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GAZİANTEP’İN TARİHÎ VE
KÜLTÜREL YAPISI İÇİNDE GİYSİ ÖZELLİKLERİ

KAYIKÇI, Gülşen (Dulkar) 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET
Adı bilinen ilk yerleşim merkezi DOLİKE’dir. İl, Adeniz bölgesi ve 

Güneydoğu bölgesinin birleşme noktasında yer alır. Eski adıyla “AYIN-
TAP” Kurtuluş Savaşı’nda bir çok kahramanlıklar gösterdiği için 1921’de 
“GAZİANTEP” adını almıştır.

Türkmenler Gaziantep’e gelip, bir kısmı eskisi gibi göçebelik ve hay-
vancılık yapmışlardır. Ziraatle uğraşanlar köyler kurarak toprağa bağlan-
mış olup “BARAK” adını almışlardır.

Yaşam geleneksel özelliklerini büyük ölçüde korur. Toplumsal değiş-
meye paralel olarak barınma, beslenme ve sağlık alanlarında olduğu gibi 
giyim kuşamda da gelişmeler görülmektedir.

Gaziantep’in merkez ilçesi ve yakın köylerinde suni ipekle el doku-
macılığı yapılır. Bunlar 1. Alaca, 2. Kutnu, 3. Meydaniye gibi çeşitlilik 
gösterirler. (Resim 1)

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, yöresel giysi, el dokumacılığı, kutnu,  
aksesuar.

ABSTRACT
The Clothing Features at Historical and Culturel Structure of 

Gaziantep
“DOLIKE” is the first settlement centre which is known. It is take part in 

combine point of TheMediterranean Region and The Southeastern Region. 
With the oldest name “AYINTAP” has named “GAZİANTEP” in 1921 
because of showing many beroisms during The Independence War.

Turcomens have came to Gaziantep, and one part of them have busied 
with The Nomadic Life and The Stuck-Breeding like past times. Some of 
them who are busy with the agriculture have built villages, so they have 
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been attached to earth, and they have named “BARAK.” The Other part 
of Turkomens have busied with Nomadism and Animal Husbandry, sothey 
have continued their own identities.

This life style protects the traditional properties on a large scale. It is 
seen that developments at the clothing area, like the shelter, nutrition, 
and health areas as harmoniously to social variations. It is done “Hand 
Textile Industry” with artificial silk in the centre district and near villages 
of Gaziantep, These show some differences like 1. Alaca, 2. Kutnu, 3. 
Meydaniye (Picture).

Key Words: Gaziantep, traditional, clothes, hand textile, kutnu, 
accessories.

-----

Mezopotamya ve Anadolu en eski, kültür merkezlerinin yer aldığı 
bölgelerdir. Bu uygarlıkların kesiştikleri geçiş bölgesinde yani Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ili bulunmaktadır.

Mısırlılar, Asurlular, İranlılar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Haçlı 
orduları, Timur’un akıncıları, Osmanlılar hep Gaziantep ilinde hüküm 
sürmüşlerdir.

Gaziantep yöresinde, adı bilinen ilk yerleşim merkezi Dolike (Dalikhe-
Dolikhe) kentidir. Gaziantep’in 10 km kuzeyinde, Dülük köyü yakınlarındaki 
bir yerleşmenin adıdır.

Gaziantep, Cumhuriyet sonrası yıllara deyin (Ayıntap) adıyla anılmıştır. 
Arapça’da ‘parlak pınar’ anlamına gelen Ayntap giderek Ayıntab’a 
dönüşmüş.

Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu birçok kahramanlıklarla Fransız 
işgalinden kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardıklarından 6 Şubat 
1921’de Gazi ünvanı eklenmiştir. 1928’de ilin adı Gazi Antep olarak 
değiştirilmiştir.

Türkmenler iskân edildikleri zaman bunlardan bir kısmı ziraatla 
uğraşmışlar ve köyler kurarak toprağa bağlanmışlardır. Diğer bir kısmı 
ise, eskisi gibi göçebelik ve hayvancılık yaparak çadır hayatından 
vazgeçmemişlerdir. Bu ziraatla uğraşan Türkmenlere “Barak” denmiş ve 
göçebe Türkmenler ise adlarını devam ettirmişlerdir.

Antep tarihinde Türkmenlerin (yani bugüne kadar Türkmen adını 
taşıyan aşiretlerin) hepsine birden “Beydili” denilmiştir. Türk boylarından 
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Beydili aşireti; Karaşılılı, Bekmeşli ve Araplı diye üç kola ayrılırlar.

