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ÖZBEK MİLLÎ KIYAFETLERİ VE TAKILARI

IBRAHIMOVA, Shahina Boboxonovna
ÖZBEKISTAN/UZBEKSTAN/УЗБЕКИСТАН

Makalemiz Özbeklerin toplumsal yasamında önemli yer alan kültürler-
den takı ve kiyafet kültürü hakkındadır. Takı takma âdeti millet kültürünün 
önemli bir unsuru, bu kültürü oluşturan en önemli parçalardan bir tanesi-
dir. Özbeklerde takıların çeşitli görevleri vardır. Onun için bunları şartlı 
olarak üçe ayırdık:

1. Süs takıları;
2. Türlü inançlara göre kullanılan takılar;
3. Tedavi amaçlı takılar.

Özbekler’de süs takıları takılma amacına göre de farklılık taşıdığı icin 
onları da ayırmışız:

Başa takılan takılar.
Boyun ve göğüs takıları.
Saç takıları.
Kulak ve burun takıları.
El ve kol takıları

Bununla beraber Özbekler’in kiyafet kültürü-millî kiyafet, modern ki-
yafet, geleneklerle bağli kiyafetler ve Özbekler hayatında onemli yer alan 
baş giysileri hakkında söz edilmiştir. 

Özbek millî kıyafetleri millet kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak 
şekillenmekle birlikte bölgesel farklılıklar, özellikler de taşıdığı icin onları 
da üçe ayırmışız:

1.Fergana-Taşkent bölgesi kıyafetleri 
2.Buhara kıyafetleri 
3.Harezim kıyafetleri 

Makalemizde verilmiş Özbek takı ve kiyafetlerinin her biri - onların  
şekli, biçimi, görüntüsü ayrı  incelenmiş.

Anahtar Kelimeler: Kültür, kıyafet, takılar, süs.
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ABSTRACT
Our article is dedicated to wear jewels and the culture of dressing, which 

hold important place in the life of Uzbek people. Wearing jewels is one of 
the most beautiful customs (traditions) that every nation enjoys. Uzbek 
jewels have different typs, their own functions. We have devided Uzbek 
jewels into three types: 

1. Decorative jewels.
2. Religious and superstitious jewels. 
3. Jewels that are healthy for the organism. 

As Uzbek decorative jewels vary according to the way they are put on, 
we devided them into the following types: 

1. Head jewels. 
2. Necklaces and breast jewels. 
3. Hair jewels. 
4. Ear and nose jewels. 
5. Arm and hand jewels. 

At the same time information is given about Uzbek culture of dressing – 
national clothing, modern clothing, ritual clothing and one of the main parts 
of clothing that is head clothing. Uzbek national dresses differ according 
to the regions, therefore we have also devided them into three regions: 

1. Fergana-Tashkent dresses. 
2. Bukhara dresses. 
3. Khorezm dresses. 

   Our article will touch upon the details of each item-their shape, style 
(cut) and appearance. 

Keywords: Culture, national,  jewels, dressing, decorative.

-----

Takı takma âdeti millet kültürünün önemli bir unsuru, bu kültürü oluş-
turan en önemli parçalardan bir tanesidir. Takı takma kültürü insanlığın 
başlangıcından bugünlere kadar her an yaşamakta, gelişmekte, zenginle-
şerek varlığını sürdürmektedir. 

İnsanlar takılara ilk çağlardan beri büyük önem vermiş, takılarda her 
zaman güzelliğin sırları saklandığına inanılmıştır. Takılar sadece bir süs eş-
yası değil, insanı bir çok hastalıklardan kurtaran tedavi aracı da sayılmıştır. 
Takılar, genellikle, altın, gümüş, bakır, teneke gibi metallar, sedef, yakut, 
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zümrüt, firüze gibi değerli taşlardan mücevherlerle süslenerek yapılmıştır. 
Takıların yapıldığı metallar ne kadar değerliyse, üzerlerine yerleştirilen 
taşlar da büyük önem ve özellikler taşımış, hepsinin ayrı bir görevi ol-
muştur. Tabii ki, takıların en önemli görevi de kadının elbisesini süslemek, 
zenginleştirmekten fazla onu daha da güzel, daha da mükemmel, daha da 
çekici göstermekten ibaret olmuştur.

Tarihimizde Özbek kadınlarının takılara çok önem verdikleri bilin-
mektedir. Özbek kadınlarının taktıkları süs eşyalarının bazıları şunlardır: 
saçpāpük (saç takısı), tillakaş (altın kaş), zebigardān (gerdanlık), yüzük, 
küpe, tilla tengeler (altın tengeler) vs. Bununla beraber Özbekler’de takı-
ların çeşitli görevleri vardı. Bunları şartlı olarak üçe ayırabiliriz:

1. Süs Takıları
2. Türlü İnançlara Göre Kullanılan Takılar
3. Tedavi Amaçlı Takılar
1. Süs Takıları: Boyuna takılan çeşitli mücevherleri, altın, gümüş, 

mercanlar, yüzükler, küpeler, burun takıları, tillakaş (altın kaş)ları içerir. 
Süs takıları ilk başta dini inançlarla ilgili olarak insanların çeşitli bakış 
açılarına göre meydana gelmiş, daha sonra da sanat eseri seviyesine yük-
selmiştir.  

Günümüzde biz takılara çeşitli süs unsurları olarak bakmaktayız. Aslın-
da ise bunlar bir anlamlı nesneler olarak sembollere dayanılarak meydana 
getirilmiştir. Özbekler’de süs takıları takılma amacına göre de farklılık ta-
şımaktadır.

Başa Takılan Takılar: Tillakaş (altın kaş), bibişäk, gäcäk (gecek).

Boyun ve göğüs takıları: Zebigardān (gerdanlık), nāzigardān, ceväk, 
boyuntumār (boyuna takılan tılsım), göğüstumār (göğüse takılan tılsım), 
koltuktumār (koltukaltı tılsımı) vs.

Saç Takıları: saçpāpük (saç takısı), zülfizar (altınla işlenmiş saç).

Kulak ve Burun Takıları: Bulaqï, ısïrğa (küpe) lar.

El ve Kol Takıları: Yüzük ve bilezikler.

Aşağıda başa takılan takılardan bazılarını sıralayacağız.

