BOGAzi<;i YALILARI

ABDiJLHAK ~iNASi
•
HI SAR

KKTC

Y AKIN DOGU UNiVERSiTESi

FEN - EDEBiYAT FAKULTESi

TURK

nn.t VE EDEBiYATI

BOLUMU

FULYASAVANT
IV C SUBESi
950304

Tezin Damsmam: Do.;. Dr. Biilent Y orulmaz

Lefkosa/Krbrrs

Haziran 1999

Icindeldler

- ••••••••...••.....•.•.•.••.•.•••..•..••••••••••••••.•.•••••••.•.•.•..•..•..••
On.siiz

3

Giri~ .........•..•.........•.•......•.........•.................•..................

4

Y azarm hay a ti

6

Kihk kiyafet ile ilgili unsurlar .....•..•.•...•.....•.....•.•.....••...........•..............
11

Kihk ktyaf etle ilgili unsurlarm aeiklamasr ..••••.•.....••...••••....•..... 13

Vasita ile ilgili unsurlar

21

Vasrta ile ilgili unsurlarm aeiklamasi •.....•.......•....•..........•.......

23

Gen el indeks ...............•...•••.•.....•.•.......••....•....••.•..•...•.••.•••.

25

Kaynakea ..........................•......•......................................

28

)

Onsoz

Bu bitirme tez cahsmasr Yakm Dogu Universitesi Fen - Edebiyat
Fakiiltesi Tiirk Dili ve EdebiyatI bdltimil Yeni Tiirk EdebiyatI
kapsamr dahilinde yapdnnsnr,
Bu eahsma ile Abdiilhak Sinasi Hisar' m Bogazici Yahlarr, adh
romanm Arahk 1954 tarihli baskisr ayrmnh olarak incelenmistir.
Bu kapsam icerisinde bilinmeyen kelimeler crkartihp tahlil
edilmistir,
Bu cahsmada beni ydnlendirilen

her tiirlii yardun ve elestiriyi

esirgemeyen bitirme tezi damsmamn
tesekklir ederim.
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Doe, Dr. Biilent Yorulmaz'a

Giri~
Bogazi~i Yahlarr' nda yazar icinde dogup biiyiidiigii
Rumelihisarr' ndaki kendi yahlarr ile, sik sik gidip geldikleri Kanhca'
daki yegenlerinin yahsi etrafmda II. Abdiilhamid devri yahlarmm ic
diinyalanndan ve burada yasayan insanlardan bahsediyor.
Y ahlara tarihi ve estetik bir gozle bakmaktan eok, onlari cocukluk
hanralarunn 1~1g1 altmda canlandrrilan yazar, daha fazla, yahlarm
iclerini dolduran gecmis zaman esyalarryla, mfinevi cehrelerini
meydana getiren insanlar ve bilhassa kadmlar iizerinde durur.
Yazara gore Bogazici' nde teneffiis edilen manevi hava, insan ruhunu
saran biitiin pislikleri temizlemege kafi gelir. Burada hayat oldukca
sessiz ve derinden ya~and1g1iein, aksamla birlikte ~okiiveren hiiziin
saatleri dismda, zaman mefhumunun adeta hie farkma vardmaz.
Yazarm cocukluk diinyasrm biiyiileyen Kanhca' daki yah ve bu
yahda yasayanlar ise, ashnda, biiyiik medeniyetimizin hasmetiyle,
Bogaziei' nde yasayan tarihin hirer semboliidiir. Aile fertlerinin
hepsini yash kadmlarm meydana getirdigi bu yah halkma hayata
baglayan tek bag, din disiplini, ahiret inaner ve icinde yetismis
olduklari medeni iisliiptur.
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Bogazi~i' nin derin ve ruhlarr olgunlasnran

ikliminde

biiyiim iislerdir.
Bogazici' ode mevcut miiesses nizam hayatm her kdsesinde
oylesine sinmistir ki, ermeni ve diger misafir yabanci kadmlarm
sandal gezintilerine carsaf giyerek, yabancr erkeklerin,

mesela Pierre

Loti' nin iki cifte bir kayak icinde basma fes ge~irerek geldikleri
goriiliir. Kanhca' daki yahda kii~iik Abdiilhak Sinasi' yi biiyiileyen,
masala benzeyen ve tek basma hayale dahnabilen

