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GĠRĠġ
Keçe, yün ya da keçi kılının basınç altında sıkıĢtırılıp; sıcak su ve sabun
kullanılarak elde edilen atkısı çözgüsü olmayan dokunmamıĢ bir çeĢit kumaĢtır.
Türk Dil Kurumu güncel sözlükte keçe yapağı veya keçi kılının
dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş olarak; keçeci keçe
yapan veya satan kişi olarak, keçecilik ise keçecinin yaptığı iş olarak tarif
edilmektedir.
Koyun, deve, lama, alpaka ve tavĢan yünleri keçe yapmak için elveriĢlidir.
Ülkemizde ucuz ve çok olması nedeniyle koyunyünü tercih edilmektedir.

1.

Liflerinden Keçe Yapılan Hayvanlardan Koyun, Deve, Lama, Tiftik Keçisi

Keçe dünyada bilinmekte ve üretilmektedir. Fabrikalarda endüstriyel keçe
de üretilmektedir. Türk Dünyasında asırlardır geleneksel metotlarla ve geleneksel
yanıĢlar kullanılarak yapılan keçecilik, ülkemizde de sürdürülmektedir. Somut
Olmayan Kültürel Miras konusu olan tepme keçecilik Konya, Ġzmir-Tire, IspartaYalvaç, ġanlıurfa gibi pek çok merkezle birlikte Afyonkarahisar‟da da
yaĢamaktadır. Ülkedeki diğer merkezlerde olduğu gibi Afyonkarahisar‟da da yeni
ustalar yetiĢmemektedir. Bu durum tepme keçeciliğin geleceğe taĢınmasının
tehlikede olduğunu göstermektedir.
Keçenin ilk kez elde ediliĢi ile ilgili, ülkelerin farklı inanıĢları vardır.
Ülkemizde ise bu inanıĢ yörelere göre de farklılık göstermekte; keçeciliğin pîri
olarak Ebu Said Libadid, Hallacı Mansur, Ebu Said Rubbani gibi farklı isimler
anılmaktadır. Afyonkarahisar‟da keçeciliğin pîri Ebu Said Rubbani olarak kabul
edilmektedir.
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I. KEÇELEġME NASIL GERÇEKLEġĠR
KeçeleĢme fiziksel bir olaydır. SıkıĢtırılan yün lifleri, sabunla sağlanan
alkali ortamda sıcak su ve buharla birbirine iyice geçerek kenetlenir. Yün
liflerinin birbirinden ayrılmayacak Ģekilde birleĢmesi hali olan bu durum
keçeleĢmedir.
Hayvansal bir deri ürünü olan yün lifinin yapısı diğer liflerden farklıdır.
Ortasında içi hava dolu olan medula; onun etrafında korteks (kortikal hücreler) ve
en dıĢında bir sıra epidel hücreden oluĢan kutikula (kütikul, epidermis) denen örtü
tabakası bulunmaktadır. Örtü hücrelerinin yapısı balık pulu görünümündedir.
KeçeleĢme bu yapı sayesinde gerçekleĢmektedir.

Çizim 1. Yün Lifinin Yapısı

Kutikulanın balık pulu gibi yapısından dolayı, kökleri aynı yönde iken
birbirine paralel olan lifler keçeleĢemez. Yün liflerinin keçeleĢebilmesi için kök
ve uçlarının dağınık olması gerekir. Uygulanan basınçla lifler birbirine sürtünür.
Bu sürtünmeyle balık pulunu andıran özel yapıdaki hücreler birbirinin içine girer.
Sıcak suyla yumuĢayarak uzayan lifler her yöne doğru uygulanan basınçla
birbirine iyice dolanır. Etken ortadan kalkınca, kortikal hücreler (korteks)
kutikuladan daha çok kısalır. Bu arada kutikula üzerindeki balık pulunu andıran
yapıdaki örtü hücreleri ayrılmayacak Ģekilde birbirine kenetlenir yani keçeleĢme
gerçekleĢir Elde 50-60 derece, makinede 80 derece sıcaklıkla keçeleĢme
sağlanmakta; sıcaklığın yükselmesi keçeleĢmeyi artırmaktadır. Basıncın
uygulanma süresi arttıkça da keçeleĢme daha iyi sağlanmaktadır. Tepme
keçecilikte alkali ortam sabunla
sağlanır.
Yüksek alkali yünü
plastikleĢtireceğinden 10-11 PH derecesinin üzerine çıkılmamalıdır. Ġnce lifler
daha iyi keçeleĢmektedir. (Ergenekon, 1999, 43 - 48).
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II. AFYONKARAHĠSAR’DA KEÇECĠLĠĞĠN GEÇMĠġĠ VE
KEÇECĠLER ÇARġISI
Afyonkarahisar
KuruluĢundan beri önemli yolların kesiĢtiği stratejik öneme sahip bir yer
olan Afyonkarahisar, Ege bölgesinde bir Ģehirdir. Ġl nüfusu 2010 sayımına göre
697.559‟dir.
M.Ö. 2000-3000 yıllarını kapsayan Eski Tunç döneminden itibaren
Afyonkarahisar ilinde yoğun bir yerleĢim görülüyor. (Ahmet Ġlaslı, Anadolu‟nun
Kilidi Afyon, İlk Yerleşimden Türk Egemenliğine Kadar Afyonkarahisar, s.49,
2004.)
Cumhuriyetten önce Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemini yaĢayan
Afyonkarahisar‟da Türklerden önce Hititler, Persler, Frigler, Helenler, Romalılar,
Bizanslılar bu topraklara izlerini bırakmıĢtır. Türklerden önce pek çok uygarlığa
ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı
KurtuluĢ SavaĢı‟nda, Kocatepe‟de kazanılan Büyük Zafer‟e de ev sahipliği
yapmıĢtır.
Mermercilik ve gıda sektöründe önemli bir merkez olan Afyonkarahisar;
turizm açısından ise termal turizm ve kültür turizmiyle öne çıkmaktadır.
Geleneksel el sanatlarının da yaĢadığı Ģehirde keçecilik sanatı az sayıda usta
tarafından yaĢatılmaktadır.
Afyonkarahisar’da Keçenin GeçmiĢi
Keçenin ilk olarak ortaya çıkıĢının Orta Asya olduğu kabul edilmektedir.
Türklerde binlerce yıllık bir geçmiĢi olan bu sanat, geleneksel bir Türk el sanatı
olarak ülkemizde yaĢamakta; günümüze ulaĢan teknik ve desen özellikleriyle
Afyonkarahisar‟da da sürdürülmektedir
ġehrin kurulduğu topraklarda Türklerden
önce de keçenin varlığından söz edilebilir. M.Ö.
500‟lere tarihlenen Tatarlı Tümülüsü ahĢap
frizlerine resmedilen Pers baĢlıklarının ve at
eyerlerinin keçe olduğu varsayılmaktadır.
Afyon Müzesi‟nde sergilenen Çavdarlı heykel
grubunda yer alan Frig (M.Ö.750-300) yaĢamını
yansıtan Kral-Tanrı Midas ve Çoban Attis Başı
gibi örneklerde de baĢlıkların keçe olduğunun
düĢünülmesi, bu topraklarda keçenin eski bir
geçmiĢi olduğunu anlatmaktadır.
2. Attis Heykeli
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Charles Texier (D.T. 1802-Ö.T. 1871), Küçük Asya adlı eserinde
Afyonkarahisar‟da keçe yapıldığından ve keçe için en iyi cins yün
kullanıldığından söz etmiĢtir. Çok eskiden beri Afyonkarahisar‟da keçe yapıldığı
Ģeriye sicillerinde de izlenmektedir.

3.Keçe Ürünlerin De Konu Edildiği Hicri 1077 Tarihli Bir ġeriye Sicili

Keçeciler ÇarĢısı
Afyonkarahisar‟da
el sanatları, asırlardan
beri, o sanatın adıyla
anılan
arastalarda
sürdürülmüĢtür.
Somut
olmayan kültürel miras
keçeciliğin
arastası
Keçeciler Çarşısıdır. Bu
çarĢı, kentsel sit alanı
içinde,
kadastro
(mülkiyet)
durumuna
göre 866-455-456 ve 457
numaralı adaların cephe
aldığı parsellerde yer
almaktadır.
4. Afyonkarahisar Keçeciler ÇarĢısı
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Alt katında dericilerin çalıĢtığı Yeni Hanın üst katı ise keçecilerin depo
olarak kullandığı ve kepeneklerin asılarak kurutulduğu bir yermiĢ. “1960‟lı
yıllarda yıkılan Yeni Han, Keçeciler ÇarĢısında, keçeciliğin de merkezi olarak
anılmaktadır.” (YaĢar KocataĢ, Keçeci). Keçecilerin ürünlerini pazarladıkları;
özellikle kırsal kesimden ve il dıĢından alıcıları olan Keçe Pazarı da anı olmuĢ.

