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Yün gibi keratin yapılı deri ürünü hayvan liflerin dış tabakasını m eyd ana
getiren pullu hücrelerin nem , ısı, basınç ve hareket etkisind e birbirlerin e çö 
zü lm ey ecek şekild e k enetlenm esinden elde edilen, atkısız- çözgüsü z tekstil
örneklerine "keçe" denir. G erek el sanatları çerçevesinde, gerekse sanayid e
keçe yapım ınd a; kıl, bitkisel lifler, asbest gibi m ineraller ve anorganik elyaf
lar kullanılırsa da, keçenin tercih edilen ana ham m addesi yündür. Ü lkem iz,
d ünyam n önde gelen koyun üreticisi ülkelerind en birisidir. Bu sebeple, yün
den ü retilecek ürünler için yeterli düzeyde yün üretim i yapılm aktadır. B ir
başk a söylem le ; ülkem iz, keçecilik için gerekli olan ham m adde y önü nd en
hazır ortam a, köklü geleneklere ve geniş bir hayvancılık kültürüne sahiptir.
G ünü m üzd e giderek kullanım dan kalkan, tabiat ile içiçe yaşayan in san la
rın g ü nlü k hayatlarının ayrılm az bir parçası olan keçeyi, yüzlerce yıl konar-göçer yaşayan Türkler, göçebe kültürünün engin deneyim i ile y erleşik
d üzene geçtikten sonra da üreterek, çok d eğişik alanlarda, çadırının taba
nına yaygı, yeni doğan bebeğine kundak, top ak evine, alacığına dam , ü rü 
nüne çuval, çobanının sırtına aba, kepenek, ayağına çizm e, başın a külâh,
atına terki, y atağına-tabu tu na örtü olarak kullanm ıştır.
G ünü m üzd e de üretim biçim inin ve kullanılış yerlerin in değişm iş olm a
sına karşın, keçenin kullanılm asına yaygın bir biçim d e devam edilm ektedir.
Ç ünkü, keçe soğu k geçirm ez, su geçirm ez ve sıcak tutar. Ö zellikle, göçebe
topluluklarda, kısa sürede ve kolayca yapılm ası sebebiyle uzun bir zam an
vazgeçilm ez bir doku olarak kullanılm ıştır.
K eçenin insanoğlu tarafından ilk kez n e r e d e , nasıl yapıldığı ve k ul
lanıldığı konu sund a kesin bilgi sahibi değiliz. Ç eşitli kaynaklard an ed in i
len bilgiler, keçe kullanım ının B ronz Ç ağı'n d an daha öncelere dayandığını
gösterm ektedir. Elim ize geçen yazılı kaynaklar, Ç in 'd e keçe k ullanım ının
M .Ö . 2300 yıllarına kadar indiğini gösterm ektedir. B ir çok bilim adam ı ve
araştırm acı tekstil konu sunda yaptıkları çalışm a la rd a , keçenin tekstilin ilk
örneği old uğu konu sund a birleşm ektedirler. Bazı b ilim adam ları keçenin, ikArkeolog, Araştırmacı, Yazar, Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme Üyesi.
Antalya İl Kültür Müdürü.
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lim özellikleri nedeniyle, ilk kez O rta A sy a'd a üretilm iş olabileceği görü
şündedirler.
A ncak, tarih içinde aşağı yukarı birbirine yakın zam anlarda ve ayrı ayrı
yerlerde görülm üş olm ası vatam nın tam olarak belirlen em em esin e sebep o l
m aktadır.
Bize göre; keçe, genel olarak soğuk iklim in egem en olduğu, postlu h ay
v anların yaşadığı bölgelerde, hayvanların barınaklarında, söz konusu h ay 
v anların postlarından dökülen yünlerin üzerine yatm aları sırasında, ter
leri , ısıları, ağırlıkları ve hareketlerinin etkisi sonucund a ortaya çıkan o r
tam da, yün liflerinin birbirine geçm esi ile tabiî o larak m eyd ana gelen d o 
k un u n insanlar tarafından bu lu nm ası ve toplam larak kullanılm ası son u cu n 
da öğrenilm iş, daha sonra hayvanların evcilleştirilm esi ile ü retilm eye b a ş
lanm ış ve giderek geliştirilm iş olm alıdır.
Yaptığım ız kaynak araştırm alarında, A n ad o lu 'd a en eski keçe sözcü 
ğüne ve keçenin kullanıldığına H itit kanunları ile M .Ö .1200-1100 yılların 
da yapılan Troya savaşlarını konu alan, A nadolulu H o m ero s'u n İ lia d a
adlı eserinin onuncu bölü m ünd e rastlıyoruz. Ç ok gelişm iş olarak İliad a'd a
kullanılm ış olduğu görülen keçenin kesinlikle öncesi olm alıdır.
N itekim , tarih boyu n ca A nadolu ile sıkı ilişkileri olan Sü m erlerd e de k e
çenin yapılm ış ve kullanılm ış olduğunu Eski B abil K ralı H am m u rabi'n in k a
nunlarında keçe ile ilgili m addelerin yer alm asınd an anlıyoruz. K anu nun
274. paragrafınd a ;
"E ğ er bir adam , bir zan aatk ân kiralarsa em eği karşılığı gün d e x x, 5
dane ağırlığında güm üş, b ir k eçecinin em eği karşılığı 5 arpa danesi ... gü 
m üş verilecek tir."
G örüldüğü üzere, bu kanun m addesinde keçeci sözcüğü g eçm ekted ir.1
A n ad o lu 'd a yaşam ış u ygarlıklardan H ititler'in kabartm alarınd a b etim 
ledikleri tanrıların ve soyluların başların d a bulunan, M evlevi sikkeleri
ile O sm anlı keçe başlıklarını andıran serpuşları, keçed en yapılm ış o lm a
lıdır. H ititlerin keçeyi ve keçeciliği çok iyi bildiklerini, yaygın b ir biçim d e
kullandıklarım , yasalarında keçe ile ilgili m ad d elerin b u lu nm asın d an an lıyo
ru z.2
K eçeden yapılm ış H itit başlıkları, daha sonra b içim d eğiştirerek, Frig b a ş
lığı biçim ind e ve pileus adı ile uygarlık tarihinde yerini alm ıştır. A n tik dün-

1 Henri Limet, Les Chemat Dıı Commerce Neo-Sumerien, 39, Iraq -1977, p. 51-58.
2 Fioella Imparati, Hitit Yasaları, Çev: Prof. Dr. Erendiz ÖZBAYOĞLU, İtalyan Kültür Heye
ti, Arkeoloji Araştırmaları Bölümü, Ankara 1992, s. 165 (24), 185 (29), 270 (176 B -186), 281 (200).
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yada hem en hem en tüm A ttis heykel ve kabartm aları Frig başlığı giym iş ola
rak yapılm ışlardır. Frig başlığına en güzel örn ek A fyonkarahisar M üzesi'n d ek i 1908 en vanter nolu Tanrı - Kral M idas heykelinin başlığıdır. A ntik
d önem d e A n ad o lu 'd a gerek G rek ler'd e, gerekse R om alılar'd a çok yaygın
o larak keçed en yapılm ış eşyaların kullanıldığını yazılı kaynaklar ile resim
ve heykel sanatı örneklerind e görm ekteyiz.
K eçenin gelişm iş m ad d î örneklerini, Rus arkeologları R udenko, G rjasnow ile K iselev ve K ozlof tarafından A ltay D ağları'n d a yapılan ve M .Ö .
V-I. y ü zyıllar arasına tarihlenen, N O N -U LA , PA ZIRIK kurganlarınd a y ap ı
lan k azılar sonucund a ele geçen bu lu ntular arasında görüyoruz. M ezarların
içinin su d o larak bu z tutm ası, söz konusu keçelerin 2000 yıl bozulm ad an sağ
lam olarak günü m üze kadar ulaşm asını sağlam ıştır. K u rganlarda ele geçen
ve H erm itage M ü zesi'n de sergilenen aplike süslü, teknik açıdan son d ere
ce gelişm iş olarak yapılm ış olan bu keçeler, keçenin ve keçe sanatının O rta
A sy a'd a M .Ö . 500 yıllarında bile çok eski bir geçm işinin olduğunu ve tarih i
n in çok daha eskilere dayandığını gösterm ektedir.3
A tlı bo zkır kültürüne sahip Türkler, günlük hayatında kullandığı b irçok
eşyada, ellerinin altında bol m iktarda bu lu nan koyun yünü nd en yaptıkları
keçeyi kullanm ışlardır. Ayrıca, keçeden yapılm ış eşyaların bir çoğu da k u t
sallık taşır. Tarih boyunca, Çinli yazarlar T ü rk ler'in keçeyi bol m iktarda
üreterek k om şu larına sattıklarını ve bir çok alanda kullandıklarını, hatta
ölen y akınlarının ruhlarını tem sil eden idol biçim li keçe h eykelcikler yap tık 
larınd an söz ederler. Bu kutsal eşyalar arasında; ataların ruhlarını tem sil
eden keçe heykelcikleri, tözleri, kağanın tahta çıkm ası sırasında tahtın ü zeri
ne konduğu keçeyi ve şam anın göğün dokuzuncu katm a çıkışını sim geleyen
üzerinde dokuz kez d öndürüldüğü keçe örtüyü sayabiliriz.
O ğu zların XI. yüzyılda koyunun yanısıra keçe de sattıklarını, G öktürklerin keçed en yapılm ış giysiler giydiklerini ve keçe evlerde oturduklarını b ili
yoruz.4 Tarih boyu nca O rta A sy a'd a T ü rk toplum ları tarafından kullanılan
keçe ev, günü m üzd e T ü rk C um hu riyetinde halen kullanılm aktadır. K eçeden
3

