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Klâsik Türk Şiirinde
Kadın Takı ve Aksesuarları
Melek Dikmen
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Özet
Giyim kuşamla oluşan şıklığı tamamlamak için kullanılan takı ve
aksesuarlar, güzelliği tamamlayıcı unsurlardır. Klâsik Türk şiirinin
de kadından ve ona ait güzellik unsurlarından uzak kalması düşünülemez. Çalışma, divanlarda konu edinilen kadın takı ve aksesuarlarından oluşmaktadır. XV. -XIX. yüzyıl arasında her yüzyıldan iki divan ve ulaşılabilen kadın şairlerin divanları taranmıştır.
Elde edilen malzeme, farklı ifade şekilleriyle birlikte kullanım
alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Baş takıları (küpe, bend, taç),
boyun takıları (gerdanlık, muskalar), bel takıları (kemer), bilek
takıları (bilezik, halhal), parmak takıları (yüzük), giysiyle ilgili takı
ve aksesuarlar (düğme, çaprast, kuşak, yelpaze, broş) olarak incelenmiştir. Takıların beyitlere hangi teşbihlerle ve çağrışımlarla
yansıdığı ele alınmış; dönemin gelenekleri, sosyal yaşamı, dinî yapısına ait atıflara da yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Klâsik Türk Şiiri, Takılar, Aksesuar, Edebiyatta Kadın.

