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NÂBÎ DİVANINDA KIYAFET VE KUMAŞ ADLARI

ONUR, Esra
      TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Divanlar, şairlerin yaşadıkları yüzyıla tuttukları aynalardır. Mecaz ve 

istiarelerin arkasına gizlenmiş olsa da dikkatle bakınca devrin yaşantısı, 
toplum hayatı, giyim-kuşam alışkanlıkları ile ilgili zengin malzeme barın-
dırdıkları görülür. Bu eserleri inceleyip ele alarak yazıldıkları döneme ait 
birçok bilgiye sahip olabiliriz. Çünkü yazar ve şairler mutlaka yaşadıkları 
dönemi eserlerine yansıtmakta ve bu sayede hem dönemlerine hem de ge-
lecek kuşaklara önemli bilgiler bırakmaktadırlar. 

Bildirimde, 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başlarında yaşamış 
olan divan edebiyatının önemli isimlerinden Nâbî’nin Divanı’nda geçen 
giyim kuşamla ilgili unsurlarla kumaş adlarını araştırıp sunmaya çalışaca-
ğım. Nâbî Şanlıurfa’da doğmuş, İstanbul’a gelmiş, daha sonra Edirne ve 
Halep’te hayatını sürdürmüştür. Geniş bir coğrafyada uzun bir ömür sür-
düğü için şiirlerinde bu yörelerle ilgili zengin motifler bulunacağı açıktır. 
Bildirim bu çerçevede olacaktır. 

Nâbî Divanında kıyafet ve kumaş adları sık olarak geçmektedir. Şair ya 
doğrudan kıyafet ve kumaş adlarını vermekte ya da bunlarla ilgili deyim 
ve mecazlarla şiirlerini zenginleştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nâbî,  Nâbî Divanı, kıyafet, kumaş.

ABSTRACT
Divans are mirrors to the century in which the poets lived. We are able 

to reach resourceful materials which show the lifestyle of the period, the 
social life and the clothing habits although these are hidden between the 
lines with metaphors. We gain a lot of information about the period in 
which these works were written by analyzing them because all the poets 
reflect traces of their time and as a result, thanks to their works they leave 
important information to their own period and to the future generations. 

In my presentation, I would like to try to present my research about the 
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characteristics and the clothing styles which take place in Nâbî’s Divan 
who was one of the most important poets of divan literature and who lived 
in the second half of the 17th century and the beginning of the 18th century. 
Nâbî, was born in Şanlıurfa, then came to İstanbul and after that continued 
his life in Edirne and Halep. Due to the fact that Nâbî led his life in a 
large geographical area, it is clear that we will find many motives of these 
districts. My presentation will be according to this point of view. 

Clothing and fabric names are freguently used in Nâbî’s Divan. The 
poet either uses the clothing and fabric names straightly or uses different 
sayings or metaphors about these in order to make his poems richer and 
more colourful.

Key Words:  Nâbî, Nâbî’s Divan, clothing, fabric.

-----

Nâbî, 1642 yılında Urfa’da doğmuş ve 1712’de İstanbul’da vefat et-
miştir.(Mengi,2000; 194) Nâbî, “Hîkemi Tarz” adı verilen anlayışın tem-
silcisi olarak kabul edilir. ( Bilkan, 1997: XX) Nâbî, coşkun ve lirik şiir-
ler yazabilecek bir yaratılışta değildi. O, daha çok düşünen ve toplumun 
genel gidişini gören ve ondan muztarip olan bir insandı. Yeni bir şiir tarzı 
için gözlerini İran’a çevirdi ve kendi mizacına uygun şiiri orada buldu: 
Saib’in şiir tarzı… Düşünceye, hikmete önem veren bu söyleyiş biçimi 
Nâbî’de Türkçe ile mükemmel bir anlatım gücü kazandı.( Kaplan, 1995; 
26) Nâbî’nin “hîkemî” bir şiir telakkisine sahip olmasını, 17. yüzyılın sos-
yal ve siyasi durumu içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Gerileme 
döneminin bütün özelliklerinin yaşandığı bu dönemde, tam altı padişahın 
saltanatını gören şair, Osmanlı düzeninin yavaş yavaş sarsıldığını bizzat 
müşahede etmiştir. Bu bakımdan Nâbî’nin şiir anlayışının şekillenmesinde 
dönemin sosyal ve siyasi etkisi büyük rol oynamıştır.( Bilkan, 1997: XX-
XXI ) Döneminin önde gelen şairleri arasında yer alan Nâbî’nin bir çok 
eseri vardır. Bu eserlerden manzum olanları; Türkçe Divanı, Farsça Di-
vançesi, Hayriyye, Hayrâbâd, Terceme-i Hâdis-i Erba’în ve Sûr-nâme’dir. 
Mensur eserleri ise; Fetih-nâme-i Kamaniçe, Tuhfetü’l-Harameyn, Zeyl-i 
Siyer-i Veysî ve Münşeat’tır. (Mengi, 2000: 194-195) 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, ömrünü Urfa, İstanbul, Edirne ve 
Halep’te geçiren Nâbî’nin dönemindeki toplumsal yaşantı ve olayların 
izlerini eserlerinde görmek mümkündür. Biz onun eserlerine bakarak 
o dönemin toplumsal yapısı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bu sebeple 
“Nâbî Divanında Geçen Kıyafet ve Kumaş Adları” isimli bu bildirimizde 
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Nâbî’nin divanında yer alan kıyafet ve kumaş adlarından yola çıkarak o 
dönemin giyim kuşam anlayışı hakkında bir sonuca varmaya çalışacağız. 

Yüzyıllarca geleneksel çizgisini korumayı başarabilmiş Osmanlı kadı-
nının giysisi hakkında bilgi edinebilmek için; minyatürlü yazmalar, hü-
kümler, kanunnameler, tereke defterleri, vb. gibi yerli kaynaklar ile yaban-
cı gezginlerin seyahatnamelerine ve gravürlere bakmak gerekir. Sokak ve 
ev giysisi olarak iki bölümde incelenebilecek kadın giyim tarzı yüzyıllara 
göre genel özelliklerini zedelemeyecek küçük farklılıklar gösterir. (Gürtu-
na, 2002: 909) Erkek giysilerinde de benzer bir durum olduğu söylenebilir. 
Yukarıda sayılan bu kaynaklara divan ve mesnevileri de katabiliriz. Divan-
lar ve mesneviler Osmanlı toplumunun kadın ve erkek giysileri hakkında 
zengin malzemeyi içermektedir. 

Biz bu düşünceden yola çıkarak Nâbî divanını tarayıp kıyafet ve kumaş 
adlarını tespit ettik. Bildirimizde, divanda geçen kıyafet ve kumaş adlarını 
alfabetik olarak sıralayarak tanıtacak, daha sonra şairin giysi ve kumaş ad-
larını nasıl kullandığına bakarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. 

Kıyafet ve Kumaş Adları 
ABÂ: 1)Yünden mamul ma’ruf kaba kumaş. 2) Bu kumaştan mamul 

üstlük, ruba, hırka. (Sami,1989: 925). Yünden yapılmış kaba kumaş. Bu 
kumaştan yapılmış uzun hırka. (Toven, 2004; 3) Malum kalın sof, kaba 
çuha, kalın abâ. (Toparlı, 2000: 539) Yünden dövülerek yapılmış bir çe-
şit kaba kumaştır. Edebiyatta daha çok kumaştan yapılmış üstlük ve hırka 
anlamında aba şekliyle kullanılmaktadır. Dayanıklılığından dolayı derviş-
lerin devamlı giydikleri bu kumaşın rengi çok defa beyaz olur. Asıl aba 
bütün vücudu örtecek kadar geniş, yakasız ve kolsuz, ayaklara dek uzanan, 
önü açık bir giysidir. (Pala, 2004: 2) Dervişlerde aşağı tabakadaki ilmiye 
mensuplarının ve medrese talebesinin giydikleri palto nev’inden bir elbise 
adı idi. (Pakalın, 1993; 1) Küçük esnaf ve ayaktakımı ile dervişler, hâli 
vakti yerinde olduğu halde yaradılışı dervişâne kimseler tarafından giyilir-
di. Abadan şalvar, potur, cebken, salta, yelek, cübbe, yağmurluk, mest ve 
terlik yapılırdı. Kalın kumaş olan abadan ne yapılırsa hepsi kışlık idi; orta-
lık soğumaya başlayınca “Abaları sandıktan çıkarmalı!..”denilirdi. Servet 
sahibi kibar kimseler nazarında aba giymek yoksulluk alameti sayılırdı. 
(Koçu, 1967: 7)  

Aşağıdaki beyitte şair, aba yakasındaki gümüş süsü divane kişinin boy-
nundaki zincire benzetmektedir: 
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Sîmden pîrâye-i dûş u girîbân-ı abâ
Farkı yokdur gerden-i dîvânede zencirden (G. 644/3)
Dîvânenin boynunda, gümüşten omuz süsü ve aba yakasının zincirden 

farkı yoktur.