Ayten Sürür, Türk Süsleme Sanatı, Ak Yayınlan, İstanbul 1976, s. 11;
Nejat Diyarbekirli, Huıı Sanatı, (Keçe sözçüğünün geçtiği s.22’ye bakınız), Devlet Kitap
ları, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınlan 196, İstanbul 1972, s. 143-144.
Bahaeddin ö g el, Islamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, T. C. Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Yayınları, VII. Dizi, T. T. K. Basımevi, Ankara 1984, s. 60.
Belzan Tavaslı, Konya'da Keçecilik Sanatı, Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Arkeoloji ve Sa
nat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya
1992, s. 8.
4 Bahaeddin Ögel,Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonuna Kadar), Başbakanlık Bası
mevi, Yayın No: 519, Ankara 1982, s. 65.
Bahaeddin ö g e l, Türk Kültür Tarihine Giriş 7, K. B. Yayınlan: 638, Kültür Eserleri Dizisi :
46, Ankara 1991, s. 366 .
Abdülkadir inan, "(Ongun) ve (TÖS) Kelimeleri Hakkında", Türk Tarih, Arkeologya ve Et
nografya Dergisi, sayı II, Ankara 1934, s. 280, Dip not 6.
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yapılm ış bu evleri A n ad olu 'da, "topak ev-ob a" adı ile Tü rkm en ler XX. yy.'ın
ortalarına kadar yaylalarında kullanm ışlardır. G ünü m üzd e ise, topak evin
daha basit biçim i olan "alacık -alayçık -aleyçik" kullanılm aktadır.
Keçe sözcüğünü, M .S. XI. yüzyılda yaşayan K aşkarlı M ah m u t'u n , ölü m 
süz eseri olan D ivan-ü Lugat-it T iirk'de O ğuzca kidhiz olarak g örüyoruz.5 D i
ğer T ü rk lehçelerinde; kiyiz, keça, kiğiz, kiyiz -k iy g iz , T ü rkm en ve A n a
dolu T ü rk lehçesinde ise keçe biçim inde yer aldığını görm ekteyiz. Tarih b o 
yunca, Çinli yazarlar T ü rk ler'in keçeyi bol m iktarda üreterek k om şu ların a
sattıklarını ve bir çok alanda kullandıklarım , hatta ölen y akın ların ın ru h la
rını tem sil eden idol biçim li keçe heykelcikler y aptıkların d an söz ederler.6
D ah a sonraki yüzyıllarda söylenm iş olan, D ed e K orkut öykülerind e de keçe
sözcü ğü ne sıkça rastlamr.
En eski el sanatlarından ve zanaatlarından biri olan keçecilik, -A n a d o 
lu 'n u n T ü rk lerin eline geçm esinden sonra d a - Türklerce ata sanatı ola
rak Selçuklu ve O sm anlı İm paratorluğu dönem lerinde sü rd ürü lm ü ş.7 A hilik
teşkilatı ile diğer sanat ve zanaatlarda olduğu gibi b ir takım k urallara b a ğ 
lanarak, devlet tarafından ferm anlar ve kanu nnâm elerle korunm uş, yörelere
göre de birbirind en farklı gelenek ve görenekler edinm iştir.8
A n ad olu 'nu n Türkleşm esind e ve im arında b ü yü k görevler ü stlenen Sel
çuklu Sultanı U luğ Keykubat, askerin kılık-kıyafetine de bir düzen getirm ek
istem iş ve bu am açla bir örnek keçe başlık kullanarak askerin hepsinin aynı
b içim d e görünm esini sağlam ıştır.
O sm anlı B ey liği'nd e ilk kez ü skü f denilen keçe başlığı, O rhan G azi'n in
oğlu Süleym an Paşa giym iştir. Süleym an Paşa, K on y a'd aki M ev lev î tarik atı
nın kurucusu C elâleddin R u m î ile konuşurken, R um lara karşı yapacağı sa
vaşta başarılı olm ası için kendisine duâ etm esini ister. O zam an, M evlânâ
C elâled din Rum î, Süleym an P aşa'n ın başına, bu n lard an bir tane güm üş işle
m elisini giydirerek, K u ran 'd an çeşitli âyetler okur ve her adım d a m uzaffer
olacağını söyler. Bunun üzerine, Süleym an Paşa da, subayları ve askerleri
için aynı biçim d e başlıklar yaptırılm ası buyruğunu verir. Böylece, Yeniçeri
b aşlığının kullanım ına adım atılm ış olur.
5 Kaşgarlı Mahmut, (Çeviren: Besim ATALAY), Divan-iı Lugat-it, cilt III, T.D.K., Ankara1941, s. 219.
6 Faruk Sümer, Oğuzlar (Tiikmenler), Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Ana Yayınları No: 1,
1980, s. 43.
D. W. Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, Çev: Nimet ULUĞTUĞ, Bir Kaynak Kitabı,, T.T.K.
Y, VII. Seri, No : 9, Ankara-1942, s. 87.
7 Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, K. ve T. B. Y : 614, Kültür Eserleri Di
zisi :44, Ankara-1985, s.60, 103.
8 Keçeci Orhan PATOĞLU , Ar. A.TOPBAŞ, 05 Kasım 1982, Akhisar.
Keçeci Şükrü KOCATAŞ , Ar. A. TOPBAŞ, 02 Mart 1982, Afyonkarahisar.
Keçeci Hacı Nuh Naci ŞAPÇIOĞLU , Ar. A.TOPBAŞ, 19 Nisan 1982 , Konya.

ANADOLU’DA KEÇECİLİK

581

O sm anlı İm paratorluğu dönem inde orduda, Yeniçerilerin giysilerinde,
b aşlığınd an tutun da ayakkabısına kadar birçok yerde keçenin k ullan ıld ığı
nı, hatta talim lerini bile ıslak keçeye pala sallayarak yaptıklarını biliyoruz.
Yeniçeriler, A hilere özgü olan, ilk kez O rhan B ey 'in padişahlığı dönem inde
k ullanılm aya başlanılan, beyaz keçeden yapılm ış "börk" giyerlerdi. O sm anlı D ev leti'n in ilk yıllarında, börk adı verilen keçe başlıklar, Yeniçeri ocağının
ananesine göre B ilecik 'te yapılıyordu. İstanbul'u n fethinden b ir süre sonra,
Yeniçeri ocağı denetim inde A ksaray'da, bu gü n K eçeciler adıyla tanınan y er
de yapılm aya başlandı. O sm anlı İm paratorluğu d önem inde tahta çıkan her
padişah tarafından yayınlanan kanunnâm eler ile Yeniçeri k anu nlarınd a (Kavanin-i Yeniçeriyan) keçenin nitelikleri ve fiyatlarını b elirleyen m ad d eler ile
kullanım biçim lerin i düzenleyici m ad deler yer alm ıştır.9
O sm anlı İm p aratorlu ğ u 'nd a sefere çıkan ordunun arkasından Fütüvvet
teşkilâtınca A hiler arasından seçilerek görevlendirilm iş m eslek erbabları gi
der, ordunun konduğu yerde gerekli onarım ları yaparlar, eksiklikleri ta
m am larlardı. Bu m eslek erbablarının içinde keçeci esnafı da b u lu n u rd u .10
K eçenin tarih boyu nca önem li kullanım alanlarından birisi de askerliktir.
Tü rkiye C um huriyeti ordularının donatım ında da keçenin önem li b ir yeri
vardır. K urtuluş Savaşı'n d a Batı C eph esi'nd eki savaşları kazanm am ızd a An ad o lu 'n u n yaylalarının aşırı soğuğundan askerlerim izi koruyan, A fyonkarahisarlı keçeci ustalarının yaptığı, keçelerin bü yü k payı görülür. C um hu 
riyetin ilk yıllarından başlayarak 1960'li yıllara k adar tarım ve ulaşım çoğun 
lukla hayvanlar aracılığı ile yapılm ıştır. H ayvan koşum takım larında keçe
vazgeçilem ez bir m alzem e olarak kullanılm asınd an dolayı, keçecilik de
önem li bir zanaat ve sanat dalı olm a halini sürdürm üştür.
Tü rkiye C um huriyeti, 1960'lı yılların sonuna kadar ordusunda süvari sı
nıfı bu lu nd u rm u ş ve dolayısıyla bu sınıfın atlarının koşum tak ım ların da ke
çe kullanm ış, ayrıca karlı bölgelerd e askerlerine keçe çizm e giydirm iştir. R es
m î kuru m ların ve ordunun kullandığı keçeleri ihale yöntem i ile yaptırtm ış
olduğunu gazetelere verilen açık eksiltm e ilânlarından öğreniyoruz.