1844‟de 100 (Afyonkarahisar Kütüğü 2. Cilt, s. 393, 2002), 1933 yılında 12
keçe dükkânı (a.g.e. s.394) bulunmaktadır. Keçeci esnafı, XIX. Yüzyıl sonlarında
150 keçeci dükkânı olduğunu düĢünmektedir. Keçeci Ömer ÖzçalıĢan
çocukluğunda
yetmiĢ,
mesleği sürdürürken kırk
dükkân olduğu bilgisini
vermiĢtir.
(Keçeye
Ter
DüĢtü, s.70) 1987‟de 16,
2009‟da altısı bu çarĢıda
olmak
üzere
yedi
Günümüzde
Keçeciler
ÇarĢısı dıĢında da iĢlikler
bulunmaktadır. 1987‟de 16,
2009‟da altısı bu çarĢıda
olmak üzere yedi iken,
2010‟da beĢe düĢmüĢtür.
2011‟de iki dükkân yeniden
faaliyete geçmiĢtir. Keçeciler
ÇarĢısında beĢ, çarĢı dıĢında
bulunan iki iĢlikle birlikte
Afyonkarahisar‟da
toplam
yedi keçeci dükkânı faaliyet
göstermektedir.
KocataĢ,
5. Çubuk Çalısı ve Çubuk
ÖzçalıĢan, Topçu, ErkuĢ, 4.
Nesil Keçecilik firmaları
Keçeciler
ÇarĢısı‟nda
bulunmakta; Keçeci Tekstil ve VatandaĢ firmaları çarĢı dıĢında üretim
yapmaktadır. VatandaĢ Keçecilik, ticari faaliyetini sürdürmek için Keçeciler
ÇarĢısı‟nda bir büro kullanmaktadır.
Keçeci iĢliklerinde aile bireyleri çalıĢmaktadır. Keçeciler, mesleği usta çırak
iliĢkisiyle öğrenmiĢlerdir.
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Köylere giderek kırsal kesimin gereksinimlerini karĢılamak için açık havada
keçe üreten gezici keçeciler de günümüzde kalmamıĢtır. Gezici keçecilik kavramı
tarihe karıĢmıĢtır. Gezgin keçeciler, Emirdağ Davulga‟dan getirdikleri çubuk
çalıları ile keçecilik için önemli bir alet olan çubuk üretir; yaptıkları çubukları
keçeci esnafına satarlarmıĢ. Afyonkarahisarlı keçecilerin kullandığı çubuklar,
dalları kalınlaĢmayan bu çalıdan yapılmaktadır.
Keçecilik Afyonkarahisar merkezi dıĢında ilçelerde de yapılmıĢtır.
Afyonkarahisar Kütüğü ikinci ciltte yer alan bir listede 1844 yılında Bolvadin‟de
5, Sandıklı‟da 20, ġuhut‟ta 1 keçeci dükkânı görülmektedir (a.g.e s. 393, 2002).
Keçecilik Afyonkarahisar merkezi dıĢında Sandıklı, Emirdağ, Bolvadin,
ilçelerinde de yapılmıĢtır. Günümüzde kent merkezi dıĢında üretim
yapılmamaktadır.
Sandıklı‟dan merhum keçeci Ömer TopbaĢ, gençliğinde kendisininki ile
birlikte on keçeci dükkânı bulunduğu söylemiĢ; “Artık Sandıklı‟da üretim yapan
yok; biz de Afyonkarahisar‟dan aldığımız keçeleri satıyoruz” (Ömer TopbaĢ, Keçeci)
bilgisini vermiĢtir.
Afyonkarahisar‟da kırsal kesimin gereksinimi olan keçenin tamamı
merkezden sağlanmaktadır.

6. Küçük Bir Topak Ev Örneği

Geleneksel ahĢap iskeletli yurd tipi çadır tipinin Afyonkarahisar‟daki
yansıması olan Emirdağ Musluca Türkmenlerinin Topak Evi ise artık
kurulmamakta; küçük örnekleri yapılarak anısı yaĢatılmaktadır.
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GeçmiĢte tamamen bedensel güce dayalı olan keçecilik, günümüzde basit
makinelerle sürdürülmektedir. ĠĢlikte bir baĢtan diğer baĢa keçe tepmek de keçeci
hamamlarında muhabbetle, iĢbirliğiyle keçe piĢirmek de anı olarak maziye
karıĢmıĢ. “Yeni Hamam, Millet Hamamı, Ġmaret hamamı gibi genel kullanıma
açık hamamlar, günün belirli saatlerinde keçecilerin kullanımına açık olmuĢ;
1955‟de Hıfzısıhha keçecilerin bu hamamları kullanmalarını yasaklamıĢtır Bu
tarihten sonra özel Ģahıslara ait olarak yapılan keçeci hamamlarından keçeciler
parça baĢı ücret ödemek suretiyle yararlanmıĢlardır. Bunlar Keçeci Ömer
Efendi‟ye (Ömer ÖzçalıĢan 1900-1960) ait olan bir hamam ile Sarı Mehmet‟in
yaptırdığı, daha sonra Ömer ÖzçalıĢan‟a (1937-…) geçen bir hamamdır.

7. Metruk Bir Keçeci Hamamı

Bazı keçeciler ise zaman içinde kendi kullanımları için iĢliklerin içine
külhanlı hamam mantığıyla hamamlar yapmıĢtır” (YaĢar KocataĢ). O tarihlerde
Keçecilerden ġerafettin Arpaözü, Mehmet Arpaözü, Kemal ErkuĢ ve Ahmet
Tunçok iĢliklerinin içine külhanlı piĢirme birimleri yaptırmıĢlardır. Keçe piĢirme
makineleri gelinceye kadar bu hamamlar kullanılmıĢtır.
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8. Bir Keçeci ĠĢliği

Ġlk tepme makinesini
1964‟de; ilk keçe
piĢirme makinesini
de 1976‟da keçeci
Mehmet
Arpaözü
getirmiĢtir. Zamanla
bütün iĢliklere bu
makineler girmiĢtir.
Keçe
piĢirme
makineleri
gelince
keçeci
hamamları
iĢlevini
yitirmiĢtir.
Hallaç yayı ise yerini
1960‟dan baĢlayarak
tarak
makinesine
devretmiĢtir.

Keçeci dükkânları hem üretimin yapıldığı iĢlikler hem de ticari faaliyetin
sürdürüldüğü; genelde iki katlı ahĢap yapılardır.
Dükkânlarda yün çuvalları, keçe ürünler, renkli keçe parçaları, keçe
yapımında kullanılan alet ve makineler, yer almaktadır.
Keçeci Dükkânlarının duvarlarında yer alan geçmiĢten günümüze ulaĢmıĢ
eski fotoğraflar, hallaç yayı gibi ata yadigârı aletler ise sayısız anının tanıkları
olarak günümüze ulaĢmıĢ.

9. Keçecilerin Dinlenme Arası-GeçmiĢten Bir Anı
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Tarihte yurt içinde ve yurt dıĢında Afyonkarahisarlı keçecilerin
ürünleri
takdir
edilmiĢ;
baĢarılarının
karĢılığında
madalyayla
onurlandırılmıĢlardır.

10.-11. Osmanlı Döneminde Kavasoğlu Ġsmail Efendi’ye Verilen Madalyaların Belgeleri

12. Cumhuriyet Döneminde 1928’de Kavasoğlu Mahdumları’na Verilen Madalyanın Belgesi

Afyonkarahisar‟da yapılan Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yakın
tarihe kadar geçen esnaf alayı içinde eskiden keçeciler de yer alırmıĢ. YaĢar
KocataĢ‟ın bu törenlerde bizzat yer alan Güllü Mehmet‟ten aktardığına göre,
1955‟e kadar keçeci esnafı da bu alaya katılır; at arabası üstünde çubukla yün
saçarmıĢ.
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Afyonkarahisar‟da, keçeciliği etkileyen unsurlardan hayvancılık
geliĢmiĢtir. Sürüsüyle gezen çoban için ise keçe kepenek her zaman vazgeçilmez
bir giysi olmuĢtur. Havalar ısınınca sürü gece yayılmakta; kepenek de çoban için
hem yatak, hem de yırtıcı hayvanlardan ve böceklerden koruyucu bir zırh
olmaktadır.

13. Anıtkaya’da Kepenekli Bir Çoban

14. ÇarĢıda Asılı Kepenekler

Çobanların kepenek gereksinimleri doğrultusunda, bahar aylarında
Keçeciler ÇarĢısı‟nda kepenek yapımı artmaktadır. Bu mevsimde,
Afyonkarahisar‟a ve hayvancılık yapan diğer illere pazarlamak üzere hazırlanan
kepenekler, çarĢıda en çok görülen manzaralardandır.
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15.-16. 17.

Keçeciler ÇarĢısında Yünler

Keçenin hammaddesi olan yünün yıkanmıĢ, boyanmıĢ ya da atılarak
üretime hazırlanmıĢ halde görüntüleri de çarĢının olağan görüntülerinden biridir.
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Keçeciler ÇarĢısı yabancı turistler için her zaman ilgi odağı olmuĢtur.
Yerli ve yabancı basın da çekimler yapmıĢ; programlarında bu çarĢıya
vermiĢtir.

