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ÖZET
Geçmişten günümüze aktarılan ve maddi kültürün en önemli parçala-

rından olan geleneksel giysiler o yörede yaşayan halkın tarihini, yayıldık-
ları coğrafyanın şartlarını, ait olduğu dinsel grubun ve sosyal zümrenin 
özelliklerini yansıtmaktadır. Kültürler arası alışverişin artması ve özellikle 
batılı tarzda giyimin benimsenmesiyle geleneksel giyim kuşam alışkanlık-
ları da büyük ölçüde terk edilmiştir. Geleneklerine son derece bağlı olan 
Beypazarı’nda ise halk geleneksel giysilerini halen kullanarak yaşatmaya 
devam etmektedir.

Beypazarı geleneksel kadın kıyafetleri günlük kıyafetler ve özel gün 
giysileri olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük kıyafetler halen kullanılırken 
özel gün giysileri bugün yalnızca düğün ve nişan törenlerinde kullanıl-
maktadır. Bu kıyafetler, gerek dikim tekniği gerekse desen ve el işçiliği 
yönünden adeta birer sanat eseridir. Ayrıca kıyafetleri tamamlayan takılar-
da bölgenin el sanatları konusunda ne kadar zengin olduğunu gözler önüne 
sermektedir.

Çalışmanın amacı geleneksel giysilerin halen yaşatıldığı Beypazarı il-
çesi özel gün giysilerinden esinlenerek koleksiyon hazırlamaktır.
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ABSTRACT
Traditional Special Day Clothes of Beypazari
Traditional clothes which are transferred from the past to the present 

and are the most important components of material culture reflect the 
history of the people living in that district, the conditions of the geography 
in which they spread, the characteristics of   the religious group and the 
social class that they belong. As the intercultural trading is increasing and 
especially the clothing of Western style is being adopted, the habituations 
of traditional clothing started to decrease. However, in Beypazarı which 
is extremely connected to its customs, people continue to perpetuate   the 
traditional clothes by still using them.

The traditional woman clothes of Beypazarı are divided into two groups 
as daily clothes and special day clothes. While daily clothes are being still 
used, special day clothes are only being used in celebrations of wedding 
and engagement. These clothes are like work of an art both with sewing 
technique and handcraftsmanship. Also, the jewellers which complete the 
clothes show that the district is very rich in respect of the handicraft.

The purpose of this study is to prepare a collection being inspired of the 
special day clothes of Beypazari in which the traditional clothes are still 
alive.

Key Words: Clothing of special day, material culture, culture.

Giriş
Beypazarı Ankara’nın 100 km kuzeybatısında, geçmişi İ. Ö. 2000’li 

yıllara kadar uzananan bir ilçedir. Roma ve Bizans dönemlerinde, Kral 
ve İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olarak sahneye çıkmıştır. 
Yöre yeraltı ve yer üstü zenginlikleri nedeniyle vazgeçilmez bir pazar yeri 
olarak değerlendirilmiştir (Toker, 2005: 184).

Osmanlı kültürünü yansıtan evleri, cami ve türbeleri, akarsuları, yayla-
ları, vadileri ile Beypazarı, dün ile bugün arasında köprü gibidir. Geçmişte 
olduğu gibi bugünde sosyal, kültürel ve ekonomik bir merkez durumun-
da olan Beypazarı, Ankara’nın en tanınan ilçelerinden birisidir. Beypazarı 
geçmiş yılların birikimini ve geleneksel Anadolu şehir yapısının korunma-
sı konusunda, örnek bir proje geliştirmiş ve kent ekonomisine büyük bir 
getiri sağlamıştır. Beypazarı son yılların en iyi kurtarılmış kent dokuların-
dan birini sergilemektedir. (Anonim, 2004: 41) 
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Gelirinin büyük bölümünü tarımdan elde eden ve büyük kentlerin yaş 
sebze ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olan Beypazarı turizmi son 
yıllarda oldukça gelişmiştir. 

Beypazarı İlçesi Geleneksel Özel Gün Kıyafetleri
Toplumların yaşadıkları coğrafyada, yaşam tarzları, dini inançları ve 

sosyal normlarının en önemli göstergesi giysileridir. Anadolu geleneksel 
giyim kuşam özellikleri incelendiğinde son derece zengin bir giyim kuşam 
kültürü olduğu görülmektedir. İhtiyaçların ve sosyal alışkanlıkların renk-
lendirip şekillendirdiği geleneksel giysiler kentleşmenin artması ve moda 
olgusunun hayatımıza girmeye başlamasıyla büyük ölçüde terk edilmiş, 
pek çok yörede yalnızca folklor ekipleri ve halk bilimi araştırmacıları ta-
rafından incelenir ve kullanılır hale gelmiştir. Hiç kuşkusuz küreselleşme 
ile başlayan ve teknolojinin gelişmesiyle daha da fazlalaşan kültür eroz-
yonu etkilerini geleneksel giysilerimizde de göstermeye devam edecektir. 
Ancak geleneksel kültürümüzün en önemli ve en renkli parçalarından biri 
olan geleneksel giysilerimizin bu süreçte tamamen yok olmasının önlen-
mesi de oldukça önemli görülmektedir 

Geleneksel yaşamda her kuşak kendinden önceki kuşağı izleyerek gi-
yim kuşam anlayışını ve alışkanlıklarını günümüze taşır. Ancak giyim-
kuşam anlayışında ve alışkanlıklarında hiç değişim olmadığını söylemek 
mümkün değildir. En azından malzeme değişmekte, işçilik eski özenini 
yitirmekte, yaşanan günün koşulları farklı biçimleri doğurmakta ya da baş-
ka modalardan etkileşim gözlemlenmektedir (http://www.uslanmam.com/
turk-kulturu/27852-geleneksel-giyim-kusam.html).