Güzel görünme ve süslenme, insanın fıtratında var olan bir duygudur. Bu
sebeple insan, kıyafetlerden başka kendini güzel gösterecek her türlü takı
ve süs unsurunu taşımaya özen göstermiştir. Mücevher veya ziynet eşyası
olan takılar, insanların süslenmek amacıyla kullandıkları çeşitli taş, maden,
doğa ürünleri gibi malzemelerden yapılmış eşyalardır (Özbağı 2002: 785).
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Küçük topluluklar hâlinde yaşayan kabilelerin kendi örf, âdet, gelenek ve
görenekleri doğrultusunda, yaşadıkları coğrafî çevreden bulabildikleri doğal malzemelerle tasarladıkları takılar, yüzyıllardır insanoğlunun değişmez
tutkularından biri olmuştur. Takılar önceleri dinsel ve büyüsel anlamlar
taşımış, kabile simgeleri olarak kullanılmış, zamanla bunlara süslenme ve
kötülüklerden korunma, bir yatırım aracı olma, güç ve statü sembolü olma
gibi nitelikler de eklenmiştir. Takıların toplumsal inanç ve geleneklerle ya
da tılsım ve tabâbetle bağlantı olarak da kullanıldığı görülmektedir. Buna
göre takılar, içlerine koruyucu anlam içeren sözler, dualar ve âyet yazılı
kâğıtlar konularak nazardan ve hastalıklardan uzak kalma gayesiyle veya
insanlara şirin görünme, onlarla güzel geçinme amacıyla kullanılmıştır.
Yeni doğmuş bebekler, sünnet olacak çocuklar, gelin olacak kızlar için
önemli bir yeri olan takıların günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu da bilinmektedir.
Anadolu’da takı kullanımı, çok eski çağlara dayanmaktadır (bk. Türkoğlu
2002, Köroğlu 2000: 26-41, Meriçboyu 2000: 16-25). Osmanlılar döneminde ise devletin ihtişamı, kadın giysilerinde ve bilhassa saraya mensup
hanımların çeşitli nakış, işleme, inci ve kıymetli taşlarla bezenmiş kıyafetlerinde, görkemli takı ve aksesuarlarında dikkati çekmektedir. Bu dönemde
takı, hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılmaktadır. Osmanlı takıları denildiğinde istefan (hotoz), zülüflük, enselik, saç bağı, gerdanlık, iğne,
çelenk, küpe, bilezik, yüzük, zehgir, mühür, nişan, halhal, pazubent, düğme,
çaprast, zincir, saat, köstek, kemer, kemer tokası ilk akla gelenlerdir.
Osmanlı kültürel hayatı ile ilgili kaleme alınmış bazı eserlerde de kadın
takılarının ihtişamından söz edilmektedir (bk. Altınay 1973: 78-79, İrepoğlu 2000: 110-111, Gündüz vd. 2000: 153-156). Bu tarz eserlerden
birini kaleme alan D’ohsson, Osmanlı kadın giyiminden bahsederken
takılar hakkında da detaylı bilgiler vermektedir: “Hâlleri vakitleri ne olursa
olsun altın yahut gümüşten küpe, bilezik, gerdanlık ve kemer takmayan
kadına hemen hemen rastlanmaz. Daha yüksek mevkilerde olanlarda ise
bu süs eşyası en halis incilerden ve her çeşit değerli taşlardan olur. Kadınlar
çok defa beş altı yüzüğü bir arada takar. Bütün parmaklara, başparmağa
bile yüzük takıldığı olur”(ty: 97). Konuyla ilgili belgeler incelendiğinde,
Osmanlı kadınının Batılı kadınlar gibi birbirini tamamlayan, aynı motifi
tekrarlayan takıları değil, aksine mücevherde çeşitliliği tercih ettiği ve takıya büyük önem verdiği sonucuna varılır. Bazı padişahların hükümdarlıkları zamanında kadın takılarına fermanlarla sınırlamalar getirmiş olmaları,
Osmanlı kadınının takıya ne kadar yoğun bir ilgi gösterdiğinin kanıtıdır
(Özbağı 2002: 788).
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Takı ve aksesuarlar, günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak varlığını sürdürürken, güzel sanatlar başta olmak üzere pek çok bilim dalının da
ilgi alanına girmektedir. Osmanlı takıları hakkında minyatürlerden ve
yabancı ressamların tablolarından da bilgi edinilebilir. Lâle Devri saray
nakkaşı olan ve tek figürlü tasvirleri ile ön plana çıkan Levnî’nin Yeşil
Giysili Kadın (bk. Resim1) adlı minyatürü kadınların kullandıkları takıları
tasvir eden bir belge niteliğindedir. Bir elinde gül, diğerinde hotozuna
tutturmak üzere iki kırmızı karanfil tutan kadın portresinde takılar, ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiştir. Giysinin sardığı ince bele göbek altından
bağlanan altın tokalı kumaş kemer, kınalı parmaklara (serçe parmaklara ve
sağ elin başparmağına) takılmış yüzükler, ucuna toka tutturulmuş saç örgüleri, üçlü sallantılı yakutlu küpeler, dört sıra boncuklu gerdanlık, altın
burma bilezikleri bu bağlamda değerlendirilebilir (İrepoğlu 1999: 196).
Takılar, kültür tarihimiz ve edebiyatımız için de önemli bir malzeme teşkil
etmektedir. Altı asır boyunca toplumsal hayatımızı en canlı ve renkli bir
şekilde aksettiren Klâsik Türk edebiyatı göz önünde bulundurulduğunda
da durum değişmemektedir. Şairler; gerdanlık, yüzük, küpe, bilezik, kemer
gibi kadın güzelliğini ve şıklığını tamamlayan takı ve aksesuarları şiirlerinde kullanmak suretiyle devrin ihtişamını, parıltılı ve şaşaalı hayatını edebî
eserlerine aksettirmişlerdir. Aynı zamanda takı ve aksesuarlar işlenirken
dönemin gelenekleri, sosyal yaşamı, dinî yapısı da beyitlerde yansıma bulmuştur. Bunu ortaya koymak amacıyla, divanlarda takı ve aksesuarlarla
ilgili unsurlar taranmıştır. Taramada XV. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasındaki
her yüzyılın edebî geleneğini temsil etme özelliği olan iki şair esas alınmıştır. Divanlarına ulaşılabilen kadın şairlerin divanları da çalışmaya dâhil
edilmiştir. Bu bağlamda, XV. yüzyıldan Ahmet Paşa ve Necâtî Bey; XVI.
yüzyıldan Bâkî, Fuzûlî ve Mihrî Hatun; XVII. yüzyıldan Nef’î ve Şeyhülislâm Yahyâ; XVIII. yüzyıldan Nedîm ve Şeyh Gâlib; XIX. yüzyıldan
kadınları pervasızca eleştirmesi özelliğiyle dikkati çeken İbrahim Râşid ile
kadın şairlerden Şeref Hanım ve Leylâ Hanım’ın divanları incelenmiştir.
Elde edilen malzeme, farklı ifade şekilleri de dikkate alınarak kullanım
alanlarına göre tasnif edilmiştir. Her takı hakkında genel bilgi verildikten
sonra ismi geçen takıların Klâsik edebiyata hangi teşbihlerle yansıdığı,
hangi sanatlara konu olduğu, ne tür çağrışımlara ve tasavvurlara yol açtığı
ifade edilmiştir.
A. Başa Takılanlar
Osmanlı kadınının önem verdiği takılardan ön plana çıkanlar, baş süsleridir.
Başlık ya da fes üzerine takılan diademler, arkası açık çember gibi görünen
bir başlık çeşidi olan hotozlar, kadınların yüksek konik başlıkları olan sor73
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guçlar, taçlar, mücevher ve incilerle süslenmiştir. Taşlarla süslü ya da sade
altınların yanında gümüş zincirler ve inci dizileri, yüzün iki yanından sarkıtıldığında “zülüflük”, başın arkasına takıldığında “enselik” adını alır. İnce
zincirlerle örülü mücevher başlıklara ise “tepelik” adı verilir. Bu tür baş süslerine minyatürler ve resimlerin yanı sıra muhallefat defterlerinde1 de sıkça
rastlanır (İrepoğlu 2000: 108). Divanlarda yapılan taramalarda baş süsleri
olarak küpe, alınlık, bend (saç bağı), taç gibi baş takılarına rastlanmıştır.
1. Küpe
Küpe, genel olarak bir kadın takısıdır, erkekler tarafından nadiren kullanılır. Zengin görünümlü küpeler, Osmanlı saray kadınının görünümünde
önemli yer tutar. Ayrıca basit, sade ve kısa sallantılı küpeler, özellikle alt
tabakadan saray kadınları ve halk tarafından da çok kullanılmıştır (İrepoğlu 2000: 109-110). Küpe, beyitlerde “mengûş, gûşvâr, halka, kurta” gibi
farklı isimlerle; renk ve şekil bakımından muhtelif teşbihlerle karşımıza
çıkmaktadır. Bunun dışında küpe kelimesi doğrudan geçmeksizin tenasüplü kelimelerle çağrışım yapmak suretiyle de ele alınmaktadır. Bâkî,
Bâde nûş itsen kenâr-ı câma gelse leblerün
Duhter-i rez gûşına gûyâ takarlar la’l-i nâb (Küçük 1994: G. 18/5)
beytinde, sevgilinin kadehteki dudak izleri ile yakut küpe; kadehin ağzı ile
şarap arasında şekil ve renk bakımından bir benzerlik kurmuştur. Diğer
taraftan şair, küpenin üzümün kızının kulağına takılması tasavvuruyla daha
çok bayanların kullandığı bir takı olduğunu vurgulamıştır. Ay ve yıldızların
birlikteliğini “incili küpe” tasviri ile anlatan Şeyhülislâm Yahyâ ise, sevgilisini
ay, ayın etrafındaki yıldızları da kulağındaki küpe olarak tahayyül etmiştir.
Sevgili, küpe halkasının ucuna nakşedilen muhtemelen yıldız biçimindeki
veya rengindeki inciyi, hilâlin kulağına kimin taktığını aramaktadır:
Mâh-ı nev yanındagı necmi görüp ol meh dimiş
Kim kodı dürr-i binâgûşum2 hilâlün gûşına (Kavruk 2001: G. 374/3)
a. Mengûş: Farsça mengûş, küpe manasının yanında Bektaşilik için önemli
bir kavramdır. Bektaşî babaları tarafından müridin kulağına takılan halkalar, onun şâh-ı velâyet ve Hacı Bektaş kölesi olduğuna, ölünceye kadar
bekâr yaşayacağına işaret etmektedir (detaylı bilgi için bk. Atasoy 2005:
