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RUSÇUK’TA KADINLARIN KULLANDIĞI TAKI VE AKSESUARLAR
(17 - 19. YY.)
Yrd. Doç. Dr. Serdar GENÇ*
Öz
Bu çalıĢma ile Osmanlı döneminde kadınların kullandığı takı ve aksesuarlar,
bunların çeĢitleri ve imalinde kullanılmıĢ olan değerli maden ve taĢlar
incelenerek takının, Osmanlı sosyo-kültürel tarihi içerisindeki yeri ve öneminin
ortaya konması yönünde bir adım atılmıĢ olacaktır. ÇalıĢmada Tuna Nehri
kıyısında bir kasaba olan Rusçuk örneklem alınarak Osmanlı döneminde
kadınların kullandığı takı ve aksesuarlar konusuna odaklanılmıĢtır. Bu
kapsamda Rusçuk kadı sicillerinde yer alan kadınlara ait tereke/muhallefât
defterlerinden yararlanılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, Rusçuk, takı, aksesuar.
Women’s Ornaments, Jewellery and Other Accessories in Ruse
(Between 17-19th Century)
Abstract
This study intends to put forth the importance of jewellery in the Ottoman
Socio-Cultural History by investigating the jewellery and accessories used by
women and their varieties as well as the gemstones and metals/ores used in the
making of jewellery. Therefore, this study considers the town of Ruse located
alongside the Danube River as its sample and focuses on the jewellery and
ornaments used by Ruse women during the Ottoman Era. In this context,
inheritance books kept in the Ruse qadi archives have been utilised.
Keywords: Ottoman, Ruse, ornament, accessories.
1. GiriĢ
Giyim kuĢamının ayrılmaz bir parçası olan takı ve aksesuarlar maddi kültür
unsurları arasında yer almaktadır. Sadece modern dönemde değil tarih öncesi
dönemlerden itibaren kadınların ilgisini çekmiĢ olan takı ve aksesuarların
insanlık tarihi ile aynı geçmiĢe sahip olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. Zira
arkeolojik çalıĢmalarda elde edilen buluntular arasında çeĢitli madenlerden
yapılmıĢ olan takılara ve yine tarihin ilk dönemlerine ait yazılı belgelerde de
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çeĢitli takı isimlerine rastlamak mümkündür 1
Takılarla ilgili çalıĢmalar incelendiğinde konunun, baĢta sanat tarihçileri
olmak üzere arkeologların ve halk bilimcilerin dikkatini çektiği anlaĢılır. Bu
doğrultuda arkeolog ve sanat tarihçilerinin kazılarda elde edilen objelerden yola
çıkarak Eskiçağ Anadolu‟su ile Roma ve Bizans dönemindeki takılar üzerine
çeĢitli çalıĢmalar yaptıkları görülmektedir 2. Bununla birlikte halk bilimi ve
edebiyat sahasında da kadınların kullana geldikleri takılar üzerine birkaç
çalıĢma vardır3. Ancak Osmanlı dönemi söz konusu olduğunda yapılan
çalıĢmaların nispeten azaldığı görülür. Zira bu dönemle ilgili en kapsamlı
çalıĢma Gül Ġrepoğlu‟nun “Osmanlı Saray Mücevheri” isimli kitabıdır 4. Bunun
haricinde Osmanlı dönemi giyim kuĢamla ilgili hazırlanan kitap, tez veyahut
makalelerde takılar konusuna kısaca değinilmekle yetinilmiĢtir.
2. Rusçuk’taki Kadınların Terekeleri
Tereke yahut muhallefât; ölen kiĢinin taĢınır taĢınmaz tüm mülkü, borçları,
alacakları ve mahkeme tarafından alınan vergiler ile miras taksiminin
kaydedildiği defterlerdir. Dolayısıyla bu defterlerden yola çıkarak giysiler,
kumaĢlar, mutfak eĢyaları, silahlar, kitaplar, alet edevat, zirai ürünler, nakit para
ve takı/ziynet eĢyaları ile ilgili önemli verilere ulaĢmak mümkün
olabilmektedir.

Tarih öncesi dönemde takılara dair ilk örneklerin hayvan diĢleri, kemik ve fildiĢi boncuklarla deniz
kabuklarından yapıldığı anlaĢılmaktadır. Neolitik dönemle birlikte ise bazı taĢ ve madenlerin takı
yapımında kullanıldığı ortaya konulmaktadır. Bunun yanında Anadolu‟da da Hititler döneminde
kadınların altın ve gümüĢten ve diğer taĢlardan yapılmıĢ olan takı ve aksesuarlar kullandıklarına
dair örnekler mevcuttur. Diadem, çelenkler, küpeler, çeĢitli isimlerle kaydedilmiĢ olan göğüs süsleri,
bilezik, gerdanlık ve broĢların isimleri geçmektedir. Yine arkeolojik kazılarda Urartulular dönemine
ait altın, gümüĢ ve tunçtan yapılmıĢ çeĢitli formlarda küpeler, bilezikler, yüzükler, boyun halkaları
ile boncuktan yapılma takılar bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde Mısır‟da yapılan arkeolojik kazılarda
değerli maden ve taĢlardan yapılmıĢ çeĢitli takılar tespit edilmiĢtir. Ayrıntılar için bk. Altan Türe,
Dünya Kuyumculuk Tarihi, I, Ġstanbul 2011, s. 19-27; A. Muhibbe Darga, Eski Anadolu‟da Kadın,
Ġstanbul 1984, s. 88-89; Oktay Belli, Urartu Takıları, Ġstanbul 2010; Patricia Rigault, “Louvre Müzesi
Koleksiyonundan Eski Mısır Mücevherleri”, Çev. Serra Yılmaz, P Dergisi, Sayı: 17, 2(000), s. 4-15;
Yıldız Akay Meriçboyu, “Anadolu Eski Çağında Takıların Dili”, P Dergisi, Sayı: 17, (2000), s. 16-25.
2 Gülgün Köroğlu, Anadolu Uygarlıklarında Takı, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul
2004; “Bizans‟ta Kadın ve Kadın Takıları”, http://www.obarsiv.com/pdf/GulgunKoroglu_NB.pdf;
“Bizans Kuyumculuğu”, P Dergisi, Sayı: 17, (2000), s. 26-41; Altan Türe, Dünya Kuyumculuk Tarihi, II,
Ġstanbul 2011; Tülay Ergil, “GeçmiĢten Günümüze Takılar ve Antik Küpeler”, Türkiyemiz, Sayı: 65,
(Ekim 1991), s. 42-51; Filiz Vural, “Anadolu‟da Ġlkçağ Mücevher Formları”, Türkiyemiz, Sayı: 79
(1996), s. 4-11; Patricia Rigault, “Louvre Müzesi Koleksiyonundan Eski Mısır Mücevherleri”, Çev.
Serra Yılmaz, P Dergisi, Sayı: 17, (2000), s. 4-15.
3 Melek Dikmen-Kamile Çetin, “Klasik Türk ġiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları”, Bilig, Sayı: 61
(Bahar 2012), s. 71-98; Tevhide Özbağı, “BaĢ Süslemelerinde Kullanılan Anadolu Kadın Takıları”,
Kültür ve Sanat, Sayı: 20 (Aralık 1993), s. 50-53; Feriha Akpınarlı-Meral Büyükyazıcı, “ġanlıurfa Kadın
Takılarında Motif ve Kompozisyon Özellikleri”, 38. ICANAS, Bildiriler Maddi Kültür, I/1, s. 61-74.
4 Gül Ġrepoğlu, Osmanlı Saray Mücevheri Mücevher Üzerinden Tarihi Okumak, Ġstanbul 2012.
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Bu çalıĢmanın ana kaynağı Rusçuk Ģer‟iye sicilleridir. ÇalıĢma 17. Yüzyılın
ortaları ve 19. yüzyılın baĢları ile sınırlandırılmıĢtır. Ġncelenen tereke kayıtlarının
en erkeni 1657, en geçi 1814 tarihlidir 5. Bu kapsamda 1 numaralı Rusçuk Ģer‟iye
sicili baĢlangıç alınmıĢ ve toplam 16 adet Ģer‟iye sicili defteri taranmıĢtır 6. Bu
defterlerde kadınlara ait 131 tereke kaydı incelenmiĢtir. Bu kadınların 92‟sinde
takı ve aksesuar mevcutken 39'unda mevcut değildir. Böylece kadınların
yaklaĢık % 30‟unda herhangi bir takı ve aksesuar tespit edilememiĢtir 7.