Günümüzde geleneksel giyim kuşam kültürümüz zaman ve moda bas-
kısı altında daha çok ezilmekte ve günden güne geleneksel özelliklerini 
kaybederek yok olmaktadır. Geleneksel giyim kuşam kültürü konusunda 
Anadolu bize çok geniş bir araştırma sahası sunmaktadır. Köyden köye 
mahalleden mahalleye bile değişik giyimlerin göründüğü Anadolu’da gi-
yilen giysiler ve kullanılan başlıklar ve diğer aksesuarlar bile farklı şeyleri 
temsil etmektedir. Takılan bir başlıktan kişinin evli ya da bekâr mı, hangi 
sosyal gruba ait olduğu anlaşılabilmektedir. 

Toplumumuz yaşamını iyi gözlemlediğimizde, pek çok gelenek ve 
değer yargılarıyla yüklü yöresel nitelikler taşıyan giysilerin yanında tüm 
Anadolu’da fabrikasyon üretilen batı dünyasının değer yargılarıyla yüklü 
giysilerin geniş yaygınlığı da gözden kaçmamaktadır. Kimi küçük yörele-
rimiz dışında batı kültürünün belli oranlarda evrensel boyutlar kazanmış 
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giysilerinin obje ve biçim olarak Anadolu giysi kültürünü tümüyle etkile-
diğini onunla geniş boyutlarda örtüştüğünü görebiliyoruz (Erden, 1986: 
26). 

Beypazarı, ilçesi başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel dokusu en zen-
gin ilçelerinden biridir. Zengin mimari özellikleri ve gelişmiş el sanatla-
rıyla Beypazarı kültürel açıdan oldukça zengin bir yerleşim merkezidir. 
Bu zenginliğin en önemli parçalarından biriside geleneksel giysileridir.  
Değişen sosyo-kültürel yapıya sahip bulunan Beypazarı’nda geleneksel 
giyim-kuşam kültürü, sandıklarda muhafaza edilerek varlığını sürdürmek-
tedir. Yöre halkının geleneksel kültürlerini koruma konusunda gösterdikle-
ri özen neticesi geleneksel giysiler günümüze kadar korunmuştur. Yörenin 
turizme açılmasıyla yıllarca sandıklarda saklı kalan bu değerler sergilen-
meye ve paylaşılmaya başlanmıştır. Bugün geçmişe nazaran bu giysilerin 
ne kadar değerli oldukları anlaşılmakta ve atılmak ya da verilmek yerine 
saklanmaktadır. 

Beypazarı geleneksel kırsal yaşamında kadınlar vakitlerinin büyük bir 
kısmını çalışarak geçirirler. Bu açıdan bakıldığında günlük yaşam ve iş 
giysileri farklılıklar gösterir. Ancak özel gün giysileri ve başlıklar düğün-
ler nedeniyle görülür. (http://www.uslanmam.com/turk-kulturu/27852-
geleneksel-giyim-kusam.html)

Beypazarı’nda kadın kıyafetleri Osmanlı saray giysilerine benzer. 
Düğün ve günlük kıyafetleri ayrıdır. Kendine özgü bu tarz giysiler günü-
müze kadar ulaşmış ve halen yaşamaktadır. Beypazarı kadınlarının gele-
neksel özel gün giysileri incelendiğinde gelin giyimi, sağdıç giyimi ve da-
vetli giyimi olmak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir. (Torun, 2004: 459) 

Beypazarı özel gün giysileri; 

• Bindallı kuyruklu
• Ağı çalık bindallı şalvar
• Bindallı maksi elbise
• Simli kumaştan kuyruklu şalvar olarak sıralanabilir (Torun, 2004: 459).

Bu kıyafetlerin üzerine tamamlayıcı olarak keleve denilen inci, belde 
kemere kadar inen sıra altınlar, beşibiryerdeler, tılsım, küpe, kolye ve bile-
zikler kullanılmaktadır. 

1800’lü yılların sonlarında ilk kez sarayda giyilen beyaz gelinliğe dair 
ilk örneklere de Beypazarı’nda ulaşmak mümkündür. Müzelerde sergile-
nen 1800’lü yılların sonlarından kalma gelinlik örnekleri, bize saray mo-



585

dasının Beypazarı halkı tarafından yakından takip edildiği ve bu gelin-
liklerin sarayla yaklaşık olarak aynı zamanlarda giyildiği anlatılmaktadır. 
Buda bize Beypazarı halkının yenilikleri takip etme konusunda ne kadar 
duyarlı olduğunu göstermektedir (Resim 1-2).

Bugün pek çok evde sandıklarda bu kıyafetler korunmaya ve muhafa-
za edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma kapsamında müze ve sandıklarda 
bulunan kıyafetlere ulaşılmaya çalışılmış bunları kullanan kişilerden ilk 
ağızdan bilgi alınmıştır.

Kuyruklu Bindallı
Kadife üzerine maraş işi tekniği ile desenlendirilmiştir. Eskiden kalan 

kuyruklu bindallılarda altın alaşımlı sırmalar kullanılmıştır. Kuyruklu bin-
dallılarda olarak kırmızı, bordo, mor ve yeşil renkleri kullanıldığı görülür 
(Resim 3-4).

