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AFYONKARAHİSAR’DA KEÇECİLİK
R. Gülenay YALÇINKAYA∗
ÖZET
Tuna boyundan Doğu Türkistan’a kadar Türk dünyasında keçecilik
yaşamaktadır. Türklerin en eski el sanatlarından olan keçecilik, birkaç
merkezle birlikte Afyonkarahisar’da da sürdürülmektedir. Somut olmayan
kültürel miras keçecilik, sayıları hızla azalan ustalar tarafından yaşatılmaya
çalışılmaktadır. Keçede kullanılan yanışlar, kültür sürekliliği olarak
geçmişten günümüze yansımakta ve Türk dünyası ile ülkemizde ortak kültür
unsuru olarak görülmektedir. Afyonkarahisar’da da bu kültür birliği
izlenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Keçecilik, Somut Olmayan Kültürel Miras,
Afyonkarahisar

FELT ART OF AFYONKARAHİSAR
ABSTRACT
Along the Danube to the East Turkistan, felt art is living in the Turkish
World. Felt art, one of the oldest arts and crafts of Turks, is still carried on
at several locations along with Afyonkarahisar. Felt art which is an
intangible cultural heritage, is perpetuated by craftmen whose number is
decreasing rapidly. Patterns, used at felt has been reflected from past to
present as cultural sustainability and seen as common cultural element
with the Turkish World. This cultural unity can also be seen in
Afyonkarahisar.
Key Words: Felt Art, Intangible Cultural Heritage, Afyonkarahisar

1. Giriş
Keçe, yün veya keçi kılının basınç ve sıcak suyla sıkıştırılmasıyla oluşan; atkısı çözgüsü
olmayan, dokunmamış bir kumaştır. Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde keçeci
“Keçe yapan veya satan kişi”, keçecilik “Keçecinin yaptığı iş” olarak tanımlanmıştır.
Keçenin anayurdu Orta Asya’dır. Binlerce yıldır Türk dünyasında bilinmekte ve
yapılmaktadır. En eski keçe örnekleri, M.Ö. III - M.Ö. V. Yüzyıllara tarihlenen Hunlara ait
Pazırık Kurganlarında bulunmuştur. Donarak günümüze ulaşan bu örnekler teknik ve bezeme
yönünden çok gelişmiştir. Keçe sanatı günümüzde de Tuna boyundan Doğu Türkistan’a kadar
Türk dünyasında yaşamaktadır.
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Kaşgarlı Mahmut’un (XI. Yüzyıl), Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde, Oğuzlarda yaygın
olan keçe sözcüğü yanında, keçe anlamında kullanılan kidiz de geçmektedir. Kidiz sözcüğü, IX.
yüzyılda Göktürk harfleriyle yazılmış olan eski Uygurca “Irk Bitig” adlı eserde “Kidizig subka
sukmış takı ur katıgdı ba.” “Keçeyi suya sokmuş dahi vur sıkıca bağla” şeklinde kullanılmıştır.
(Orkun 1994, 273).
Geçmişten günümüze kadar keçe Türkün kutsal ocağı çadırından, giyim kuşamına kadar
pek çok alanda kullanılmıştır. Bazen bir tekerlemede veya bir sayışmada rastlarız keçeye, bazen
de bir roman veya bir şiirin satırında. Halk kültürüne ve edebiyatına yansımaları yanında keçe;
Göktürklerin “tuli” denen keçe bebeklerle gömülmesi gibi inançlar içinde de yer bulmuştur.
Ayrıca Göktürklerin, taht töreninde hakanı beyaz keçe üstünde havaya kaldırma geleneği, bir
Türk devlet geleneği olarak orta çağın sonlarına kadar sürmüştür. Uygur sanatında ise, sosyal
yaşamda kullanılan keçenin yansımaları, fresk ve tablolardan izlenebilmektedir.
Hunlarda keçeyi kadınlar yapmış; gereksinimlerin dışında çeyiz olarak da üretmişlerdir.
Günümüz Türk dünyasında kadınların keçe yaptığı görülmektedir. Keçeciliği erkekler meslek
edinmekle birlikte, Anadolu’daki Yörük kültürü içinde keçeye bir kadın uğraşı olarak da
rastlanmaktadır.
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de, barışta ve savaşta keçe önemini korumuştur.
“Osmanlı ordusu savaşa giderken ordunun arkasında Fütüvvet Teşkilatınca Ahiler arasından
seçilerek görevlendirilmiş meslek erbapları gider; ordunun konakladığı yerde gerekli tamiratları
yaparlardı. Bu sanatkârlar arasında keçeci esnafı da bulunurdu.” (Topbaş ve Seyirci 1987, 10).
Türkiye Cumhuriyeti döneminde de keçe kullanımı ve üretimi sürmektedir. Ancak
günümüzde teknolojinin sunduğu yeni seçenekler ve ticari değerinin azalması, keçeciliğe zor
günler yaşatmaktadır. Ata mirası keçeciliği geleceğe taşıyacak yeni çıraklar yetişmemektedir. Az
sayıda usta keçeciliği yaşatmanın uğraşını vermektedir.
Ülkemizde başlıca keçe üretim merkezleri Konya, Afyonkarahisar, Isparta-Yalvaç, İzmirTire ve Şanlıurfa’dır. “... Orta Asya’daki çeşitli Türk topluluklarında ve Anadolu’da da
yaşatılmakta olan keçecilik, Afyonkarahisar’da tüm ayrıntılarıyla görülmektedir.” (Nasrattınoğlu
2003, 198). Bu çalışmada, özünü Türk geleneğinden alan tepme keçeciliğin Afyonkarahisar’da
varlığını sürdürüşü anlatılacaktır.
2. Afyonkarahisar’da Keçe Üretimi
“Tarihin söyler Keçeci Çarşı
Seccadesi serin Kâbe’ye karşı
Üstünde Hak! Diye çınlatan arşı;
ASLI’nın gönlünde serde KEÇE var.” (SEYİRCİ ve TOPBAŞ 1984, 117).
Aşık Aslı Bacı’nın da gönlündeki keçeye Afyonkarahisar’da bir zamanlar çok değer
verilirmiş. Afyonkarahisar’da anneler “Keçeci olasıca yavrum!” diye ninniler söylermiş.
Günümüzde ise keçecilik mesleğine ilgi azalmıştır. İlçelerde bu iş kolu artık görülmezken;
merkezde birkaç usta keçeciliği yaşatmaktadır.
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R
Resim
1. Afyonkarahisar Keçeciler Çaarşısı

