


 

 

 

  

 

 

 

 

 

EL SANATLARI VE ÜRÜNLERİ  -  

BULGARİSTAN –TÜRKİYE SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE TARİHİ MİRAS 

VE TURİSTİK CAZİBE ÖĞELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yayın INTERREG-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde  - 

CCI No2014TC16I5CB005, Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşmektedir. Bu yayının içeriği tamamen 

„EURO CLUB WOMAN“  sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim 

Otoritesi’nin  görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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PROGRAM: INTERREG-IPA  SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BULGARİSTAN-TÜRKİYE 

PROGRAMI, CCI NO 2014TC16I5CB005, İKİNCİ TEKLİF ÇAĞRISI 

ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

ÖZEL HEDEF 2.3: SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

TURİZMİN AĞININ ARTTIRILMASI 

PROJE: CRAFTS/EL SANATLARI–KORUNMASI, TANITILMASI VE TURİSTİK 

CAZİBE ÖĞELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN ORTAK GİRİŞİMLER AĞI  

PROJE № CB005.2.23.022 

SÖZLEŞME №РД-02-29-187/23.07.2019 

LİDER PARTNER: LALAPAŞA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ, 

TÜRKİYE  

PROJE PARTNERİ: EURO CLUB WOMAN, YAMBOL, BULGARİSTAN 

SÜRE:  15 AY (24.07.2019 – 23.10.2020) 

PROJE TOPLAM TUTARI: 84 676.57 EURO 
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İÇERİK 

 

I.YAMBOL İLİ–TARİHİ VE KÜLTÜREL GELİŞİM  

II.BULGARİSTAN VE YAMBOL İLİNDE EL SANATLARIN GELİŞİMİ 

III.YAMBOL İLİ KÜLTÜREL TAKVİM 

IV. BULGARİSTAN’DA EL SANATLARI KUTLAMALARI  

V. YAMBOL BÖLGESİNE ÖZEL EL SANATLARI 

VI. LALAPAŞA İLÇESİ KÜLTÜRE TARİHİ  

VII. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİNDE EL SANATLARININ GELİŞİMİ  

VIII. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİ KÜLTÜREL TAKVİMİ  

IX. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİNE ÖZGÜ EL SANATLARI/ZANAATLER 
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I.YAMBOL İLİ –TARİHİ VE KÜLTÜREL GELİŞİM 

Yambol bölgesindeki en eski 

yerleşimler, MÖ 5500 - Yeni 

Taş Devri'nin (Neolitik) 

ortasına kadar 

uzanmaktadır. Bu dönem, 

pürüzsüz taş aletler ve ince 

duvarlı seramik kapların 

üretimi ve kullanımı ile 

karakterizedir. Elhovo ve 

Veselinovo, Drama ve 

Hacidimitrovo köyleri 

yakınındaki arkeolojik 

alanlar Yeni Taş Devri ile bağlantılıdır. 

Bronz Çağı, yaklaşık MÖ 2700 ile 900 yılları arasında olup, bronz aletlerin ve silahların 

yaygınlaşması ve kullanımı ile karakterizedir. Bu döneme ait materyaller Raşeva ve 

Marçeva Höyüklerinde ve Veselinovo köyü yakınlarındaki arkeolojik alanda 

bulunmuştur. Geç Tunç Çağı'nda, Tuna Vadisi'nden Trakya kabileleri, Truva kentiyle 

siyasi ve ticari bağlarını sürdürmüştür. 

Hellenistik ve Roma dönemlerinden şüphesiz en ilginç ve zengin arkeolojik alan, 

bugünkü Kabile köyüne aynı adı taşıyan kasabadır. Yerleşme İ.Ö. 4. yüzyıla kadar 

uzanır. M.Ö. 341'de Trakyalılara yönelik seferleri sırasında Makedon II. Philip tarafından 

fethedilmiştir. Kabile Roma döneminde 72 yılından sonra Trakya'nın bir parçası olduğu 

zaman büyümüştür. 6. yüzyılda Bizans'a yapılan Avar saldırıları sırasında tahrip 

edilmiştir. Arkeolojik alan 1972'den beri düzenli olarak araştırılmaktadır. 

705 yılında Khan Tervel ve İmparator II. Justinian arasında yapılan barış anlaşmasının 

koşullarına göre, Yambol bölgesi ilk kez Bulgar devletinin sınırları içine girmiştir. Bu, 

Balkanlar Bölgesi'nin güneyindeki Bulgar devletinin ilk bölgesel uzantısıdır.  

971 ve John Tsimishhi'nin kampanyasından sonra Yambol bölgesi Bizans'a girmiştir. Bu 

döneme ait yazılı kaynaklar, bugünkü Yambol ile özdeşleştirilen Diambol kalesinden 

bahsetmektedir. 
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Çar Ivan Assen II döneminde kasaba ve çevresi restore edilmiş Bulgar devletinin 

sınırları içine alınmıştır. Bunun kanıtı, tüccarların buradan serbestçe geçmesine izin 

veren Merit Sertifikasıdır. Bu dönemde ortaçağ Yambol, Tundzha Nehri tarafından üç 

taraftan korunan iyi güçlendirilmiş bir kaleymiş. Ortaçağ kalesi, 1970 ve 1978'den 

1982'ye kadar arkeolojik kazılar sırasında kısmen araştırılmıştır. 

 

 

On dördüncü yüzyılda, bugünün güney Bulgar toprakları çok sayıda askeri çatışma ve 

düşman akınına sahne olmuştur. 1373 yazında, birkaç aylık kuşatmadan sonra Yambol, 

Timurtaş Bey liderliğinde Osmanlı güçleri tarafından fethedilmiştir. Fethinden sonra 

şehir Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiş ve adı Diabolbolis olan adı Yanbolu olarak 

değiştirilmiştir. Kale, Balkan Yarımadası'ndaki Osmanlı ilerlemesinin temeli olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu içinde Yambol önemli bir idari ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 

Bir çeşit yün battaniye olan ünlü Yambol kebeleri burada üretiliyor -  

On altıncı yüzyılın başında ticaret ve üretimin gelişmesiyle bağlantılı olarak, şehirde 

serbest kapalı bir pazar inşa edilmiştir. İnşaatı Sultan II. Bayazid yönetimi altında 1509 

yılında başlatılmıştır. Binanın içinde 40 dükkan ve dışarıda 114 dükkan bulunmaktadır. 
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18. yüzyılda - 19. yüzyılın başlarında Yambol büyümüştür. Şehir büyük bir ticaret ve 

zanaat merkezi haline gelmiştir. 1875 yılında Baron Hirş Pazardcik - Nova Zagora - 

Yambol demiryolu hattının son durağı olmuştur. İlk tütün fabrikası aynı yıl kurulmuştur. 

17 Ocak 1878'de Yambol, 23. Kazak Don Alayı'ndan Albay Nikolai Baklanov tarafından 

kurtarılmıştır. 1878 Berlin Barış Antlaşması şehri ve çevresini Doğu Rumeli'de terk 

ediyor. Yambol Özerk Bölgesi'nde bir çevre merkezi haline gelmiştir. 

Bağımsız Bulgar devleti sınırları içinde Yambol iyi gelişmiş bir tarım bölgesi haline 

gelmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında, Balkan Yarımadası'ndaki en büyük 

değirmenlerden biri burada faaliyete geçmiştir. Baron Hirş'in demiryolu ve 1890'da inşa 

edilen demiryolu Burgaz hattı, şehri önemli bir alışveriş merkezi haline getirmiştir. 

II. BULGARİSTAN VE YAMBOL İL’İNDE EL SANATLARIN GELİŞİMİ 

Yambol bölgesinin elverişli 

coğrafi konumu, verimli topraklar, 

ılıman iklim, mineral kaynakları 

ve elverişli yollar insanları en 

eski zamanlardan beri 

etkilemiştir. Taş devrinde, 

yaklaşık MÖ 4000 ila 2700 

yıllarında Yambol topraklarında, 

öncelikle bakır iş aletlerinin, grafit 

seramiklerle ve ilk insan figürleri 

kemikten yapılmış olmasıyla 

karakterize edilmektedir. Yambol 

yakınlarındaki Raçeva 

Höyüğü'nde bulunan taş baltalar, çekiçler, kil kapları, balık ağı ağırlıkları ve tezgahları, 

iğler ve diğer eserler bölgede bulunmaktadır. Bu bulgular, Taş Devri boyunca bu 

toprakların sakinlerinin örüp dokuduklarına inanmak için sebep vermektedir.  
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Demir Çağı boyunca, bu topraklarda Trakyalılar yaşadığı zamanlarda hayvan 

üretiminde bir artış olmuştur.  Çeşitli el sanatları geliştirmişlerdir. Trakya seramiği büyük 

bir yüksekliğe ulaşır ve ayrı bir endüstri olarak ayırt edilir. Bunun çeşitli metal nesnelerin 

üretimi ortaya çıkmaktadır, çünkü bunun kanıtı bronz eksenleri dökmek için dökümlerin 

keşfidir. O dönemin yazılı kayıtlarına göre Trakyalıların tarımsal ürünlere ek olarak 

metal ve metal cevheri ticareti de yaptığı da görülmektedir. 

4-6. Yüzyılda, Yambol bölgesinde taş yapımı gelişmiştir. Taş ustalarıyla birlikte - ustalar 

da taşı sanatsal olarak oymaya başlamışlardır. Metal madenciliği ve metal işleme de 

önemli bir ivme kazanmıştır. O zamandan beri demircilik ve bronz dökümünden yapılan 

kılıçlar, mızraklar ve silahlar keşfedilmiştir. Seramik üretimi de bölge ekonomisinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Farklı boyut ve şekillerde çok sayıda tabak bulunmuştur. 

Kabartma kalıplı kil lambaların ve ince seramiklerin üretimi için de önemli kanıtlar vardır. 

Çanak çömleklere ek olarak, yapı seramikleri de bulunmuştur. Kabile ve diğer 

yerleşimlerde yapılan kazılarda mücevherlerin gelişimi bakır, bronz ve altından yapılmış 

olması açıkça görülmektedir.  

9.-14. Yüzyıllarda, tarım ve sığır yetiştiriciliğinin yanı sıra, kasaba nüfusu da bazı el 

sanatları ile uğraşmaktadır. Bunlardan seramik, hırdavat, inşaat, marangozluk, deri, 

kürk, kuyumculuk ve daha fazlası gelişmiştir. Ortaçağ Yambol canlı bir ticaret ve zanaat 

merkezidir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kent ve çevresindeki ticaret gelişmiştir. 15. ila 16. 

yüzyıllarda, devlet düzenleme sistemi işçiliğin arttırılmasında ve işçiliğin 

standartlaştırılmasında rol oynamıştır. Çeşitli tekstil ürünlerinin üretimi ile ilgili el 

sanatları güçlü bir şekilde gelişmektedir. Ancak, şehrin ihtişamı imparatorlukta ve 

dünyanın çok ötesinde "Yambol kebeleri" olarak bilinen "kebe" üretimini getirmiştir. 16. 

yüzyılda kentte el sanatları ve ticaretin önemli gelişmesi nedeniyle özel bir kapalı pazar 

inşa edilmiştir - bezisten. 16. yüzyılda Yambol'da el sanatları ve ticaretin yükselişi ve 

canlı mal alışverişi Osmanlı makamlarını özel bir "Yambol Pazarına İlişkin Kanun" 

çıkarmaya itmiştir. Kanun şehir ticaretini düzenlemektedir.   

17. yüzyılda, el sanatları ve ticaretin yükselişi kentin daha da gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. Şehrin açıklamasında Osmanlı gezgin Evliya Çelebi, sadece ticari 

kuruluşlar değil, aynı zamanda zanaat atölyeleri de dahil olmak üzere 280 canlı ve 

düzenlenmiş mağazaya sahip olduğunu belirtmektedir. Gezgin, şehrin zanaatkârlarının 

sayısı ve durumu hakkında çok az bilgi veriyor, ancak kentin "seçkin ve zengin ticaret 

ve zanaatkâr büyükleri olduğunu ve en çok sayıda olanlar ise helvaci ve kunduracı 

olduğunu" belirtmektedir. 

18. yüzyıl boyunca Yambol nüfusu el sanatları ve ticarete devam etmiştir. Yambol’da 

kebeye ek olarak kürkçülük, terzilik, kalpakçılık, kaftancılık, bakırcılık, çömlekçilik, 

helvacılık ve diğer el sanatları da geliştirilmiştir. 
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El sanatları mağazalarının sayısı çok fazladır. Kargona'nın Yambol bölgesinde bulunan 

Kargona semti yaklaşık 300 dükkan ile bir ticaret ve zanaat merkezi haline gelmiştir. 

Kurtuluştan sonra, Yambol'da el sanatlarında bir takım değişiklikler olmuştur. İyi 

gelişmiş olan el sanatlarının çoğu azalmaya başlamıştır. Deri, mum yapımı, sabun 

yapımı vb. gibi el sanatlarına olan ilgi giderek azalmıştır. Savaştan önceki tarihsel 

bilgilere göre, ana el sanatlarından biri tabaklık (dericilik) el sanatıymış, 12 deri atölyesi 

varmış, bunların ürünlerinin bir kısmı ülke dışına ihraç edilirmiş. Çoğu savaş sırasında 

yakılmıştır. Öte yandan, pantolonculuk iyi gelişmiştir, şehirdeki hemen hemen her 

sokakta pantolon  üreticisi varmış ve kunduracılık da iyi gelişen el sanatlarından 

biriymiş. 

Birleşmeden sonra el sanatlarının gerilemesi devam etmiştir. Fabrika üretiminin 

gelişiyle, dikişle ilgili el sanatları ve ayakkabıcılık azalmıştır. Boya, fırıncılık ve demir 

üretimi iyi gelişmiştir.  

Yirminci yüzyılın başında, sanayi üretimi giderek hızlı bir şeklide el sanatları atölyelerin 

yerini almaya başlamıştır. Bu, Yambol'daki birçok el sanatının iflasına yol açmıştır. 

Yambol'daki zengin tarım alanı nedeniyle, köye hizmet veren veya şehrin sakinlerine 

hizmet veren çok sayıda küçük atölye varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 1914 

yılında, çoğu ayakkabıcılık atölyesi olduğunu açıkça ortaya koyan bir anket yapılmıştır 

bu atölyeler bazı ayakkabı türlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır– 23 atölye yüksek 

ayakkabı, 10 atölye farklı terlik ve 3 atölye çarık üretimi yapıyormuş. 1914'te Yambol'da 

11 demirci, 4 marangoz atölyesi ve 8 demirhane varmış. Ayrıca 8 dikiş atölyesi, üç 

gömlek, bir tuğla fabrikası, iki fayans dükkanı ve daha fazlası belirtilmiştir. 

Günümüzde, var olan el sanatlarının çoğu otantik ve benzersiz ürünlere olan talep ile 

ilgilidir. Ayrıca büyük el sanatları sergiler ile ilgilidirler, Yambol’da düzenlenen 

Kukerlandia – Kukeriada kutlaması, Moda sürekli değişiyor ancak folklor değişmiyor, 

Yambol noel ekibi ve diğerleri gibi. 
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III. YAMBOL İLİ KÜLTÜREL TAKVİMİ 

TARİH KUTLAMA GERÇEKLEŞEN YER 

14 Şubat 

 

Şarap üreticilerin kutlaması 

“Trifon Zarezan” 

 

Stralca Belediyesi ve belediye 

yerleşim yerleri 

14 Şubat 

 

 

Şarap üreticilerin kutlaması 

“Trifon Zarezan” 

 

Elhovo Belediyesi,„Bağ“ Bölgesi 

Şubat 

 

Milli kutlama olan “Trifon 

Zarezan” ayinini 

canlandırmak 

 

 

Yambol Belediyesi 

Şubat – Mart 

 

Uluslararası maske festivali  

„Kukerlandiya” – Yambol 

 

Yambol Belediyesi 

Şubat 

 

 

Belediye kuker kutlaması 

„Stralca“ 

 

Stralca Belediyesi, 

Şubat 

 

 

„Belediye şarap kutlaması“ –

en iyi şarap ve rakı üreticisi 

yarışması 

 

Tunca Belediyesi Skalitsa köyü 

Şubat 

 

 

 

Uluslararası maske festivali  

„Kukerlandiya – Kukeriada 

Tunca. Kukerler vadisi” 

 

Tunca Belediyesi  - Çargan köyü, 

Kabile köyü, General İnzovo köyü 
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Mart 

 

Amatör performansların 

belediye sergisi 

 

Bolyarovo, Topluluk merkezi 

„Vızrajdane 1912“ 

 

Mart Belediye kuker kutlaması Elhovo Belediyesi 

30 Mart Elhovo şehir bayramı Elhovo şehri 

Mart 

 

At ve at sporları ilkbahar 

kutlaması 

Tunca Belediyesi  - Tenevo köyü 

 

Nisan 

 

tiyatro „Georgi Mitev – Joro“ 

– Yambol uluslararası 

katılım  ile Ulusal kukla-

tiyatrosu festivali „Mihail 

Lıkatnik“ 

 

Yambol şehri 

 

 

22 Nisan 

 

 

Tunca Belediyesinin günü –  

ticaret fuarı 

 

Tunca Belediyesi 

 

 

Nisan 

 

 

Uluslararası folklör 

kutlaması  „Tsvetnitsa’dan 

Gergyovden’e kadar” 

– uyum ve güzellik ilkbahar 

kutlaması– otantik gelenek, 

kostüm, ekmek, Paskalya 

yumurtası, gergyov 

salıncakları yarışması 

 

 

„Tunca” Belediyesi- 

General İnzovo köy parkı 

 

Mayıs 

 

Ulusal motosiklet kutlaması 

Motokulüb „Ezdaçite“ 

 

„Bakadcik“ alanında 

Tunca Belediyesi 

Mayıs 

 

Geleneksel Halk Festivali 

„Maraş pee“ 2019 ve en iyi 

şarkı yarışması „Vılkana 

Stralca Belediyesi 
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Stoyanova’nın şarkılarıyla“ 

 

Mayıs 

 

Festival – „Tunca şarkı 

söylüyor ve dans ediyor“ 

 

Elhovo Şehri 

Haziran 

 

 

Ulusal Çocuk Folklor 

Festivali "Söğüt Düdüğü" 

 

Bolyarovo Şehri 

 

Haziran 

 

Milli Trakyalı Hıristiyan 

kutlaması Spasovden 

 

Yambol Şehri 

 

Haziran 

 

Bulgar-yunan kutlaması 

 

Tunca Belediyesi 

Golyam manastır köyü 

„Tsırkvıçkata” alanı 

Haziran 

 

„Aya  Duh“ 

Yambol’un kutlaması 

 