bir eski zaman

odasi vardir. Kii~iik cocuk, ge~mi~ zamanla ilgili hulyalara dalmak,
kaybolan zamanm icinde dolasmak istedikce, yalmz basma bu
havuzlu odaya kapamr, Eski zamanlarr diisflnmek, kaybolan
hanralarm ruyasuu yasamak ahskanhgmm

yazarda bdylece daha

cok kii~iik yaslarda baslanns oldugunu goriiyoruz.
Yazar, kitabm" Yikilan Yah" boliimiiyle, yaldarla birlikte hicbir
acnna duyulmaksizm

yok edilen, sanlan ve dagmlan bir medeniyete

kendince bir agrt yakar. Abdiilhak Sinasi Hisar'm "Bogazi~i
Y ahlari" adh eseri iizerine eahsmam, uzun siireli bir cahsma
olmasma ragmen cok zevkli ve bilgi verici bir cahsma olduguna
inamyorum

Bogazici yahlari cok giizel akrer bir iislupla tasvir

edilmistir, Okunmasi rahat bir romandir, Yazar Bogazi~i
manzarasun tasvirleriyle adeta gozler oniine seriyor.
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ABDULHAK ~iNASi HiSAR
(1888 - 1963)
istanbul' da ( Rumelihisarr ) dogdu, Sinasi ile Abdiilhak Hamit' e
hayran olan babasi, ona bu iki sairin isimlerini birlestirerek
vermistir: Abdiilhak Sinasi,
Galatasaray Sultanisi' ni bitirdikten sonra Paris' te Ecole Libre
Des Sciances Politiques' te okudu. ( 1905 - 1908 ) Paris' te ogrencilik
ydlarmda Gene Tiirkler' in siyasi toplanttlarma kanldi, Unlii
Fransiz yazar ve sairleriyle ( Maurice Barres, Jean Moreas, Emil
Faguet ve Anatole France ) tamsn, Fransiz ogrenci derneklerinde
iiye olarak bulundu.
1908 de yurda donerek 1928 e kadar bazi yabancr sirketlerde
cahsn, Daha sonra Hariciyeci olarak, yurt ici ve yurt d1~1
memurluklar yapn, 1948 de istanbul' a ddndiikten sonra yalmz
eserleriyle mesgul oldu.
Omiir boyunca evlenmemis olan A. Sinasi, cocukluk ve genclik
ytllarm1 Bogazici' ode gecirmistir, Candan bagh olarak bireok
eserlerine cevre ve konu edindigi Rumelihisarlarr' ndaki yahlarr,
1918 de yaznnsnr. Yazar 1948 den sonra, omriinii Cihangir' de
gecirmistir, A.Sinasi Hisar 3 mayis 1963'te vefat etmistir,
6

Abdiilhak Sinasi Hisar varhkh ve kiiltiirlii bir aileden gelmis ve
oyle bir ortamda yetismistir. Huzur, diizen ve incelik dolu bir
cevrede ge~en cocukluk ysllarr, biitiin eserlerinin kaynagidir.

Sinasi, Fransiz edebiyatmda derin bilgi sahibi oldugu kadar, Tiirk
edebiyatmm eski yeni biitiin safalarun da yetki ve zevk ile
benimseyip anlatan bir yazardir. Eski siirimizin cok giizel nnsra ve
beyitlerini topladigr Ge~mi~ Zaman Olur Ki. .. adh bir siir giildestesi
vardir. Dostu ve hayram oldugu Ahmet Hasim, Yahya Kemal, Nigar
Hamm, Mehmet Rauf ve Pierre Loti' ye dair en giizel yazi ve
eserlerden bir kisnn, A. Sinasi' nin kaleminden ciknnsnr.
Sinasi' nin sosyal gorii~leri: " Milliyet~ilik" kelimesiyle
ozetlenebilinir. Nitekim oliimiinden sonra Diinya gazetesinde ( 31
Mart - 12 Nisan 1967 ) yaymlanan hatrralarma " Bir Milliyeteinin
Not Defteri" adun koymustur,
Hisar, Makale, Habra, Roman, Biiyiik ve Ktietik Hikaye,
Monografi tiirlerine girebilecek yazdar ve eserler vermistir.
1921 den beri ( ilkin Dergah dergisinde) yazd1g1Makale' lerinin
~ogu edebiyat ve sanat iistiinedir. Bunlar gazete ve dergilerde
kalnnsnr.Monografi ve inceleme yazdan' nm bir kisnu kitap halinde
eiknns, bir kisun ise istanbul ve Pierre Loti ( 1958) Yahya Kemal'e
Veda (1959) Ahmet Hasim Siir ve HayatI ( 1963 )adh eserler
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olmustur, Bunlar hirer kuru inceleme eseri olarak degil, hanra
eesnisinde yazunnslardtr.Abdtllhak