Ayrıca; Çepni, Karakoyunlu, Avşar, Beydüz, Ulaşlu, Bayındır, Elbeyli 
adlarıyla küçük oymaklar bulunmaktadır. İlde Beydilli’lerden sonra en 
büyük kabile Barak’tır. Urfa ve Gaziantep illerine yerleşmişlerdir. Baraklar 
Tükmenlerden ayrı bir aşiret olarak düşünülmektedir. Barak aşireti için 
(Yazir, Avşar) gibi Oğuz Boyları isimlerini taşıyan köyler vardır.  Çeşitli 
kaynaklardan aldığımız örneklere göre uzun tüylü bir av köpeğine ve uzun 
tüylü çuhalara da “barak” adı verilmektedir.

Gaziantep’te yaşam geleneksel özelliklerini büyük ölçüde korur. 
Toplumsal değişmeye paralel olarak barınma beslenme, giyim-kuşam, 
sağlık alanlarında da çağdaş değerler yaygınlaşmaktadır. Kentte çağdaş 
giysiler, kırsal kesimde ise yerel özellikli giysilere günümüzde de rastlanılır. 
Bölgede Barak-yazı köyleri, dere köylerinde diğer kültürel alanlara nazaran 
kıyafetlerde ve aksesuarlarda farklılıklar görülmekedir.

Dokumacılık
Gaziantep’te Dokumacılık Tarihi
Eski işgalcilerin hala izlerini taşıdığı dönemlerde dahi Gaziantep’de 

dokumacılık, yöresel sanayi açısından hep önemli olmuş, XIX. yüzyılda 
Ayıntab’da 3815 pamuklu tezgah ile 70 boyahane bulunduğundan 
bahsedeken, 4000 kadar tezgâh olduğundan ve bunların çoğunda kadın 
işçi çalışmıştır.

Hamam takımları, döşemelik kumaşlar, halı, kilim, alaca kumaşlar 
üretilen ve kumaş işlemeciliği ile meşhur olan Ayıntab’ın önemi, hem 
kervan yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunmasından, aynı zamanda 
transit ticaret yolu üzerinde olmasından da ileri gelmiştir. Bu yüzden önemi 
bir hayli artmış olan Ayıntab XX. yüzyılın ilk yıllarına doğru çok gelişmiş, 
bağlı bulunduğu Halep vilayeti ve Şam gibi şehirlerle birlikte yerel sanayi 
merkezlerinden biri olmuştur (Darkot, B, Dağlıoğlu, 1979, 66).

Dokunan ürünler Anadolu köylüleri tarafından çok kullanılmakta, 
ancak genelde İstanbul’a da sevk edlerek, turistler tarafından da satın 
alınmaktaydı. Ayrıca, desenli tül perdeler, jarse, elbiselik kumaşlar, araba 
döşemeleri, gece elbiselikleri, fantezi danteller ve kadife kumaşlar imal 
edilmekte, bu mallar Türkiye’nin her yanına satılmaktaydı (Anonymouns: 
1973, 170).
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Gaziantep’te Dokumacılığın Günümüzdeki Durumu
Gaziantep bugün çok çeşitli dokuma ve iplik üretimiyle önde gelen 

sanayi şehirlerimizden biri olmuştur.

Bugün, Kutnu-Alaca ve Meydaniye dokumacılığı ile diğer el dokuma 
ürünleri, hem  babadan oğla geçen bir meslek olması hem de yıllardır bu 
işle uğraşmaları nedeniyle kendi ekonomik güçleriylede olsa bunu sürdüren 
ustalar tarafından devam ettirilmektedir.

Kutnu, Alaca, Meydaniye Kumaşların Tanımı
Osmanlı döneminde birçok kumaş çeşidi üretilmiştir ki bunlardan; 

soflar, çuhalar, kadifelere, cenfesler, seraserler, kutnular, alacalar, kemhalar, 
şalvar, ehramlar gibi namı yurtdışına taşmış hem saray kıyafetlerinde hem 
de Anadolu halkının tercih ettiği kumaş türlerinden olmuştur.

Osmanlılar dönemi dokunan diğer birçok kumaşın modası geçmesine 
ve zamanlı birçok ipekli kumaş çeşidinin ortadan kalkmasına rağmen 
kutnular, her sosyal sınıfın rağbet ettiği bir kumaş çeşidi olmuştur.

1. Kutnu: Birçok araştırmacı kutnuyu tarif ederken “Atlas ve Kemha 
arasında, bir yüzü ipekli ve diğer yüzü pamuklu olan bir kumaştır.” ifadeini 
kullanmışlar; kutnuya sadece “pamuk ve ipekle dokunmuş, çiçekli bir 
kumaştır” demekle yetinmişlerdir (Özbel: Tarihsiz, III, 20) Özben: 1982, 
324)-(Yatman: 1945, 67).

Kelime anlamından yola çıkanlar ise; kutnunun Arapçada pamuk 
anlamına geldiğini vedilimizde pamuklu dokumalara verilen isim olduğunu 
belirterek dokunmasında kullanılan iplik cinsine göre tarifini yapmışlardır. 
(Koçu: 1969, 161-162)-(Ögel: 1991, 365).