Yambol Şehri 

 

21 Haziran 

 

 

 

Yaz güneşi ayakta durma 

günü Trakyalıların eski 

geleneklerinin yaşatılması 

Kabile köyü, Yambol İli 

 

 

Haziran 

 

 

Ulusal Turist Eğlence ve 

Animasyon Fuarı  – 

Antik kent „Trakya ve Kabile 

Antik Kenti” 

Kabile köyü, Yambol İli 

 

Haziran 

 

Belediye gelenekleri "Moda 

değişir, folklor kalır" 

 

General İnzovo köyü, Tunca 

İlçesi 
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14 Eylül 

 

 

Börek kutlaması – Bölgedeki 

yerleşimlere göre 

geleneksel böreklerin 

tanıtımı 

 

Elhovo Şehri 

 

Eylül 

 

 

Gençlik festivali „Tunca-

yaratıcılık ve yenilik” 

 

Bezmer köyü, Tunca İlçesi 

Eylül 

 

 

 

Folklor Festivali  - en iyi 

çalan „Angel Krıstev ”, 

davulcular için – solist ve 

halk oyunları gruplarında 

olanlar için 

 

 

Kabile köyü, Yambol İli 

 

8 Kasım 

 

Belediye ve Straldzha 

kasabasında 8 Kasım'a 

adanmış olaylar ve 

festivaller - Straldzha 

kasabası kutlaması 

Stralca şehri ve belediyesine 

bağlı yerleşim yerleri 

 

26 Ekim 

 

Bolyarovo şehri kutlaması 

 
Bolyarovo Belediyesi 

Aralık 

 

Elhovo Belediyesinden Noel 

Gruplarının Katılımıyla 

Belediye Noel kutlaması 

Elhovo Belediyesi 

 

25 Aralık 

 

 

Yambol Belediyesi Noel 

Festivali   „Yambol Noel 

şarkısı“ 

 

Yambol Şehri 
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IV. BULGARİSTAN’DA EL SANATLARI KUTLAMALARI 

TARİH EL SANATI HRİSTİYAN BAYRAMI 

6 Aralık Değirmenciler Nikolas Günü 

 6 Aralık Balıkçılar Nikolas Günü 

 6 Aralık Tefeciler Nikolas Günü 

 6 Ağustos Fıçıcılar Tecelli Günü 

15 Ağustos Kalaycılar Büyük Meryem Ana Günü 

16 Ağustos Boyacılar Aya Ubrus 

20 Temmuz Kürkçüler İlin Günü 

20 Temmuz Kürkçüler İlin Günü 

20 Temmuz Biçiciler İlin Günü 

20 Temmuz Fırıncılar İlin Günü 

20 Temmuz Koçiciler (faytoncular) İlin Günü 

20 Temmuz Samarcılar İlin Günü 

20 Temmuz Kiremitçiler İlin Günü 

5 Aralık Mutafçılar Aziz Sava 

5 Aralık İpçiler Aziz Sava 

23 Aralık Abacılar Aziz Naum 

24 Haziran Kasaplar Enyo Günü 

29 Haziran Terziler Petrov Günü 

24 Mayıs Berberler Aziz Kiril ve Metodiy 

24 Mayıs 

 

Muallimler (öğretmenler) Aziz Kiril ve Metodiy 

21 Mayıs 

 

 

 

Bazirgyancılar 

(tüccarlar) 

 

 

 

Aziz Konstantin ve Elena 
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Aziz Ruh gühü ertesi Sahaflar 50 Gün ertesi ilk Pazartesi 

1 Şubat Bahçivanlar Aziz Trifon 

1 Şubat Bağcılar Aziz Trifon 

1 Şubat Meyhaneciler Aziz Trifon 

10 Şubat 

 

Kazancılar (bakırcılar) Aziz Haralampi 

10 Şubat Arıcılar Aziz Haralampi 

10 Şubat Bahçeciler Aziz Haralampi 

30 Ocak Bakkalcılar üç Azizler 

18 Ocak Kantarcılar Aziz Atanas 

18 Ocak Demirciler Aziz Atanas 

18 Ocak Demir dövücüler Aziz Atanas 

18 Ocak Nalbancılar Aziz Atanas 

17 Ocak Kemancılar Aziz Antoniy 

17 Ocak Hammalcılar Aziz Antoniy 

26 Ekim Aşçılar Aziz Dimitır 

6 Mayıs Çobanlar Aziz Georgi 

27 Temmuz Doktorlar (şifacılar) Aziz Panteleymon 

27 Temmuz Eczacılar Aziz Panteleymon 

14 Ekim Ressamlar Petko Günü 

8 Ocak Ebeler Nineler Günü 

Paskalyadan sonra 40 gün Ekmekçiler Spas Günü 

Paskalyadan sonra 40 gün İnşaatçılar Spas Günü 

Paskalyadan sonra 40 gün Hancılar (otelciler) Spas Günü 
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Paskalyadan sonra 40 gün At arabacıları  (şöförler) Spas Günü 

Paskalyadan sonra 40 gün Çiçekçiler Spas Günü 

1 Temmuz Şifalı otçular Aziz Vraç 

1 Temmuz Çıkrıkçılar Aziz Vraç 

9 Aralık Büyücüler ve okuyucular Azize Ana 

12 Aralık Kunduracılar 

(ayakkabıcılar) 

Aziz Spiridon 

 

IV. YAMBOL BÖLGESİNE ÖZEL EL SANATLARI 

1. DERİCİLİK 

Deri işleme, ülke geneline yayılmış bir 

el sanatıdır. Sığır yetiştiren insanlar 

olarak bilinen Bulgarlara özgüdür. 

Elverişli iklim ve Yambol bölgesinin 

konumu, bu el sanatının gelişimi için 

koşullar yaratmaktadır. Deri Bulgarlar 

tarafından çeşitli amaçlarla 

kullanılmıştır. En yaygın olarak bilinen, 

torbalar, gaydalar, üfleyiciler, çarık gibi 

özel karmaşıklık gerektirmeyen 

nesneler için işlenmesidir. Kürk ve 

paltolar için kürkün işlenmesi daha 

karmaşık ve komplikedir. Yambol bölgesinde bugüne kadar çarık ve Kuker deri 

maskeleri üretimi korunmaktadır. Bu el sanatı nesilden nesle aktarılıyor ve alandaki 

güçlü Kuker geleneği sayesinde geliştirilmektedir. 

Chargan köyünde geleneği koruyan seçkin çarık ustaları bulunmaktadır. El sanatları 

babadan oğla olarak aktarılır, çarık ustası bunu büyükbabasından öğrenmiştir, ki 

büyükbaba da çarık ustasıdır. Güzel çarık yapmanın sırrı sabır ve işçiliktir. Ne tür bir 

deri olduğu çok önemlidir, kalınlığı 4 mm'den az olmayan bir iri baş derisi olmalıdır. Deri 

belli bir şablon boyutuna göre kesilir. Ardından, en az 2 metre uzunluğunda ve 6-7 mm 

kalınlığında olan sarım kesilir. Çarık şablonunun yumuşaması için en az bir gün ve bir 

gece suda bekletilmelidir. Daha sonra sarım asılır ve kalıpta daha bir 24 saat bekletilir. 

Daha sonra elde dikilmektedir. Çarık ustalarına göre bir çift güzel çarık yapımı için en az 

3 gün gerekmektedir. 
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Yambol bölgesinin deri işlemesi ile ilgili bir diğer el sanatı da deri maskelerin 

üretilmesidir.El sanatları, El yapımı zoomorfik maskeler yapma geleneği Yambol'daki 

Mogila köyünde korunmaktadır ve babadan oğla şeklinde devam etmektedir. Deri işlem 

gördükten sonra böyle bir maskeyi yapmak en az 10 gün sürmektedir. Daha sonra 

işlenmiş derinin üzerine yerleştirilen ve şeklini almasına izin verilen bir iskele 

yapılmaktadır. 4 tür derinin gerildiği maskeler vardır ve bu onları eşsiz kılmaktadır. 

Maskeler ve çarıklar çok aranan ürünlerdir, sadece kuker oyunları için değil aynı 

zamanda süs olarak kullanmak üzere. Almanya, Fransa ve Diğer ülkelerden satın 

alınmıştır ve talep edilmektedir. Bölgedeki Kukeri geleneğini sürdürmek için düzenlenen 

kutlamalar ve geleneklerle bu el sanatlarının korunmasını da sağlamaktadır, 

kürkçülüğün kaybolduğu gibi belki bu el sanatı da kaybolacaktı. 

2.TAKICILIK, KUYUMCULUK 

"Kuyumculuk" kelimesi, çeşitli çizim, 

lehimleme, kesme, dövme, döküm ve 

parlatma işlemlerini yaparak altın, gümüş ve 

diğer değerli metalleri işleyen bir usta 

anlamına gelmektedir. Geleneksel olarak, 

bu beceriler çıraklık eğitimi ile elde 

edilmekteymiş. Günümüzde bu beceriler, 

altının öğretildiği sanat okullarında ve 

mücevher olarak nitelendirilen diğer 

becerilerde eğitim ve öğretim yoluyla 

kazanılmaktadır. Ancak hala kuşaktan 

kuşağa devam eden ve babadan oğula geçen bir el sanatıdır.  

Yambol bölgesi Trakya krallarının hüküm sürdüğü yer olarak bilinir. Antik Kabile kenti ve 

Trakya mezarlarında yapılan sayısız kazılar bölgeyi önemli bir Trakya bölgesi olarak 

öne çıkarmaktadır. O zamandan beri, altın ve gümüşün işlenmesi ve tüm dünyanın 

hayranlık duyduğu mücevherlerin yaratılması söz konusudur. Arkeolog Daniel Agra 

tarafından Zlatinitsa köyünde bulunan son altın hazinesi MÖ 4. yüzyıl'a tarihlenmektedir. 

Daha sonraki zamanlarda, kuyumculuk veya mücevher, prestijli bir el sanatıdır, altın ve 

gümüşü işleyen insanlar toplumun en saygın olanlarındandırlar.  

Günümüzde Yambol'da kalan kuyumcu ustalarından kalanlar yok denilecek kadar azdır.  

Ancak hala el yapımı takılar sipariş edebileceğiniz veya benzersiz takılar satın 

alabileceğiniz birkaç atölye bulunmaktadır. Zanaat babadan oğla veya ilgilenen gençlere 

aktarılmaktadır. O dönemde olduğu gibi günümüzde de zor bir zanaat olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Öğrenmek yıllar almaktadır ve en önemli şey ise çok düzgün el ve göze 

sahip olmaktır. Üzerinde çalışılan malzemenin inceliği nedeniyle, çok fazla beceri ve 

beceriye hakim olmak gerçekten bir gerekliliktir. Ayrıca sahibinin kişiliğini taşıyan ve 

yansıtan eşsiz bir ürün yaratmak için ciddi bir hayal gücü de gerekmektedir. Ne yazık ki, 
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endüstriyel metal işleme ve yüksek ithalat bu zanaatın ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. Yambol'da kalan birkaç bu zanaat temsilcisi insanların kendileri için özel 

olarak tasarlanmış şeyler takma ihtiyacına güvenmektedir.  

3.DÖVME DEMİR ÜRÜNLERİ İMALATI 

Demir eşyaların dövülmesi halk 

sanatında önemli bir yer tutmaktadır - 

ya formunda ya da dekorasyonunda 

şeklinde oluşmaktadır. Demirciler eski 

zamanlardan beri günlük yaşam için 

sanat nesneleri yapıyorlarmış ancak 

eski Bulgarların günlük çalışmaları ile 

ilgili çalışma araçları süslü değildir. Eski 

demirciler şamdan ve şömine 

stantlarının üretiminde büyük sanatsal 

beceriler sergilemektedirler, halk 

arasında "atlar" olarak da bilinmektedir 

bu süslemeler. Dövme, demircinin 

malzeme üzerinde gerçekleştirdiği ana teknik eylemdir. El dövme düzleştirme, çekme, 

delik delme, temperleme, metal üzerindeki süs eşyaları kesme, kabartma, dövme 

kaynağı gibi eylemleri içerir. Aslında sertleştirme işlemine neden olan ısıtma ve 

soğutma aynı zamanda demircinin zanaatının ayrılmaz bir parçasıdır.Bir demircinin 

zanaatındaki en önemli şey metali tanımaktır. İlk bakışta, bu kaba bir iştir. Çok fazla 

hayal gücü ve azim gerektirir. Elle dövme ile iki aynı ürün  oluşturmak neredeyse 

imkansızdır. 

Yambol bölgesinde demircilik zanaatının sırlarını saklayan birkaç atölye bulunmaktadır. 

Bu atölyeler günümüz modern dünyaya uygun ürünler üretmektedir. Dövme demirden  

yapılan ürünler modernliğin yeni mimari vizyonuna uymaktadır.  

Pencereler, kapılar ve portalar, çardaklar, odun kömürü, çadırlar, siperlikler, kulübeler, 

tenteler, masalar, sandalyeler, banklar ve şömine aksesuarları için çitler, korkuluklar, 

parapetler yapmaktadırlar. 

4.ÇANCILIK 

Etnograf Prof. Hristo Vakarelski'ye göre, Bulgar topraklarında sığır yetiştiriciliğinin 

gelişmesiyle birlikte çancılık el sanatı gelişmiştir. Zanaat, dövme çan ve bronz 

dökümlerin yanı sıra kiliseler için çan yapımını da içermektedir. 

Yambol bölgesinde, bu el sanatı Kuker geleneği ve Kuker çanları yapma ihtiyacı 

nedeniyle kalmıştır. Yambol çanları dövme demir levhalardan yapılmıştır. Kalıplar 

üzerine bir metal sac dövülerek elde edilen daha dışbükey veya düz şekilleri vardır. 

Vodeniçene köyünden bir aile kuker çanları alanında usta oldukları herkes tarafından 
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bilinmektedir. Bunun zor ve karmaşık bir iş olduğunu söylüyorlar. Birçok işlem yapılır, 

sıcak bir odada güçlü bir el ve pense gereklidir. Üç kişi günde en fazla 10 çan üretebilir. 

Ses, çanın şekli ile elde edilir, daha net olmasını istiyorsanız, aşağıda daha kıvrımlıdır, 

boğazlıysa daha açıktır. Tüm çanlar yapıldıktan sonra, hepsi birbirine bağlanır, en 

önemli şey aynı sese sahip olmalarıdır. Aynı sese sahip değillerse Kukerler onları 

beğenmiyor. Kuker çanlarının üretildiği atölye büyük bir oda olmalıdır. Üretim için gerekli 

araçlar şunlardır: metal sac kesici, makas, soğuk çekiçleme için demir bardaklar, sıcak 

çekiç kalıpları, örsler, çekiçler ve buna benzer diğer araçlar.  

Ancak en önemli şey, ustanın çana belirli 

bir şekil ve ses verebilme becerisidir. İlk 

olarak, bir şablon yapılır ve daha sonra 

metal sacın bölünmesini önlemek için 

döndürülür. Kalıplarda soğuk dövme 

işlemi yapılır.  Daha sonra metal sac 

ateşte ısıtılır ve sıcak dövme işlemi 

yapıldıktan sonra soğutulur. Kaynak 

işlemi, çanın sesini almasını sağlayan ve 

gereken zor işlemlerden biridir. Daha 

sonra karışımı eritmek için ısıtılır. Usta 

çanın kaynaklı olduğu bölgeyi 

bulduğunda, suya batırır, ancak çanın içine su girmeyecek şekilde, çünkü kalıp sertleşir 

ve bükülemez. Dil yerleştirilir ve son "en ince" işleme yapılır - çanın sesini getirme 

işlemi. Çanın sesi, çanın ağzına, tabakanın kalınlığına ve kaynağa bağlıdır.  

5.BIÇAKÇILIK 

Demir işleme ve günlük yaşamda 

kullanımı Bulgarlar arasında 

yaygındır. Yambollular bir istisna 

değildir. Bıçak yapan insanlar demir 

ile çalışmaları ve aynı dövme araç ve 

tekniklerinin kullanılması nedeniyle 

genellikle demirci olarak adlandırılır. 

Bıçaklar esas olarak demir ve çelikten 

imal edilmektedir.  

Çeliğin yumuşak demirle lehimleme 

şekline göre, ürünler üç tipe ayrılır. 

İlkinde, demir ve çelik kaynaklanır ve dövülür, böylece çelik bıçağın kesme kısmını ve 

ucunu oluşturur, bu şekilde yapılan bıçaklara kainakli denir. Daha ucuz ve seri olarak 

üretilen bıçaklardır.  
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İkincisi, bıçağın homojen bir kütle haline gelinceye kadar birkaç kez dövülmesi için çelik 

ve demir ile yapılır. Bu şekilde, özel ve profesyonel amaçlar için yüksek kaliteli silah 

amaçla yapılmaktadır.  

Üçüncü tür bıçaklar sadece çelik parçalardan dövülür. Bunlar tıraş makineleri ve bazı 

özel tip ürünlerdir. 

Yambol bölgesinde bu el sanatı Stralca'da korunmaktadır. Orada çeşitli bıçaklar 

yapılmaktadır - turistik, balıkçılık ve evde kullanmak amacıyla. Eski (tarihi) bıçaklar da 

restore edilmektedir. Ustanın atölyesi bir bıçak yapımı çalışması için ihtiyaç duyulan her 

şeye sahiptir – dövme aleti ve diğer aletler, mevcut malzemeler - bıçaklar, pirinç, 

ahşap,sap için geyik ve manda boynuzu,asitler, vernikler, işleme boyaları, kılıf için deri, 

hediye kutuları için kadife ve ipek. Bıçak ustaları iyi bir bıçağın demircilik, oyma, 

kuyumculuk becerilerine ek olarak fizik, kimya, matematik, tarih bilgisi gerektirdiğini 

iddia etmektedirler. İşin sonunda yüzden fazla elle işlem yapılmaktadır. Hazır bıçaklara 

Hıristiyan çarmıha ek olarak her usta kendi işaretini de yazmaktadır. Bu atölyede 

oluşturulan bıçaklar, ülkenin yakın ve uzak köşelerinde ve yurt dışında bulunmaktadır. 

6.NAKIŞ  

Bulgar nakış el sanatı, Bulgar topraklarında seyahat 

eden yabancı gezginler tarafından fark edilmiştir. 

Nakış geleneği esas olarak giysilerin süslenmesi ile 

ilgilidir. Nakış, kumaşın elyafları sayılarak 

yapılmaktadır.  