18.-19.-20.-21. 22 Keçeciler ÇarĢısı Yabancı Basının ve Konukların Ġlgi Odağıdır

Ustalar, konukların ilgisini hoĢgörüyle karĢılamakta; keçe ile ilgili
bilgilenmek isteyenlere de yardımcı olmaktadır.
Kimi zaman ülkemiz insanı da ziyaret için geldiği bu çarĢıdan
etkilenmektedir. Keçeciler ÇarĢısı‟nın ritmine kapılıp; keçe sanatı yaĢamlarına
giriveren pek çok kiĢi vardır. Keçeyi Afyonkarahisarlı ustalardan öğrenen
sanatçılar, kendi yorumlarıyla sanat yolculuklarını sürdürmektedir.
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III. KEÇECĠLĠKTE ÇIRAK, KALFA, USTA VE PEġTAMAL
KUġANMA
XIII. Yüzyılda Ahi Evran‟ın kurduğu Ahilik, esnaf teĢkilatlanmasının
baĢlangıcıdır. Keçeci esnafı Selçuklular zamanında ve Osmanlının ilk
dönemlerinde bu teĢkilata; daha sonra lonca sistemine bağlı olmuĢtur. Lonca
sistemi 1913‟de sona erdirilmiĢtir. Cumhuriyetin ilk yıllarında esnaf
cemiyetine bağlı olan Keçeciler günümüzde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği; Giyim Eşyaları İmalât ve Satıcılar Odası’na bağlıdır.
GeçmiĢte diğer el sanatlarında olduğu gibi keçecilikte de sanat çıraklık
yoluyla öğrenilirmiĢ. Genellikle babadan oğla ya da baĢka ustadan çırağa
meslek öğretilirmiĢ. Küçük yaĢta baĢlayan çıraklık altı yedi sene sürebilir;
kalfalığa geçmesi için ustanın izni ve meslek bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavı
da baĢarması gerekirmiĢ. “Esnafın büyüklerinin önünde Hallaç yayıyla yün
atma, kalıba yün saçma, kalıp tepme, keçe piĢirme gibi iĢlerin heyet önünde
baĢarılması, özellikle de Kıbrız keçe-Kıbrıs keçesi denen çok ince ve piĢkin
keçenin yapımının gerçekleĢtirilmesi gerekirmiĢ”. (Keçeci Ömer ÖzçalıĢan).
Kalfa olmadan çırağın baĢka bir dükkânda çalıĢması ya da dükkân açması
mümkün değilmiĢ.
Kalfa eğer dükkân açmak isterse ustalık töreninin yapılması
gerekliymiĢ. ġirinpınarı (Ataköy-eski adıyla Deper civarı) ya da Ballıpınar‟da
(TaĢpınar civarı) esnaftan büyüklerin, keçeci esnafının, din büyüklerinin de
katıldığı toplantıda çorba, börek, et, Özbek pilavı, hoĢaf ve bamyadan oluĢan
yemek yenir; Kuran okunup dua edildikten sonra kalfaya peĢtamal kuĢatılarak
ustalığa geçiĢ töreni tamamlanmıĢ olurmuĢ. PeĢtamal kuĢandıktan sonra kalfa
artık dükkân açıp usta olarak meslek hayatını sürdürme hakkına sahip
olabilirmiĢ. PeĢtamal kuĢanamadan dükkân açılamazmıĢ.
Temelini Ahilik ve lonca geleneğinden alan bu törenler Cumhuriyetin
ilk yıllarında da gerçekleĢtirilmiĢtir. “1932‟de yapılan son törene Pîr
sülalesini temsilen keçeci Abdurrahman Usta‟nın damadı Arpacıoğlu Ahmet
katılmıĢtır. Diğer usta adayları ile birlikte o da peĢtamal kuĢanmıĢtır. Kanuna
aykırı davranıldığı için bütün keçecilerin tutuklandığı bu törenden sonra
ustalık törenleri bir daha yapılmamıĢtır”. (YaĢar KocataĢ)
Meslek hayatında hangi ustanın çırağı olduğu, çırağın hayatı boyu
önemli olmuĢtur. Çünkü usta meslek bilgisi yanında, çırağının ahlâk
geliĢimine, manevî hayatına da katkılar sağlayan kiĢidir. Ġyi bir esnaf ve iyi
bir insan olması için elinden gelen gayreti gösteren ve çırağına model olan
kiĢidir. Bu yüzden usta aile ile birlikte önemlidir ve kız isteme gibi konularda
bile söz sahibi olmuĢtur. Günümüzde Afyonkarahisarlı ustaların yanında
yetiĢmekte olan çırak yoktur.
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IV. AFYONKARAHĠSAR HALK KÜLTÜRÜNDE KEÇE
Afyonkarahisar‟da Keçe, Keçeci, Keçecizade, Keçeciler kelimeleri lakap,
soyadı, firma, pazar, çarĢı, cami ismi olarak kullanılmaktadır. Keçeci arastasının
adı Keçeciler ÇarĢısıdır. Bir caminin adı da Keçe Pazarı Camisidir.

23. 24. Keçe Pazarı Camisi

Afyonkarahisar‟da, keçenin pîrinin Ebu Said Rubbani olduğu kabul
edilmektedir. Keçe yapmak için uğraĢan pîrin baĢaramayınca üzüntüsünden
ağladığı; gözyaĢı değen yerlerin ise keçeleĢmesi ile su gerektiğini anlayıp böylece
keçeyi icat ettiği anlatılmaktadır.
Kültürün bir parçası olan keçecilik halkın yaĢamına ninni, atasözü, deyim,
fıkra olarak yansımıĢ; Afyonkarahisarlı halk ozanlarının dizelerinde de yer
bulmuĢtur.
Harabi (AĢık Deli Bekir) (XIX. Yüzyıl)
“Bizleriz eĢrafa hanedan diyen
EĢekbaĢlarından birkaç dost beğen
Kürklüyü azleder kepenek giyen
Ġnceyi mars eden gubat değil mi?” ( TaĢpınar, 1933, 195)

Fakı Edeer (D.T. 1954-Emirdağ)
“ġark ile garpta vardır ünümüz
Dağlarda kurulur topak evimiz
Yiğit olur akıllımız delimiz
Türkmen derler bize Oğuz dilinde” (NASRATTINOĞLU, 2006, 48).
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AĢık Aslı Bacı-Münevver Tolun (D.T. 1935-Afyonkarahisar)
“Tarihin söyler Keçeci ÇarĢı
Seccadesi serin Kâbe‟ye karĢı
Üstünde Hak! Diye çınlatan arĢı;
ASLI‟nın gönlünde serde KEÇE var.” Seyirci (ve TopbaĢ 1984,117).

Afyonkarahisarlı aĢık Aslı Bacı dizelerinde böyle seslenirken analar da
keçeciliğin gözde olduğu günlerde “keçeci olasıca yavrum” diye ninniler
söylermiĢ. Saçların keçeleşmesi, elin-ayağın keçeleşmesi, yangına keçe atılması
ve keçesini sudan çıkarmak Afyonkarahisar‟da çok kullanılan deyimlerdendir.
Afyonkarahisar‟da söylenen diğer keçe ve keçe ürünleri içeren atasözleri
ve deyimler:
“Yağmur dindikten sonra kepeneği alıp da seğirtsen ne fayda.
GeçmiĢ yağmura kepenek alıp da koĢsan ne fayda; geçmeyecek duaya âmin
desen ne fayda.
Abalıda kese yatar, çuhalıda tasa yatar.
Kepenek altında er yatar” (Kaymaz, 2002, 194, 204, 198, 185.).
“Attık yün oldu, teptik keçe oldu, piĢirdik keçe külah oldu; giy baĢına, git iĢine.
Kepenekte yatan çoban kuzu kaptırmaz.” (M. Arpaözü; aktaranYalçınkaya, 2009, 23).
Yazın yazın ballı pınar, kıĢın kıĢın kalıp donar; ne zaman onar bu mölüz
keçeciler.” (T. Düzağaç; aktaranYalçınkaya, 2009, 23).
Keçeci A. YaĢar KocataĢ‟ın Ģu sözleri ise Ģimdiden söylenir olmuĢ:
“Damadın bile keçe gibi olanı makbuldür; sünderdiğin (çektiğin) yere gelir.
Keçe gibi damadım olsa” (A. Y. KocataĢ; aktaran Yalçınkaya, 2009, 23).
Keçeciler ÇarĢısı‟nda bulunduğum bir gün, YaĢar Usta‟nın Ģapka yaptığını
gören bir hemĢerimiz baĢını dükkâna uzatmıĢ ve bir çırpıda Ģu keçeci fıkrasını
anlatıverip uzaklaĢmıĢtı:
“Günlerden bir gün elinde bir miktar yünle keçeci dükkânına dalan adam:
-Kaç keçe külah çıkarsa yapıver usta.
Dedikten sonra yünleri bırakmıĢ gitmiĢ. Usta da çıkarabildiği sayıda keçe külahı
tepmiĢ, piĢirmiĢ, sipariĢi hazır etmiĢ.
Birkaç gün sonra müĢteri sipariĢini almaya geldiğinde kendisi için hazırlanan bir
sürü ufacık külahı görünce kafasının tası atmıĢ.
-Bunlar ne ufacık ufacık!
Keçeci istifini bozmamıĢ:
-Ölçü mü söyledin be adam, kaç tane çıkarsa yapıver diyen sen değil miydin? Ben
de çıkarabildiğim sayıda çıkardım.”
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V. KULLANILAN
HAMMADDELER
Keçenin
ana
hammaddesi yündür. Diğer
yardımcı maddeler ise su,
sabun ve boyadır. Keçe
yapımında
yünü
keçeleĢtirmek
için su
gereklidir.
Afyonkarahisar‟da
yünü
ve
keçeyi
25. Atılarak Kullanmaya HazırlanmıĢ Yün
renklendirmek için sentetik
boyalar kullanılmaktadır.
Eskiden ayrı boyahanelerde yapılan boyama iĢini, 1970‟li yıllardan beri keçeciler
kendileri yapmaktadır.
Kırsal
kesimin
gereksinimi olan kepenek
ve keçe türleri yanı sıra
taleplere göre keçe üretimi
yapılmaktadır.
Yerli
ırklardan sağlanan yünle
yapılanlar yanı sıra kentsel
kullanıma dönük ürünler
için
ithal
yün
de
kullanılmaktadır.
Ġthal
yünler
tops
halinde
gelmektedir.
26. BoyanmıĢ Ġthal Merinos Yünler

Yün lifi kalitesinin belirleyici unsuru incelik „s değeriyle tanımlanır. Lif
inceldikçe „s değeri artar.
40‟s=38,7µm
(1µm=1mikron,
1
milimetrenin binde biridir.
1µm=10ˉ³mm).
80‟s=18,8µm inceliğinde
bir yünü tanımlar. Yerli
ırklardan Akkaraman 29
35µm, dağlıç 28-33µm,
melez yerli merinos 2321µm incelikte iken

27. BoyanmıĢ Keçe KumaĢlar
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Avustralya merinoslarında lif inceliği 24,6-16µm‟dır.
Ġnce lifler daha iyi keçeleĢmektedir. Lif incelikleri hayvanın yaĢına ve
ırklara göre değiĢmektedir. Afyonkarahisar keçecileri ince olduğu için kuzunun ve
oğlağın ilk kırkımını kullanmaktadır. Keçi kılının keçeleĢmesi, yüne nazaran
düĢüktür. Tiftik keçisinin kılı parlaklık vermesi için sikkeye katıldığı gibi daha
çok saçak yapımında kullanılmaktadır.