240-241). Baştanbaşa teşbihlerle müzeyyen beytinde Bâkî, sevgilinin belini
can ipliğine, sînesini gümüş aynaya, kulağını güle benzetirken jaleyi de
kulağını süsleyen küpe olarak tasavvur etmiştir. Jale, şekli ve rengi itibariyle inci küpeye teşbih edilmiştir:
Miyânun rişte-i cân mı gümiş âyîne mi sînen
Bünâgûşunla mengûşun gül ile jâledür gûyâ (Küçük 1994: G. 6/4)
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Mengûşun beyitlerde birlikte ele alındığı unsurlardan biri de çok parlak bir
yıldız olması ve kadını sembolize etmesi yönüyle Zühre yıldızıdır (Zühre’nin diğer adı Nâhid ile küpenin (gûşvâr) kullanımı için bk. Akkuş 1993:
K. 29/56). Sevgilinin yüzüyle ile güneş arasında bir münasebet kurulan
aşağıdaki beyitte, şairin tahayyülüne göre sevgilinin yüzü güneşten, inci
küpesi de Zühre’den üstün tutulmuştur:
Dürr-i mengûşunla rûyun denli bulmaz nûr u tâb
Zühre ger olsa felekde gûşvâr-ı âftâb (Akkuş 1993: K. 61/26)
Mengûş kelimesi ile ilgili olarak karşımıza çıkan bir başka kullanım şekli
de, “kulağına küpe etmek” deyimidir (ayrıca bk. Küçük 1994: K. 14/32,
Kavruk 2001: G. 172/5, Arslan 2002b: G. 90/5). Kendisinden önceki
şairlerin şiirlerini gül metaforuyla anlatan XVI. yüzyıl kadın şairlerinden
Şeref Hanım, inci küpe kıymetinde olan nazirelerinin, bülbülün kulağına
küpe olacağından söz etmektedir:
Nazîreyle Şeref keşf itse verd-i şi’r-i merhûmı
Derârî-i kelâmı gûşuna mengûş olur bülbül (Arslan 2002a: G. 113/5)
İkili tezatlar üzerine kurulmuş olan Şeyh Gâlib’in beytinde, gece ve gündüz,
Celâl ve Cemâl sıfatlarının sahibi Zât-ı İlâhî’nin köleleri; güneş ve ay da bu
kölelerin kulağına takılmış küpeler olarak tasavvur edilmiştir. Aydınlık ve
karanlık karşıtlığına dayalı hayal dünyasında “küfr, celâl, meh” şeb (gece) ile
ilgili; “iman, cemâl, mihr” de rûz (gündüz) ile alâkalı kavramlardır:
Küfr ü îmân hem Celâl ile Cemâlin bendesi
Mihr ü meh mengûş-ı gûşî iki çâker rûz u şeb (Kalkışım 1994: K. 1/2)
Beyitlerde küpe yapımında kullanılan malzeme olarak genellikle inci yer
almakla birlikte yakut ve altın da söz konusu edilmektedir (bk. Kavruk
2001: G. 247/2). Yanaklara doğru sarkan altın küpenin sevgiliden bûse
alma arzusunda olduğunun ifade edildiği aşağıdaki beyitte titremek, hem
küpenin sallanması hem de âşığın heyecandan titremesi anlamlarını çağrıştırmaktadır:
Var ise bûsene sarkar senün ol zer mengûş
Ruhlarun üzre turup ey gül-i handân ditrer (Küçük 1994: G. 137/5)
b. Gûşvâr: Farsça gûşvâr, diğer kıymetli taşların yanı sıra umumiyetle lâl ile
birlikte kullanılmaktadır. Bir beyitte şairin kulağına eğilip bir şeyler fısıldayan sevgilinin dudağı, kırmızı rengi ve yuvarlak şekli bakımından yakut
küpe olarak düşünülmüştür:
Degdi dehânı söyledi bir gün kulaguma
Gûyâ takıldı gûşuma bir gün gûşvâr lâ’l (Küçük 1994: G. 311/5)
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Şiir sanatının söz konusu edildiği aşağıdaki beyitte ise şair, şiire güzellik
katan mananın anlaşılır terkiplerle değer kazandığını savunmaktadır. Bunu
ifade için de, altın üzerinde inci bezemeli küpe teşbihinden yararlanmıştır:
Ma’ni-i hâssa Necâtî yaraşır terkib-i sâf
Gûşvâre zînet olmaz olmayınca zerde dür (Tarlan 1992a: G. 172/8)
c. Halka: Halka kelimesi yuvarlaklığı bakımından küpe mukabilinde kullanılmaktadır. Halkanın küpe karşılığı olarak kullanılması, İslamiyet’in
Türkler arasında yayılması ile başlamıştır (Ögel 1991: 246). Ahmet Paşa’nın gökyüzünü resmettiği aşağıdaki beytinde; hilâl, kamer, Pervin ve
asuman kelimeleri tenasüplü kullanılmıştır. Gökyüzünün kulağına hilâl
biçimli küpeyi asan, sevgilinin ay yüzündeki Pervin yıldızına benzeyen
parlak ve kıymetli küpesidir:
Hilâl halkasını gûş-ı âsumâna takan
Kamer yüzündeki pervîn gûş-vârındur (Tarlan 1992b: G. 36/8)
Beyitlerde halka, eskiden kölelerin ve hizmetçilerin kulaklarına küpe takılması âdeti ile ilgili olarak da kullanılmaktadır (Onay 1992: 188-189).
Beyitlerde yer alan “halka-der-gûş, halka-be-gûş” terkipleri de yine bu
âdeti çağrıştırmaktadır. Bâkî’nin aşağıdaki beytinde yer alan tasavvura
göre, sevgilinin fermanını kabul eden gökyüzü, köleliğinin bir nişanesi
olarak kulağına hilâl halkasını takmıştır:
Takdı hilâl halkasını gûş-ı hidmete
Oldı sipihr bende-i fermân-pezîr ana (Küçük 1994: G. 7/2)
d. Kurta: Beyitlerde küpe anlamını taşıyan bir başka kelime de Arapça
kökenli kurta sözcüğüdür. Oldukça zengin çağrışımların ve kelime oyunlarının yer aldığı Nedîm’in beytinde, sevgilinin meclisini aydınlatmak için
ay, parlaklığı ve biçimi dolayısıyla bir küpe olurken, Süreyya yıldızı da
sevgilinin teşrifini haber veren “müjdelik” bir gerdanlık olmuştur. Bu benzetme de yine renk ve şekil esasına dayanmaktadır. Öte yandan “yüz görümlüğü” şeklinde bir anlamı da bulunan rûy-nümâ kelimesinin ikinci
mısrada yer alan pîşîn sözcüğü ile beraber kullanılmasından, beytin âdeta
bir gelin mazmununu içerdiği ve bu geline yüz görümlüğü olarak parlak
bir küpe hediye edildiği anlaşılmaktadır:
Bezm-i âlîsi içün kurta-i meh rûy-nümâ
Müjde-i makdemine ‘ıkd-ı Süreyyâ pîşîn (Macit 1997: K. 28/4)
2. Pençe, Ser-Bend (Alınlık, Alın Çatkısı)
Alın çatkısı, eski dönemlerde alna bağlanan veya saçları tutturmaya yarayan, genellikle altın sırma veya ipek işlemeli bağ olup Tanzimat’tan önce
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kullanılan bir kadın baş süsüdür. Saçlar örüldükten sonra örgüler salınır,
alın üzerine taranıp dökülen kâküllerin dağınıklığını gidermek için üstüne
bağlanır, düğümü saç örgülerinin altında kalırdı (Koçu 1969: 10).
Hurşîd pençesin mi takınmış cebînine
Ol zülf-i zerdden dökülen terler midir (Macit 1997: G. 35/3)
Sevgilinin alnına vuran güneş ışınları, altın renkli sarı saçları ve bu saçlardan dökülen terlerle birlikte şairde bir alın çatkısı tasavvuru oluşturmuştur.
Söz konusu edilen alınlık “hurşîd pençesi, zülf-i zerd” ifadelerinden anlaşıldığına göre altından yapılmıştır, dolayısıyla sarı renktedir ve sevgilinin
sarı saçlarından dökülen terlerle yani, mücevherlerle süslenmiştir.
Gülün yeni gelin olarak tavsif edildiği beyitte Ahmet Paşa, hilâl şeklindeki
kaşları alna takılmış bir serbend olarak nitelendirmiştir:
Nev-ârûs-ı hüsnüne fi’l-cümle olurdu şebîh
Eylese iki hilâli alnına ser-bend gül (Tarlan 1992b: G. 185/5)
3. Bend, Bend-i Gîsû
Bend kelimesinin ilk anlamı “bağ, bağlama” olmakla beraber, saç ile birlikte kullanımı “saç bağı, toka” manasını çağrıştırmaktadır. Aynı zamanda
divane, mecnun, avare gibi deliliği ifade eden sözcüklerle kullanılması,
tedbir amacıyla delilerin bağlanması âdeti dolayısıyladır:
Gördiler saçın bendinde mecnûn gönlümi
Ehl-i diller Leylî vü Mecnûn dîvânın bağladı (Maştakova 1967: G. 191/7)
Mihrî Hatun, yukarıdaki beyitte sevgilinin kara renkli (leylî) saçlarının
bağında âşığın deli (mecnûn) gönlünü gören ehl-i dillerin, Leylâ ile
Mecnûn hikâyesini anlatan bir divan tertip ettiklerini belirtmektedir.
Farsça bir terkip olan gîsû-bend ya da bend-i gîsû, “lâl ve yakut ile işlenmiş
saç bağı” (Şükûn 1984: 1725) anlamının yanında, “altından yapılmış kadın
tarağı” manasına da gelmektedir (Devellioğlu 1998: 292). Bu da bize, tarak
şeklinde yapılmış saç tokalarını hatırlatmaktadır. Maşukunun her türlü eziyetine razı olan âşık, onun saç bağı için bile kurban olmaya hazırdır:
Ben de ey şûh Nedîmâ gibi billah senin
Bend-i gîsû-yı girîh-dârına kurbân olayım (Macit 1997: G. 82/5)
4. Taç
Başa takılan mücevherli başlık olan taç, bir hükümdarlık alâmeti olmasının
yanında gelinlerin ve kadınların başlarını da süsleyen bir takı durumundadır. Necâtî Bey’in “başına taç etmek” deyimini çağrıştıran beytinde, güzel-
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lik ve iyi huy sahibi olanların halk tarafından baş tacı edileceği anlatılırken,
başa takılan tacın dilberlere güzellik kattığı da ifade edilmektedir:
Hüsn ü hulk ile cihân halkı başı üzre tutar
Ey Necâtî anun için dediler dilbere tâc (Tarlan 1992a: G. 41/5)
Aynı şair, bir başka beytinde, göz ile birlikte ele alınan nergis çiçeğini rengi
ve taç yapraklarının şekli bakımından altın bir taç olarak tahayyül etmiştir:
Mâyil isen tâc-ı zerrîn almağa ey bülheves
Gözünü gözünde tut şol nergis-i şehlâ gibi (Tarlan 1992a: G. 593/6)
B. Boyna Takılanlar:
Kadın süs eşyaları arasında önemli yere sahip olan takılardan birisi de, boyun
takılarıdır. Bunlar kolye, gerdanlık ve muskalardır. Özellikle muskalar, birer
süslenme unsuru olmalarının yanında nazardan, hastalıklardan, kötülüklerden korunmak amacıyla da kullanılmış takılar olarak göze çarpmaktadır.