 Üç parçadan oluşan kıyafetin üstünde içlik ve hırka alta ise kuyruklu 
denilen bindallı şalvar giyilmektedir. İçlikte kullanılan desenler genellikle 
çok yoğun değildir. “V” yakalı ve önden iliklenebilir olan içliğin üzerine 
hırka giyilmektedir. İçliğin kolları hırkadan uzundur. İçliğin altına giyilen 
şalvarın ağ kısmı paça hizasında ya da biraz daha uzundur. Şalvarın pa-
çalarına geçirilen kaytan diz altından bağlanmaktadır. Şalvarın içine daha 
kabarık durması için iç donu giyilmektedir. Şalvarın ağı önden ve arkadan 
toplanarak belde kemer yardımıyla tutturulmakta ve estetik bir görüntü 
oluşması sağlanmaktadır.

 1800’lü yllarn sonlarnda ilk kez sarayda giyilen beyaz gelinli e dair ilk örneklere de 
Beypazar’nda ula mak mümkündür. Müzelerde sergilenen 1800’lü yllarn sonlarndan kalma 
gelinlik örnekleri, bize saray modasnn Beypazar halk tarafndan yakndan takip edildi i ve 
bu gelinliklerin sarayla yakla k olarak ayn zamanlarda giyildi i anlatlmaktadr. Buda bize 
Beypazar halknn yenilikleri takip etme konusunda ne kadar duyarl oldu unu 
göstermektedir (Resim 1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Bugün pek çok evde sandklarda bu kyafetler korunmaya ve muhafaza edilmeye 
çal lmaktadr. Ara trma kapsamnda müze ve sandklarda bulunan kyafetlere ula lmaya 
çal lm  bunlar kullanan ki ilerden ilk a zdan bilgi alnm tr.  

 
 KUYRUKLU B NDALLI 
 

Kadife üzerine mara  i i tekni i ile desenlendirilmi tir. 
Eskiden kalan kuyruklu bindalllarda altn ala ml srmalar 
kullanlm tr. Kuyruklu bindalllarda olarak krmz, bordo, 
mor ve ye il renkleri kullanld  görülür(Resim 3-4). 
 
 Üç parçadan olu an kyafetin üstünde içlik ve hrka alta ise 

kuyruklu denilen bindall 
alvar giyilmektedir. çlikte 

kullanlan desenler 
genellikle çok yo un 
de ildir. “V” yakal ve 
önden iliklenebilir olan 
içli in üzerine hrka 
giyilmektedir. çli in kollar 
hrkadan uzundur. çli in 
altna giyilen alvarn a  

Resim 1     Resim 2 

     Resim 3                            Resim 4 

Resim 1 Resim 2



586

Düğün günü kuyruklu bindallı, sağdıç ve düğün 
sahiplerinin yakın çevrelerinden olan evli hanımlar 
(günümüzde genç kızlar) tarafından giyilmektedir. 
Sağdıcı diğerlerinden ayıran özellik; başına taktığı 
baş takımı (üzeri altınla süslenmiş fes) ve boynun-

da kalınca bir dizi inci ile 
birlikte, bu dizinin hemen 
altından başlayan önlük 
şeklindeki kumaş üzerine 
dikilerek tutturulan altın 
dizeleridir. Bu altınlar gö-
beğe kadar uzanır. Ayrıca 
bu takıların üzerine tılsım 
adı verilen kolye de kulla-
nılır (Resim 5-6). Sağdıcın 

dışında kuyruklu bindallı giyenlerin başında üzeri işlemeli çevreler kulla-
nılmaktadır. Düğün günü sağdıcın giydiği kıyafet, düğünden sonraki gün 
gelin tarafından giyilmektedir (Torun, 2004: 461).

Elbise Bindallı
Elbise bindallılarda tıpkı kuyruklu bindallı gibi kadife kumaş üzerine 

maraş işi tekniği ile desenlendirilmiştir. Rahat giyilebilmesi için önü ge-
nelde bele kadar açık olan bindallılarda genellikle yuvarlak yaka kulla-
nılmaktadır. Altın ve gümüş kemerlerle kullanılan bindallıların kırmızı, 
bordo, lacivert renklerde olanları bulunmaktadır. 

Kuyruklu 
Kalıp ve çalışma tekniği olarak kuyruklu bindallıya benzeyen kuyruklu, 

yapımında kullanılan kumaşlar ve süsleme teknikleri bakımından farklı-
lıklar göstermektedir. Atlas, canfes, saten (desenli) ipekli, şam topu, krep 
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ksm paça hizasnda ya da biraz daha uzundur. alvarn paçalarna geçirilen kaytan diz 
altndan ba lanmaktadr. alvarn içine daha kabark durmas için iç donu giyilmektedir. 

alvarn a  önden ve arkadan toplanarak belde kemer yardmyla tutturulmakta ve estetik bir 
görüntü olu mas sa lanmaktadr. 
 

Dü ün günü kuyruklu bindall, sa dç ve dü ün sahiplerinin yakn çevrelerinden olan 
evli hanmlar (günümüzde genç kzlar) tarafndan giyilmektedir. Sa dc di erlerinden ayran 
özellik; ba na takt  ba  takm (üzeri altnla süslenmi  fes) ve boynunda kalnca bir dizi inci 
ile birlikte, bu dizinin hemen altndan ba layan önlük eklindeki kuma  üzerine dikilerek 
tutturulan altn dizeleridir. Bu altnlar göbe e kadar uzanr. Ayrca bu taklarn üzerine tlsm 
ad verilen kolye de kullanlr (Resim 5-6). Sa dcn d nda kuyruklu bindall giyenlerin 
ba nda üzeri i lemeli çevreler kullanlmaktadr. Dü ün günü sa dcn giydi i kyafet, 
dü ünden sonraki gün gelin tarafndan giyilmektedir (Torun,2004; 461). 
 