2. Alaca: Genelde kutnularda da olduğu gibi renkli, pamuklu bir dokuma 
olarak geçmektedir. Eskiden, iç giyimde, tefrişte ve çeşitli ihtiyaçlarda 
kullanılan alacalar zamanımıza kadar dokuna gelmiş ve Bursa, Halep, 
Manisa Alaca dokumaları ile meşhurmuş; bugün ise Buldan, Arapkir, 
Gaziantep’te  eski örneklere göre dokunmaktadır. (Özbel: Tarihsiz, III, 18), 
(Yatman: 1945, 66).

Meydaniye, helaliye, kürdiye, şaliye, çitare, Osmaniye, İstanbuliye, 
kırkkalem, kemha, mavdin, makkaiye, simsimiye, taraklı (dişli) 
rahvancıoğlu, hürşidiye vb. bu gruba girer.

3. Meydaniye: Meydani olarak adı geçen bu kumaşlar, yarı ipekli, 
erkek giyimine ait, çubuklu bir kumaştır. Al, mor, mor zemin üzerine 
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beyaz çizgili, güveç, mezemmek... gibi çeşitleri sayılabilir. Bayram günleri 
meydanlarda giyildiğinden bu ismin verildiği sanılmaktadır. Hindistan’dan 
ve Şam’dan gelen en iyisidir denilmektedir. (Özen: 1980/81, 326) Eskiden  
dokundukları haliyle, kutnu, alaca ve meydaniyeler hakkında verilen bu 
bilgiler, bize daha çok kumaşların estetik öğelerini, yani rengini, biçimini 
ve desenini yansıtan tanımlamalardır.

Gaziantep’in Yöresel Kıyafetleri
Gaziantep merkezde kıyafet devriminden önce 1910-1915 Avrupa 

modasının takip edildiği, bunun yanı sıra yöresel kıyafetlerin giyildiği 
de bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadınlar boyu 
dizden aşağı 20 cm uzunluğunda etek üzerine verev kesimli bel 
hizasındaki pelerinleri giymektedirler. Yüze çok ince ipekliden yaşmak 
örtmekteydiler.

Tanınmış ailelerin sarı, mor, eflatun gibi parlak renkleri, maddi durumu 
iyi olmayanlar ise mavimtırak, petrol mavisine benzer, güvercingöğsü ve 
kahve renkli giysileri tercih ettikleri belirtilmektedir. (AŞA,N. Emel, 1990, 
17)

Kadın Kıyafetleri
A) Ev Kıyafetleri
a) Başa giyilenler: Bekarlar çevre ve yazma, evliler gümüş taç üzerine 

poşu bağlarlar. Yaşlılar ise taç veya fes giyerek üstünden dolak atarlar. 
Bekâr ve genç kadınlarda saçlar ince içe örülür. Evlilerde tacın ön yukarıda 
alt kısmına altın veya gümüş dizilir. Yanlarda zülüf kesilerek fiş-fiş takılır. 
Dullar koyu renk dolak bağlarlar.

b) Sırta giyilenler: İç çamaşırı olarak yaka, kol ağzı, etek uçları ve yan 
yırtmaçlara ham ipekle ciğer deldiler, muşabaklar, zincir işleri işlenmiş 
gömlekler bunun üstüne de düz pamuklu ve Empirme ipekli, kolları uzun 
boyu uzun ve kısa olabilen içlikler giyilir. Entarileri telli, sırmalı olup 
biçimleri  çoğunlukla üçetektir. Entarilerin üzerinden bele kemer veya 
kuşak bağlamak adettir. Gümüş ve altın suyunabatmış kemerler kullanıldığı 
gibi,  kadifeden yapılmış ve üzeri gümüş veya altın ile süslenmiş kemerler 
kullanılmaktadır. Şal kuşaklar, kadın ve erkekde değiştirmektedir. 
erkeklerin kullanışıyla kadınların kullanışı değişir.

c) Ayağa giyilenler: Kadınlar genellikle elde işlenen yün çorap veya 
Sivas çorapları giyerler. Bu çoraplar çeşitli desenlerde olabileceği gibi 
sade de olabilir.
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Yemeni, postal, edik, kapkap, hede, kelik, kalçıç, çarık, papuç, lapçin, 
karçın gibi isimlerle anılan her biri son derece emek isteyen ayakkabılar 
bugün pek giyilmemektedir.

Sarı, annabi, gül şeftali renklerinde yapılan edikleri kadınlar çok giyerdi. 
Lapçın bir çeşit mestir. Çarık  çok  basit bir ayakkabıdır.