Aşağıdaki beyitte aşığın nasipsizliği çarpıcı bir biçimde dile getirilmiş-
tir. 

Eylerse heft câmesini pare pare çerh

Girmez gedâ-yı aşk eline bir abalıcuk (G. 392/3) 

Gökyüzü yedi elbisesini parça parça etse de aşk dilencisinin eline bir 
aba yapacak kadar (kumaş ) geçmez. 

Atlas: Tüysüz ve parlak dimek olan “Talas”dan. Yüzi ipek ve tersi pa-
muk maruf bir cins kumaş. (Sami, 1989: 126) kalın sandal, sündüs, perend, 
diba enva’. Hind atalarından gelen bir nev. Sırmalısı istebrak istufaya an-
dırır dibac. (Toparlı,2000: 27) İpekten dokunmuş esvablık bir kumaş olup 
al, mavi, yeşil, sarı daima düz renklidir ve üzerinde hiçbir tezyini motif 
bulunmaz. (Koçu, 1967: 17) 

Aşağıdaki beyitte ele geçirilen fırsat şair tarafından atlas gibi kıymetli 
olarak değerlendirilmiştir. 

Ey iden câme-i atlasla tefahur gözin aç 
Sana atlas görinür berg-i hakir-i fursad (K. 2/18 ) 

Ey atlas elbise ile övünen gözünü aç, değersiz fırsat yaprağı sana atlas 
görünür. 

Kalaylı Ahmed Paşa’nın vezirlik altın mührü gökyüzünün atlas elbise-
sine düğme olmaya layık görülmüştür:

Kimisi dir tüğme-i zerrîn
Câme-i atlas-ı sipihre seza (T. 82/29 )

Kimisi bu altın düğme gökyüzünün atlas elbisesine layıktır der. 

Aşağıdaki beyitte fakirliğin zenginlikten daha çok ruha yakın olduğu 
atlas ve kirpas kelimelerinin mecazlı kullanımıyla ifade edilmiştir:

Fakr olur nazikter ruha gınadan Nâbîyâ
Dûrterdür câme-i atlas tene kirpastan (G. 549/7) 

Ey Nâbî fakirlik ruha zenginlikten daha yakındır; atlas elbise tene as-
tardan daha uzaktır. 
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Burka: Yüz örtüsü, baş bezi, tutuk. (Toparlı, 2000: 570) Peçe, yüzörtü-
sü  (Toven, 2004: 90) Peçenin Arapçası; eski metinlerimizde peçe karşılığı 
olarak çok rastlanır; bazen herhangi bir sebeple yüzünü göstermek isteme-
yen erkekler de yüzlerini bir bez ile örterler ve sadece gözlerini açıkta bıra-
kırlardı, onlara da “burka” denilir idi ki zamanımızın maskesi karşılığıdır. 
(Koçu, 1967: 46) 

Aşağıdaki beyitte Nâbî, burka kelimesini mecazî anlamda lütuf yüzü-
nün örtüsü olarak kullanmaktadır:

Âsâr-ı kahr bürka’-ı ruhsâr-ı lutfdur
Âteşdür iltiyam-resân-ı refû-yı zer (G. 155/5) 

Kahır eserleri iyilik yüzünün peçesidir; sararmış yarayı iyileştiren ateş-
tir. Altının madenden çıkarılması da ateşle yapılır. 

Bürnüs: Arapların üstten giydikleri bir giyecek. (Devellioğlu, 1996: 
119) başlıklı (kukuletalı) maşlah. Bornus da denilir. Daima beyaz yünlü-
den kesilir yapılır bir arap üstlüğü (pardösüsüdür); bir kenarı giyecek olan 
omzundan ayak bileklerine hatta topuk hizasına kadar boğça gibi dört kö-
şeli bir kumaş parçasından ibarettir: üste gelen kenarın ortasına bir başlık, 
kukuleta eklenmiştir ve iki yan kenarlarında da kol geçecek birer delik 
vardır; kollar bu deliklerden geçirilir, başa kukuleta geçer yani burnus gi-
yilmezde insan burnusa sarınır; pelerin gibi.   (Koçu,1969: 47)

Gebrâne giydi bürnüs-i hâkisteri hezâr
Çekdi zebâna hırmen-i âteş-nümâ-yı gül (G. 489/11) 

Bülbül Mecusi gibi kül bornozunu giydi; ateş gösteren gül harmanını 
dile çekti. Yani ateşli namelerle örttü.

CÂME: Sevb, libas, esvab.(Toparlı, 2000: 573) Ruba, elbise, çamaşır. 
(Toven, 2004: 94) Farsça isim, arkaya giyilen şey, libas, esvab. Zamanı-
mızda hiç kullanılmıyor. (Koçu, 1967: 49) 

Nâbî divanında câme kelimesi çok sık geçer. Şair bu kelimeyi elbise 
anlamıyla ve mecazlı olarak çeşitli şekillerde kullanılır. Câme kelimesini 
elbise anlamında (Mesnevi 7/249, T. 26/3, G. 136/7, G. 158/1, G. 409/3, G. 
511/1, G 650/1, G. 714/6, G. 805/5, G. 824/8, Elgaz 20,3–6, Muammeyat 
2–23, Metali 37) kullanmıştır. Aşağıda bu kullanımla ilgili iki örnek sun-
makla yetiniyoruz: 

Murâd azadelikse ey gönül geç câme kaydından
Tamâm-ı ‘ömre dek bir câme besdür serv-i âzâde (G. 782/3)
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Ey gönül, amaç azad olmaksa elbise bağından geç; azad serviye ömrü 
boyunca bir elbise yeter. 

Cismün yeter âlûde-i çirk-i günah itdün
Câme lekeden hıfz olunur ‘âriyet olsa ( G. 678/ 8 ) 

Yeter cismini günah pisliği ile kirlettiğin, elbise emanet olsa lekeden 
korunur. 

Nâbî, elbise çeşidi olarak atlas elbise( T.82/29), divan kâtiplerinin el-
bisesi ( Mesnevi 8/156), came-i Mısrî, kâbâ-yı Acemî ( G.861/10), câme-i 
îyd ( bayram elbisesi) (Muammeyat 53)’e şiirlerinde yer verir. 

Nâbî divanında elbise renklerinin kullanımına şu örnekler verilebilir: 
Siyeh câme (K.2/80), câme-i atlas (mavi elbise)(K.2/18), câme-i rengin 
(renkli elbise) ( K.10/40; Kıta 108/3), câme-i zertâr (altın işlemeli elbise) 
(G.37/3; G.199/2), câme-i sîmin-nitâk (gümüş işlemeli elbise)(G.100/4), 
âteşin câme ( kırmızı elbise) ( G.482/4), gülgûn câme ( gül renkli elbise) 
(G. 571/ 3-G.851/2), câme-i yek-reng (Sebeb-i Telif-i Divan 1; G.216/3) 
câme-i diger-gûn  (renk değiştiren elbise) (Elgaz 8/4). 

Câme kelimesini mecazi olarak şu biçimlerde kullanmıştır: câme-i dil-
hâh( gönlün istediği elbise) (K.1/101), câme-i sîm-âb(cıva gibi elbise) 
(K.11/6), şuleden câme (K.24/36), câme-i cürm (günah elbisesi)(kıta’at 
36/2), câme-i a’mâl (ameller elbisesi)(G.120/4), câme-pûş-ı lerziş (tit-
reme elbisesi giymiş) (G.127/5), câme-i hatır (G.339/7), câme-i cürm-i 
‘usât(günah elbisesi) (G.373/4), câme-i cism (G. 511/2), câme-i tabir 
(ifade elbisesi) (G. 549/5;G. 94/1), câme-i mercan (G.572/5), câme-i sad-
reng-i gaflet (gafletin yüz renkli elbisesi) (G.821/3), câme-i hesti(varlık 
elbisesi)(G.854/4), camdan câme (T.30/19), câme-i kadd-i kabul (be-
ğenilen mana elbisesi) (T.31/5), câme-puş-ı ümid(umut elbisesi giymiş)
(T.53/4), câme-puş-ı rûz (gündüz elbisesi giymiş) (T.81/4).