28. Keçi Kılının KeçeleĢmesi Zayıftır

Afyonkarahisar hayvancılıkta ilerlemiĢ bir ildir. KüçükbaĢ hayvanlardan
Dağlıç ve Karaman cinsi üretimi yüksektir. Keçeciler arasında karagöz koyunun
kuzusu diye adlandrılan dağlıç kuzusu yünü çok makbuldür. Üretici, yünü iĢliklere
getirmekte ya da bu iĢin ticaretini yapanlardan hammadde olarak yün temin
edilmektedir. Nadiren il dıĢından, baĢka bölgelerin yerli yünü de kullanılmaktadır.
Avustralya ve Yeni Zelanda Merinosu gibi ithal yünler ise ağırlıklı olarak
Ġstanbul‟dan sağlanmaktadır.

29. Keçecilikte Kuzu Yünü Kullanılmaktadır
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VI. KEÇECĠLĠKTE KULLANILAN ALETLER VE MAKĠNELER
GeçmiĢte keçe, tamamen bedensel güç kullanarak üretilmiĢtir. Yün yayla
atılmıĢ, ayakla tepip sıkıĢtırılmıĢ; keçeci hamamlarında el birliğiyle piĢirilererek
keçeleĢtirilmiĢtir. Günümüzde basit makineler kullanarak üretim yapılmaktaysa da
keçe üretiminde yine ustanın yoğun emeği gerekmektedir.
1940‟da tarama makinesi adıyla çarĢıya giren basit bir makine elle
çalıĢmaktadır. Ancak iĢleri bu aletle çok kolaylaĢan esnaf, onu makine olarak
adlandırmıĢtır. Ġzmirli Topal Osman Usta‟nın hüneri olan bu makinelerden
Afyonkarahisar‟a on bir tane gelmiĢtir. Bu alete yün sürtme makinesi de
denilmektedir. Keçeci YaĢar KocataĢ‟a ata yadigârı olan bu aletlerden sonuncusu
2009‟da AYTAM‟a bağıĢlanmıĢ ve AYTAM EVĠ‟nde sergilenmektedir. Elektrikli
tarak makinelerinin Keçeciler ÇarĢısı‟na ilk geliĢi 1960‟dır.

30. Aytam Evi’nde Sergilenen Yün Sürtme Makinesi (Tarama Makinesi)

Günümüzde elektrikle çalıĢan tarama makineleri kullanılmaktadır.
1964‟de kalıp tepme makinesi, 1976‟da da keçe piĢirme makinesi çarĢıya
girmiĢtir.
2011 yılında Afyonkarahisar‟da üretimde aktif olarak kullanılan dört tane
kasnaklı silindir sistem yün tarama makinesi, dört tane eksantrik sistem kalıp
tepme makinesi, beĢ tane eksantrik sistem keçe piĢirme makinesi ve bir tane de
tepme ve piĢirmenin birlikte yapılabildiği pnömatik sistem makine mevcuttur.
19

A. ARAÇ GEREÇLER
Afyonkarahisar‟da bulunan keçeci iĢliklerinde, günümüzde kullanılanların
yanı sıra hallaç yayı ve tokmağı, ahĢap baskı kalıpları gibi geçmiĢi günümüze
yansıtan araç gereçlere de rastlamak mümkündür.
Hallaç Yayı ve Tokmak: Eskiden tırpanla kesilen yünler, günümüzde
iĢliklerde bulunmayan yün sürtme makinesinden geçirilir; sonra yayla atılırdı.
Halk arasında “tıntıs” da denen hallaç yayı, yün liflerini serbest hale
getirmeye yarayan geleneksel yün atma aracıdır. Dut ağacının yay biçiminde
bükülmesi, iki ucu arasına kiriĢ denen ve bağırsaktan yapılan kiriĢin gerilmesiyle
oluĢur. Ayrıca eğri ağaç denen “U” Ģeklinde kıvrılmıĢ bir parçası vardır. Eğri ağaç
denen bölüm duvara asılır; yayı tutmaya yarayan elcik denen kısım bir iple buna
bağlıdır. Tokmak yaya vurularak yünün serbest hale gelmesi sağlanır.

31. Hallaç Yayı ve Tokmak

Annep ağacından tokmağı olan yayın, keçeciliğin Pîrlerinden Hallac-ı
Mansur tarafından bulunduğuna inanılır. Günümüzde tarama makineleri (hallaç
makinesi, tarak makinesi), yayın yerini almıĢtır.
AhĢap baskı kalıpları: AhĢap oyularak hazırlanan desen kalıplarıdır.
Boyaya batırdıktan sonra keçe üzerine uygulanır. GeçmiĢte iĢliklerin markası
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niteliğinde kepeneklere desen basılmasında kullanılmıĢtır. Günümüzde bazı
keçeciler sanatsal içerikli çalıĢmalarında kullanmaktadır.

32. AhĢap Baskı Kalıpları

Sayaç: Eski usul keçecilikte, keçe tepilirken sayma iĢlemini izleyebilmek
için yapılan ince meĢine düğüm atılması ya da boncuk saymak gibi basit
düzeneklerdir.

33. Çubuk

Çubuk (Sepki): AtılmıĢ yünü hasır üzerine eĢit kalınlıkta serpmeye
yarayan, yelpaze biçiminde, bir araçtır. Nar, ceviz ya da zeytin ağacından
yapılabilen çubuk Emirdağ‟ın beldesi Davulga civarında yetiĢen bir çalının
dayanıklı dallarıyla yapılmaktadır.
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34. Kalıp

35. KalıpleĢ ve Kalıp Ġpi

Kalıp (Hasır): Keçe yapılırken kullanılan hasır yaygıdır.
KalıpleĢ (Kalıpgeç-KalıplaĢ): Tepme iĢlemi sırasında kalıbın zarar
görmesini engellemek için kalıba sarılan, çadır bezi türünden veya keçeden
yapılan örtüdür.
Kalıp Ġpi (Sicim-Halat): Kalıp ve kalıpleĢin rulo halindeyken açılmaması
için kullanılan sağlam iptir.
Su Kabı: Yün üzerine su serpmek için kullanılan herhangi bir kaptır.

36. Su Kabı

37. Rende

Rende: Alkali ortam için gereken sabunun küçük parçalara ayrılmasını
sağlar.
Boya Kazanı ve Ocak: Yünün lif halinde ya da keçe yüzeyler halinde
boyanmasında kullanılan kazan ve altındaki ocaktır.
Boya Kapları: Farklı renklerdeki boyaların muhafaza edildiği kaplardır.
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38. Boya Kazanı ve Ocak

39. Boya Kapları

40.-41. Kalıpları

ġapka Kalıbı: Keçe baĢlıkların biçimlenmesinde kullanılan, farklı çeĢitleri
olan, genellikle ahĢap kalıplardır.
Küçük Tarak: Tarak makinesini temizlemede ve kepeneğe nakıĢ konmadan
önce o bölgenin didilmesinde kullanılır.

42. Küçük Tarak
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Makas: Desen için gereken parçalar, keçe benlikten makasla kesilir.
ÜretilmiĢ keçenin düzeltmeleri de makasla yapılır.
Bıçak: Kepenek, yelek gibi ürünler bıçakla kesilerek son Ģeklini alır.

43. Makas

44. Bıçak

Terazi ve Kantar: Yapılacak keçenin büyüklüğüne göre, gerekli yün
miktarını ayarlamak için kullanılan tartı aletleridir.

45 Terazi

46. Kantar

Kepenek Derneği: Kepenek, yelek gibi ürünleri asmak için kullanılır.

47. 48. Kepenek Derneği ve Dernekle AsılmıĢ Bir Keçe Yelek
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B. MAKĠNELER
Yün
Tarama
Makinesi
(TarakHallaç
Makinesi):
Keçe
yapımında
kullanılacak yünler,
ön iĢlem olarak
kasnaklı
silindir
sistemine
göre
üretilmiĢ
tarama
makinesinden
geçirilerek
serbest
hale gelir.
49. Yün tarama Makinesi

Kalıp
Tepme
Makinesi:
Kalıp
tepme
iĢlemi,
eksantrik
sisteme
göre üretilmiĢ, basit
kalıp
tepme
makinelerinde
yapılmaktadır.

50. Kalıp Tepme Makinesi

Keçe PiĢirme Makinesi: Keçe piĢirme
iĢleminin yapıldığı basit makinelerdir.
Eksantrik sistemde üretilen makinenin, bir
buhar kazanı ile bağlantısı vardır. Gerekli
olan su ve buhar, kazandan sağlanır.

51. Keçe PiĢirme Makinesi ve Kazan
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VII. TEPME KEÇENĠN YAPILIġI
A. El Yapımı Tepme Keçe

Yün hallaç
yayıyla
atılarak
serbest
hale
getirilir. Gerektiği
kadar tartılır.

52. Hallaç Yayıyla Yün Atma

Desenli
keçeye örnek olarak
bebek
kundağı
yapmak önce kalıp
üstüne, piĢirilmemiĢ
ham keçe olan renkli
keçe
benliklerden
kesilen
desen
döĢenir.
Desen üstüne
çubukla yün saçılır.
53. Desen DöĢeme

Çubukla
düzeltip
(ĢivĢitlenip)
eĢit
kalınlık sağlanır.
Desensiz keçe
elde
edilmek
isteniyorsa
kalıp
üstüne
desen
konmadan yün saçılır

54. Desen Üzerine Yün Saçma
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Su ve sabun
serpildikten
sonra
varsa hazırlanan diğer
ürünlerle
iç
içe
konarak rulo yapılır;
kalıpleĢ denilen çadır
bezi ya da keçe gibi bir
kumaĢa sarılır. Kalıp
ipiyle bağlanır.