B) Sokak Kıyafetleri
Kadınların sokak kıyafetleri çarşaf, meşefe ve mezerdir. Çarşaf genel 

olarak siyah renktedir. İpekten ve satenden yapılır. Beyaz, mavi, eflatun, 
kahverengi bez ve halep çarşafı çeşitleri vardır. Çarşaflar büzgülü ve 
büzgüsüz olarak yapılmaktadır. Beyaz çarşaf düğün günü baba evinden 
yeni getirilen kızlara örtülür. Meşefe, köylü kadınların şehre inerken 
başlarına attıkları kareli bir örtüdür.

C) Özel Kıyafetler
Hamam kıyafeti olarak zengin kadınların özel hamam takımları bulunur. 

Fakirler ise bir mezer, bir meşefe (üst kısma alınan örtü) ile yetinirler.

Gelin başına mutlaka teste (altın şekke) güzel gümüş (hışır) gümüş taç ve 
hotoz takılır. Gaziantep’te baş bağlama özel bir sanattır. Eşraf gelinlerinin 
yüzüne telli duvak takılır.

Gelin kunduraları siyah rugan veya deriden yapılır. Kapkaplar ise gümüş 
veya sedef kakmalı kayışları altın veya gümüş tel işlemelidir. Bohçaların 
altın veya gümüşten telle işlenmesi peştemalın Acem  işi olması gerekir.  
Havluları floş işlemelidir.

Kısa Köynek/İç Köynek/Et Köyneği: Merkezde mermerşahi veya 
patiskadan, ilçelerde ise hasa (patiska)dan dikilen kısa gömleğin yakası 
‘U’ biçiminde kesilir açıklık göğüs altına kadardır. Yaka kenarları, etek ucu 
çift iğne (kanaviçe) tekniğiyle renkli iplerle işlenir. Dantel de dikilebilir. 
Kumaşın eni omuzdan kol üzerine düşer, ayrıca kol dikilmez.

Gelin köyneğinin yaka kol ve etek uçları “çalma” tabir edilen iğne veya 
tığ oyası ile oyalanarak süslenir. Genellikle ipek terih edilen köyneğin 
boyu kalça hizasındadır.

Uzun Gömlek Köynek: Kısa gömleğin üzerine kahkebezi, hasa, 
melez, basma gibi pamuklu kumaşlardan dikilen gömlek giyilir. Yakası 
‘0’ kesimli yörede bileşik yaka adı verilir. Önden göğse kadar açıktır. Yaka 
iki adet çıtçıt ile kapatılır. Kol boyu dirsekten biraz yukarıda gömleğin 
boyu ise ayakkabıların üzerini örtecek uzunluktadır. Etek kısmı belden 
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aşağı “pili (kırma)” yapılarak genişletilir. Yaka, kol ağzı,  etek uçları, ön 
kısımda göbeğe denk gelen bölüm ve yırtmaçları ham ipekle “antep işi” 
(ciğer deldi, muşabak, zincir işi vb.) ile işlenir, bele kendi kumaşından 
kemer bağlanır. Belin iç kısmına para koymak için cep dikilir veya aynı 
kumaştan dikilen üzeri altın telle ya da kanaviçe ile işlenmiş para kesesi 
kemere bağlanarak kullanılır.

Salmalı Köynek/Yanlı Köynek/Seyran Köyneği: Kısa gömleğin 
üzerine giyilen açık renkli, küçük motifli kumaşlardan yada parlak 
renkli kumaşlardan dikilenleri vardır. Bunların özellikle beyaz renkli 
ipekten hazırlananlarını gelinler giyer. Bu gömlek düğünlere gidilirken 
de giyilebilinir. Kol altındaki hareketi sağlamak için dikilen ek parçaya 
“hıştek” denir. Özellikle Barak köylerinde giyilen bu gömleğin eteğe 
doğru genişleyen ek parçalarına “yan” adı verilir. Beline kırma yapılmazdı, 
gömlek iş yapılırken günlük giyilir. Etekler iki yandan kirlenmemesi için 
bele sokularak boyu kısaltılır.

Tuman/Şalvar: Pamuklu kumaşlardan, günlük giyilen ve mevsime 
göre soğuk havalarda pazen vb. sıcak havalarda basma vb. kumaşlardan 
(yörede çit adı veriliyor) dikilen tuman/şalvarın paçaları ağdan bileğe 
doğru biraz kesilerek, daraltılır.

Kemha-Kutnu Tuman: Genellikle kırmızı ve mor renkli kemha-
kutnudan dikilen tumanların ağzına genişlik sağlamak için kare (kara 
kuşlu, mendil ağ, mendil orta,  haşman, haşve) veya baklava şeklinde 
(peyk) parçalar dikilir. Boyu ayak bileğinden büzülerek kapatılır.

Gallabiye / Gellabiye: Suriye  sınırındaki  köylerde genç kız ve 
kadınların düğün törenlerine katılırken giydikleri bu elbiseler koyu 
renk kadifedendir. Suriye’den getirilen üzeri payet ve boncuklarla işli 
kumaşlardan dikilirler. (Oğuzeli, Aslanlı köyleri vb.)