‘Aceb mi câme-pûş-ı lerziş olsa dîde bakdukca
Letafetden ten-i nâzikterinde pîrehen ditrer (G. 127,5) 

Nâbî divanında câme ile ilgili birkaç deyim örneği de yer almaktadır: 
câme-i gayrı bozup ‘anteri yapmak ( başkasının elbisesini bozup entari 
yapmak) (G.550/5), câme-i na-dûhtenin dâmânın öpmek (kazanılmamış 
elbisenin eteklerini öpmek) (G. 569/2).

Cîb(Ceyb): Cep. Elbisenin önemli unsurlarından olan cep Nâbî diva-
nında çeşitli anlamlarda karşımıza çıkar: 

Gavvasın cîbi (ma’na dalgıcının cebi, şairin cebi) (G.48/14), cîb-i 
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ümîd (G.66/5), cîb-i hezâr-âşnâ-yı gül (bin tanıdıklı gülün cebi) (G. 
489/3), cîb-i  nevâziş(okşama cebi) (G.516/3), Cîb-i gedâ (dilenci cebi), 
cîb-i ‘amîk-i kibâr (büyüklerin derin cebi) (G. 700/5), cîb-i ‘adû (düşma-
nın cebi) (Kıta 11/38).

Aşağıdaki beyitte Nâbî, “gönül gamın pençesinde cebini yırtarken sev-
giliyi görünce inkar eteğine yapışmış” diyerek dil ceybi tamlamasını kul-
lanmıştır:

Dil ceybini çâk eyler iken pençe-i gamda
Yâri göricek dâmen-i inkâre yapışmış (G.349/2) 

Şu beyitte de, “yırtılma konukevinde sıkıntı çeken sadece cep değildir, 
meğer etekte zulüm dikeninden rahat değildir” demiştir. 

Dâmen meger asûde midür hâr-ı sitemden
Mihmânkede-i çâk hemân ceyb degüldür (G. 122/4) 

Cübbe: İlmiye kıyafetinde biniş altına giyilen üstlük libas ki tarca olup 
bunun kısasına abdestlik dirler. (Sami, 1989: 470) Mintan yakası gibi iki 
santim kadar yumuşak yakası vardı. Dizden aşağı gelecek derecede uzun 
ve düzdü, kolları sade idi. (Pakalın I, 1993: 311) Arabca isim; en üste 
giyilen geniş ve bol elbise. Medrese softaları ile cami ve mescidlerdeki 
hademe-i hayratın giydikleri bir üstlüktür. Cübbe ile beyaz tülbend sarık, 
ilmiye sınıfına, medreselilere bir âlamet-i farika, nişan, damga haline gel-
mişti. (Koçu, 1967: 57-58) 

Nâbî, divanında cübbe’ye bir kere yer vermiştir. (Makale 9/101) 

Dâmen: Etek, elbisenin eteği, dağın eteği. 
Nâbî, divanında dâmen ve dâmân ile ilgili birçok mecaz ve deyim kul-

lanmıştır. Önce kelimenin sözlük anlamıyla kullanılışına örnek beyitlerin 
numaralarını sunuyoruz:

G. 22/1, 34/5, 49/6, 71/1, 84/4, 96/2, 122/4, 130/3, 248/2, 282/6, 289/7, 
309/3, 327/5, 349/3, 374/8, 402/6, 405/1, 411/2, 435/5, 448/7, 453/2, 509/1, 
526/2, 543/7, 569/7, 595/3, 613/5, 630/1, 643/1, 654/2, 689/7, 704/2, 720/6, 
740/2, 754/9, 774/8, 782/5, 788/4, 828/1, 860/6, 879/1, 882/4; Tahmis 5/
III/2, Mesnevi 3/20, 4/6, 7/153, 7/255, 9/75; Kıt’a 3/30, 7/48, 10/11, 12/35, 
12/44, 15/107; Tarih 1 / 2, 8/5, 68/11, 120/3; Muamma 4, 55, 56, 65, 99, 
111,135, 154; El-Metali 33, 41; Rubai 118/4, 156/2; Kıta’at 67/4,  69/1, 
106/1. 

Aşağıda dâmen kelimesinin kullanımına örnek olarak üç beyit sunuyoruz:
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Döküldi pâyına uşşâk o serkeşüñ Nâbî
Bahar var mı ki dâmânına hazân düşmez ( G. 327/5) 

Ey Nâbî, o serkeş sevgilinin ayağına âşıklar döküldü; eteklerine sonba-
har düşmeyen bahar var mı? 

Olmaz güsiste dâmeni dest-i hayâlden
Ol mâh-pâre ben dahı bilmem nem oldugın ( G. 613/5)

O ay yüzlünün ben de neyim olduğunu bilmem ( fakat) eteği hayal elin-
den gevşemez. 

Gördüm gül-i ter mahkeme-i sahn-ı çemende
Dâmânumı çâk itdi deyu hâre yapışmış ( G. 349/3) 

Taze gülü çimenlik mahkemesinde eteğimi yırttı diye dikenin (yakası-
na) yapışmış gördüm. 

Nâbî divanında dâmân ( dâmen ) kelimesi ile yapılan terkipler şu şekil-
dedir:

Dâmen-i ‘âli-câh (K.13/77): Yüksek makamlının eteği; dâmen-i 
asmân (Mesnevi III/17): Ufuk; dâmen-i âyîne (Muamma 150): Aynanın 
eteği; dâmen-i baht (G. 110/2): rüzgarın eteği; dâmen-i berg (G. 687/4): 
Yaprağın eteği; dâmen-i çeşm (G.689/3): Göz eteği, göz ucu; dâmen-i dil 
(G. 268/6, 173/5, Mesnevi 1/86, Rubai 24/2): Gönül eteği; dâmen-i dîvâr 
(G. 673/5): Duvar eteği; dâmen-i eş’âr (G. 380/5): şiir eteği; dâmen-i 
endişe (G.577/1, 390/2):Düşünce eteği; dâmen-i evrâk (G. 561/2): yap-
rakların eteği; dâmen-i felek (G. 780/4): ufuk; dâmen-i ferağ (G. 377/2): 
Vazgeçme eteği; dâmen-i feryâd (G. 622/2): Feryat eteği; dâmen-i gül 
(G. 832/3): gülün eteği; dâmen-i gül-gonca (G.779/3): Tomurcuk gülün 
eteği; dâmen-i gonca (Rubai fikafiyetis’sa): tomurcuk eteği; dâmen-i 
hafâ (G.850/7): Gizlenme eteği; dâmen-i hâhişgeri (metali 48): istek ete-
ği; dâmen-i hırman (G.34/10): Mahrumiyet eteği;  dâmen-i hilâf( Mu-
amma 156): Aykırılık eteği; dâmen-i hurşid ü mâh (Muamma 57): Ay ve 
güneşin eteği; dâmen-i huş(Rubai 38/1): Akıl eteği; dâmen-i mamure-i 
ihlas(G. 361/3): Samimiyet mamuresinin eteği; dâmen-i ismet (G. 345/3): 
İffet eteği; dâmen-i inkâr (G.349/2): İnkâr eteği; dâmân-ı kanâat( 
G.26/8): Kanaat eteği; dâmân-ı nigeh (G. 555/2, Rubai 162/2): gözucu; 
dâmen-i mahabbet (Kıta 99/1): Aşk eteği; dâmen-i mahşer(G.787/3): 
mahşer eteği; dâmen-i maksud (G. 528/1): İstek eteği; dâmen-i mesa-
hif (G. 104/1): Mushafların eteği, Kur’an sayfasının ucu; dâmen-mest 
(G.21/5): Sarhoş etekli; dâmen-i minâ (G.7/1): Kadehin ağzı; dâmân-ı 
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nesim (Müfredat 37): Rüzgarın eteği; dâmen-i rahmet (G.22/5): Rahmet 
eteği; dâmen-i sahra (G.755/4, 716/2, 6/1): Çölün eteği(kıyısı); dâmân-ı 
şeb-i târ (G.314/7, Müfredat 28): Karanlık gecenin eteği; dâmen-i tâs-ı 
nühâs (G.578/2): Bakır tasın kenarı; dâmen-i tuğrâ (G. 90/5): Tuğranın 
alt kısmı; dâmân-ı visâl (G. 720/4): Kavuşma eteği (kavuşma); dâmân-ı 
zamâne (Rubai 207/2): Zamane insanının eteği; dâmân-ı zahm (G. 686/2): 
Yara ağzı; dâmen-i zulmet (G. 461/ 5): Karanlığın eteği.