Tillakaş (altın kaş) kadınların baş örtüsü üzerine alın kısmına takılan 
takı olup, üçgen şeklinde olan taç görünümüne sahip olan süs takısıdır. 
Altın ya da sıvı altınla işlenmiş gümüş veya diğer metallardan yapılır. Til-
lakaş (altın kaş)ın iskelet (temel)ini  eğik ve kenetlenmiş, kaşlar şeklinde 
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olan iki ayrı parça oluşturmaktadır. Parçaların yüzey kısmı  nakışlarla süs-
lenerek, üst kenarları firüze taşlarla dizilir. Tillakaş (altın kaş)ın alt kıs-
mıysa değişik şekilde sıralanmış ufak boncuklar ve yaprakçıklar dizilmiş 
uzun kısa zincirlerle süslüdür. Tillakaş (altın kaş)ın yukarı kısmının ucu 
ve iki kenarından zincirler çıkarılarak, merkezde birleşirler ve iliklerle 
tamamlanır. Tillakaş (altın kaş)a benzer alına takılan süs eşyası Fergana 
bölgesin’de bergek denir. Tillakaş (altın kaş)ın üst kısmında parmaklıklar 
şeklinde nakışları olmayan çeşidine Buharalı’lar bolo abru (bala ebru) der-
ler. Harezm’in asmatuzu takısı özel süslenmesiyle tillakaş (altın kaş)tan 
farklı olur. Bu takı çok eskiden  genç gelinler ve genç bayanların koruyucu 
tılsım takıları olarak kullanılmıştır. Tillakaş (altın kaş) günümüzde, genel-
likle düğünlerde kadınların ve dansözlerin milli giysilerini süslemektedir 
(7, (8) 435).

Bibişäk – (“bibi” ve “şah” kelimelerinden meydana gelmiş birleşik 
kelime) Özbek kadınlarının süs takısıdır. Bu takı kadınların baş örtüsü, 
eşarpına tek olarak alın ortasına, çift olarak da kafanın iki kenarına takılır. 
Bibişäk Buhara ve Samerkand’da yerli halk tarafından “mahi tillā” (“ay” 
ve “altın”), “atın ayağı” olarak adlandırılmaktadır. Bibişäkin iki ucu yu-
karıya doğru eğilmiş yarımay şeklinde olup, ortasında eşkenar dörtgen ya 
da gonca şekli yerleştirilmiştir. Altında şaküleler sırası asılır. Üzerine ise 
üç tane kısa halka zincir birbiriyle iliklerle birleştirilir ve onun yardımıyla 
takı başörtüsüne tesbit edilir (7, (2) 16).

Gäcäk – (gecek) kadınların süs eşyasıdır. Kadınların şakağa takılan 
çiftli takı çeşididir. Badem şeklinde olan uçları kıvrık, çift ilikli, biri kula-
ğa, diğeri de baş örtüsüne ya da saça takılan takı çeşididir. Gäcäk şakağa 
yatay şekilde yerleştirilir. Altına mercan ve şaküleler yerleştirilmiş olan bu 
takının Buhara ve Samerkand’da koşgäcäk (çift gecek), yarım ay, badem 
bergi (badem yaprağı) gibi çeşitleri yaygındır (7, (2) 524). 

Asmatüzi (Qanatasma) – Harezim bölgesi kadınlarının başlarına tak-
tıkları süs eşyası (takısı)dır. Asmatüzi (qanatasma)nın tillakaştan farkı bu 
takının Harezim kuyumculuğuna özgü olan süsleri - parmaklıklı kanatları-
nın yuvarlak nakış desenlerle bol bol süslenmiş olması, uzun şakülelerinin 
çok olması, özellikle kanatların gelip tutuştuğu merkez kısmın  kendine 
özgü ükper, tüy yerleştirilen tüpüyle farklılık taşır (7 (6) 585).

Bādāmay (badem ay) – üç badem şekli  üzerine kurulmuş yeni çıkmış 
ay, yani hilāl tasviri olan karmaşık şekle sahip olan bir bütün takı çeşidi-
dir. Badem ay takısı altı zincir, mercanlardan dizilmiş şaküleler sırasıyla 
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tamamlanır. Harezim kuyumcuları için geleneksel sayılan firüze taşlar hal-
kasıyla çevrilidir. Badem ay XIX yüzyılda örf sayılmış, tek olarak alna, 
çift olarak da kafanın iki kenarına (şakaklara) takılmıştır (7, (6) 98).

Boyun ve GöğüseTakılan Takılar 
Zebigardān – kadınların boyunlarına taktıkları, uçları göğüslerinin 

üzerine dokunan takılarıdır. Zebigerdān şekil verilmiş büyük turunç ve 
onun her iki tarafından bakışık olarak birleşmiş 6 hokkadan oluşmakta ve 
bu hokkalar birbiriyle halka, sedef, mercanlardan dizilmiş zincirlerle bağ-
lanmıştır: ortadaki iki paralel hokka merkezde küçük turunç olan zincir va-
sıtasıyla bağlanarak zebigerdanın tabakalarını oluşturmaktadır. Merkezde 
yerleşen turuncun üst kısmı 3-5 yapraklı gonca şeklinde, alt kısmının ucu 
aşağıya doğru bakan badem  şeklinde olup, şakülelerle dizilmiş (çevrilmiş)
tir. Hokkacıklar eşkenar dörtgen, yuvarlak şekilde, bazılarının da  son uç-
ları üç ve beş köşeli olarak işlenmiştir. Turunç ve hokkalar baskılı nakışlar, 
değerli taşlar, rengarenk camlarla süslenmiştir. Zebigerdān Taşkent, Sa-
merkand, Fergana vadisinde çok yaygındır (7, (3)700).

Nāzigardān – Farsça boyun süsü demektir. Anlamı: kadınların boyun-
larına taktıkları takı. Nāzigardān turunç, onun iki yanından ikişer dört tane 
murabba şekli, birer üçgen şekilli yaprakcıkların aralarında 5-6 sıra zin-
cirle düzgün bir şekilde belli bir aralıkla birleşmesinden meydana gelir, 
yaprakçıkların yan taraflarına balık ve diğer şekillerde yapılmış şaküleler 
asılır. Samerkantlı ustaların yaptıkları nāzigerdānlar hafif görünüme sa-
hiptir. Turunç ve yaprakçıklar parmaklıklar şeklinde yapılarak mercanlar, 
bazen de firüze taşlar (gözler) ile süslenmiştir (7, (6)379). 

Kälitbāği (kälit – anahtar demektir)- kadınların süs eşyası. Kadın el-
biselerinin göğüs yakasına yerleştirilir. Kälitbāği gövde ve zincirli şakü-
lelerden oluşmaktadır. Bu takının gövde kısmı tavus kuşunun yayılmış 
(açılmış) kuyruğunu andırır. Gövdenin yukarı ucu iki tane kuş başıyla 
tamamlanır. Alt kısmı mercan, firuze gözler (taşlar) yerleştirilmiş yıldıza 
benzer yaprakçıklar şakülesi değişen uzun zincirlerden oluşur.  Zincirlere 
dört taneden on taneye kadar küçük süs anahtarları asılı durur.