 
ELB SE B NDALLI 

 
Elbise bindalllarda tpk kuyruklu bindall gibi kadife kuma  üzerine mara  i i tekni i 

ile desenlendirilmi tir. Rahat giyilebilmesi için önü genelde bele kadar açk olan bindalllarda 
genellikle yuvarlak yaka kullanlmaktadr. Altn ve gümü  kemerlerle kullanlan bindalllarn 
krmz, bordo, lacivert renklerde olanlar bulunmaktadr.  
 

KUYRUKLU  
 

Kalp ve çal ma tekni i olarak kuyruklu bindallya benzeyen kuyruklu, yapmnda 
kullanlan kuma lar ve süsleme teknikleri bakmndan farkllklar göstermektedir. Atlas, 
canfes, saten (desenli) ipekli, am topu, krep dö in ve saray dokumas olarak bilinen sevaiden 
üretilen kuyruklu içlik ve alvar olmak üzere iki parçadan olu maktadr. lemesinde 
genellikle kordon tutturma tekni i olan bolonya i nesi kullanlmaktadr.  
 

A IÇALIK   
 

çlik ve alvarla birlikte takm olarak giyilen a  çalk, geni  ve paçada ba lanmadan 
kullanlan bir kyafettir. A  ksm kuyrukludan daha ksadr. A  çal n dikiminde araya üstü 
dar alt geni  dörtgen parça a  olarak kullanlmaktadr. Bu a  parçasnn önü ortadan diki li 
arkas ise diki sizdir. A  çal n uçkurunun ucunun nak l olmas da dikkat çeken ba ka bir 
özelliktir.  Kyafetlerde dikim teknikleri son derece inceliklidir. A  çalk denilen alvar dahil 
bütün parçalar astarlanm tr. Astarlamada mermer ahiye benzer ince pamuklu astar 

            Resim 6         Resim 5 Resim 5 Resim 6
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döşin ve saray dokuması olarak bilinen sevaiden üretilen kuyruklu içlik 
ve şalvar olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. İşlemesinde genellikle 
kordon tutturma tekniği olan bolonya iğnesi kullanılmaktadır. 

Ağı Çalık  
İçlik ve şalvarla birlikte takım olarak giyilen ağı çalık, geniş ve paçada 

bağlanmadan kullanılan bir kıyafettir. Ağ kısmı kuyrukludan daha kısadır. 
Ağı çalığın dikiminde araya üstü dar altı geniş dörtgen parça ağ olarak 
kullanılmaktadır. Bu ağ parçasının önü ortadan dikişli arkası ise dikişsiz-
dir. Ağı çalığın uçkurunun ucunun nakışlı olması da dikkat çeken başka 
bir özelliktir. Kıyafetlerde dikim teknikleri son derece inceliklidir. Ağı 
çalık denilen şalvar dâhil bütün parçalar astarlanmıştır. Astarlamada mer-
merşahiye benzer ince pamuklu astar kullanılmıştır. Süslemede genellikle 
bolonya iğnesi kullanılmıştır. Yaka ve kol ağzı temizlemeleri aynı zaman-
da dekoratif bir görüntü veren çırpma dikişi ile yapılmıştır. İçliklerin kol 
evi kesimi düz yapılırken kol altına hareket rahatlığı sağlamak için yarım 
uçurtma kuş ya da uçurtma kuş konulmuştur. Bu ekler ve kesim özellik-
leri dikim esnasında ergonomik kullanım konforunun dikkate alındığını 
göstermektedir. Bazı içliklerde kumaşın yeterli gelmemesi nedeniyle ekler 
konulmuştur. Bu ekler konulurken simetrinin bozulmamasına dikkat edil-
miştir.    

Salta Fermene ve Çevre Hırka 
Pek çok yörede cepken adıyla bildiğimiz kısa ceket Beypazarı’nda salta 

adıyla kullanılmaktadır. Çuha, atlas ve kadife gibi kumaşlardan yapılan 
saltanın süslemesinde blonya iğnesi tekniği kullanılmıştır. Saltanın kolsuz, 
yelek şeklinde olanlarına ise fermene denilmektedir. 

Salta ve fermenenin dışında üste giyilen bir diğer parça ise hırkadır. 
Önceden başörtüsü olarak kullanılan, eskiyen çevrelerin işli kısımları, sal-
ta şeklinde tülbente dikilir ve astarlanır. Astarlama işlemi tamamen biti-
rilmeden evvel tülbent ve astar arasına pamuk yerleştirilir ve üzerinden 
kapitone geçilerek hırka oluşturulur (Torun, 2004: 463) 