Geleneksel Bulgar nakışı, büyük bölgesel ve yerel 

çeşitlilik ile karakterizedir. Diğer önemli kısım, siyah, 

kırmızı ve beyaz olmak üzere üç ana renge 

dayanan Bulgar nakışı etnik özgünlüğü için gerekli 

olan renktir. Çeşitli düz, kabartmalı ve ajur dikişler 

vardır. Bunlardan en çok kullanılanları birkaçı şu 

şekildedir: düz (bölünmüş) dikiş - yatay veya 

uzatmalı (aralıklı); çapraz dikiş (veya kuman); ilmek 

dikiş ve çift dikiş. Geleneksel Bulgar deseninin üç 

unsuru vardır: Bulgarların etnik topraklarında geçerli 

olan ritim, simetri ve kontrast. Kumaş süslemeyle karşılaştırıldığında, nakış bileşimleri 

spesifik süsleme teknikleri nedeniyle daha da fazla çeşitlilik ile karakterize edilmektedir. 

Nakış, büyük ölçüde bitki motiflerinin hakim olduğu süslemeden yapılmıştır. Ayrıca 

Yambol ve Elhovo'da yaygın olan nakışlar da bu şekildedir. Elhovo halk kıyafetlerinde 

daha büyük parçalar bir araya getirilmektedir, neredeyse kasıtlı olarak katlanmış bir 

sapı, bir çeşit yarım çelengi temsil eden asimetrik bitki nakışları, dış tarafında 

yaprakların değiştiği ve ortasında, yırtılmış veya kırpılmış büyük veya parçalanmış bir 

meyve, çiçek veya başka bir figür parçası vardır. Bölgede çok çeşitlilik gösteren nakışlar 
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bulunmaktadır. Elhovo nakışı, nispeten gerçekçi bitki veya kuş görüntülerinin işlendiği 

büyük yoğun işlemeli çok renkli altıgenler, eşkenar dörtgenler veya karelere bölünmüş 

çerçeveli bir alandır. Yambol bölgesinden başka bir dikiş türü, kalın çoğunlukla düz 

pamuk ipliğinden yapılmış çerçevesiz çiçek ve doğrusal süslemelerdir. 

 

7.SANATSAL ÖRGÜ 

Sanatsal örgü, bir ve beş şiş, poanlas dantel ve 

Brüksel dantelinin örülmesini içeren geleneksel 

bir Bulgar el sanatıdır. Dar anlamda, "örgü", 

temel yapı taşları olarak ilmekler oluşturarak 

ipin iç içe geçmesidir. Böylece, geleneksel 

kostümler, çoraplar, eldivenler, atkılar ve ev 

kullanımı için giyim ve kumaş süsleme için 

neredeyse tüm örgüleri içermektedir.  

Örgü el sanatı geleneği Yambol bölgesinde, 

özellikle de yaşlılarda korunmaktadır. 

Geleneksel dantel esas olarak tek bir şiş ile 

yapılmaktadır. Ornamentlerden oluşan bir 

zincirleme oluşturulur ve genellikle hayvan 

motifleri de çoğunlukla kuşlardan etkilenerek örgüler yapılır. Yambol bölgesinde bir tığ 

işi rozet dantel yaygındır. Bölgenin bazı kısımlarında, dikiş iğnesi kullanılarak işlemeli 

dantel yapılmaktadır. Süsleme oranlarında yapılması karmaşıktır ve takip edilmesi 

zordur, çünkü düğümler ağı ve süsleri oluşturmak için kullanılır. Yambol'da bu tip örme 

esas olarak masa örtüleri ve ev eşyası örtüsü için kullanılır. Nadiren bu şekilde 

kıyafetler veya süslemeler örülür. Ana örgü malzemeleri bitkisel veya hayvansal 

kaynaklı ipliklerdir.Geleneksel örgüler çoğunlukla yün ipliğidir. Pamuk ipliği örme 

endüstrisine ancak son zamanlarda girmektedir. En eski ve yaygın olarak kullanılan tığ 

işi yöntemlerinden biri tığ işiveya iki yönlü örgünün tüm uzunluğu boyunca düz sıralarda 

bir iğne - gidiş ve geri dönüş.  Bu şekilde, farklı yoğunluk ve farklı dekoratif niteliklerden 

oluşan farklı figürler oluşmaktadır. Dairesel sıralarda beş şişle örülmesi neredeyse her 

yerde bulunur, bu da dikişlerin ve kumaşların süslenmesi ile ilişkili olan yoğun bir net ve 

düzgün döngülerde çorap ve eldiven süslemesi oluşturmayı mümkün kılmaktadır.  

Rönesans sırasında kentsel kıyafetlerin oluşumu ile yavaş yavaş çorapların renkli 

süslemesi azaltılır ve yerine farklı yoğun ve ağ sıralarından elde edilen plastik 

konmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında, renkli boncuklar da örgülere yerleştirilmiştir ve 

boncuklu kemerler, etekler ve kıyafetlere benzer süsler oluşturulmuştur.  
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8.ÇÖMLEKÇİLİK 

Çömlekçilik, seramiklerin yaratıldığı ve 

şekillendirildiği bir el sanatıdır.  Slavlar 

tarafından uygulanan ana el 

sanatlarından biriymiş. Etnografik 

olarak, kil kaplarını ve diğer kil 

öğelerini oluşturmak için iki ayrı yolu 

vardır ve kullanılmaktadır - elle, esas 

olarak kadınlar tarafından uygulanır ve 

erkekler için ayrılmış bir bölge olan bir 

ayak tekerleği kullanılmaktadır. Kil 

malzemelerinin manuel üretimi aynı 

zamanda konut ocaklarının hemen 

yanında veya konutların dışında küçük 

ekmek fırınlarının yapımını da içermektedir. Yambol bölgesinde bayan fırınları denilen 

fırınların yanına zakladnitsa denilen ek yapıtlar da yapılırmış. Ancak çömlekçilik, her 

şeyden önce, bir çömlekçi çarkı ile çömlek üretimi anlamına gelmektedir. Elhovo 

bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde bu el sanatına ibrikçilik de denir. Kil ile çalışma 

süreci, kil kazıldıktan sonra başlamaktadır. Güneşte havalandırmak için 10-15 gün 

bekletilmelidir. Kurutulduğunda ve parçalara ayrıldığında, ıslatılır ve kullanıma hazırdır. 

Çömlekçinin tekerleği, her iki ucunda iki büyük ahşap disk bulunan ahşap veya demir bir 

akstır. Alt kısım yaklaşık 75-80 cm çapındadır ve volan görevi görmektedir. Çömlekçinin 

ayakları tarafından harekete geçirilir. Üst uçta yaklaşık 25 cm çapında daha küçük bir 

disk vardır. Kil üzerine konur ve oluşur. Usta çalışırken, sol el veya parmak her zaman 

üstte ve sağda dışta olmak üzere iki elle bir şekil oluşturur. Kil çömlekçinin daha kolay 

inceltilmesi için elini sürekli su ile ıslatmaktadır.  

Günümüzde Yambol bölgesinde, kil ürünlerinin daha hızlı ve daha iyi üretimine büyük 

katkıda bulunan elektrikli tekerlekler de kullanılmaktadır. Yambol bölgesi, çoğunlukla 

mutfakta kullanım ile ilgili, güveç, küçük toprak kaplar ve tepsiler gibi kil kapları 

üretilmektedir. Çömlekçinin çarkından bitmiş olarak çıkan toprak kap gölgede kurutulur 

ve daha sonra bir taş fırınına yerleştirilir. Pişirme, toprak kabın ağız kısmı aşağıya 

gelecek şekilde taş fırına yerleştirilir. Fırın kademeli olarak ısıtılır, böylece toprak kaplar 

çatlamaz. Isıtma 24 saat sürer. Pişirdikten sonra bazı toprak kaplar sırla kaplanır ve 10-

16 saat tekrar pişirilir. Günümüzde modern teknolojiler nedeniyle bu süreç 

kısalmaktadır. Bununla birlikte, bazı yerlerde orijinal haliyle korunmaktadır. Bitmiş 

ürünlerin geçmişteki tekniğe göre dekorasyonu iki şekilde ortaya çıkmıştır. Birincisi düz 

veya kavisli bölük çizgiler veya sürekli çizgiler, delikler, dikmeler veya şekiller halka 

bükme ile yapılmaktadır. Buna çizik deseni denir ve kapalı kaplar süslenmektedir. 

Yambol'da yaygın olan ikinci dekorasyon şekli, toprak kapların görünür taraflarını 
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çizmektir. Süsler iyi tanımlanmış ve ritmik olarak düzenlenmiş büyük noktalar, çizgiler, 

lekeler gibi süsleme teknikleri ile yapılmaktadır 

9.EL DOKUMASI HALI 

Bulgaristan etnografisinde Hristo 

Vakarelski, Balkan Yarımadası'nda 

bilinen ve Yambol kasabası adıyla 

bilinen "yamboliya" adı verilen kitenik 

veya gubere dikkat çekmektedir. Bu 

isim daha çok kit halıları, tüylü, düz 

dokuma, püsküllü veya tipik bağlama 

yöntemiyle dokunmaktadırlar. Yüksek 

kit ipliği veya yün püsküllü büyük süslü 

halılardır. Süslemelerin büyük süsler 

genellikle zıttır ve arka plan çoğunlukla 

açıktır. Yambol Tarih Müzesi tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre, bu, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'nın geniş 

pazarlarında kenti yücelten Yambol'daki geleneksel el sanatlarından biridir. Bu dokuma 

türü için başka bir isim de "Yambol kebesi"idir. 

"Kebe" kelimesi Türk kökenlidir ve çeşitli anlamları vardır. Kebenin kalın bir yün hasır 

veya battaniye olduğuna dair yaygın bir algı vardır. Kelimeyi kaba yün pelerini olarak 

yorumlamak daha az bilinir. Bu el sanatıyla ilgili veriler, Türk kitaplarının 25 Yambol 

kebenin teslimatından bahsettiği 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Kebe kelimesinin 

yorumlanmasından önce, ilk önce Osmanlı ordusu için yünlü pelerinler olduğu ve daha 

sonra sözcüğün günlük hayata yünlü bir battaniye olarak girdiği varsayılmaktadır. 

17. yüzyılda Yambol'u anlatan ünlü Türk tarihçi ve coğrafyacı Hacı Kalfa şunları 

kaydetti: "Dünyaca ünlü Yambol kebeleri burada üretilmektedir."Kebenin gerçek bir 

açıklaması Smyrna'daki Fransız Başkonsolosu tarafından şöyle tanımlanmaktadır: 

"Kebe denilen yün battaniyelerdir. Bu battaniyeler Yambol'dan Kırım'a gelir ve renkli 

yünden yapılır. 5 ila 6 farklı büyüklükte yosunlu ve yosunsuz olanları vardır. Yambol 

adını taşıyorlar çünkü bu şehirde birçok atölye bulunmaktadır, ancak Rumeli'nin birçok 

şehrinde de yapılmıştır. Her yıl 10-12 bin Kırım'a geliyorlar … „ 

Kebenin hazırlama süreci karmaşık ve uzundur, çünkü her şey elle yapılır. Yünün 

yıkanması, kurutulması, didilmesi ve çekilmesi, ilkel işgücü araçları yardımıyla elle 

yapılır. Yatay bir tezgahta kebenin çözgüsünün yapılması, burulması ve dokunması da 

elle yapılır. Bir sonraki operasyon kireç içinde yuvarlanıyor, bu da yosunlu bir yüzeye 

neden olmaktadır. Üç yüzyıl boyunca, Yambol kebesi şehri ziyaret eden yabancıları 

etkilemiştir ve Yambol zanaatkârlarının ihtişamını geniş Osmanlı İmparatorluğu'nun 

içine ve dışına yaymıştır. 
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Günümüzde, bu tür bir guber üretimiyle uğraşan neredeyse hiç usta kalmamıştır.  

Çekiciliğine ve eski ihtişamına rağmen, bölgede neredeyse kaybolmaya yüz tutan el 

sanatlarından biridir.  

10.AĞAÇ OYMACILIĞI 

 

Ağaç oyma, farklı şekiller elde etmek 

için oyma yapmak amacıyla ahşabın 

sanatsal bir işlemidir. Temel olarak, 

herhangi bir ahşap kullanılabilir, ancak 

ustalar ceviz, ıhlamur, kayın, meşe 

gibi ağaçları kullanmayı tercih 

etmektedirler. Ağaç oymacıların 

kreasyonlarını şekillendirmek için en 

sık kullandıkları araçlar, çeşitli ahşap 

keski ve çekiçlerin yanı sıra çeşitli 

ağaç işleme aletleridir. Kullanılan ana 

teknik, keskinin üst kenarına veya 

zanaatkarın elinden gelen baskı ile 

hafif bir vuruştur. Bulgar ağaç oymacılığının ana motifleri sarmaşık, meşe, asma, akant 

yaprağı, çiçek, üzüm kümeleri ve yılan, aslan, kuş gibi hayvan görüntüleri gibi geometrik 

unsurlar ve geometrik motifler, arabesk, örgüler ve daha fazlası gibi kompozisyonlardır.  

Topraklarımızda ağaç oymayla ilgili ilk tarih rakamları İkinci Bulgar Devleti'nden 

kalmadır, ancak tarihçiler bunun çok daha erken olabileceğine inanmaktadırlar. Bugün 

bildiğimiz formda oyma Rönesans sırasında ortaya çıkmıştır. Başlangıçta, kiliselerde 

ikonostaz ve süs eşyaları üretmek için ağaç oyma el sanatı ortaya çıkmıştır. 

Yambol'daki etkileyici oyma sanatına bir örneği Aziz Georgi, uzmanların yazdığı bir 

ikonostazın olduğu yerdir: „Motifleri ve bunların kombinasyonlarını şekillendirirken, 

onları kesme konusundaki olağanüstü beceriye mükemmel şekilde uyuyorlar. 

Kompozisyonlardaki elementler neredeyse tamamen otsu ve büyüleyici“. 

Zamanla, ağaç oymacılığı kiliselerden çıkarak zengin Bulgarların evlerine girmiştir. Ciddi 

ve cömert olan kilise dekorasyonunun aksine, evdeki oymanın görünümü ve boyutu 

daha ölçülüdür ve daha ziyade binanın belirli bir öğesini vurgulamaktadır.  

19. yüzyılın ortalarından sonra, oyma yavaş yavaş sanattan el sanatları üretimine geçti 

ve o dönemde Bulgaristan'a giren cephelerde batı süsleri ve alçı dökümlerinden 

etkilenen Kurtuluştan sonra ustalar süslemelerini binalardaki çalışmalarında etkilemeye 

başladılar, özellikle mobilya dekorasyonunda.  

Ağaç oymacılığı üç ana tiptir.Köylerde ve şehirde eski kiliselerde görülebilen kilise türü. 

Günümüzde Yambol bölgesinde bu el sanatını icra eden usta yoktur. Dini tapınaklardan 
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büyük yerleşimlerin daha zengin sakinlerinin evlerine aktarılan evsel olan tür, bu tür 

oyma, şehir evinin mimarisinin bazı ahşap detaylarının dekorasyonu ile karakterizedir. 

Yambol'daki mevcut zanaatkârlar ona en yakın olabilirler. Diğer birkaç ahşap oymacısı 

esas olarak plastik ve ahşap işlerinde uzmanlaşmıştır. Birçok yönden sanatçılara 

zanaatkârlardan daha yakındırlar, yetenekli elleriyle ağaç canlanır ve herhangi bir şekil 

verebilirler. 

11.SANATSAL KUMAŞLARININ ÜRETİMİ - PANOLAR 

Dokuma el sanatı, giysi, 

yatak takımı, yorgan, vb. 

gibi dokuyarak 

hazırlanmaktadır ve 

başlangıcı geriye dönük 

çağlara dayanmaktadır. 

Dokumanın hayvancılıktan 

kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Geçmişte, her Bulgar 

evinin bir tezgâhı varmış, 

bugün daha az ve daha az 

insan bu zanaatın sırrını 

bilmekte ve 

hatırlamaktadır. 

Dokuma bir tezgahta - yatay veya dikey olarak yapılmaktadır. Eski zamanlarda, en 

yaygın olanı yatay olanıymış. Yambol bölgesinde yatay tezgah kullanılmıştır. Üzerine iki 

haç (düz yuvarlak ahşap) yerleştirilen iki ahşap çerçeveden oluşur - arka tabanı tabana 

sarar ve ön kısmı sargıyı sarar. Çerçeveye ayrıca "teller" (tabanda iplikleri yukarı ve 

aşağı çeken ve dokuma ipliği dolayan parça) ve "çözgü" (ana ipliğin aralarında dişleri 

olan kısım) bulunmaktadır. Tezgahın bir başka temel unsuru mekiktir - ördüğü iplikle 

sarılır. En yaygın kullanılan malzemeler yün, kenevir, ipek ve pamuktur. Bitmiş ürünler 

çoğunlukla ritüel uygulamada veya ev kullanımı için günlük yaşamdaki yerlerine göre 

kullanılmaktadır. İlk kategori halı, kitenik, mesal (ekmeği örtmek için kullanılır, ev 

dışında, ritüellerde kullanılır), yastıklar ve daha fazlasını içermektedir. Havlular evde 

kullanım için kategorize edilmiştir. Günlük kullanım için havlular renkli doğrusal geçmeli 

ile dekore edilirken, ritüellerde kullanılanlar daha zengin bir dekoratif süslemeye 

sahiptirler.  . 

Günümüzde Yambol bölgesinde bir sanatsal bir el zanaatı olarak dokuma, esas olarak 

duvar dekorasyonu için olan panellerin üretiminde geliştirilmiştir. Onlar dikey tezgahta 

yapılmaktadır. El ile yapılır, çoğunlukla ipek veya yün, ancak çoğu zaman farklı 

malzemeler karıştırılır.Üretim teknolojileri, tek tek renkli iplikleri karıştırarak şekillenir, 

süslemelerin ve detayların oluşturulduğu karmaşık bir süreçtir.Genellikle, birkaç farklı 
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kumaş tek bir panele karıştırılır ve bitirdikten sonra saçaklar, kumaş parçaları, boncuklar 

veya taşlar gibi farklı elementler ve malzemelerle daha fazla dekore edilebilir. Dokuma 

panelin nasıl görüneceği sadece yapan ustanın hayal gücüne bağlıdır. 

12.HALK KOSTÜMLERİN HAZIRLANMASI 

Yambol kadın (Trakya) kostümü kısa 

işlemeli bir gömlek, bir elbise, göğüs 

ve etek kısmı işlemeli ve ayrıca 

işlemeli önlük içermektedir.   Önlük, 

nakış ve siyah dantelli siyah yün 

kumaştan yapılmıştır. Gömlek 

Yambol'a özgü geleneksel nakışlarla 

kısadır ve beyaz pamuklu kumaştan 

yapılmıştır. 