Sinasi' nin romanlarmdan sonra

en onemli eserleri " Bogazi~i Medeniyeti" etrafmda yazdm~
hanralardir, Bogaziei Mehtaplarr ( 1943 )Bogazi~i Yahlarr ( 1954)
Ge~mi~ Zaman Kdskleri ( 1956) adh kitaplardan toplanan bu
hanralar, bir baknna, altmis yd onceki istanbul hayatlarun

bir

romam, ayrrca Bogazi~i' nde en yiiksek derecesine ulasnus killtiir,
yasama ve tabiat giizelliklerinin yorumlarr, tahlil ve tasvirleri
sayilmahdir.Bu eserler yahlart, mehtaplari, saz alemleri,
sehrayinleri, iinlii ve iinsiiz kisileri, pasalari, beyleri, usaklari, tiirlii
kadm giyimleri, hayat anlayislarr ve yahlarm i~ diizeni ile tasvir ve
tahlil edilen Bogazi~i, en fazla sahsiyet ta~1d1g1 bir zamanda, yani 20.
yiizyd baslarmda ele almnnsnr. Her ~ey bir" geemis zaman" havasi
ieinde, bir masal edasmda verilmistir, Yazarm mutlu eocukluk
dunyas) ieinden, hie bozmaksmn ~Ikard1g1tasarilar, duyuslar ve
hayaller, eekici bir iisliiba biiriinmii~tiir. 0 alem eocuklugunda
yasamamis ve duymanns olanlarm dikkatinden kaeabilecek
bambaska ve derin bir gozle, semt ve manzaralarlarm bas
dondiiriicii lezzetini bize sonar. Bir sanat biiyiiciisii gibi, eevre ve
insanlarm, yalmz giizel ve hayali yanlarmr gosterir.
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Abdiilhak Sinasi Hisarr' 10 Roman veya Biiyiik Hikaye denebilecek
ii~ eseri vardir: Fehim Bey ve Biz ( 1941 ), Camhcadaki Enistemiz
(1944 ), Ali Nizami Bey' in Alafrangahgr

ve Seyhligi (1952).

1921 den beri yazilarr cikan A. Sinasi, asil iiniinii bu romanlarla
(bilhassa 1942 C.H.P Roman MiikafatI' nda derece alan Fahim Bey
ve Biz) kazannusnr. Almanca, Fransizca ve baska dillere de cevrilen
Fahim Bey ve Biz' den sonra A. Sinasi Hisar, Tiirk roman yazarunn
en biiyiiklerinden

biri sayilnnsnr, A.Sinasi Hisar' m romanlarma

belki tahlil ve dtlsilnce romam denebilir. Fakat onun eserlerini,
bildigimiz roman eesitlerini birine katmak zordur. Al~tlm1~
romanlardan apayri bir teknik ve tahkiye tarzr denemistir,
Ruh ve madde tahlillerinde biiyiik ustahgi olan A. Sinasi,
edebiyatnmza

izlenimci ( impressioniste)

romanm en giizellerini

kazandmmsnr,

Sinasi' nin romanlari, bashca bir olay etrafmda toplanamaz.
rub tahlillerini meydana getiren kii~iik ve karmasik vakalardan
kurulur. Hasim'e gore Romanda, esas vaka degil, salus, muhit,
cemiyet, hayat, his, ve fikirleridir. Vaka, bunlarr duyurmaya
yarayan ayrr bir vasrtadir.
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Ince

A.s. Hisarr'