Beypazarı geleneksel kadın giysileri ile ilgili yapılmış başka araştır-
malarda bulunmaktadır. Bu araştırmalar, geçmişten getirilen kültürel 
mirasımız olan giysilerimizin korunup tanıtılmasına yardımcı olsa da 
gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bir arşiv olmaktan öteye gide-
memektedir. Beypazarı geleneksel kadın giyimi de tıpkı Anadolu’nun 
diğer yörelerinde olduğu gibi kullanılırlığını yitirmektedir. Bu gerçekten 
hareketle bu giysilerin yaşatılmasının yalnızca sandıklarda ve müzelerde 
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saklamak ve arşiv oluşturmakla sağlanamayacağı kabul edilmiş ve  “Gazi 
Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” tara-
fından “Beypazarı Yöresi Geleneksel Giysi Ve Takılarını Geliştirme 
Projesi” adı altında bir proje hazırlanmış ve geleneksel giysi ve takıların 
modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu projenin amacı, hem giyim ku-
şam hem de el sanatları konusunda oldukça gelişmiş durumda bulanan 
Beypazarı’nın bu değerlerinin yöresellikten çıkarılarak tüm ülke çapında 
sergilenmesi ve yapılan modernizasyon çalışması ile yeni ve benzer ça-
lışmalara örnek olmaktır. Çalışmada, yöreye özgü kullanımı yaygın olan, 
bölgede üretilen kumaşlar kullanılmış, yalnızca düne ya da bugüne değil 
geleceğe de ait olan giysiler ve takılar üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma 
yalnızca bir başlangıç çalışması olup, proje çalışmasına her öğretim yılın-
da devam edilecektir. Bir yıl boyunca çalışması sürdürülen projede yakla-
şık 40 parçalık bir koleksiyon hazırlanmış ve yapılan sergi ve defilelerle 
Beypazarı geleneksel kültürünün önemli bir parçası olan kadın giyimlerinin 
tanıtımı yapılmıştır. Proje süresinde Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri aktif 
görev alarak, giysilerin üretiminin her aşamasında çalışmışlardır. Bu proje 
ile Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Beypazarı halkına karşı üstlendiği sosyal sorumluluğu yerine getirmiştir.  
Aşağıda Proje koleksiyonunda yer alan giysilerden 8 modelin detay bilgi-
leri ve süsleme özellikleri verilmiştir. 

1. Gelinlik
Yöresel kumaşlar kullanılarak hazırlanan gelinlik üç parçadan oluşmak-

tadır. Üstte ceket altta ise etek ve altında şalvar bulunmaktadır. Ceket ve 
şalvarda kullanılan kumaşlar Beypazarı’nda dokunan yöresel kumaşlardır. 

Etek ise şifondan hazırlanmıştır. Ceket 
ve etek üzerinde hazır harç ve danteller 
kullanılmıştır. Ön ve arka ortada muska 
ve gümüş atölyesi tarafından hazırla-
nan penesler kullanılmıştır. Etekten ve 
ceketin ön kısmından sarkan zincirlere 
telkari motifler ve spiraller sarkmakta-
dır. Ayrıca iğne oyası ile yapılmış çiçek-
lerde etek ve cekette süsleme amacıyla 
kullanılmıştır. Başta gümüş peneslerle 
süslü başlık kıyafeti tamamlamaktadır. 

 
 
1. GEL NL K 

 
Yöresel kuma lar kullanlarak hazrlanan 
gelinlik üç parçadan olu maktadr. Üstte 
ceket altta ise etek ve altnda alvar 
bulunmaktadr. Ceket ve alvarda kullanlan 
kuma lar Beypazar’nda dokunan yöresel 
kuma lardr. Etek ise ifondan hazrlanm tr. 
Ceket ve etek üzerinde hazr harç ve danteller 
kullanlm tr. Ön ve arka ortada muska ve 

gümü  atölyesi tarafndan hazrlanan 

penesler kullanlm tr. Etekten ve ceketin ön 
ksmndan sarkan zincirlere telkari motifler 
ve spirallerden sarkmaktadr. Ayrca i ne 
oyas ile yaplm  çiçeklerde etek ve cekette 
süsleme amacyla kullanlm tr. Ba ta 
gümü  peneslerle süslü ba lk kyafeti 
tamamlamaktadr.  
 

 
 

                                       
2. ÜÇLÜ TAKIM 
 
Ceket bluz ve ksa pantolondan olu an takmn ceketinde am topu 
olarak adlandrlan ve Beypazarl kadnlarn sandklarndan alnan 
mavi çizgili saten kuma  bluzunda ince dokuma kuma  ve pantolonda 
da pamuklu el dokumas kuma  kullanlm tr. Paça ve kolda krmz 
renkli, fay kuma  garni olarak kullanlm tr. Bluz kuma  büzülerek 
de i ik bir hakim yaka çal mas yaplm tr. Ön ortada 
Beypazar’nda hanmlarn günlük kyafetlerinin üzerine aldklar 
bürgü denilen örtünün kenar kullanlarak süslenmi tir. Kol a z paça 
kenarlar ve ceketin etek ucunda i ne oyalaryla süsleme yaplm tr. 
Giyside tamamlayc aksesuar olarak belde orijinal Beypazar 
kyafetleri arasnda yer alan kemer ve yaka ve ön ortasnda de i ik 
boylarda kelebeklerle tamamlanm tr.  
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2. Üçlü Takım
Ceket bluz ve kısa pantolondan oluşan takımın ceketinde şam topu ola-

rak adlandırılan ve Beypazarlı kadınların sandıklarından alınan mavi çiz-
gili saten kumaş bluzunda ince dokuma kumaş ve pantolonda da pamuklu 
el dokuması kumaş kullanılmıştır. Paça ve kolda kırmızı renkli, fay kumaş 
garni olarak kullanılmıştır. Bluz kumaşı büzülerek değişik bir hâkim yaka 

çalışması yapılmıştır. Ön ortada Beypazarı’nda hanım-
ların günlük kıyafetlerinin üzerine aldıkları bürgü de-
nilen örtünün kenarı kullanılarak süslenmiştir. Kol ağzı 
paça kenarları ve ceketin etek ucunda iğne oyalarıyla 
süsleme yapılmıştır. Giyside tamamlayıcı aksesuar ola-
rak belde orijinal Beypazarı kıyafetleri arasında yer alan 
kemer ile yaka ve ön ortasında değişik boylarda kele-
beklerle kullanılmıştır. 