Fotoğrafta gösterilen halk kostümü 

Yambol'daki Etnografya Müzesi 

koleksiyonundan otantik bir model 

kullanılarak hazırlanmıştır. Yambol 

halk kostümünün üretim süresi 60 iş 

günüdür. 

Bulgarların estetik anlayışına göre, 

halk kıyafetleri yüksek sanatsal 

gereksinimleri karşılamak zorundadır. 

Bulgar halk kostümü, olağanüstü 

süslemesi ile bilinmektedir, özellikle renkli kumaşlar, metal ve diğer takılarıyla. Giyim 

için sanatsal gereksinimler - malzemelere, teknik uygulamaya, hazırlık sürecinin bireysel 

anlarına, bireysel parçalarının formlarına ve genel kompozisyonuna bağlıdır. Dekoratif 

kumaş, nakış ve örme, güzel süslemeler ve zengin renkler için ölçülemez fırsatlar 

sunmaktadır. Genellikle, nakış ve kumaş kostümlerin dekorasyonunda birbirini 

tamamlamaktadır. 

Yambol kostümleri, dış giyimdeki çizgili kumaşlar - elbiseler, önlükler ve daha fazlası 

nedeniyle parlak renkleriyle bilinmektedir. Kadın kostümlerinde sıkı bir bel olan 

kostümler güzel olarak kabul edilmektedir. Trakya kostümleri esnek ve yumuşak olarak 

bilinmektedir. Günümüzde Yambol bölgesinde geleneksel halk kostümleri yapan birçok 

atölye bulunmaktadır. Bulgar halk dans kulüplerinin yeniden canlanmasıyla, insanların 

sadece geleneksel kostümler giymesine izin verilen festivaller sayesinde, daha fazla 

insan bu geleneksel Bulgar kıyafetlerinden satın almak istemektedir.  
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13.BULGARİ MÜZİK ALETLERİNİN ÜRETİMİ VE ONARIMI 

Yambol bölgesinde halk enstrümanları hazırlama 

geleneği, Çargan köyünde bir istisna dışında 

neredeyse yok olmaya yüz tutan el sanatlarından 

biridir, Çargan köyünde genç bir davul ustası 

bulunmaktadır. İlgisi, kendisinin bir davul sahibi 

olma arzusuyla başlamıştır. Davul müzik aletinin 

yüksek fiyatı nedeniyle kendi yapmak için 

öğrenmeye karar verir. Bu zanaat diğer ustaların 

yanına giderek ve becerileri çalarak sonunda ilk 

davulunu yapmıştır. Bir enstrüman yapmanın kolay 

bir iş olmadığını söylüyor. Net ses ve güzel şekle 

sahip bir enstrüman yapmak çok çaba, sabır ve 

gayret  gerektirmektedir. Eğer yapılması gerektiği 

gibi yapılırsa bir davul yapımı için gereken süre bir 

ila birkaç ay arasıdır. 

Başlıca davul bir Arap enstrümanıdır ve 

Bulgaristan'da Osmanlı İmparatorluğu sırasında Türkler tarafından ve yeniçeri birlikleri 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktaymış. Bulgar halk müziğinde popülerlik kazanıyor. 

Neredeyse tüm folklor alanlarının müziğinde mevcuttur. 

Davul, açıklıklarda cilt açıklıkları olan 30 ila 60 cm çapında ve 25 ila 50 cm 

yüksekliğinde silindirik bir ahşap gövdedir. Deriler tahta çemberlerle kavranır ve içinden 

zikzaklanır, halatlarla sıkılır veya gevşetilir. Aletin ayarlanması halatları sıkarak yapılır. 

Ses cilde sopalarla vurularak çıkartılır. Davul çubukları iki tanedir: biri bir ucunda 

"çubuk" adı verilen kısa, kavisli bir çubuk ve diğeri "tutam" adı verilen ince, uzun bir 

çubuktur. Davulcu bir kemer yardımıyla davulu omzundan asarak çalmaktadır. En 

yaygın hatalardan biri, senfoni ve pirinç bantlarında bir dizi davulun parçası olarak 

kullanılan büyük davul ile aynı görülmesidir. Görünüşte benzer görünseler de, ayarlama, 

tını ve ses seviyesi farklılıkları önemlidir ve farklı araçlardır. Davulun rezonans olmadan 

kısa bir kabartma künt sesi vardır. Halk topluluklarındaki davul ritmi korur ve davul 

çubuğunun vuruşu ile ince çubuk arasındaki kuvvetli ve zayıf zamanı, çoğunlukla eşit 

olmayan boyutta karşılamaktadır. Boyut olarak iki çeşit vardır: orta ve büyük, halk 

müzisyenleri orta olanını kullanırlar – Tıpan olarak adlandırılır büyük olana ise Davul 

denir. 
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14.SAATÇİLİK 

Yambol bölgesinde hala saatçilik el sanatında 

mesleğini icra eden temsilciler bulunmaktadır. Bu 

el sanatı geleneksel Bulgar el sanatlarından 

değildir ancak Bulgaristan’da uygulanma alanı 

bulmuştur. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve 

seri üretim arzusu nedeniyle saat ustalarının rolü 

önemli ölçüde değişmiştir. Bugün saatlerin çoğu 

fabrikalarda üretilmektedir, bu da zanaatkârların 

çalışmalarının tamir edilen ürünlere indirgeneceği 

anlamına gelmektedir.  Saatçinin eğitimi kolay 

değildir, en az 7 yıl çıraklık yapmak zorunda da 

kalırlar.   

Günümüzde bir kişinin saatçi olabilmesi için ya bir 

ustadan o becerileri almalıdır ya da yurtdışında 

uzmanlaşmış bir okulda eğitim almalıdır. Hareketli 

parça mekanizmasına sahip herhangi bir şey gibi, 

saatler de doğru ve ömürlerini uzatmak için bakıma ve onarıma ihtiyaç duymaktadırlar. 

Saatçilik, genellikle çoğu zaman küçük boyutlu ve hatta mikroskopik birçok karmaşık 

bileşen ve parça olduğu için, araştırmak için oldukça ince bir konudur. Ne yazık ki, 

Bulgaristan ve Yambol bölgesindeki trend, saatçilerin kaybolduğunu ve çoğunun zaten 

yaşlandığını ve gençlerin bu el sanatını almakta isteksiz olduğunu göstermektedir. 

 

16.BACA TEMİZLEYİCİLİĞİ 

Bu zanaatın kökleri Avrupa'dadır, ancak yine de 

Bulgaristan'da bulunmaktadır. Bu becerinin hala 

var olduğu birkaç şehirden biri Yambol. Bacaları 

büyük bir fırça ile temizleyen siyah ve siyah bir 

adam hayal etmeye alışkınız. Ve bu biraz doğru. 

Baca temizleyicisinin görevi, baca gazlarına 

serbest erişim sağlamak için tasarlanmış 

şöminenin, sobaların, havalandırmanın bacalarını 

incelemek ve temizlemektir. Baca, ocaklardan, 

fırınlardan, şöminelerden ve havalandırmalardan 

sıcak gaz ve duman tahliyesi için bir yapıdır. 

Duman, havada yüzen partikül madde (kurum, 

kül), ısıtma ve diğer malzemelerin eksik yanmasından kaynaklanan artıklardır. Baca 

çalışmaları sürekli olarak çeşitli basınçlara maruz kalmaktadır - kurum, yoğunlaşma, asit 
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birikimi ve kül. Kaliteli duvarcılık olmadığında, baca yangınlara ve karbon monoksit 

zehirlenmesine neden olabilir. Ürünlerin yanması sırasında, baca duvarlarında, baca 

duvarlarını daraltan ve duman akışını sınırlayan çok önemli yapışmalar oluşur. Bu 

sorunları önlemek için baca temizleyicisi müdahalesi gereklidir. Baca temizleyici ustaları 

yılda en az bir kez baca muayenesini önermektedir. Bu beceriye hakim olmak kolay 

değildir. Baca temizliği yapmak isteyen insanlar yükseklik korkuları olmamalıdır ve 

vestibüler aparatla ilgili problemleri olmamalıdır. Sağlıklı olmak zorundalar çünkü iş hiç 

kolay değildir. Duman ve kuruma karşı alerjileri olmamalıdır, çünkü yaptıkları bazı şeyler 

tam anlamıyla çıplak ellerle yapılmaktadır. Bu zanaatın korunmasında önemli bir rol de,  

bir baca temizleyicisi ile tanıştığınızda, ve elinizle kendisine dokunursanız (baca 

temizleyicisine) o zaman o şanstan bir parça almış olursunuz. 4 Mayıs'ta her yıl 

metalürji uzmanı, baca temizleyicisi ve itfaiyeci tatilidir. 

17. FIÇICILIK 

Trakyalılardan günümüze kadar, 

Bulgaristan'daki ana geçim kaynağı 

üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimidir. 

Yambol bölgesi, büyük bir şarap 

üretimi ve dünyaca ünlü şarabın 

bulunduğu bölgelerden biridir. Bu 

nedenle fıçıcılık uzun yıllar ilçe 

topraklarında var olan bir zanaattır. 

Tüm antik el sanatları gibi, ne yazık ki 

kaybolmaya yüz yutmuş bir zanaattır. 

Kırsal kesimde bu zanaat giderek 

daha az ve daha az temsilcisi 

bulunmaktadır ve endüstri yavaş 

yavaş bu zanaatı ortadan kaldırmaktadır. 

Bulgar yaşamına fıçıcılık IX yüzyıla girmiştir. Meslek öncelikle erkekler tarafından 

uygulanmaktadır. Ellerin ve parmakların hızlı ve doğru hareketleri, zorunlu çalışma 

duruşlarının ve fiziksel aktivitelerin dayanıklılığı, gözlem ve "ölçü" gereklidir. Yüksek 

kaliteli meşe, akasya ve dut kerestesi ile çalışılmaktadır. Gerekli malzeme kütükler 

halinde elde edildiğinde, tahtalar halinde kesilmektedir. Tahtalar daha sonra kurumaya 

bırakılır. Sadece tahtalar iyi kuruduktan sonra üzerlerindeki gerçek işlem başlar. Her 

yüze bir yüz ve boyut (uzunluk) verilir. Tahtaların her iki ucuna bazı açılar (çap) verilir, ki 

, bir daire oluşturmak için yan yana dizilirler. Fıçı, ısıtılarak, buharda tutulur, kaynatma 

ve termal işlemden geçirilir. Bir freze bıçağı yardımıyla, gövdenin tüm çevresi boyunca 

iç kısmına bir kanal yapılır ve "froş" yapılır.  

Fıçının dibi kanalın içine yerleştirilen bir tabanla kapatılır. Kanalla kapaklar ve her 

tahtanın arasına papur yerleştirilir. Kapalı olan fıçının dışı rende ile düzleştirilir. Eğer 

ahşap bir fıçı doğru bir şekilde kullanılır ve muhafaza edilirse 50 yıla kadar dayanır. 
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İçine nasıl şarap konduğu da çok önemlidir, eğer ki fıçıya iyi şarap konursa şarap daha 

da iyi olur, ancak ekşi bir şarap konursa, fıçıya asit bakterileri bulaşır ve atılmalıdır 

çünkü sonraki şarabı bozar. Şarap bittiğinde fıçı iyice yıkanır ve kurumaya bırakılır. 

Sonbaharda tekrar buharda tutularak şarap tekrar içine konur.  

18. KALAYCILIK 

Bakır kapların üretimi ve bakırın 

işlenmesi ile kalay da ortaya çıkar. Bu, 

zaten bitmiş bakır kapları kalaylama 

sanatıdır. Bunun nedeni, bakırın 

kolayca oksitlenmesidir, bu da 

mutlaka gıda, süt, su, şarap ve diğer 

gıda maddelerinin hazırlanması, 

taşınması veya depolanması için 

tasarlanan kapların kalaylanmasını 

gerektirmektedir.  

Eğer kaplar kalaylanmazsa, gıda oksitlenir ve bu da ürünlerin kalitesini ve tadını bozar. 

Yambol bölgesinde kalaylama yapan tek bir aile var, ancak onlara göre, bu zanaatta 

artık ekmek yok, çünkü bakır kaplar evlerde neredeyse hiç kullanılmıyor. Kaliteli 

kalaylama kolay bir iş değildir ve çok fazla beceri gereklidir. İlk olarak, bakır kap, büyük 

pense ile tutarak yakılmak üzere ateşe yerleştirilir. Önemli olan dışarıdan ve içeriden iyi 

yanmasıdır. Daha sonra, biraz sülfürik asit ve pamukla, tüm yüzeyi silinir ve üzerine su 

dökülür. Bu şekilde kap iyi temizlenir. Kalıntı, kurum veya başka bir çöp varsa, 

kalaylama işlemi yapılamaz. Bu nedenle tutması için kalayı çözen nişadır eklenir ve bu 

karışım bez yardımıyla kabın her tarafına sürülür. Daha sonra hidroklorik asit ve çinko 

tozu eklenir ve karışım kap kalaylama penselerle tutularak tekrar pamuk ile kabın her 

tarafına sürülür. Oran ve düzen bir beceri meselesidir. Kabı ısıtmak için tekrar ateşe 

konur. Bu prosedür, tüm kap kalaylanana kadar tekrarlanır. Kalaycı kalay işini düzgün 

ve kaliteli yapmışsa, kalaylanan kap yeniden kalaylamadan bir buçuk yıl dayanacaktır. 

Zanaatın çok incelikleri var ve iş hiç kolay değildir, kalayın aşırı ısınmaması ve çok 

yetenekli olması gerekmektedir ve aynı zamanda da  doğru kalay-nişadır oranını 

yapmak çok önemlidir. 

19. BOZACILIK 

Yambol ve bölge boza üretimi ile tanınmaktadır. Bir dönüm noktası olarak, Yambol 

vatandaşlarının favori kahvaltısı olmuştur–hamur kahvaltılık (milinka) ve boza. Kentin 

sakinlerinin anlattıklarına göre bir dönem bozacılar boza güğümleriyle sokak sokak 

dolaştıklarını ve bu lezzetli içeceği sattıklarını anımsamaktadırlar. Ancak güzel bir boza 

nasıl yapılır: tarif çok gizlidir ve saklanır. ünümüzde, şehirdeki Boza endüstriyel olarak 

üretiliyor ve bir zanaat olarak daha çok köylerde kalmıştır, bazı yaşlı kadınlar lezzetli bir 

içeceğin geleneksel sırrını saklamaktadırlar. İyi boza koyu kıvamlı olmalıdır ve yapıldığı 
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tahılın tadı ve kokusu alınmalıdır. Darı unu veya çavdar, mısır, yulaf veya buğday gibi 

diğer tahılların karışık alkolik-laktik fermantasyonu ile üretilmektedir. Şekerle tatlandırılır. 

Tipik olarak, bitmiş içecek % 0.5 ila % 1.0 alkol içermektedir. 

Başlangıçta boza darı unundan yapılmıştır. 

Kızartma işleminden sonra, yaklaşık üç saat 

boyunca su ile dolu bir kazanda kaynatılır. Özel bir 

kaba alınır ve mayası ilave edilir. Bu haliyle 

karışım sekiz saat bekletilir. Şeker ilave edilerek 

süzülür. Hazır olan boza müşterinin zevkine göre 

şekerli veya ekşi olarak tüketilir.   

Boza tüketmenin faydaları çoktur, çünkü 

uzmanlara göre zengin bir vitamin ve mineral 

bileşimine sahiptir. Evde yapılabilecek lezzetli bir 

içeceğin tarifi:  

Boza yapabilmenizi için boza mayası gerekir ve 

bunun için gerekli malzemeler: 2 çorba kaşığı un, 

bir çay fincanı ılık su ve bir çorba kaşığı şeker. Bu elde edilen karışım ılık ortamda 

fermente olması için bekletilir ve daha sonra buzdolabına konur. Bozayı hazırlamak için 

gerekli malzemeler 5 litre su, 2 çay fincanı şeker, 2 çay fincanı un ve bir fincan boza 

mayası veya hazır tatlandırılmış boza. 

İlk önce un rengi kahverengi olana kadar kavrulur. Soğuması için bırakılır ve devamında 

ılık su ilave edilerek su ile un açılır. Topak olmaması için iyice çırpılır ve kalan su ve 

şeker ilave edilir. 

Karışım 5-6 dajika kaynaması için ocağa konur. Ocaktan aldıktan sonra soğuması için 

bırakılır, ılıyan boza harcına boza mayası veya bir bardak boza konur. Oda sıcaklığında 

2-3 gün fermente olduktan sonra buzdolabına kaldırılabilir. 

19. SARAÇLIK 

Saraçlık en eski deri el sanatlarından biridir. Atın evcilleştirilmesi ve bir yükleme, sürme 

ve koşum hayvanı olarak kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Arapça kelime saraç eyer 

anlamına gelir. Saraç ustaları, koşum takımları ve binicilik aksesuarları, kemerler, 

kayışlar, valizler, çantalar, pantolon kemerleri, kayışlar, kılıflar, çarık ve buna benzer 

ürünler yapıyorlarmış. Ana malzeme olarak sığır, koyun, keçi ve domuz derisi 

kullanırlarmış. 

Ana malzeme sığır, koyun, keçi, domuz derisidir. Süslemek ve dekorasyon için ek 

malzemeler de kullanılır - keçe, hamutlar için ağaç, saraciye iplik, çul, kaba çavdar 

samanı, boyalar, yapıştırıcılar, katran ve buna benzer diğer malzemeler. 
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Bu el sanatı Bulgaristan'daki kaybolan el 

sanatlarından biridir. Yambol ve köylerdeki genel 

eğilimin aksine, antik olan bu zanaatı uygulayan 

birçok usta hala bulunmaktadır. Korunmasının 

nedeni bölgedeki Kuker oyunlarıdır. Esnaf deri 

kolye üretiminde uzmanlaşmıştır. Kolye yapmak 

kolay bir iş değildir. Her kişi için fikir ve şablonlar 

kesinlikle bireyseldir ve tekrarlanmamalıdır. İş zor 

ve zaman alıcıdır ve ancak arkadaşların yardımıyla 

yapmak en az 5 gün sürmektedir, çünkü bir kişinin 

tek başına bu tarz bir kolyeyi yapması çok zordur. 

Her sırada 19 ila 21 adet arası farklı boncuklar takılır, bir çift kolyede ise 1700-1900 

adet boncuk kullanılır ve 300 adet kadar girgen de kullanılmaktadır. Ama bunlar sadece 

gerekli olan şeylerdir. Daha da önemlisi, ustanın eli ve fantezisidir. Teknolojik olarak 

karmaşık ve zaman alıcı bir el sanatıdır.  Beş şerit takılmaktadır ve bu şeritler „sarım“ 

olarak adlandırılmaktadır ve onların üzerine boncuklar dizilmektedir. Boncuklar dizilir ki 

yapılan şekil daha net görülsün diye.Bazen 10 kere de boncuklar dizilmesi 

gerekmektedir, ta ki kuker dizilen boncuklardan oluşan şekli beğenene kadar. 