Kemer ve Şal Kuşak/Tosya Kuşağı: Elbiselerin beline maddi durumu 
iyi olanlar altın veya gümüş kemer, durumu iyi olmayanlar kadife veya çuha 
kumaş üzerine gümüş parçaları dikilerek hazırlanan kemerler kullanırlar.  
Köylerde “Şal Kuşak”, “Şamiye Kemer” ya da “Kolan” kemer bağlanır. 
Kemerin iç kısmında soldan sağa doğru yatay, meşinden cüzdan, yerine 
kullanılan cep vardır.

Üç etek entarinin beline “Carabulus (Tarablus)” “Şal kuşak” bağlanır.  
Nizip ilçesi ve köylerinde bu kuşağın içine kırmızı astar dikilir. bele dolanıp 
arkada düğümlenir. Yavuzeli ilçesi Sarılar köyünde ise Tosya kuşağı üçgen 
bağlanır. Geniş kısmı üste tekrar katlanıp eni daraltılır. Arkaya dolandırılıp 
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uçlar önde bağlanır.

Çeşmek: Beyaz pullu yazma, üçgen katlanır kuşağın önüne sivri uç 
gelecek şekilde uçlar yanlara sıkıştırılır. Düğüne giden bütün kadınlar 
tarafından kullanılır. Boyuna pullu beyaz örtü, yağlık/yaşmak bağlanır. 
(Barak köyleri)

Önlük: Organize türü ipekli kumaşlardan yapılır. Genellikle siyah, 
açık sarı, yeşil renktedirler. Baraklarda önlük elbise boyundadır. “Çat” 
adı verilen beze büzdürülerek dikilir. İş yapılırken giyilen önlük kuşağın 
altına, bele bağlanarak kullanılır, astarsızdır.

Fermene / Cepken / Libacie / Çuha: Bir tür cekettir, kadifeden ya 
da mavi çuhadan yapılır üzeri işlemelidir. Yakasız, önü açık, kol genişliği 
normaldir. Kol altından etek ucuna kadar inen üçgen şeklinde ‘hıştek’ 
dikilerek kol hareket rahatlığı sağlanır. Boyu bel hizasındadır. Yakası 
yuvarlak, önü düğmeli veya açıktır, cebi istenirse konabilir. İçi çiçekli 
kumaşlarla aslarlanır. Nizip ilçesi Adaklı köyünde “örfen” adı verilen 
çitten (basma türü kumaş) fermene benzeri ceket giyilir.

Hırka: Fermene giyilmediği zaman genellikle yaşlılar tarafından 
kadifeden kapitone hırka giyilir. Fermenenin modelindendir.

Delme: Daha çok yaşlılar kullanır. Cepli ‘0’ veya ‘V’ yakalı, önü göğse 
kadar açık düğme ile iliklenen bir giysidir. Kahke bezinden çift kat dikilen 
delme kolsuzdur. Çift katlı, pazen veya basmadan da dikilebilir. Üzeri 
kapitone yapılır. Ön açıklık çıtçıtla kapatılır.

Çorap: Ayağa çoğunlukla beyaz yün çorap giyilir. Ajurlu, uzun konçlu 
örülen çoraplar; hamam tası, çift burmalı, yılan eğesi, kantarma dirsek, 
kantarmalı muska, bülbül gözü vb. adlar alırlar.

Ayakkabı: Çorap üzerine sahtiyan deriden yapılan yemeniler giyilir.

Şehir merkezinde ise gelin başı; saçlar hotozlu saç bağlama şeklinde 
yapılır. Dere köylerinde görülen atmalı gelin başı şehir merkezinde gelinin 
saçlarıyla yapılır. Saçlar arkadan öne doğru taranır, alında saçların üzerine 
kabarık, bir yün parçası konur, saçlar geriye çevrildiğinde hotoz oluşur.
Varlıklı aileler bu hotozu elmas iğnelerle süslerler. Saç uzun ise isteğe göre 
örgülü yada bukle bukle sarılmış olarak kullanılır. Gelinin başına gümüş 
ince tel takılır. Kimi zaman saç telle birlikte örülür. Veya tel sağ veya sol 
taraftan bol miktarda sarkıtılır. Saçlar her iki yanda iki belik veya arkada 
tek belik olarak bırakılır. Başa takılan çiçekler evli kadınlarda yanağa 
doğru, dul kadınlarda baş aşağı tutturulur.
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Kullanılan Aksesuarlar
Suri Fes: Genellikle dere köylerinde varlıklı aileler tarafından kullanılır. 

Suriye’den geldiği söylenen, kalıplı deri üzerine gümüş sim telle tüm 
yüzeyi işlenerek hazırlanan başlık.