1. Gerdanlık
Kolye kelimesi her ne kadar boyun takılarının tümüne verilen isim olarak
anlaşılmaktaysa da, aslında bu takı grubunun sadece bir çeşidini karşılamaktadır. Genellikle tek öğeli boyun takılarına kolye; boynu saran takılara
boyunluk; çok öğeli olanlara da gerdanlık denilmektedir (Özbağı 2002:
791). Boynu sıkı sıkıya saran veya dekolte üzerine uzanan çeşitli boydaki
gerdanlıklar, Osmanlı kadınını simgeleyen takılardandır. Gerdanlıklar
umumiyetle altın, inci ve gümüşten yapılır, süslemelerinde ise değerli taşlar
kullanılır. Gerdanlığın divanlarda “‘ıkd, kılâde, tavk, zincir, silk-i cevâhir,
silsile, anberîne, çelîpâ” gibi farklı kelimelerle ifade edildiği görülmektedir.
a. Ikd: İlk anlamı “gerdanlık” olan Arapça ıkd, beyitlerde genellikle, Ülker
yıldızı anlamına gelen Süreyyâ (Pervin) ile terkip hâlinde kullanılmaktadır.
Benatü’n-na‘ş olarak da adlandırılan bu yıldız grubu, Yunan mitolojisine
göre yedi kızdan oluşmaktadır. İnsanlarla evlendiklerine, öldükten sonra
yıldız olduklarına inanılır (Onay 1992: 332). Üzüm salkımı biçiminde
(Şükûn 1984: 469) olduğu söylenen bu yıldız kümesi ile gerdanlıktaki süslü
taşlar arasında şekil benzerliği kurulmuştur. Bu bağlamda şairler genellikle
sözlerinin ne derece kıymetli ve etkili olduğuna işaret etmek için ıkd kelimesini kullanmışlardır (Ikd’in şiirleri övmek amacıyla kullanımı için bk. Tarlan
1992a: K. 34/4, 1992b: K. 22/46, Küçük 1994: G. 254/4).
Kevkeb-efşân âfitâb olmazsa ger ol maşrıkın
‘Ikd-ı pervîn-i güsiste-rîsmânıdır sözüm (Akkuş 1993: K. 1/36)
Ahmet Paşa’nın bir kasidesinden alınan aşağıdaki beyitte, parlak takılarla
süslenmiş bir gökyüzü tablosu çizilmektedir. Bu tablo içinde Süreyyâ ger78
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danlık, ay da küpe olarak tasavvur edilmiştir. İkinci mısrada yer alan çâder
kelimesi, “kadınların başlarına büründükleri örtü” anlamının yanı sıra,
“şemsiye” manasına da gelmesinden dolayı, “güneşten korunmak amacıyla
kullanılan altın ve gümüş taşlarla süslü kadın şemsiyeleri”ni (Koçu 1969:
59, 217-218) de çağrıştırmaktadır. Şairin beyitte, “Ülker akşam vakti doğarsa, çoban örtü ister” anlamındaki Arap atasözüne telmihte bulunduğu
da düşünülebilir (Yazır: 1972: 4569):
Tâ Süreyyâ ‘ıkdin eyler gûş-vâr-ı gûş-ı mâh
Tâ Benât-ün-na‘şa örter nûrdan çâder güneş (Tarlan 1992b K. 19/65)
Ikd kelimesinin leâl, güher gibi kıymetli süs taşları ile birlikte kullanımı,
ayrıca göze çarpmaktadır. En sık rastlanan terkip, ‘ıkd-i leâldir (inci gerdanlık). Ay mazmununu gizlediği beytinde Bâkî, ayın yıldızlar arasındaki görünüşünü dünyanın boynuna inci gerdanlık takılmasına benzetir. Şair yıldızları, gerdanlığın kıymetini artıran parlak taşlar şeklinde hayal etmektedir:
Tulû‘ edince ufukdan miyân-ı encümde
Takıldı gerden-i gerdûna sanki ‘ıkd-i le’âl (Küçük 1994: K. 20/2)
Şeyh Gâlib’in aşağıdaki beytinde ise farklı teşbihler ve çağrışımlar yer almaktadır. Pervîn (Ülker yıldızı) üzüm salkımı şeklinde bir takımyıldızı
olduğu için gözyaşına, parlaklığı bakımından da inci gerdanlığa benzetilmiştir. Beyitte, insanların gece yolculuğunda yön bulmak için yıldızlardan
istifade etmesi ile gönlü aydın hakikat ehli kimselerin rehberliği arasında
bir münasebet kurulmuştur:
Rûşen-dilân ‘ıkd-i güherden nişân verir
Pervîn sirişk-i meclis-i ahbâbdur bu şeb (Akyüz vd. 1997: G. 18/4)
Fuzûlî’nin “ıkd-i şeb-nem” terkibini kullandığı beyitte, nergis çiçeğinin
açılmış hâli ile inci gerdanlık arasında bir ilgi kurulmuştur. Göz açmak
deyimi, anlam zenginliği içinde kullanılmıştır. Buna göre, ilk olarak nergisin açılması akla gelirken, yan anlamlar olarak onun açıkgözlülük edip inci
kolyeye benzeyen çiğden tazelik ve parlaklık alması ve ter atarak hastalıktan kurtulması manaları da düşünülebilir:
Göz açtı ‘ıkd-i şeb-nemden tarâvet kesb eder nergis
Arak kurtardı tedrîc ile ol bîmârı hicrândan (Akyüz vd. 1997: K. 25/7)
b. Kılâde: Arapça kılâde için “hanımların boyunlarına taktıkları gerdanlık
adı verilen süs eşyası” (Mütercim Âsım Efendi 2000: 676), “akarsu” (Devellioğlu 1998: 515) anlamı verilmiştir. Kelimenin bu anlamından hareketle, klâsik Osmanlı kolyelerinden farklı bir tarza sahip olan “akarsu”
isimli gerdanlık türü ile bağlantılı ele almak uygun olur. Beyaz altın ve
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platin üzerinde bir dizi elmas ya da pırlantadan oluşan kolyelere akarsu
denilmektedir (Ülgen 1999a: 243). Ahmet Paşa’nın aşağıdaki beytinde
akarsu, şöyle ifade edilmiştir:
Zâhid kılâdesin n’eder ol dil ki boynuna
Zülfün hayâli silsile-i müşg-bâr ede (Tarlan 1992b: G. 280/6)
Daha mücerret bir tasvirin yer aldığı beytinde Bâkî, dünyayı bir geline,
memduhun övgüsünü ise o geline takılan gerdanlığa benzetmiştir. Bu
gerdanlığın kıymetli inci ve mücevherleri, mahbubun paha biçilmez işvesine; dizildiği ip ise, ince hayallere teşbih edilmiştir. Elbette şairin asıl vurgulamak istediği husus, şiir söyleme kudretidir:
‘Arûs-ı dehre senânı benem kılâde kılan
Güher edâ-yı girân-mâye rişte ince hayâl (Küçük 1994: K. 21/23)
c. Tavk: Arapça tavk “gerdanlık” “halka, tasma; güvercin, kumru, üveyik
gibi kuşların boynundaki tüyden halka; takat, güç” manalarına gelmektedir (Devellioğlu 1998: 1041). Âfet-i devrân olan sevgiliye duyduğu hasreti
ifade eden Bâkî, boynundaki gerdanlığı ve belindeki kemeri ile onu tasvir
etmiştir. Sevgilisini göremezken, gerdanlığın ve kemerin sevgiliyle bu kadar yakın olmasını âdeta kıskanmaktadır:
Kandasın biz de gel ey âfet-i devrân görelüm
Nice bir öpe kuca görişe tavk u kemerün (Küçük 1994: G. 277/3)
d. Zincîr: “Altın veya gümüşten yapılmış takı” manasına da gelen zincir, Farsça kökenlidir. Uzun altın ya da gümüş zincirlerin ucuna genellikle altın paralar
takılmaktadır. Bu tür gösterişli takılar, daha çok zengin kadınların, her şeyden
önce de saray kadınlarının kullandığı takılardır (İrepoğlu 2000: 110).
Aşağıdaki beyitte Bâkî güneşi, boynuna tavk-ı şevk (istek halkası), ayağına
zincir-i zer (altın zincir) takmış bir aşk esiri olarak tahayyül etmiştir. Diğer
taraftan hurşîd, “güneş” anlamının yanında, İran mitolojisinde Siyavuş’un
kızı ve Ferahşâd’ın sevgilisi olarak bilinen Hurşîd olarak düşünüldüğünde
beyitte yer alan tavk-ı şevk’in “altın gerdanlık”; zincir-i zer’in de “altından
yapılmış takı” manası konumuz açısından anlam kazanmaktadır. Güneş ile
bu takılar arasında benzerlik kurulması ise aradaki renk münasebeti dolayısıyladır:
Hurşîd esîr-i ‘aşkun olupdur eşi‘adan
Boynında tavk-ı şevk ile zincîr-i zer çeker (Küçük 1994: G. 163/2)
e. Silk-i cevâhir: Her ne kadar direkt olarak kolye ile ilgili bir lafız kullanılmasa da Bâkî’nin aşağıdaki beytinde yer alan, silk-i cevâhir terkibi, “elmas ve kıymetli taşlarla süslenmiş ip” demek olup bir kolye çağrışımı
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uyandırmaktadır. Bilindiği gibi, Klâsik Türk edebiyatında dünya, çekiciliği
ve aldatıcılığı yönüyle bir kadın olarak tasavvur edilmiştir. Buna göre beyit, boynuna değerli taşlarla süslü kolye takılmış bir kadın imajı uyandırmaktadır. Aynı zamanda güher, rişte, bârîk kelimeleri de kanaatimizi pekiştirmektedir:
Gerden-i dehre yine silk-i cevâhir takdum
Riştedür ma‘nî-i bârîk ü güher lafz-ı güzîn (Küçük 1994: K. 26/27)
f. Silsile: Arapça’dan dilimize geçen silsile, kadınların boyunlarına taktıkları bir tür takıdır. Burhân-ı Kâtı’da tavk, gerdanlık, hışır, âşık uyaran gibi
türlerinin olduğu kayıtlıdır (Mütercim Âsım Efendi 2000: 568). Eski
Anadolu takılarından olup bilhassa Doğu illerinde kullanımı yaygındır. Bu
bölgede kadınlar, inci, mercan ve altın dizilmiş bir zinciri gerdanları altından geçirerek küpelerine bağlarlar (Onay 1992: 373).
Sanma halhalın gibi mihrinden ey meh hâliyim
Ârızın devrinde zerrîn silsilen timsâliyim (Akyüz vd. 1997: Muh. I-4/3,4)
Şair, ay yüzlü sevgilisine seslenerek halhal gibi ondan uzak olmadığını, aksine
yanağının etrafını saran altın silsile gibi kendisine yakın olduğunu söylemektedir. Âşığın, aşk derdiyle yüzünün sararmasına da atıfta bulunulmaktadır.
g. Anberîne: “Ada balığının midesinden çıkardığı güzel kokulu siyah bir
madde olup Hint denizi sahillerinin bazı sığ yerlerinde bulunan” anberîne
(Şemseddin Sami 1992: 953), “güzel koku” anlamına da gelir. Bu kökten
türeyen kelimesini Harun Tolasa “yapma ben” olarak anlamlandırmıştır
(Tolasa 2001: 489). Gencîne-i Güftâr’da ise anberçe kelimesinin eş anlamlısı olarak verilmiştir. Buna göre, anberîne “kadınların misk ve anber gibi
