1972, s. 11.
age., s. 12.
44
erif Akta , Ahmet Rasim, Kültür ve Turizm Bakanl yay nlar , Ankara 1987, s. 149.
45
Hilmi Yüceba , Hiciv ve Mizah Edebiyatı Antolojisi, Leyla ile Mecnun yay nlar , stanbul 2004, s. 71.
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yap s n gerçekçi bir biçimde yans tan, insanlar n psikolojileri, ekonomik durumlar , ait
olduklar sosyal tabaka hakk nda bilgi veren âdeta birer belge durumundad r Edebî eserlerde
sosyal yap ya ait bu unsurlar n izini sürmek bizi kesin sonuçlara götürmese de kültür
etkile imini ve kültür de i imini yans tmada önemli bir veri özelli ine sahiptir. 1870 li
y llardan 1900 li y llara kadar yaz lan romanlarda terzilik mesle inin genellikle kurguda
ikinci planda yer ald n görüyoruz.
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