Yastuqtumār - kadınların boyunlarına asarak, koltukları altına indirerek 
taktıkları süs eşyası. Metaldan (genellikle gümüş) yastık şeklinde yapılır. 
Gövde kısmının üstündeki zinciriyle boyuna asılır, gövde kısmının altında 
6 sıra parmaklıklı ayak, onların altına da şaküleler yerleştirilir. Gövdenin 
bir tarafında açılıp kapanan bir kapak da bulunmaktadır. Yastuqtumārın 
içine mektup, para ve benzeri şeyler konur) (7, (3) 492).
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Ceväk - Farsça cev – “arpa” demektir. Kadınların boyunlarına taktıkları 
takı. Kalıplama usulüyle altın, gümüşten yapılmış hokkacıklardan dizilmiş 
olup, bir büyük, bir küçük hokkacık ipek ipe mercan usulü dizilir. Her bü-
yük hokkaya kalıplama usulüyle  yapılmış  arpa şeklindeki  şaküleler asılır. 
Hokkaların yüzüne nakışlar çizilir, renkli taşlar yapıştırılarak süs yapılır. 
Tengelerin (metal para) birbirine ekleyerek 5 sıra saçak şeklinde işlenmiş 
tenge-ceväk, saçaklarına  mercan takılmış mercanceväk ve diğer çeşitleri 
bulunmaktadır. Ceväk Taşkent’te ceväk, Samerkand’da arpaceväk, Andi-
can, Margilan ve Kokand’da caväk (Andican’da beşkatar, yani “beş sıra” 
da derler), Pıskent’te mangiti diye adlandırılmaktadır (7, (3) 580).

Saç Takıları
Zülfizar – kadınların saçlarına taktıkları süs eşyası, takı. Ortası turunç 

şeklinde olan toplu iğne ve oradan yan taraflara siyah ipte çıkarılmış iki 
sıra şaküleden oluşmaktadır. Şakülelerine bir çok kubbeli (çıngırağa ben-
zer) saçaklar takılıdır. Yürürken ve hareket ederken o çıngırak sesleri çı-
karır, çınlar.  

Saçpāpük – kadınların saçlarına taktıkları süs eşyası, takı. Uçları sa-
çaklarla tamamlanmış 2-4, bazen de 15-20 ve ondan fazla kalın siyah ip ve 
yünden yapılmış demetlerden oluşmaktadır. Demetlere değişik şekildeki 
kubbeli silindrler, konik tüpler yerleştirilir. Saçpāpüğün saçla birlikte örü-
len, ince örülmüş saç örgüsüyle birlikte örülen çeşitleri de yaygındır.

Kulak ve Buruna Takılan Süs Eşyaları:
Bulaqï, äräväk – buruna takılan küpe. Bu süs eşyası genellikle gelinle-

rin burnuna takılmış, Orta Çağ’da Arabistan, Hindistan ülkelerinden Orta 
Asya’ya getirilmiştir. Bazen bu takıya değerli taşlardan “gözler” de takıl-
mıştır. Bulaqï takısı Fergana’da äräväk (ya da  “äräbäk”), bazı bölgelerde 
de “letife” diye adlandırılmaktadır. 

Bazı sanat bilimadamları bulaqïnı  bağımlılığın simgesi olarak görmek-
tedirler, ancak biz buna katılamayız. Bize göre bulaqï takısı halka, yani 
zincirin bir parçası demektir. Diğer bir değişle, bağımlılık değil, zincir gibi 
bağlı olmak söz konusudur. Örneğin, yüzük de bir bağlılık (sevgi) sembo-
lüdür. Bu konuda bulaqï ile yüzük aynı anlam taşır. Dikkat edersek, bulaqï 
buruna takılır, yani nefes almayla ilgili bir nesnedir. Demek bu takıyı takan 
insan “aldığım nefes o insanla bağlıdır” demek ister. Nefes almak da yaşa-
mak, yani hayat, yaşam demektir. O bir sadakatın sembolüdür.

Isïrğa, Zirak – kulağa takılan süs eşyası. Isïrğa, zirak iki bağ ve gövde-
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den oluşmaktadır. Bağ kısmı ilgek, halkadan, gövde de parmaklık, şaküle 
(ayak), göz ve diğer parçalardan oluşmaktadır. İşleniş usuli ve yerine göre 
Taşkent, Buhara, Samerkand, Harezim, Kokand isïrğaları olarak bir kaç 
çeşitlere ayrılır.   

Halqa – Özbekistan’da yaygın olan bir isïrğa cinsidir. Halka altın ya 
da gümüş telden yapılan yuvarlak şekilde olan bir takıdır.  En sade halqa 
parmaklıklı şekilde süslenir, bazen parmaklığa mercan, akik yerleştirilir, 
değişik uzunlukta 3-5-7 şaküleli olarak  süslenir.

Baldaq – halkalardan oluşan isïrğa çeşididir. Baldak ince, nefis ve bol 
süslü bir takıdır. Fergana baldağı, Kokand baldağı, Buhara baldağı, Kaş-
karbaldak gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Ele Takılan Takılar
Üzük (Yüzük) – el parmaklarına takılan kuyumculuk ürünüdür. Altın, 

gümüş, bakır ve diğer metallardan değişik büyüklük ve ağırlıkta halka şek-
linde yapılır.  

Biläküzük (Bilezik) – kadınların bileklerine taktıkları bir süs eşyası, 
takıdır. Geniş çapta yayılmış bir takı çeşididir bilezik. Altın, gümüş, bakır 
ve diğer metallardan kuyumculuk usulüyle üretilir. Nakışlarla süslenerek, 
üzerine değerli taşlar yerleştirilir. Bazen bilezikler üzerinde üstyazılara 
(örn.: Arap yazısı) da rastlarız. Bilezikler ince ve kalın olur, yapılarına 
göre ikiye ayrılır. Açık (uçları birleşmemiş, yani açık) ve kapalı (uçları bir-
leşmiş, bir bütün, çift tabakalı, acılıp kapanan) bilezikler bulunmaktadır.  
Harezim’de bütün, Buhara ve Samerkand’da parmaklıklı, Taşkent ve Fer-
gana bölgelerinde ise koyu renkli şekilde işlenmiş oymalı nakışlı bilezikler 
daha çok tercih edilmektedir. 

2. Türlü İnançlara Göre Kullanılan Takılar
Türlü inançlarla ilgili takılar olarak nazar boncuğu (közmunçaq), tes-

bih, cïğa ve çeşitli tümarları örnek verebiliriz.

Közmunçaq (Nazar Boncuğu) – üzerinde beyaz göz (ben)leri olan 
siyah ve mavi renkli camlardan yapılan takı çeşididir. “Kötü gözlerden 
esirgesin” inanciyle takılan bu boncuklar genellikle çocukların giysilerine, 
boyunlarına, bileklerine takılır. Közmunçaq diye adlandırılan nazar bon-
cukları kadınların ince iplere dizerek yaptıkları ve geleneksel  hale gelmiş 
inanç boncuklarının bir çeşididir.