şeylerden yapıp boyunlarına taktıkları gerdanlık” manasındadır (Şükûn
1984: 1375). Geçmiş dönemde Türkmen kadınlarının bu tarz bitkisel
kaynaklı ve hoş kokulu gerdanlıklar kullandığı bilinmektedir. Günümüze
kadar devam eden bu uygulamada, kadınlar doğada mevcut olan güzel
görünümlü ve hoş kokulu bitki tohumlarını, küçük kozalakları, minik
meyveleri veya kurutulmuş ve sertleştirilmiş çiçekleri iplere dizerek kolye
yapmışlardır. Eskiden aynı amaçla misk ağacı da kullanılmıştır. Bunun çok
eski bir Anadolu geleneği olduğu sanılmaktadır (Türkoğlu 2002: 148).
Anberîneyi hem kolye hem de yapma ben anlamı ile düşünmek mümkündür. Bir gelinin süslenme sahnesini anlattığı beytinde Ahmet Paşa, gelinin
saçlarına rüzgârın koku sürdüğünü söylerken, zülfünün de miski ile meşhur Hoten şehrinden anberîne taktığını ifade etmektedir:
Hüsnün arûsun etti yine gâliye nesîm
Zülfün ki anberîne-i misk-i Hoten tutar (Tarlan 1992b: G. 62/3)
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Ahmet Paşa cinlerin saçları düğümleyip büyü yapmaları inancına (Anadol
1997: 244) telmihte bulunduğu bir başka beytinde, sevgilinin bir perinin
boynuna anberîne takmak için saçlarıyla misk kokulu düğümler bağladığından söz etmektedir:
Anberîne takmak için bir perînin boynuna
Bağlamış müşgîn girihler kâkül-i müşgîn-i dost (Tarlan 1992b: K. 18/2)
Necâtî Bey ise, sevgilinin boynuna taktığı ve sinesine kadar uzanan altın
gerdanlığı, onunla bu kadar yakın olduğu için kıskanmaktadır:
Hep altın olmağ ile anberîne
Olur dildâr ile sîne-be-sîne (Tarlan 1992a: Matla/74)
h. Çelîpâ: “Haç, istavroz” anlamına gelen çelîpâ, İsa’nın çarmıha gerilmesini temsil eden ağaç veya madenî remiz olup Hristiyanlara mahsustur.
Bazı Hristiyan kızlarının küçük altın istavrozları gerdanlık gibi takındıkları
görülmektedir (Onay 1992: 101-102). Atlas ve ipek elbise giymiş, süslenmiş bir Hristiyan güzelinin tasvir edildiği beyitte, onun misk kokulu haçlar
takındığı da söylenmektedir. Güzelliğin kilise, sevgilinin de bir put olduğu
göz önünde bulundurulursa kaçınılmaz olarak saçlar da misk kokulu birer
haç olacaktır:
Donanıp ol büt-i çîn atlas u dîbâlar ile
Deyr-i hüsnün bezemiş müşg çelîpâlar ile (Tarlan 1992b: Müf. 42)
2. Muskalar
Tarih boyunca insanların maddî veya manevî birtakım isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kendisinde çeşitli güçlerin bulunduğuna inandığı kişilere başvurduğu bilinmektedir. Bu tür işlerle meşgul olan insanlar, kâğıt
üzerine bazı şekiller çizerek veya yazılar yazarak oluşturdukları muskaları,
kişilerden üzerlerinde taşımalarını istemişlerdir. Önceleri sadece tılsım
amacıyla yazılmış yazıların muhafazası için yapılmış olan muskalar, daha
sonra kadınların süs amacıyla kullandıkları ve içine bir şeyler yazdırdıkları
takılar hâline gelmiştir (Kuşoğlu 1994: 44). Arapça “yazılı şey” demek olan
nüsha, halk ağzında bozularak muska şeklini almıştır. Muska, bir hastalığa
veya nazar değmesine karşı koruma amacıyla üzerine birtakım âyet, hadis
ya da büyülü gücü olduğuna inanılan sembollerin yazılı olduğu bir kâğıt
ya da deri parçasıdır. Bu sembollerden oluşan yazı, vücudun bir tarafına
asılarak taşınır. Genellikle üçgen şeklinde katlanarak yedi kat muşambaya
sarılır ve boyna asılır; takke ya da elbiseye dikilerek taşınır. Muskalar üçgen
şeklini, muhtemelen göz şeklindeki arkaik bir tılsımdan almıştır (Serdaroğlu 2006: 259). Bu tür takılara beyitlerde “hamâil, meftûl, heykel,
bâzûbend, hırz” gibi farklı isimler altında rastlanmıştır.
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a. Hamâil: Arapça hamâili, “kılıç bağı”, “nusha, muska, tılsım” anlamındadır.
Hamâiller, boyuna çapraz veya normal olarak asılan, üçgen, kare, dikdörtgen,
yuvarlak bazen yıldız şeklinde olan mahfazalardır (Kuşoğlu 1994: 44) (bk.
Resim 2). Kadınlar veya çocuklar için hazırlanan hamâillerin alt kısımlarına
bir kısa halka şeklinde bazen kısa zincirler asılır, uçlarına da gümüş beşlik ya
da ikilik paralar, bazen de pullar takılırdı (Ülgen 1999a: 244). Şirinlik muskası
mazmununun söz konusu edildiği beyitte Bâkî, insanları büyülemek için
sümbülün misk ile muska yazdırıp boynuna taktığını ifade etmektedir. Böylece sümbülün kokusunun daha da kuvvetlendirildiği anlaşılmaktadır:
Yazdurup müşg ile boynuna hamâ’il takdı
Kendüye itmek içün halkı musahhar sünbül (Küçük 1994: K. 24/5)
Muskanın kötü etkileri yok etmede faydalı olduğuna gönderme yapan
aşağıdaki beyitte, saba rüzgârının, kötülükleri uzaklaştırmak için boynuna
hamâil yerine sevgilinin saçlarını bağlamış olduğu söylenmektedir:
Bağladı boynuna zülfünü hamâil yerine
Bu bahâneyle aceb def-i gezend etdi sabâ (Akkuş 1993: G. 2/3)
Aşağıdaki beyitte ise, hamâilin tedavi ile olan münasebetine yer verilmiştir.
Buna göre sevgili, gönlü yaralı âşığın boynuna kolunu hamâil gibi sarmıştır. Hamâilin bu teşbihi, boyna takılması ve koruyucu özelliğe sahip olması
sebebiyledir. Öte yandan beyit, “okı du’âları” ifadesiyle, muskanın içine
dua yazılması âdetini akla getirmektedir:
Okı du’âları Yahyâ o şeh hamâil-vâr
Kolını boynına sen dil-figârun ardınca (Kavruk 2001: G. 370/5)
b. Meftûl: Kelime anlamı “fitil hâline getirilmiş, bükülmüş, kıvrılmış”
(Devellioğlu 1998: 601) olan meftûl, beyitlerde, “humma gibi ateşli hastalıklarda ateşi düşürmek için boyna takılan bir muska” anlamında kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, sevgilinin boynuna kadar uzanan saçının da aynı
vazifeyi gördüğüne işaret edilmiştir. Ahmet Paşa’nın aşağıdaki beytinde,
sevgilinin saçının, ondan ayrı kalan âşığın müptela olduğu sıtma hastalığının ateşini giderme amaçlı kullanılan bir muska olduğu ifade edilmektedir:
Harâret-i teb-i hicrânı def’ eden dilden
Bu boynumuzdaki meftûl-i müşg-bârındır (Tarlan 1992b: G. 36/4)
c. Heykel: Beyitlerden, “nazardan ve kötülüklerden korunmak amacıyla
boyuna takılan muska tarzında bir takı” olduğu anlaşılan heykel, genellikle
altından yapılmış olması özelliği ile zikredilmiştir. Harun Tolasa da, heykel
kelimesini hamayıl ile karşılamaktadır (Tolasa 2001: 279). Heykel denilen
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bu muskalar, genellikle ikizkenar üçgen şeklinde olup geniş taban üzerindeki
silindirik boşluğa dualar konulmaktadır (Ülgen 1999b: 62) (Resim 3).
Göz değmemege turrası sagına soluna
Boyunca iki heykel-i anber-feşân asar (Tarlan 1992a: G. 70/3)
Sevgilinin saçlarının iki tarafından sarkan kıvırcık lüleler, güzel koku saçan
heykele benzetilmiştir. Bu beyitte heykelin göz değmesine karşı koruyucu
bir unsur olmasına atıfta bulunulmuştur. Ahmet Paşa’nın aşağıdaki beytinde ise şairin kolu, sevgiliye nazar değmemesi için boynuna takılan altın
heykel durumundadır:
Ger yavuz göz degmesin dersen salın ey serv-i nâz
Boynuna Ahmed kolundan heykel-i zerrîn salıp (Tarlan 1992b: G. 12/9)
d. Bâzûbend: Erkekler kadar kadınların da kullandığı takılar arasında yer
alan bâzûbend (Ülgen 1999a: 244), “kolun omuz ile dirsek arasındaki bâzû
denilen kısmına takılan, içinde muska, kimlik nişanı veya altın, mücevher
bulunan mahfaza”dır (Onay 1992: 70). Altından yapılmış olanı kadınlar
tarafından boyna takılırken gümüşünü pehlivanlar kola bağlarlardı. Bu
takılar, nazardan ve hastalıklardan korunmanın yanında süslenme amacıyla
da kullanılmıştır (Resim 4). Bâzûbendlerin içine genellikle hastalıklara,
nazara karşı dualar yazılı kâğıtlar, bazen de seyahate giden kimsenin gideceği yerde kısa süre geçimini sağlaması için altın ya da kıymetli taşlar konurdu (Kuşoğlu 1994: 137-140). Beyitlerde bir süs objesi olmasının yanında nazar ve hastalıkla ilgili yönü de vurgulanmaktadır.
Bâkî’nin aşağıdaki beytinde zambağın goncası gümüş bir bâzûbende benzetilmiştir. Bâzûbendin hem güzellik unsuru oluşuna hem de kola kuvvet verme
özelliğine imada bulunulan beyitte, içindeki muskanın yazılarının, safran denilen sarı renkli çiçekten elde edilen mürekkeple yazıldığı ifade edilmiştir. Bu
durum, muskanın içine misk, gül suyu, zâferân gibi koku verici maddelerin
konulması âdetini akla getirmektedir (Ceylan 2005: 147-162):
Zanbakun goncasıdur bâga gümiş bâzû-bend
Za’ferân ile yazılmış ana hatt-ı tûmâr (Küçük 1994: K. 18/20)
e. Hırz: Kelime anlamı “sığınak; tılsım” olan hırz kelimesi; “nazar değmemesi için kullanılan muska; nazar boncuğu” manasına da gelmektedir
(Devellioğlu 1998: 363). Mihr kelimesini tevriyeli bir şekilde kullanan
Fuzûlî, güneşe benzettiği sevgilinin, âşığı diğer ay yüzlü güzellerden vazgeçirdiğini söylerken, aşkının da kendisini belalardan koruyan bir muska