Yapılan terkiplerle ilgili örnek olarak iki beyit sunmakla yetineceğiz: 

‘Âşıkun dâmen-i çeşminde olan eşk o gülüñ
Görünir âyine-i ruy-ı ‘araknâkinde (G. 689/3)

Aşığın gözünün ucunda olan gözyaşı o gül gibi sevgilinin terli yanak 
aynasında görünür. 

Serinde olmayınca sâyesi kim itibar eyler
‘Aceb mi dâmen-i tuğraya rû-mâl etse fermânlar (G. 90/5) 

Fermanlar tuğranın eteklerine yüz sürse şaşılır mı; üstünde (tuğranın) 
gölgesi olmasa kim (fermana) itibar eder. 

Dâmen kelimesi ile yapılan deyimler ise şunlardır: 

Ber-zede dâmânlık (G. 247/2): Eteğini toplamışlık; dâmân-ı çîde (G. 
186/1, 658/5, 669/4): Toplanmış etek;  pây-be-dâmânlıg (G. 731/ 3, 527/3): 
Ayağı eteğinde olmak (sabit olmak); âlûde-dâmân (G. 623/ 7): Eteği bu-
laşık, iffetsiz(kadın); dâmân-ı pâk (G. 588/5): Temiz etek, namuslu; bûs-ı 
dâmân (G. 98/6, 509/4): Etek öpmek; pâk-dâmân (G. 372/3): Namuslu, 
temiz; dâmen-keşide (Muammeyat 21): Elini eteğini çekmiş, münzevi; 
ter-dâmen (Müfredat 63): Eteği yaş, namussuz, bulaşık; dâmen-âlûde-i 
‘isyân (K.2/128): Günahkar; dâmen-keşân (G. 174/4): El etek çeken; 
dâmen be-miyân (K.15/52, Rubai 105/4 ): Eteği belinde; dâmenin bûs 
etmek (G.669/4): Eteğini öpmek; dâmen-çîn (Kıta’at 66/3): Etek topla-
yan, naz eden, nazlanan.      

Destar: Sârık, ‘amâme (Sami, 1989; 609). Başa giyilen takke, fes ve 
emsali şeyler üzerine sarılan sarık mânasına gelen bir tâbirdir. Eskiden 
başta ulema olmak üzere hemen her meslek erbabı başına sarık sarardı. 
Destar evvelleri gelişigüzel sarıldığı halde I. Sultan Ahmed devrinde bir 
takım usule tâbi tutulmuş ve o münasebetle de muhtelif isimler almıştır. 
Kafesi destar, örfi destar vb. (Pakalın I, 1993; 431–432) Kavuk, külah, 
fesin etrafına sarılan sarık; sarığın aydınlar ağzındaki adı. Padişah sarıkla-
rına “Destarı Hümayun” denilirdi. (Koçu, 1967; 87–88) Destar saranlara 
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“nessac” denilirdi. (Pala, 1989; 127) 

Osmanlı döneminde erkek giyim kuşamının önemli öğelerinden olan 
destar, Nâbî divanında çok kullanılan kelimelerdendir. Nâbî destar kelime-
sini, gerçek, mecaz ve deyim anlamları ile kullanır. 

Sarık anlamında: G. 343/1, 473/1, 657/8, 673/3, 799/5, 734/1, 753/4, 
808/5, 848/4, 283/5, 798/2, 489/7, 339/5, 448/3, 314/4, 834/2,  Rubai 4, 
35/4, 58/3, 198/4, Elgaz-Muamma, 54, Lugaz 30/5, Makale 9/101. 

Sarık, mecaz ve deyim anlamlarıyla; zirve-i destar-ı ser-i ragbet ol-
mak  (G.19/2), arayiş-i destar olmak (sarık süsü) (G.213/4), destar-ı iti-
bar (G. 802/1), destar-ı visal (kavuşma sarığı) (G. 747/4), destar-ı suhan 
(G. 553/4), destar-ı irfan (G. 527/5), destar-ı çîre (maharet sarığı) (G. 
507/4) ve destar-ı sun’(san’at sarığı) (G. 375/4) şeklinde kullanılmıştır. 

Seri destardan olmuş yine rindin ‘âri
Kangı meyhanede rehn etdi ‘aceb destarı (El-muamma 52)

Acaba o rind, hangi meyhanede sarığını rehin bıraktı ki başı yine çıp-
laktır

Nâbî divanından sarıkların kırmızı ve siyah renkte olabileceğini öğren-
mek mümkündür: Al-i destar (G.434/1-7); destar-ı siyah (Rubai 22/3). 

Dibâ: Dibâc, kalın canfes. ( Toparlı, 2000; 590) Dallı, çiçekli bir nevi 
ipek kumaş. (Toven, 2004; 146) Altın ve gümüş işlemeli bir tür kumaş. 
(Türkçe Sözlük, 1998; 580) Fransızların “Brocard” adını verdikleri çiçek 
nakışları dokunmuş lüks bir ipekli kumaşın adı ki bazen türlü renklerdeki 
çiçeklerin ipekleri arasına altın teller de atılırdı. (Koçu,1967; 89) 

Aşağıdaki beyitte dibâ kelimesi mecâzi anlamda kullanılmıştır: 

Vezâret kadr-i isti’dâdına şâyeste bir hil’at
Sahâvet dest-i istihkâkına vâ-beste bir dibâ (Tarih 155/2) 

Vezirlik yeteneğinin değerine uygun bir kaftan, cömertlik hak etme eli-
ne uygun bir dibâdır. 

Entari (‘Anteri): Basma, patiska ve kumaş gibi ince bir şeyden mamul 
uzun libas. (Sami, 1989; 171) Kaba ile kaftan arası maruf libas.(Toparlı, 
2000; 136) genellikle tek parçalı kadın giyeceği. Arap ülkelerinde erkekle-
rin giydiği uzun, düz üstlük. (Türkçe Sözlük, 1998; 715) Eskiden üste gi-
yilen iki tarafı yırtmaçlı, geniş kollu, iç etekliği uzun gömlek gibi elbisenin 
adı idi. (Pakalın II, 1993; 541) 
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Câme-i gayri bozup ‘anteri yapmak gibidür
Nazm-ı Türkîye çevirmek ‘Acemüñ güftârın (G. 550/5) 

Nâbî, divanında bir kere yer verdiği ‘anteri kelimesini esprili bir biçim-
de “Acemin şiirlerini Türk nazmına çevirmek başkasının elbisesini bozup 
‘anteri yapmak gibidir” diyerek ifade etmiştir. 

ESVÂB: Sevbler, siyâb, elbise. (Toparlı, 2000; 607) Esvâb Arapça es-
bab demek olan sevb’in cem’idir. (Pakalın I, 1993; 559) İnsanın giyeceği 
şeyler, rubalar. (Toven, 2004; 186)

Nâbî, divanında esvâb kelimesini giysi olarak sözlük anlamında kulla-
nır:

Dâimâ suya girer esvâb ile
Zevk ider ‘âlemde âb u tâb ile (Lugaz 30/7) 

Suya her zaman elbise ile girer, dünyada güzellik ve tazelikle zevkle-
nir. 

Tecerrüd ihtiyâr it ‘aşinâ-yı ‘akl isen Nâbî  
Bu tûfângâh-ı hestî-şûyda esvâbı neylersin (G. 556/5) 

Ey Nâbî, akıllıysan çıplaklığı seç; bu varlığı yıkayan tufan yerinde giy-
siyi ne yapacaksın. 

Ferâce:  Kadınların sokakta yaşmakla beraber giydikleri uzun libas ki 
muhtelif biçimlerde olup en marufunun eteklerle bir boyda yakası vardır. 
Ulemada bulunanların giydikleri pek geniş ve vası kolları yârık bir nevi bi-
niş. ( Sami, 1989; 985) Kolu gayet bol ve yakalı biniş (Toparlı, 2000: 201) 
Çarşaftan evvel kadınların tesettür için giydikleri üstlüğün adıdır. Fera-
celer çuhadan, softan, sonraları aynı zamanda fantezi kumaştan yapılırdı. 
Ferace mantodan hemen hemen farksızdır.(Pakalın I, 1993: 601-602) 

Nâbî ferâce kelimesini sözlük anlamında ve teşbihlerde kullanır. 
(G.160/1, K.17/1, Kıta’at 50/4) Aşağıdaki beyitte Nâbî nazmı siyah ferâceli 
bir güzele benzetir: 

Çekmesün mi dil sevâd-ı ma’niye nazm-ı teri
Yok siyeh ferâceli dûşîze-i nâzikteri  (K.17/1) 

Giribân: Yaka, cep. (Toven, 2004; 236) 

Nâbî, giribân ve yaka kelimelerini daha çok yırtık, yarık anlamları ile 
birlikte kullanır. (G.54/3, 71/1, 81/5, 84/2, 90/1, 205/4, 228/2, 248/2, 254/3, 
275/3, 310/6, 654/2, 762/1, Rubai 3, Mesnevi III/200)
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Fânûs-ı çerh gerdiş eder mâh ‘aşkına
Sad çâk ider zemin yakasın râh ‘aşkına (G. 762/1) 

Gökyüzü fânûsu ay aşkına döner; dünya yakasını yol aşkına yüz parça 
eder. 