Taç: Barakların dışında il genelinde yeni evili kadınlar tarafından 
kullanılır. Kırmızı keçe fes üzerine tepeye gümüş tepelik dikilerek alın 
kısmına altuniye poşunun sarılmasıyla oluşturulur.

Kürek Başı: Baraklarda kullanılan gelin başı giyimidir. 15-20 cm 
yüksekliğinde başı çevreleyip alına yerleştirilen kartonun üzerine çeşitli 
çiçekler sıkıştırılarak hazırlanan aksesuardır.

Şekke: Alına bağlanan bezin yanaklara denk gelen kısımlardan sarkan 
gümüş veya altın süslerle kaplı yanaklık.

Kaytan: Floş iple yada kesilmiş uzun saçların örülmesiyle yapılan uç 
kısımları gümüşle süslü takıdır.

Kemer: Gaziantep yöresinde bele takılan gümüş, altın kemerler 
modeline göre hasırlı, yapraklı, savatlı, koruklu, fişekli kemer vb. adlar 
alır.

Halhal: Zincir üzerine altın veya gümüş sallantıları olan ayak bileğine 
takılan bileziktir. Genellikle Barak bölgesinde kullanılır.

Çalma: Gümüş zincir üzerine alim veya bronz paraları olan taç/fes 
üzerine takılan süstür.

Hamaylı: Boyuna takılan silindir şeklinde altında gümüş pullar sarkan 
kapaklı takıdır.

Erkek Kıyafetleri
A) Başa Giyilenler
Erkekler başlarına fes, külah, terlik giyerler, sarık sararlar. Fesler Tunus 

fesi, başlıklı fes, hasırsız fes şeklinde olurdu. Yarım daire şeklinde yuvarlak, 
tepesinde iki cm çapında bir ilmik bulunan Tunus fesine köylüler gökçük 
derdi. Bu feslerin kalın, ipekten, mavi püskülleri vardı. Çoğunlukla yaşlılar 
giyer ve üzerine sarık sararlardı. Hasırsız olan feslerden kısa boylusunu 
devlet memurları giyerdi. Külahlar yarım daire şeklinde keçeden yapılırdı, 
sivri cinsleri de vardı. Terlik alttan giyilen patiskadan yapılmış bir başlıktır. 
Çoğunlukla terliklerin üzerine sarık sarılırdı. Sarıklar; “beyaz tülbent”, 
“abani”, “yeşil”, “poşu”, “kuşak”, “çember” olarak isimlendirilirdi. Beyaz 
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tülbent daha çok hocalar, “abani”, esnaf; “yeşil” tarikat mensupları; “poşu”, 
yolcu ve köylüler, “çember”i ise diğer insanlar kullanılır.

B) Sırta Giyilenler
Köy ağalarının giydiği dize kadar uzanan, yakası dönme sako, ulema 

sınıfının giydiği yenleri oldukça geniş cübbe, derviş ve hocaların giydiği 
sarı, beyaz, pembe ve mavi renklerde olabilen hırka ve aba eski Gaziantep 
kıyafetlerindendir.

Çobanlar tarafından giyilen kolsuz keçeden yapılmış yamçılan, kuzu 
derisinden kürkler, kolsuz, saltab, göğsü sırma işlemeli cepken, eskinin en 
göz alıcı kıyafetlerindendir.

Zubun (zıbın) önü açık ve kapalı zıbın üzerinden tele kuşak sarılarak 
giyilir. Siyah ve mavi bezden yapılmış bir şalvar olan çintiyan ucuz olduğu 
için yaygındır. Şalvar da şekil olarak çintiyanın aynıdır. O pahalı olduğu için 
zenginler giyer. Hocalar, dervişler ve şeyhler cübbenin altından giyerlerdi. 
Mavi çuhadan yapılırdı. Uçkurlarının uçları da ipek püsküllüydü. Kıl 
şalvarın daha çok fakirler tarafından giyildiği görülürdü.

Mevleviler ise çulaki kumaştan “çakşir” denilen şalvar giyerdi. 
Tumanlar (donlar) şalvar kadar bol ve topuğa kadar uzundu. Uçkurlu 
olurlardı. Zenginler paçaları süslü zarife işlemeli düğmeli veya bağlamalı 
tumanlar giyerlerdi.

C) Bele Sarılan Kuşaklar
Şal, kemer, Trabulus, kayış kuşak ve bele sarılan herhangi bir şey, şal 

kuşak Acem şalı denen cinsi İrandan gelen, yerli taklitleri de bulunan yün 
veya ipek kuşaklardır. Bu kuşakların arasında tütün tabakası, misvak, 
enfiye kutusu gibi şeyler saklanır. Kemer 10 cm ve enine sık dokunmuş, 
yün ve ipekli bir kumaştır. Kemerler kırılmadan bele birkaç dolan dolanır, 
ucu arkaya sokulur.