3. Bilmece Takım 
Kıyafet, içte organze buluz, üzerinde yöresel kumaş-

lardan yapılmış “V” yaka kısa bluz ve altta önde ve ar-
kada bağlanılarak giyilen yanları dikişsiz bilmece pan-
tolondan oluşan üçlü takım şeklinde tasarlanmıştır. İçte 
bulunan bluzun kenarlarına simli iplikle örülmüş ince 
dantel geçirilmiştir. Pantolon paçaları, üst bluzun kol ve 
etek ucuna kumaşın kenarından çıkan 
püskül geçirilmiştir. Yaka yeşil renkli 
biye ile temizlenmiş aynı renk kurde-
leyle pantolonun beline kuşak geçi-
rilmiştir. Başta tamamlayıcı aksesuar 
olarak gümüş bir taç kullanılmıştır. 
Tacın kenarlarından sarkan zincirler-
den top şeklinde telkariler sarkmakta-
dır. Saçta örgüleri tutturmak için değişik büyüklüklerde 
tokalar tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. 
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oyas ile yaplm  çiçeklerde etek ve cekette 
süsleme amacyla kullanlm tr. Ba ta 
gümü  peneslerle süslü ba lk kyafeti 
tamamlamaktadr.  
 

 
 

                                       
2. ÜÇLÜ TAKIM 
 
Ceket bluz ve ksa pantolondan olu an takmn ceketinde am topu 
olarak adlandrlan ve Beypazarl kadnlarn sandklarndan alnan 
mavi çizgili saten kuma  bluzunda ince dokuma kuma  ve pantolonda 
da pamuklu el dokumas kuma  kullanlm tr. Paça ve kolda krmz 
renkli, fay kuma  garni olarak kullanlm tr. Bluz kuma  büzülerek 
de i ik bir hakim yaka çal mas yaplm tr. Ön ortada 
Beypazar’nda hanmlarn günlük kyafetlerinin üzerine aldklar 
bürgü denilen örtünün kenar kullanlarak süslenmi tir. Kol a z paça 
kenarlar ve ceketin etek ucunda i ne oyalaryla süsleme yaplm tr. 
Giyside tamamlayc aksesuar olarak belde orijinal Beypazar 
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3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  

 
 
 
 
 
 

  

Resim 11                                              Resim 12-13 
 
 

                                      
4. KELEBEKL   
 

smini süslemesinde kullanlan kelebeklerden alan kyafet, 
üç parçadan olu maktadr. çte organze bluz, üzerinde ksa ceket ve 
altta pantolondan giyilmektedir. Ceketin önünde ve pantolonun 
yanlarnda halk arasnda kutnu olarak bilinen çizgili kuma  
kullanlm tr. Ceketin kollar yarya kadar file kuma la duble 
yaplm  ve dublenin ucuna püskül geçirilmi tir. Ayn i lem paçada 
ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
sa layan simli harçlar kullanlm tr. Tak olarak ön ortasnda 
telkari tekni i ile yaplm  üç büyük kelebek kyafeti 
tamamlamaktadr.   

Resim 14 

Resim 15 

Resim 12

Resim 10 
 

3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  
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4. KELEBEKL   
 

smini süslemesinde kullanlan kelebeklerden alan kyafet, 
üç parçadan olu maktadr. çte organze bluz, üzerinde ksa ceket ve 
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ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
sa layan simli harçlar kullanlm tr. Tak olarak ön ortasnda 
telkari tekni i ile yaplm  üç büyük kelebek kyafeti 
tamamlamaktadr.   
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3. B LMECE TAKIM  
 
Kyafetin içinde organze buluz, üzerinde 
yöresel kuma lardan yaplm  “V” yaka 
ksa bluz ve altta önde ve arkada 
ba lanlarak giyilen yanlar diki siz 
bilmece pantolondan olu an üçlü takm 
eklinde tasarlanm tr. çte bulunan 

bluzun kenarlarna simli iplikle örülmü  
ince dantel geçirilmi tir. Pantolon 
paçalar, üst bluzun kol ve etek ucuna 
kuma n kenarndan çkan püskül 
geçirilmi tir. Yaka ye il renkli biye ile temizlenmi  ayn renk 
kurdeleyle pantolonun beline ku ak geçirilmi tir. Ba ta 
tamamlayc aksesuar olarak gümü  bir taç kullanlm tr. Tacn 
kenarlarndan sarkan zincirlerden top eklinde telkariler 

sarkmaktadr. Saçta örgüleri tutturmak için 
de i ik büyüklüklerde tokalar tamamlayc 
olarak kullanlmaktadr.  
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smini süslemesinde kullanlan kelebeklerden alan kyafet, 
üç parçadan olu maktadr. çte organze bluz, üzerinde ksa ceket ve 
altta pantolondan giyilmektedir. Ceketin önünde ve pantolonun 
yanlarnda halk arasnda kutnu olarak bilinen çizgili kuma  
kullanlm tr. Ceketin kollar yarya kadar file kuma la duble 
yaplm  ve dublenin ucuna püskül geçirilmi tir. Ayn i lem paçada 
ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
i ne oyas motifler tutturulmu tur. Kol a zlarnda bluzda 
kullanlan kuma  pile yaplarak kullanlm tr. Bluzun kenarlar da 
i ne oyalaryla süslenmi tir. Kyafette ayrca kutnu kuma a uyum 
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4. Kelebekli 
İsmini süslemesinde kullanılan kelebeklerden alan 

kıyafet, üç parçadan oluşmaktadır. İçte organze bluz, 
üzerine kısa ceket ve altta pantolondan giyilmektedir. 
Ceketin önünde ve pantolonun yanlarında halk arasın-
da kutnu olarak bilinen çizgili kumaş kullanılmıştır. 
Ceketin kolları yarıya kadar file kumaşla duble yapılmış 
ve dublenin ucuna püskül geçirilmiştir. Aynı işlem pa-
çada ve ceketin etek kısmında da tekrarlanırken duble-
li kısımların üstüne iğne oyası motifler tutturulmuştur. 
Kol ağızlarında bluzda kullanılan kumaş pile yapılarak 
kullanılmıştır. Bluzun kenarları da iğne oyalarıyla süs-
lenmiştir. Kıyafette ayrıca kutnu kumaşa uyum sağlayan 
simli harçlar kullanılmıştır. Takı olarak ön ortasında tel-
kari tekniği ile yapılmış üç büyük kelebek kıyafeti ta-
mamlamaktadır.  