Afyonkarahhisar’da el sanatlar, o sanatın adıyla anılan çarşılaarda yaşam
A
maktadır. Ell
sanatlarrının azalm
masıyla, bu çarşılardakki dükkânlaarda başka meslekler de yapılırr olmuştur..
Keçeciler Çarşısı, kentsel sit
s alanı iççinde yer almaktadır.
a
19. yüzyyıl sonundaa Keçecilerr
Çarşısı’nda 150 olaan dükkân sayısı;
s
19877’de 16, 200
09’da biri dıışarıda olmaak üzere 7, günümüzde
g
e
m 7 keçeci dü
ükkânı buluunmaktadır.
ise ikisii çarşı dışındda olmak üzzere toplam
G
Genellikle
i katlı ve ahşap olann dükkânlard
iki
da, keçe yaapımında kuullanılan araaç gereçler,,
yün ballyaları ve geçmişten
g
b anı olann hallaç yay
bir
yı gibi araççlar bulunm
maktadır. Çu
ubuk, hasırr
(kalıp), makas, rennde, ocak, kazan,
k
terazzi, kantar giibi araç gereeç yanı sıraa tarak mak
kinesi, kalıpp
m
vee keçe pişirm
me makinessi de bu meekânlarda yeer almaktaddır. Bu dük
kkânlar işlikk
tepme makinesi
olarak kullanılmak
k
kta; ticari faaaliyet de buurada gerçeekleşmekteddir. Üretilenn keçe Afyo
onkarahisarr
iç pazarrına ve dışarrıya satılmaaktadır.
Afyonkarahhisar’da keççe üretimi, geleneksel
A
g
tepme
t
keçe tekniğiyle yapılmaktaadır. 1940’lıı
yıllardaa adına yün sürtme maakinesi de denen,
d
mek
kanik olarakk çalışan tarama (tarak
k) makinesii
işlikleree girmiştir. Yün
Y atmadaa günümüzdde elektriklee çalışan tarrama makinneleri kullan
nılmaktadır..
İlk kalııp tepme makinesi
m
19964’de getiirilmiştir. Keçeci
K
ham
mamlarında türküler eşşliğinde vee
genellikkle el birlliğiyle yappılan pişirm
me işlemi ise 19766’da keçe pişirme makinesinee
devredillmiştir. Bu basit makkineler kullanılmakla birlikte
b
keççe, ustanın el becerisii ve yoğunn
emeğiylle ortaya çıkkmaktadır.
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Resim
m 2. Afyonkaarahisar Ulu Cami’de Kap
pı Keçesi