K EÇ EC İ D Ü K K Â N I
K lâsik keçeci dükkânı genellikle 3-3.5 m etre cepheli, birbirin e bitişik
iki katlı , derinlem esine ince-uzun plânlıdır. H am am da pişirm e geleneği
olan ve soğu k iklim e sahip m erkezlerde, dükkânın önü kapalıdır. Bu tür d ük

9 Ahm et Akagündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, 9 d it, 3. Kitap- Fey Vak
fı Yayınlan, İlmi Araştırm alar Serisi No: 1, Haziran, İstanbul 1991, s. 165.
10 Reşat Ekrem Koçu, Yeniçeriler, Koçu Yayınları, Nurgök Matbaası, İstanbul 1964.
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kânların ce p h e sin d e , kapı ile, yerden bir m etre yükseklikte bir veya iki
pencere vardır. Pencereler, çoğu zam an açık olup, arkasınd a b ir kişinin
oturabileceği genişlikte bir sedir bulunm aktadır. Bu sedirde dükkânın u s
tası oturur ve işleri yönetirken yünlerin ayıklanm ası işlem ini yapar. A lış
- veriş iyi havalarda dükkânın önünde yapılır . H am am da p işirm e g elen e
ği olm ayan ve ılım an iklim e sahip m erkezlerde ise dükkânın önü b ü tü n ü y 
le açıktır.
H am am da pişirm e geleneği olan m erkezlerde d ükkânlar loş ve nem li
olup, toprak tabanlı kâgir yapılardır. Toprak taban iki yılda b ir defa k azıla
rak bol su ile ıslatılıp çiğnenir ve m ala ile düzeltilerek, sert ve d üzgün zem in
elde edilir. Tabanın toprak yapılm asının sebebi toprağın yum u şak olm ası, so 
ğuğu daha az geçirm esi ve kalıba dökülen suyun fazlasını em m esidir. H a 
m am da pişirm e geleneği olm ayan m erkezlerde ise, taban tahta döşelidir.
A ncak, zam an içinde dövm e ve pişirm e m akinelerinin kullanım ının y ayg ın 
laşm ası sonucund a toprak ve tahta tabanlar yerini beton zem ine b ırakm ışlar
dır. G enel olarak, dükkânların içinde, bir yanda atılm aya hazır yünlerin
bu lu ndu ğu ç u v a lla r, bir diğer yanda atılm ış yünler, duvarda hallaç y a
yı ve askısı ile piri belirten;
" H er seherde Besm ele ile açılır dükkânım ız
H azreti Ebu S ait'tir pirim iz ü stad ım ız." 11
yazısı veya benzeri bu lu nan levha, raflarda diğer araç -gereçler (terazi,
gram lar, m etre, rende, yanbaş değneği vb.)bulunur. K eçecinin ekon om ik gü 
cüne ve dükkânın bü yü klüğüne göre, 1960'lı yıllarda kullanılm aya b aşlan ı
lan, tepm e ve pişirm e m akineleri ile pişirm e m akinesinin bir parçası olan
ısıtm a sistem i dükkânın uygun yerlerine yerleştirilm iştir. D aha çağd aş d ü k 
kânlarda ise u stanın oturduğu baş köşeye yakın bir yere bir m a s a , b ir
kaç sand alye veya oturak konulm uştur. D ükkân ın ikinci katına - varsa- ta
rak m akinesi ve hazırlanm ış yünler ile daha önce yapılm ış ve sahipleri ta 
rafınd an alınm ayı bekleyen hazır keçeler konulm uştur. D ükkânın ikinci k a
tı yoksa keçe yapılm ak üzere hazırlanm ış yünler ile yapılm ış k eçeler tavan
arasında saklanm aktad ır .

K EÇ E Ü R ET İM M ER K EZ LER İ
Bu gün, bü tü nü yle y erleşik konum a geçm iş T ü rk toplum u, göçer sanatı
sayılabilecek keçeciliği -hayvancılıktan vazgeçem ed iği için- devam ettirm ek 
tedir. Yerleşik konum a geçm eden önce her boyda, oym akta, aşirette keçe,
toplum un kendi bireylerince üretilirken, yerleşik konum a geçild ikten sonra,
k eçecilik bir m eslek dalı haline gelm iş ve yerleşim yerlerin de keçeciler so k a 
ğı, keçeciler arastası, keçeciler çarşısı oluşm uştur.
11 Nail T an /T ü rk Halk Edebiyatında Ticarî Şiirler",, Size Dergisi, sayı 66, İstanbul 1982, s. 7.
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G ünüm üzde, giderek azalan keçeci esnafı, en b ü yü k keçeci m erkezi say ı
lab ilecek yerleşim m erkezlerind e bile ya bir sokağa sıkışm ış, ya da çarşı için 
de tek-tü k d ükkân olarak kalm ıştır. Ilım an iklim in hakim olduğu yörelerin
h em en hem en tü m ü nde keçecilik tam am en ortadan kalkm ıştır. Bu yörelerde
gerek duyulan keçe ürünleri, A fyonkarahisar, Balıkesir, K onya, Yalvaç gibi
m erkezlerd en tem in edilir. 1960'lı yılların öncesinde bü tü nü yle y oğ u n em ek
ürünü olan keçecilik, günüm üzde m akineleşm iş ve dolayısıyla atelye başın a
birim üretim artm ıştır. Bunu nla beraber sanayinin getirdiği yeni m eslek dal
larının daha tem iz, daha zahm etsiz ve bol kazançlı olm ası, sanata yeni çırak
ların girm esini engellem iş, babad an oğula geçen b ir sanat dalı haline gelm e
sine ve gid erek atelye sayısının azalm asına neden olm uştur. K eçeci esnafının
azalm asına bir başka neden de, -keçenin en çok kullanıldığı- hayv anla yap ı
lan ulaşım ın yerini m otorize ulaşım a bırakm ası ve keçenin kullanıldığı b ir
çok yerde, keçe yerine başka ürünlerin kullanılm asıdır. K eçeciliğin ve keçe
atelyelerinin bu denli azalm asına karşın, bü tü nü yle ortadan kalkm ası da b u 
gün için hem en hem en im kânsızdır. Sanayinin ürettiği yeni m alzem elerin hiç
birisi kepen ek olarak kullanılan keçenin yerini henüz tutam am ıştır.
A n ad o lu 'd a keçeciliğin yapıldığı bazı m erkezlerde, - tarih içinde in celen 
d iğinde - keçeci esnafının sayılarının giderek b ü yü k b ir ivm e ile azaldığı gö
rülm ektedir.
G ünü m üzde; K on ya'd a üç atelyede sekiz ad et (usta ve k alfa),12 A fyonkara h isar'd a 7 atelyede on dokuz ad et,13 A k h isar'd a 2 ad et,14 K u la'd a, 4 a d et,15
B ergam a'd a, 1 ad et,16 B alık esir'd e, 15 ad et,17 Turgutlu'da, 1 ad et,18 Ö d e
m iş'te 4 ad et,19 Ö dem iş-Badem li kasabasında 2 ad et,20 Tire'de 6 ad et,21 Si
m av 'd a 2 ad et,22 Savaştep e'd e 1 adet,23 K aracasu 'd a, 1 ad et,24 Yalvaç'ta 8
12 Keçeci Osman ÖZAKAR, Ar: A.TOPBAŞ, 30. Temmuz. 1998, Konya.
Keçeci Mustafa MUTLU, Ar: A.TOPBAŞ, 30. Temmuz. 1998, Konya.
Keçeci Memduh DİNEK, Ar: A.TOPBAŞ, 30. Temmuz. 1998, Konya.
13 Keçeci Recep YILANLI, Ar: A.TOPBAŞ, 14 Şubat 1982, Afyonkarahisar .
Keçeci Şerafettin ARPAÖZÜ, Ar. A.TOPBAŞ, 29 Temmuz 1998, Afyonkarahisar.
Fatm a Kocataş, Afyon Keçeciliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ Meslek Yüksek
Okulu, Halı Kilim Programı (yayınlanmamış ön lisans tezi), Em irdağ 1998, s. 6.
14 PATOĞLU, 24 Temmuz 1998, Ön. ver.
15 Keçeci Nuri KÖMÜRCÜ, Ar: A.TOPBAŞ, 25 Temmuz 1998, Kula.
16 Keçeci Süleyman YÜKSEL, Ar: A.TOPBAŞ, 24 Temmuz 1998, Bergama.
17
18
19
20
21
22
23

Keçeci Cafer ERDOĞMUŞ, Ar: A.TOPBAŞ, 21 Temmuz 1998, Balıkesir.
Keçeci H aydar CEYLANCI, Ar: A.TOPBAŞ, 24 Temmuz 1998, Turgutlu.
Mehmet TUNA, Ödemiş Müze Müdürü, 18 A ğustosl998 tarihli mektup.
Aynı.
Mustafa BAYSAL, Tire Müze Müdürü, 21 Temmuz 1998 tarihli mektubu.
Keçeci Saim TAŞPINAR, Ar: A.TOPBAŞ, 21 Temmuz 1 9 9 8 , Simav.
Keçeci Muharrem ŞENGÜL, Ar: A.TOPBAŞ, 21 Temmuz 1998, Savaştepe.

24 Baki KABAKÇI (Eski Keçeci), Ar: A.TOPBAŞ, 02 Haziran 1998, Karacasu.
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ad et,25 Serin h isar'd a la d e t,26 T avas-K arahisar'd a, 1 ad et,27 D en izli'd e 1
ad et,28 Şan lıu rfa'd a 2 ad et keçeci dükkânı ve 1 ad et serbest keçeci.29 A ğrıP atn o s'd a 1998 yılı itibari ile 5 adet keçeci30 çalışm aktadır. Bu m erkezlerin dı
şında; 1982 yılı itibari ile; Bursa, K ütahya ve K o rk u teli'n d e b u lu nan birer
ad et keçeci 1998 yılından önce kapanm ıştır.31 Yine, 1982 yılı itibari ile A d ı
y am an 'd a 2 adet, B esn i'd e 1 adet, M ard in'd e 2 ad et k eçeci,32 K ah ram an m a
raş'ta, 5 adet k eçeci33 bulunm aktadır.
Sandıklı'd a, 1998 yılında ise ancak bir keçeci kalm ış , o da işçi bu lam a
m aktan dolayı yaşlı kardeşi ile çalışm ak zorunda kaldığını söyleyerek, 1998
yılı sonunda keçeciliği bırakm ak istediğini belirtm iştir.34 B o r'd a son keçeci
nin yünleri K onya'ya götürüp, keçeleri K ony a'd a yaptırttığı sö ylen m ekte
dir.35
Salih li'd e biri yalnızca (ayakkabı için) taban keçesi üreten, 2 ad et keçeci
d ükkanı.36
D enizli - Çal - A lfaklar K öy ü 'n de aile işletm esi biçim in d e 4 keçeci atölye
sinde 15 keçeci çalışm aktadır.37 Ilgın 'd a son keçecinin 1985'd e ölm esi ile ke
çecilik son bu lm u ş.38
B o lvad in'd e son keçeci dükkânı 1995 yılında,39 B ig ad iç'te son keçeci d ük
kânı 1997 y ılınd a,40 So m a'd a son keçeci41 dükkânı 1985 yılında, A k şeh ir'd e