Gömlek (Pîrehen): (Aslı “deri” dimek olan “gön”den gönlek ki deri 
üzerine ve çıplak tene giyilir.) Esvabın altından giyilip bedenin yukarı kıs-
mını örten ve ekseriya dizden yukarı kalıp bazende ayağa kadar uzanan 
beyaz ve yumuşak bezden çamaşır, pirehen. (Sami, 1989: 1215) Kız veya 
delikanlı güzel gençlerin âşık gözü kamaşdıran tenlerini örten gömlek, 
âşıkane, rindâne şiirlerde önemli yer alır. (Koçu, 1967: 125) 

Divanda gömlek ve pîrehen kelimeleri gerçek ve mecazi anlamlarıy-
la kullanılmıştır. (G.49/6, 67/1, 127/5, 261/4, 307/4, 314/4, 636/4, 807/2,  
Muammeyat 172) 

Câmesin hâli koyup ‘uryân olup o sîm-ten
Saldı ‘uşşâkın yine gavgâya ol gül-pîrehen (Muammeyat 172) 

O gül gömlekli, gümüş tenli (sevgili) elbisesini çıkarıp çıplak kalarak 
âşıklarını kavgaya saldı. Bu beyitte gül-gömlek muhtemelen sevgilinin ten 
rengi anlamında kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte pirehen kelimesi sabır 
gömleği anlamında mecazen kullanılmıştır: 

Erbâb-ı fenâ pîrâhen-i sabrı ider çâk
Mecnûn-ı melâmet-zededür câmeye sığmaz (G. 307/4) 

Yokluk ehli sabır gömleğini yırtar. O, kınanmışlığa uğramış mecnun 
olup elbiseye sığmaz. 

Harir: İpek. (Türkçe Sözlük I, 1998: 949) bu kelime Nâbî divanında 
bir kez geçmektedir. (K. 2/79) 

Hırka: 1) Bez ve kumaş parçası.2) Dervişlerin giydikleri üst libâsı.3) Cüb-
benin altına veya gecelik entarisi üstüne giyilen dize kadar veya daha kısa 
panbuklu libas. (Sami, 1989: 578) Tarikat mensuplarının giydikleri dikişli ve 
yamalı ve halkın da bu adı verdikleri üst elbisesinin adıdır. Mevlevilerin ki 
ötekilerinkinden farklı olarak kolları uzun ve geniş destegül gibi yakasızdı ve 
göğüs üstüne gelen kenarları iki sıra şeritli idi. Mevlevilerin resmi libası idi. 
(Pakalın I, 1993: 804) Hırka kesiminin hususiyeti kollarının az genişçe, bo-
yun kısmının yakasız ve önden yukardan aşağı bir sıra ilik düğme ile kapanır 
oluşudur. Hırka aslında derviş libası olduğu için dervişliğin sırrı ve hikmeti de 
kanaat ile fakirane yaşamak olduğundan hırka giymek mecazi anlamda teva-
zuu, kanaati ifade etmiştir. ( Koçu, 1967: 129-130)
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Nâbî divanında hırka kelimesi çok sık geçmese de gerçek ve mecaz an-
lamlarıyla bazı beyitlerde karşımıza çıkar. ( G. 246/6, 281/1, 675/4, 764/3, 
El-metali 4, X-18)

Şair, “başını hırkaya çekmek” deyimini ve hırka-pûş (derviş, fakir) ter-
kibini iki kez kullanmıştır. 

Hep gûşumuz pür iden anun güft-gûsıdur
Çeksün serini hırkaya bülbül garîb ise (675/4) 
Kulağımızı dolduran hep onun dedikodusudur; bülbül garipse başını 

hırkaya çeksin. 

Hil’at: Bir büyük tarafından mükâfat olarak birine giydirilen kaftan. 
(Toven, 2004: 276) Kaftan. Padişah veya vezir tarafından beğenilen veya 
yeni bir görev verilen kimseye giydirilen süslü elbise. (Pala, 1989: 230) 
Üste giyilen elbiselerden birinin adıdır. Türkçesi “kaftan”dır. Padişahlar 
tarafından sarayda, sadrazamlar tarafından da Bâb-ı Âli’de giydirilirdi. 
(Pakalın I, 1993: 833-834) 

Nâbî, hil’at kelimesini mecaz ve gerçek anlamlarıyla kullanmıştır. Ger-
çek anlamıyla (Mesnevi 8/152, Tarih 121/11); mecazi anlamlarıyla da, 
hil’at-ı bâl-i melâ’ik (Terkib-i bend 3/4) melek kanadının süsü, hil’at-ı 
münakkaş-târ (Mesnevi 8/ 86); ağaçların yaprak ve çiçek açması, hil’at-ı 
câh (Mesnevi 8/87); makam kaftanı, hil’at-ı nev (Tarih 52/12) Ka’be ör-
tüsü, hil’at (Tarih 155/2) anlamında kullanmıştır. 

‘Aceb mi hil’at-ı bâl-i melâ’ik olsa demi
Minâ’da ol ganemüñ ki ide fedâ-yı hayât (Terkib-i bend 3/4)

Minâ’da hayatını feda eden koyunun kanı melek kanadının süsü olsa 
şaşılır mı? 

Kabâ: Üstlük, libas, cübbe, kaftan (Sami, 1989: 1047) Üste giyilen kaf-
tan nevinden elbisenin adıdır. (Pakalın II, 1993: 112) En basit tarifi ile önü 
daima açık duran kapanmayan kaftanın adıdır. (Koçu, 1967: 136) 

Kabâ kelimesi G. 729/2, 881/1, Mesnevi VII/202, Tarih 105/1 ‘de ger-
çek anlamıyla; ayrıca G. 489/4’te kabâ-yı gül( gül elbisesi), G. 751/4’te 
pejmürde-kabâ (ince tabir olmayan anlam), G. 362/3’te kabâ-yı ber-zede 
dâmân (etekleri toplanmış elbise) şeklinde de kullanılmıştır. 

Şûh-ı gül-çihre-i pejmürde-kabâdur ma’ni
Eger olmazsa karîn nâzikî-i ta’bîre (G. 751/4 )
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Ma’na eger ifade inceliğine yakın olmazsa pejmurde elbiseli, gül yüzlü 
oynak bir güzeldir. 

Kâlâ: Kumaş, meta(mal), mefruşat ve melbusata (elbiseler) ait eşya. 
(Toven, 2004; 344)  Nâbî divanında kâlâ kelimesinin genel olarak mecazi 
anlamda kullanıldığını görüyoruz. (K. 24/5, G. 23/2, 575/7, Tahmis 2/1/1-
2, Tarih 105/2) 

Aşağıdaki beyitte Nâbî, “acaba zühd kumaşını ikiyüzlülük çarşısında 
pazarlayan, haşir sabahında ne çeşit bir elbise giyer” diyerek kâlâ kelime-
sini “zühd kumaşı” anlamında kullanmıştır:

Âyâ ne gûne câme giyer subh-ı haşrde
Kâlâ-yı zühdi sûk-ı riyâda mezâd iden (G. 575/7)  

Kefen: Gömülmeden önce ölünün sarıldığı bez, kefin. ( Türkçe sözlük, 
1998; 1261)

Umma ümmid-i vefâ elbise-i fâhireden
Yok vefâ eyleyecek sana kefenden gayrı (G. 847/4) 

Yukarıdaki beyitte “değerli elbiseden vefa umma, sana kefenden başka 
vefa edecek yoktur” diyen Nâbî, kefen kelimesini adeta munisleştirir. Di-
vanında kefen kelimesine birkaç beyitte yer verir. (G. 409/3, 578/4, 710/7, 
839/5) 

Kemer: Kuşak, mıntıka. (Sami, 1989: 1182) Bele bir kere sarılarak to-
kalanan enlice kuşak. Gümüş ve kumaştan olabilir.  (Toven, 2004: 373) 
Kadiri tarikine mensup olanların bellerine sardıkları bir nevi kuşağın adı-
dır. Bu kemer sekiz on santim genişliğinde çuhadan yapılır ve ön tarafına 
parça parça dikilmiş meşinin üzerine üç sıra halka takılırdı. Kemerin öteki 
ucuna çengel konulur ve bu çengeller halkalara takılıdır. (Pakalın II, 1993: 
240-241) 

Divanında kemer redifli bir gazele yer veren Nâbî, kadınların giyim ku-
şamlarının vazgeçilmez unsurlarından olan kemeri “sîm (gümüş) kemer” 
olarak kullanmıştır. (K. 9/46, G. 107/1, 207/1, 437/1, 458/5, 486/7, El-
metali 24) 

Sîmden cûy-bârdır kemerüñ
Ehl-i aşka medârdur kemerüñ (G. 437/1)

Kemerin gümüşten akarsudur, kemerin aşk ehline etrafında dönülecek yerdir. 