55. Kalıbın KalıpleĢe Sarılıp Bağlanması

ĠĢliğin içinde
bir taraftan diğer
tarafa tepe tepe 30
baĢ gidilir dönülür.
Buna karĢılık gelen
süre ortalama yarım
saat kadardır. Bu
birinci
tepme
işlemidir.
Kalıp
açılarak
ürünün
kenarları düzeltilir
Bu iĢleme çatkı ya da
kapaklama denir.

Saçak ya da
baĢlık gibi bir ayrıntı
konacaksa
bu
aĢamada eklenir.
Yeniden su
ve sabun serpilerek
ikinci kez rulo yapılır
ve tepme iĢlemi
tekrarlanır. Bu da
ikinci
tepme
işlemidir.
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Ġki kez tepme
iĢlemi
yapıldıktan
sonra Keçe Pişirme
iĢlemine
baĢlanır
(Eskiden
keçe
piĢirme iĢi keçeci
hamamlarında
yapılırdı).
PiĢirme, keçeleĢme
tamamlanıncaya
kadar sürdürülür.
58. Keçe PiĢerken Her Yöne Dürme

Kalıptan
çıkarılan ürün rulo
yapılarak sıcak su ve sabun verilir. Sıcaklık arttıkça keçeleĢme daha iyi
olmaktadır. AĢırı sıcak ise yünün büzüĢmesine sebep olacağından sıcaklık, keçeci
ustasının tecrübeleriyle tespit edilmektedir.
ĠĢbirliği gerektiren büyük ürünlerin yapımında ritm önemlidir ve belirlenen
bir ustanın komutuyla hareket edilir: Haydi demekle yürünür; eh demekle durulur.
Ayakla tepilerek; elle, dizle baskı uygulanarak ürünün keçeleĢmesi baĢlar.
Arada açılarak her yönden dürülerek ürünün bir yana doğru sarkması
önlenir.
Açılan ürün kolun bilekten dirseğe kadar olan bölümüyle ovularak her
tarafının eĢit kalınlıkta ve düzgün olması sağlanır. Bu iĢleme tığlama denir.

Son
iĢlem
olarak yıkanan ürün
rulo halinde süzülür
ve ertesi gün asılarak
kurutulur.

59. Bebek Kundağı (Bebe sargısı)
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B. Basit Makineler Kullanarak Üretim
Günümüzde iĢliklere basit makineler girmiĢtir. Yün tarak makinelerinde
atılmaktadır. Yünün sıkıĢtırılması için tepme makineleri, keçenin piĢirilmesi için
de keçe piĢirme makineleri kullanılmaktadır. Yine de üretimde ustanın yoğun
emeği söz konusudur.
Makineli üretimden sonra da tığlama yapılırsa ürün daha kaliteli
olmaktadır.
Basit makinelerle yapılan üretim Ģöyle gerçekleĢmektedir:
1. Desensiz Keçe Yapımı
Ön hazırlık olarak tarak makinesinde atılarak serbest hale gelen yün,
gerektiği kadar tartılarak hazır edilir. ĠĢlem basamakları makinesiz üretim gibidir.

Desensiz keçe yapmak
için kalıba yün saçarak iĢleme
baĢlanır.

56. Kalıba Yün Saçılır

60. Kalıba Yün Saçılması

61. Yüne Su Serpilmesi

Saçılan yüne oda sıcaklığında
su ve sabun serpilir; kalıba
sarılır.

62. Yünün Kalıba Sarılması
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Sıkıca rulo edilen kalıp,
kalıpleĢe
sarılarak
bağlanır.

63. KalıpleĢe Sarılan Kalıbın Kalıp Ġpiyle Bağlanması

Kalıp
tepme
makinesine konur;
bir
saat
kadar
tepilerek. (daha az
tepilebilmekte ancak
tepme
süresi
uzadıkça daha iyi
sonuç alınmaktadır)
makineden çıkarılır
(birinci
tepme
iĢlemi).
64. Kalıp Tepme Makinesinde

Kalıp
açılarak
kenarları düzeltilir.
Arkaya
çevrilen
kenarların
içinden
yün
çekilerek
bağlanır.
Çevrilen
kısma yün atılır.
Buna
çatkısının
yapılması denir.

65. Çatkı (Kapaklama)
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Kalıp yeniden rulo edilerek
kalıpleĢe sarılır ve ikinci
defa tepme makinesine
girer. Bir saat tepildikten
sonra
açılır.
Kalıptan
çıkarılır.

66. Yeniden Rulo Etme

Rulo
edilen
ürün
keçeleĢmesi için keçe piĢirme
makinesine konur. Basınç altında
sabunlu sıcak su ve buharla 2-2,5
saat kadar piĢirilir. EĢit piĢmesi ve
bir
yana doğru sarkmasının
önlenmesi için, arada çıkarılarak her
yönden dürülür.

67. Keçe PiĢirme Makinesinde Keçe PiĢirme

PiĢirme iĢleminden
sonra
ürün
yıkanarak
sabundan arındırılır. Rulo
edilerek bir gece süzülür.
Ertesi
günü
asılarak
kurutulur.
Ütü keçesi, yatak
keçesi, keçe kumaĢ desensiz
üretilen keçelerdendir.
68. Desensiz ÜretilmiĢ Bir Keçe Kuruma AĢamasında
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2. Desenli Keçe Üretimi
Zemin üzerinde bir veya daha çok
renk
kullanarak
bezenen
keçedir.
Bezemede geleneksel yanıĢlar (motifler)
kullanılmaktadır. Bezemede renkli keçe
benliklerden kesilen parçalar kullanılır.
Keçe benlik, piĢirilmemiĢ ham keçedir.
Afyonkarahisar‟da doğal beyaz zemin
üzerine en çok kırmızı ve lacivert renkler
kullanılmaktadır.
Doğadan ay, göl, yıldız; göz, kalp,
kanat, boynuz gibi organlar veya
kullandığımız
eĢyalar
keçenin
bezenmesinde yanıĢ olarak görülmektedir.
Bezemede
kullanılan
baĢlıca
yanıĢlar kırma, kertik, toparlak nahaĢ,
göbek, eĢek geçti, nalça, nalçalı baklava, sığır sidiği, tekli sığır sidiği, çiftli sığır
sidiği, dolgu beni, bölgü beni, ayak beni, omuz beni, tersli-düzlü, kare dolgu,
tosbağa, ay-yıldız, dal, dal göbek, çiçek, yaprak, gül, lale, üzüm, tomurcuk, pıtrak,
çaydanlık, ibrik, Ģamdan, yaba, kandil, leğen, saçak, saksı, mangal, kirman, zincir,
deve zinciri, kafesli ben (pencere kafesi), pervaneli tavan göbeği, hasır döĢeme,
pala, hançer, demiryolu, furma dalı (hurma dalı), badem, dörtlü badem, selvi,
hayat ağacı yorumu, göl, yıldızlı göl, genevir (kenevir), kuĢ, koçboynuzu, dana
gözü, kazayağı, deveboynu, örümcek adlarıyla anılmaktadır. Geometrik Ģekiller
de bezemede kullanılmaktadır. Ustanın adı, yaptıranın adı, AFYON ya da
AFYONKARAHĠSAR yazısı, ürünün büyüklüğü, yapılıĢ tarihi, büyüklüğünü
belirten bir rakam da yazılı bezeme olarak kullanılmaktadır. YanıĢların uyumlu
olarak kullanılmasıyla desen oluĢmaktadır. Keçe ürün, bu desenlerle anılmaktadır.
İbrikli göllü, kafesli göllü, tavanlı bademli, nalçalı baklavalı keçe gibi.
69. Keçe Benlikler

Desenli keçeye örnek olarak Ala Keçe yapılıĢının iĢlem basamakları Ģöyle
olmaktadır: Ürünün büyüklüğü kalıp üstünde adımlanarak tespit edilir. Usta
ezberindeki deseni kenardan baĢlayarak, karıĢla ölçerek merkeze doğru döĢer.

70. Ürünün Büyüklüğü Adımla Tespit Etme

71. Desen KarıĢla Ölçerek Hazırlanır
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Desenin üzerine, zemini oluĢturacak olan yün, çubukla atılır. Yeterli
miktarda ve eĢit kalınlıkta saçılan yünün üstüne su ve sabun serpilerek sıkıca rulo
edilir. KalıpleĢe sarılarak kalıp ipiyle bağlanır.
Tepme makinesinde bir saat kadar tepilir (Birinci tepme).
Açılarak kenarları düzeltilir (çatkı). Eğer kenarlara saçak konacaksa bu
aĢamada konur.
Su ve sabun serpilip tekrar rulo halinde kalıpleĢe sarılarak kalıp tepme
makinesinde bir saat daha tepilir (Ġkinci tepme).
Kalıptan çıkarılır, açılarak düzeltmeleri yapılır ve rulo halinde keçe
piĢirme makinesine konur. Basınç altında sabunlu sıcak su ve buhar yardımıyla 22,5 saat kadar süren bir iĢlemle keçe piĢirilir (piĢirme iĢlemi). PiĢirme iĢlemi
sırasında eĢit piĢme sağlamak ve ürünün bir yana doğru sarkmasını önlemek için
arada makineden çıkarılıp, her yöne doğru dürme yapılır.
KeçeleĢmesi tamamlanan ürün bitirme iĢlemi olarak yıkanarak rulo edilir.
Bir gece süzüldükten sonra asılarak kurutulur.
Yaygı keçesi (ala keçe), maket keçesi, yolluk, kundak gibi desenli ürünler
bu metotla üretilir.
Keçe benlik yerine bazı çalıĢmalarda renkli yün lifleri kullanan ustalar
önce birinci tepmeyi yapıp, daha sonra desenlendirme yapmaktadır.