İ
İşliklerde
yaygı keçesi, sedir keçeesi, paspas, patik, çorapp, çizme, yeelek, kepeneek, kundak,,
yatak keçesi,
k
at keeçesi, kumaaş, sanayi keçesi, kap
pı keçesi yaanı sıra gössteri ve tem
msil amaçlıı
kullanılan başlıklarr da üretilm
mektedir. Geeleneksel ku
ullanımı olaan bu ürünller yanında esnafın birr
kısmı, günümüz
g
yaaşantısına daha
d
uygunn ürünleri arraştırıp uyggulamak çabbasındadır. Geleneksell
üretiminn yanında İppekli ve pam
muklu kumaaşların da kullanıldığı
k
ü
ürünler
raflaarda yer alm
maktadır.
Yaygı gibi iki boyutluu ürünler yaa da kepenek gibi üç boyutlu ürünnler; düz yaa da desenlii
Y
olarak üretilmekted
ü
dir. Kertik (kabartma)) denen kab
bartmalar bu
b ürünlerdee uygulanarrak kertiklii
keçeler elde edilm
mektedir. Genel
G
olarakk beyaz zem
min üzerinnde mavi vee kırmızı renkler
r
çokk
kullanılmaktadır. Keçe ürünnlerde bezeme, tepm
me keçe teekniğine uuygun olarak, üretim
m
maktadır. Beezemede kuullanılan bazzı yanışlarınn Türk Dünnyasıyla orttak unsurlarr
aşamasıında yapılm
taşıdığı görülmekteedir. Koçbooynuzu, sığıır sidiği, yıldız, göbekk, göl, ay, yyıldız, bakla
ava, nalçalıı
baklavaa badem, eşeek geçti, been, kenevir, ibrik, şamd
dan, yaba, üzüm,
ü
furmaa dalı vb. ad
dıyla anılann
yanışlarr keçe ürünlleri süslemeektedir.
Üretimde kuzu
Ü
k
yünü kullanılmakt
k
tadır. Yerli hammaddee yanında ithhal merinoss yünlerininn
de kullaanıldığı görrülmektedir. İnce, parllak, dalayıp
p kaşındırmaayan özelliğğiyle ithal merinoslar;;
modernn yaşama uyygun ürünleerin yapımıında kullanıılmaktadır. Keçi kılınnın keçeleşm
me becerisii
azdır. Bazı
B ürünlerrde keçeye parlaklık
p
veermesi için tiftik keçisiinin kılındaan katılmakttadır. Tiftikk
daha çook keçe ürünnlerin saçakklanmasındaa kullanılmaaktadır.
K
Kırsal
kesim
min gereksinnimi olan keçe
k
ve kepeenek üretim
mi yerli yünlee yapılmakttadır.
G
Genel
hatlaarıyla keçe üretimi
ü
şöylle gerçekleşmektedir:
a El Yapıımı Tepme Keçe Ürettimi:
a.
Ü
Üretimin
büütün aşamallarında yalnnızca bedenssel güç kullanılan üretiim tekniğidiir.
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H
Hallaç
yayııyla atılarakk serbest hale gelen yün
y gerektiğği kadar tarrtılarak ayrrılır. Çubukk
denen aletle
a
kalıp adı verilenn hasıra eşiit kalınlıktaa saçılır. Deesenli bir kkeçe yapılaacaksa öncee
desen döşenir; üzerrine yün saççılır. Oda sıcaklığında su
s ve sabunn serpilerek,, sıkıca rulo yapılır.
Kalıpleşe sarıldıktan sonra ayaakla tepilerrek yuvarllanır. Birlikte uyum gerektirenn
K
hareketllerle yarım saat tepilip açılır. Çaatkı denen düzeltmeleer yapıldıktan sonra su
u ve sabunn
serpilereek yeniden rulo edilir. İkinci kez yarım saatt tepilen ürüün kalıptan çıkarılarak rulo edilir..
Keçe piişirme işlem
mine geçilir.
K
Keçe
pişiirme işlem
mi eskideen keçecii hamamlarında yaapılırdı. Günümüzde
G
e
Afyonkkarahisar’da çalışmaktta olan keeçeci hamaamı yokturr (Pişirme işlik ortaamında daa
yapılabiilir).
R
Rulo
edilenn ürüne sıcaak su ve sabbun verilir; elle ovarakk pişirme baaşlar. Elle, ayakla ilerii
geri, saağa, sola heer yöne ovm
ma harekettleriyle pişirrme sürdürrülür. Aradaa açılarak her
h yöndenn
dürme yapılır.
y
Her tarafının eşit kalınlııkta olmasın
na ve bir tarafa
t
doğrru sarkmam
masına özenn
gösteriliir. Gereksinnime göre arada
a
sıcak su ve sabun
n verilerek, keçeleşme gerçekleşin
nceye kadarr
işlem süürer.
Keçeleşmişş ürün açılarrak, kırışıkllıkları elle ovarak düzzeltilir. Tığlama denen bu işleminn
K
yapılmaasıyla üretim
m tamamlannmış olur.
B
Bitirme
işleemi olarak ürün
ü
yıkanarrak sabundaan arındırılıır. Süzülür vve kurutmak
k için asılır..
b Basit Makineler
b.
M
K
Kullanarak
k Tepme Keeçe Üretimii
G
Geçmişte
t
tamamen
b
bedensel
güüçle yapılaan keçecilikkte günümüüzde basit makinelerr
kullanılmaktadır.