Ele alınan dönemdeki bu kadınların çoğu Rusçuk Ģehrinde ikamet
etmektedir. Zira nahiye ve köyler ile aslen Rusçuklu olmayan kadınların sayısı
dokuzdur. Bu durumda, değerlendirdiğimiz kadınların % 93'ünün Rusçuklu
olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca kadınların ikisi hariç tamamı Müslüman'dır.
Dolayısıyla konu ele alınırken Rusçuk‟taki Müslüman kadınların belirleyici
olduğunu vurgulamakta yarar vardır.
Tereke defterlerinde takı ve aksesuarlar bir düzen ve sıra takip edilerek
kaydedilmemiĢ, geliĢigüzel olarak defterin herhangi bir satırında yer
almıĢlardır. Kayıtlarda takı ve aksesuarların isimleri, yapımında kullanılan
değerli taĢ ve madenler, ağırlıkları ve kıymetleri belirtilmiĢtir. Ġnci ve altın
takıların ağırlıkları miskal8 ve dirhem, bilezik ve küpeler çift, diğerleri adet
olarak kaydedilmiĢtir. Takı ve aksesuarların fiyatları kaydedilirken akçe, çürük
akçe, pare, kuruĢ ve esedî kuruĢ kullanılmıĢtır. Bununla birlikte nadiren de olsa
bazı takıların özelliklerine dair ayrıntılara yer verilmiĢtir. Örneğin; “inci ayaklı
küpe”, “altın küpe sagir inci ayağı” vb.
3. Takı ve Aksesuarlarda Kullanılan Değerli Maden ve TaĢlar
Tereke kayıtları incelendiğinde takı ve aksesuarlarda birçok değerli ve yarı
değerli maden ve taĢın kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bunlar; altın, elmas, gümüĢ,
firuze, inci, kehribar, mercan, yakut, yeĢil taĢ ve zümrüttür. Ayrıca tekil olarak
boncuk ve sırçanın da yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Altın, tarihin ilk dönemlerinden itibaren gerek para basımında gerek
kuyumculukta kullanılmıĢ değerli bir madendir. Osmanlı döneminde de altın
bu kullanım alanını sürdürmekle birlikte kumaĢlarda, eĢyalarda sırma ve
simlemede kullanılmıĢ hatta zaman zaman bu alanlarda kullanımı kısıtlanmıĢ
Bu terekeler içerisinde en erken tarihlisi H. ġevval 1067/ Temmuz/Ağustos 1657 tarihli olup Fatma
Hanıma ait iken en geç tarihlisi H. 20 Safer 1229/M. 11 ġubat 1814 tarihli olup Zeynep Hanıma aittir.
Bk. Rusçuk ġer‟iye Sicili (RġS), nr. 1, vr. 25a; 12, vr. 49b.
6 Yararlanılan Rusçuk Ģer‟iye sicili defterlerinin numaraları Ģunlardır: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 36,
37, 38, 51, 53.
7 Bu % 30'luk kısım içerisinde yer alan kadınlardan bazısının terekelerinde mücevherli kuĢaklar
bulunmasına rağmen bunlar takı ve aksesuar kapsamında değerlendirilmemiĢtir.
8 Miskal, altın, gümüĢ ve mücevherat gibi kıymetli madenlerin tartılmasında kullanılan bir buçuk
dirhem veya 24 kırat ağırlığında bir ölçü birimidir. Ancak miskalin değerinde bölgesel farklılıklar
söz konusudur. Kabul görmüĢ olan Anadolu‟da 1650‟ye kadar miskal 4,608 gr. bu tarihten sonra ise
4,81gr. dır. Bk. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Ġstanbul 2001, s. 479-480.
5
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veyahut yasaklanmıĢtır9. Bu gibi tedbirlere rağmen altının hem Osmanlı
toplumunda hem Sarayda oldukça rağbet gördüğü söylenebilir. Nitekim Gül
Ġrepoğlu‟nun saray mücevherleri ile ilgili kitabında buna dair örnekler
mevcuttur10. Benzer biçimde Rusçuklu kadınların takı ve aksesuarlarında da
altın kullanımı en yaygın maden olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna ilaveten
kadınların terekelerinde altın sadece bir mücevher olarak değil nakit/para
olarak da yer almıĢtır: Fındık altın11, zer-i mahbûb, yaldız altın, Ģerif altın/eĢrefi
altın, Ġstanbul altını/Ġstanbulî, Macar altını, zencirekli altın/zincirli altın vb.
bunlardandır12.
Tereke defterlerinde altının ayarıyla ilgili de birtakım bilgilere rastlanmıĢtır.
Bazı takıların ayarlarının bozuk olduğu belirtilmiĢ ki bu durum takıların fiyatını
da etkilemiĢ olmalıdır. Altının ayarının bozuk olduğunu belirtmek için “kem
ayar” ve “periĢan altın” tabiri kullanılmıĢtır 13.
Takı ve aksesuarlarda kullanımı oldukça yaygın olan bir baĢka maden
gümüĢtür. Tarih boyunca para basımı ve ziynet eĢyalarında kullanılagelen
gümüĢ, yumuĢak olması itibarıyla kuyumculukta çokça tercih edilen bir maden
olmuĢtur14. Rusçuk‟ta da kadınların bilezik, yüzük, küpe, zincir, halhal vb.
takıları ile kuĢak, kuĢak baĢları, saçlık ve düğme gibi bazı aksesuarının
gümüĢten olduğu tespit edilmiĢtir. Bunların yanı sıra günlük hayatta kullanılan
ayna, tespih, kaĢık, fincan zarfı, bıçak, buhurdan ve sair eĢyalar arasında da
gümüĢ olanları mevcuttur15.
Altın ve gümüĢ gibi değerli madenlerden baĢka takı ve aksesuarları
süsleyen değerli ve yarı değerli taĢlara da değinmek gerekir. Bu taĢlar Helenistik
ve Roma döneminden itibaren takılarda kullanılmaya baĢlanmıĢ ve Bizans
döneminde taĢ kullanımı artarak altın ve gümüĢ, taĢı süsleyen bir unsur haline
dönüĢmüĢtür16.
Osmanlı dönemi mücevherlerinde; elmas, zümrüt, yakut, lâl, firuze, safir,
topaz, turmalin, zebercet, necef, yeĢim, mercan, lacivert taĢı, Seylan taĢı, sedef ve

9 Altın, para basımı ve kuyumculuk dıĢında yaldızlama iĢleri, sırmakeĢlik, bakır veya gümüĢ telin
altın suyuna batırma iĢi ve bu tellerle yapılan dokumacılıkta kullanılmıĢtır. Bazı dönemlerde altının
kullanımı ile ilgili kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiĢtir. Bk. Halil Sahillioğlu, “Osmanlılar‟da Altın”,
Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), II, Ġstanbul 1989, s. 533.
10 Gül Ġrepoğlu, Osmanlı Saray Mücevheri Mücevher Üzerinden Tarihi Okumak, Ġstanbul 2012.
11 Fındık altın, bu dönemde fındık altının nısfiye ve rub‟iye olmak üzere çeĢitleri de bulunmaktadır.
Bk. RġS, nr. 10, vr. 53a; 36, vr. 8a; 53, vr. 62a.
12 Bu altın paralardan zincirli/zencirekli 1713‟te, fındık 1716‟da, zer-i mahbûb 1729‟da basılmıĢtır.
Bk. Ali Akyıldız, “Para”, DĠA, XXXIV, Ġstanbul 2007, s. 165.
13 Örneğin Rusçuk‟ta Kara Mustafa mahallesinden Fatma Hanımın terekesinde “kem ayar altın ve
gümüĢ yüzük” ve “kem ayar altın istefan” kaydı yer almıĢtır. Bk. RġS, nr. 38, vr. 8a; 5, 17a.
14 Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, “GümüĢ”, XIV, Ġstanbul 1996, s. 270.
15 Örneğin tereke defterlerinde gümüĢten ayna, bıçak, buhurdân, hançer, fincan zarfı, kaĢık, tabla,
tespih, vb. rastlanmıĢtır.