Tasbeh (Tesbih, Tespih) – taneleri gevher, sedef, firüze gibi çeşitli 
değerli taşlardan dizilerek yapılır. Tanecikler önce delinir ve ipe dizilir.  
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Tespihler namaz kılan, dua eden insanlar tarafından kullanılır. Hurma, ciy-
de gibi kutsal meyvelerin çekirdek tanelerinden, tuğdandan yapılmış olan 
tespihi andıran takılar çocukların beşikleri, evlerin giriş kapılarının üstüne 
asıldığını görebiliriz. 

Tumār (Tılsım) – kadınların boyun ve koltuklarına taktıkları tumār 
takısı şekil olarak birbirinin üstünü kaplayan iki parçadan (kutu ve ka-
pak) oluşan bir kutuyu andırır. Tümārın genellikle kapak kısmı süslenir. 
Tümārlar altın, gümüş ve diğer metallardan üçgen, dörtgen, tüp (silindr) 
şeklinde yapılır. Dörtgen ve tüp şeklinde olan tümārlar, genellikle, elbi-
senin  sağ ya da sol tarafına (göğüs bölgesinde) takılır. Tümārın üçgen 
şeklinde olan türü daha yaygındır. Dini inançlara göre, insanlar arasında 
tümārların insanı nazardan, çeşitli afetler, kaza ve belalardan koruyan bir 
kutsal takı olduğu düşünülmektedir. İslam’ın kabul edilmesiyle tümārların 
içine Kuran-ı Kerim ayetleri yazılmış olan kağıtlar ve ilahi güce sahip ol-
duğu düşünülen şeyler yerleştirilmeye başlamış, duaların yazıldığı kağıt 
parçaları üçgen ve dörtgen seklinde bükülerek deri ya da kumaşa sarılarak 
dikilmiştir. Tümārlar, genellikle, boyuna, koltuk altına, saça takılmıştır. 
Bazen de tümārların elbiselerin içine takıldığı bilinmektedir. 

Tümārın üstü nakışlarla, değerli taş parçalarıyla süslenir, alt kenarı-
na saçaklar dikilir. Dikilişi ve şekline göre tümārın bāzüband, duātüzi, 
boyuntumārı gibi bir kaç çeşidi bulunmaktadır (7, (8) 618). 

Duātüzi (“manglaytüzi”, yani alın tuzu) – tek olarak alna, çift ola-
rak da kulak üstüne (şakak) takılan bir inanç takısıdır. Harezim kadınları 
duātüzinın nazardan koruduğunu düşünürler. Duātüzi kadınların başlarına 
giydikleri giysilere ilgekle tesbit edilir. Alt kısmına şaküleler yerleştirilir. 
Yüzey kısmına Kuran-ı Kerim ayetleri yazılmış mavi renkli camdan, çev-
resi de firüze (taş) gözlerle kaplanmış sedeften cilayla yapılmış çeşitleri 
vardır. Ayrıca, içine dualar yazılmış küçük kağıtlar konulan sedeften yapıl-
mış hokka-kutulara da rastlanır (7, (3) 383). 

Bāzuband – kadınların süş eşyası, takı. Boyun veya koltuk altına ta-
kılır. Şekli: iki ucu kubbeyle tamamlanmış tüpe benzer levheden yapılmış 
küçük kutu. Bāzuband çok emek isteyen, mühteşem, ince bir takı çeşidi 
olduğu için ona çok değer verilmiş, hatta kızların gelinlik çeyiz setlerinin 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde bāzuband Özbek dansözlerinin 
milli giysilerine takılan süslerin bir parçası sayılır.

Boyuntumār (Boyun Tılsımı) – kadınların boyunlarına taktıkları de-
ğerli süs eşyası. Boyuntumār kutusu eşit yönlü düz üçgen şeklinde olup, 
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genellikle, iki tarafından süslenir. Boyuntumārına, genellikle, mercan, se-
def ve diğer boncuklar, bazen de iğneye benzer şaküleler asılır (takılır). 
XIX yüzyılda  baş giyimine, omuzlara, şakaklara ve göğüslere takılmıştır 
(7, (2) 341).

Cïğa – baş giyimi (tekke, doppı, taç) üstüne yerleştirilen süs takısı. Yu-
karı kısmında tavus kuşu ve guguk kuşu tüylerinin yerleştirilmesi için yeri 
(delik) olan, sırtına baskılı nakışlar işlenerek, altın suyu yürütülmüş, mer-
verit, firüze ve diğer değerli taş ve renkli camlar yerleştirilerek süslenmiş 
takı çeşidi. Cïğa çok eski süs eşyası olduğu için onunla ilgili çok yazılı 
bilgiler ve minyatürler, resimler bulunmaktadır. Örneğin, Nevai, Hüsrev 
Dehlevi’nin eserlerine çizilmiş olan minyatürlerde bunu görmek mümkün-
dür. (2,3) Cïğa bir anlamda mutluluk, hayır ve uğru simgeler. Ciğa keli-
mesi “başına mutluluk kuşu kondu” deyimiyle eşanlamlıdır. Çünkü cïğa 
kuş tüyleriyle süslenmiş bir baş giyimidir.  Kuş uçan bir canlı, bir mutlu-
luk sembolüdür. Özbek masallarında masal kahramanının başına mutluluk 
kuşu konarsa, bu mutluluk insanı hiç bir zaman terketmeyeceğine inanılır-
dı. Eskiden padişah seçilirken bile kuş uçurma töreni düzenlenmiş, düğün 
derneklerde, mutlu günlerde de kuş uçurma adet olmuştur. Şah, şehzade 
ve beyzadelerin de taktıkları cïğalar, genellikle, kadınların baş giysilerinin 
(doppı) iki yanına takılan cift cïğa, sıra cïğalar (Harezim bölgesinde sık 
sık rastlanır) çocukların baş giyimlerine nazardan koruma sembolü olarak 
kullanılmıştır. Taşkent’te, nikah düğünlerinde damat gelin olacak kızın ba-
bası, yani kayınpederinin hediye ettiği cïğayı takarak, önüne çıkmış, sün-
net olacak çocukların baş giyimlerine de cïğa takılıyordu. 

3. Tedavi Amaçlı Takılar
Tedavi amaçlı takılan süs eşyaları takı olmaktan fazla bir tedavi aracı 

olarak da özellikler taşır. Qalampırmunçak (qalampır – biber, munçak – 
boncuk demektir), yani biber boncuk, akik (aqiq)ler ve bir çok çeşit mer-
canlar tedavi amaçlı takılar sırasındandır.

Qalampïrmunçak (Biber Boncuk) – gövdesinde hoş kokulu bezleri 
olan bitkidir. Kurutulmuş goncalarından tıpta çok kullanılan eter yağı elde 
edilir. Biberin bu türü baharat olarak da kullanılır. Qalampïrmunçaktan 
elde edilen yağ parfüm sanayisinde, tıpta, likör ve vanilye üretiminde çok 
kullanılır. Qalampïrmunçak bitkisinden sıralı takılar da yapılır (7, (10) 
582).