72. Kurumak Üzere AsılmıĢ Bir Ala Keçe (Desenli Yaygı)
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3. Üç Boyutlu Keçe
Kepenek,
yelek,
hırka, baĢlık gibi tek
parça ürünler üç
boyutlu üretilir. Üç
boyutlu
üretimde
diğer keçe türleriyle
aynı yol izlenir.
Ancak üç boyutlu
olabilmesi
için
katlama–kapama
denen
metot
uygulanır.
73. Kepenek Ġçin Yün Saçılması

Kepenek yapılacaksa, iĢlem basamakları Ģöyle olmaktadır: Ön tarafına
gelmesi düĢünülen bölüm daha dar olacak Ģekilde, kalıba yün saçılır. Su ve sabun
serpilir. Birinci tepme iĢlemi yapılıp, geniĢ taraf, dar olan tarafın üstüne kapatılır.

74.-75. Katlama ve Kapama

GeniĢ tarafın fazlalığı, dar tarafın üstüne çevrilir. Çevrilen yerden,
arasından yün çekilerek düğümlenir. Ürün elle veya küçük tarakla didilir.

76. GeniĢ Kısmın Fazlalığının Çevrilmesi

77. Elle ve Küçük Tarakla Ditme
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Ön yüzün tamamına
ince bir tabaka yün
saçılır;
nakıĢ
konacaksa
bu
aĢamada
nakıĢ
konur.
BaĢlık
konacaksa
omuz
hizasından,
baĢ
kısmına doğru tekrar
yün saçılır. Kalıp
sarılarak ikinci defa
tepme
makinesine
konarak ikinci tepme
gerçekleĢtirilir.

78. Kepeneğe NakıĢ Konması

79. BaĢlık Ġçin Boyun Kısmına Yün Saçılır

80. BaĢlığın Çatkısı

Ġkinci Tepmeden sonra kalıp açılarak, baĢlığın çatkısı yapılır. Kalıba
sarılan ürün, baĢlık için yeniden tepme makinesine konarak on beĢ dakika daha
tepilir. Kalıptan çıkarılan ürün rulo edilerek keçe piĢirme makinesinde sıcak
sabunlu su ve buharla piĢerek keçeleĢmesi tamamlanır. Yıkanarak rulo halinde
süzülür; Her tarafı kapalı bir torba halinde üretilen kepeneğin açık olması gereken
yerleri bıçakla kesilerek açılır. Kuruması için asılır.

81. Kuruması Ġçin AsılmıĢ Kepenekler

35

BaĢlık yapılacaksa iĢlem
basamakları
Ģöyle
gerçekleĢmektedir:
Üç
boyutlu
ürünlerden
baĢlıkları üretmek için de
geleneksel usul katlama
kapama usulüdür. (Bazı
keçeciler, yünü kalıba
sararak da baĢlık üretimi
yapmaktadır). BaĢlık için
gereken miktarda yün
tartılarak ayrılır.
82.Teraziyle Yün Tartılması

Her bir baĢlık için iki
parça olmak üzere
kalıba yün saçılır. Bu
parçalardan
biri
diğerinden
daha
küçük olacaktır.

83. BaĢlık Ġçin Kalıba Yün Saçılması

Su ve sabun serpilir.
Kalıpla rulo edilerek
birinci tepme iĢlemi
gerçekleĢtirilir. Kalıp
açılır. Büyük
parçanın üstüne
küçük bir parça
konur.
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85.-86. Yün Çekip Düğümleyerek Ġki Parçanın BirleĢtirilmesi

Büyük parçanın fazlalığı, küçük parçanın üstüne kapatılır. Birbiri içinden
yün çekilerek düğümlenir. Bu iĢlem ürünün çevresinin tamamına uygulanır.
Kapaklanması tamamlanan ürünlerin ek yerleri üzerine yün atılarak su ve
sabun serpilip kalıba sarılır ve ikici kez tepme makinesine; daha sonra piĢirme
makinesine girerek sıcak sabunlu su ve buharla piĢerek keçeleĢmesi tamamlanır.
Bir çift olarak üretilen baĢlık ortadan kesilerek iki baĢlık elde edilmiĢ olur.
Hangi çeĢit baĢlık üretilmiĢse ona uygun olan kalıba geçirilir. Kenarları
makasla düzeltilir
Eğer Mevlevi sikkesi yapılacaksa,
bu iĢlemler tek baĢlık için gerçekleĢmiĢ
olur. Ürün ikiye kesilmez; iki katlı olarak
kalıplanır. Kenarlarının kesilmesine de
gerek kalmaz.

87.-88. BaĢlığın Kalıplanması ve
Kenarının Kesilmesi

89. Sikkenin Kalıplanması
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90. Afyonkarahisar Mevlevihanesi’nde Keçe Sikke BaĢlıklı Semazenler Bir Sema Gösterisinde
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4. Kertikli Keçe Yapımı
Desene kabartma görüntüsü verilerek hazırlanan keçedir.
ĠĢlem sırası diğer keçe türleri gibidir. Birinci tepmesi yapılan ürün açılır.
Üründen yün çekilerek Ģekil belirgin hale getirilir.

91. Yün Çekilmesi

92. Keçe Ben YerleĢtirilmesi

Çekilen yünün altına Ģerit halinde kesilmiĢ keçe ben yerleĢtirilir. Keçe ben
desenin tamamında uygulanır. Ürün kalıba sarılarak ikinci tepme uygulanır.
Ġkinci tepme iĢleminden sonra keçe piĢirme makinesine konarak arada
çıkarılarak düzeltmeleri yapılır ve ayrılan kısımların yapıĢması önlenir.
KeçeleĢmesi tamamlanan ürün kurutulur. ġerit halinde üründen ayrı keçeleĢen
desen, üçgen kertikler olarak kesilir.

93. TamamlanmıĢ Kertikli Keçe Ürün
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VIII. MEKÂNLARDAN KEÇE ÖRNEKLER
Kentin tarihi dokusunda bulunan mekânlarda keçenin kullanıldığına iliĢkin
örnekler vermek mümkün.
Zaviye Sultan mahallesinde bulunan Afyonkarahisar Mevlevihanesi
keçenin somut örnekleri yanında sikke sembollerin de süslemede kullanıldığı bir
mekândır.
Mevlevihanenin ana binası olan Caminin kubbesi ve piramit çatıları sikke
sembollerle tamamlanmıĢtır. Sandukalar üstünde keçe sikkeler; mimari
süslemelerde sembolik olarak sikkenin taĢ, ahĢap ve metal örnekleri
kullanılmıĢtır.
Mevlevi
Camisi‟nin
kapı
perdeleri
keçeden
yapılmıĢtır.

94. Mevlevi Camisi ve Kapı Perdesi

ilgi çekmektedir.
tamamlanmaktadır.

Matbah

95. Mevlevi Camisi Kapı Perdesi

bölümünde

kubbe,

Mevlevihane‟
nin derviĢ odaları ve
matbahı yenilenerek
2008‟de
Sultan
Dîvânî Mevlevihane
müzesi
adıyla
müzeye çevrilmiĢtir.
Müzede
yaygılar,
maket örtüleri ve
canlandırmalarda
kullanılan
mankenlerin
baĢlıkları
keçedir.
XIX. Yüzyıla ait bir
keçe seccade koridorda
metal sikke sembolle

96. Sultan Dîvânî Mevlevihane Müzesinde Keçe
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97.-98. Ulu Cami ve
Kapı Perdesi

Kentte Camilerin kapılarına kıĢın soğuğa karĢı genellikle kapı perdeleri
takılmaktadır. Kurra Camisi ve Ulu Cami; kapılarında keçeden yapılıp
saraçlanmıĢ kapı perdeleri bulunan Camilerden.

99. 100. Kurra Camisi ve
Kapı perdesi
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Tarihi kent dokusu içinde ilk butik otel-restoran iĢletmesi olan ġehitoğlu
Konağı’nın dekorasyonunda keçe ürünler de kullanılmıĢtır.
Otel bölümünde odalarda iĢletmenin adıyla bezeli keçe yaygılar serilmiĢtir.
Restoran bölümünde keçe sikke ve minyatür keçe sikkeler, rafları
süslemektedir. Duvarda asılı XIX. Yüzyıla ait Mevlevi seccadesi ise mekânda yer
alan çok önemli bir keçe örnektir.

101.-102. ġehitoğlu Konağı ve
Konakta Sergilenen XIX. Yüzyıla
Ait Bir Keçe Seccade
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103. AYTAM EVĠ

Kentin hafızasını tutmak; yerel tarihimizi anlaĢılır kılarak sevdirmek
amacıyla yola çıkan AYTAM-Afyonkarahisar Yerel Tarih AraĢtırmaları Merkezi,
sivil mimari örneği ve kültür varlığı tescilli bir yapıda çalıĢmalarını
sürdürmektedir.
Kentin eski tarihi dokusu içinde, Kale Mahallesi MollabahĢi sokakta
bulunan Aytam Evi, sıradan hayatların
akıĢında kullanılan her türlü bilgi, belge
ve nesnenin de sergilendiği bir mekândır.
AYTAM EVĠ bu özelliğiyle bir yerel tarih
müzesi niteliği taĢımaktadır.
Bu ev de keçe kullanılan
mekânlardandır.
Aytam
Evi‟nde
hazırlanan bir oturma köĢesi ala keçe ile
tamamlanmıĢtır.