Bakkallar saya kuşağı, çocuklar ve fakirler gelişigüzel bir basma parçası, 
bir ip veya başka bir şey bağlardı, kasaplar bellerine palaska, enli kuşak 
bağlarlar, bu kuşağa zincirle bir de masat asarlar. Şehirliler acem kuşağının 
üstüne bir de palaska bağlarlardı.

Çorap: Sırasına göre önce çoraplar giyilir. Çorabın eskiden pek 
kullanılmadığı belirtilmiş günümüzde hazır alınanların yanısıra elde 
de örülen çoraplar kaba dokunmuş ise bağcıkla bağlanır. Koncu bacağı 
saracak şekilde örülenler bağlanmadan kullanılırlar.
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Don/Ak Tuman: Beyaz hasa veya kahke bezinden dikilen don/tumanın 
boyu ayak bileğine kadar uzundur. Don ağdan paçaya doğru daraltılarak 
kesilir, üçgen şeklinde kesilen ağ parçası olan peykin sivri ucu parçalara, 
geniş ucu ağa gelecek şekilde dikilerek ağa bolluk kazandırılır.

Şalvar: Siyah, kahverengi ve mavi bezden ya da çuhadan dikilen 
şalvarlar model ve dikişine göre çeşitli adlar alır.

a. Normal şalvarı: Siyah ve mavi bezden dikilen Çintiyan şalvar, ucuz 
olduğu için kullanımı yaygındır.

b. Yarım Halep şalvarı: Paça (malak / balak) kısımları dar, ağ bolluğu 
dizden aşağı inmektedir. İnce zarif olduğu için tercih edilir.

c. Tam Halep şalvarı: Bu şalvan daha çok kabadayılar ve çiftlik ağaları 
tercih etmektedir.Ağ bolluğu dizden yukarıdadır ve paçalar boldur.

Ak Köynek/Köynek: Kahke bezinden veya hasadan dikilen ak 
köyneğin boyu diz kapağına kadar uzundur, yanlara bedeni genişletmek 
için kol altından itibaren etek ucuna kadar genişleyen ek parça dikilir.
Kolların uçlarına manşet (kapak) dikillir, kapakların üzeri işlenenleri de 
vardır.

İşlik/Mintan: Elif  beldesinde ve köylerde mintana işlik adı verilir.Hakim  
yakalı, uzun kollu, kol uçları manşetlidir. Kollar oyularak eksildiğinden 
genişletmek için ek parça konmaz, işliğin boyu göbek hizasındadır.

Barak köylerinde de mintandan önce işlik giyildiği tespit edilmiştir.
İşlik kolsuz, önden düğmeli ve boyna paralel ‘0’ kesimli, gömlek yakalı 
ya da yakalıdır. Mintan, beyaz üzerine mavi çizgili ketenden dikilir. Boyu 
kalça hizasındadır ve ön kısım 4-5 adet düğme ile kapatılır. Göğüste her 
iki tarafta cep vardır.

Kapaklı Zubun: Barak köylerinde giyilen kapaklı zubunun boyu ayak 
bileğine kadar uzundur. Şam topu adı verilen beyaz üzerine mavi çizgili 
ipekli kumaşdan dikilir. Yaka boyuna paralel ‘0’ kesimlidir.

Merkezde de kapaklı zubun giyilmektedir.Ön kruvaze kapanır, yırtmaç 
dizden aşağı etek ucuna kadardır, alta beyaz don giyilir.

Cepken: Kaşeden dikilen cepken, yelek üzerine giyilir. Koyu renkler 
tercih edilir. Zubun tarzı kesimli ve yanları dikişsizdir. Kol boyu dirsek 
hizasındadır. Kol altı ve bedende açılan yırtmaçlarla hareket rahatlığı 
sağlanır.

Abe/Aba: Kilim tekniği ile motifli dokunan bir giysidir. Yörede halk 



782

arasında bilinen aba çeşitleri; siyah abe, boz abe, sırmalı abe, hemus 
abesidir.

Sako: 1880’li yıllarda istanbul’da moda olan ‘İstanbulun’ adı verilen 
diz kapağına kadar uzun, dik yakalı yada erkek yakalı uzun kollu cekete 
yörede verilen addır. Sako, hemen bütün köylerde ve merkezde dış giyimde 
görülen bir giysi türüdür.

Kuşak: Bele şal, Trablus, bayaz ve boncuklu siyah kuşak sarılır. Şal 
kuşak; yerli şal ve acem şah olmak üzere iki çeşittir. Yerli şal Gaziantep’te 
dokunur, diğerleri ithal edilir.

Trablus kuşak, beyaz sarımtırak renkte iplerle dokunan kuşaktır. Bu 
kuşağı erkekler ve yaşlı kadınlar bellerine bağlarlar. Bağlanırken kumaş 
kıvrımlar oluşturulur. Görünüşü güzel olan bu kıvrımlara para kesesi, 
köstekli saat vb. eşyalar konarak kullanılır.