25 Emekli Keçeci H. Hüseyin KONDAL, Ar: A.TOPBAŞ, 28 Temmuz 1998, Yalvaç.
26. GÜNAY, Ramazan ; Şoför, 1939 Doğumlu, Ar: A.TOPBAŞ, 02 Haziran 1998, Tavas.
27 Keçeci Ali İhsan ATAR, Ar. A.TOPBAŞ, 02.06.1998 Denizli.
28 Bkz., dipnot 27.
29 H am za GÜLLÜCE' nin (Şanlıurfa Müzesi Arkeologu) 18 Eylül 1998 tarihli ifadesi.
Keçeci Hamza ÇAKALLI, Ar. Arkeolog-Öğretmen Mine YAPICILAR, Eylül 1998, Şanlıurfa.
30 Musa SEYİRCİ. Ağrı İl Kültür M üdürü'nün ifadesi.
31 Keçeci Şevket BÎÇtCl, Ar. A.TOPBAŞ, 14 Nisan 1984,Yalvaç.
32 Keçeci Mehmet TOZCA, Ar. A.TOPBAŞ, 31 Ekim 1982, Bigadiç .
33 Keçeciler de İşlerini Bırakmak Üzere (El Sanatlarımız giderek Kayboluyor / 4). Güneş
Gazetesi, sayı 3579, 16 Nisan 1982, İstanbul, s. 3 .
34 Keçeci Ömer TOPBAŞ, Ar. A.TOPBAŞ, 16 Nisan 1982, Sandıklı.
35 H aydar ÖZGÜN, 1946 Fertek-Niğde doğumlu, Antalya Vali Yrd., Ar: Musa SEYÎRCİ,
20.08. 1998, Antalya.
36 Keçeci Hüseyin AKBUDAK, Ar: A.TOPBAŞ, 24 Temmuz 1998, Salihli.
37 Alfaklar Köyü Keçeciliği ( Denizli-Çal); Halı, Aylık Gazete , yıl 1 , sayı 7 , İsparta, s. 3.
38
39
40
41

TOPPAŞ, 28 Temmuz 1998, Ön. ver.
Keçeci bir aileden Lütfü GÜZELEL, Ar. A.TOPBAŞ, 21 Temmuz 1998, Bolvadin.
Keçeci Mehmet TOZCA, Ar. A.TOPBAŞ, 31 Ekim 1982, Bigadiç .
Keçeci Süleyman USLU, Ar. A.TOPBAŞ, 24 Temmuz 1998, Soma.
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son kalan keçeci 1996 y ılınd a,42 A n taky a'd a son keçeci d ükkânı 1957 yılın 
d a43 kapanm ıştır. G aziantep 'te 1953 yılında, K ilis'te 1960-61 yıllarında keçe
cilik sona erm iştir.44 M anisa'd a da, son yıllarda kapanm ıştır.45 N azilli'd e
1983 yılında 2 adet keçeci dükkânı varken 1998 yılında kalm am ıştır.46 B eyşeh ir-H öyük'te, son kalan keçeci kardeşlerin 1988 yılında m eslek değiştirm esi
ile k eçecilik bitm iştir.47 Safranbolu ilçesinde, 1923 yılında 10 ad et keçeci ü re
tim yapıyorken, 1995 y ılınd a ancak b ir adedi kalm ış, 1998 yılınd a ise çalışan
keçeciye rastlanılm am ıştır.48

K EÇ E Ü R ETİM İ
K eçe y apılm ak üzere ü reticiden satın alınan, ya da üretici tarafından sip a
riş olarak keçe yap tırtm ak için, keçeciye getirilen yünler, önce pıtrak, pislik
ve yabancı m addelerinden, m akasın yardım ıyla el ile tem izlenir. Tem izlem e
işlem ine "ay ık lam a" adı verilir. Ayıklam a işlem ind en sonra, "d itm e" işlem i
gelir. D itm e işlem inde, yün - yapağı el ile birbirind en tellerine ayrılır. D itm e
işlem i el ile yapıld ığı gibi m akine adı verilen ve kol gücü ile çalışan b asit bir
yün tarağı ile de yapılır.49 D itm e işlem ind en sonra "atm a" işlem i hallaç y a 
yı adı verilen yay ile yapılır. G ünüm üzde ditm e işlem i yerine, atm a işlem ininde beraberce yapıldığı elektrikli tarak m akineleri kullanılm aktadır.
Yapılacak keçe, desenli ise, b en lik (nakışlık-top keçe) diye ad land ırılan
renkli ham keçelerden kesilerek elde edilen çeşitli biçim lerdeki parça keçeler
ile bazı m erkezlerd e yolm a adı verilen değişik renklere boyanm ış yünler, y a 
pılm ak istenilen desen biçim inde, kalıp adı verilen hasır üzerine döşenir. A n 
cak, A k h isar'd aki keçeciler ile Ağrı yöresinde keçe yapan gezici keçeciler, ke
narları çatılm ış ham keçe üzerine nakış döşeyerek desenli keçe üretirler.Yapı
lan bu işlem e "n ak ış döşem e" denir. N akış döşem ede, dikine ölçü hasır k alı
bın kazılları, yatay ölçü ise ayak ya da parm aktır.