16 Türe, a.g.e., I, s. 199; Ergil, “a.g.m.”, s. 47.

Türk Ġslâm Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 24, 2017-Yaz

231

akik gibi taĢların kullanıldığı belirtilmektedir 17. Nitekim 17. Yüzyıl ortalarında
Ġstanbul‟da akik, Seylan, yemeni, firuze ve yeĢim taĢları hak eden 30 hakkâk
dükkânı mevcuttur. Ayrıca Evliya Çelebi‟nin naklettiğine göre Ġstanbul‟da bu
değeri taĢları satan 600 civarı seyyar esnaf ile 70 dükkân vardır 18.
Rusçuklu kadınların takılarında da benzer bir tablo görmek mümkün
olmakla birlikte inci, elmas, yakut, zümrüt, kehribar, mercan, firuze gibi değerli
ve yarı değerli taĢlar kullanılmıĢtır. Fakat bu taĢların menĢei ile ilgili tereke
kayıtlarında ayrıntıya yer verilmemiĢtir. Yine de Osmanlı döneminde ve
öncesinde yazılmıĢ olan “cevâhirnâme” türü eserlerde bu hususa dair ayrıntıları
bulmak mümkündür. Bu kitaplarda taĢların özellikleri, çeĢitleri, değerleri,
menĢei ve Ģifa verici yönleri ele alınmıĢtır 19.
Bu taĢlardan kadınların takı ve aksesuarlarında en sık kullanılanı incidir.
Öyle ki hikâyelere20, mitlere ve Ģiirlere konu olan inci Antik Çağ‟dan beri
dünyanın farklı köĢelerindeki medeniyetler tarafından bilinen değerli bir taĢtır.
“TaĢların ecesi” denilen inci hükümdarların hazinelerini ve kraliçelerin
mücevherlerini ve giysilerini süslemiĢtir21. Osmanlı döneminde de inci oldukça
rağbet gören bir taĢ olmuĢtur. 17. yüzyıl Ġstanbul‟unda Eski Bezzazistan
kapısında 40 incici dükkânı mevcuttur 22. Bu dönemde incinin çıkarıldığı yerler
arasında Hürmüz Denizi/Basra Körfezi23 ve Hint Okyanusu öne çıkarken
buralardan çıkarılan inciler daha makbuldür. Fındık büyüklüğünde ve
pürüzsüz olanlarına “Hürmüz incisi”, en küçük boylarına da “hurda inci”
denilmektedir24. Nitekim tereke defterlerinde “hurde/hurda inci” ile incinin
Arap diyarından geldiğine bir kanıt olması açısından “Arab ili inci” ye
rastlanmıĢtır. Çoğunlukla miskal ve dirhem olarak ölçülen inci nadiren “dane”
olarak kaydedilmiĢtir25.
Ġnci, Osmanlı döneminde gerek Sarayda gerek halk arasında kadınlar
tarafından beğeni kazanmıĢtır. Nitekim Lale Devri‟nde Ġstanbul‟da bulunan
Lady Montagu‟nun anlatılarından yola çıkarak 18. yüzyıl baĢlarında kadınların
giysilerinde, takılarında ve saçlarında inci kullanımının oldukça yaygın olduğu
Ġrepoğlu, a.g.e., s. 57; Gülgün Köroğlu, Anadolu Uygarlıklarında Takı, Türk Eskiçağ Bilimleri
Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 54-55.
18 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I, s. 301-303.
19 Ayrıntı için bk. Fatma S. Kutlar, “Ġki Türkçe Cevâhir-nâmeye ve Cevherlerin Etkilerine Dair”, Milli
Folklor, Sayı: 58 (2003), s. 121-128; Remzi Demir-Mutlu Kılıç, “Cevâhirnâmeler ve Osmanlılar
Döneminde YazılmıĢ Ġki Cevâhirnâme”, OTAM, Sayı: 14, (2003), s. 1-64.
20 Ömer Seyfettin‟in Pembe Ġncili Kaftan‟ı ve John Steinbeck‟in The Pearl adlı romanı bunlardandır.
21 Bk. Lael Hagan, “Denizden Gelen Pırıltı Ġnci”, Çev. Celâl Üster, P Dergisi, Sayı: 17 (2000), s. 146152.
22 Evliya Çelebi, incicilerin 40 dükkânda 100 nefer ve Yahudi olduklarını belirtmektedir. Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi, Haz. R. Fankoff- S. A. Kahraman, Y. Dağlı, I, YKY, Ġstanbul 1999, s. 301.
23 Evliya Çelebi, Hürmüz denizinden dalgıçların inci çıkardıkları belirtir. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi,
I, s. 263.
24 ReĢat Ekrem Koçu, Türk Giyim KuĢam ve Süslenme Sözlüğü, 1969, s. 133.
25 RġS, nr. 5, vr. 5b; 38, vr. 9b; 8, vr. 97b.
17
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sonucuna ulaĢılmaktadır26. Yine D‟Ohsson da özellikle yüksek mevkili
kadınların takılarında halis incilerin kullanıldığını belirtir 27. Benzer tabloyu
Rusçuk‟taki kadınlarda da görmek mümkündür. Çünkü inci; küpe, bilezik ve
gerdanlık gibi takılarda sıklıkla kullanıldığı gibi tek baĢına diziler halinde
kadınların boyunlarını da süslemiĢtir 28. Ayrıca saçlık, zülüflük, kuĢak, depelik,
istefan, terpuĢ ve fesler ile pabuç ve terliklerde de inciye rastlanmıĢtır. Hatta
tamamen inciden yapılan enselikler ile çapraz dallar mevcuttur 29.
Rusçuk‟ta bazı kadınların terekelerinde fazla miktarda inci bulunması
incinin aynı zamanda bir yatırım vasıtası olduğunu göstermesi açısından kayda
değerdir. Örneğin Hatice Hanımın 20 miskal, Afife ve Emine hanımların 13 ve
diğer Fatma Hanımın 10‟ar miskal incisi vardır 30. 1814 yılında incinin miskali 64
kuruĢtur31. Fakat inci ile ilgili en dikkat çekici örnek Rukiye Hanımın
terekesindedir. Çünkü Rukiye Hanım öldüğünde terekesinde “inci bahası” adı
altında 60.000 para kaydedilmiĢtir. Terekede incilerin ağırlığı verilmemiĢtir
ancak bu miktara bakılınca incinin bir yatırım aracı olarak kullanıldığı aĢikârdır.
Zira Rukiye Hanımın evinin 80.000 para kıymetinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda elindeki incinin miktarı ve değeri daha iyi anlaĢılabilir 32.
Ġncinin bu denli beğeni toplaması sadece Rusçuk‟a özgü bir durum olmasa
gerektir. Çünkü aynı dönemde diğer Osmanlı Ģehirlerinde yaĢayan kadınların
da tercihleri arasında inciyi görmek mümkündür. Nitekim Bursa, Edirne,
Rodosçuk, Sofya tereke kayıtlarında mücevher ve takılarda incinin kullanıldığı
anlaĢılmaktadır33. Görünen o ki gerek 17. gerek 18. yüzyılda Osmanlı
coğrafyasındaki kadınlar inciye ve incili takılara oldukça fazla rağbet
etmiĢlerdir34.
Rusçuk‟a bakıldığında zümrüt, elmas, yakut, firuze, lâl, kehribar ve mercan
gibi değerli ve yarı değerli taĢların kadınların takılarını süslediği görülmektedir.
Lady Montaqu, Türkiye Mektupları 1717-1718, Çev. Aysel Kurutoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser,
ty., s. 37, 52.
27 M. De M. D‟Ohsson, 18. Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Adetler, (Çev. Zerhan Yüksel), Tercüman 1001
Temel Eser, t.y., s. 97.
28 Tereke defterlerinde boyun incisi olarak bahsedilen takılar mevcuttur. RġS, nr. 36, vr. 8a, 11b.
29 RġS, nr, 4, vr. 24b.
30 RġS, nr. 7, vr. 17b; 38, vr. 8a; 51, vr. 14a; 12, vr. 29b.
31 RġS, nr. 12, vr. 29b.
32 RġS, nr. 53, vr. 15b.
33 Ömer L. Barkan, "Edirne Askeri Kassamı'na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)", Belgeler, III/5-6
(1966), s. 1-479; Nalan Kılıç, 1650 Yılında Bursa, (B 87 Nolu Mahkeme Siciline Göre), Yüksek Lisans Tezi,
UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2005; Ġbrahim Etem Çakır, "Sofya ġehrinde Kadın Giyim KuĢam
Kültürü: XVII. Yüzyılın Ġkinci Yarısı", A.Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 56 (2016), s.