20. ÇİLİNGİRLİK 

Muhtemelen insanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte kilitleme cihazlarını icat etme ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır.  

O dönemdeki göstergelere göre, insanların MÖ 2000 civarında kilitleme cihazları 

tasarlamaya ve kullanmaya başladığını göstermektedir. O zamanlar, kaba, ilkel, 

tahtadan yapılmışlardır, ancak çalışma prensiplerinin modern gizli kartuşlarla aynı 

olduğunu belirtmek de ilginç gerçeklerden biridir.  
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Bulgar topraklarında başlangıçta, kilitlerin oluşturulması özel bir zanaat olarak değil, 

ahşap kilitlerin yaratılmasıyla ilgili evinde herkesin yaptığı ve yapabildiği bir işlemmiş.  

Hareketli gövdelerin ve olukların görüşle kapatılan ve elle ulaşılan kombinasyonunu 

temsil eden çok çeşitli özelliklere sahiptirler. İç hareketli cisimlere yaygın olarak yavru 

köpek denirmiş.   

Günümüzde anahtarcılık zanaatı çok gelişmiştir ve anahtar ustaları çalışmalarına 

günümüz teknolojileri de dahil etmişlerdir. Yambol bölgesinde hala bu mesleği icat eden 

ustalar bulunmaktadır. Genellikle bireysel olarak çalışırlar ve anahtar ve kilit onarımı 

sistemlerini yaparlar. Günümüzde birçok önemli mucit, çilingirlerin kapsamını ve 

verimliliğini genişletmektedir. Sıklıkla anahtar yapımında makine kullanmaktadırlar 

özellikle anahtarları kopyalarken, böylelikle elle törpüleme işleminin ortadan kaldırarak 

çok düzgün anahtarlar yapma fırsatını sağlamaktadır makineler. Birçok üretim 

yöntemiyle bağlantılı olarak, çilingir zanaatı iki ana gruba ayrılır - anahtar yapan 

çilingirler ve tamir eden çilingirler. Günümüzde, çoğu çilingir anahtarları onarır ve 

kopyalar.  

Günümüzde bilinen çilingir gelenekleri ve görenekleri, Orta Çağ'da kurulan eski çilingir 

loncalarından kaynaklanmaktadır. Lonca, kalfalar ve ustalar için çıraklık şartlarını, 

kurallarını ve sınavlarını yöneten en yüksek otoritedir. Lonca her şeyi düzenlemektedir – 

fiyatlardan kilit sistemine yerleştirilecek olan sekret sistemine kadar. Zamanının en 

saygın el sanatlarından biri olarak, loncanın kurallarını çiğneyen herkes çilingirlik 

mesleğini icat etmesine izin verilmez çalışma hakkı elinden alınır. Bütün bunlar bu el 

sanatını korumak için yapılmaktadır.  
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KULLANILAN KAYNAKLAR: 

 Bulgaristan Etnografisi, Hristo Vakarelski 

 Prof. Jeçko Atanasov tarafından derlenen Yambol kasabasının tarihi, derleme 

 Yambol Tarihçesi - Yambol Belediyesi 2015 yılı. 

 Yambol bölgesinin tarihi için malzemeler - 1987 

 „Yambol müzesi haberleri” 

 Sevgiyle Yambol için - Atanas Ignev 

 Delnik ve Trakya gazetelerindeki yayınlar 
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VI. LALAPAŞA – KÜLTÜREL TARİH 

Yazılı kaynaklara göre bölge tarihi Traklarla başlamak-tadır. MÖ 8. ve 6. yüzyıla ait olan 

yazılı kaynaklarda Traklar'ın 

ismine rastlanmıştır. Trak 

kabilelerinin bölgeye kuzeyden 

geldikleri ve önce mağaralarda, 

sonra etrafı hendeklerle ve 

çitlerle çevrilmiş köylerde 

yaşadıkları belirtilmektedir.Ama 

ne yazık ki bu dönemlere ait 

belge ve buluntular fazla 

değildir. En somut tarihi belge 

dolmenlerle menhirlerdir. 

Tapınma yerlerine Menhir 

(Uzuntaş) denilmektedir. 

Menhirler toprağa dik olarak 

yerleştirilmiş tek blok taştan oluşur. Tarih öncesi dönemlere ait bu anıtlar, büyük ve 

kaba taşlardan yontularak işlenmişlerdir. Bu kalıntılar Lalapaşa’nın tarihini Neolitik çağa 

kadar götürmektedir. 

Taş Devri’nden kalma türbe ve 

tapınaklar bulunmaktadır. 

Kuzey Balkanlar’dan Trakya’ya 

göç eden bir topluluğa ait bu 

mezar anıtlara, “Tablataş, 

Kapaklıkaya, Perikızı Evi veya 

Dolmen” denilmektedir. Bunlar, 

bir mezar odasının çeperlerini 

oluşturan dikey taşların 

desteklediği bir ya da daha 

fazla blok taşın oluşturduğu 

tarih öncesi yapılardır. 4-5 bin 

yıl öncesinden kalan 

Dolmenlerin, ülkemizde 

yalnızca Kars’ta ve Lalapaşa ‘da yer aldığı bilinmektedir. Lalapaşa ‘da bulunan 

Dolmenler Orta Asyalı Luvilerden kalma yapıtlardır. 

Bir mezar odasının üzerine taş ve toprak yığarak oluşturulan yapay tepeciklere Tümülüs 

denilmektedir. Trakya da 2-3 bin civarında Tümülüs olduğu bilinmektedir. Edirne-

Lalapaşa yolu üzerinde Hıdırağa Köyünün çıkışında ve Küçükdöllük Köyünün girişinde 

birer tane; Lalapaşa-Ortakçı yolu üzerinde Dokuztepeler Mevkiinde dokuz tane Tümülüs  
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yer almaktadır. 2005 yılında Çömlekakpınar Köyü yakınında bulunan Tümülüslerden biri 

açılmış, içinden mezar odası ve tarihi birçok eser çıkarılmıştır. Çıkarılan eserler buğun 

Edirne’de sergilenmektedir.  

 

Kiliseden camiye çevrilmiş olan ve şu an kullanılmayan eski ilçe camisi yöremizdeki 

kültürel zenginliği sergilenmesi açısından görülmeye değer bir yapıdır. 

Ayrıca, ilçenin önemli tarihi zenginliği Sinanköy’ de yer almaktadır. Sinanköy’ün 

doğusunda bulunan Bizanslılardan kalma Tarihi Kale yer almaktadır. Sinanköy Kalesi ve 

Mağaralar geçmişe dair gizemli güzelliğini günümüze kadar tam anlamıyla taşıyamasa 

da elde edilen bulgular görülmeye değerdir.  

Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bu alanların korunması için Kaymakamlığımız 

tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır.  

Lalapaşa, Padişah I. Murad'ın lalası, Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında 

fethedilmiştir. Komutan Lala Şahin Paşa'nın isminin bu beldeye verildiği yazılı 

kaynaklarda belirtilmektedir. 

Balkan Savaşı öncesinde, ilçemiz Çöke bucağına ait bir köydü ve Paşaköy olarak 

anılmıştır. Lalapaşa adı ilçeye Cumhuriyet döneminde verilmiştir. 
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VII. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİNDE EL SANATLARININ GELİŞİMİ 

El sanatları bir milletin, yüzyıllar boyu süregelen yaşamı sonucunda oluşan ve kuşaktan 

kuşağa aktarılan en önemli kültür varlığıdır. Edirne el sanatları bakımından günümüzde 

ticari değerini yitirmiş olmakla beraber gelişen turizm sektörüne paralel olarak önemli bir 

gelir kaynağı olabilecek potansiyeldedir. 

Edirne’nin, ilkçağda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından 

kurulduğu bilinmektedir. Daha sonraları, Büyük İskender zamanında Roma 

İmparatorlarından Hadrianus tarafından yeniden kurulan şehir, onun adına izafeten 

Hadrianapolis olarak anıldı. Bir süre Bulgar egemenliğine geçti ve 1361 yılında I. Murat 

zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilene dek Bizans egemenliğinde kaldı. 

1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na 

payitahtlık yaptı. 1829 Rus işgali, Edirne'nin siyasi ve ticari konumuna inen ilk darbe idi. 

1877-78 Rus savaşında bir yıldan uzun bir zaman işgal altında kalması, Balkan 

savaşları ve hemen arkasından Yunan işgali ve bundan sonra da İmparatorluğun 

yıkılması, Edirne'nin tarihe koyduğu noktalardan biriydi. 

Batıya açılan kapı olan Edirne parlak dönemlerinde geçiş yolu üzerindeki konumuyla ve 

ticaretinin canlılığıyla Osmanlı’nın çok önemli merkezlerinden biriydi. Kentin önemi 

yalnızca onun ticari gücünden gelmiyordu. Edirne büyük ve değişik esnaf gurubunun 

toplandığı bir merkezdi. Deri ve dericilikle ilgili işlerle uğraşan saraçlar, yularcılar, 

keçeciler, ayakkabı ya da çizme üretenlerle birlikte, dokuma işlerinde çalışan bezciler, 

iplikçiler, ibrişimciler, külahçılar ve terziler, ayrıca dokuma boyacılığı, araba üretimi, 

basmacılık, gülyağcılığı ve sabunculuk gibi çok gelişmiş küçük işyerleri bulunmaktaydı. 

Kentteki esnaf gurupları arasında sarraf ve kuyumcular da güçlü bir yer tutardı. Maden 

işleri ile uğraşan demirci ve bakırcılar da vardı. Yiyecek ve içecek gruplarında ise pek 

çok aşçı, bakkal, fırıncı, kasap, kebapçı çalışırdı.  

Edirne'nin Avrupa'ya yakınlığı, Edirne kültürünün gerek Türkler'den önceki gerekse 

Türklerden sonra evrimini, büyük ölçüde etkiledi. İstanbul'un gerek balkanlardaki 

Osmanlı toprakları ile gerek diğer Avrupa ülkeleri ile olan ilişkiyi sağlayan ticaret 

yolunun Edirne'den geçmesi sebebi ile 19 yy. başlarına kadar Osmanlı'nın ekonomik 

cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Bu nedenle Edirne Kültürünün izlediği 

çizginin, Anadolu illerinin çizgisini içinde barındırmasının yanında değişiklik gösterdiği 

tarafları da bulunmaktadır. Ancak bu etkiler yerli sanatla karışarak yeni bir üslubun 

doğmasına da yol açtı. Avrupa'nın Barok üslubu ve onun devamı olan Rokoko 

bezemeler 19. yüzyılın başlarında Türkiye'de çok etkin bir vaziyette yayılırken Edirne 

kendi üslubunu bu Avrupai bezeme tekniğiyle en iyi şekli de bağdaştırmış ve belki de 

Türk Rokokosu denilen üslubun doğmasında büyük bir rol oynamıştır. Bu bakımdan 

devrinin sanat tekniklerine zamanında ve ustaca ayak uyduran Edirneli sanatkarı takdir 

etmemek elde değil.Ağaç işlemeciliği, lake kap ve kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, 

kitap kapakçılığı, mezar taşçılığı eski el sanatlarının başlıca olanlarıdır. Bu türlerin çoğu 
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günümüze ulaşamamıştır. Ancak Edirne’ye özgü olan Edirnekari, süpürgecilik, misk 

sabunu gibi sanatlar bugün de varlığını hala korumaktadır. 

Edirne, Cumhuriyet dönemi ile 

beraber yeniden uyanmaya çalıştı 

ancak Balkanlar'da ve Trakya'da 

cumhuriyetin kuruluşuna değin süren 

savaşlar, karışıklıklar, Edirne'nin 

sosyoekonomik yapısını etkileyen 

büyük ölçekli nüfus hareketlerine yol 

açtı. Lozan Anlaşması'nın sonrasında 

Doğu Trakya'nın Bulgar ve Rum halkı 

batıya göç ederken, Batı Trakya'nın 

bir bölüm Türk halkı da doğuya göç 

etti. Göçlerden önce bağcılık, 

şarapçılık, ipekböcekçiliği gibi işler 

Rumların elindeydi. Göç sonrası bu 

etkinlikler yok olurken yöreye 

yerleştirilen yeni nüfusla birlikte tütün 

ve ayçiçeği tarımına geçildi. 

Edirne'de sanat hareketleri daha çok 

Osmanlı sarayının Edirne ile ilgisi oranında canlanmış, yükselmiş veya gerilemiştir. 

Şimdi ayakta duran mimari eserler buna en güzel örnektir. Bu anıtsal eserler yanında el 

işlerine dayanan küçük eserler maalesef eski varlığıyla günümüze kadar gelememiş ve 

çeşitli siyasi ve tabii olaylar yüzünden ya harap olmuş ya da çeşitli yerlere taşınarak 

dağılmıştır. 

Edirne el sanatlarının başlıcaları olan Edirnekâri, süpürgecilik ve mis sabunu (meyve 

sabunu), son yıllarda adeta "yeniden keşfedilen" el sanatları olarak Edirne'de 

yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eşyalardan dönemlere ait olan el sanatları tahmin 

edilmektedir. Örneğin bir Trak kabilesi olan Odrislerin Edirne’nin kuzeybatısında 

kurdukları ilk şehir yerleşimi Odrisya’ya ait olan kazı çalışmalarında bulunan el 

değirmeni taşları, taş el baltaları, evde yapılmış kaba hamurlu çanak çömlek parçaları, o 

dönemin zanaatları hakkında bilgi vermektedir.  

Çok yakın zamanda Edirne’deki Makedonya Kulesi’nde yapılan kazı çalışmalarında 

Bizans dönemine ait mezarların yanı sıra seramik fırınlar da bulunmuştur. Enez’de 

yapılan kazı çalışmalarında M.Ö 5. yy’a tarihlenen pişmiş toprak lekythosları (porselen 

yağdanlık) bulunmuştur. Onun yanı sıra, M.S 12 ve 14. yy’a tarihlenen yeşil ve sarı sırlı 

tabak ve çanak örnekleri de bulunmuştur. Açılan Tümülüslerde bulunmuş tunç mezar 
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eşyaları, Zeus ve Apollon gibi mitolojik tanrıların heykelcikleri bulunmuştur. Genç kız ve 

kadın mezarlarında bulunan takılar, ayna ve koku şişeleri de önemli bilgiler vermektedir.  

 Osmanlı için büyük önem taşıyan Edirne’de tabi ki Osmanlı döneminden kalma 

izler de görülmektedir. Pehlivan kıyafetleri, tekke eşyaları, işleme ve levha ürünleri, 

silahlar, çini ve seramikler, saraydan kalan mutfak eşyaları, ahşap eşyalar, 18. yy’a ait 

kristal sürahiler, çeşm-i bülbüller, kristal şerbet bardakları, sedef kakmalı misafir odası 

takımı gibi Türk İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenen eşyalar, o dönemdeki zanaatlar 

hakkında da bilgi vermektedir. 

VII. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİ KÜLTÜREL TAKVİMİ 

TARİH ETKİNLİK YER 

26 Mart 

 

Karagün – Balkan 

Şehitlerini Anma Günü 

Edirne/merkez 

5 Nisan 

 

Mimar  Sinan’ı Anma Günü Edirne ve tüm ilçeleri 

23 Nisan 

 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 

Edirne ve tüm ilçeleri 

Nisan Sınırsız Dostluk Yarı 

Maratonu 

Edirne, Türkiye- Kastanias, 

Yunanistan 

23 Nisan 

 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 

Edirne ve tüm ilçeleri 

Mayıs 

 

Edirne Uluslar arası 

Bisiklet Şenliği ve Avrupa 

Günü 

Edirne/merkez 

19 Mayıs 

 

Gençlik ve Spor Bayramı Edirne/merkez 

Mayıs 

 

Trakya Üniversitesi Bahar 

Şenlikleri 

Edirne/merkez 

Mayıs 

 

Hıdrellez Edirne ve tüm ilçeleri 
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Mayıs 

 

Edirne KakavaŞenlikleri 

Hıdrellez 

Edirne/merkez 

Mayıs 

 

Uluslararası Bando ve 

Ciğer Festivali 

Edirne/merkez 

Haziran 

 

Lavanta Tarla Günleri Edirne/Merkez 

Haziran-Temmuz 

 

Tarihi Kırkpınar Yağlı 

Güreşleri 

Edirne/Merkez 

Ağustos-Eylül 

 

Uluslararası Edirne 

Motosiklet Festivali 

Edirne / Merkez 

Ağustos 

 

Kel Aliço PehlivanıAnma 

Ve YağlıGüreşleri 

Edirne/İpsala 

Eylül 

 

 

Saros Körfezi Dağ Bisikleti 

Festivali 

Edirne/Keşan 

6 Ocak Bocuk Gecesi Edirne/Keşan, Çamlıca Köyü 

Ağustos Lalapaşa hayvan ve emtia 

panayırı 

Edirne, Lalapaşa, Kavaklı 

Mevkii 

Ağustos Lalapaşa Yağlı Güreş 

Şenliği 

Edirne, Lalapaşa 

Ekim Edirne Kitap Fuarı Edirne, Merkez 

Ekim Edirne Cumhuriyet Kupası 

Bisiklet Yarışı 

 

25 Kasım Edirne’nin Düşman 

İşgalinden Kurtuluşu 

Edirne, Merkez 

27 Kasım Lalapaşa’nın Düşman 

İşgalinden Kurtuluşu 

Edirne, Lalapaşa 
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VIII. LALAPAŞA, EDİRNE BÖLGESİNE ÖZGÜ EL SANATLARI/ZANAATLER 

1.EDİRNEKARİ 

XIV-XIX. yüzyıllar arasında 

Osmanlıahşapişlerinde “Edirnekari” 

veya “Edirne işi” diye adlandırılan 

gelişmiş bir bezeme tekniği 

görülmektedir. İlk defa Edirne’de 

ortaya çıkan ve Edirneli sanatçıların 

elinde başlı başına bir özellik 

kazanan bu teknik, daha sonra 

Anadolu’nun birçok yerinde yaygın 

biçimde uygulanmıştır. Özellikle 

Edirne ve İstanbul’da atölyeler 

kurulmuş ve sanatçılar kolektif olarak 

çalışmışlardır. Bundan dolayı eserlerin çoğunda sanatçı imzası bulunmamaktadır. 