Resiim 3. Tarak Makinesi
M
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Resim 4. Kalıp tepme Makin
nesi

Resim 5. Keççe Pişirme M
Makinesi

Eskiden yüün sürtme makinesinde
E
m
en geçirilip hallaç yayııyla atılan yyün, günüm
müzde tarakk
makinessinde atılm
maktadır. Teepme işlem
mi kalıp tep
pme makinnesinde; pişşirme işlem
mi ise keçee
pişirme makinesindde gerçekleşşmektedir.
D Keçe Yapımı: Tarama makkinesinde atılmış yün, çubuk deneen aletle haasıra (kalıp))
Düz
yayılır. Su ve sabuun serpilir; rulo
r
yapılır.. Kalıp ipiyle sıkıca sarrılıp; kalıp ttepme makiinesinde birr
saat tepilir (Birincii Tepme). Açılarak
A
kennarları düzeeltilir. Saçakk yapılacakssa bu aşamaada eklenir..
(Çatkı). Su ve sabbun serpilip tekrar ruulo halinde sarılır; maakinede birr saat kadaar tepilerekk
sıkıştırıllır (İkinci Tepme).
T

Resim 6.
6 Kalıbın Ru
ulo Edilmesi

B işlemlerrden sonra açılan
Bu
a
kalıppta son düzeeltmeler yappılır ve ruloo halinde keeçe pişirmee
makinessine konur. Burada bassınçla sıkışttırılarak; sıccak sabunluu suyla, keççeleşme gerrçekleşesiyee
kadar işşlem görür.. Zaman zaaman makinneden alınaarak, her yöönden dürüllüp açılır. Böylece
B
birr
yana dooğru sarkmaası önlenir. Pişirme işllemi iki-iki buçuk saatt kadar süreer. İşlem son
nunda ürünn
bol suylla yıkanıp, rulo
r
halindee bir gece süüzülür; ertessi gün asılarrak kurutuluur.
D
Desenli
Keeçe Yapımıı (Nahaşlı Keçe-Nakıışlı Keçe-A
Ala Keçe): Keçe ben adı verilenn
renkli ham
h keçe keesilerek, dessen hazırlannır.
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R
Resim
7. Desen
nli Bir Yaygıı Keçesi (Ala Keçe)