Ayrıca cep görünümlü birkaç katlı kemere tütün kesesi, enfiye kutusu 
konur.

Ayrıca “Guburluk” adı verilen ve deriden yapılan içi cüzdan şeklinde.
tütün ve para konan kemer takılır.

Baş Giyimi: Barak bölgesinde yağlık adı verilen beyaz yünden dokunan 
150 x 150 cm ebatında bir örtü kullanılır. Ortadan ikiye üçgen olarak 
katlanan örtü çene altından çapraz yapılır, ensede bağlandığı gibi hava çok 
soğuksa burnun ucundan kapatılarak da kullanılır. Buna erkek keçiği adı 
verilir.

Barak köylerinde damadın başına “altuniye poşu” ya da “dehrebiye 
poşu” bağlanır.

Dere köylerinde damat basma hasa bezinden üzeri kirpi oku ve ot 
ipeğiyle işlenmiş terlik giyer.

Alın kısmına altuniye poşu veya kesirevan poşu bağlar, yerli köylerde 
damat başına kirpi oku ile işlenmiş çete terliği adı verilen başlık türü 
giyilir. Terliğin üzerine kefiye sarılır. Kefiyenin püskülü arkadan sırta 
doğru sarkar. Merkezde işlemeli terliğe rastanılmamış, püsküllü kırmızı 
fes giyildiği tespit edilmiştir. Sağ taraftan sarkan püskül, boyun hizasına 
kadar iner.

Külah: Yarım daire şeklinde keçeden yapılır ucu sivri olanları da vardır.
Üzerine renkli poşu veya kefiye bağlanır.

Yemeni: Ayağa giyilen yemeniler (yimeniler) çok çeşitlidir. Daha çok 
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kulaklı yemeni, Halep, annubi, kara yemeni (sızılı yemeni), gül şeftali 
yemeni giyilir. Gaziantep’te yemeniciliğe “köşkerlik”, yemeni ustalarına 
“köşker ustası”, yemenicilere de “köşker” denir. Köşker kelimesinin aslı 
Farsça ayakkabı yapan anlamına gelen “kefşger”dir. Köşkerlerin yapım 
ürünleri yemeniler; “postal”, “edik”, “lapçin” ve “karçın” adları verilen 
ayakkabılardır. Yemeniler şekil bakımından 5 çeşittir:

Halebi: 1. Annabi ve gül şeftali renginde olur. Burnu yukarıya doğru 
kıvrıktır ve kulaklıdır. Köylüler tarafından tercih edilir.
Merkup: 2. Bu da Halep ve Arap kökenlidir, burun kısmı yuvarlaktır.
Daha çok şehirde, sosyal düzeyi biraz yüksek olan kişiler tarafından 
giyilir.
Burnu sivri:3.  Bunun da burnu yukarıya doğru kıvrıktır.Yüzü, kulağı, 
rengi Halebi gibidir. Yine köylüler tercih eder.
Kulağı uzun: 4. Halebi benzeri ve burnu sivrimsidir. Şehirde giyilir.
Eğri simti: 5. Köylü kadınlar tarafından tercih edilir, gül şeftali 
rengindedir.

Gül Şeftali: Kabadayılar ve zenginler giyer. Ancak maddi durumu iyi 
olanlar özel günlerde kullanır.

Kulaklı Yemeni: Kırmızı ve siyahı vardır. Arkası yukarı doğru sivridir.
Esnaf tarafından tercih edilir.

Kapkap/Habbap: Kışın giyilen tahta ayakkabıdır. Kadın habbapların 
kenarlarındaki gümüş çıngıraklar yürürken hoş bir ses çıkarır. Ceviz taban 
üzerine sedef kakmalı kapkaplar da yapılır.

Lapçın: Bir çeşit mestir.

Postal: Bostancılar ve köylüler giyer.

Edik: Yapılış ve renkleri bakımından birkaç çeşidi vardır; “sarı edik”, 
“annubi ediği”, “diz ediği” “gül şeftali edik” gibi.
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DOKUMA ÖRNEKLERİ

(RESİM-1)

“KUTNU” KUMAŞ ÖRNEKLERİ

“ALACA” KUMAŞ ÖRNEKLERİ

“MECİDİYE” KUMAŞ ÖRNEKLERİ
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(RESİM2-b)

Et Köyneği

İç Köyneği

(RESİM2-c)



788

(RESİM 4-a)
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İşlemeli Kadın Tumanı

Kutnu Tuman
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Güllü Uçetek Entari

Gümüş Kemer Kuşak
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Gallabiye

Önlük
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Fermene (Nizip İlçesi-Adak Köyü)

Suri Fes
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Taç/Fes

Şekke

Çalma
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