1365-1386; Sofya ġer‟iye Sicili (SġS), nr. 12; Kadir Güldür, Tereke Defterlerine Göre Rodosçuk Kazasında
Sosyo-Ekonomik Hayat (1788-1790), Yüksek Lisans Tezi, BAUN Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir
2016.
34 Nitekim S. Faroqhi de Osmanlı döneminde hali vakti yerinde olan kadınlar arasında incinin en
sevilen mücevher olduğunu ifade etmektedir. Bk. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik
YaĢam, (Çev. Elif Kılıç), Ġstanbul 2002, s. 123.
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Fakat bu taĢların süslediği takılar pek yaygın değildir. Çünkü zümrüt dıĢındaki
taĢlarla süslü takılar sadece birkaç kadında tespit edilmiĢtir. Zümrüt ise özellikle
küpelerde sevilen değerli bir taĢtır. Bunlar arasında Arık Ramazan
mahallesinden Hatice Hanımın 4.800 para kıymetindeki bir çift zümrüt küpesi
göz doldurmaktadır. Ayrıca tereke kayıtları arasında bir hâtem ile zümrüt taĢlı
inci bilezik de mevcuttur35.
Bir baĢka değerli taĢ olan elmastan yapılmıĢ olan takı ve aksesuarlara sahip
olmak zenginlik alameti olarak görülmüĢ ve bilezik, sorguç ve küpelerde süs
olarak kullanılmıĢtır36. Hakikaten Rusçuk‟taki kadınların takıları arasında elmas
nadir bulunan bir taĢtır. Rusçuk‟ta elmaslı takılar arasında üç yüzük ve bir
hâtem ile aksesuar olarak bir elmas çiçek tespit edilmiĢtir 37. Yakut, takı olarak
sadece Arık Ramazan mahallesinden Rukiye Hanımda mevcuttur. Rukiye‟nin
sağlığında taktığı üç yüzükten birisi olan bu yakut yüzüğün kıymeti 720 paradır.
2000 para olan elmas yüzükle kıyaslandığında aralarındaki değer farkı
anlaĢılmaktadır. Buna ilaveten Ahmed PaĢa‟nın kızı olduğu anlaĢılan Fatma
Hanımın terekesinde 2.640 para değerinde iki adet “gök yakut” kaydedilmiĢtir 38.
Firuzeye gelince Rusçuk‟ta görmeye alıĢık olunmadık bir taĢtır. Zira yalnızca bir
kadının terekesinde, firuze taĢlı altın bir hâteme rastlanmıĢtır 39.
3.1. Takı ve Aksesuarlar
Osmanlı döneminde kadınların takı ve aksesuar kullanmaları ile ilgili
olarak bazı seyyahların anlatılarında kısa bilgiler mevcuttur. Nitekim Kanuni
döneminde Ġstanbul‟da bulunan bir Ġspanyol seyyah, Osmanlı‟da değerli
taĢların bolluğu sebebiyle fiyatlarının ucuz olduğunu ve bu taĢlarla süslenmiĢ
gerdanlık, bilezik ve yüzüklerin orta halli kadınlarda dahi bulunduğunu
belirtmektedir. J. Thevenot ise kadınların kıyafetlerinin tamamlayıcı bir unsuru
olan kuĢak ve kemerlerden bahsetmekle yetinirken D‟Ohsson, Osmanlı
kadınlarının çoğunda bilezik, yüzük ve kuĢak bulunduğundan ve bunlar
olmaksızın dıĢarıya çıkmadıklarından bahsetmektedir40. Öte yandan Osmanlı
elitinden olan kadınların kullanmıĢ olduğu takı ve aksesuarlara dair gerek yazılı
kaynak gerekse müzelerde görsel malzemeler mevcuttur. Söz konusu olan
Osmanlı saray kadınlarının takıları hakkında kaynaklardan çok daha fazla bilgi
edinmek pekâlâ mümkündür. Çünkü PadiĢahın kızları veya kız kardeĢleri olan
sultanların niĢan, düğün törenleriyle ilgili kayıtlarda takı ve aksesuarlar da yer
RġS, nr. 7, vr. 17b; 37, vr. 45b; 38, vr. 32b.
A. L. Castellan, Turkey, Being a Description of the Manners, Customa, Dresses and Other Peculiarities
Characteristic of the Inhabitans of the Turkish Empire, (Ed. Frederic Shoberl), VI, London t.y., p. 32.
37 RġS, nr. 4, vr. 17b; 53, vr. 15b; 12, vr. 29b, 43b, 49b.
38 RġS, nr. 53, vr. 15b; 8, vr. 97b. Yakutun dört çeĢidi vardır. Bunlar; kızıl, gök, sarı ve beyazdır.
Demir-Kılıç, “a.g.m.”, s. 32.
39 “piruze altın hâtem”, RġS, nr. 4, vr. 17b.
40 Türkiye‟nin Dört Yılı 1552-1556, (Çev. A. Kurutluoğlu), Tercüman 1001 Temel Eser, t.y., s. 139; Jean
Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, (Çev. Ali Berktay), TVYY, Ġstanbul 2009, s. 105; M. De D‟Ohsson,
a.g.e., s. 97.
35
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almıĢtır. Bunlar arasında elmas, zümrüt ve inciden yapılmıĢ tâc, sorguç, istefan,
hâtem, kuĢak, kemer, bilezik, küpe, düğme ve iğne ile zümrüt dizileri saymak
mümkündür41.
Ġncelediğimiz dönemde Rusçuk‟taki kadınların kullandığı takı ve
aksesuarlar arasında; baĢlık, bilezik, çiçek, depelik/tepelik, enselik,
gerdanlık/göğüs altını, halhal, hâtem, inci dizi, istefan, kemer, küpe, pazubend,
saçlık, saç bağı, yüzük, yaldızlı ve sim düğmeler, zikir/zihgir, zincir, zülüflük ve
zülüf çiçeği yer almaktadır. Kadınlar sahip oldukları bu takıları muhtemelen
evlerinde, ziyaretlerde, mesire yerlerinde, düğün vb. törenler ile hamama
giderken takmıĢlardır. Zira hamamlar Osmanlı döneminde kadınların sosyal
hayatının önemli bir parçasıdır42. Nitekim hamama giden kadınların bazı takı ve
aksesuarların çalınması da bunu doğrular görünmektedir43.
Rusçuk‟taki kadın terekelerinde tespit ettiğimiz takı ve aksesuarlardan
öncelikle yüzük, zihgir ve hâtemden bahsedilecektir. Yüzük, hem kadın hem
erkekler tarafından tarihin ilk devirlerinden itibaren kullanılan bir objedir.
Roma döneminde yüzük askerî rütbeyi, imtiyaz sahibi kiĢiyi belirtirken aynı
zamanda evliliğin de simgesiydi 44. Benzer Ģekilde Bizans döneminde de yüzük
yaygın kullanılan bir takı olup yüzüğün mühür, evlilik, süs ve dini yüzükler
olmak üzere çeĢitleri vardı. Bu yönüyle Bizans döneminde yüzükler evlilik,
asalet ve unvan simgesi, dini, koruyucu ve süslenme amaçlarına ilaveten
anahtar ve mühür olarak da kullanılmıĢtır 45. Osmanlı sarayında da baĢta
PadiĢah ve saray kadınlarının değerli taĢlarla bezenmiĢ çeĢitli yüzüklerine
rastlamak mümkündür. Bu durumun halka da yansıdığını söylemek
mümkündür. Zira D‟Ohsson Osmanlı toplumunda kadınların parmaklarında
birden fazla hatta beĢ altı tane yüzük olduğundan bahsetmektedir 46. Hakikaten
Rusçuklu kadınlar arasında en yaygın üç objeden birisi yüzüktür. Rusçuklu
kadınların yüzükleri altın ve sim olup bunlar inci, elmas, yakut ve lal taĢlarla
süslüdür. Bunların en yaygını altın yüzüklerdir. Elmas, yakut ve lal yüzükler ise
nadir parçalardandır. Zira yüz yılı aĢan bu süre zarfında yakut yüzük yalnızca

Mehmet Arslan, Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikler, IV-V, Ġstanbul 2001, s. 514, 536.
Faroqhi, a.g.e., s. 121-122; Ebru Boyar-Kate Fleet, Osmanlı Ġstanbul'unun Toplumsal Tarihi, (Çev.
Serpil Çağlayan), Ġstanbul 2014, s. 273-286.
