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Kökeni belli olmayan ve eskiden beri 
Türkçe'de kullanılan kelime hem işlen
miş hem de işlenmemiş tüylü hayvan 
derilerini ifade eder. Bu tür kürkler için 
Farsça pôst tabiri de kullanılmıştır. Kay
naklarda işlenmiş kürk giysiler Arapça 
fe.rve adıyla da anılır. 

insanların tarih öncesi devirlerden be
ri soğuktan korunmak için hayvan post
larından yapılmış basit elbiseler giydik
leri bilinmektedir. Medeniyet ilerledik
çe kürk bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks 
giyim malzemesi haline geldi. Özellikle 
Çin, Mısır, Yunan ve Roma medeniyet
lerinde alımlı ve süslü kürkler zenginlik 
ve zarafet simgesi oldu. Eski Türkler'de 
de kürk kullanımının hayli yaygın olduğu 
elde edilen arkeotojik malzemelerden 
anlaşılmaktadır. Göktürkler'e ait bulun
tular içinde kürk elbiselere rastlanmış
tır. Orta Asya ve Rus steplerinden İran 
ve Arap dünyasına da kürk gönderildiği 
ve bunun .önemli bir ticari kazanca yol 
açtığı belirtilir. Kuzey Rusya ve Slav böl
gelerinden Anadolu ve Avrupa'ya kürk 
yollandığı bilinmektedir. XVI. yüzyılda 

. kürk ticareti Kuzey Amerika-Avrupa. 
Rusya, Ortadoğu kesimlerinde hayli ha
reketlenmiştir. Kürk lüks giyim aksesu
arı olarak bugün de kullanılmakta olup 
en değerli kürkler Kuzey Avrupa, Kuzey 
Amerika, Sibirya ve Hazar deniziyle Batı 
Çin arasındaki kesimlerden elde edilir. 

Osmanlı Devleti'nde kürk, ilk zaman
larda daha çok soğuktan korunmaya yö
nelik bir ihtiyaç iken zamanla lüks haline 
gelmiştir. XV. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren giderek artan ve mali sıkıntıla
rın ortaya çıkışıyla birlikte hükümet ta
rafından kontrol edilmeye çalışılan bu 
tüketim 1!. Mahmud zamanında yapılan 
yeniliklere kadar devam etmiştir. XVII. 
yüzyıl Osmanlı piyasasında sarnur 1 sem-
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m Gr. vaşak (lynx pardina). zerdava ( martes 
abietum). kakum 1 kakım (mustela erminea). 
tilki, kursak 1 karsak (vulpes corsac. Tür
kistan 'dan Moğolistan'a kadar olan bölgede 
bulunan bir cins tilki, Karagan tilkisi), san
sar. sincap. çılkafa 1 çalkafa (kurdun en
se postu) . tavşan. göçen 1 kokarca. ça
kal, kuzu (kıvırcık. yalama. boğazlama tür
leriyle). kedi (saz. alaca Van ve siyah türleriy
le) kürkleri görülmektedir. Bu postların 
hayvanın cins ve özelliğine göre sırt. kafa, 
nafe, boyun, paça gibi kısımları ayrı ayrı 
ve her biri iki ya da üç kalitesiyle piyasa
da bulunurdu .. 

Giysiler için kullanılan en kıymetli kürk
ler yaklaşık değer sıralamasıyla siyah 
tilki , Sibirya gri sincabı. samur. elma 
yanağı (tilki postl a rının yanak parçala
rından yapılm ı şsamura yakın değerde 

bir kürk). vaşak. zerdava ve kakum idi. 
Ancak Osmanlı piyasasında farklı mali 
düzeylere uygun çeşitli cins ve kali
tede kürkler mevcuttu. XVI!. yüzyıl orta
larında esnaf için tesbit edilmiş çeşitli 
kürk cinsleri sarnur kafası. sarnur paça
sı. Çerkez zerdavası, zerdava paçası, zer
dava boğazı, kakum, Rumeli sansarı, san
sar paçası. sansar boğazı , sincap. beyaz 
tilki boğa.zı, Azak nafesi. Azak'ın siyah 
bedeni. tilki paçası. Göllükesri'den gelen 
tilki nafesi. Bosna çılkafası, Göllükesr:i'
den gelen çılkafa, Cezayir çakalı sırtı, Ka
raman çakalı, Cezayir çakalının abiağı idi 
(Kütükoğlu, s. 166-ı68). 