Aqiq – kuyumculuk ürünü. Özbek kadınlarının taktıkları süs eşyaların-
da görülür. Büyük boyut akik ve diğer taşlara Buhara’daki Hintli, İranlı 
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ustalar güzel elyazısıyla Arap alfabesiyle metinler (mühür, Kuran-ı Kerim 
ayetleri) yazmışlardır. Büyük boyutlu taşlar iyi şekilde işlenmiş, farklı şe-
kilde süslenmiş ve metal (gümüş ve b.) gerdişlere yerleştirilmiştir. Ger-
dişlerin üst kısmına ilgekler yapılmış, alt kısmıysa mercanlı şakülelerle 
süslenmiştir. Aqiq, genellikle, göğüs ve ona yakın bölgelere asılmış, bir 
tılsım (tümār) görevinde kullanılmıştır. Halk inancına göre, aqiq insanı 
güçlü etme, nazardan koruma özellikleriyle değerlendirilmiştir. Doktor 
Yohan Şrödere göre, aqiq tozu mide bulanması, zehirlenme tedavisi için 
çok kullanılır. Söylentilere göre, büyük tıp bilimadamı Halen da ellerinde 
aqiq gözlü gümüş yüzük takarmış. (9) İslam dini inancına göre, müslüman 
halklar aqiq takmış insan her zaman tartışmalarda kazanırmış, hiç kaybet-
mezmiş.

Mercān – ince sıralı şekilde yapılan kadınlar süs eşyasıdır. Kuyumcu-
lukta kullanılan süs taşıdır. Uzun (şahmercān), yuvarlak (tenmercān) ve 
diğer şekilde olan çeşitleri süs eşyaları (küpe, tillakaş, tumār) nın süslen-
mesinde kullanılmaktadır.

Özbek kadınlarının taktıkları süş eşyaları, takıları dışında düğme, toplu 
iğne, zincir, bağlaç gibi aksessuarlar da var ki, bunlar bir ek süs eşyası 
görevini yapmaktadır.

Burada Özbekler’in giyinme kültürü üzerine de düşüncelerimizi pay-
laşmak istiyoruz. Kiyafet kültürün önemli bir parçasıdır. Bir milletin milli 
kılık kıyafeti toplumda cereyan eden sosyal olaylar, toplum hayatının iç ve 
dış şartlarının etkisi altında meydana gelmiş ve gelişmiştir. İnsanın kılık 
kıyafeti şahsın kültür eğitiminde her zaman büyük yer tutmuş, insanın top-
lumdaki mevkii (yeri, rolü) onun kıyafetine yansımış, giyinme kültürü in-
sanın zevkini de yansıtmıştır, etkilemiştir. İnsanın kıyafetine bakarak onun  
milliyeti, ferasetini, maddi ve manevi durumunu, hatta onun mesleğini bile 
öğrenmek mümkündür.

Kıyafet kültürü insanın yaşadığı yer, nefes aldığı ortam, yaşadığı hayat 
şartları, yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, doğasıyla da yakından ilgi-
lidir. Özbek takıları Özbek milli kıyafetlerine uygun şekilde üretilmiştir. 
Özbekler çok eskiden temiz, düzenli giyinmeye, vücutlarının de temiz, 
sağlıklı olmasına özen göstermiştir. Özbekler’in iş elbiseleri, ev giysileri, 
düğün ve bayram kıyafetleri, yas giysileri ayrı olmuş, birbirinden farklı 
şekilde dikilmiştir. Belirttiğimiz giysi türlerinden aşağıda söz edeceğiz.

Millî Kıyafetler
Özbek millî kıyafetleri, genellikle geniş, uzun dikilmiş, insan vücudu-
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nun tamamını kapatma özelliğini taşımıştır. Eskiden Özbek erkekleri el-
bise olarak yektek-lāzım (beyaz bezden dikilmiş yakasız, uzun elbise ve 
altına bez ya da diğer kumaşlardan dikilmiş geniş şalvar), ayakkabı olarak 
da kāvuş-mahsı (ince deriden yapılmış yumuşak tabanlı çizme ve galoşa 
benzer ayakkabı), çizme, baş giyimi olarak da doppı (takke), telpek (kürk-
lü şapka), üst giyim olarak da çāpān (cüppe, entari) giymişler, bellerine 
bez, ipek belbağı bağlamışlardır. 

Özbekler’in yaşlı kadınları uzun elbise-lāzım, kāvuş-mahsı, çāpān 
(uzun, vücudun tamamını kapatan, içine pamuk konularak dikilmiş entari, 
cüppe tipi elbise) giymişler. Özbek milli giysileri milletin kültürel bakışla-
rı, sosyal ekonomik durumu, medeni yaşamı, dini inançlarıyla bağlı olarak 
meydana gelmiş, gelişmiştir. Özbek milli kıyafetleri millet kültürünün ay-
rılmaz bir parçası olarak şekillenmekle birlikte bölgesel farklılıklar, özel-
likler de taşımıştır.

Fergana – Taşkent Bölgesi Kıyafetleri 
Fergana ve Taşkent bölgelerinde erkeklerin giydikleri elbiseya yaktak 

denirdi. Yaktak Fergana’da biraz kısa, Taşkent’teyse biraz uzun giyilirdi. 
Ferganalı’lar beyaz iç çamaşırı, çizgili siyah ya da koyu yeşil üst giyim gi-
yiyorlardı. Zenginler ipek, kadife ve simli kumaştan kiyafetler giyiyorlardı. 
Fergana ve Taşkent bölgelerinde erkekler başlarına doppı (takke) giymiş-
ler (Çüst doppısı, Margilan doppısı, kadife doppıları). Ferganalı’lar ilkba-
har ve sonbahar mevsimlerinde tekkenin üstüne bez kumaş sarmışlardir.  
Ferganada biraz dar ve vücuda yapışık elbiseler giymişlerdir.Fergana ve 
Taşkent bölgelerindeki kadınların milli geleneksel elbiseleri elbise, lāzım 
(paça, şalvar), çāpān (cüppe, entari tipi), mürsäk, yelekten oluşuyordu. 
Fergana ve Taşkent kadınları mürsäk üzerine ipek, bekasam (atlas), saten 
ve yün ve diğer kumaşlardan dikilmiş ton (don, cüppe, entari) giymişlerdir. 
Elbiseleri de adras, atlas, ipek ve diğer kaliteli kumaşlardan dikilirdi.

Buhara Kıyafetleri 
Buhara kıyafetleri Fergana ve Taşkent bölgeleri kıyafetlerinden farklı-

dır. Buhara erkeklerinin elbiseleri uzun ve geniş çapan (entari, cüppe) ve 
gömlekten oluşuyordu. Zengin kişilerin giydikleri simli kumaş kıyafetler 
– kibar ve haşmetli olmasıyla farkediliyordu. Bu yüzden Buhara çāpānları 
herkese malum ve meşhurdur. Buhara’da zar (simli) dikilmiş çāpān (cüppe, 
kaftan) lar ve takkeler (doppı) düğün ve bayram kıyafetleri sayılmaktadır.