104. AYTAM EVĠ’nde Keçe Yaygı
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IX. GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE KEÇECĠLER
Esnaf geleneğinde, sanata gönül verip çıraklıktan kalfalığa yükselenler
dükkân açıp kendileri de esnaf olduklarında usta olarak adlandırılırdı. Dükkân
açmayan kalfalar ise ustaların yanında çalıĢarak mesleği sürdürürlerdi. Aile
bireylerinden kardeĢler ve oğullar da ayrı dükkân açmadılarsa aynı dükkânda
ustayla birlikte çalıĢırlardı.
A. Eski Keçeciler
Sayısız çırak yetiĢtiren eski keçeci ustalarından ulaĢılan isimler:
1. Kavasoğlu Ġsmail Usta (XIX. Yüzyıl)
2. Nakilcioğlu Osman Efendi (XIX. Yüzyıl)
3. Nakilcioğlu Yusuf Efendi (XIX. Yüzyıl)
4. Nakilcioğlu Hasan Efendi (XIX. Yüzyıl)
5. Mustafa Kundak (XIX. Yüzyıl)
6. Bekir Ballıpınar (XIX. Yüzyıl)
7. Zühtü Mehmet (XIX. Yüzyıl)
8. Eyüp Ağa (XIX. Yüzyıl)
9. Ahmet TaĢ (XIX. Yüzyıl- XX.Yüzyıl)
10. Hacı Osman Eyüboğlu (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl)(Koca Osman)
11. Kavasoğlu Hüseyin Usta (XIX: Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (Koca Kavas)
12. Keçeci Abdurrahman Efendi (XIX.Yüzyıl-XX.Yüzyıl)
13. Arpacıoğlu Mehmet ÇavuĢ (Kıdemli Mehmet ÇavuĢ)(XIX.-XX.Yüzyıl)
14. Mehmet AĢkıner (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (D.T. 1898-Ö.T. 1968) (Asker
Mehmet)
15. TaĢçıoğlu Mehmet (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (D.T. 1889-Ö.T. 1922)
16. Mustafa Özsandık (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (D.T. 1897-Ö.T. 1943)
(Sonradan bakkallık yapmıĢ)

105. Mustafa Özsandık
(1897-1943)

17. Kamil Abacı (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (D.T. 1899-Ö.T. 1955) (ÇarĢıda
yiğitbaĢılık yapmıĢ) (Kamil ÇavuĢ)
18. Ahmet Özdemir (XIX.-XX. Yüzyıl) (Mercimekçi)
19. Nuri Nakilcioğlu (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (Kör Nuri)
20. Hasan Ekmekçi (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (Çöpçünün Hasan)
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21.Apak Acaraslan (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl) (ġetten)
22. Mehmet Öz (XX. Yüzyıl)
23. Abdullah Karadana (XX.Yüzyıl)
24. Ġbrahim Büyükçelen (XX. Yüzyıl)
25. Arif Nakilcioğlu (XX. Yüzyıl)
26. Kadir Nakilcioğlu (XX. Yüzyıl) (Çolak Kadir)
27. Külahçı Ġbrahim (XX. Yüzyıl)
28. Mehmet Ali Yüzükoca (XX. Yüzyıl)
29. Osman Kundak (XX. Yüzyıl)
30. Süleyman ġenkaya (XX. Yüzyıl) (Dükkâna geç geldiğinden lakabı “Vali
Güveyisi”)

106. Ġbrahim Küçükuygur
( 1910-1969)

107. Ahmet Tunçok
(1915-2009)

31. Salih Ekmekçi (XX. Yüzyıl)
32. Ahmet Düzağaç (XX. Yüzyıl) (Efe Ahmet)
33. Bekir GümüĢ (XX. Yüzyıl)
34. Ömer ÖzçalıĢan (XX. Yüzyıl) (D.T1900-Ö.T. 1960) (Keçeci Ömer Efendi)
35. Hüseyin Eyüboğlu ÖzçalıĢan (XX. Yüzyıl) (D.T. 1902-Ö.T. 1977)
36. Arpacıoğlu Mustafa Efendi (XX. YY) (D.T 1902-Ö.T1953)

108. ġükrü KocataĢ
(1920-1996)

37. Arpacıoğlu Ahmet Usta (XX. Yüzyıl) (D.T 1906-Ö.T 1974)
38. Mustafa Kundak (XX.Yüzyıl) (1906-1996)
39. Ali Tunçok (XX. Yüzyıl) (D.T. 1909-Ö.T. 1996)
40. Ġbrahim Küçükuygur (XX. Yüzyıl) (D.T. 1910-Ö.T. 1969)(Çakal Ġben)
41. Osman Nakilcioğlu (XX. Yüzyıl) (D.T. 1911-Ö.T. 1997)
42. Hacı Mehmet Danoğlu (XX. Yüzyıl) (D.T.1911-Ö.T. 1985)
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43.Ömer Kök (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T. 1911-Ö.T. 2001) (Zühtünün
Ömer)
43. Hasan VatandaĢ (XX. Yüzyıl) (D.T. 1912-Ö.T. 1993) (Cesur Hasan)
44. Recep Yılanlı (XX. Yüzyıl) (1913-1987)
45. Ahmet Tunçok (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T 1915-Ö.T.2009)
46. ġükrü KocataĢ (XX. Yüzyıl) (D.T. 1920-Ö.T 1996)
47. Kadir Danoğlu (XX. Yüzyıl) (D.T. 1920-Ö.T. 2000)
48. Hüseyin Eğret (XX. Yüzyıl) (D.T1921-Ö.T.1975)
49. Kemal ErkuĢ (XX. Yüzyıl) (D.T. 1922-Ö.T. 1999)
50. Osman Korkmaz (XX. Yüzyıl) (D.T.1922-Ö.T. 2001)
51. Bekir Ballıpınar (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T. 1922-Ö.T.2008)
(Keçeciliği bırakmıĢ; baĢka iĢe geçmiĢtir)
52. Hasan Acaraslan (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T.1927)

109. ġerafettin Arpaözü

110. Abdurrahman Düzağaç

(1928-…)

(1929-…)

53. ġerafettin Arpaözü (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T. 1928)
54. Safter Çelme (XX. Yüzyıl) (D.T. 1929-Ö.T. 1990)
55. Abdurrahman Düzağaç (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T 1929)
56. Mahir AĢkıner (XX. Yüzyıl) (D.T.1930-Ö.T. 1984)
57. Cemalettin ÖzçalıĢan (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T 1932)

111. Cemalettin ÖzçalıĢan
(1930-…)
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59. Mehmet Arpaözü (XX. Yüzyıl) (D.T. 1933-Ö.T. 1990)

112. Mehmet Arpaözü
(1933-1990)

60. Faruk Ballıpınar (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T. 1934) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)

113. Faruk Ballıpınar
(1934-…)

61. Ömer ÖzçalıĢan (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (D.T. 1937)

114. Ömer ÖzçalıĢan
(D.T. 1937-…)

Keçeciliğe emek veren diğer isimleri de Ģöyle sıralayabiliriz:
1.

Efe Mıstık (XIX .Yüzyıl-XX. Yüzyıl)

2.

Sarı Hasanın Hasan (XIX. Yüzyıl-XX. Yüzyıl)

3.

Abdurrahman KıĢlacık (XX. Yüzyıl) (Kel Apili)
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4.

Mahmut Pancar(XX. Yüzyıl)

5.

Ömer Pakyürek (XX. Yüzyıl)

6.

Ġsmail Yiber (XX. Yüzyıl)

7.

Ahmet Danoğlu (XX. Yüzyıl)

8.

Abdullah Karadana (XX. Yüzyıl)

9.

Yusuf Nakilcioğlu (XX. Yüzyıl)

10. Ali Nakilcioğlu (XX. Yüzyıl)
11. Mesut yüzükoca (XX. Yüzyıl)
12. Halil Yüzükoca (XX. Yüzyıl)
13. Hulusi Abacı (XX. Yüzyıl)
14. Ahmet ġenkaya (XX. Yüzyıl) (Ayen Ahmet)
15. Ömer Ġlgin (XX. Yüzyıl)
16. Süleyman ÇavuĢ (XX. Yüzyıl)
17. Ali Osman Çanakçı (XX. Yüzyıl)
18. Molla Ahmet Çanakçı (XX. Yüzyıl)
19. Ahmet Sandıkçı (XX. Yüzyıl)
20. ġükrü Kalfa (XX. Yüzyıl) (Takoğlan ġükrü)
21. ġükrü Kalfa (XX. Yüzyıl) (Manisalı ġükrü)

115. Mehmet Sandıkçı
( !925-…)

22. Mustafa Ekmekçi (XX. Yüzyıl)
23. ġükrü Ekmekçi (XX. Yüzyıl)
24. Hasan Arısan (XX. Yüzyıl) (Pat Hasan)
25. Kumruların Ali (XX. Yüzyıl) (Paytoncu Ali)
26. Eyüp TaĢ (XX. Yüzyıl)
27. Hulusi TaĢ (XX. Yüzyıl)
28. Ġhsan GümüĢ (XX. Yüzyıl)
29. Yusuf Zümrütpınar (XX. Yüzyıl) (Deli Yusuf)
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30. Ġbrahim Ġncesoy (XX. Yüzyıl)
31. Kadir Büyükçelen (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1925-…)
32. Mehmet Sandıkçı (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1925-…) (Güllü Mehmet)
33. Hasan Kundak (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1931-…)

116. Hasan Kundak
(1931)

34. Ġbrahim Nazilli (XX. Yüzyıl) (1929-1985)
35.