Kıyafet: Kılık, şekil harici heyet, suret. Bir adamın giydiği esvâbın 
heyet-i umumiyesi. Zeyy ( Sami, 1989; 1122) 
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Bildirimizin ana konusunu teşkil eden “kıyafet” kavramı Nâbî divanın-
da birkaç beyitte karşımıza çıkar. ( K. 16/42–50, G. 173/6, 430/10, 433/2, 
857/5) Nâbî kıyafet kelimesini “nazük kıyafet”, “nazenin kıyafet” gibi ter-
kiplerle de kullanır. 

Ol nâzenin kıyâfet o rengin edâ ile
Çeşmümle gûşum itmiş iken hüsn-i ülfeti ( K.16/50) 

O nazenin kıyafete gözüm, o renkli konuşma tarzına kulağım güzelce 
alışmışken.

Zâti gerek kemâl ü hüner yohsa Nâbiyâ 
İlm ü hünerde medhali yokdur kıyâfetüñ ( G. 430/10)    

Ey Nâbî, ilim ve hünerde kıyafetin katkısı yoktur; ilim ve hüner insanın 
kişiliğinde olmalıdır.  

Kirpas: Kirbâs, bez, keten ve kendirden nesic. ( Toparlı, 2000; 696) 
Ham bez, pamuk ve ketenbezi yerinde kullanılabilir bir tabirdir. Farsça bir 
kelime olan kirpas’ın cinsine göre kirpas-ı penbe, kirpas-ı keten denildiği 
gibi yapıldığı yere göre de kirpas-ı Tuzla şeklinde ad alırdı. Astar olarak 
kullanılırdı. (Pakalın II, 1993; 283) Astarlık bezin eski adı. Keten ipliğin-
den yahud pamuk ipliğinden dokunur. ( Koçu, 1967; 157) 

Fakr olur nezdîkter rûha gınadan Nâbîyâ
Dûrterdür câme-i atlas tene kirpâstan ( G. 549/7) 

Divanda bir beyitte yer alır. Yukarıdaki beyitte Nâbî, fakirlikle ruh ara-
sındaki ilişkiyi ince bir nükte ile “ey Nâbî, fakirlik ruha zenginlikten daha 
yakındır; atlas elbise tene astardan daha uzak olduğu gibi” demektedir.  

Kîse: Lügat mânası alelıtlak para konulan kap demek olan kise maliye 
istılahı olarak mikdarı muayyen olan altın ve gümüş paranın konulduğu 
meşin torba yerinde kullanılmıştır. Halk dilinde kese denilir. ( Pakalın II, 
1993; 284) 

Kise kelimesi Nâbî divanında iki kez ve mecazi olarak yer almıştır. ( G. 
208/7, 460/6) 

Kisve: Libas, esvab.( Sami, 1989; 1168) Arapça elbise, ruba demektir. 
( Pakalın II, 1993; 284)  Bu kelime Nâbî divanında bir kez geçmiştir. Nâbî 
“dünyaya bayram sevinci ulaştı; gam ve keder, şevk elbisesinde görünse 
şaşılır mı” diyerek bayramda insanların sevinmesine işaret eder. 
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‘Âleme ‘îd-i sürûr irdi olurlarsa n’ola
Kisvet-i şevk ile endûh u elem cilve-nümâ ( K. 24/6) 

Aşağıdaki beyitte ise, “iltifat etseydik Hümalar Ka’be örtüsü kadar sarı-
ğımızın etrafında dönelerdi” şeklinde örtü anlamında kullanmıştır. 

İltifat eylesek eylerdi Hümâlar gerdiş
Kisve-i Ka’be kadar gûşe-i destârımuzı ( G. 834/2) 

Kumaş: İpekten veya yün ve keten vesaireden ağır mensucat ( Arabide 
her nev mensucata ıtlak olunur)( Sami, 1989; 1082) Yün, pamuk, ipek vs. 
ağır mensucat. ( Toven, 2004; 406) 

Kumaş, Nâbî divanında sık kullanılan kavramlardan biri olup;  kaside, 
gazel, rubai, tarih ve müfretlerde zengin çağrışımlarla yer almıştır. ( K. 
1/65, 5/2; G. 131/4, 153/5, 288/5, 342/3, 343//7, 421/9, 498/6, 503/5, 561/3, 
602/7, 684/1, 712/4, 768/5, 796/6, 797/2, 807/2, 820/9, 845/7, 855/7; Tarih 
68/8, 74/13; Rubai 33/3; Müfret 12)  

Divanda, kumaş-ı üstad, kumaş-ı tevbe( tövbe kumaşı), nev-kumaş 
(yeni tarz şiir), hoş kumaşlıklarumuz (güzel şiir), kumaş-ı penç-gez(beş 
arşınlık kumaş), kumaş-ı taze  (yeni şiir), kumaş-ı şehr-âyîn(zengin 
hayallerle süslü şiir), nev-kumaş-ı suhan (yeni tarz şiir), kumaş-ı 
ma’nî-i rengin(renkli mana kumaşı, renkli hayallerle süslü şiir), kumaş-ı 
sirişk(gözyaşı kumaşı), kumaş-ı çeşm-rübâ-yı mahabbet(aşkın göz ka-
maştıran kumaşı), kumaş-ı nev-zuhur(yeni şiir), kumaş-ı inayet(yardım 
kumaşı), kumaş-ı sîm ü zer-endûd  (gümüş ve altın yaldızlı kumaş), 
kumaş-ı ma’na terkipleri içinde kumaş kelimesinin daha çok şiir anla-
mında kullanıldığı dikkati çeker. Ayrıca kumaş rengi olarak Elgaz 7/2’de 
“bûkelamûn” geçmektedir.         

Ey çeşm açuk boyama kumaş-ı sirişküñi
Yok çâr-sûy-ı hüsnde ragbet kabâlığa ( G. 768/5) 

Ey göz, gözyaşı kumaşını açık boyama (zira) güzellik çarşısında kaba-
lığa rağbet yoktur. 

Sûdâgerân-ı şehr-i Stanbula ‘arz ider
Nâbî bu nev-kumaş Haleb yâdigârıdur ( G. 153/5) 

Külah: 1)Eski tarzda baş kisveti ki üzerine sarık sarılırdı, serpuş, ka-
lensive. 2) Bilhassa dervişlerin baş kisveti ki ekseriye ucı sivri olur. 3) Ke-
çeden başa konacak hafif şey. (Sami, 1989; 1175) Başa giyilen şeylerden 
birinin adıdır. Muhtelif şekilleri olmakla beraber en tanınmışı beyaz keçe-
den ucu sivri olanıdır. ( Pakalın, 1993; 338) Yalnız erkekler ve asker ile her 
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tabakadan halk tarafından giyilmiş bir serpuş. Kavukdan ayıran hususiyet 
dikişsiz, bir tek parça keçeden yapılmış olmasıdır. (Koçu, 1967; 162) 

Eskiden başlık olarak çok kullanılan külah Nâbî divanında da yer yer 
kullanılmıştır. (G. 9/7, 136/2, 419/6, 664/3, 786/2; Tarih 52/1, 52/15) Bu 
kelime, küleh-i düşmen, manende-i külah ( külah gibi), zerrin külah ( 
altın külah), küleh-bahş-ı manevi ( manevi külah bağışlayan) gibi terkip-
lerde kullanılmıştır. 

Bir pûteye benzer seri üstünde külahı
Kim rihtedür sîmveş ol gerden-i sâde ( 786/2) 

Gümüş gibi beyaz gerdeni başının üstünde pûteye benzeyen külahından 
akmış gibidir. 