43 Örneğin Balıkesir‟de TaĢpazar hamamına giden bir kadının gümüĢ kuĢağı burada çalınmıĢtır. Yine
Bursa‟da da hamamlarda hırsızlığın yaygın olduğu ve bu nedenle hamamlara sernevbet adından
görevlilerin tayin edildiği belirtilmektedir. Bk. M. Murat Öntuğ, “Osmanlı Dönemi Balıkesir
Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl), Tarihçiliğe AdanmıĢ Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan, (Ed.
H. Bahar- M. Toker vd.)Konya 2013, s. 426; Ömer Düzbakar, “Ġslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda
Hırsızlık Suçu: 16-18. Yüzyıllarda Bursa ġer‟iyye Sicillerine Yansıyan Örnekler”, Türkiye Sosyal
AraĢtırmalar Dergisi, 12/2, (Ağustos 2008), s. 89.
44 Yıldız Akyay Meriçboyu, “Anadolu Eski Çağında Takıların Dili”, P Dergisi, Sayı: 17 (2000), s. 25.
45 Türe, a.g.e., II, s. 31; Köroğlu, a.g.e., s. 45; http://www.obarsiv.com/pdf/GulgunKoroglu_NB.pdf
46 D‟Ohsson, a.g.e., s. 97.
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bir kadının terekesinde, elmas yüzük ise üç kadının terekesinde tespit
edilmiĢtir47.
Kadınların ekserinde birer adet yüzük bulunurken aralarında altı yüzüğü
olanlar da yok değildir. Örneğin Kara Mustafa mahallesinden Ümmügülsüm
Hanımın beĢi altın birisi 9 miskal ağırlığında inci olmak üzere altı yüzüğü
vardır. Yine Rukiye Hanımın biri yakut, biri elmas olmak üzere toplam üç
yüzüğü bulunurken Mesih mahallesinden Fatma Hanım ise dört yüzüğe sahip
tek kadın olarak karĢımıza çıkmaktadır48.
Kayıtlarda yüzüklerin ağırlıklarına yer verilmezken sadece fiyatları
verilmekle yetinilmiĢtir. Ancak birkaç örnekte inci yüzüklerin ağırlıkları da
verilmiĢtir. Yüzüklerin fiyatları kullanılan maden ve taĢlar ile bunların
miktarına bağlı olarak değiĢmiĢtir. AnlaĢılan o ki elmas yüzükler aralarında en
değerli olanlarıdır. Örneğin Zeynep Hanımın altın yüzüğü 11 kuruĢ ederinde
iken elmas yüzüğü 40 kuruĢtur49.
Yüzüğün yanı sıra kadınların terekelerinde hâtem ve zikir/zihgir denilen
yüzüklere de rastlanmıĢtır. Hâtem aslında bir tür mühür yüzüktür 50. Bu
mühürler değerli ya da yarı değerli taĢlar üzerine ters olarak kazınmıĢ imza
yerine geçen yazı veya simgelerin baskısı için kullanılmıĢlardır 51. Rusçuk‟ta
bunların çoğu altın ve gümüĢten olmakla birlikte nadiren elmas, zümrüt, inci ve
firuze taĢı ile süslü olanlarına rastlanmıĢtır52. Fakat Rusçuk‟ta hâtemin yüzükle
eĢanlamlı kullanılmıĢ olma ihtimali yüksektir. Zira kayıtlarda bazı kadınların
birden fazla hatta beĢer hâteminin bulunması bunu desteklemektedir. Zihgir ya
da Rusçuk sicillerinde yer aldığı Ģekilde zikir, okçulukta yay kiriĢinin kolay
gerilmesi ve parmağın zarar görmemesi için sağ elin baĢparmağına takılan
yüzüktür53. Erkekler tarafından kullanılan bu yüzüğe kadın terekelerinde
rastlanılmıĢ olması ilk bakıĢta ĢaĢırtıcı gelebilir. Fakat anlaĢılan o ki zihgir
kadınlar tarafından süs amaçlı olarak da kullanılmıĢtır.
Rusçuk‟ta kadınların kullandığı takılar arasında küpeler dikkat
çekmektedir. Çünkü terekesinde takı bulunan kadınların çoğu birer çift küpeye
sahip iken birkaçında iki hatta üçer çift küpeye rastlanmıĢtır. Fakat defterlerde
küpelerin formlarına dair pek ayrıntıya yer verilmemiĢtir. Küpelerin; sim küpe,
RġS, nr. 53, vr. 15b;
RġS, nr. 8, vr. 97.
49 RġS, nr. 12, vr. 49b.
50 Bu türden mühür yüzükleri Roma ve Bizans döneminde de kullanılmıĢtır. Köroğlu, a.g.e., s. 35, 45.
51 Necati Fahri TaĢ-Nebi Bozkurt, “Mühür”, DĠA, XXXI, Ġstanbul 2006, s. 528.
52 Hatice Hanımın iki altın, bir incili altın, bir elmas altın ve bir firuze altın olmak üzere beĢ hâtemi
bulunuyordu. Yine Arık Ramazan mahallesinden diğer Hatice Hanımın üç altın ve iki sim hâtemi
vardır. RġS, nr. 4,vr. 17b; 7, vr. 17b.
53 Zihgirler altın, gümüĢ ve fildiĢi gibi çeĢitli maden ve malzemeden yapılmıĢtır. PadiĢah ve yüksek
rütbeli devlet erkânının zihgirleri altın çakmalı ve kıymetli taĢlarla mıhlıdır. Mehmet Zeki KuĢoğlu,
Resimli Ansiklopedik Kuyumculuk ve Maden Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul 2006, s. 256.
47
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altın küpe, incili küpe, incili altın küpe, incili zümrüt küpe, incili sim küpe,
zümrüt küpe, sırça küpe, yeĢil taĢlı küpe gibi çeĢitleri bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere küpeler arasında altın ve inci/li küpeler daha yaygınken
zümrüt küpelere daha az rastlanmıĢtır. Tüm küpeler içinde en değerlisi Arık
Ramazan mahallesinden Hatice Hanımın 4.800 para tutarındaki zümrüt
küpesidir54. Küpenin değerini Ģu tespitle somutlaĢtırmak yerinde olacaktır:
Küpenin ederi ile Hatice Hanımın vefat ettiği 1739 senesinde Rusçuk‟un
muhtelif mahallerinde bir ev ya da evin ½ yahut ¼ hissesini almak
mümkündür55.
Bunun yanı sıra çok ender olmakla birlikte küpelerin formlarına dair kısıtlı
bir takım bilgiler tespit edilmiĢtir. Örneğin birer ayaklı ve üçer ayaklı küpe, sagir
inci ayaklı, askılı küpe, inci ve zümrüt ile musanna‟ küpe vb. 56 Bu türden ayaklı
küpelerden birinin ayağının küçük ve inciden olduğu anlaĢılmaktadır. Bu
küpelerle ilgili bir fiyat mukayesesi yapıldığında bu türden küpelerin
diğerlerine nispetle daha kıymetli olduğu anlaĢılır. Örneğin 1699 tarihli Fatma
Hanımın terekesinde bir çift inci küpenin kıymeti 36 esedî kuruĢ iken bir çift inci
askılı küpenin kıymeti 54 esedî kuruĢtur57. Buna benzer durum yukarıda
belirtilen ve tek örnek olan inci ve zümrüt ile musanna‟ küpe ile ilgilidir.
Kayıttan yola çıkarak bu küpenin inci ve zümrüt taĢları ile ustalıkla süslendiği
anlaĢılmaktadır. Bu özelliği kıymetinin fazla olmasını da muhtemelen
etkilemiĢtir. Çünkü 1741 tarihli Fatma Hanımın terekesinde inci küpe 160 para
iken bu küpenin kıymeti 1200 paradır58. Küpelerin kıymetinde gerek ayak
sayılarının artması gerek değerli taĢlarla süslü olmaları gerekse de yapımında
kullanılan cevherin payı etkili olmalıdır. Zira 1675 senesinde Hadice Sultan‟ın
çeyizi arasında yer alan dokuz ayaklı elmas küpenin değeri 4.000 kuruĢtur 59.