42 Emekli Keçeci Kemal TOPTAŞ, Ar. A.TOPBAŞ, 28 Temmuz 1998, Akşehir.
43 Kemal KABADAYI, Eski keçeci, Ar. Ahmet TOPBAŞ, M ayıs-1992, Antakya.
44 ALKAN, Hakkı; Arkeolog, Müze Müdürlüğü Gaziantep, 19 Temmuz 1998 tarihli mektubu.
45 Altan TÜRE ' nin (İl Kültür Müdürlüğü Şb. Md.) 22 Temmuz 1998 tarihli faksı, Manisa.
46 ö n v e r Kabakçı, Ön. ver.
47 Ayten Alkaşı, Sanat Tarihçi, Dolmabahçe Sarayı'nda araştırmacı, İstanbul. (Özel Arşi
vi’nden.)
Emekli Keçeci Kemal TOPTAŞ, 1935 doğumlu, Ar. A.TOPBAŞ, 28 Temmuz 1998, Akşehir.
48 Reha Günay, Geleneksel Scıfranboltı Evleri ve Oluşıımu, K. B. Yayınları, No : 456, Kültür Eser
leri Dizisi No : 8, Ankara 1981, s. 18, 90.
49 Besim Atalay, Tiirk Halıcılığı ve Uşak Halıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1967, s. 3.
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K eçenin desenlerini oluşturan benlikler, toplar halind e ana kara adını v er
diğim iz yünler ile çeşitli renklerde boyanm ış beyaz yün d en yapılm ış ham k e
çeler ve tutam lar halinde boyanm ış yünlerdir.
Benliklerden oluşturulan desen üzerine, daha önce aü larak k eçe y apılm ak
üzere hazırlanan yün, çub uk-sepki-saçkı-çırpı adları ile anılan âlet ile h ası
rın her tarafın aynı kalınlıkta ve yükseklikte olacak biçim d e ince tabakalar
halinde saçılarak çubukla bastırılır.Bastırm a öncesi elyafların birbirin e g eç
m esi için çu bu kla yapılan işe "ırlam a veya çu b u k lam a" denir. "S açm a" işle
m inde yünün, keçenin her yerine aynı m iktarda d ökü lm esine ve her yerin
kalınlığının aynı olm asına dikkat edilir. Saçm a işlem ind en sonra yapılan "ıs
lam a" adı verilen işlem de, havanın sıcaklığına göre, az m iktarda sıcak veya
soğu k su, saçılan yünün üzerine el veya süpürge ile serpilir. Su sep elem e y a
ni ıslam a işlem i bitince, ikinci tabaka yün yine aynı biçim de saçılarak bastirılır ve "siv tim e" si (tesviyesi) yapılır. En az iki kişi olarak, b ir ucund an b a ş
lanıp kalıb düzgün bir biçim de dürülür. " D ü rm e" adı verilen bu işlem den
sonra, kalıbın üzerine, önceleri düz keçeden, günü m üzd e ise bran d a veya
naylon telizden yapılm ış kalıp deş-k alıpgeş-k alıp leş denilen çul d ikkatlice,
sıkı bir biçim de sarılır. K alıpdeş ile sarılm ış olan dürüm , kalıp ipi-b ent ile sı
kıca bağlanır. B ağlam ad a bir kişi kalıbın karşısına yere o tu rarak ayakları ile
kalıba bastırır ve üstteki uzun ipi çeker, usta, altta kalan düğüm lü ucu bir
eliyle tutar ve kalfanın çekerek sıkıştırdığı ipi d üğüm e (bentin kafasına) d o 
layarak düğüm atar. K eçeci düğüm ü, özel bir düğüm olup istenild iğinde, h er
an kolaylıkla çözülebilir. B ağlam a kalıbın ortasından başlayarak, iki uca d o ğ 
ru birbirlerin e göre sim etrik ve en az beş bent- kalıp ipi ile yapılır. H er b en t
tek parça ipten olup, bir ucunda kafa adı verilen d üğüm bulunm aktadır. İki
uçtaki ben tler dürüm ün baş çıkarm asını önlem ek için, gem çekm ek üzere
uzun, ortad akiler biraz daha kısa, içteki ise tam boydadır. D ıştaki ben tle çe
kilen gem d en sonra, dıştaki birinci ben t ile ortadaki ikinci b en t b irbirine
bağlanır. B öylece yün, keçe yapılm ak üzere tepilm eye hazır hale gelm iş olur.
Sıkıca bağlanan dürüm artık "ırlam a" ve "tep m e" d enilen tepilm e aşa
m asına gelm iştir. Tepm e, ayakta yan yana sıralanan iki-üç veya d aha fazla k i
şi tarafından dürüm ün dükkânın bir ucundan d iğer ucuna yaklaşık bir saat
süre ile atm ış - atm ışbeş baş (kez) tepilerek yuvarlanm ası biçim ind e, bir baş
b ir yönde, bir baş ters yönd e olur. Ayakla tepm e işlem ind e saym a işi, saygı
adı verilen, üzerine otuzüç d üğüm atılm ış ince b ir sırım ile yapılır. A yakla
rı ile tepm e yapan keçecilerin bir ayakları dürüm ün ü zerinde diğeri ise y er
dedir. D ürüm ü tepm ek üzere sıra ile bir sağ, b ir sol ayaklarını kullanırlar.
Tepm e sırasınd a ayaklarına dizleri üstüne koydukları elleri ile güç vererek,
ya da ellerini arkalarında birleştirm iş biçim de iki kez h afif v u rarak y u v arla
d ıktan sonra, üçüncü kez olanca güçleri ile vururlar. Bu vu ruşlard a b irlik te
liği - uyum u sağlam ak için de "ıh lam ak " adı verilen hep b ir ağızd an h ıh hıh - h ııhıh biçim ind e sesle tem po tuttukları gibi, zam an zam an keçecilikle
ilgili türkü ve m âni söyleyerek de tutarlar.
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Tepm e işi m akined e yapılacak ise, tepm e m akinesind e b ir saat süre ile d ö
vü lm esi biçim indedir. M akinede yapılan bir saat tepm enin 45 dakikası d ü 
rüm istikam etind e, 15 dakikası ise dürüm ü n tersi istikam etinde olur.
Bu tepm e işi aşağı yukarı bir saat kadar devam eder. B ir saatin sonunda,
keçeleşm eye başlam ış olan dürüm açılarak, "k ap ak lam ak " veya "çatk ı y ap 
m ak " adı verilen, kenarlarının iç tarafa gelecek biçim d e kıvrılarak keçenin
k en arlarının düzeltilm esi işlem i yapılır. İkinci tepm e işlem i öncesinde, bazı
m erkezlerd e k eçeleşm enin daha iyi (alkali ortam ın) sağlanm ası am acı ile ön 
ceden, içind e eritilm iş sabun olan ılık su, veya keçenin üzerine su ve rende
ile rendelenerek çok kü çü k sabun parçalarının saçılm ası, ya da önceden
içind e eritilm iş kil olan su el veya süpürge yardım ı ile sep elenerek verilir.
Tekrar sarılarak aynı biçim de bağlanan dürüm m erkezlere ve yünü n pişm e
özelliğine göre yarım saat (otuz-otuzbeş baş ) ile bir saat (45-15 dakika b içi
m inde) k adar tepilir. İkinci tepm e aşam ası sonunda yün y a da yapağı ham
k eçe haline gelm iş olur, ancak tam keçe olabilm esi için "p işirm e" işlem ind en
geçm esi gerekir.50
H am keçen in tam keçe olabilm esi için pişirilm esi gerekm ektedir. Pişirm e
işlem i, sabu nlu veya sabu n suz su kullanılarak ya pişirm e m akinesind e ya da
insan gücü ile ham am d a veya atelyede yapılır. K ullanılan sabu n m iktarı, p i
şirilecek ürünü n ağırlığına bağlı o larak ham am daki pişirm ede, yünü n ağırlı
ğın ın % 3'ü kadar, atelyedeki pişirm ede ise % 10'u kadar olm aktadır.51
H am am da, keçeciler, bazı m erkezlerde göbek hizasından diz altına kadar
u zanan iş donu (ham am donu) giyerler, bazı m erkezlerde ise peştam al ku 
şanırlar. H am am da b ir keçenin pişm esi için yaklaşık 4 - 4.5 saat k adar zam an
gerekm ektedir.52 Pişirm e işlem inin b irinci aşam asına "ayak ta o ğm a" d en ild i
ği gibi "o k lav alam a" da denilm ektedir. Pişirilecek iş kepen ek ise, en d en e
yim li keçeci tarafından kepeneğin kapağı iki kat yapılır, b ir d iğer elem an ise
bir kova sıcak su getirir, usta bir elindeki tas ile kovadan aldığı suyu diğer
elini kullanarak, kalfaların alt-üst, ters-yüz ettikleri kepeneğin her tarafını ıs
latır. En az iki kişi olm ak üzere, iş bü yü k ise ü ç-dört kişi yanyana gelerek p i
şirilecek olan keçeyi-kep eneği dürerler. İki veya daha fazla keçeci ayakta yan
y an a durarak, ustam n kom utuna u yarak iyice ıslatılm ış keçe d ürüm ünü ay 
nı zam and a ayak kapaklarından, ayak bileği üzerine kadar kaldırarak, kuv

50 AFYON, ADIYAMAN, AĞRI, Yurt Ansiklopedisi, (Türkiye, İl İl Dünü, Bugünü, Yarını),
Anadolu Yayıncılık A. Ş. İstanbul 1981 s. 314-315, 236, 395-396.
51 Yahşi Yazıcıoğlu - Cavidan Aydın, Sinem Hürrem, "Keçeden Yapılan El Sanatları Ürünle
rinin Çağdaş Bir Yorumla Uyarlanması", Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçinde
ki Yeri Sempozyumu, 22-24 Kasım 1995, İzmir, K. B. Y: 1861, HAGEM Yayınları: 237, SeminerKongre Bildirileri Dizisi: 51, Ankara 1997, s. 303-307.
52 İrfan Ü nver Nasrattınoğlu, Afyon Folklorundan Damlalar-2, Aşık Matbaası, Ankara 1976, s.
16-20.
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v etlice ileri yere vu rarak dört dürüm teperler. Beş dakika süren her dürüm de, tepm e yönü değiştirilir. İlk dürüm de ileri doğru olan tepm e yönü, ikinci
dürüm d e ters çevrilir, tepilir. Ü çüncü dürüm öncesi keçe enine çevrilir, b ü k ü 
lür, iki tas su verilerek (ham am da su verilm ez), enine d ürülü r ve tepilir. Son
d ürüm de, keçe açılır, içi dışına çevrilerek, tekrar sulanır, dürülür ve tepilir.
D ört dürüm bir "y ığ" dır. Bir y ığ 'ın tam am lanm ası yaklaşık 20 dakika sürer.
O klavalam a keçenin-kepeneğin oluşm asına kadar devam eder.
K epeneğin pişirilm esinde, ikinci aşam a "k arıştırm a" dır; karıştırm ad a k e
pen ek açılır, ortasından ayrılarak, uçak gibi katlanır ve b ir kova sıcak su v e
rilir. Bu işlem de; bir kişi açılm ış olan kepeneğin bir u cund an basar, iki kişi
yanyana gelerek ayak parm aklarının uçlarım alt kısım ları ile vu rarak tep er
ler. Bir yığ (dört dürüm ) yapılan tepm e sonucund a kepeneğin uzam ası, kırı
şıklıkların giderilm esi ve ek yerlerinin içine gelerek iyice pişm esi sağlanm ış
olur. K epenekler birbirinden ayrılarak, teker teker, yarım yığ boyu nd an, en i
ne çevrilerek kapaklanır ve ikişer ikişer olm ak üzere ekibin tam am ı tarafın 
dan bir yığ kazığından ovulur.
K epeneğin pişirilm esinde üçüncü aşam a "tığlam a" dır. Ü stteki kepenek
d ürülerek iki başın dan üğlanır. Tığlam a, dürüm ün bilekle d irsek arasında te
pilm esi ile olur. İki başın dan tığlanan dürüm , her iki b aşın dan "d izlem ek "
adı verilen dizler ile bastırılarak yuvarlanır, bu arada, üstteki kepeneğin tığlanm ası sebebiyle, altta bu lu nan kepeneğin de kırışıklıklarının ü tülenm esi ve
düzlenm esi sağlanm ış olur. K epenekler ters yüz edilir ve aynı işlem tekrar
ed ilerek diğer kepeneğin de ütülenm esi ve kırışıklıklarının gideilm esi sağ 
lanm ış olur. D aha sonra om uzlara dizlerle bastırılarak etekler işlenir, çevrilir
om uzlar işlenir. Enine çevrilir, sırt tarafının iki başın dan işlenerek açılır ve
kepenek atılır. Aynı işlem ler alttaki kepenek içinde tekrarlanır. İşlem ler son u 
cunda iki kepenek aynı boyda ise eşitlenir, tesviye edilir, d ü zeltilir ve dikilir,
kepenekler farklı boylarda ise kısa ve küçük olanı dış tarafa g elecek biçim d e
sarılarak dikine gelecek şekilde konulur.
K eçenin pişirilm esinde, İkinci aşam a "oturarak ovm a" dır. O tu rarak o v 
m a aşam asında, dizleri üstüne oturm uş keçecilerin yerden ald ıkları keçe dürüm ünü, bacakları üzerinde dizlerden kasık hizasına gelinceye d eğin kollar
la bastırılarak yuvarlarlar. K asık hizasına gelen keçe d ürüm ünü kaldırarak,
kuvvetlice, dizlerinin önünde yere vururlar. Bu işlem , keçenin yün liflerinin
birbirin e girm esine kadar devam eder.
Lifleri birbirine geçen ve bir bü tü nlü k sağlanan keçenin p işirilm esind e
üçüncü aşam a "k arıştırm a" denilen keçenin düzeltilm esi ve tesviye ed ilm e
si işlem idir. Yere açılan keçe, sıcak su ile iyice ıslatıld ıktan sonra b ir taraftan
bir elle tutulur, diğer elin ayasıyla, olm ası gerekenden bü yü k-kü çü k, kalın ve
kırışık olan yerlere vurulur, sağa-sola kaydırılarak tesviye edilm esi, d ü zel
m esi ve kalın yerlerin, diğer yerlerle aynı kalınlığa gelm esi sağlanır.
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Tesviye edilerek düzetilm iş olan keçe, sıkıca dürüm y apıld ıktan sonra,
d ördüncü aşam a "k azık lam a" ya da bir başka deyişle "o k lav alam a" aşam a
sıdır. O klavalam a- k azıklam a aşam asında, sıcak su ile iyice ıslatılan keçe sıkı
bir biçim d e dürülerek, tekrar dizler ile kollar arasında basürarak, yuvarlanıp
yere vurularak, pişirm e işlem ine devam edilir.
Beşinci aşam a olan "d izlem e" işlem inde, ham am ın tabanı üzerinde, d ü 
rüm y apılan keçenin üzerinde, keçeci ustaları keçeyi dizleri ile bastırıp, yu 
varlayarak, ileri-geri getirip-götürerek keçenin sıkışm asını ve sertleşm esini
sağlarlar.
K azıklam a-oklavalam a ve dizlem e aşam alarında oluşan k ırışıklıkların
d üzeltilm esi ve keçenin son şeklinin verilm esi olan altıncı aşam aya "tığ lam a"
denir. Tığlam a da, kolların b ilekten dirseğe kadar olan kısm ı ile dizlerden k a
sık hizasına k adar bacakların üzerinde basürılıp y u varlan arak yapılır.53
Ç arşı ham am larında pişm e işlem i tam am lanm ış keçe işler, u staların y ı
k anm ası sonrasında, peştam ala sarılarak dükkanlara taşınır.
Yedinci ve son aşam a ise "d ik m e" işlem idir. Tığlam a işlem ind en sonra,
keçenin sararm asına neden olabilecek sabundan arındırılm ak için, rulo y a
p ılarak iyice yıkanır, sıkı bir biçim de dürülür ve b ir gece sü zülm ek üzere d i
kili bırakılır. K epenekler ağaç gövdesinden oyulm uş ve ortalarına bir tahta
u zatılm ış olan teknelere dikilerek bir gece süre ile sü zülm eye bırakılır. Ertesi
sabah, kepen ek askısına asılarak kurutulduktan sonra kullanım a hazır hale
gelen keçe, m üşteri m alı ise depoya, hazır mal ise satışa arz edilir.54
G ünü m üzd e klâsik keçe tepm e ve pişirm e işlem i terkedilm iştir. K eçe,
1960'li yıllard an sonra yaygınlaşan tepm e ve pişirm e m akineleri ile yap ıl
m aktadır.
Tarih içinde, ham am da pişirm e geleneği olan m erkezler ile bu m erkezler
de keçelik bölü m ü olan ham am lardan yazılı kaynaklardan saptayabild ikleri
m iz; İstan b u l - A tpazarı ve Yenibahçe'de bir kaç tane keçe y apılan ham am ın
olduğu, Bursa-D em irtaş H am am ı, E dirne-G azi M ihal Bey H am am ı, A fyonk arah isar-İm aret H am am ı, A laca H am am , Kadı H am am ı, Tabak H am am ı ve
M ürd ü m ek H am am ı, A fyonkarahisar ham am larınd a ayrıca keçelik bölü m ü
yoktur. K ü tah y a-P azar veya K azasker adı ile anılan H am am , Şengül H am a
53 A. Topbaş - M. Seyirci,Afyon Keçe Sanatı, ö n . ver., s.18-23.
AFYON, ADIYAMAN, AĞRI; Yurt Ansiklopedisi, (Türkiye, İl II Dünü, Bugünü, Yarını),
ciltl, Anadolu Yayıncılık A. Ş. İstanbul 1981, s. 314.
A. Topbaş -M. Seyirci, Keçecilik, 11. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildiri Özetleri, Kasım
1982, İzmir 1982, s. 21-23, 18-20.
Keçeci Yaşar Koca taş, 29 Temmuz 1998, Ar. A.TOPBAŞ, Afyonkarahisar .
İrfan Ü nver Nasrattınoglu, "Afyonkarahisar'da Keçecilik," Kültür ve Sanat, sayı 9, M art1991, İş Bankası Yayını, Ankara 1991, s. 50-53.
54 Y. Kocataş, 29 Temmuz 1998, Ön. ver.