Buhara’da erkekler tekke giyerek üzerinden sarık sarmışlardır. Gömle-
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ğin kolları geniş, beli kısa, eteği de genişti. 

Buhara kadınlarının elbiseleri de kolları da geniş dikilirdi. Kadınlar 
bayramlarda ve özel günlerde iki üç tane elbiseyi üstüste yiyerlerdi. Üst gi-
yim pahalı kumaşlar – ipek, kadifeden dikilirdi. Elbisenin kolları geniş ve 
iç çamaşırının kollarından daha kısa oluyordu. Dik yakalı, zar dikişliydi. 
Buhara kadınları, genellikle, doppı (takke), bez eşarp (başörtüsü - lāçāk), 
peşanebend takıyorlardı. Buharalılar’ın tüm baş giysileri zar yani simli 
dikişliydi. 

Harezim Kıyafetleri 
Harezim milli kıyafetleri diğer bölgelerdeki kıyafetlerden farklıdır. Ha-

rezim milli kıyafetlerine özgü olan özellikler: nefislik, parlak renkliliktir. 
Harezim’de erkeklerin kıyafetleri o kadar değişik değil. Önü kapalı göm-
lek ve şalvar, çeşit çeşit çāpān (cüppe, entari)lar, astarı yünden olan postlar 
üst giyim olarak kullanılmıştır. Çāpānın üstünden belbağı bağlanmıştır. 
Erkeklerin kış elbiseleri pamuklu veya deve yününden astar yapılarak di-
kilirdi. Bu elbiseye cübbe denirdi. Harezim’de deve yününden çekman de 
dikilirdi. Bu kış elbisesi sağlam ve dayanıklılığıyla farkedilirdi. Çekman 
sadece kışın değil, yazın da toz toprak, çöl rüzgarlarından koruyucu elbise 
olarak da kullanılırdı. 

XIX yüzyılda Harezimde yepyeni bir erkek elbisesi – kamzul ortaya 
çıkmıştır. Kolsuz uzun çāpān şeklinde olan bu elbiseyi Harezimli’ler Vol-
ga nehri kıyısında yaşayan Tatarlar’dan benimsemişlerdir. Yazlık kamzul 
ve kalın dikilmiş kışlık kamzullar vardır.  Zengin insanlar kışın karakol 
(astragan) derisinden dikilen post giymişler. Bu kıyafet Hive’de dikiliyor-
du. Sıradan yoksul erkekler pamuklu siyah çāpān giyer, üstünden belbağı 
bağlarlardı.

Harezim kadınlarının özel baş giysileri vardı. Harezim’de genç kızlar 
evlenene kadar tahya giyerlerdi. Tahya – Harezim’in özel kadın takkesi 
olup, yuvarlak biçimdeydi. Yukarı kısmı alt kısmından daha geniş, gerdişi 
ve astarı çok sert kumaştan yapılırdı. Tahya genellikle siyah renkli kadife-
den dikilir, üzerine kırmızı, mavi, beyaz ve siyah sargılı ipten süs verilirdi. 
İplerin ucu saçak yapılırdı. Tahyanın bir kenarına çok ender görülen kuş 
tüyü, üstüne ise gümüş bozuk paralar ve altın şaküleler asılırdı. Genç ba-
yanlar başlarına uzun yuvarlak takke şeklinde yan tarafına fitil takılarak 
ince seyrek dikilmiş lāçāk giyerlerdi. Lāçāğın alt kısmına çene bağı (sa-
kandırık) dikilirdi. Lāçāğın üzerinde bir kaç tane basma eşarp sarılır, bir 
ucu arkaya bırakılır, diğer ucu da  lāçāğa  bağlanırdı. Bu baş giysilerinden 
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en karmaşık olanıydı. Eşarpların üzerine  simli çiçekli, kırmızı atkı (eşarp) 
beş büyük tabakaya bükülür ve başa bir kaç kere sarılır, toplu iğneyle tesbit 
edilerek uçları omuza bırakılırdı. Sonunda üstüne bir çiçek desenli eşarp 
atılırdı.  Lāçāğı özel kadın ustalar yaparlardı. 50 yaşından sonra kadınlar 
sadece beyaz kumaştan yapılmış laçak giyerlerdi.

Aşağıda Özbek kıyafetlerinin her birini ayrı şekilde inceleyeceğiz.

Yaktak (Yektek) –  erkekler gömleği (elbisesi). Bez, ipek, pamuk ku-
maşlardan dikilen önü açık erkekler gömleği. Yekteği genç erkekler de 
yaşlılar da giyerlerdi. 

Çāpān – üstü ve astarı arasına pamuk konularak dikilmiş geniş üst giyi-
mi (kaftan, cüppe, entariye benzer üst giyimi). Özbekistan’ın her yerinde, 
farklı farklı şekilde dikilen ve giyilen erkek üst giyimi. Kadın çāpānları 
daha sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. Kadın çāpānları ortaya çıkana ka-
dar da  kadınlar münisäk ve parancı giyerlerdi.

Münisäk, Mürsäk – üstlü astarlı uzun kollu en eski kadın üst giyimi-
dir. Münisäk dik yakasıyla diğer üst giyimlerden farklılık taşırdı. Münisäk 
çapandan önce ortaya çıkmış bir üst giyim olsa da o kadar eski değildir. 
O gömlekten sonra, gömlek bazında meydana gemiştir. Münisäk bazı de-
taylarıyla gömlek ve çapana benzese de, bazı yönleriyle onlardan farklı-
dır. Farklı yönü de kadınların vücut hatları, fiziği, güzelligini belirtmekti. 
Münisäğın kenarları ciyeklerle süslenir, eteğinin alt kısmında yırtmacı da 
bulunurdu.  Bu elbise Taşkent, Samerkand, Buhara, Urgüt, Fergana bölgesi 
ve Harezim’de geleneksel kadın kıyafeti sayılırdı. Münisäk XIX yüzyılın 
son dönemlerinde kullanıştan çıkmıştır.

Nimça (Yelek) – kadınların kolsuz, yakasız, elbise üzerinden giydikleri 
kısa üst giyimidir. Yeleğin iki yanında cepleri de vardı. Yelekler, genellik-
le, kadife, simli kumaş, yün ve ipek kumaşlardan dikilir, sim-zarla süslü 
dikişlerle yapılırdı.

Belbāğ, Çarsı, Qiyiqça – erkeklerin elbise üzerinden bellerine sardık-
ları (bağladıkları)  dörtköşeli kumaş, Özbek milli kıyafetinin önemli bir 
parçasıdır. Belbāğı esas görevi haricinde erkekler uzun yola ya da geziye 
gittiklerinde bir sofra ve havlu görevini de yapardı. Gerektiğinde erkekler 
belbāğının üstünde namaz da kılınabilirdi (7, (1) 685).  