Edirnekari’nin özellikle ahşap eserlerde, sandıklarda, tırabzan ayaklarında, dolap 

kapaklarında, çekmecelerde, tavanlarda, lambalıklarda, kavukluklarda, sini (sofra) ve 

şamdan altlıklarında, duvar saati kutularında, hokkalarda, her cins rubu’ tahtalarında, 

menşur mahfazalarında, yazı takımlarında ve koyun kuburlarında uygulanmış; mukavva 

ve deri eşya üzerinde, cilt kapaklarında da kullanıldığı görülmüştür. 

Edirnekari bezemeler, ahşap işlerinde oymalarla süslenmiş veya düz bırakılmış 

zeminler üzerine uygulanmıştır. Geometrik motiflere yer verilmiş, özellikle bu tekniğin 

revaçta olduğu geç devirlerde Rumi gibi klasik motiflerin yanı sıra Avrupa’nın etkisiyle 

biçimlenen barok ve rokoko tarzı sümbül, karanfil, çiçek buketi ve çeşitli meyve motifleri 

kullanılmıştır.  

Edirnekari bezemeli ahşap eserlerde oyma tekniği daha çok sini altlıklarında, 

kavukluklarda, tavanlarda ve tırabzan ayaklarında uygulanmıştır. Sini altlıkları 

tamamıyla Edirne’ye has bir oyma tekniğinde yapılmış, çok köşeli alt kısmın üzerine düz 

ve bezemesiz bir tahta oturtularak, yan cephelerde oyma motifler belirli aralıklarla 

tekrarlanmıştır. 

Edirne evlerinin en belirgin özelliği olan tavanlarda XIX. yüzyıldan itibaren rokoko tarzı 

hakim olmuş ve yaygın olarak bitkisel motiflere yer verilmiştir.Edirne’de bu tarzda 

yapılmış en eski eseri bulmak çok güçtür; Edirne Sarayı’nda, Cihannüma Kasrı’nda ve 

Kum Kasrı’nda bulunan Edirnekari tavanlar günümüze ulaşamamıştır. 

Oyma motifli Edirnekari ahşap işlerinin en güzel örnekleri tırabzan ayaklarında 

görülmktedir. Bunlarda oyma veya alçak kabartma olarak bütün yüzeyler bitkisel  
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motiflerle süslenmiş, parlak renklerle boyanmıştır. Bunun yanı da Edirne Müzesi’nde 

pek çok örneği görülen divanlar, pencere pervazları ve köşe dolapları da açık yeşil, kirli 

sarı, mavi renklerde bitkisel motiflerle bezenmiştir. 

Ahşap eserlerde daha çok altın yaldız, yeşil, susam yeşili, mor, sarı, safran, kahverengi 

ve kırmızı renkler bezemeler üzerinde kullanılmıştır. 

Edirnekari, XVI-XVI. yüzyıllarda yazı 

çekmecelerinde çok yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır. Bu çekmecelerin 

yapılışlarındaki incelik, boyalarındaki 

parlaklık ve uyum dikkat çekmektedir. 

Bazılarının kapaklarına madeni parçalar 

yerleştirilmiş, böylece ahşap ve maden 

birleştirilerek daha güzel bir görünüm 

sağlanmıştır. Edirne Müzesi’ndeki 1283, 

1286 ve 1288 envanter numaralarına 

kayıtlı eserler bu türdeki en güzel 

örnekler arasındadır. 

Kökeni Osmanlı saray nakkaşlığına ve tezhipçiliğine dayanan bu bezeme tekniği bazı 

yönlerden halk sanatına da benzemektedir. Edirnekari lake kap ve kutular Edirne’de 

özellik kazanmış, ülkenin birçok yerinde de kopya edilmiştir. Bununla beraber Edirne’de 

yapılanlardaki sadelik ve sanat olgunluğu diğerlerinde görülmemekte, ancak İstanbul’da 

yapılanların biraz daha itinalı oldukları dikkat çekmektedir. 

Ahşabın yanı sıra cilt kapaklarında da Edirnekari kullanılmış ve bezemeler vernikle 

parlatılarak ortaya daha gösterişli eserler çıkarılmıştır. Ciltlerdeki Edirnekari çiçek ve 

buketler ilk bakışta kaba görünseler de terkip ve renk hususlarında büyük bir olgunluğa 

erişmişlerdir. Günümüze ulaşabilen en eski örnekler; III. Murad döneminde (1574-1598) 

yapılmış ciltlerdir. 

XVIII. yüzyılın sonlarına ve XIX. yüzyılın başlarına ait rokoko çekmeceleri de Edirnekari 

tarzının en güzel örnekleri arasındadır. 

Selimiye Camii içinde bulunan müezzinler mahfili kenarlarındaki ve Mimar Sinan’ın 

yapmış olduğu bütün camilerdeki bezemeleri, Eski Cami içinde bulunan müezzinler 

mahfili ve hükümdarlar mahfili kenarlarındaki bezemeleri, Bulgaristan’ın Şumnu 

şehrindeki Tombul Camii içindeki ve Balkanlarda bulunan camilerin içindeki bezemeleri 

Edirnekari’nin en iyi örnekleri olarak gösterebiliriz. 

Türk folklorunun maddi kültür varlıklarından olan sandıklar, Türk evlerinin de en önemli 

eşyalarından biridir. Sandık, içine eşya koyup saklamaya veya taşımaya yarayan büyük 

kutu biçiminde üstten kapaklı muhafazalardır. Biçim, malzeme ve bezemesiyle; ait 

olduğu dönemin sanatı ve estetik anlayışını yansıtan eserlerdir. 
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Edirnekari sadece ahşap ve deri üstüne uygulanan bir tarz olduğu, ahşap ve bezeme 

işçilikleri farklı kişiler tarafından yapıldığı için eserlerin ve objelerin üstünde yapan 

kişilere ait imzalar bulunmaz. Evrensel motif kullanma avantajı vardır. 

Edirnekari’nin Edirne için önemi, adını doğduğu şehirden alması ve dünyaya çok değerli 

bir sanat bırakmasıdır. Edirne’mizde ve ülkemizde bu teknik ve sanatı kullanan pek 

fazla usta ve sanatçılar kalmamıştır. 

2.SÜPÜRGECİLİK 

Çoğu kesim tarafından bir 

temizlik aracı olarak görülse 

de süpürgecilik mesleği, 

geçmişinde farklı değerler 

ve izler taşıyan bir 

sanattır.Geçmişten bugüne 

Edirne'ye özgü bir el sanatı 

olan "tel süpürge", gelişen 

teknoloji karşısında temizlik 

aracı olarak önemini 

yitirmekte olsa da 

geleneksel bir sanat ürünü olarak değerini korumaktadır. Geçmişte "Süpürgeciler Hanı" 

denen hanlarda oluşan küçük dükkânlarda icra edilen bu meslek artık sadece birkaç 

dükkanda sürdürülmektedir. 

Yapım Aşaması: Tarladan toplanan süpürge telleri süpürge yapımına uygun uzunlukta 

kesilir. Süpürge telleri, kükürdün kolay işlenmesi ve yumuşak olması için su ile ıslatılır. 

Bu işle ıslama ya da tavlama denir.Islatılan teller kükürt fırınına konur. 2-3 saat fırında 

kalan teller, bu işlemden sonra seçici (zahireci) tarafından ince ve cılız olanlar işlik, 

yolunan teller hurdalık, kalın telli olanlar zahirelik, sapları kısa ve uzun boylu teller 

tepelik olarak dört kısma ayrılır. Sınıflandırılan bu teller sarıcı tarafından alınarak 

süpürgeye ilk şekli verilir. Bu işleme çatılı adı verilir. Süpürge yapımındaki üçüncü kişi 

ise bağlayıcıdır. Çatılı durumdaki süpürgeyi alan bağlayıcı, süpürgeye ilk şeklini vererek 

çatal süpürgeyi yapar. Bundan sonra yapılan işlemlerden sonra tepeliğin sivrilterek 

tıraşlanması işlemi gelir.Süpürgeyi dikerek ona son şekli verme görevi ise dikicidir. 

Dikici tarafından mengeneye koşulan süpürge, sapı yukarı gelecek şekilde etek 

kısmından iki ayağı ile sıkıştırılır. Dikiş işlemi, süpürgenin sap kısmının gövdeyle 

birleştiği yerin altından ve mengeneye koşulan etek ile gövdenin birleştiği yerde gövdeyi 

meydana getiren tarafına atılır. Bu işleme kolon atma denir. 

Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır:Sapına "kabara" denen iri 

başlı çivi çakılması, kullanan bayanın kız olduğunu ifade eder. Evin kapısının dışına 

asılan aynalı süpürge ise, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir... 
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Eskiden gelinler temizlik yaparken kaynanalarının sinirli olup olmadığını bu süpürgedeki 

aynadan bakarak anlarlardı.  Gelinlik çağı gelen kızlar için ise kapının dışına bu 

süpürgeden asılırdı. Eğer gelinin çeyizinde aynalı süpürge olursa bu da gelinin evine 

özen gösteren, düzenli ve tertipli olduğu manasını taşırdı. Kaynanasıyla küsen gelinler 

ise aynalı tarafı abartı hareketlerle kaynanasına çevirerek ‘dön de kendine bak’ derlerdi. 

Bir başka dikkat çekici hikaye: Evvel zaman içinde, süslü mü süslü bir gelin 

varmış. Temizlik yapmayı sevmez, sürekli aynada güzelliğine bakarmış. Kaynanası 

daha fazla dayanamamış, ona aynalı süpürge vermiş ve “Hey gelin hey, al şu süpürgeyi 

de hem temizlik yap hem kendine bak” demiş. 

3.MİS SABUNU 

Sanatsal anlamda ilimize özgü el 

sanatları saraçlık, peynircilik, 

şekercilik ve mis meyve sabunculuğu 

gibi zanaatların her biri Edirne’ye özgü 

zanaatlar olup, Türk kültürüne 

damgasını vurmuştur. 

Adı geçen zanaatlar arasında “Mis 

Meyve Sabunculuğu” Edirne’ye özgü 

zanaat türü olarak yer edinmiştir. 

Meyve sabunculuğu, 19. yüzyılın 

başlarında Edirne'de popüler 

mesleklerden biriydi. 19. yüzyılın son 

çeyreğinde ve 20. yüzyılın başlarında 

Bedesten ve Arasta çarşılarında 

meyve sabunları satan dükkânların 

kırkın üzerinde olması, "Sabuni" adlı bir mahallenin bulunması, sabunculuğun bu şehrin 

en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunun en önemli göstergesidir. Parfüm kokulu 

sabunların yeni yeni hayatımıza girdiği düşünüldüğünde, meyve kokulu sabunların 

bundan en az üç yüz yıl önce ülkemizde kullanılmaya başlanması sabunlara tarihi bir 

işlev de yüklemektedir. Görenlerin plastik meyvelere benzettiği, ancak bilenlerin fark 

edebileceği meyve sabunları, tarihte hem temizlik hem de süs eşyası olarak kullanılırdı. 

Elma, armut, üzüm, şeftali, kiraz, muz, kavun, çilek, kayısı, limon şeklinde üretilen ve 

her birine has kokusuyla dikkat çeken meyve sabunları 19. yüzyılda Edirne’nin en 

önemli ticaret ürünüydü.Bitki ve otlardan üretilen yağların burun, ciğer ve doğrudan deri 

tarafından vücuda alındığını kabul edersek, bu sabunların süs olmaktan daha çok doğal 

ilaç işlevi üstlendiğini görürüz. Meyve esanslı sabunların, bugünkü limon, şeftali ve elma 

kokulu sabun ve şampuanlara temel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Eskiden temizlik şimdi 

ise sadece süs aracı olarak kullanılan meyve sabunları, bildiğimiz yeşil sabunların 

eritilmesinden elde edilirdi. Sıvı haline getirilen sabun, içine birkaç damla gül yağı 

konduktan sonra soğuyana kadar bekletilirdi. Daha sonra sabun yoğrulmasına geçilir, 
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hangi meyvenin kokusu verilmişse hamura onun şekli verilirdi. Son olarak da aslına 

uygun olarak boyanıp hazır hale getirilirdi. Üretilen sabunların hepsi piyasada satılmaz, 

büyük bir kısmı padişahın isteği üzerine İstanbul’a Topkapı Sarayı’na gönderilirdi. Mis 

kokulu meyve sabunları, aynı zamanda çok değerli süs eşyası eşyasıydı. Özellikle 

padişah kızları ve cariyeleri çeyizlerine, odalarına bu sabunları koyarlardı.  Ayrıca 

padişahların yabancı devlet başkanlarına gönderdiği hediyeler arasında meyve 

sabunları da konulmasına özen gösterilirdi. 

Günümüzde Mis Meyve Sabunculuğu şehir ekonomisi ve aile ekonomisinde önemli yer 

almaktadır. Şehirde Mis Meyve yapımını öğreten kursların açılması ile iş imkanı 

yaratmaktadır. Mesleği öğrenen kişiler evlerinde ve özel atölyelerinde ürettikleri 

sabunları iç ve dış piyasada satmaktadırlar. 

Mis Sabunu Yapımı: Meyve sabunları beyaz sabun, leğen, rende, su, karanfil, kiraz 

sapı, gıda boyası, (kumaş boyası) sulu boya fırçası, ince ve kalın teller ve askılık 

kullanılarak yapılır. Üzümlerin yapımı diğer meyvelerin yapımından farklıdır ve sarı ve 

yeşil şeffaf sabun, çiçek teli bıçağı ve yaprak kullanılarak yapılır.  

4.KISPETÇİLİK  

Türkiye’nin en önemli güreş etkinliği ve 600 yılı aşkın bir 

gelenek olan Kırkpınar Güreşlerine ev sahipliği yapan 

Edirne’de kıspetçilik zanaatının icra edilmesi 

kaçınılmazdır.  Kıspetçilik, pehlivanların yağlı güreş 

sırasında giydikleri belden baldıra kadar uzanan, dar 

paçalı, meşin pantolon yapım işidir. Kıspetyapımının 

geleneksel yağlı güreşlerin ortaya çıkışıyla birlikte 

başladığı düşünülmektedir. Evliya Çelebi’nin Edirne 

Güreşçiler Tekkesindeki 50-60 kg ağırlığındaki camız 

derilerinden yapılmış kıspetlerden bahsettiği 

Seyahatname göstermektedir ki bu zanaat Edirne’de 

350 yıllık bir geçmişe sahiptir.  

Güreşteki başarı, kıspetin pehlivanın vücuduna uyumluluğu ile doğru orantılıdır. Kıspet 

vücuda uymaz, bol veya dar olursa pehlivanın güreşteki hareketlerini etkiler. Bu nedenle 

“kıspet pehlivanın başarısının yarısıdır” denir. 

Kıspet yumuşak fakat sağlamdır; sığır, dana, manda derisinden yapılır ve 40-45 

parçadan oluşur. Pehlivana özel ölçülerde dikilir. Pehlivanın ölçüsü alındıktan sonra 

kalıp çıkarılır ve deri kesilir. Kabaca kesme işleminden sonra tezgaha geçilir. Tezgahta 

parçaların işlemeleri yapılır, birleştirilir, kalıba alınır, kurutulur. Tüm işlemler boyunca 

bıçkı, biz ve muşta kullanılır. Yeni yapılan kıspet yumuşasın diye bir hafta sirkeli suda 

tutulur. Ardından içine hakiki zeytinyağı sürülür. Kıspet pehlivanın bedenine tam olarak 

uyum sağlayınca güreşlerde giyilmeye başlanır. Kıspet, sazdan yapılmış bir torba olan 
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“zembil” ile taşınır ve kullanılmadığı zamanlarda zarar görmemesi için yerden yüksek bir 

yere asılır. 

Pehlivan kıspetini törenle giyer. Bir pehlivanın ne zaman kıspet giyeceğine ustası karar 

verir. Kıspet giyme töreni sırasında eski pehlivanlar, seyirciler, pehlivanın hısım, 

akrabası hazır bulunur. Genç pehlivan, ustasının ve diğer yaşlı sporcuların ellerini öper 

ve bir akranıyla gösteri güreşi yapar. Kıspet giyilirken dua edilir, kıspetin kasnak tarafı 

öpülür, alına konur, önce sağ, sonra sol paçadan ayağa geçirilir. 

El sanatlarının her alanında olduğu gibi geleneksel kıspet yapımcılığı da usta-çırak 

ilişkisi içinde genç kuşaklara aktarılmakta ancak endüstriyel üretim bu konuya olan 

ilginin azalmasına neden olmaktadır. 

5.İPEKBÖCEKÇİLİĞİ  

Birçok milletin, medeniyetin, kültürün 

yaşadığı Rumeli coğrafyasında yer 

alan Trakya bölgesinin önemli şehri 

Edirne’nin zengin tarım kültüründen 

günümüz dede yararlanmak 

mümkündür. Bunlardan biride 

ipekböcekçiliğidir. Osmanlı döneminde 

Çin ve İran’dan gelen ipek İstanbul ve 

Avrupa’ya İpek yolu üzerinden 

taşınmaktaydı. Bursa tarihinde ipek 

ticaretinin merkezi olan ve adını 

hammaddesinden alan ünlü Koza Han, 1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından 

yaptırılmıştır. Burada ve diğer koza hanelerde ipek üretimi yapılmıştır. 

Uzun yıllar Çin ve Uzak Doğudan dokumalık ipek getirildi ve 17. yüzyılda Bursa 

bölgesinde ham ipek üretilmeye başlandı.18. yüzyılda Anadolu ipekleri İran malından 

daha üstün tutulmuştur. 19. Yüzyılın ikinci yarısında Bursa kentinde ve çevresinde hem 

azınlıklar hem de Müslüman nüfus için yeni okullar açıldı. Osmanlıların en önemli tekstil 

üretim merkezi Bursa ve İstanbul'du. Edirne'nin fethi ile Osmanlı'nın Başkenti, 1365 

yılında Bursa'dan Edirne'ye taşındı. Edirne'de 1881 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi ve 

Numune Çiftliği kuruldu.Okullarda genel olarak ziraat konusu esas alınırken İpekçilik, 

Arıcılık ve Bağcılık kollarında da eğitim ve öğretim verildi. İlk İpekçilik Okulu'nu Bursa'da 

açtı.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, savaşlar ve işgallerle pek çok varlığını 

kaybeden Edirne, yeni bir anlayışla kalkınmasını başlattı. Türk ve Yunan muhacirleri 

bölgeye yerleştirilirken insanların bildikleri sanat kolları göz önünde bulunduruldu. 