olduğunu ifade etmektedir:
Fâriğ etti mihrin özge meh-likâlardan beni
Hırz imiş aşkın senin saklar belâlardan beni (Akyüz vd. 1997: G. 292/1)
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C. Bele Takılanlar
1. Kemer
Bir şerit şeklinde yapılan ve giyilen kıyafeti belden sıkmak için ya da sadece süs olarak kullanılan, bele yalnız bir defa dolanarak önden bir toka ile
tutturulan takıdır (Koçu 1969: 152). Hem erkeklerin hem de kadınların
kullandığı mücevherli eşyalardandır. Kuşaklar gibi her gün kullanılmayıp
özel günlerde elbiselerin üzerine takılmaktadır. Özellikle tokaları yoğun
biçimde bezemeli olmaktadır (Ülgen 1999a: 242-243). Altın ve gümüşün
yanı sıra sedef, fildişi ve değerli taşlar, kemerde kullanılan malzemelerdir.
Eskiden yaygın olarak kullanılan kemer, âşığın en büyük rakiplerindendir.
Zira âşık sevgilinin belini sarma arzusu ile yanarken, kemer bunu her gün
yapmaktadır. Bu durumda âşığın kemere karşı kıskançlık duyması kaçınılmazdır. Sevgilisini dolunaya benzeten Mihrî Hatun, belindeki gümüş
kemeri de parlaklığı itibariyle hâle olarak tahayyül etmiştir:
Kaplamışdur dil-berin gûyâ miyânın kemer
Hâledür kim devr idüpdür mâh-ı tâbânı dürüst (Maştakova 1967: G. 8/8)
Aşağıdaki beyitte ise, sevgilinin ince belini kuşatan zarif kemer, uzunluğu
ve şekli bakımından yılan olarak düşünülmüş ve tılsımlı hazineleri yılanların beklediği inanışına (Pala 1995: 202) telmihte bulunulmuştur (örnek
beyit için bk. Tarlan 1992a: G. 548/3). Böylece sevgilinin ne derece kıymetli olduğuna da işaret edilmiştir:
Mûmiyânunda nedür sordum zarîfâne kemer
Genc olan yerde didi ol şûh mâr olmaz mı hiç (Çetin 2006: G. 30/7)
Âşığın kolunun sevgilinin beline altın kemer olarak sarılması da ayrı
bir tasavvurdur (Kol-altın kemer münasebeti için bk. Tarlan 1992b:
G. 2/11). Nedîm’in aşağıdaki beytinde bu hayale yer verilmiştir:
Çeksem kenâra yâri bakanlar gümân eder
Bâzû-yı zer midir görünen zer kemer midir (Macit 1997: G. 35/2)
D. Bileğe Takılanlar
Bileğe takılan takılar, el ve ayak bileğine takılanlar olmak üzere iki kısımda değerlendirilmiştir. El bileğine takılan bilezik ile ayak bileğine takılan halhal, kıymetli taşlarla süslü olduğu için bu başlık altında ele alınması uygun görülmüştür.
1. Bilezik
Bilezik kelimesinin aslı bilek bezeği (bilek süsü) olup zamanla kısalmıştır.
Kadınların eskiden beri kollarına altın, gümüş, altın ve gümüş üzerine
elmas, zümrüt, yakut ve diğer kıymetli taşlarla süslü bilezikler taktığı bilinmektedir (Koçu 1969: 38).
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a. Sivâr: Arapça sivâr “bilezik” anlamına gelmektedir (Mütercim Âsım
Efendi 2000: 905). Ahmet Paşa, sevgilinin gümüş gibi parlak koluna altın
bilezik takıldığını söylerken, bu hâlin su üzerine ateşten daire çekmek gibi
göründüğünü ifade etmektedir. Şair renk bakımından gümüş kol ile su,
altın bilezik ile ateş arasında bir münasebet kurmuştur. Bileziğin biçimini
“devâir” sözcüğü ile anlatırken “su yüzünde peyda olan kabarcıklar” manasına gelen Farsça suvârân-i âb (Şükûn 1984: 1230) terkibini de hatırlatıyor
olsa gerektir:
Sâ‘id-i sîmînine zerrîn sivâr oldu süvâr
Sanki âteşden devâ’ir çektiler âb üstüne (Tarlan 1992b: Müf. 13)
b. Burma: “Tellerin bükülmesi ile yapılan bilezik” (Ögel 1991: 257) anlamına gelen kelime, burma bilezik tamlamasında ya da tek başına bilezik
yerine de kullanılmaktadır. Gökyüzünü tasvir ettiği beyitte Necâtî Bey,
mücevher ve takı teşbihlerinden yararlanmıştır. Felek şekli itibariyle yüzüğe, güneş altın yüzük kaşına; ay ise parlaklığı ve biçimi bakımından gümüş
bileziğe teşbih edilmiştir:
Güneş altınlı yüzük kaşı gümüş burma hilâl
Devletin parmagına çarh mücevher hâtem (Tarlan 1992a: K. 19/9)
2. Halhal
“Ayak bileziği” anlamına gelen halhal, beyitlerde şekli ve rengi itibariyle
farklı çağrışımlarla ele alınmıştır (Tarlan 1992b: G. 148/1, Tarlan 1992a:
G. 294/2, Küçük 1994: K. 23/35, Akyüz vd. 1997: Muh. 1/4). Bâkî’nin
bir içki meclisini tasvir ettiği beytinde yer alan “rez duhteri” terkibi, öncelikle halhalın bir kadın takısı olduğunu akla getirmektedir. Ayağın kadeh
anlamına geldiği düşünüldüğünde sâkînin kadehi tutan parmağı, şekli ve
parlaklığı itibariyle gümüş halhala (aynı teşbih için bk. Kavruk 2001: G.
225/2) teşbih edilmiştir:
Sâkî rez duhterinün ol engüşt
Sîm halhâlidür ayagında (Küçük 1994: G. 424/6)
Bâkî’nin bir başka beytinde yıldızlarla dolu gökyüzü, ayağına kıymetli
taşlarla süslü, hilâl şeklinde halhal takmış bir güzel olarak teşhis edilmiştir.
Hilâl biçimindeki halhalın (aynı tasavvur için bk. Tarlan 1992b: G.
22/23) etrafındaki yıldızlar da, ucuna takılan zil şeklindeki küçük pulları
gözümüzde canlandırmaktadır:
Ne hoş yaraşdı sipihre kevâkib içre hilâl
Takındı pâyine gûyâ ki cevher-i halhâl (Küçük 1994: K. 20/1)
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Nedîm’in şu beyti ise bize, âdeta bu pulların dans eden rakkase ve çengilerin ayağında çıkardığı sesleri duyurmaktadır:
Pür etdi kûçeyi sıyt-ı feşâfeş-i dâmân
Erişdi zirve-i nâhîde çın çın-ı halhâl (Macit 1997: K. 8/28)
Beyitlerde halhalın kuşlarla ilgili bir takı olarak da kullanıldığı görülmektedir. Hışhış da denilen bu takı, kuşun ayağına takılan küçük zil şeklindeki
çıngıraklardır. Gönlünü güvercine benzeten Necâtî Bey, sevgilinin kıvrımlı
saçlarını da güvercinin ayağına takılan halhala teşbih etmektedir:
Bir kebûterdir havâyî bu dil-i ser-geşte kim
Halka-i zülfünden ayagına halhâl eyledin (Tarlan 1992a: G. 297/2)
E. Parmağa Takılanlar:
Hem erkekler hem de kadınlar tarafından sıkça kullanılan bir takı olan
yüzük, bilhassa kadınların parmaklarını kıymetli taşları ve gösterişli motifleri ile süslemiştir. Erkeklerde ise, ok atmakta kullanılan zehgir ve mühür
yüzüklerin yanı sıra, süs yüzüklerine de rastlanır. Osmanlılar döneminde
birçok farklı yüzük, elin değişik parmaklarına aynı zamanda takılabilirdi
(İrepoğlu 2000: 109).
1. Yüzük
Yüzük, beyitlerde, Arapça hâtem; Farsça engüşter kelimelerinin yanında
Türkçe yüzük kelimesi ile de karşılanmıştır.
a. Hâtem: Beyitlerde şekli ve yapılışında kullanılan kıymetli taşlar vesilesiyle
farklı teşbihlere konu olmuştur (hâtemin mühür anlamındaki kullanımları
için bk. Akkuş 1993: K. 6/17, Tarlan 1992a: G. 256/7, Kavruk 2001: G.
382/4) . Hâtemle ilgili en yaygın kullanım şekli, Hz. Süleyman’a ait, üzerinde ism-i a’zam yazılı; onunla dünyaya, bütün yaratıklara, hatta rüzgâra bile
hükmettiği yüzüğüne yapılan atıflar dolayısıyladır (Yüzük-Süleyman münasebeti için bk. Tarlan 1992a: G. 403/4, G. 531/3).
Yaraşır ana Süleymân-ı hakîkat dersem
Halka-i çarh benân-ı dilinin hâtemidir (Akkuş 1993: K. 2/10)
Bir kasideden alınan yukarıdaki beyitte şair, övdüğü kişinin değerini ve
yüceliğini anlatmak için felek halkasının, sevgilinin gönül parmaklarına
yüzük olarak takıldığını söylemektedir. Hz. Süleyman’ın yüzüğüyle tüm
mahlûkatı idare etmesine de göndermede bulunmuştur.
Hâtemle ilgili bir başka teşbih unsuru da, hem rengi hem de biçimi dolayısıyla sevgilinin dudağıdır. Kelime oyunlarının yapıldığı aşağıdaki beyitte;
saç ele, dudak da bu ele nişan alâmeti olarak takılan yüzüğe benzetilmiştir:
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Ger Necâtî gönlüm al gel demedinse dostum
Dest-i zülfe hatem-i lâ’lin nişân vermek neden (Tarlan 1992a: G. 388/8)
Farklı bir söyleyişle Şeyhülislâm Yahyâ, aşk derdi ile sararmış yüzü ve bükülmüş boyu ile kendisini sevgilinin eline takılmaya lâyık altın bir yüzük
olarak tavsif etmiştir. Yüzüğün parmağa takılan bir takı olması hasebiyle
beyit, âşığın her dem sevgilinin elini öpme arzusunu da dile getirmektedir:
Ruhsârumı zerd itdi gamı kâmetümi ham
Hâtem gibi bârî hele her bâr elin öpsem (Kavruk 2001: G. 237/2)
b. Engüşterîn: Farsça’da engüşter, engüşter-ârâ, engüşterîn kelimeleri “parmağa süs için takılan yüzük” manasında kullanılır. Kendisini gözyaşı denizinde inci arayan bir dalgıç olarak tasavvur eden Ahmet Paşa, sevgilinin
yakut renkli dudağının hayalini yüzüğe benzeterek hem şekil hem de kullanılan malzeme açısından bir ilgi kurmuştur:
Buldu gönül bahr-i eşkimde hayâl-i lâ‘lini
Hoş müyesser oldu ol gavvâsa bu engüşterîn (Tarlan 1992b: K. 23/15)
Aşağıdaki beyitte ise, yüzük yapımında kullanılan kıymetli taşlardan yakut
ve akik söz konusu edilmiştir:
Efendüm nâm-ı nîkün safha-zîb olsun da âlemde
Eger engüşterün yâkut olmazsa ‘akîk olsun (Çetin 2006: G. 155/2)
c. Yüzük: Yüzük, güneşe benzetildiği gibi (Necâtî, K. 19/9) sevgilinin ağzına