Parancı, Cādira – kadınların baslarını örttükleri kıyafet türüdür. Bu 
giysinin bir kaç çeşidi vardı. Kadınlar parancıyı bazen başlarına giyerler, 
bazen de omuzlarına atarlardı. Zamanla parancının kolları uzatılmış, bazen 
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de kolları giysinin arkasına atılarak dikilirdi. Parancının eteği daha geniş, 
yan tarafında da dik kesilmiş cepleri bulunurdu.  Aslında bu cepler gerçek 
cepler değil, sadece kadının ellerini saklaması icin tahsis edilen bir aksessu-
ardı. Parancı (cādıra)yı genellikle, kentli kadınlar giyiyorlardı. Taşkent’te 
parancı XIX yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşmış. O zamana kadar da 
kadınların örtündükleri giysi münisäktı. Akademisyen bilimadamı Galina 
Anatolyevna Pugaçenkova parancinın Ruslar’ın bozarak telaffuz ettikler 
bir kelime olduğu, kelimenin asıl şekli  Faranciye olduğu, bu kıyafetin bir 
üst giyim olarak hem erkeklerin, hem kadınların giydiklerini yazmıştır. 
Zamanla parancı değişmiş, onun anlamı da görevi de farklılaşmıştır. Eğer 
XIX yüzyülda çizilmiş olan minyatürlere dikkat edersek, orada uzun kollu 
çapan (cüppe, kaftan) giymiş insanları görebiliriz.  Dikkat edersek onla-
rın kollarının arkaya atılmış durumda boş, asılı durduğunu görebiliriz. Bu 
kıyafet tasvirini Amir Hüsrev Dehlevi, Alişir Nevainin eserlerine çizilmiş 
minyatürlerde de görebiliriz. (2, 3) Derken, Orta Asya kadınlarının giydik-
ler parancının en eski kadın kıyafetlerinden biri olduğu bilinmektedir. XIX 
yüzyıla gelip, parancı başa atılan, kolları da pratik olmadığı için önemsiz 
bir parça olarak giysinin arkasına dikilir olmuştur.

Çaçvān (Çeşmi Bend, Göz Bāğı) – ilk başta parancıyla hiç bir ilgi-
si olmamış, Doğu kadınlarına özgü, kadınların yüzlerini sakladıkları XIV 
yüzyıllara kadar yapılmış minyatürlerde rastlanan kıyafet (parçası)tir. 
Çaçvān takma adeti çok eski olup, onun tarihi moğolların adetlerine kadar 
uzanmaktadır. Moğol prensesleri XIV yüzyılda çizilmiş olan minyatürler-
de çaçvānlı halde tasvir edilmiştir. Nevai zamanına kadar ondan sonra da 
kadınlar  yüzlerine bayramane beyaz ince saydam maska  takıyorlardı.

Lāzım – Özbek milli kıyafetlerinden biridir. Erkekler, kadınlar, çocuk-
lar da  lāzım giyerlerdi. Kadınların giydikleri çiçek desenli lāzımların pa-
çasına ciyek diye adlandırılan desenli süs takılırdı. Ayrıca, erkeklerin giy-
dikleri lazım kadınların lazımlarından farklı olarak ya beyaz, ya da siyah 
renkli oluyordu.

Ciyäk – kadınların giydikleri çiçek desenli lāzımların paçasına, elbi-
selerin yakası, cebi, etek kenarlarına, takkelerin kenarlarına dikilen tesme 
şeklinde olan süs aksessuarıdır. Orta Asya, özellikle, Özbekistan’da  yay-
gındır.  Ciyäk Buhara, Samerkand’da zeh, Surhan Derya bölgesinde şirazi, 
Şahrisebz ilçesinde da izmek diye adlandırılmaktadır. 

Gelenek ve Millî Törenlerle İlgili Kıyafetler 
Milli kıyafetler Özbek milli törenleriyle ilgili olarak meydana gelmiş, 
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gelişmiştir.

Nikâh Düğünü:  Özbekler’de nikâhın kıyıldığı gün damada çāpān 
(cüppe, kaftan) giydirilir. Bu gelenek bugünlere kadar gelmektedir. Da-
mada, genellikle, Buhara’nın zar dikilmiş çāpānı giydirilmekte, beline de 
belbağı bağlanarak, başına sarık giydirilmektedir. 

Gelin Selam (Gelinin Selamlaması) – nikah düğününden sonra yeni 
gelmiş gelinler sabah erkenden güzel milli giysiler giyerek (genellikle at-
las, adras) başlarına nefis ince eşarp atarak ev sakinlerine ve gelen misafir-
lere teker teker selam verir. İnce dokunmuş örtü altından Özbek milli baş 
giysisi - doppı giyer gelinler.

Yas Merasimleri (Cenaze Törenleri) –  ailede biri vefat ettiğinde aile-
nin yakın insanları çapan, doppı giyerek bellerini belbağıyla sararak kapı 
önünde törene gelenleri karşılar. Kadınlar da cenaze törenine gittiklerinde, 
genellikle, koyu renkli, desensiz, düz kumaştan elbiseler giyerler. Ancak, 
Özbekistan’ın bazı illerinde kadınlar yas günü beyaz ya da mavi renk el-
biseler giyerler. Cenaze törenine gelen kadınlar makiyajsız, takılar takma-
dan başörtülü gelirler. Mümkün kadar kollu veya kolu uzun giysileri tercih 
ederler. Cenazeye gelen hiç kimse kırmızı giysi giymez, kırmızı başörtülü 
olmaz, saçları toplanmış olur. Ancak cenazenin yakınları, karısı, kızları 
saçlarını yolarak ağladıkları durumlara rastlanabilir.

Erkekler cenaze törenine gittiklerinde çapan ve doppı giyer, bellerine de 
belbağı bağlarlar. Cenazenin yakınları olan bazı kadınlar da o gün bellerini 
bağlayabilir. Eğer cenaze erkekse, ev duvarına onun bir gömleği, belbağı 
üç gün boyunca asılı bırakılır. Eğer cenaze kadınsa, ev duvarına onun iki 
elbisesi, başörtüsü, havlusu asılır.    

Modern Kıyafetler
Günümüzde kıyafetlerin sayısını belirtmek zordur. Yaşlı kadınlar uzun, 

kolları da uzun elbiseler giyerek, başlarına eşarp sararlar. Mümkün kadar 
sade desenli giysi giymeye çalışırlar. Yaşlı kadınlar, genellikle pembe renk 
kıyafetler giymemeye özen gösterirler. Yaşlı, ama devlet kuruluşlarında 
çalışan kadınlar başlarına eşarp takmazlar, etekli takım elbiseler giyebi-
lirler. 

Kadınlar düğünlere gittiklerinde isterlerse milli giysiler (atlas, adras), 
kadife, yün ve suni kumaşlardan elbiseleri tercih edebilirler. Evde hafif, 
pratik, doğal kumaşlar (pamuk)dan ev kıyafetleri giyerler.