590

MUSA SEYİRCİ - AHMET TOPBAŞ

mı, U şak -h am am ın adı verilm em iştir, Bolvadin-Eski H am am (keçelik b ö lü 
m ü yoktur), Şu h ut-V akıf H am am ı (keçelik bölü m ü yoktur), E d irn e-G azi M ihal Bey H am am ı, M erzifon- Çifte H am am , K onya -bazı kaynaklard a Sahipata H am am ı, bazı kaynaklarda ise Sultan H am am ı olarak geçen A h m et E fen 
di H am am ı, T ü rbe (Postind u z-K ü rk çü ler) H am am ı, A k şeh ir-M ey d an (Çukur-Şifa) H am am ı, Ş a n lıu rfa -S u lta n H am am ı'n a b itişik K eçeci H am am ı,
S a n d ık lı-S a b a h H am am ı (keçelik bölü m ü yoktur), B ire cik - M ah m ut Paşa
H am am ı, S iv e re k - ham am ın adı verilm em iştir.55

K EÇ E Y A PIM IN D A K U LLA N ILA N H A M M A D D E L E R
Kuzu, koyun, tavşan, deve, lam a, alpaka gibi hayvanların yünleri, at,
inek, kastor, lutr, kişm ir (K eşm ir keçisi), vigoni keçi, tiftik keçisi gibi hayv an 
ların kılları, jüt, ram i, keten, pam uk gibi bitkilerin lifleri, asbest gibi m ineral
ler, reyon, naylon, cam elyafı gibi yapay ürünler (A norganik elyaflar) keçe
üretim inde kullanılır.
K eçe yapım ında, çoğunlukla günüm üzde olduğu gibi, tarih boyu n ca
da çok ve kolay bulunm ası sebebiyle, konar - göçer hayatın çok önem li ve
kutsal bir unsuru olan koyunun yünü kullanılagelm iştir. İyi keçe kaliteli
y ü n d en yapılır. Yünün kalitesini; liflerinin inceliği, uzunluğu, türdeşliği, y o 
ğunluğu ve esnekliği belirler. Bu nitelikleri taşıyan yün, en kaliteli yün olup,
keçeleşm e özelliği en yük sek olan yündür. A ncak, en iyi keçe, haziranın son
haftası ile tem m uzun ilk haftası arasında (gün dönüm ünde) k ırkılan k uzu 
nun ilk ürünü olan ilk kırkım yünü nd en üretilenidir.

K EÇ E Ü R ET İM İN D E K U LLA N ILA N A R A Ç - G E R E Ç L E R
K oyunun sırtındaki yünün kırkım m dan b a ş la y a ra k , keçe haline g el
m esine kadar - kullanım sırasına göre - keçe yapım ınd a k ullanılan araç gereçleri şöylece sıralayabiliriz .
K ırkım M akası ( K ırklık) : H ayvanların üzerindeki yün veya kılı
kırkm aya (kesm eye), yay kirişine dolanan y ü n le rin , n akışlık renkli ham
keçelerin kesilm esinde ,kirli yünlerin pisliklerinin ay ıklanm asında kulla
nılır.
M akine : Tarak ve yün atm a m akinelerinden önce kullanılan, ahşaptan
yapılm ış, dem ir tırnaklı, sürtm e ile elyafları birbirin d en ayıran el ile ça
lışan basit bir araçtır .