Bilezik, ilkçağlardan itibaren Anadolu‟da kadınların kullandığı takılar
arasında yer alır. Zira arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular arasında
bilezik örneklerini görmek mümkündür. Benzer örnekler Orta Asya‟da da tespit
edilmekle birlikte Türkler arasında bilezikten hem kadınlar hem erkekler
tarafından kullanılan bir takı olarak bahsedilmektedir. Bu minvalde Anadolu‟da

Hatice Hanım 18. Yüzyılın ortalarına doğru vefat ettiği göz önünde bulundurulduğunda bu
tarihlerde paranın rayici ortalama 120 akçe 1 kuruĢtur. Bu durumda Hatice Hanımın küpesinin
kuruĢ cinsinden kıymeti 120 kuruĢ olmaktadır. Rġġ, nr. 7, vr. 17b.
55 Ev fiyatları gerek mahallelere göre gerekse evin özelliklerine göre değiĢim göstermekle birlikte bu
paraya Hacı Musa mahallesinde bir ev (120 kuruĢ) veyahut Cami-i cedid mahallesinden bir ev (2650
para) almak mümkündür. Yine Arık Ramazan mahallesinde bir evin fiyatı 400 kuruĢ, Hacı Musa
mahallesinde 8480 para, Faik mahallesinde 11200 paradır. RġS, nr. 7, vr. 6b, 12a, 19a, 22a, 23b.
56 “birer ayaklı incili küpe altın bir çift 19 kuruĢ”; “üçer ayaklı yedekli altın küpe bir çift 21 esedî”,
“inci askılı küpe bir çift” RġS, nr. 51, vr. 11a; 4, 16b; 2, vr. 34b;
57 RġS, nr. 2, vr. 34b.
58 RġS, nr. 38, vr. 8a.
59 Arslan, a.g.e., s. 655.
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kullanılan bilezikler; burma, akarsu/akıtma, dilmiç, kabara, Ģeve, tor/yandım
ve yedek olarak isimlendirilmiĢtir60.
Rusçuklu kadınların bileziklerine baktığımızda sim, altın ve inci bileziklerin
yaygınlığı dikkat çeker. Bu bileziklerin; akarsu, cebe, enteĢe/endeĢe, kâfir
bileziği, zincir bilezik61 ve bukağı bilezik gibi çeĢitlerini tespit etmek mümkün
olmuĢtur. Akarsu, aralıksız yan yana dizilmiĢ tek sıra elmastan oluĢan bilezik ve
kolyelere denilmektedir62. Rusçuk‟ta bu tür bileziğe sahip tek kadın Ümmühan
Hatundur63. Cebe bilezik ise altın ve gümüĢten yapılmıĢ düz veya iĢlemeli
bilezik veya gerdanlık olarak tanımlanmıĢtır 64. Bu bilezik türü de Rusçuk‟ta pek
yaygın değildir. Çünkü tüm terekeler içerisinde yalnızca iki kadının terekesinde
cebe bilezik tespit edilmiĢtir. Toplam üç çift olan bu bilezikler gümüĢten olup iki
çifti “cedid” olarak kaydedilmiĢtir65. Cebe bileziklerin gümüĢten olması bir
rastlantı olmasa gerek. Çünkü Sivrihisar‟da halen yapılan bu bilezik türünün
eskiden, ağırlıklı olarak gümüĢten yapıldığı belirtilmektedir66.
Tereke defterlerinde “sim endeĢe bilezik” ve “altun enteĢe” olarak geçen bir
bilezik çeĢidi daha vardır. Fakat bu bileziğin formu ile ilgili elde herhangi bir
bilgi mevcut değildir. Çünkü aynı dönemde Sofya‟daki kadınlardan bazılarının
tereke defterlerinde “sim endeĢe bilezik”, “altun entiĢe bilezik” ve “endeĢe altun
bilezik” tabirlerine rastlanmıĢtır67. Nitekim Anadolu‟nun bazı yörelerinde de
enteĢe tabirinin bilezik manasında kullanıldığı belirtilmektedir 68.
Kâfir bileziğine ise sadece tek bir kayıtta rastlanmıĢ olup bu bileziğin
formuyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır69. Keza Rusçuk‟taki
kadınların yalnızca ikisinde tespit edilen iki çeĢit bilezik daha vardır ki bunlar
zincir bilezik ve bukağı bileziktir 70. Bunların haricinde kadınların sahip olduğu
elbette ki çok fazla bilezik vardır ancak bu bileziklerin çeĢitlerine dair ayrıntı
verilmemiĢtir. Yalnızca bileziklerin adedi ve ağırlıkları kaydedilmiĢtir.
Bileziklerin ekserisi çift iken bazı terekelerde tek bilezikler de yok değildir. Buna
ilaveten bazı bileziklerin miskal ve dirhem olarak ağırlıkları belirtilmiĢtir.

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine GiriĢ, V, Ankara 1985, s. 257-258.
RġS, nr. 5, vr. 17a.
62 Ġrepoğlu, a.g.e., s. 109.
63 “altın akarsu bilezik çift 1 ma tek altın bilezik 1 miskal 30, 50 esedi” RġS, nr. 4, vr. 24b.
64 http://tdkterim.gov.tr/bts/
65 “sim cedid bilezik 1 çift 616 akçe”, “def‟a sim cedid bilezik 1 çift 440 akçe”, “sim cebe bilezik 1 çift
200 para”. RġS, nr. 4, vr. 8a; 5, vr. 13b.
66 Elif IĢık, EskiĢehir Ġli Sivrihisar Yöresi Takıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara 2010, s. 43.
67 SġS, nr. 12, s. 7, 25.
68 Derleme Sözlüğü, V, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1972, s. 1761.
69 Rusçuk‟ta Perihan Hanımın terekesinde iki adet sim kâfir bileziği yer almaktadır. Bu bileziklerin
kıymeti 528 akçedir. Bk. RġS, nr. 4, vr. 22a.
70 “Altın zincir bilezik çift 1, 1520 para”; “bukağı bilezik çift 1, 120 para”. RġS, nr. 5, vr. 17a; 36, vr.
11b.
60
61
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Bileziği olan kadınların ekserinde birer çift bilezik bulunurken nadiren bu sayı
iki ya da üç çifte çıkmıĢtır.
Bilezikler; altın, gümüĢ, inci, yeĢil taĢ ve mercandandır. Bunun yanında
zümrüt taĢlı inci bilezik gibi bilezikler de yok değildir. Bileziklerin fiyatının
belirlenmesinde dört faktör etkili olmuĢtur. Bunlar; cevher, cevherin ayarı,
bileziğin ağırlığı ve çeĢididir. Sim yani gümüĢ bilezikler altın ve incili bileziklere
göre her zaman daha ucuz olmuĢtur.
Bileziklerin fiyatları konusunda genel bir çıkarıma ulaĢmak pek mümkün
değildir. Çünkü bileziklerin gramajları ile kullanılan cevher ve değerli taĢlar
farklıdır. Bilezikler içerisinde en yüksek gramajlısı 21 miskal yani ortalama 100
gram olup Mesih Voyvoda mahallesinden AyĢe Hanımındır. Yine Belgradlı
Hatice Hanımın bir çift bileziği ise 39 miskaldir71. Bilezik fiyatlarını yukarıda
belirtilen hususlar dolayısıyla kıyaslamak pek mümkün olmamakla birlikte
bileziğin piyasadaki alım gücünü göstermek için bir örnek verilebilir: 1696
senesinde vefat eden Hatice Hanımın terekesinde yer alan 39 miskal
ağırlığındaki bir çift bileziğin kıymeti 15.180 çürük akçe iken Hatice‟nin cariyesi
Gülistan için belirlenen fiyat 10.560 çürük akçedir72. Ancak bir baĢka örnekte ise
bir çift bukağı bileziğe 75 kuruĢ fiyat biçilmiĢken aynı terekede Latife isimli
cariyeye 136 kuruĢ fiyat belirlenmiĢtir 73. Görüldüğü üzere gramaj, kuyumculuk,
cevher ve dönem koĢulları gibi farklı değiĢkenler söz konusu olmakla birlikte bir
çift bilezik bazen bir cariye almaya yetmektedir.