5. Altın Güllü Takım
Yöresel olarak bugün hala kullanılan başörtü-

sü bürgüden yapılan kolsuz elbise ve üzerinde el 
tezgâhlarında dokunmuş kumaştan dikilen ceketten 
oluşan takımın üzerine tülden yapılan ikinci bir etek 
arkadan bağlanarak giyilmektedir. Ceketin yakasında 
yeşil kadife kullanılmış içi doldurularak kabartılmış-
tır. Yaka kenarlarına ve kol ağızlarına geçirilen kat kat 
tüllerle kıyafetin uyumu sağlanmıştır. Kıyafetin en 
dikkat çeken özelliği kıyafeti tamamlamada kullanı-
lan gümüş üzerine altın kaplama gül motifli takılardır. 
Yakada büyük bir gül buketi şeklinde tasarlanan iğ-
neyi koldaki yine gül şeklindeki altın kaplama telkari 
işlemeli bilezikler tamamlamaktadır. 
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kuma n kenarndan çkan püskül 
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4. KELEBEKL   
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altta pantolondan giyilmektedir. Ceketin önünde ve pantolonun 
yanlarnda halk arasnda kutnu olarak bilinen çizgili kuma  
kullanlm tr. Ceketin kollar yarya kadar file kuma la duble 
yaplm  ve dublenin ucuna püskül geçirilmi tir. Ayn i lem paçada 
ve ceketin etek ksmnda da tekrarlanrken dubleli ksmlarn üstüne 
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5. ALTIN GÜLLÜ TAKIM 
 
Yöresel olarak bugün hala kullanlan ba örtüsü bürgüden 
yaplan kolsuz elbise ve üzerinde el tezgâhlarnda dokunmu  
kuma tan dikilen ceketten olu an takmn üzerine tülden yaplan 
ikinci bir etek arkadan ba lanarak giyilmektedir. Ceketin 
yakasnda ye il kadife kullanlm  içi doldurularak 
kabartlm tr. Yaka kenarlarna ve kol a zlarna geçirilen kat 
kat tüllerle kyafetin uyumu sa lanm tr. Kyafetin en dikkat 
çeken özelli i kyafeti tamamlamada kullanlan gümü  üzerine 
altn kaplama gül motifli taklardr. Yakada büyük bir gül buketi 
eklinde tasarlanan i neyi koldaki yine gül eklindeki altn 

kaplama telkari i lemeli bilezikler tamamlamaktadr.  
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Fay kuma tan hazrlanm  omuz dekolteli elbisenin ete i önde ksa 
arkada uzun olarak tasarlanm tr. Etek ksm ye il satenle duble 
yaplan elbisenin, gö üs çevresi ve etek ucuna Beypazar 
bürgüsünün kenar sular geçirilerek süslenmi tir. Gö üs çevresine 
geçirilen eridin altndan yine bürgü kuma ndan eritler sarkarken 
bu eritler bele bürgüden hazrlanm  ve kenarlarna su ta  
geçirilmi  kemerle tutturulmu tur. Elbisenin üzerindeki motifler 
Beypazar bürgülerinden kesilerek elbise üzerine aplike edilmi tir. 
Bürgüden hazrlanm  alvarn paçalarna krmz eritlerle 
ba lanarak giyilmektedir. Tamamlayc olarak küpe ve paz bentler 
kullanlm tr. 
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6. Bürgü Şalvarlı Elbise
Fay kumaştan hazırlanmış omuz dekolteli elbisenin 

eteği önde kısa arkada uzun olarak tasarlanmıştır. Etek 
kısmı yeşil satenle duble yapılan elbisenin, göğüs çev-
resi ve etek ucuna Beypazarı bürgüsünün kenar suları 
geçirilerek süslenmiştir. Göğüs çevresine geçirilen şe-
ridin altından yine bürgü kumaşından şeritler sarkarken 
bu şeritler bele bürgüden hazırlanmış ve kenarlarına su 
taşı geçirilmiş kemerle tutturulmuştur. Elbisenin üzerin-
deki motifler Beypazarı bürgülerinden kesilerek elbise 
üzerine aplike edilmiştir. Bürgüden hazırlanmış şalvar 
paçalarına kırmızı şeritler bağlanarak giyilmektedir. 
Tamamlayıcı olarak küpe ve pazı bentler kullanılmıştır.