Muhacirlere araç-gereç ve malzeme yardımları yapıldı. Edirne'deki Bosna köye 

yerleştirilen muhacirler, kendi aralarında bir şirket kurarak Edirne Valiliği'ne müracaat 

ettiler ve İpek Böcekçiliği için tohum aldılar.Edirne ve kazalarına yerleştirilen diğer 
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muhacirlere 2000 kutu İpek böceği tohumu gönderilmiştir.Edirne Bölgesi genelinde 

bulunan dut ağacı bahçeleri ile diğer araziler gelen muhacirlere dağıtıldı ve halka kiraya 

verildi. Edirne ve Uzunköprü’deİpekböcekçiliği okulları açılarak bölgede 

ipekçilik yaygınlaştırıldı.1930 yılına kadar Cumhuriyetin ilk yıllarında bölgede 

ipekböcekçiliği oldukça gelişerek bölgenin önemli bir gelir kaynağı oldu.  

Aynı yıllarda Edirne merkezde de ipekböcekçiliği hızla gelişmiş olup, Uzunköprü ve 

Edirne’de koza borsaları oluşturulmuştur. İpekböcekçiliği kursları yaygınlaştırılarak 

bölgede koza üretimi hızla arttırılmıştır. Edirne Karaağaçta iki tane koza işleme fabrikası 

kurulmuş olup 600 işçi çalışarak yılda 100 ton koza işlenmiştir. 

Edirne’de 1960’lı yıllara kadar giderek azalan ipekböceği yetiştiriciliği sonraki yıllarda 

tamamen yok olmuştur. 

6. TALİKACILIK  

Edirne’nin başlıca zanaatlerinden biri 

de talikacılıktır.Rusça, “telega” 

kelimesinden gelen talika, yük 

taşımak için kullanılan, genellikle tek 

at tarafından çekilen, dört tekerlekli 

bir at arabası çeşididir. At 

arabalarının; talikaların yanı sıra 

kinto, katip odası, landon, koçu, 

fayton gibi çeşitleri de bulunmaktadır. 

Talikacılık zanaatı ise bu arabaların 

hem mekanik aksamının yapımını, 

hem de arabanın yük taşınan 

bölümünün çeşitli renk ve desenlerle süslemeciliğini kapsar. 

Taşıtlarda motor kullanımının başladığı 18. yüzyıla kadar insan ve yük taşımacılığı at 

arabaları ile yapılmaktaydı. Talikalardan genellikle sayfiyelere gitmek için yararlanılırdı. 

“Çek-çek” ya da “tente” olarak adlandırılan bu sade ve basit yapılı atlı arabalar, 

Anadolu’nun hemen her yöresinde kullanılırdı. 

Hafif bir malzeme olan ahşap ve aşınmaya karşı dayanıklı olan demirin birlikte 

kullanılması ile meydana getirilen talikaların, yaylı ve üstü kapalı modelleri 

bulunmaktadır. Talikalarda iniş binişler arabanın arkasına dayanan bir merdivenle 

yapılmaktaydı. 

Yük taşımak için yapılan, “tabla” veya “sandık” adı verilen bölüm, yörelere göre boyut ve 

biçim yönünden farklılık göstermekteydi. Bu farklılık, yapan ustanın yorumuna veya 

taşınacak yükün niteliğine göre değişmekteydi. Bu bölümde dört veya altı kişi karşılıklı 

iki sıraya oturabilirdi. 
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Tekerleklerinden yük taşıma kapasitesine kadar her şeyinin bir mühendislik titizliği ile 

yapıldığı talikaların üzeri, çeşitli renk ve desenlerle süslenmekteydi. Bu süslemeler 

fırçayı kalem gibi kullanan, resim eğitimi almamış halkın içinden çıraklıkla yetişen 

ustalar tarafından yapılmaktaydı.  

Talikaların kullanım alanlarının daralması, ustaların çırak yetiştirmemesi ve bu mesleğin 

sınırlı sayıdaki aileler tarafından yapılması, bu sanatın sürdürülebilirliğini tehlikeye 

sokmuştur. Günümüzde talikalar çoğunlukla gerçek kullanımından daha küçük 

boyutlarda ve dekoratif amaçlı olarak Edirne, Konya, Tekirdağ ile Balıkesir’in Havran 

ilçesinde üretilmektedir. 

7.YORGANCILIK 

Yorgancılık mesleği Osmanlının ve sonrasında 

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi yaygın olan 

Trakya ve Edirne’de de icra edilmiştir ve bu 

meslek, şehirde birkaç temsilci tarafından da 

olsa halen icra edilmektedir. 

Yorgan, dış etkenlerden korunmak amacıyla ve 

gece uyurken örtünmek için, iki kumaşın 

arasına yün, pamuk gibi malzemeler 

doldurularak dikilen, dikerken de nakışlanan bir uyku malzemesidir. Eski Türkçe’de 

“yapurgan”, “yavurgan” şeklinde kullanılan yorgan sözcüğü, örtünmek anlamına 

gelmektedir.  

İnsanın ısınma ihtiyacından doğan yorgan yapımcılığı, yerleşik hayatla birlikte giderek 

daha da önem kazanmıştır. Osmanlı Dönemi’nde yorgancılığın esnaf loncası 

oluşmuştur. 

Sıcak iklimde pamuk, soğuk iklimde yün yorgan yapımı yaygındır. Yorgan dikmeye 

başlamak için önce içine konacak yün ve pamuk yay ya da makine ile atılır. Ardından 

yorganın Amerikan bezi ya da mermerşahiden astarı istenilen ölçülerde torba gibi dikilir, 

yere serilir. Üstüne içine konacak malzeme oklava ile serpiştirilerek eşit şekilde 

yerleştirilir. Astarın açık kalan kısmı iki ucundan kıvrılarak “sırıma” işlemi gerçekleştirilir. 

Bu şekilde yorganın dolgu malzemesi astarın içine yerleştirilmiş olur. Yorganın yüzüne, 

isteğe göre saten, kadife veya basma kumaş yerleştirilir, istenilen model kumaşın 

üstüne çizilir ve buna göre iğne ve yüksük yardımı ile dikilir. 

Yorgan sipariş üzerine yapıldığı için malzemeler genellikle istek sahipleri tarafından 

getirilir ve modeli de onlar seçer. Motif olarak çoğunlukla tavus kuşu, kelebek, lale, 

karanfil, yonca, pervane, baklava, kare, saraylı, paraşüt, yıldız; renk olarak da mavi, 

kırmızı ve pembe tercih edilir. Yorgancılık, üzerindeki bu ustalık gerektiren motifleri 

nedeniyle bir sanat dalı haline geldiği için yorgancı uyguladığı yorgan modelleri ve 

dikişinin güzelliği ile kendini gösterme fırsatı elde eder. Saten, kadife yüzlü, modelli 
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yorganlar daha çok evlilik, sünnet, lohusalık gibi özel günlerde ve misafir için kullanılır. 

Kullanılacağı zaman modelli yüzü dışarıda kalacak şekilde beyaz çarşafla kaplanır. 

Yorgan, çeyizin önemli kalemlerindendir. Kırsal kesimlerde yorgan, evin büyük kadınları 

tarafından dikilirken, şehir ve kasabalarda yorgan evleri bulunmaktadır. 

Günümüzde geleneksel yorgancılık, fabrikasyon üretim karşısında yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Bu durumda yorgancılar doğal malzeme bulma zorluğunu gidermek için 

elyaf dolgu malzeme kullanmaya başlamış, ücrete yansıyacak emek yoğunluğunu 

azaltmak için de basit modellere yönelmişlerdir. 

8.EDİRNE BEBEĞİ 

Edirne’ye özgü folklorik giysilerin, 

geleneksel özellikleriyle dikilip bez 

bebeklere giydirilmesiyle tasarlanmış 

hediyelik eşyalardır. Trakya insanlarının dış 

görünümlerine uygun olarak dikilirler. 30 ila 

50 cm boyunda yapılan kız ve erkek bez 

bebekleri, renkli kumaşlarla dal motifli, sırma 

işlemeliTrakya yöresi geleneksel 

kıyafetlerine uygun olarak giydirilirler. Gövde 

modeli çıkarılarak, kumaşın içi elyaf ile 

doldurulur. Yün ile bebeklerin saçları dikilir. Kıyafetler kumaş boyası, renkli kurdeleler ve 

boncuklarla süslenir. Bebeklerin dikiminden boyanmasına kadar bütün işlemler el 

yapımıdır.  

9.DEVA-İ MİSK HELVASI  

Osmanlı Saray Mutfağı’nda özel bir 

yere sahip olan Deva-i Misk 

Helvası, tarihi Edirne’nin başkent 

olduğu dönemlere dayanan bir 

helvadır.  

Bu helva ile ilgili iki rivayet vardır. 

Birincisi; Fatih Sultan Mehmet 

Han’ın babası II. Murat’ın Dimetoka 

üzerinden şehre geldiği bir günde, 

karşılamaya gelenler arasında bulunan Mısırlı bir şeker ustasının padişaha bu helvayı 

sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet edilmektedir. Fatih Sultan 

Mehmet Han’ın da bu helvayı çok sevdiği söylenmektedir. Osmanlı döneminin 

Edirne’sinde bu helva halka ücretsiz dağıtılır, belli günlerde II. Bayezid Şifahanesi’nde 

halka sunulurdu.İkincisi ise; padişahın kızının hastalandığı ve şifa bulması için 
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hekimlere başvurulduğu; ancak padişahın kızının şifayı Deva-i Misk Helvası ile bulduğu 

yönündedir.  

Şifa verici özelliğini,içeriğinde bulunan güçlü bir aromadan alır. Misk denilen bu aroma 

bulunması çok güç ve pahallı bir aromadır. Misk maddesi Himalayalar’da yaşayan erkek 

Misk geyiğinin çiftleşme sırasında yere bıraktığı (Salgıladığı) küçük toplardır. Bu 

maddeyi elde etmek için dünyanın çeşitli yerlerinde Misk Geyiği çiftlikleri kurulmuştur. 

Misk ayrıca şerbetlerde koku verici bir madde olarak da kullanılırdı. Misk, dönemin 

tüccarları tarafından Osmanlı topraklarına taşınmaktaydı. Günümüzde bulunması çok 

daha güçleşmiş durumdadır ve çok yüksek ücrete sahiptir. 

Derin kazanlarda, tahta uzun karıştırma kürekleriyle, kıvamı ve rengi yakalayabilmek 

için sürekli dövülerek ve karıştırılarak hazırlanır. Ustalıktaki maharetin önemli kısmını bu 

el becerisi ve gözle takip oluşturur. Kullanılan en genel malzemeler; su, şeker, yumurta 

akı, bal, tarçın, misk, zencefil, karanfil, dar-ı fülfül, yenibahar, çörekotu, mastaki sakızı, 

safran, ginseng, polen, limon. Bunlara ek olarak, yapımında 41 çeşit baharat 

kullanılmaktadır. Bu baharatlardan bazıları günümüzde zor temin edilmektedir. Bu 

helva, Edirne’deki meşhur şekerlemeci dükkanlarında bulunabilmektedir. 

10. KIRKYAMA  

Osmanlı döneminde Bosna’nın başkenti 

Banja Luka’da ortaya çıkmıştır ve yapıldığı 

yere atfen “baraluka” adıyla tanınmaktadır. 

Anadolu’da ise “yamalı bohça”, “kırkyama” 

ve “kırkpare” gibi adlar kullanılmıştır. 

Kırkyamanın doğuşu bir el sanatı olarak 

başlamamıştır. Dikiş artığı kumaşlar ya da 

giysilerin yıpranmayan yerleri biriktirilerek 

ihtiyaca yönelik yeniden eşyaların üretilmesi ile başlamıştır. Yokluktan bir sanat 

doğmuş, zamanla bir el sanatı haline gelmiştir. Giysi kesiminden artan parçalar 

geometrik biçimlerde kesilmiş, yıldız, güneş ve ay gibi figürler oluşturulmuş, geometrik 

bir düzenlemeyle bir araya getirilmiş ve birleştirilerek arkası tek parça bir kumaşla 

astarlanmıştır. Savaşların olduğu yıllarda paltolar, yorganlar yapılmıştır. Yine aynı 

dönemde kırkyama usulü çadırlarda da kullanılmıştır. Günümüzde de hemen hemen her 

evde bir kırkyama ürünü bulunur. Özellikle seccadeler buna en güzel örnektir. Yastıklar, 

minderler ve yorganlar da kırkyama usulü ile dikilebilmektedir.  Kırkyama daha çok 

bohça yapımında kullanıldığından halk arasında “yamalı bohça” şeklinde de 

adlandırılmıştır.  

Bugün Topkapı Sarayı'nda kırkyama usulü bir yorgan sergilenmektedir. Son yıllarda 

kırkyama gerek Amerika'da gerek Avrupa'da “patchwork” adı altında bir sanayi haline 

dönüşmüştür. Kırkyamayı yorgan yapımında kullanmak için dikiş makineleri üretilmiştir. 

Hatta bu alanda çeşitli fuarlar düzenlenmektedir. Kırkyama usulü henüz Türkiye’de 
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sanayileşmemiş, hala küçük atölyelerde bir sanat dalı olarak icra edilmeye devam 

etmektedir. 

11. AHŞAP OYMACILIĞI 

Ahşap sanatları, dünyadaki pek çok 

kültürde çağlar boyunca sanatsal akımlarla 

şekillenen, gündelik kullanım eşyasından 

işlevsel yapılara kadar her alanda görülen 

bir sanat dalıdır. Geleneksel Türk sanatları 

açısından Orta Asya’daki Türklerle başlar; 

Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı 

İmparatorluğu dönemlerindeki sanat 

anlayışları doğrultusunda gelişir. Şekil 

vermesi kolay bir ağacın üzerine, metal 

uçlu alet yardımı ile desen oyularak yapılan usta işi bir sanattır. Ahşap oymacılığı ile 

uğraşan kişiye Osmanlı döneminde neccar, günümüzde ise marangoz denmektedir.  

Ahşap oymacılığının, insanın belirli ihtiyaçlarını gidermek üzere ağaç işleriyle 

uğraşırken, buna aynı zamanda güzellik de kazandırmak istemesi ile ortaya çıktığı 

söylenebilir. Ahşap plaka üzerine istenilen desen çizildikten sonra, desen yüksek 

kalacak şekilde diğer kısımlar çeşitli metal aletler ile oyulur. Böylece desen belirgin bir 

biçimde ortaya çıkar. Alçak kabartma, yüksek kabartma, derin oyma, eğri kesigibi türleri 

vardır. Oyma işlemi bittikten sonra yüzey parlatılır, son olarak da verniklenir. Ahşap 

işlerinde kullanılan ağaç türleri çeşitlilik göstermekle birlikte en yaygın olanlar 

dayanıklılık ve işleme kolaylığı bakımından abanoz, meşe, ceviz, elma, armut, şimşir, 

sedir, ıhlamur ve güldür.  

Ahşap oymacılığında; yazılar ile geometrik şekiller, stilize edilmiş bitki ve hayvan 

motifleri desen olarak kullanılır. Ahşap oyma tekniği ile yapılan eşyalar “kakma”, 

“yakma”, “boyama”, “edirnekari”, “kündekâri” gibi süsleme teknikleri kullanılarak 

güzelleştirilebilir. 

Günümüzde ahşap oymacılığının hala kullanıldığı yerlerin başında; kumaş baskı 

kalıpları, çeyiz sandıkları, aynalar, sehpalar, masalar, sandalyeler, mutfak gereçleri, 

rahle, tespih, takunya, kürsü, çekmeceler, biblo, vazo, pipo gibi günlük kullanım 

eşyaları; kapı ve pencere kanatları, sütunlar, tavan kirişleri, saçaklar, korkuluklar gibi 

mimari elemanlar ve müzik aletleri gelmektedir.  

Ahşap oyma eşyaları arasında çeyiz sandığı en yaygın olanıdır. Çeyiz sandığı, kolay 

taşınabilirliği ve iyi bir saklama gereci olması nedeniyle göçebe Türkler tarafından icat 

edilmiş ve yıllarca onların ihtiyaçlarını karşılamış ve bugünün yaşam biçiminde hala 

işlevini sürdürebilen az sayıdaki kültürel objeden biridir.  
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Ahşap oymacılığı uygulama alanları değişse de sanatsal yönü nedeniyle her dönem 

önemini koruyarak varlığını devam ettirebilmiş el sanatlarındandır.  

12. SARAÇLIK 

Saraçlık; çeki veya binek 

hayvanlarının koşum 

takımlarının, araç ve 

gereçlerinin deri malzeme 

kullanılarak yapım, tamir ve 

süslenmesi işidir. Bu işi 

yapanlara saraç, saraçların 

bir arada bulunduğu mekâna 

da saraçhane adı 

verilir.Ulaşım araçlarının bu 

kadar gelişmediği 

dönemlerde saraçlık çok daha yaygın olduğundan çarşılar ve saraçhaneler 

oluşturulmuştur. 

Saraçlıkta ürüne göre değişen inek, öküz, manda, koyun, keçi derileri; keski, zımba, biz, 

iğne, makas, pense, muşta, çekiç gibi aletlerle işlenir ve çeşitli malzemelerle süslenir. 

Saraç eserini ortaya koyarken yaptıklarının hem dayanıklı olmasına hem de bu ürünlerin 

hayvana zarar vermemesine dikkat etmek zorundadır. Hamut yapımında ağaç 

malzemeler ve keçe de kullanılır. Belli başlı koşum malzemeleri ise başlık, gem, çeki 

kayışı, yan kayışı, yular ve dizgindir.Saraçlıkta kullanılan aletler: Çizgi pergeli, kayış 

inceltme tıraş bıçağı, manda boynuzu (Halkadan geçirilen deriye yuvarlak şekil vermek 

için), saraç bıçağı, küçük hatte, büyük hatte biz veya tığ, nalpara kolu (deriyi düzeltmek 

için kullanılır) sıyırgı makinesi (eyer yapımında), kesim makinesi (deriyi kesmede 

kullanılır), sanayi tipi dikiş makinesi (deriyi dikmede kullanılır). 

1573’te Edirne’yi ziyaret eden PhilippeduFresne-Canaye, şehirde derileri çok güzel 

boyayan, eyer, dizgin gibi koşum takımlarını yapan pek çok ustanın bulunduğunu ve 

hatta bu ustaların Türkiye’nin en iyi saraçları olduğunu belirtmiştir. 

Saraçlık babadan oğula ya da ustadan çırağa aktarılan bilgi ile sürdürülür. Bu nedenle 

“saraç”, birçok aileye lakap veya soyadı olmuş; bunun yanında çarşılara, sokaklara da 

ad olarak verilmiştir.  

Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak artan motorlu taşıtlar, saraçlığa olan 

gereksinimi ve saraçlıkla uğraşan kişi sayısını her geçen gün azaltmaktadır. 

Günümüzde varlığını sürdürebilen bu saraçlar ürettiklerini, tarımsal faaliyetlerini hala 

hayvan gücü ile sürdüren köylülere ve geçimini faytonculukla sağlayanlara satmaktadır. 