Rusçuk‟ta kadınlar yüzük, küpe ve bilezik dıĢında boyunlarını da takılarla
süslemekteydiler. Bu takılar arasında ilk sırada gerdanlık ve göğüs altınına
değinilecektir. B. Ögel, gerdanlığın Anadolu‟da yaygın bir Ģekilde kullanıldığını
belirtirken bazen buna göğüslük denildiğini ifade eder 74. Fakat Rusçuk‟ta
gerdanlık ve göğüs altının farklı objeler olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim 1803
tarihli Zeynep Hanımın terekesinde 800 para değerinde bir göğüs altını ile yine
aynı değerde altın bir gerdanlığın kayıtlı olması bunu kanıtlamaktadır 75. Göğüs
altınının tam manasıyla karĢılığı ile ilgili bir bilgi mevcut değildir ve Rusçuk‟ta
sadece altı terekede göğüs altınına rastlanmıĢtır. Gerdanlıklar ise daha
yaygındır. Bu gerdanlıklar arasında; taĢlı altın gerdanlık, inci gerdanlık ve altın
gerdanlıklar tespit edilmiĢtir. Bunlar arasında inci gerdanlıkların kadınlar
arasında daha popüler olduğu görülmektedir.
Gerdanlık ve göğüs altınından baĢka yine boyna takılan takılar arasında
“boyun incisi” ve “dizi inci” yer almaktadır. Bu takılar da göğüs altını gibi çok
yaygın değildir. Tüm terekeler içerisinde ikiĢer tane “boyun incisi” ile “dizi inci”
RġS, nr. 4, vr. 17b; 12, vr. 8b.
Çürük akçe, ayarı düĢük, karıĢık, kıymeti aĢağı madeni para anlamlarına gelmektedir. Bk. Ünal,
a.g.e., s. 176.
73 RġS, nr. 4, 17b; 5, vr. 17b.
74 Ögel, a.g.e., s. 253.
75 RġS, nr. 10, vr. 45a.
71
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tespit edilmiĢtir. Boyun incileri altı ve 15‟er miskal iken inci diziler iki buçuk ve
28 miskal ağırlığındadır76. Bunlardan baĢka örneğine fazla rastlanmamakla
birlikte kadınların boyunlarına taktıkları zincirler de vardır. Bu zincirler altın
veya gümüĢ olmakla birlikte gümüĢlerden bazıları altın yaldızlıdır. Ayrıca
uçlarında altın veya kehribar olan zincirler de mevcuttur. Örneğin çeĢit çeĢit
mücevheri olan ġerife Hümayun Hanımın, ucunda kehribar tanesi olan sim bir
zinciri bulunuyordu77.
Son olarak baĢı ve saçı süsleyen aksesuarlardan bahsetmek gerekir BaĢı
süsleyen aksesuar ve takılar arasında; baĢlık, baĢ altını, depelik/tepelik, istefan,
sorguç/çelenk sayılabilir. Bunlarla ilgili ayrıntıya girmeden önce baĢ takı ve
aksesuarlarının parmak, kol ve boyun takıları ile kıyaslandığında görece sınırlı
bir yaygınlığa sahip olduklarını belirtmekte yarar vardır. Dolayısıyla bu tür
aksesuarların günlük hayattan ziyade düğün gibi törenlerde kullanılıyor olması
muhtemeldir. Ġkinci husus ise takılarda olduğu üzere bu aksesuarlarda da
incinin hâkimiyeti hemen göze çarpmaktadır.
Tepelik, kadınların feslerinin ya da doğrudan saçlarının üzerine oturtulan
madeni bir levha olup etrafı altın ve gümüĢ paralarla yahut inci ve püskülle
süslenirdi78. Fakat Rusçuk‟ta tepelik kullanımı pek de yaygın değildir. Çünkü
tepeliği olan sadece beĢ kadın vardır. Bu beĢ tepelikten dördü de incilidir.
Kayıtlarda baĢ altını olarak bahsi geçen altınlar da muhtemelen tepeliğin etrafını
süslemek için takılırdı. Rusçuk‟ta sadece dört kadının baĢ altını mevcuttur.
Hatta bazı kadınların baĢ altınlarını inci ile birlikte taktığı anlaĢılmaktadır 79.
Rusçuk‟ta sadece iki kadında bulunan baĢlık, gelin baĢlarında kullanılan ve
çeĢitli mücevherlerle süslü taç manasına gelmektedir 80. Bu baĢlık bir tür diadem
olmalıdır. Zira Osmanlı döneminde bu taçlara istefan denilmekteydi81. Öyleyse
Rusçuk sicillerinde baĢlık ve istefan olarak geçen objeleri baĢa takılan taç
biçiminde mücevherlerle süslü bir aksesuar olarak tanımlamak yanlıĢ olmasa
gerektir. Zira Osmanlı sarayında kadınların baĢlarına istefan taktıklarını ve
özellikle de düğün hediyeleri arasında elmas istefanları görmek pekâlâ
mümkündür82. Ġstefanlara beğeninin halk arasında da sürdüğünü söylersek
yanlıĢ olmaz. Çünkü Rusçuk‟ta istefanı olan 11 ve baĢlığı olan iki kadın vardır.

RġS, nr. 5, vr. 17a, 36, vr. 8a, 11b.
RġS, nr. 36, vr. 8a; 4, vr. 8a, 31a.
78 Koçu, a.g.e., s. 227; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, Ġstanbul 1993,
s. 457.
79 RġS, nr. 53, vr. 20a, 63b; 12, vr. 17a.
80 Koçu, a.g.e., s. 29.
81 G. Köroğlu, baĢlık ya da fes üstüne takılan diademin Osmanlı‟da istefan olarak bilindiğini belirtir.
Köroğlu, a.g.e., 57.
82 Örneğin 1675 senesinde IV. Mehmed tarafından kızı Hadice Sultan‟a verilen çeyiz arasında 2.500
kuruĢ değerinde elmas bir istefan yer almaktadır. Arslan, a.g.e., s. 655.
76
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Ġstefanlar altın olup bazısı da incilidir83. Sorguç ve çelenk ise serpuĢların ön
tarafına takılan bir tür süstür. Bunlar beyaz veya siyah tüyden, balıkçıl kuĢu
tüyünden ve kıymetli mücevherden olmaktadır. Ayrıca gelinlerin baĢlarına
taktıkları süslere de bu isim verilirdi84. Rusçuk‟ta sorguç sahibi tek kadın ġerife
Hümayun, çelenk sahibi tek kadın ise Fatma Hatun‟dur. Çelenk gümüĢten olup
üç esedî kuruĢ kıymetindedir85.
Saç, Orta Asya‟dan beri Türk kültüründe kadınlar için yalnızca estetik bir
öge değil aynı zamanda kesimi, örgüsü ve Ģekli ile kadının kendini ifade etme
biçimidir86. Kadınlar öteden beri saçlarını ve saç örgülerini süslemek için bazı
aksesuarlar kullanmıĢlardır. Nitekim Rusçuk‟ta da bu geleneğe dair izlere
rastlanmıĢtır. Çünkü tereke defterleri içerisinde saç bağı, saçlık, saç ayağı,
zülüflük, enselik ve titrek gibi bazı aksesuarlar tespit edilmiĢtir. Konu ile ilgili
Anadolu‟nun bazı yörelerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalar göz önünde
bulundurulduğunda saçlarını ören kadınların bu örgülerin uçlarını saç bağı ile
bağladıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca bu saç bağlarının püsküllü uçları olup
bazen bele kadar sarkıtılmıĢtır87. Rusçuk‟ta kadınlar arasında saç bağı
bulunanların sayıca az olduğunu söylemek gerekir. Bu saç bağları arasında altın,
gümüĢ ve incili olanlar vardır88. Örneğin Ümmühan Hanımın 14 miskal
ağırlığındaki incili altın saç bağı 28 esedî kuruĢtur 89. Saç bağlarının bazısı ise
ayaklıdır90. Saçlığın ise saçı süslemek için takılan toka ya da süs olması
muhtemeldir. Edirne kadın terekeleri arasında rastlanan saçlık saçı süslemek
için kullanılan bir obje olarak değerlendirilmiĢtir 91. Rusçuk tereke kayıtlarından
yola çıkarak saçlıkla ilgili net bir tanımlama yapmak mümkün olmamakla
birlikte saçlığın bir tür toka olması muhtemeldir. Fakat Rusçuklu kadınlar
arasında saçlık pek yaygın değildir92. Saçlık ve saç bağları altın, inci ve
gümüĢten yapılmıĢtır. Zülüflük ise altın ve gümüĢ zincir veya inci dizilerinin

Gülser Oğuz, "61 Numaralı Edirne ġer'iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim
KuĢam Kültürü", Milli Folklor, XXIII/92 (2001) , s. 113.