Kürk: Elbisenin içine veya süs için dışına kaplanan tüylü hayvan derisi, 
ferve. İçine tüylü deri kaplanmış libas. ( Toven, 2004; 415) Eskiden resmi 
üniforma makamında giyilen üstlüğün adıdır. Memurlar derecelerine göre 
kürk giyerlerdi. Devlet ricaline padişahlar huzurunda kürk giydirilmek ka-
nundu. ( Pakalın II, 1993; 343) 

Nâbî divanında kürk iki kez geçer. ( G. 215/7, G. 589/5) 

Nâbî cemî-i hâlde bahtum siyâh iken
Gör tâli’i ki kürke gelince sefid olur ( G. 215/7)

Ey Nâbî her durumda bahtım kara iken talihe bak ki kürke gelince be-
yaz olur. Nâbî’nin talihi ile ilgili tarizde bulunduğu sezilmektedir. 

Libâs: Üste giyilecek şey. ( Toven, 2004; 427) 

Nâbî divanında sık kullanılan kavramlardan birisi de libastır. ( K.1/17, 
3/12, 6/2, 7/70, 10/7, 10/39, 28/13; Mesnevi II/9, IX/83; Tahmis 3/V–3; G. 
53/1, 73/6, 123/3, 143/5, 202/7, 421/7, 430/8, 460/1, 558/1, 572/4, 611/1, 
636/2, 638/6, 651/2, 658/7, 667/2, 741/4, 857/3, 862/1, 867/1, 873/1, 
873/7; Rubai 3/2; Muammeyat 19; Elgaz 7/2; Kıtaat 82/3; Tarih 2/4, 23/3, 
42/17, 61/8, 68/7, 129/3, 138/12)

Libasla yapılan terkipler ise şöyledir: Libas-ı iftihâr-ı 
şehriyaran(hükümdarların övündükleri elbise), libas-ı sâye(gölge elbi-
sesi), libâs-ı hatve(?), hem-libâs-ı lem’a-i Tûr(Tûr’un parıltısıyla aynı 
renk olmak), libâs-ı îdâne(bayram elbisesi), libâs-ı tâze(yeni elbise), nev-
libâs, libâs-ı sıfat(sıfat elbisesi), libâs-ı ‘arz u semâ(yer ve gök elbise-
si), libâs-ı himmet (gayret elbisesi), libâs-ı Ka’be, libâs-ı fâhir(kıymetli 
elbise), gülgûn libâs, libâs-ı ten, libâs-ı ‘âriyet(emanet elbise), libâs-ı 
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şehâdet(görünme elbisesi), libâs-ı hazan u bahar, hem-libâs(aynı el-
biseyi giyen), libâs-puş-ı zuhur(görünme), libâs-ı sefer(yol elbisesi), 
libâs-ı hûn(kanlı elbise), ne-pûşîde-libâs-ı rakam(varolmayan), libâs-ı 
tahtgâh-ı Çin, libâs-ı mâ u tîn(su ve çamur elbisesi, ten), libâs-ı reng-
âmiz(renkli elbise), libâs-ı ihtitâm(bitiş), libâs-ı köhne-i sad-pâre( yüz 
parçalı eski elbise), libâs-ı hila( hil’at elbiseleri). 

Hem-libâs-ı Ka’be dâğ-ı sînemi kim görse dir
Ser-be-ser ma’mûre-i aşkın sevâdı böyledür (G. 123/3) 

Ka’be gibi siyah gönül yaramı kim görse, baştanbaşa aşkın bayındır 
bağ ve bahçeleri böyledir der. 

Nâbî yine hep neş’esi bir lezzeti birdür
Eylerse dahı bâde libâsın mütegayyir (143/5) 

Mendil: Aslı Arabca Mindil’dir; gözyaşı, yüz, burun, el silmeye mah-
sus olarak cebde taşınır pamuk, keten yahud ipekden dört köşeli dokunmuş 
kumaş parçası; el mendili, burun mendili, ipek mendil içine mesela meyva 
ve kitab gibi elde taşınacak şeyler koymaya mahsus astarsız küçük ceb 
boğçalarına da mendil denir. (Sami, 1989; 1414) el, yüz, burun mendilleri 
kadın ve erkek mendili olarak ikiye ayrılır; kadın mendilleri hem küçük 
hem de yüzü ve kenarları nakış ve oyalar, dantelâlarla üsülü ola gelmişdir. 
(Koçu, 1967/ 172)

Divanda mendil kelimesi ile bir kere karşılaştık:

Ser-i sünnîdeki destâr gibi yek-reng ol
Yüri terk eyle dü-reng olmagı mendil gibi (G.848/4) 

Ey  Nâbî, şarap rengini (yada kabını) değiştirse de neş’esi ve tadı her 
zaman aynıdır. 

Miğfer: Harb zamanında başa giyilen demir tas. (Sami, 1989; 1380) 
Silahın icadından evvel muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp aletle-
rinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlığın adıdır. Altından yapı-
lanlarına “zerrin külah”da denilirdi. (Pakalın II, 1993: 533) 

Divanda bir kez geçen miğfer aşağıdaki beyitte gök kubbe anlamında 
kullanılmıştır. 

Bahr u berrüñ gûyiyâ sâhib-kırânıdur bu kasr
Başına teshîr içün âfâkı giymiş miğferi (T. 30/15) 

Bu köşk, güya deniz ve karanın mutlu hükümdarıdır; başına etkilemek 
için miğfer olarak ufukları giymiştir. 
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Nikâb: Bilhassa siyah ve beyaz, yarı şeffaf kumaşlardan yapılırdı. 
Nikâbın hemen ardındaki gözler önünü ve etrafını gereği gibi görür, uzak-
tan bakan gözler nikâb ardındaki yüzü seçemez tanıyamazdı. Türkçe kar-
şılığı peçedir. (Koçu, 1967; 181–182)

Nâbî’nin divanında yer verdiği kıyafet terimlerinden birisi de nikâbdır. 
Bu terim şu beyitlerde gerçek ve mecaz anlamlarıyla yer alır: K.1/15, 
11/32, 11/54, 14/28; Mesnevi IX/86, G. 19/7, 21/1, 24/5, 29/6, 356/2, 
780/7; Muamma 56, 165. 

Nikâbla ilgili olarak, nikâb-ı berg (yaprak peçesi), ref-i nikâb (peçeyi 
kaldırmak), nikâb-ı umur(işlerin peçesi), meh-i müşgin nikâb (peçesi 
müşk kokulu ay gibi güzel), keşf-i nikâb (peçeyi açmak), bî-nikâb tam-
lamaları kullanılmıştır. 

Zülf-i siyahı salsa izâr üzre bî-nikâb
Eylerdi âlemi dil-i âşık gibi harâb (G. 21/1)

Siyah saçı peçesiz yanağının üzerine salsaydı, âlemi aşığın gönlü gibi 
harab ederdi. 

Nâbî ne hoş zamir-şinâs oldu rüzgâr
Yârüñ nezâket ile tokundı nikâbına (G. 780/7) 

Ey Nâbî, rüzgâr insanın içinden geçeni ne güzel bildi de sevgilinin ki-
barca peçesine dokunup (açtı).

Peştamal: Büyük silecek, hamam havlusu, büyük havlu. Hamamda 
veya iş işlerken bele bağlanan futa.( Sami, 1989; 356) Belden aşağısına 
sarılan ekseriya tüysüz silecek veya büyük havlu, futa. Peştamal kuşan-
mak= çıraklıktan ustalığa geçmek. (Toven, 2004; 314) 

Günümüzde hala kullanılmakta olan peştemali Nâbî divanında, 
peştamal-i mevc(dalga peştemali) (G.41/5), püştmâl (hamam peştemali)
(G.139/1), peştamal(hamam peştemali) (G.197/5) kullanımlarıyla gör-
mekteyiz. 

Zâhide germî-i ‘üryânî-i ‘aşkı sorsan
Peştemâliyle fakat halvet-i hammâmı bilür (G. 197/5) 

Zâhide aşk çıplaklığının ateşini sorsan sadece peştemaliyle hamamdaki 
halveti bilir. 