55
Yılmaz Önge, Anadolu 'da XII. ve XIII. yy. Türk Hamamları, (Ankara Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi Doçentlik Tezi , 1978 Ankara), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlan, Önder
Matbaası, Ankara 1995, s. 27, 38, (319).
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Tarak m a k in e s i: Ç elik telli silindirlerden oluşan ve elektrik gücü ile
çalışan yün elyaflarını birbirin d en ayırarak yünün atılm asını sağlayan araç
tır .
H allaç y a y ı : Söğüt ağacından yapılır. H ayvan bağırsağınd an yapılm ış
ve kiriş (savraz' da denir) adı verilen bir ip ile gerilm iştir ,Yay g en işliği
ni bü yü tm ek için kalp şeklinde bir yay aynası ile kirişi tu tan bir k ös
tek kısm ı vardır . K irişin sü rtü nm ed en dolayı kopm arını önleyen ve sağrılık adı verilen deriden b ir parça ile yayın kirişinin ses verm esini sağ 
layan lam e - nam e adlı parça bulunm aktadır. B ir tahta tokm ak yardım ı
ile yünün atılm ası işlem ind e kullanılır. K eçecilerin d ışında bu yayı k u lla
nan kişilere hallaç denir.
H allaç T o k m a ğ ı: Sert ağaçtan (şim şir-ceviz) yapılm ış olup y aklaşık 1
- 1,5 kilogram ağırlığındadır. Yünün atılm asında, yayın kirişine v u rarak
h areket verir.
A s k ı : H allaç yayının ortasından bir ip ile b ağlan arak asıldığı yay biçim li
daldır. M eşe ağacından yaş iken eğilerek yapılan yay ince olup, 2-2,5 m etre
k adar u zunlu ktad ır . K ullanılış am acı yayın ağırlığının kolu y orm am ası için 
dir.
Yanbaş D eğneği: B ir m etreden az uzun olup orta parm ak kalınlığındadır.
Yapağının çırpılm asında, atılm ış yünü n toplanm asında, istif edilm esinde,
eğrilecek yünü n hazırlanm asında (kolçak yapılm asında) kullanılır.
K alıp : Sazın özünden - erkeğinden - kesilm iş parçaların, kazıl adı v e
rilen kıld an eğrilm iş ip ile örülm üş 2 X 15 m etre boyu tlarınd aki hasıra veri
len addır. K eçe yapım ında kullanılan en önem li araçür. B irb irine paralel ve
eşit aralıklarla dizilm iş 23 adet kazıldan oluşur.
K alıp deş (K alıpgeç - K alıpleş - H asır Ç ulu - H asır Şalı - Çul): Y ü nün
hasır üzerine serilm esinden sonra dövm e işlem ind e kalıbın çab uk y ıp ran 
m asını önlem ek am acıyla kalıp üzerine serilen keçe parçasıdır. G ünüm üzde,
bazı m erkezlerde, sentetik elyaftan yapılm ış dokum alar k u llanılm aktad ır .
Çul : K epeneklerde pişm e aşam asında kapaklam a sonrası, kapaklanan
bölü m ü n dışta kalan kısm ına sarılan 1.50 m .X 1.50 m boyu tların d a çuval (taliz) parçası, günü m üzd e çuval yerine naylon kullanılm aktadır.
K alıp İpi (B e n t): Tepm e ve pişirm e aşam asında hasır ve kalıpd eşin açıl
m am ası için sarılan ve b ir uçları düğüm lü olan kendir iplere verilen addır.
K alıbın üzerine ortadan başlayarak iki yana doğru sim etrik olarak sarılır
ve bağlanır.
Ç ubuk (S e p k i, S e p k e , Ç irpi-Ç ırpı Saçkı, Saçgı): Sert ağacın ince d al
larınd an 40 - 50 cm. u zunluğunda beş-on aded inin b ir elin parm akları b içi
m inde yanyana bağlanm ası ile oluşm uştur. K alıp üzerine yünün d üzgün ve
eşit m iktarlard a dökü lü p yayılm asında kullanılır.
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K alıp S ın ğ ı (K ollam a Sırığı - U zun A ğ a ç ): Yaklaşık iki m etre u zu n lu 
ğunda, yedi - on cm . çapında düz, silind irik bir sırıkür. Bazı m erkezlerd e k e
çenin pişirilm esinde, keçenin düzgün olm asını sağlam ak için keçenin o rtası
na y erleştirilerek kullanılır.
M etre: K eçelerin uzunluğunun ölçülm esind e kullanılan tahtad an y ap ıl
m ış bir ölçü aletidir.
K azan: N akışlık, benlik, top keçe adı verilen yarı oluşm uş (ham ) k eçele
rin değişik renklere boyanm asınd a kullanılır .
Ib rık -S til: K alıp üzerine dökülerek yayılan yüne su verm ekte kullanılan
kab.
R en d e: Sabunun küçük parçalar haline getirilm esi işlem ind e kullanılan,
teneke ve ahşaptan yapılm ış bir araçtır.
Süpürge (Saçkı - S e p k i) : Suyun, yünün her tarafına eşit m iktarda v eril
m esini sağlayan araçtır.
K isp e t ( îş D o n u - H am am D on u - P ır p ıt ) : Patiskadan, am erikandan v e
ya şeker çuvalından dizlere kadar uzun olarak d ikilir ve ham am d a keçe pi
şirilirken giyilir .
Tepm e ve Pişirm e M akineleri : D ört ayak, içine keçe kalıbının kon u ld u 
ğu yatak ve yatak içindeki keçe kalıbını döven koldan oluşur. E lektrik
gücü ile çalışır. Pişirm e m akinesind e ayrıca sıcaklığı sağlayan sıcak su kaza
nı ve bu kazand an çıkan sıcak suyu ya da buharı yatak etrafınd a d olaştıran
borulardan oluşm uştur. K onya'd a farklı olarak ısı kaybını ön lem ek için pişir
m e m akinesi bir cam ekân içine alınarak, âdeta küçük bir keçe ham am ı olu ş
turulm uştur.
T o k m ak (Tokaç) : Sert ve dayanıklı ağaçtan yapılır. K ü çü k saplı olup,
yassı prizm atik gövdelidir. K eçenin pişirilm esinden sonra keçenin d ü zelt
m e (karıştırm a) ve sabundan arıtılm a işlem inde kullanılır.
K e p en e k B ıçağ ı : N orm al bıçak biçim inde olup, ellik (kabza) kısm ı kalın
ve kuvvetli, ağzı keskindir. K epeneğin yakasını, önünü ve eteğini açm ada
kullanılır.56