84 Sorguçların, lale, çiçek, armut, yuvarlak, topuz gibi muhtelif Ģekilleri, altından olanları, firuze ve
yakutla süslenenleri de vardır. Osmanlı döneminde padiĢahlar, saray kadınlarının sorguç taktıkları
bilinmektedir. Pakalın, a.g.e, s. 257-258.
85 Sorguç için belirlenen fiyat 82 paradır. Bk. RġS, nr. 36, vr. 8a; 2, vr. 34b.
86 Uygur Türklerinde kadınların saçların örgüsü, örgü sayısı ve Ģekli kadının bekâr, evli, çocuklu, dul
veyahut torun sahibi olup olmadığını simgelemektedir. Örneğin evlenmemiĢ kızların saç örgüleri
tek rakam on bir, on beĢ, on yedi, yirmi bir olarak tekli örülmektedir. Ayrıntılar için bk. Gülzade
Tanrıdağlı, “Uygur Türklerinde Saç Örgüleri ve Anlamları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14 (2000), s. 47-53.
87 Örneğin Adana ve Osmaniye çevresinde saç bağının kullanıldığı belirtilmektedir. Bk. Erman
Artun, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_giyim_kusam.pdf
88 RġS, nr. 51, vr. 20b; 3, vr. 11a; 2, vr. 19a.
89 RġS, nr. 4, vr. 24b.
90 Hatice Hanımın saç bağı dokuz ayaklı olup 6,5 esedî kuruĢ fiyat biçilmiĢtir. Bk. RġS, nr. 4, vr. 16b.
91 Oğuz, “a.g.m.”, s. 113.
92 Rusçuk'ta sadece beĢ saçlık tespit edilmiĢtir. Bunlardan dördü incili biri incisizdir. Saçlığı olan
kadın sayısı dörttür. RġS, nr. 4, vr. 16b, 24b; 5, vr. 9a; 51, vr. 20b.
83
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yüzün iki yanına sarkıtılmasıdır93. Bu aksesuarlar altın, gümüĢ ve inciden
yapılmıĢtır. Enselik, Rusçuk kadınları için pek de tercih edilen bir aksesuar
değildir. Çünkü sadece Ümmühan Hatunun terekesinde 10 miskal ağırlığında
inciden yapılmıĢ bir enselik vardır. Ayrıca bu enselikten sarkan 26 adet Ģerifi
altın olduğu belirtilmektedir. Oldukça süslü ve kıymetli olduğu anlaĢılan
enselik için biçilen değer 90 esedî kuruĢtur. Ümmühan‟ın sahip olduğu istefanın
38 kuruĢ, bir çift akarsu bilezik ve tek altın bileziğinin 50 kuruĢ ve inci
gerdanlığının 28 kuruĢ olduğu düĢünüldüğünde enseliğin bahası daha iyi
anlaĢılmaktadır94.
Bunun yanında kadınlar saçlarını süslemek için elmas ve inciden yapılmıĢ
çiçekler kullanmıĢlardır. Fakat kayıtlarda inci çiçek, elmas çiçek ve zülüf çiçeği
olarak bahsi geçen bu objeler Rusçuk‟ta pek yaygın değildir 95. Buna karĢın 18.
yüzyıl Ġstanbul‟unda özellikle de saray çevresinde kadınların saçlarını süslemek
için inci çiçek goncaları, elmaslardan yaseminler, yakutlardan gül ve fulyalar ile
zümrüt ve elmas iğnelerin kullandıkları bilinmektedir96. Öte yandan sadece
ġerife Hümayun ile Fatma Hanımların terekelerinde “misk-i rûmî”97 denilen ve
broĢ veyahut saça takılan bir aksesuar olması muhtemel objeler tespit edilmiĢtir.
Ayrıca bu çiçeklerin uçlarında 10 adet zer-i mahbub nısfiyesi ile bir adet fındık
altın bulunuyordu98. Bunun yanı sıra kadınlar, baĢını süslemek için titrek
denilen mücevherle süslü iğneler de kullanmıĢlardır. R. Ekrem Koçu, bu
titreklerin gelin baĢı süslemelerinde kullanıldığını ve bunun özellikle Rumeli
Türkleri arasında yaygın olduğunu belirtmektedir 99. Ġncelediğimiz dönemde
sadece Kara Mustafa mahallesinden Fatma Hanımın terekesinde incili bir
baĢlıkla birlikte 23 adet titrek kayıtlıdır 100. Bu baĢlık ve titrekleri Fatma Hanım
düğününde takmıĢ olmalıdır101.

Köroğlu, a.g.e., s. 57.
RġS, nr. 4, vr. 24b.
95 “inci çiçek 39 kuruĢ”, “elmas çiçek 23 kuruĢ”, “zülüf çiçeği 60 kuruĢ”. RġS, nr. 12, vr. 29b, 30b.
96 Lady Montaqu, a.g.e., s. 52, 112.
97 Misk-i rûmî/missk-er-rûmînin bir tür çiçek olduğu kesin olmakla birlikte bunun hangi çiçek
olduğuna dair literatürde oldukça sınırlı bilgi vardır. Kaynaklarda bu çiçeğin sümbülteber
(polianthes tuberosa) olduğu yönünde bazı bilgiler olmakla birlikte bir tür sümbül olduğu yönünde
de bilgiler mevcuttur. Bk. Nail Altan, “Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesinde Çok Önemli Bir Yazma”,
Milli Folklor, Sayı: 76 (2007), s. 63-64; Yücel Dağlı (Ed.), Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms
for Gardens and Gardening, 2014, s. 623; G. Schweinfurth, Arabische Pflanzennamen aus Aegypten,
Algerien und Jemen, Berlin 1912, s. 183.
98 Rusçuk‟ta Kara Mustafa mahallesinden Fatma Hanımın terekesinde biri 4 diğeri 5 miskal
ağırlığında iki adet “misk-i rûmî”, yine Arık Ramazan mahallesinden ġerife Hümayun Hanımın
terekesinde toplam 7,5 miskal ağırlığında iki adet “misk-i rûmî” tespit edilmiĢtir. RġS, nr. 38, vr. 8a,
nr. 36, vr. 8a.
99 Koçu, a.g.e., s. 229.
100 RġS, nr. 5, vr. 9b.
101 Bugün olduğu üzere Osmanlı döneminde de düğünlerde gelin baĢı süslemesine özen
gösteriliyordu. Gelinin sırtına düĢen saç örgülerinin arasına ve duvağın üzerine kıymetli taĢlar ve
93
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4. Sonuç
Tarih boyunca çoğunlukla kadınlar tarafından kullanılan takılar; erken
dönemlerden itibaren basit objelerden, madenlerin iĢlenmesi ile birlikte ise
değerli cevher ve taĢlardan yapılmaya baĢlanmıĢtır. Takılar; Eskiçağdan
Osmanlı dönemine kadar üslup ve form bakımından farklı özellikler
taĢımalarına rağmen kullanımlarında ve sahipliklerinde etkili olan unsurlarda
benzerlik hatta ortaklık söz konusudur. Bunları süs, statü, aidiyet, inanç ve
gelenek olarak sıralamak mümkündür.
Rusçuk örnekleminde takılar ve aksesuarların değerlendirildiği bu
çalıĢmada yerel tarih araĢtırmalarının baĢlıca yazılı kaynakları arasında yer alan
Ģer‟iye sicilleri ile bu sicillerde kayıtlı olan tereke defterlerinden yararlanılmıĢtır.
Fakat defterlerde kayıtlı bu takıların örneklerinin elimizde bulunmaması bir
handikap olmakla birlikte bu çalıĢmanın Osmanlı taĢrasındaki kadınların
takıları konusuna katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Rusçuk örnekleminden hareketle 17. ve 19. Yüzyıllar arasında kadınların
yaklaĢık % 70'inin takı ve aksesuara sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu
sürede paranın ayarında birtakım düzenlemeler olmakla birlikte tereke yekûnu
35-40 bin para üzerinde olan kadınların diğerlerine nispetle daha fazla çeĢit ve
miktarda takı ve aksesuara sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla varlıklı
kadınların daha fazla mücevher ve takıya sahip oldukları yönündeki sav burada
teyit edilmektedir. Fakat nadiren de olsa bazı varlıklı kadınlar servetini takı
yerine gayrimenkul veya nakit para olarak değerlendirmiĢlerdir. Son olarak
takılar arasında en sık rastlanılan objeler yüzük, küpe ve bileziklerdir. Yine
takıların yapıldığı maden ve değerli taĢ olarak da altın, gümüĢ ve inci öne
çıkmaktadır.
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