ya doğru deseni tamam
mlar. Çubuklla bu desenn
Usta beezemeye hassırın kenarınndan başlayyarak, ortay
üstüne yeterince
y
yüün serper. Bundan
B
sonrra işlem bassamakları düz
d keçeyle aynıdır. Kaalıba sarılann
ürün kaalıp tepme makinesine
m
konur. Birinci tepme işleminden sonra çatkıısı yapılarak
k makinedee
ikinci kez
k tepilir. Rulo
R
halindee keçe pişirm
me makinessine konan ürün
ü
ara sırra çıkarılıp, her yöndenn
dürme yapılarak
y
yeniden makkineye konuur. İki-iki buçuk
b
saat süren
s
pişirm
me sonundaa keçeleşmee
tamamlaanır. Yıkanır, süzülür ve
v asılarak kurutulur.
k
Ü Boyutlu
Üç
u Keçe Yap
pımı: İşlem
m sırası düz keçe gibiddir. Kepenekk, yelek, çizzme, başlıkk
gibi üç boyutlu
b
ürüünlerin dikişşsiz olarak üretilmesi
ü
sö
öz konusuddur.

Ressim 8. Kepenek Yapımınd
da Katlama Kapama
K

D
Dikişsiz
üreetimde katllama kapam
ma denilen bir
b teknik kullanılır.
k
B
Birbirinden ayrı olarakk
birinci tepme
t
işlem
mi gerçekleşşen parçalarr, yapılmak istenen ürüünün şeklinee göre üst üsste getirilir..
(Kepeneekte, öne geelecek taraffı dar olacakk şekilde, tek parça yüün saçılır. B
Birinci tepm
meden sonraa
katlanırr). Birleşmesi istenenn kısımlardda birbiri içinden yüün çekilereek birleştiriilir. Başlıkk
eklenecekse, desenn konacaksaa bu aşamadda yapılır. Kapaklama
K
(çatkı) dennen bu aşam
mada ürüne,,
alması istenen
i
şekiil verilir. Keenarları düzzeltilir. Dah
ha sonra ikinnci tepme işşlemi gerçek
kleşir. Eğerr
başlık gibi
g bir parça eklenmişsse açılarak o parçanın çatkısı
ç
yapıllır; 15 dakikka kadar dah
ha tepilir.
K
Kalıp
tepmee makinesinnde ikinci tepme
t
işlem
mi yapıldıktaan sonra ürüün kalıptan çıkarılarakk
rulo ediilir. Rulo haalinde keçe pişirme maakinesine girren ürün, baasınç altındaa, İki buçuk
k saat kadarr
Tu
urkish Stu
udies

Internattional Period
dical For the
e Languages
s, Literature
e
and Histtory of Turkish or Turkiic

Volum
me 6/1 Win
nter 2011

1870

R. G
Gülenay YA
ALÇINKAYA

sıcak suu ve sabunla pişer. Araa sıra açılıpp dürülerek,, yeniden makineye
m
koonur. Yıkan
nır, süzülür,,
asılır. Gerekli
G
yerleer kesilerekk açılır. (keppenekte önü
ü, altı, boynuu gibi). Başşlık, çizme gibi
g ürünlerr
kalıplannır.
Kertikli Keçe Yapım
K
mı: Kertikli keçe, Afyo
onkarahisar keçecilerinnin çok güzzel örneklerr
verdiği bir keçe türrüdür.

Ressim 9. Kertik
kli Keçe

B
Birinci
tepm
me işlemindden sonra, kertik
k
olması istenen kısımlar
k
belirginleştirilerek çekilirr
ve altına keçe ben yerleştirilirr. İkinci teppme ve pişirrme sırasındda kontrol eedilerek bu bölümlerinn
keçeye yapışması önlenir.
ö
Keççeleşmesi taamamlanıp yıkanıp, kuurutulduktann sonra mak
kasla üçgenn
şekiller verilerek kertik oluştuurulur.
3 Sonuç
3.
G
Geleneksel
tepme keççecilik Afyoonkarahisar’da az sayııda ustayla yaşatılmak
ktadır. Yenii
çıraklarrın yetişmeddiği Afyonkkarahisar’daa somut olm
mayan kültüürel miras kkeçecilik, kaybolmaya
k
a
yüz tutm
muş bir sanaat olarak göörülmektedirr.
A
Araştırmaya
a ve tasarım
ma önem verilmesi
v
keçeciliğe
k
y
yeni
ufuklarr açacaktır.. Gençlerinn
keçeciliiğe ilgisini çekecek çaalışmalar, bu
b sanatı geeleceğe taşııyacak yenii ustaların yetişmesinii
sağlayaccaktır.
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