Sikke: Mevlevi tabirlerindendir. Tarz, kaide, kanun, siyret ve namus, 
kisve ve libas manalarına gelir. Mevlevilerin giydikleri serpuşa da sikke 
denilir. Külah-ı Mevlevi’de denir. Dövme yünden devetüyü renginde yir-
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mi beş otuz santim boyunda idi. Gecelik sikkeler boyu itibariyle kısa olur-
du. Şeyh Efendilerle Mevlevihan gibi mertebeleri yüksek olanlar destar 
sararlardı. (Pakalın III, 1993; 219) Silindir şeklinde uzunca bir külah olup 
başı kapsayan alt kenarına nisbetle üst tablası az küçük olup azıcık kabarık 
dururdu. (Koçu, 1967; 205)

Sikke şu beyitte tevriyeli olarak “sikke-i hâl” terkibiyle divanda yer 
almıştır:

Sikke-i hâliyle devr itmezdi sûk-ı şevkde
Mevleviler kûre-i tennurede kâl olmasa (G.743/8) 

Mevleviler tennure potasında erimese, şevk çarşısında hallerinin sikke-
si ile dönemezlerdi. 

Şal: 1) Omuza atılmaga veya boyna sarılmağa mahsus yünden kumaş. 
2) Kaşmir kiçisi kılından veya ipinden geniş kuşak. 3) Kişmir kiçisi kılın-
dan mamul kıymetdar kumaş. (Sami, 1989; 765) Yün kumaş nevilerinden 
birinin adıdır. İran ve Hindistan tarafında yapılanları daha kıymetli idi. 
Omuza ve başa örtülen büyücek yün veya ipek kumaşlara da denir. (Paka-
lın III, 1993; 307) 

Şal kelimesi divanda iki yerde (K.8/38, T.3/5) kullanılmıştır. Örnek ola-
rak aşağıdaki beyiti almayı uygun gördük:  

‘Anberin perdeye girdi hurşid
Ka’be gûyâ ki bürindi şâle (Tarih 3/5) 

Güneş siyah perdeye girdi sanki Ka’be şala büründü. 

Şalvar: Ekseri yünlü kumaşdan ve kadınlarda bazen ipekden geniş üst 
tonı. (Sami, 1989; 765–766) Yün kumaştan don. Fariside şalvar Arabide 
serval olmuştur. (Toparlı, 2000; 359) Üst kısmı geniş ve kırmalı, bacakları 
don gibi ayrı ve bol üstlük don adıdır. Çuha, kezmir gibi kalın, atlas gibi 
ipekli, şal gibi ince yün kumaşlardan yapılırdı. (Pakalın III, 1993; 307)  

Nâbî, divanında şalvarı G. 830/3 beyitinde “ukde-i şalvar” terkibi ile 
kullanmıştır. 

Taç: 1) Hükümdarların başına giydikleri murassa’ şey ki taht ile beraber 
hükümdarlık alametidir, iklil, efser, dihim 2) Bazı meşayih ve dervişlerin 
giydikleri serpuş. (Sami, 1989; 371) Hükümdarların resmi günlerde baş-
larına giydikleri işlemeli ve mücevherli başlık, taç. Bazı tarikat ulularının 
değişik şekilde yapılan külahlarına da taç tabir olunur. (Pala, 1989; 473) 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hükümdarların ve tarikat büyükle-
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rinin başlıklarına ad olan bu kelime Nâbî divanında tac (K.9/37, G.281/1, 
Rubai 40/4,Muamma 132) ve kımme-i tâc-ı îcâd(yaratılış tacının tepesi)
(K.2/90), tac-ı felek (gökkubbe) (K.11/2), tac-ı fark-ı vükelâ(vezirlerin 
başının tacı) (K.13/62), tac-ı zerrin(altın tac) (Tarih 30/16), tac u taht 
(Mesnevi 3/41, G.214/1), tac-ı serir (Mesnevi VIII/173), tac-ı hırka 
(G.88/7),  tac-ı ser (baş tacı)(301/6), tac-ı Süleyman (Hz. Süleyman’ın 
tacı) (G.374/1), tac-ı afitab (G.664/3) şeklinde kullanılmıştır. 

Göñül ne arzu-yı câh ider ne tac u taht ister
Reh-i himmetde ancak kalb-i nerm-i pây-ı saht ister (G.214/1)

Gönül, ne mevki makam ne tac ve taht ister; gayret yolunda sadece yu-
muşak kalp ve sağlam ayak ister. 

Yokdur egerçi hırka vü tesbih ü tâcımız
Ammâ ki i’tibâra yok ihtiyacumuz (G. 281/1)

Tennure: Mevlevilerin sema esnasında giydikleri geniş etekli libâs. 
(Toven, 2004; 735) Mevlevilerin giydikleri kolsuz, yakası yırtmaçlı, bel 
tarafı kırmalı, geniş bir nevi uzun entari adıdır. Tennure “elif nemed” ve 
“destegül” adlı iki parçadan terekküp ederdi. Tennure giyildikten sonra 
bele elif nemed sarılır, daha üstüne salta biçiminde olan destegül giyilirdi. 
Tennureler her güne ve “sema’”a mahsus olmak üzere iki nev’ idi. Günlük 
tennureler diz kapaklarını biraz geçecek kadar kısa, sema’ tennureleri ise 
dönerken bacakları göstermemek için uzunca idi. (Pakalın III, 1993; 456) 

Tennure, Mevlevilerin kullandığı giysi olarak divanda iki beyitte, devr-i 
tennure(tennure ile dönme) (G.416/5) ve kûre-i tennure(kuyumcu ocağı)
(G.743/8) terkipleriyle tevriyeli olarak yer almıştır. 

Bir habâb-ı yem-i vahdet külehi birisi de
Devr-i tennûresi girdükçe sema’a dedenün (G. 416/5)

Dedenin tennuresi dönerek sema’a girdikçe, bir vahdet denizinin kabar-
cığı birde külahı (kalır).

Terlik: Eskiden külah ve kavuk altına giyilen ve serpuş ter ile kirlen-
mesini önleyen bir takkeye verilmiş isim. (Koçu, 1967: 229)

Nâbî terlik kelimesini gömleğin altına giyilen iç çamaşır anlamında 
aşağıdaki beyitte kullanmıştır:

Çâk eylesün ko perdeyi fasl-ı bahardur
Gül pîrehenle kâni’ olur terlik istemez (G. 261/4)

Tüğme ( Düğme): Nâbî, divanında düğmeye de yer vermiştir. (K.8/32, 
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Tarih 26/3, Tarih 82/29, G. 136/7). Nâbî, düğmeyi “tüğme-i zerrin, tüğme-
si zer, zerden düğme” şeklinde kullanmıştır. Örnek olarak aşağıdaki beyiti 
alıyoruz: 

Zamân-ı devletinde hazret-i şâhenşehün gûyâ
Zemin bir câme giydi tügmesi zer rengi jengâri (T.26/3) 

Yağmurluk: Yağmurdan ıslanmamak için giyilen kukuleteli yani baş-
lıklı mantoya verilen addır. Eskiden su geçirmez abadan yapılırdı. Yeni-
çerilerle çorbacıların ve sekban ve zağarcıların giydikleri üstlüğe de bu 
ad verildiği gibi Farsçası olan baranî de denilirdi. Yeniçerilere senede bir 
defa verilen yedi endaze çuha hakkında da bu tabir kullanılırdı. (Pakalın 
III, 1993: 600) 

Yazda yagmurluk giyer handan olur
Kışda abdallar gibi ‘uryân olur ( Lugaz 30/6) 

Nâbî yukarıdaki örnekte görüleceği üzere yağmurluğu bir lugazda kul-
lanmıştır. 

Sonuç
Nâbî divanında kıyafet ve kumaşlarla ilgili yaptığımız taramada örnek-

lerde sunulduğu gibi elbise ve kıyafet aksesuarı ile ilgili pek çok malzeme 
bulduk. Kıyafetle ilgili kavramlardan câme, dâmen, kumâş ve libâs’a ait 
beyitlerin fazla olduğunu gördük. Burka, bürnüs, cübbe, dibâ, ‘anteri, ha-
rir, kirpas, mendil, miğfer, şalvar, terlik ve yağmurluğun ise divanda birer 
kere geçtiğini tespit ettik. 

Nâbî, döneminde kullanılan elbise, elbise öğesi ve aksesuardan şiirle-
rine renk katmak, anlam ve hayal zenginliği sağlamak için yararlanmıştır. 
Bunlar, divan şairlerinin zamanlarının toplum hayatından soyutlanmadık-
larını, şiirleriyle yaşadıkları çağı yansıttıkları sonucunu verir. Ayrıca bu 
örnekler bize divan şiirinin etnografya çalışmaları için zengin bir kaynak 
olduğunu göstermektedir. Divan şiiri düşünce tarihi, sosyal tarih gibi bilim 
dallarının da ilgi alanına girebilecek zengin malzemeyi içermektedir. 

Bu bildirimizde 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başlarında ya-
şayan Nâbî’nin divanında kıyafet ve kumaş adlarını tespit edip sunmaya 
çalıştık. 
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