Ill

roman kahramanlarr, cok yiizlii, cok hiiviyetli

kisilerdir, Herkese, bazen akilh, bazen deli goriiniirler. Kuruntulu,
cekingen, hayalperesttirler. Asm ve tuhaf tasardar pesinde omiir
gecirirler,
Abdiilhak Sinasi, kahramanlarma, istedigi kahbi, dii~iinceveya
egilimi vermek isteyen degil, tersine onlarm karakter ve meyillerine
uymaya cahsan ozlii bir romancrdrr, Ciinkii insam anlatmak zor bir
istir, 0 kendine bagh robotlar yapmaktan sakmnnsnr, Bu yiizden,
kisilerinin i~ ve dis davramslarma bagh kalmis, onlarr dikkatle
inceleyip kendi tasavvurlarnn da katarak yazmayr tercih etmistir,
Sinasi, romanlanna eevre olarak, altnns yd dnceki istanbul' un
Camhca, Adalar, ve Bogazi~igibi hem zengin hem deniz kryisma
(veya yakmma) dusen hem sahsiyetli, hem de Tiirk muhiti olan
semtlerini secmistir. Cevreyi tasvir ederken kendi duygu ve
hayallerini katmaktan geri duramaz. Panteist ( mutasavvuf) bir
bakisla siizdiigii manzarayr ve nesneleri, eokluk, canh varhklarnns
gibi ele ahr. Cevrenin insan duygularmdan ayrdamayacag1na
inannnsnr, Zaman ise A.Sinasi'nin romanlarmda bir kahraman
( yasayan bir kisi ) gibidir.
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Kd1k Kiyafet ile ilgili Unsurlar
A
Apulet
Atlas Kusak
Ayakkabi

22
26
65

C
Carsaf

48,52,75,96

Cepken
Corap
Cuba

26
26

26

D

Diigiin esvabr

48

E

Elbise
Esvap

26
65

F

Ferace
Fes

12,16,48
26,52,53

G

Gomlek

26

H

Hind sah
Hotoz

21
96, 97, 111

K
Kum as

85

11

Kurdele

96

p
Pe~e

48,96

R

Redingot

52

s
Sargi

75

s
Sal
Salvar

12
26

y

Yasmak
Yemeni

48,97
26
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KILIK KIYAFET iLE

u.cn.t UNSURLARIN

A<;IKLAMALARI
ATLAS: Hindistan' da dokunmus alnn ya da ipek islemeli, eieekli,
eizgili dilz ipek kumas, Atlas, ipegin kendine has parilnsuu en iyi
yansrtan dekumalardandir,

Genellikle dilz renkte olur. iki tilr Atlas,

dokuma vardir, Atki ipekleri sakh kahp, ~ozgil ipeklerinin tamann
kumasm yilzilnden kahrsa ~ozgil atlasi, atki ipeklerin tamann
kumasm yilzilnde kahrsa atkr atlasi aduu ahr. En eski dokumalardan
olan atlasi, doku yerinin Hindistan oldugu one silrillilr. Atlas,
Osmanh sarayr giyiminde onemli bir yer tutuyordu.

<;EPKEN: Cuhada yapilnns ve gomlek ilstilne giyilen uzun kollu
giyecek.

<;UHA: Ince, stk ve tiiysilz olarak dokunan elbiselik ve do~emelik
yilnlil kumas.
Osmanhlar devrinde istanbul, Bursa, Sam, Edirne ve Selanik'
te euha dokuyan fabrikalar vardi, Bu fabrikalarda euhalar 7 renk
ilzerine dokunur, cins ve desenlerine gore poturlu, mor, miski, gibi
adlarda amhrdi,

13

Esvap: Giysi, elbise

Ferace : 1. Kadmlarm disarr cikarken giydikleri kollu, uzun ve
genellikle bol, mantoya benzer iistliik.

2. Ilimiye snnfmdan olanlarm giydigi bir tiir binis ( ulema feracesi de
denir.)

3. Ferace somur kiirk, yakasma ve onlerine somur kiirk gecirilmis
ferace, boyu, ayak bileklerini drteu, uzun kollu ve genis bir rob ve
arkaya ddktllen, ddnemin modasma gore biiyiiyiip kii~iilen geni~ bir
yakadan olusuyordu, Genellikle euha ya da softan yapihnakla
birlikte 19.yy' da fantazi kumaslar da kullandmaya baslandi, Boyun

cevresi ve onleri eesitli serit ve dontellerle siislenir, asil ozelligini
bahriyeli yakasma benzeyen ve iizeri giyenin ekonomik durumuna
gore cesitli bieimlerde bezenen yakasi olu~tururdu. Bu yakamn bazi
dbnemlerde pelerin gibi yerlere degin uzandig; ve siislenmesinde