Ayrıca kimi saraçların kılıf, kemer, cüzdan, çanta gibi günümüz ihtiyaçlarına da 

yöneldikleri görülmektedir. 
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13. ÇÖMLEKÇİLİK  

Çömlek, çamur haline getirilen 

killi toprağın elle ya da çömlekçi 

çarkında şekillendirilmesiyle 

üretilen testi, vazo, küp gibi 

eşyalardır. 

Osmanlı devrinde su küpleri, 

kavanozlar, su testileri gibi kaba 

eşya, sırlı ve sırsız pişmiş 

topraktan yapılmıştır. 

Çömlek yapımında kullanılacak olan kil, içindeki taşlardan ayıklanarak el ya da çömlekçi 

çarkında şekillenmeye hazır hale getirilir. İstenilen şekil verildikten sonra balçığın 

suyunu kaybetmesi, sertleşmesi için ilk fırınlama yapılır. Çömlek içine konulan 

malzemenin dışarıya geçmemesi için veya süslemek amacıyla ihtiyaç duyulursa sırlanır 

ve sırrın sabitlenmesi için ikinci kez fırınlanır. Çömlek elle ya da kazıma yöntemiyle 

üzerine farklı renklerde kil sürülerek ya da içine boya karıştırılan sırlarla süslenir. Krem 

renk fon üzerine koyu yeşil, mor, lacivert, kobalt mavisi ve turuncu renklerle insan ve 

hayvan figürleri, çiçek motifleri, geometrik desen ve süslemeler yapılır. 

Günümüzde çömlekten amacına göre değişik büyüklükte yemek tenceresi, tencere 

kapağı, su testisi, güveç, sütlaç kâsesi, yoğurt kâsesi, alabalık kiremidi, sarma taşı gibi 

ürünlerin yanı sıra dekoratif süs eşyaları da yapılmaktadır. 

Trakya’da 19.yy ortalarına kadar çok yaygın olan çömlekçilik ve çömlekçi çarkı kullanımı 

yıllar geçtikçe giderek azalarak günümüzde yok olmaya yüz tutmuştur. Tarih 

öncesinden günümüze kadar gelen bu mesleği bugün Trakya Bölgesi’ndeson kalan tek 

çömlekçi ustası elinden geldiğince yalnız bir şekilde çömlekçiliği devamettirmektedir, 

ancak ileride ailesinden bu mesleği devam ettirecek başka kimseolmadığı için ne acıdır 

ki bu usta ile çömlekçilik Trakya Bölgesi’nde son bulacaktır. 

14. DEBBAĞLIK 

Debbağlık, dericilik demektir. Debbağlık ile uğraşanlara Debbağ denir. Debbağ kelimesi 

zaman içerisinde "Dabak" olmuş, deri işlenen yerlere de “Dabakhane” veya 

“Tabakhane” adı verilmiştir.  Ham deriyi kullanılabilir hale getirmek için uygulanan 

işlemlerin tümüne tabaklama (sepileme, dabaklama), bu işi yapana da tabak ustası 

(dabak, debbağ) denmektedir. Hayvan derilerini kullanılabilir hale getirerek çeşitli araç 

gereç ve ürün elde etme işlemedir. İşlenen derilerden giyim kuşam eşyaları başta olmak 

üzere pek ürün üretilir. 
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Dericilik Türk kültürünün en eski zanaat 

dallarından biridir. Bu el sanatı deri işleme 

fabrikaları ve atölyeleri ortaya çıkmadan 

önce Anadolu’daki pek çok şehirde 

rastlanılan yaygın bir el sanatıydı. Osmanlı 

döneminde İstanbul, Kayseri, Bursa, Uşak, 

Diyarbakır, Gaziantep, Edirne gibi illerde 

debbağlık ileri düzeydeydi. Özellikle 

büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu 

yörelerde doğal olarak debbağlık sanatı da 

önem kazanmış oluyordu. Çünkü debbağların ana malzemesi büyük baş hayvanlarının 

derisiydi. 

Debbağlığıniki çeşidi vardır. Gön debbağlığı, deri debbağlığı. Gön debbağlığı öküz, inek 

ve deve gibi büyük baş hayvanların; deri debbağlığı ise koyun ve keçi gibi küçük baş 

hayvanların derisinin işlenmesidir. Gön derileri postallarda yüz ve astar olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca saraçlıkta da kullanılmaktadır.  

Debbağlığın tarihi göçebe Türklere kadar dayanmaktadır, ancak bu el sanatı fabrika türü 

deri işlemeciliğine yenik düşerek yok olmuştur. Fabrika tip dericiliğin muazzam 

olanakları bu el sanatının yaşaması ve yaşatılmasına olanak vermemiştir. 

15. HASIR_SEPET ÖRME  

Yiyecek ve eşya taşımak için 

yapılan saplı ve sapsız 

kaplara sepet, yapım 

bilgisine sahip kişilere ise 

sepetçi denilmektedir. 

Sepetçilik, orman köylerinde 

ve özellikle göl, dere, bataklık 

civarlarında bulunan yerleşim 

bölgelerinde meslek olarak 

önem kazanmıştır. Sepetler 

yörelerine ve kullanım alanlarına göre sele, meyve sepeti, yumurta sepeti, çamaşır 

sepeti, küfe ve toka gibi farklı isimler almaktadır. 

Sepetler yapıldığı bölgenin ekolojik koşullarına bağlı olarak malzeme, çeşit ve örgü tipi 

açısından farklılıklar gösterir. Sepet yapımında genellikle yaşlı ve kalın kestane ya da 

fındık ağaçları; bunların yanında saz, kamış, ince söğüt dalları, sorgun ağacı, buğday 

sapı gibi çok çeşitli, esnek dal ve liflerin kullanılmaktadır.  
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Üretimin ilk aşamasında ağaçlar makas ile kesilir, kama ile yarılır, sonra inceltilerek 

şeritler elde edilir. Örme işlemi alt kısımdan başlar, üst kısma doğru dairesel olarak 

çıkar. Şeritler bız yardımı ile birbiri arasından geçirilir. Örülmüş saplar bir tokmak 

yardımı ile sıkıştırılır. 

Bahçecilik, arıcılık, bağcılık, balıkçılık, çaycılık, çiçekçilik, zeytincilik gibi işlerde meyve 

ve sebzeleri taşımak ve çeşitli ev ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen sepetlerin, 

kulanım amacına göre tasarımlarında da farklılıklar bulunmaktadır. 

Türkiye’de geleneksel bir meslek olan sepetçiliğin yaşatıldığı başlıca illerden biri 

Edirne’dir. Sepet bir eşya olmanın ötesinde halk kültürünün diğer alanlarında, özellikle 

sözlü kültür ürünlerinden masallar, mâniler, bilmecelerde yer alarak sözlü gelenekte de 

yaşamaktadır. 

Günümüzde sepetlerin yerini plastik eşyanın almasıyla birlikte sepetler, turistik hediyelik 

eşya olarak yapılmaktadır. 

16. ÇİNİCİLİK 

Hamur haline getirilmiş killi toprağın pişirilmesiyle yapılan, çeşitli renk ve motiflerle 

süslenmiş sırlı seramik ev eşyaları veya duvar panolarına “çini” denir. Çinicilik 

ise, kendine özgü yapım ve süsleme teknikleriyle yüzyıllardan beri yaşayan geleneksel 

Türk çini sanatının etrafında şekillenen zanaatkârlığı ifade etmektedir.  

Çini süslemelerinde genellikle kozmik düşünceleri ve inançları simgeleyen geometrik 

şekiller, bitkisel süslemeler ve hayvan figürleri değişik renk kompozisyonları ile 

kullanılmaktadır. Renk kompozisyonlarında beyaz veya lacivert fon üzerine kırmızı, 

kobalt mavisi, turkuaz ve yeşil renklerin kullanımı geleneksel çinilerin karakteristik 

özelliğidir. 

Çinici ustaları, doğayla ilgili geleneksel yapım bilgilerini ve süsleme tekniklerini usta-

çırak ilişkisi içinde yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmışlardır. 

Geleneksel çini sanatına karakterini veren ve onu koruyan en temel etmen; 

hammaddenin teminine, boyaların hazırlanmasına, üretim araçlarının yapım ve 

kullanımına, fırınlama süreçlerine, süsleme tekniklerine ve estetik anlayışlara ilişkin 

kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan bilgiler ve uygulamalarda kendini gösteren 

geleneksel zanaatkârlıktır. 
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Bu zanaat, çini sanatıyla ilgili bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının yanı 

sıra toplumsal uygulamalar, sözlü gelenekler ve dini ritüellerin yaşatıldığı mimarideki 

mekân algısının, doğaya ve evrene ilişkin pratiklerin, estetik görgünün ve mutfak 

kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir kültürel işleve sahiptir.  

Halkın günlük kullanım eşyalarında, kamusal ve dinsel yapılarda sıklıkla karşılaştıkları 

ve kullandıkları çinilerin renk ve desenlerindeki semboller ve bunların oluşturduğu 

alegorik anlatımlar, geçmişten günümüze halkın dini inançlarını, dünya görüşlerini, 

yaşam tarzlarını, estetik anlayışlarını sanatsal bir biçimde yansıtmaktadır. Böylelikle 

çinicilik, geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve kültürel 

devamlılık, aidiyet ve kimlik hislerinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktadır. 

Zanaatın ilgili topluluğu ve aktarıcıları çini ustaları, çini eğitimcileri, çini sanatına özel ilgi 

duyan kişiler ve çinicilikle ilgili sivil toplum örgütleridir. 

Çini atölyelerinde, şekillendirmeleri yapan “çarkçı”, süsleme ve dekorları yapan 

“tahrirci”, desenlerin iç kısımlarını boyayan “boyamacı” ve fırınlama işlerini yapan 

“fırıncı” gibi isimlerle anılan ustalar, kalfalar ve çıraklar da bulunmaktadır. 
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17. EBRU 

Ebru sanatı, en eski Türk kağıt 

süsleme sanatıdır. Kitre ile 

yoğunlaştırılan su yüzeyinde, özel 

boyalar kullanarak, fırça, biz ve 

tarak gibi aletlerle ve bir takım özel 

tekniklerle oluşturulan desenlerin 

kağıt üzerine aktarılmasıyla yapılan 

süsleme sanatıdır. Ebru Sanatını 

yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı ebru teknesinin başında dünyanın bütün 

gizemlerini, kaoslarını aşmaya iten; bu sanatın akıcı, daima dinamik, değişken, kendini 

aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir kağıt boyama sanatı olmasıdır. 

Ebru sanatının ne zaman, nasıl ve nerede ortaya çıktığını kesin olarak söyleyebilmek 

mümkün değildir.Böyle bir belge günümüze ulaşmamıştır.Yine eski bir murakkanın 

içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış ebru kağıtlarına da 

rastlamamız mümkün olsa dabu eserlerin yazılış tarihi ebru tarihine belge 

sayılmamaktadır. Böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. 

Geçmişte ebru sanatının kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: ciltlerde yan kâğıdı 

olarak; ebrulu şemse ciltler; çarkûşe ciltler (kitapların yıpranmaması için kapakların dört 

köşesine konulan kâğıt); levha ve murakka’ların iç ve dış pervazları; yazılarda fon 

olarak; mahfazalar; kuburlar (içine hat malzemesi veya ferman konulan silindir 

şeklindeki kutu). 

Ebru sanatı, yaşanan hayatın içindeki her şey gibi değişim ve gelişime ayak uydurmuş, 

günlük yaşamın içerisinde kendine haklı bir yer edinmiştir. Ebru, günümüzde diğer 

sanatlardan ayrılmış, başlı başına bir sanat haline gelmiştir. Çağın sanat akımları 

içerisinde yeni bir boyut kazanan ebru, günümüzde kağıt dışındaki yüzeylere de 

uygulanabilmektedir. 

Günümüzde ebru sanatının kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: kitap ve defter kapları 

olarak; ahşap üzerinde; çeşitli kumaşlar üzerinde; cam üzerinde; seramik ve çini 

üzerinde; deri üzerinde, duvar kâğıtlarında; fular ve eşarplarda; kravatlarda; perdelerde; 

keçe üzerinde.  
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18. KALAYCILIK  

Kalay, sürekli kullanım ve ısıtma 

nedeniyle ortaya çıkan bakır 

korozyonu ya da bakırın saklanan 

yiyeceklerle etkileşime geçmesi 

sonucunda meydana gelebilecek 

zehirlenmelere karşı, açığa çıkacak 

bakır oksit ve bakır sülfat gibi bakır 

tuzlarını bloke ederek korunma 

sağlayan madenî bir malzemedir. 

Kalaycılık, bakır gereç üretiminin 

zorunlu kıldığı, onun ayrılmaz bir 

parçası olan başka bir zanaattır. Bakır araç ve gereçlerin korunması için, onların belirli 

aralıklarla kalaylanması gerekmektedir. Eskiden kalaycı dükkânları genellikle 

bakırcıların yanı başında ya da bakırcı dükkânının içinde ayrı bir bölümde yer alırdı. 

Bakırcılığın gerilemesi ile birlikte kalaycılık da yok olmaya başladı. Dükkanlar kapandı 

ve onların yerini gezici kalaycılar aldı. Gezici kalaycılık işlerini ise genellikle Çingeneler 

üstlenmişlerdir. Bu anlamda kalaycılığın etnik bir meslek haline geldiğinden söz 

edilebilir.Bugün gezici kalaycılık da yok olmak üzeredir. 

Bronz elde etmek için gerekli olan kalay, maden kullanımının başladığı ilk çağlardan 

beri çok aranılan bir madde olmuştur. Klasik çağda, bakır ya da pirinç eşyalar kalayla 

kaplanırdı. Orta çağda gümüş eşyalarının biçimlerini kopya eden kalay kaplar 

kullanılırdı. XVI.yy.da kuyumcular üretecekleri yapıtların kalaydan örneklerini 

yaparlardı.Kalaycılığın Türk kültürünün bir parçası olduğu kaynaklarda anlatılmaktadır. 

Eski Türkler aşlarını kalaylı kaplarda pişirmeye özen göstermişler, yoğurtlarını kalaylı 

kaplarda mayalamışlar, düğün yemeklerini kalaylı leğenlerde ve kazanlarda 

pişirmişlerdir.  

19. BADEM EZMESİ 

Badem ezmesi Edirne mutfağının çok özel bir lezzetidir. 

Tarihikaynaklar,geçmişte Edirne’de çok sayıda badem 

bahçesinin olduğundan ve bunların şehre kattığı doğal 

güzelliklerden söz etmektedir. Yörenin meşhur 

bademlerinin Osmanlı mutfağında tatlı, kurabiye ve 

helvalarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu tatlının geçmişi, 

yöreye göç etmiş bir Mısırlı ustanın hazırladığı tarife 

uzanmaktadır. Söylentilere göre, II. Murat’ın sefer 

dönüşünde kendisine tatlının ikram edilmesi ve padişahın 

tatlıyı çok beğenmesiyle ünlenmiştir.14. yüzyılda Sarayda, 



  

58 Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi 

İşbirliği  Programı  tarafından finanse edilmektedir 
 

helvahânede çalışan Edirneli şeker ustaları bu lezzeti Saray halkına ve gelen konuklara 

sevdirmiştir. Tatlı ve acı olmak üzere iki çeşit badem ezmesi yapılmıştır. 16. yüzyıla 

kadar bu tür tatlılarda tatlandırıcı olarak pekmez ve bal kullanılmışken, 17. yüzyıldan 

sonra şekerin yaygın kullanımıyla tatlandırıcı olarak şeker kullanılmıştır. Badem 

ezmesinin de Deva-i misk helvası gibi Edirne’nin Osmanlı’ya başkentlik yaptığı yıllara 

dayandığı söylenmektedir. Bu tatlı, şehrin kültürel lezzet simgelerinden biri haline 

gelmiştir. Ayıklanan bademlerin su, limon ve şeker ile ezilerek macun kıvamına 

getirilmesi ile hazırlanan bir tatlıdır. Şehirde bugün Bademlik adında bir mahalle bile 

bulunmaktadır.Edirne ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan 

badem ezmesi, turistlerin en çok ilgi gösterdiği hediyelik ürünler arasında yer 

almaktadır. 

20. SEDEFÇİLİK  

Sedefçilik, ilk çağın en eski uygarlıklarında 

görülmekle birlikte, sedefin eşyada süs ögesi 

olarak uygulanışı çok sonradır. Her ne kadar 

bazı kaynaklar Sümer Sanatında sedefin tıraş 

edilerek ahşaba uygulandığını, Uzak Doğu ve 

Güney Asya'da Hint Sanatında sedef 

süslemelere rastlandığını bildirselerde sedefin 

en yaygın ve en gelişmiş şekliyle Türk-

Osmanlı Sanatında görüldüğü bilinmektedir. 

İlk örneklerine 15. Yüzyıl sonlarında rastlanmış, Edirne'deki tek kubbeli Beyazıt II. 

Camiinin kapı kanatlarında görülen sedef işçiliğinin 16. Yüzyılda olgunluk devresine 

girdiği, kapı, pencere, dolap kanatları, kürsü, çekmece, Kur'an muhafazası, rahle, masa, 

koltuk, kanepe, sehpa gibi mobilyalar, silah kabzası, nalın, körük, tütün tabakası, kahve 

takımı vb. gibi tüm ahşap eşyada görülmüştür. 

Sedef kakmacılık işine "Sedefkâri", Sedef Kakma yapan ustaya "Sedefkâr" 

denilmektedir. 

Sedef kakmacılıkta, genellikle, Selçuklu ve Osmanlı döneminde işlenen motiflere 

rastlanmakta olup, motiflerde geometrik desenler, çiçek, yaprak gibi doğadan alınmış 

natürel desenler ile, rumî, barok ve arabesk hakimiyeti görülür. 

Sedef işçiliği, 'oyma' ve 'kakma' usulü ile yapılır. Önce, ağaca, işlenecek motif çizilir. 

Keski adı verilen çelik uç ile, bu motifin çevresi keskilenerek açılan kanala tel yatırılır ve 

çekiç kullanılarak küçük darbelerle tel ağaca gömülür. 

Bugün dış turizmde de geniş pazar bulmuş Sedef işçiliği, Türk Kültüründeki zarif ve 

duygusal bir el sanatımızdır. 
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KAYNAKLAR: 

 https://www.unutulmussanatlar.com/ 

 https://aregem.ktb.gov.tr/yazdir?F33BE8AFFFF73712021EC8C4EFE7DC1F 

 http://www.edirnetarihi.com/ 

 Edirne Tarihi ve Kültürü, Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Baskanlıgı 

Aralık 25, 2006 
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