da teşbih edilmekte ve yüzük oyunu ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır.
Necâtî Bey, sevgilinin ağzının küçüklüğünü ifade etmek için yüzük ve gizlemek kelimelerini kullanmıştır. Bu bağlamda Hz. Süleyman’ın yüzüğünün
kaybolması olayı da, beyitte vurgulanan diğer bir husustur:
Kanı dehân-ı dost yüzük gizledikleri
Avcumda idi Mühr-i Süleymân geçen gece (Tarlan 1992a: G. 460/5)
F. Giysi İle İlgili Takılar ve Aksesuarlar:
Şimdiye kadar bahsi geçen takıların yanında giysilerin şıklığını tamamlayan aksesuar unsurlarına da yer vermek yerinde olur. Zira kıyafetleri güzelleştiren kumaşın cinsi, deseni, modeli gibi unsurların yanında estetik açıdan onu tamamlayan aksesuarlar da önemlidir. Bu bağlamda düğme ve
ilikler, çaprast denilen sıra şeritler, bele bağlanan kuşak, yakaları ve göğsü
tezyin eden broşlar ve yelpaze değerlendirebilir.
1. Düğme
Düğmelerin nazarlık, uğur ve süs olma özelliği de söz konusudur. Bu bağlamda düğme ile bezenmiş pek çok giyim, takı, ev bulunmaktadır. Altın
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veya gümüşten yapılmış, kıymetli taşlarla süslenmiş, sırmalı ya da ipek örgülü düğmeler kıyafetin zenginliğini artırmıştır (Tansuğ 1991: 298). Nitekim
Osmanlı kadın giyimlerinde yer alan düğmelerin değerli maden ve taşlardan
yapıldığı, Saray Hazinesinden günümüze kalan örneklerden anlaşılmaktadır
(Ülgen 1999a: 243). Beyitlerde düğme, tügme, tükme şeklinde farklı söyleyişleri görülmektedir. Bir bahçe eğlencesinin anlatıldığı beyitte Necâtî Bey
goncanın açılarak gül olmasını, hava almak üzere düğmesini çözmüş kimseye; beyaz yasemini de oynamak için gömlekçek bahçeye çıkmış bir güzele
benzetmiştir. Gömlek çıplak tene giyilen bir giysi olup (Koçu 1969: 125)
beyaz rengi sebebiyle yaseminle birlikte kullanılmıştır:
Goncalar kesb-i havâ etmege çözmüş tükmesin
Oynamaga bagda gönlekçek olmuş yâsemin (Tarlan 1992a: K. 20/13)
Halkın giydiği cepkenleri, yelekleri, elbiseleri süsleyen, oya gibi örülerek
yapılmış düğmeler de mevcuttur. Sırma saçlı sevgilinin boyunu tasvir eden
Râşid, ayağına kadar sarkan elbisesindeki iplik düğmelere işaret ederken,
sevgilinin iplik gibi ince oluşuna da göndermede bulunmaktadır. Sırma
ise, güzelin tel tel saçlarını anlatmanın yanında “iplik düğmede kullanılan
altın yaldızlı ince gümüş tel” anlamını da akla getirmektedir:
Ser-tâ-kadem endâmı iplik tügmeye benzer
Bak sırma gibi tel tel o gîsûlar efendi (Çetin 2006: G. 196/5)
Güneşin doğması ile bağlantılı olarak tügme-i zer’in (altın düğme), kâfur renkli gerdan üzerine ne çok yakıştığı Nedîm tarafından şöyle ifade edilmiştir:
Dogdı hurşîdi yine subh-ı bahâr-ı hüsnün
Tügme-i zer degil ol gerden-i kâfûr üzre (Macit 1997: G. 116/3)
2. Çaprast
“Kavuşturma şeyler” manasına gelen çep ü rast’ın bozulmuş şekli olan çaprast, “kaftan ve elbiselerin yaka ile bel arasındaki kısmına karşılıklı gelecek
şekilde, sıra sıra dikilen, bazen üzerleri değerli taşlarla süslü bant şeklinde
ya da gümüşten yapılmış takılar”dır (Pakalın 1993: I, 325, Ülgen 1999b:
62). XV. ve XVII. yüzyıllar arasında genellikle sırma ve ibrişimden yapılan
çaprastlar, Sultan I. Mahmut döneminden itibaren değerli taşlarla süslenmiş ve yaygın olarak kullanılmıştır. (Apak vd. 1997: 86)
Sîm çep-râstlar ol sîne-i pür-nûr üzre
Bir lûgaz bağlamış âyîne-i billûr üzre (Macit 1997: G. 116/1)
Beyitte sevgilinin parlak sinesi ile billur ayna arasında, gümüş çaprast ifadesiyle de lugaz arasında münasebet kuran şair, rengi esas alan bir hayal
dünyası kurmuştur. Çaprast kelimesi Türkçede kullanılan çapraz, çapraşık
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şekli ile düşünüldüğünde, karışık bilmece manasındaki lugazla arasındaki
ilişki akla gelmektedir.
3. Kuşak
Bele sarılan kumaş kuşaklar, geçmiş dönemde kıyafeti tamamlayıcı aksesuarlar olarak kullanılmıştır. Kibar erkek ve hanımlarının bel kuşakları, her
çeşit cinsten şaldan yapılmakla birlikte en makbul olanları Hint, Şam,
Halep şallarından ve Gelibolu’dan getirilen, keten üzerine sarı ipekle işli
abanîden olurdu (Abdülaziz Bey 2002: 227). Bir gece manzarasını verdiği
beytinde şair, sevgili için ay tabirini kullanırken kuşak ile ay arasında şekil
bakımından bir benzerlik kurmakta ve sarhoş olmasına rağmen sevgilinin
kuşağını nazikçe çözdüğünden dem vurmaktadır. Beyit gece yatmadan
önce günlük kıyafeti çıkarıp gecelik giyme âdetini de tedai ettirmektedir:
Mestâne soydı o mehi Bâkî geçen gice
Nâzüklik ile çözdi mukaddem kuşagını (Küçük 1994: G. 487/8)
4. Yaka İğnesi
Kadınların kullandıkları aksesuarlardan birisi de, yakalarına taktıkları iğneli
süstür. Bu tür iğneler broş adıyla yaygındır. “Kadınların yakalarına veya
başlarına taktıkları mücevherli büyük iğne” demek olan broş kelimesinin aslı
Fransızca’dır (Koçu 1969: 46). Broşların özellikle dal olarak nitelendirilen ya
da dikdörtgen formlu büyük boyutlu olanlarında ay, yıldız, çiçek buketleri,
kelebek, kuş, arı, gül, menekşe, lâle gibi bitki ve hayvan motiflerine çok sık
rastlanmaktadır (Ülgen 1999a: 244). Ahmet Paşa’nın bir kasidesinde yer
alan şu beyit, bizlere gül motifli bir yaka iğnesini hatırlatmaktadır:
Taktı gonca yakasına dügme
Hârdan edineli sûzen gül (Tarlan 1992b: K. 38-2/6)
Beyit, goncanın yakasına broş takması şeklinde anlaşılabileceği gibi, gül
güzelliğinde ve tazeliğinde olan sevgilinin yakasına gonca motifli yaka
iğnesi takması şeklinde de anlaşılabilir. Gül desenli yaka süsünün iğnesi de
elbette dikenden olacaktır.
5. Yelpaze
Yelpaze, takılarla oluşan şıklığı tamamlayan bir aksesuar olarak değerlendirilebilir. XVIII. yüzyıl Türkiyesi’nin örf ve âdetleri hakkındaki kitabında
D’ohsson, yelpazelerle ilgili olarak “Müslüman kadınlar da yelpaze kullanırlar, ama sadece yazın ve o da evlerinde olmak şartıyla. Nadiren de dışarıda kullanırlar. Türk yelpazeleri yuvarlak biçimlidir. Umumiyetle tavus
tüyünden yahut parşömen dediğimiz deriden yapılır; altın çiçeklerle süslenir. Tutulacak yeri de abanoz yahut fildişi olur.”şeklinde bilgi vermektedir.
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(D’ohsson: 98) Beyitlerde yelpaze kelimesinin yanı sıra Arapça mukabili
olan mirvaha ve Farsça karşılığı olan mekes-rân şekline de rastlanmaktadır.
a. Yelpaze: İbrahim Râşid’in bir beytinde yelpaze, “hava vermek, tervih
etmek”, mecazen “körüklemek” manasındaki yelpazelemek fiili ile kullanılmıştır. Şairin eski dertlerinden bahis açan gönlü teşhis edilmiş ve aşk
ateşini âh çekerek körükleyen biri olarak düşünülmüştür. Ateş, duman,
yelpazelemek, açmak, tazelemek kelimeleri tenasüplü kullanılmıştır:
Eski derdümden açup bahs a gönül tâzeledün
Âteş-i ‘ışkumı sen âh ile yelpâzeledün (Çetin 2006: G. 114/1)
b. Mirvaha: Yelpaze karşılığı kullanılan bir başka kelime de Arapça kökenli
mirvaha sözcüğüdür. Kendisi ile yelpaze arasında bir alâka kuran İbrahim
Râşid, kendisinin halk nazarında kırık kanatlı olduğunu söylerken kanatları kırılmış bir yelpazeye de işaret etmektedir. “Tüy ve kanat” manasına
gelen “rîş ü per” terkibi, bilhassa deve kuşu tüylerinden yapılan kuş tüyü
yelpazeleri de hatırlatmaktadır (Koçu 1969: 245):
Çün mirvaha rîş ü perümüz râhat-ı cândur
Gerçi nazar-ı halkta işkeste-cenâhuz (Çetin 2006: G. 83/4)
Necâtî Bey’in bir beytinde ise mirvaha, adalet ve hukukla bağlantılı olarak
ele alınmıştır. Beyitteki tasavvura göre, şahın adalet eli, hükümler yelpazesini emniyet içindeki imparatorluğa yaydığı andan itibaren bir rahatlama
olmuş, düşmanlık ve bozgun sineği kanat açamamıştır. Beyitte âdeta, elinde kıymetli bir yelpaze tutan sultan imajı yer almaktadır:
Salalı adlin eli mirveha-i ahkâmı
Hân-ı emn üzre te’addî mekesi açmadı bâl (Tarlan 1992a: K. 16/24)
c. Mekes-rân: Beyitlerde yelpaze anlamıyla, Farsça mekes-rân sözcüğü de
kullanılmıştır. Aşk derdiyle inleyen şair, sevgilinin beni üzerindeki saçını
kımıldatan âhını, serinlemek amacıyla kullanılan yelpazeye benzetmiştir.
Mübalağa sanatından yararlanarak âh yelpazesini Cebrail’in kanadı olarak
tahayyül etmiştir. Beyitte geçen güzellik kelimesinden yola çıkarak yelpazenin serinleme amacı dışında, şıklığı tamamlayan bir aksesuar olduğu
sonucuna da varılabilir:
Hâlin üzre zülfüni depretse âhım der gören
Oldı hüsnüne mekes-rân şeh-per-i Rûhü’l-Emin (Tarlan 1992b: K. 23/16)
6. Dest-mâl:
Farsça’dan dilimize geçen dest-mâl, “el silinecek şey, elbezi, peşkir”, günümüzdeki kullanımıyla mendil anlamındadır. Eski toplum hayatında sevgililere
hediye olarak sunulan dest-mâller üzerine âşıkâne, rindâne beyitler, mısralar,
91