asmhga kacddigmdan devlet tarafmdan nizamnameler ~1kartdd1g1
bilinmektedir. Genellikle koyu renklerden yapdmakla birlikte bazr
donemlerde al, giilkurusu gibi parlak renklerde moda olmustur. Her
kesimden kadmm kullandigt bu iistliik, mutlaka yasmakla birlikte
giyilirdi. ilmiye sunfmdan olanlarm ferace giymeye ba~lamas11848'
de yapilan riitbe degi~iklerden sonradir.
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Ferace osmanh saltanatin1n sonuna degin kullandm1~tir. Bu tiir
feracelerin bedeni ve kollart cok geni~ olur, res mi torenlerde
giyilenleri sirma ile i~lenirdi. Y akasma ve oniine kiirk ge~irilmi~
olanlarr da vardir. Genellikle ~uhadan yapd1r, gen~lerin giydigi

feracelerin kollarr daha kisa olur, boyuna kisa ve geni~ bir yaka
eklenirdi. Kol kenarlari ve yaka sirmayla i~lenirdi. Tanzimat
doneminde once bu tiir feraceler sarayda da giyiliyordu.

Fes: Kirmiz1 ~uhadan yapdan, piiskiillii ya da, kesik koni bi~imli
ba~bk.
• Fes ibigi, fesin tepesine acilan, kii~iik delige yer\e~tirilen 2- 2.5 cm
boyunda, ince boru bi~imli parca
• Fes kahbi, fesi ~ekilendirmek ya da diizgiin durmasun saglamak
amac1yla kullarulan, cesitli ol~filerle gore yapilnns kahp.
• Fes piiskiillii , fesin tepesine tutturulan ipek yada ibrisimden
yapilnns piiskiil.
• Fes renkgi, koyu kirmm, sarap rengi.
• Fes tablasi fesin tepesini orten yuvarlak kisun,
• Dal fes, iizerine sank sardmadan kullandan fes.
•

Fabrika kahbi fes, kahba sokulmadan kullamlan fes.
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• Fino fes, kii~iik boyutlu fes.
• Gecme fes, kulaklan ortecek bicimde giyilen genis kaph fes.
• Hafiye fesi, Abdiilhamit II. Doneminde kullamlan nar ~i~egi
renkli fes,
• Sihk fes, Avusturya' da yaptlan bir tiir fes.
• Tabla fes, yassi ve tepesi gen~ fes.

PECE: Bazi memleketlerde kadmlarm sokakta yiizlerini ortmek icin
kullandiklarr ince tiil.
Kadmlarm sokaga ~iktiklan zaman yiizlerini erkeklerden
saklamak iein kulland1klan peee daha cok islam memleketlerinde
yaygmdrr.

REDiNGOT: 1. Eskiden etekleri onde birle~en uzun ve bol erkek
giyisisi
2. Bugiin bele oturan palto.
17.yy sonlarmdan baslayarak ingiltere' de birincilikle ve
yagmurdan korunmak amaciyla giyilen ve 1975' e dogru Fransa' da
kullantlmaya ba~lanan redingot, onden diigmelenen arkasmda ve
yanlannda ytrtmae bulunan bol bir montodur.
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Redingot 19.yy' da erkeklerin 20.yy basma kadar giydikleri bir
sehir giyisisi haline geldi. Cumhuriyet

doneminin ilk ydlannda da

giyildi. Bir ara resmi toren giyisisi olarak kabul edildi. Daha sonra
kullandmaz

oldu.

Sal: 1. Genellikle Hintlilerle'

in iranldar' m turban, kemer olarak

kulland1klar1 yada omuzlaruu orttiikleri uzun kumas par~as1.
2. Omuzlan ortmeye yarayan tek ya da ~ift kath, kumastau ya da
orgiiden ii~gen bi~imdeki atki
-

Tiftik yiiniiyle dokunan ince bir tiir kumas.

-

Omuz ya da boyun atkisr olarak yapilnns yazma. Uzerine sal
deseni basdm~ yazma.

-

Cekin sah, bazi yorelerde, ozellikle tiirkmen giyiminde alan
baglama sah; ~aldan yaptlm1~ alm cansi.