7. Şalvarlı Yelek
Yeşil fay kumaş ve farklı renkte bürgülerin bir araya 

getirilmesiyle hazırlanan kıyafet yelek ve şalvar olmak 
üzere iki parçadan oluşmaktadır. Yeşil kumaştan yanları 
aplikeli yeleğin önüne kırmızı kumaştan hazırlanan pilili 
parça geçirilmiştir. Yeleğin ön ve etek kısmına geçirilen 
bürgü şeridin üzerine yine kırmızı kumaştan ince fırfır 
geçirilmiştir. Öndeki şerit yere kadar serbest şekilde sal-
lanmaktadır. Şalvarda düz bürgü kullanılmış cep hizasına 
belden başlayıp dizlere kadar inen yeşil yelek kumaşın-
dan aplikeli parça monte edilmiştir. Bu yeşil parçaların 
etrafına kırmızı ince fırfır geçirilmiştir. Belde kemer ve 
paça bantları da bürgü şeritten hazırlanmıştır.  
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7. ALVARLI YELEK 
 
Ye il fay kuma  ve farkl renkte bürgülerin bir araya getirilmesiyle 
hazrlanan kyafet yelek ve alvar olmak üzere iki parçadan 
olu maktadr. Ye il kuma tan yanlar aplikeli yele in önüne krmz 
kuma tan hazrlanan pilili parça geçirilmi tir. Yele in ön ve etek 
ksmna geçirilen bürgü eridin üzerine yine krmz kuma tan ince 
frfr geçirilmi tir. Öndeki erit yere kadar serbest ekilde 
sallanmaktadr. alvarda düz bürgü kullanlm  cep hizasna belden 
ba layp dizlere kadar inen ye il yelek kuma ndan aplikeli parça 
monte edilmi tir. Bu ye il parçalarn etrafna krmz ince frfr 
geçirilmi tir. Belde kemer ve paça bantlar da bürgü eritten 
hazrlanm tr.   
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8. FIRFIRLI TAKIM 

Kyafet etek ve yelek olmak üzere iki parçadan olu maktadr. 
Hakim yakal olan ceketin yaka ve ön ortasna organze frfr 
geçirilmi tir. Etek ucunda ise kuma n kendi kenarndan çkan 
püsküller kullanlm tr. Koldan daire eklinde kesilmi  ifon 
parçalar sarkmaktadr. Kol lastikle büzülerek kabark bir ekil 
verilmi tir. Etek dokuma kuma tan dikilmi  ucuna püsküller 
geçirilmi tir. Ceket kuma ndaki renklerde ifonlar verev kesilerek 
ikinci bir kat olu turulmu tur. ifon katlarn üzerine ceketteki 
eritlerden dikilerek uyum sa lanm tr. Etek ve ceketin yaka 

kenarlarna geçen simli harçlarla model tamamlanm tr.   
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8. Fırfırlı Takım
Kıyafet etek ve yelek olmak üzere iki parçadan oluş-

maktadır. Hakim yakalı olan ceketin yaka ve ön ortası-
na organze fırfır geçirilmiştir. Etek ucunda ise kumaşın 
kendi kenarından çıkan püsküller kullanılmıştır. Koldan 
daire şeklinde kesilmiş şifon parçalar sarkmaktadır. Kol 
lastikle büzülerek kabarık bir şekil verilmiştir. Etek do-
kuma kumaştan dikilmiş ucuna püsküller geçirilmiştir. 
Ceket kumaşındaki renklerde şifonlar verev kesilerek 
ikinci bir kat oluşturulmuştur. Şifon katların üzerine ce-
ketteki şeritlerden dikilerek uyum sağlanmıştır. Etek ve 
ceketin yaka kenarlarına geçen simli harçlarla model ta-
mamlanmıştır.  

Sonuç 
Maddi kültür öğelerimizin en önemlilerinden olan giyim kuşam değer-

lerimiz batılı giyim alışkanlığının yaygınlaşması ve konfeksiyonun ge-
lişimine bağlı olarak geleneksel özelliklerini yitirmekte ve günden güne 
kaybolmaktadır. Geleneksel giyim kuşam varlıklarımızın yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması ulusal kimliğimizin küresel dünyada özellik-
lerini koruyabilmesi açısından oldukça önemli ve gereklidir. Ancak kabul 
edilmesi gereken bir diğer gerçekte bu kıyafetleri günümüz sosyal haya-
tında birebir kullanımanın zorluğudur. Geleneksel giysilerimizin tamamen 
kaybolmaması için bu değerlere işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 
Bu da giysilere özelliklerini kaybettirmeden restorasyon ve modernizas-
yon çalışmaları yapmak ile olabilir. Bu temel düşünceden hareketle “Gazi 
Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” tarafın-
dan başlanan projede Beypazarı Yöresi Geleneksel Giysi ve Takıları ele 
alınmış yapılan incelemeden sonra geleneksel giysi ve takılardan yola çı-
kılarak tasarımlar yapılmıştır. Yapılan tasarımlar yine Beypazarı’nda kul-
lanılmakta ve üretilmekte olan kumaşlardan üretilmiştir. Çalışma sonunda 
hem kullanılır hem de geleneksel özelliklere bağlı tasarımlar sergilenerek 
verilen tepkiler değerlendirilmiştir. Gerek alınan olumlu tepkiler, gerekse 
çalışmanın ürünleri projenin amacına ulaşma adına doğru noktada bulun-
duğunu göstermektedir. Anadolu’nun zengin giyim kuşam kültürü nede-
niyle bu çalışmaların artırılabileceği düşünülmektedir. Benzer çalışmalarla 
Anadolu giyim kuşam kültürünün tüm dünyaya en yeni örnekleriyle tanı-
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tılabileceği düşünülmektedir.  

Proje başarılı bir ekip çalışmasının eseri olarak ortaya çıkmıştır. Proje 
ekibi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Bu projenin başarılı şekilde ta-
mamlanmasında Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu öğretim elemanı ve öğrencilerinin özverili çalışmalarının 
büyük payı bulunmaktadır.     
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Giysi Ve Takı Tasarımı: Nihal Özpolat
Giysi Üretim Ekibi: Gülen Atabek
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