56
A. Topbaş - M. Seyirci, "Keçecilik ve Batı Anadolu'daki Bazı Keçe Merkezleri", II. Ulusal
El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 1982 İzmir, s.338; A. Topbaş - M. Seyirci, "Keçe Sanatı ve Af
yon'da Keçecilik", Beldemiz Dergisi, A. B. Y. O. Ocak-Şubat-Mart 1987, savı 9, Afyonkarahisar
1987, s. 10-12, 45.
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K U LLA N IM A LA N LA R I VE K EÇ E Ç EŞİTLER İ
Tarih boyu nca üretilen keçe türleri ;
Ala, (N ak ışlı-N ahaşlı, Taban-D aban, Yaygı, Yazgı, Sergi - Serm e, Yer)
K eçesi, K eçe H alı: Evlerde, çadırlarda, alacık veya top ak evlerde yere serile
rek kullanılan desenli, d eğişik boyutlarda olan keçelerdir. En çok üretilen ke
çe çeşitidir. Ü zerinde bu lu nan her bezem enin ayrı ayrı adı vardır. M odellere
göre ad alm ışlardır.
Bebe (K undak) K eçesi; Kırsal kesim de kadınların herhangi bir işle ilgi
lend ikleri sırada bebelerini sırtlarına sarm ak için kundakladıkları, y aklaşık
100 X 100 santim etre boyutlarında, desenli keçelerdir.
P ala; B ezem esiz olarak yapılan ve yer yazgısı olarak kullanılan düz keçe.
M ak et (Sedir, K ış, M isafir, ev) K eçesi; Sedirlere serilm ek üzere ince uzun
olarak yapılm ıştır. N akışlı veya düz, tiftikli veya tiftiksiz olanları vardır.
Yolluk K eçe; G enellikle hollerde yere serilm ek üzere ince uzun o larak y a
pılm ış olup nakışlı veya düz, tiftikli veya tiftiksiz olanları vardır.
O cak Başı (M inder, O turm a - O turak, Sandalye) K eçesi, Sandalye M in 
deri: Kare form lu olup, desenli - desensiz, badem li - bad em siz o larak yap ıl
m ış olanları vardır. G enellikle, yayla ve bağ evlerinde ocak başın d a otu rm ak
için kullanılır.
R ak iye Seccâde: K ıbrız keçesinden yapılır, sırm a, ipek ve kılap tan ile d i
val tekniğinde süslenm iş olarak yapılm ış olanları vardır. R akiye seccad eleri
nin yününe, güve yem em esi ve daha beyaz olm asını sağlam ak için bir m ik
tar pam uk ilâve edilir. D aha uzun d ayanm asını sağlam ak için ise alt kısm ına
pam uklu bezd en bir astar dikilir.
Seccâde, N am azlık, N am azlağı: G enellikle m ihraplı olarak yapılır. B a
dem li veya tiftikli olarak yapılm ış olanlarla, "abani" adı verilen sim , sırm a,
gelin teli, ipek işli olanları vardır.
Saf (Sıra M ihraplı) Seccâde ; C am ilerde kullanılm ak üzere yan yana b ir
den fazla m ihraplı olarak yapılm ış yer keçesidir.
İdol, T öz, O ngun, K eçe H eykelcik: Tü rk boylarınd a atalarına saygı için
yapılan ve ataları sem bolize eden keçeden heykelcikler. G ünüm üzd e yap ıl
m ası terk edilm iştir.
Yatak K eçesi: Siyatik, lum bago, rom atizm a gibi soğu k ile ilgili adale h as
talıkları ve om urgalarınd an rahatsız olanlar tarafından, yatak üstüne, çarşaf
altına serilerek kullanılan desensiz,kalın keçelerdir.
Yorgan: Yatak keçesinin kullanıldığı yerlerde aynı am aca y ön elik k ullan ıl
dığı gibi, örtü nm ek için de kullanılır.
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Y astık: G öçerler tarafından kullanılırdı, ancak günü m üzd e yapım ı b ıra 
kılm ıştır.
Yük (Y üklük) K eçesi, K eçe Ö rtü; G öçerlerin göç sırasınd a eşyaların y ağ 
m ur ve tozdan korunm ası, obada ise çadır - top ak ev - alacıkta, kışlakta ise
ev içinde yığın yapılan eşyaların üzerine örtü lerek dağınıklığı saklam ak
am acı ile kullanılan desenli veya desensiz keçelerdir.
K am yon K eçesi: Sebze ve m eyve yüklü kam yonların y üklerinin sıcaktan
ve soğuktan daha az etkilenm esi için brand a yerine kulland ıkları düz b ü 
yük keçe örtüdür.
K epenek: Ç obanların dağda-kırda soğuktan ve yağıştan korunm ak için
giydikleri önü açık, kolsuz keçe giysidir. Bazı yörelerde başlıklı, bazı yöreler
de başlıksız, bazı yörelerde dikişli, bazı yörelerde dikişsiz olur. Kırda ço b a
nın vazgeçem ed iği yatağı, yorganı, m inderi görevini gören bir giysidir. B o y 
ları, kilogram ları ile belirlenir : 3-4 kg. en küçük boy, 5 ve 6 kg. orta boy, 7 -8
kg. bü yü k boy dur.
K ebe, A ba: Y ün ya da tiftik gibi hayvansal elyaftan , keçeleştirm e y ön te
mi ile elde ed ilen dokusuz kum aş, kalın keçe, elbise yapılan keçe.
Yelek-H ırka: Avcıların soğuktan korunm ak için dikişsiz, önden yarm alı
ve kolsuz özel yaptırttıkları keçeden giysidir. Eskiden d ervişlerin giydiği h ır
k alarda keçed en yapılırdı.
K eçe P antolon, K eçe palto: K eçeden yapılan giysileri sayabiliriz. G ü n ü 
m üzde kullanılm am aktadır.
Başlıklar: B aşa giyilm ek için yapılan , birinci tepm eden sonra özel k alıp 
larda pişirilen ve bir çok çeşidi olan giysilerdir (Bakınız; Sözlük bölü m ü n d e
K ülâh m addesine).
K uşak: A ğır iş yapanların bellerinin direncini arttırm ak için, bellerin d en
rahatsız olanların ise soğuktan korunm ak için kulland ıkları ince, uzun keçe
dir.
D olak: Soğuktan korunm ak için ayak bileğind en dize kadar ayağa sarılan
dar, ince ve uzun yapılm ış keçelerdir. G ünüm üzde üretim i yapılm am aktadır.
Yam çı: Yağm urda başa giyilen kısm en om uz ve sırtı örten , at geleneğini
d evam ettiren köylerim izd e saçaklı veya düz olarak yapılan bir çeşit y ağ 
m urluktur. G ünüm üzd e üretim i yapılm am aktadır.
Ç izm e: A skeriye için üretilirdi, tabam da keçe olup, diz ü stü ne kadar çı
kar. G ünüm üzd e üretim i yapılm am aktadır. Tarih boyu nca çokça üretilm iştir.
A yakkabı: Ç izm e gibi yapılır, ancak kısa konçludur. G ün ü m üzd e ü reti
m i yapılm am aktadır.
Ç orap: Çarık, çizm e, yem eni gibi ayakkabıların içinde g iyilm ek üzere in 
ce keçed en yapılm ıştır, ancak günüm üzde üretim i yapılm am aktadır.
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Taban (M est-A yakkabı) K eçesi: Ayağı sıcak tu tm ak için, ayakkabı içine
k on u lm ak üzere taban ölçüsü nde kesilm iş keçelerdir. H alk arasında ay akk a
bı sobası da denir. Elan üretim i yapılm aktadır.
B ellem e, Ter K eçesi, Terli, Teyelti, Teğelti, H a ş a : A t, bey g ir sırtında, eyer
altında, eyerin hayvanın sırtını vurm am ası ve teri alm ası için k ullanılan k a 
lın keçelerdir.
K oşum keçeleri: Saraçlar tarafından koşum yapım ınd a kullanılan k eçe
ler.
Fayton Bellem esi: Faytona koşu lan atların üzerine süs için atılan ,d esen 
siz, tiftikli keçelerdir.
K aroça Bellem esi: Faytona koşulan atların b ellerine konan tiftikli k eçe
lerdir.
M erkep (Eşek) G ötlüğü: M erkep palanının arkasına dikilen ve hayvanın
sağrısını koruyan düz, badem li (kertikli - kırpm alı) veya tiftikli olarak y ap ı
lan keçeye verilen addır.
S em er keçesi: At, katır, eşek sem erlerinin altın konulan düz keçelere ve
rilen addır.
K ertikli (K ırpm alı -Badem li) Eyer K eçesi: Eyerin üzerine g eçirilen ve
atın sağrısını örten bad em süslem eli keçelerdir.
G eçm e K eçe (Saraçlı Eyer K eçesi): Eyerin üzerine geçirilen ve atın sağ rı
sını örten ön ve arka haneleri ile kenarlarına deri geçirilm iş (saraçlanm ış) d e
senli veya desensiz keçelerdir.
Saçaklı Eyer K eçesi: Eyerin üzerine geçirilen ve atın sağrısını örten tiftik
keçisi kılları ile süslenm iş keçelerdir.
D eve K eçeleri: D evelerde havudun altına kon u lm ak üzere yapılan k eçe
lerdir. H avud un üstündeki yükü korum ak için örtü olarak kullanılan k eçe
lere ise "içilik " denir.
Top K eçe, İnce K eçe (K ıb n z K eçesi): R enkli veya renksiz olur. Sem erciler
ham ut, havut, sem er yapım ında, saraçlar koşum takım ı yapım ınd a ku llan ır
lar.
M atara K ılıfı: Suyu soğu k tu tm ak için m atara üstüne d ikilen ince keçe
koruyucular olup, askeriye için üretilirdi. G ünüm üzde yapım ı bırakılm ıştır.
D uvar K e çe si: D ayanm a K eçesi de denilen ve resim lisi de olan bu tür ke
çe A fy o n k arah isar'd a ilk kez Penayecioğlu R ecep Y ILA N LI tarafından y ap ıl
mıştır. K ırsal kesim de, köy konaklarında, kahvelerde ve eski tip ticareth an e
lerde patronun oturduğu sed irin d uvara gelen kısm ına çakılır. Soğuktan ko
ruduğu gibi kullanıldığı odaya estetik açıdan bir g ü zellik verir.
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Tablo K eçeler: R esim sanatçıları tarafından yapılan sanat eseri keçelerdir.
Sırm ak: D eğişik renkteki keçelerin birbirine uygun olarak kesilerek yanyana , d esensiz düz keçe ya da b ir bez üzerine aplike tekniğind e dikilm esi
ile yapılan keçe yaygı türüdür.
K apı, Pencere K eçesi: Saraçlı olup, soğuğun girm esini önlem ek am açıyla
kapının veya pencerenin dışına ya da içine tüm açıklığı örtecek biçim d e asıl
m ak üzere yapılm ış kaim keçelerdir. O sm anlı İm paratorluğu dönem inde
(XIX. yy. ile XX. yy. başlarında) A fyo n k arah isar'd a her evde kullanıldığını
şer-i m ahkem e kayıtlarında görüyoruz.
Ütü, Yazm a Tezgahı K eçesi: Ütü m asası ve yazm a tezgahı ü stüne d ü z
gün ve baskıya olanak veren yum u şak-sert satıh elde etm ek için y apılan k a
lın keçelerdir.
Süt K e ç e s i; K aynatılm ış sütün korunduğu kazan, tencere gibi kabların
üzerine toz girm em esi ve geç soğum ası için kapatm ak üzere k ullanılan keçe
lerdir.
Tandır K ebesi - K eçesi: Tandırın çabuk soğum asını ön lem ek için tandırın
üzerine örtülen kalın keçelerdir.
S ü z e k ; Şarap ve pekm ez süzm ede kullanılır,A m asya.
Paspas K eçesi: Kapı önlerinde ayakkabıların çam urunu, tozunu alm ası
için kullanılır. G ünüm üzd e yeni yeni yapılm aya başlanm ıştır.
A fyon Ç uvalı - Şah K ıb n zı: G ünüm üzden çok önce haşgeş-haşhaş çu val
ları, eroinin ham m addesi olan afyon- haşhaş sütü topakları ve cehri to h u 
m unun, sıcak-soğuk ve rutubet-nem -su geçirm ediği için yu rt dışına g ön d e
rilm esinde kullanılan, dikişsiz olarak yapılan keçe çuvallardır.
K ar Ç uvalı: Kışın karlıklarda biriktirilen karın, yazın yerleşim yerlerine
taşınm asında kullanılan keçe çuvallar.
Torba: G enel olarak göçerler tarafından erzak ve eşya koym ak am acıyla
kullanılan keçe torbalardır. Ç obanlar kıra çıkarken azık taşım a ve saklam a
işind e kullanırlar.
Kap Torbası: G öçerlerde kap-kaçak ve çatal-kaşık konulan keçe torba.
H eybe: İki gözlü olup kırsal kesim de kullanılırdı, ancak günü m üzd e y a 
pım ı ve kullanım ı bırakılm ıştır.
Turluk, K eçe Saçaklar: A nad olu 'd a Türkm enlerce, O rta A sy a'd a T ü rkler
ce kullanılan, daire tabanlı ahşap iskeletli, oba, keçe ev, topakev, derim evi
gibi adlarla anılan sökülüp taşınabilir nitelikteki b arın akların ü stünü örtm ek
için kullanılan keçeler ile topak ev içinde kullanılan süs saçaklar.
A lacık K eçesi: Yaylalarda fakir Türkm en aileler tarafından kurulan, ah
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şap iskeletli, d ikd örtgen plânlı ve tonoz çatılı sökülüp taşınabilir nitelikteki
barın akların üzerini örtm ek için kullanılan keçelerdir.
Sanayi K eçeleri: K eçe, sanayide hem en hem en her alanda kullan ılm akta
dır. Ö rnek olarak; preseli keçeleri, yağ keçelerini, filtre keçelerini, nikelaj p ar
latm a - cila keçelerini, yalıtım keçelerini, silind ir keçelerini, zım balı keçeleri,
y atak keçelerini, conta keçelerini, konveyör keçelerini, kurutm a keçelerini,
top ve m erm i tapa keçelerini, izolasyon keçelerini (binalarda d uvar araların 
da, cam i kubbelerinde, arabaların göğüslerinde) sayabiliriz. A ncak, sayılan
bu keçe çeşitlerinin çoğu, keçe fabrikalarında üretilm ektedir.
H ediyelik Eşya - Turistik Eşya: G ünüm üzde b ir arayış ve çıkış yolu o la
rak; saç bandı, kemer, sigaralık, nazarlık, cüzdan, ceket, göm lek, terlik, patik,
çanta, paspas, servis altı, bere, m inyatür kepenek, torba, kese, bard ak altı vb.
keçe eşyalar çeşitli m erkezlerde yapılm aktadır.57
Sonuç olarak, bir çok m erkezde bu lu nan keçeciler çarşısı, keçecilerin tü r
lü nedenlerle azalm ası sonucunda, önce keçeciler sokağına dönüştü. Sonra
da rant nedeniyle keçeci dükkanlarının bir bir ortadan kalkm ası, keçelik b ö 
lüm ü olan h am am larının kapanm asına, özel olarak yapılm ış keçeci h am am 
larının da yıkılm asına ve keçeciliğin tüm üyle silinm esi noktasına gelinm iştir.

57 Bkz., dipnot 56.