-

Sal ornegi, boylar iizerinde bir igne ya da at kuyrugu kih ile
yaptlan diizensiz ve dairemsi hareketlerde

elde edilen ebrulara

verilen ad.
Sal yaka, onde, yaka, a~hgmdan ba~layarak yiikselen ve uelarr
ensenin ortas1nda birle~en, yuvarlak hicimli, iki par~adan olusan
yaka, Sal genellikle ke~mir keeisinin yiiniiyle dokunur. Ipek
kan~ttrtlarak dokunanlan da vardir. Daha eok ~ubuklu olur,
~ubuklularin

arasmda ~i~ek, ozellikle de badem motifi bulunur.
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tO
CP

dokundugu yere gore hint sah, acem sah, labor sah, sah kasan ~<'

·$'

Adlar ahr. Anadolu' da Goriinen sallar, iinliidiir Eski' den sal, do~!
arsm boyunda, iki endaze eninde top olarak yapihrdi, Daha kahcr
olan Kirma sallari giyisilik ve ortiiliik olarak kullamhr, serpme
cieeldi Trablus sallardan kusak yapihrdi, Goriin sallari diiz olarak
dokunur ve elbise yapmunda kullamhrdt, En ince ve degerli olam
Labor Sahydi, Sal eski donemint yitirmekle birlikte bugiin de
iiretilmekle ve en degerli kumaslar arasmdaki yerini korumaktadir.

Salvar : Viicudun belden a~ag1boliimiinii orten, bacaklara
geeirildikten sonra bir uekurla bele baglanan, genis agh ve bol giyim
esyasi.Salvar, eok eski ddnemlerden bu yana Anadolu' da kullamlan
bir giyim esyasidrr. Ban etkisiyle yogunla~ 19.yy' a degin her sunftan
kadm ve erkek tarafmdan giyilmistir. Bugiin de Anadolu' nun bir
cok yoresinde yaygm bir bieimde kullamlmaktadir. Erkek salvarlarr
genellikle euhadan ya da kasmir, sah vb. Yiinlii kumaslarda yapihr,
uckurla bele baglamr. Eskiden salvarbent denen enli uekurlar
kullamhyordu, bunlarm isli olanlarr da vardir, Kadm salvarlarmda
ise her tiirlii kumas kullamhr,

18

Ag1n1n altta yada yukarrda olmasi, geni~ligi, ayak ge~ecek yerlerin
daralmasi ya da bilezikli, lastikli olmasi vb. 'yy gore degisik salvar
kesimleri vardir, Kadm salvarlarda uckur yanmda ieten ge~irilmi~
lastik de kullamlmaktadir.

Y asmak: 1. Eskiden kadmlarm feraceyle birlikte kullandiklarr

ince

kumastan yapilmis iki parcah bas ve yiiz ortiisii.
2.Ya~amak tutunmak,

yasamak baglamak. Cuna yasmak, bir tiir

ince tiilbentten yapilnns yasmak,
Yasmak, cesitli ince kumaslardan yapihr, kapah ve acik yasmak
adr verilen iki tiirde baglan1rdL Kapah yasmakta, ya~magm alt
parcasi ikiye katlandiktan sonra kaslarm iistiinde bas ve ahn sarihr,
kenarlari feracenin icine alnurdi, A~Ik yasmakta ise alt ve iist
yasmak yahn kat baglamr, iist yasmak ahn iizerinden sarthrdi. A~1k
yasmak yiizii belli eder. Alt yasmag; ceneden basa, iist ya~mag1
bastan ceneden basa, iist yasmaga bastan ceneye dogru dolayarak ya
da yasmak tutunulurdu.
Osmanhlar ddneminde kadm sokaga giyimi olarak uzun siire
kullamlan ferace ve yasmak 19.yy' m sonlarma dogru earsafm
yaygmlasmasryla

giderek ortadan kalkn,
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Yemeni: 1. Uzeri elle boyanarak ya da kahpla basdarak
desenlendirilmi~,

genellikli kadm bas ortiisii olarak kullamlan

Hindistan' dan geldigi iein bu ad verildi. Kenarlarr krvrjhp oya
dikilerek kullamhr. Bastan kadm ba~ortiisii olmak iizere yagh,
mendil vb.de yapihr.]
2. Salma yemeni, ii.;gen bi.;iminde katlamp arkasi serbest kalacak
bicimde basa haglanmis ve uclarr ahn iizerinde diigiimlenmi~ yemeni.
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Vasita ile ilgili Unsurlar
A
Araba
At

66
66

B

Babk kay1g1
Bogazi~ikay1g1
Bogazi~ivapuru

28
27
59

D

Diimenli sandal

28

G
Gemi

15

H
Hantal sandal

54

i
iki cifte kira sandah

K

28

Kik
Kira kayik

9, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 42, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 56, 66, 95, 96, 102
48,52
47