Genç kız ve bayanlar yerine göre modern kıyafetler (pantolon, kazak, 
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etek, blüz, ceket) ya da milli kıyafetler giyerler.

Erkekler işe takım elbise, gömlek, palto, pardüse, montlar, ayakkabılar 
giyerler, kravat takarlar. Başlarına isteğe göre doppı (takke), şapka, kep, 
bere giyebilirler.

Yaşlı adamlar (emekli olanlar) yazın milli kıyafetler sayılan yektek, la-
zım, doppı, kışın da çapan, kürklü şapkalar, mahsı galoşlar giyerler, sarık 
takabilirler. 

Baş Giysileri 
Özbekler’in en yaygın olan hafif baş giysileri doppı (takke) dır. Çok 

eskiden İran ve Türk halkları arasında yaygın olmuş, milli kıyafetlerin bir 
parçasına dönüşmüştür. Doppı, genellikle,  kadife, ipek, pamuktan yapıl-
mış kumaşlara ip, ipek, simle nakışlar dikilerek yapılırdı.  Doppıların ne-
rede dikildiğini nakışlarına bakarak belirlemek mümkündür.

Özbekistan’da Andican, Taşkent, Samerkand, Buhara, Baysun, Şahri-
sebz doppıları meşhürdür. XIX yüzyılda erkekler arasında beyaz nakışlar 
dikili siyah doppılar giyme adet olmuştur. Ressam Sergey Alibekov bunun 
özelliği olduğu, bir şeyi simgelediğini belirtmiştir. Çünkü beyaz ve siyah 
renk farklı kutup, farklı özelliklere sahip olan renklerdir. Üzerindeki kare 
kozmik evreni simgeler, dört beyaz eleman da - ebedilik sembolü, güneşin 
simgesidir (1, (4) 57s).

Çust Doppi – koyu yeşil ipek ya da pamuk kumaştan dört köşeli şe-
kilde yapılır. Tepe kısmının her bölgesinde biber ya da badem şekilleri ve 
her bölgesinde dörder mihrap şekli düz olarak kaplanır ve beyaz ipek iple 
dikilir. 

Margilan Doppısi – çiçek desenleri Çust doppılarından daha ince ve 
uzun acıbiber şeklinin düz kaplanmasıyla özellik taşır.  Halk inancına göre, 
açıbiber nazardan korur. Biber deseni Özbek doppılarının hemen hemen 
hepsinde görülmektedir. Özellikle, Magilan ve Andican doppılarının üze-
rindeki biberin insanı bela ve afetlerden koruduğu nakledilir.  

Taşkent Duxāba (Kadife) Doppısi – düz kadifeden dikilir, kenarları 
yumuşak kumaş  tesmeyle süslenir. 

Buhārā Doppısi – düz desen ya da çiçek desenli kadifeden dikilir. Bu-
hara doppılarına rengarenk ipek iplerle nakışlar dikilir, süslü ciyek tesme-
ler takılır.  Genellikle sim (zar) iplerle işlenmiş çeşitleri çok meşhurdur.

Ïraqi Doppi – Şahrisebz’de yaygın olan, daha sonra da diğer illere ya-
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yılan ve oranın yerli özellikleri de katılarak değiştirilen, süslü doppı. Ïraqi 
doppının nakış ipleri çekilerek ağ haline getirilerek kumaş (beyaz bez) 
üzerine renkli ip ya da ince lifli pamuk (ipek pamuğu) ipiyle Ïraqi kenarla 
dikilir.  Ïraqi doppının en güzel örnekleri Şahrisebs ve Kitap doppidozları 
(ustaları) tarafından dikilir. Ïraqi  doppı üzerinden eşarp giyilir, ya da ince 
örgü yapılmış saçlar sarılır. 

Gilam  Doppi – ipek ve ipten dokunan ve dikilen doppı çeşidi.

Dumaloq Piltadozï Doppi (Yuvarlak Fitilli Doppı) – Samerkand (Ur-
gut ilçesinde) ve Surhan Derya’da dikilen baş giyimi.

Çögirme  (Kalpak) – kuzu derisinden dikilen baş giysisi, yani kalpak. 
Genellikle, Harezimliler giyer. Kalpak altından hafif tahya (takke) giyilir.

Tahya – yüksekliği 15 santim, yarı daire şeklinde olan yassı baş giyimi 
(kalpak).

Külah – çok yaygın olan en eski baş giyimlerinden biri. Kalın, kaba ku-
maştan (genellikle yünden) konik şekilde, içinde pamuk konularak yapılan 
baş giyimi. Müslüman erkekler külahın üzerinden sarık sarmışlardır. Sarık 
sarılmış külah insanı daha da uzun boylu, iri yapılı göstermiştir. 

Salla (Sarık) – muslümanların (erkeklerin) Mısır’dan Hindistan’a 
ve İndonezyaya kadar yaygın olan baş giyimi. Sarığın Orta Asya’ya 
Hindistan’ın etkisi altında geldiği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır (8). Her 
erkeğin sarık takamadığı, onu sadece ağırbaşlı, iyi huylu insanların taka-
bildiği söyleniyordu.

Romāl (Eşarp) – kadınların başlarına sardıkları baş örtüsü. Üçgen, 
dörtgen şeklinde olan baş giyimi. 

Peşonaband (Peşanebend – Alın Bağı) – kadınların alınlarına sardık-
ları baş giyimi. Buhara kadınları arasında peşanebend takma örf sayılırdı. 
Peşanebendin üzeri zar iplerle dikilerek süslenirdi. 

Kulta (Külte) – kadınların baş giyimi (örtüsü). Kadınların başlarına giy-
dikleri doppı biçiminde olan, arka tarafı saç örgüsü geçirilen elbise koluna 
benzer uzun kuyruktan oluşan baş giyimi. Külte Buhara ve Samerkand’da 
yaygındır. 

Sonuç olarak, takı takma geleneği giyinme, süslenme, çeşitli düğün 
dernekler, törenlerle yakından ilgili olup, Özbek halkının günlük yaşamın-
da kültür dünyasına ait olmanın maddi görünüşü (şekli) olarak yaşamını 
sürdürmektedir.
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Demek ki, Özbek takıları, millî kıyafetleri Özbekler’in bir kaç yüzyıllık 
kültürü, etnografyası, örf ve adetleri, dini falsefi görüşleri, dünya ve yaşam-
la ilgili tasavvurlarını yansıtmaktadır. Dikkatinize sunulmuş olan süs eşya-
ları ve milli kıyafetlerin her biri, kıyafetlerin şekli, biçimleri yakın geçmiş 
ve bugün meydana gelmemiş, yüzyıllar boyunca üretilmiş, geliştirilmiştir. 
Bize düşeni bu zengin tarihi öğrenerek, Özbek kültürü, tarihi, gelenekleri 
ve etnografyasıyla ilgili bilgileri inceleyerek bilgiler toplamaktır.    
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