•

bilig

• Dikmen, Çetin, Klâsik Türk Şiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları •

BAHAR 2012 / SAYI 61

farklı motiflerde nakışlar (Resim 5) işlenirdi (Koçu 1969: 88-89). Nedîm’in
beytinde söz konusu edilen dest-mâl de bu bağlamda değerlendirilebilir:
Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana (Macit 1997: G. 2/2)
Tahayyüle göre, gül imbikten geçirilmiş hâliyle sevgiliye ter olmuş ve mis gibi
koku saçmaktadır. Nâzın ucu işlenerek sevgilinin gül yüzündeki gül kokulu
teri silmeye mendil olmuştur. Beyitte geçen hoy kelimesi, “kişinin tabiatı,
huy” anlamının yanında “ter” (Şükûn 1984: 830) anlamına da gelmektedir.
Sonuç
Klâsik Türk şiirinde kadına ait güzellik unsurlarının yanında, güzelliği ve
şıklığı tamamlayan takı ve aksesuarlardan da yararlanılmıştır. Divanlarda,
küpe, kolye, bilezik, halhal, yüzük gibi takıların yanında kemer, kuşak,
broş, yelpaze gibi aksesuarlar söz konusu edilmiştir. Bununla birlikte, takı
ve aksesuarların yapımında kullanılan altın, gümüş, inci, yakut, fîrûze,
akik, elmas gibi kıymetli taşlar da dile getirilmektedir. Osmanlı kadınının
süslenme ya da başka amaçlarla kullandığı takı ve aksesuarların ne derece
kıymetli madenler ve taşlardan yapılmış olanlarını tercih ettiği, edebî eserlerle de gün yüzüne çıkmıştır. Elbette divanlar öncelikle birer edebiyat
metnidir ve bu noktada değerlendirilmelidir. Fakat medeniyet tarihimize
ait başka konulara ışık tutması açısından da incelenebilir.
Beyitlerde söz konusu edilen kadın takıları hem yapımında kullanılan
malzemeler hem de rengi ve şekli bakımından, teşbih başta olmak üzere
farklı sanatlara, tasavvurlara konu olmuş ve şairlerde değişik hayal, duygu
ve imgelerin oluşmasına sebep olmuştur. Takıların süslenme amacının
yanı sıra bazen içlerine çeşitli dualar ve âyetler yazıldığı, tılsım, büyü ve
muska gibi işlevler için de kullanıldığı görülmektedir. Yine beyitlerden
anlaşıldığına göre bir kısım takılardan humma, sıtma gibi çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla da yararlanılmıştır.
Açıklamalar
1

Ölünün kalan eşyası hakkında tutulan defterin adı olup “Terike defteri” adı da verilir.
Muhallefat defteri, ölünün küçük çocuk bırakmış olması yahut öldüğü yerde kimsenin bulunmaması hâlinde tutulurdu (Pakalın 1983: 564).

2

Seçilen beyitler farklı kaynaklardan alındığı için hem çeviriyazı hem de Eski Anadolu Türkçesi’nin kurallarına uygunluk açısından birlik olması ve makalede tutarlılık sağlanması için
beyitlerde birtakım düzeltmeler yapılmıştır.
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Resim 1: Yeşil Giysili Kadın, TSM. H. 2164, 15b. (İrepoğlu 1999: 196).

Resim 2: Tombak ve Savat Teknikler Bir Arada
Kullanılmış Çok Değişik Bir Kadın Hamaylısı
(Kuşoğlu 1994: 48).

Resim 3: Heykel (Muska). 19.Yy. İkinci
Yarısı Teke Türkmenleri, Gümüş, Altın Yaldız,
Akik Heykel. (Ülgen 1999: 60).
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Resim 4: İki Ayrı Gümüş Kakma Bâzûbend (Kuşoğlu 1994: 138).

Resim 5: Bir delikanlıya hediye edilmiş hançer motifli ve âşıkâne beyitli dest-mâl.
Tuhfe-i aşkım ben efendim / Nâzik eline lâyık olam / Abdest alurken şehlevendim /
Bûs-i pâyine fırsat bulam (Koçu 1969: 88).
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Women’s Jewelries and
Accessories in Classical Turkish Poetry
Melek Dikmen
Kamile Çetin

Abstract
Jewelries and accessories used to complement clothing are regarded as essential signifiers of beauty. It is not possible to
think of Classical Turkish Poetry without considering its interest in woman and beuty enhancement tools. This paper focuses on women’s jewelries and accessories described in the
Diwans. The study consults the work of two poets, who lived
between the 16th and 19th centuries and who were representatives of the literary traditions of those centuries, and the
work of women poets whose Diwans were accessible. The material acquired through this study has been classified according
to where the items of jewelry were used and what they expressed. Among the items examined are head jewelries (earrings,
bends, crowns), neck jewelries (necklaces, amulets), waist
jewelries (belts), wrist jewelries (bracelets, anklets), finger
jewelries (rings), and jewelries and accessories connected with
dress (knobs, ribbons, waistbands, fans, brooches). The study
deals with the kinds of similes and associations suggested
through the use of jewelry names and comments on the references made to the traditions, social life and religious structure of the said periods.
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ɀɟɧɫɤɢɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɜ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ
Ɇɟɥɟɤ Ⱦɢɤɦɟɧ
Ʉɚɦɢɥɟ ɑɟɬɢɧ

ʤ̶̨̛̦̦̯̌́

ɀɟɧɫɤɢɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɷɥɟɝɚɧɬɧɨɫɬɢ ɨɞɟɠɞɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɬɭɪɟɰɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɧɟɦɵɫɥɢɦɚ
ɛɟɡ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɟɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ. ȼ
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɠɟɧɫɤɢɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ, ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɞɢɜɚɧɚɯ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɬɪɭɞɵ
ɞɜɭɯ ɩɨɷɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɷɩɨɯɢ: XV ɢ XIX ɜɜ.ɢ ɩɨɷɬɟɫɫɵ-ɚɜɬɨɪɵ
ɞɢɜɚɧɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɍɤɪɚɲɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ
(ɫɟɪɶɝɢ, ɤɨɪɨɧɚ), ɲɟɣɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ (ɨɠɟɪɟɥɶɹ, ɚɦɭɥɟɬɵ),
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɬɚɥɢɢ (ɩɨɹɫɚ), ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ (ɛɪɚɫɥɟɬɵ),
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɩɚɥɶɰɟɜ (ɤɨɥɶɰɚ), ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ
ɤ ɧɟɣ (ɩɭɝɨɜɢɰɵ, ɤɪɟɫɬɵ, ɩɨɜɹɡɤɢ, ɜɟɟɪ, ɛɪɨɲɶ). Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɯɨɞɫɬɜ ɢ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɜ ɞɜɭɫɬɢɲɶɹɯ,
ɫɞɟɥɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɩɨɯɢ.

ʶ̸̣̖̼̖̀̏ˁ̨̣̏̌

ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɬɭɪɟɰɤɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ.

ɩɨɷɡɢɹ,

ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ,

ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ,

_____________
ɢ.ɨ.ɞɨɰ., ɞɨɤ. ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɭɥɟɣɦɚɧɚ Ⱦɟɦɢɪɟɥɹ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɬɸɪɤɫɤɨɣ
ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ – ɋɩɚɪɬɚ / Ɍɭɪɰɢɹ
kahraman_melek@hotmail.com
ɇɚɭɱ. ɫɨɬɪ., ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɭɥɟɣɦɚɧɚ Ⱦɟɦɢɪɟɥɹ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɤɚɮɟɞɪɚ
ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ – ɋɩɚɪɬɚ / Ɍɭɪɰɢɹ
kamilecetin@sdu.edu.tr
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