0
Otobiis
Otomobil

65
65,66

Kay1k

21

p

Posta vapuru

35

s
Sal
Sandal

40
28,34,35,38,40,47,48,49,50,53

sSirketi Hayriye Vapuru60, 109
Sirket Vapuru

58, 59

T

Tramvay

65

i)
U ~ cifte kay1g1

52,53

V

Vapor

36, 42, 58, 66, 110
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VASITA iLE

u.on.l

UNSURLARIN ACIKLAMALARI

Diimenli Sandal: Diimen seyir halindeki deniz tasitmm rotasim
belirlemeye ya da manevra hareketlerini kolayla~tirmaya yarayan
aygrttir. Cogunlukla govdenin dismda, kic boliimiinde bulunur. En
yayg1n kullamlan diimen tiirii, on ucundan kw bodoslamaya asilan,
diiz ve diizgiin yiizeyli aga~tan ya da metalden yaptlm1~ askih
· diimendir. Diimenler, diimen yelpazesinin iki yanma etkiyen su
basmcmm farkllhg1 ilkesine dayah olarak cahsrr. Diimen belirli bir
yiine eevrildiginde sandahn seyir lnzma bagh bir su kuvveti yelpaze
iizerinde etkir ve bu kuvvet kic boliimiinii ters yone dogru ilerek
sandalm rotasmda sapmr, Sandallarda diimen, diimen yekesi,
denilen bir kol yardmuyla yonetilir. Daha biiyiik teknelerde ise
hidrolik, buharh ya da elektirikli kumanda diizeneklerinden
yararlamhr.

Hantal: Kocaman, iri, kaba goriinii~lii sey icin kullamhr. Bieimsiz,
hantal masallar, koltuklar.
Or: Hantal gemi, dalgada gii~liikle dogrulan gemi.
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Kik : Dii~ey bir lu\'. bodoslamasiyla ve su diizeyindeki diiz bir
bordayla belirginl~en, diiz dip Ii, bafif tekne, (4 ile 6 kiirek tceren
kik, krsa bir direkle ve kii\'.iik bir yelkenle de donattlabilir.)

Sirket-i Hayriye Vapurlar1: Hayriye' ye bagb vapurlard1r. Sirket-i
Hayriye ; Tanzimat dilneminde kurulan osmanb denizcilik
i~letmesidir.

Tramvay: Y ol iizerinde \'.Ikmb yapmayacak bi\'.iminde dil~enmi~ Ozel
raylarda bareket eden yolcu ta~1b. Genellikle tek, bazen birden fazla
vagonludur. Hareket \'.ogunlukla bir elektirik motoruyla saglamr.
Tiirkiye' de ilk kez istanbul' da 1871' de i~lemeye ba~layan atb
tramvay 1909' da elektirikli bale getirildi.
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GENEL iNDEKS
A
Apulet
Arab a
At
Atlas kusak
Ayakkabi

22
66
66
26

B
Bahk kayigi
Bogazici kayigi
Bogazici vapuru

28
27
59

<;

65

Carsaf
Cepken
Corap
Cuha

48,52, 75,96
26
26
26

D
Dugun esvabi
Dumenli sandal

48
28

E
Elbise
Esvap

26
65

F
Ferace
Fes

12, 16,48
26,52,53

G
Gemi
Gomlek

15

26
25

Iotoz

54
21
96,97, 111

ki cifte kira sandah

28

[antal sandal
[ind sah

~

Kayik
Kik
Kira kayik

Kumas
Kurdele

0
Oto bus
Otomobil

0

9, 16, 18,19,25,26,27,28,29,38,42~7,48,
50,51,52,53,56,66,95,96, 102
48,52
47
85
96

65
65,66

Ortu

85

p
Pece
Posta vapuru

48,96
35

R
Redingot

52

s
Sal
Sandal
Sargi

12
28,34,35,38,40,47,48,49,50,53
75
26

s

Sal
12
Sal var
26
Sirket-i Hayriye Vapuru 60, 109
Sirket Vapuru
58, 59

T
Tramvay

65

-0
-09 cifte kayigi

52, 53

V
Vapur

36, 42, 58, 66, 110

y
Yasmak
Yemeni

12,48,97
26
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Kaynakea

Biiyiik larousse
Meydan larousse
Ana Britannica
Temel Bbritannika
Tiirk EdebiyatI Ansiklopedisi
Abdiilhak Sinasi Hisar" Biitiin eserleri I"
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