Mehmet Kök (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1933-2005)

36. ġükrü Acaraslan (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl)) (1933-2005)
37. Ġhsan Büyükçelen (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1933-…)
38. Ahmet KıĢlacık (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl)
39. Ahmet Tunçok (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1945-…)
40. Muharrem Çelme (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1955-…)
41. Erol Çelme (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1959-…)
42. Ömer VatandaĢ (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1956-…)(BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
43. Hakkı Arpaözü (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1957-…)
44. Ġhsan Acaraslan (XX. Yüzyıl) (1957-1979)
45. Ġsmail Arpaözü (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1954-…) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
46. Hasan VatandaĢ (XX. Yüzyıl-XXI.Yüzyıl) (1960-…) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
47. Mehmet Arpaözü (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1960-…) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
48. Ġbrahim VatandaĢ (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1962-…) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
49. Çetin Arpaözü (XX. Yüzyıl-XXI. Yüzyıl) (1964-…) (BaĢka iĢe
geçmiĢtir)
50. Veysel Tunçok (XX. Yüzyıl-XXI Yüzyıl) (1949-…)
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B. Günümüz Keçecileri
2011 yılında Afyonkarahisar‟da yedi keçeci firması bulunmaktadır.
1. KocataĢ Keçecilik
2. ErkuĢ KardeĢler Keçe Ġmalatı
3. ÖzçalıĢan Keçe Kepenek
4. Topçu Keçe Kepenek Ġmalatı
5. VatandaĢ Keçe ve Kepenek
6. Keçeci Tekstil
7. 4. Nesil keçecilik
Bu iĢliklerde aktif olarak keçeciliği sürdürenler:
KocataĢ Keçecilik:
A. YaĢar KocataĢ (1950, Afyonkarahisar)
ErkuĢ KardeĢler Keçe Ġmalatı
Mehmet ErkuĢ (1950, Afyonkarahisar)
Mustafa ErkuĢ (1953, Afyonkarahisar)
Ġsmail ErkuĢ (1965, Afyonkarahisar)
ÖzçalıĢan Keçe ve Kepenek
Hüseyin ÖzçalıĢan (1962, Afyonkarahisar)
Ruhi ÖzçalıĢan (1966, Afyonkarahisar)
Topçu Keçe ve Kepenek
Mehmet Tunçok (1961, Afyonkarahisar)
VatandaĢ Keçecilik
Ahmet VatandaĢ (1954, Afyonkarahisar)
Hüseyin VatandaĢ (1976, Afyonkarahisar)
Ġsmail VatandaĢ (1982, Afyonkarahisar)
Mehmet Çırağ (1960, Sandıklı)
Keçeci Tekstil
Mustafa Arpaözü (1959, Afyonkarahisar)
Fahrettin Arpaözü (1985, Afyonkarahisar)
4.Nesil Keçecilik
Tahsin Düzağaç (1959, Afyonkarahisar)
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1. KocataĢ Keçecilik

KocataĢ Keçecilik‟te A.
YaĢar KocataĢ, baba mesleği
keçeciliği sürdürmektedir.

117.- 118. KocataĢ Keçecilik ve A. YaĢar KocataĢ
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2. ErkuĢ KardeĢler Keçe Ġmalatı

ErkuĢ KardeĢler Keçe Ġmalatı‟nda Mehmet, Mustafa ve Ġsmail ErkuĢ baba
mesleği keçeciliği sürdürmektedir. Ġsmail ErkuĢ‟un oğlu Kemal ErkuĢ iĢin yoğun
olduğu zamanlarda iĢlikte yapılan iĢlere yardımcı olmakta, ancak meslek olarak
keçeciliği seçmeyi düĢünmemektedir.

119.-120. ErkuĢ KardeĢler ĠĢliği ve Mehmet, Mustafa, Ġsmail ErkuĢ
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3. ÖzçalıĢan Keçe ve Kepenek

121. ÖzçalıĢan Keçe ve Kepenek Ġmalathanesi

Ömer ÖzçalıĢan‟ın iki oğlu Ruhi ve Hüseyin kardeĢler baba mesleği
keçeciliği sürdürmektedir. Farklı bir iĢ kolunda çalıĢmakla birlikte, keçe
sanatından kopamayan Abdülkadir Nazilli de zaman buldukça bu iĢlikte
çalıĢmalara katılmaktadır.

122. Ruhi ÖzçalıĢan, Hüseyin ÖzçalıĢan ve Abdülkadir Nazilli
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4. Topçu Keçe–Kepenek Ġmalatı

Topçu Keçe-Kepenek Ġmalatı‟nda Ahmet Tunçok‟un oğlu Mehmet
Tunçok baba mesleği keçeciliği sürdürmektedir.

123.-124. Mehmet Tunçok

54

5. VatandaĢ Keçecilik

125. VatandaĢ Keçecilik’in Keçeciler ÇarĢısında Bürosu

VatandaĢ Keçecilik‟te Hasan VatandaĢ‟ın oğlu Cesuroğlu lakaplı Ahmet
VatandaĢ, oğulları Hüseyin VatandaĢ, Ġsmail VatandaĢ ve kayınbiraderi Mehmet
Çırağ ile birlikte baba mesleği keçeciliği sürdürmektedir. ĠĢliği organize sanayide
olan VatandaĢ Keçecilik‟in Keçeciler çarĢısında bürosu bulunmaktadır.

126. Ahmet VatandaĢ, Hüseyin VatandaĢ, Ġsmail VatandaĢ ve Mehmet Çırağ
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6. Keçeci Tekstil

127. Keçeci Tekstil ĠĢliği

Keçeci Tekstil iĢliğinde Mehmet Arpaözü‟nün oğlu Mustafa Arpaözü,
baba mesleği keçeciliği, oğlu Fahrettin Arpaözü ile birlikte sürdürmektedir.
ĠĢlikleri Keçeciler ÇarĢısı dıĢında, Barbaros Mahallesi‟nde AĢık Camisi
yanındadır.

128. Mustafa Arpaözü ve Fahrettin Arpaözü
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7. 4. Nesil Keçeci

4. Nesil Keçecilik‟te
Abdurrahman Düzağaç‟ın oğlu
Tahsin Düzağaç, baba mesleği
keçeciliği sürdürmektedir.

129.-130. 4. Nesil Keçecilik ve Tahsin Düzağaç
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X. AYTAM’DA KEÇE ÇALIġMALARI
Afyonkarahisar Yerel Tarih AraĢtırmaları Merkezi (AYTAM),
Afyonkarahisar kültürünün bir parçası olan geleneksel el sanatlarından tepme
keçeciliğe ve keçe öğreniminin yaygınlaĢmasına destek vermektedir. AYTAM
konuyla ilgili sergi ve konferanslara ev sahipliği yapmıĢtır.
AYTAM‟da çocuklar (14.09.2011) ve yetiĢkinler (24.09.2011) için
hazırlanan iki ayrı programda R. Gülenay Yalçınkaya tarafından gönüllü keçe
eğitimi verilmiĢtir. Bu programlar sürdürülecektir.
Çocuklar Ġçin Keçe Programı
Programa 7-12 yaĢ grubunda çocuklar katılmıĢtır. Programda keçe
yapmanın basit usullerini öğrenen geleceğin büyükleri yünden keçe toplar ve
tepme keçe tekniğiyle keçe resimler yapmıĢ; hazır keçeden de oyuncaklar
hazırlamıĢtır.

131. Keçe Resim Hazırlayan Bir Çocuk

132. Keçenin Tepilme AĢaması

58

133. Keçenin PiĢirilmesi

134. Keçe Eserleri ile Çocuklar AYTAM Bahçesinde
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Hanımlar Ġçin Keçe Programı
Hanımların keçeyle tanıĢması amaçlanan programa katılanlara basit
usullerde keçe yapımı gösterilmiĢtir. Ġpekli, pamuklu ve tül kumaĢlar yünle
bütünleĢtirilerek kumaĢlı keçe uygulaması da yaptırılmıĢtır.
Bu çalıĢmaya keçe sanatçısı Dilek Lökçü Yılmaz da katılmıĢ ve R.
Gülenay Yalçınkaya‟ya yardımcı olmuĢtur.

135. AYTAM EVĠ Bahçesinde Keçe Yapan Hanımlar

136. Yünle BütünleĢecek KumaĢların Hazırlanması
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137. Desen Hazırlanması

138. Tepme AĢaması
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139. Keçe PiĢirme AĢaması

62

SONUÇ
Türk Dünyası‟nda varlığını sürdüren keçecilik, ülkemizdeki birkaç
merkezle birlikte Afyonkarahisar‟da da sürdürülmektedir.
Afyonkarahisar ilçelerinde artık yapılmayan keçecilik, merkezde sayıları
azalmakta olan iĢliklerde, az sayıda ustayla yaĢatılmaktadır.
Somut olmayan kültürel miras keçeciliği geleceğe taĢıyacak yeni ustalar
yetiĢmemektedir. Keçeciliğin geleneksel üretim metotlarını ve geçmiĢten
günümüze ulaĢmıĢ yanıĢlarını öğrenen yeni bir neslin olmaması; ata mirası
keçeciliğin kaybolma tehlikesi yaĢadığını göstermektedir.
Kırsal kesimden talebin azalması, ürünlerin yeterli ekonomik karĢılığı
bulmaması, beğenilerin değiĢmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte
seçeneklerin artması keçeciliğe zor günler yaĢatmaktadır.
Bu arada kentsel kullanıma yönelik ürünlerde talep artmaktadır.
Dalamayan, kokmayan cins yünlerin ve kent yaĢamı içinde yer bulabilecek
tasarımların yapıldığı ve doğal boyaların kullanıldığı ürünler tercih edilmektedir.
Geleneksel üretim yanında kendini geliĢtirebilen; gereksinimleri yanıtlayabilen
keçecilerin daha baĢarılı olacağı görülmektedir.
Keçeciliğin geçmiĢten günümüze yansıyan izlerini geleceğe taĢıyacak yeni
nesiller yetiĢmesi dileklerimizle.
ġubat 2011, Afyonkarahisar
R. Gülenay Yalçınkaya
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