İhtiyaç duyulan kürkler yerli piyasa dı
şında Rusya'dan temin edilirdi. Buradan 
gelen kürkler aynı cins yerli kürkler
den çok daha kaliteli ve pahalıydı. Sa
m ur. vaşak. zerdava ve Rus tilkisi dı-

şarıdan en sık gelen kı1rk cinsleriydi. 
Kırım 'ın 14 75'te Osmanlı idaresine gi
rişi yol emniyetinin temini bakımından 
önemli olmuş ve bu ticaretin gelişmesin
de rol oynamıştır. Yerli kürk olarak bil
hassa vaşak ve zerdava önemli ölçüde iç 
piyasadan sağlanırdı. Yaya ve müsellem
lerin avladıkları dışındaki vaşakların post
ları hass-ı şah! olarak sancak beylerine 
tahsis edilmişti. 

Kürkçülükle meşgul olan, biri kürk di
kenler (postln-dlızan). diğeri satışıyla uğ
raşanlar (kürk-fürGşan) olmak üzere iki 
farklı esnaf vardı. Kürkçü esnafı genel
likle şehir çarşılarında satış yaparlardı. 
Kürk t üketimi bakımından önemli olan 
istanbul'da eski bedesten (büyük bedes
ten 1 iç bedesten) . Büyük Çarşı (Çarşı-iKe
blr 1 Kapalı Çarşı) ve sokak aralarındaki es
naf içinde kürkçü esnafı bulunduğu gibi 
ayrıca büyük tüccar ve toptan satıcılara 
ait özel bir han (Kürkçü Hanı) mevcuttu 
(Mantran, s. ı ı 2-1 ı 7; Abdü'laziz Bey, s. 
ı37-ı40) . 

Halk arasındakürk giyimi.yaygın olup 
evlilik geleneklerinden olarak kız evin
den damada içinde kürk de bulunan bir 
kıyafet bohçası göndermek adetti. Yaz 
mevsimi de dahil olmak üzere her mev
simde serin ve soğuk havalarda giyilen 
kürklerin muhafazası için piyasada özel 
kürk bohçaları satılırdı. Ayrıca Osmanlı 
yüksek ricalinin konaklarında içinde ev 
sahibinin kürklerinin olduğu birer kürk 
odası bulunurdu. Sarayda kadınlar ara
sında da bilhassa kışlık kıyafet olarak 
kürk kullanılmıştır. Kadınefendiler sara
yın içinde yazın manto. kışın kürk giyer
lerdi. Kürk. devlet görevlilerine ait resmi 

Sehzade Mehmed'in sünnet şenliğinde 11582) kürkçü esnafının resmigeçidini gösteren mlnyatürden detay (Sumame·i 
Hümayün, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 147') 



kıyafetler arasında önemli bir yere sa
hipti. Normal günlerde, küçük merasim
ler ve büyük törenlerle alaylarda giyil
rnek üzere üç ayrı kıyafetleri olurdu. Gün
delik kıyafet olarak sade kürkler giyilirken 
merasim ve büyük alaylarda renkleri, 
kumaşıarı ve bazan süslemeleriyle alımlı 
kürkler giyilirdi. Hil'atlerin bir kısmı da 
kürk olup üst düzeydeki çeşitli görevlile
re çoğunlukla kumaşla kaplanmış kürk
ler verilirdi (bk. HİL'AT) . 

Gerek hil'atlerin gerekse ihtiyaç duyu
lan diğer kürklerin hazırlanması için sa
rayda terziler arasında kürk dikenler bu
lunurdu. XV. yüzyıl ortalarında bu saray 
terzilerinin tamamı yirmi üç kişi iken XV 
ve XVI. yüzyıllar boyunca giderek artmış. 
XVII. yüzyıldan itibaren ise azalmaya baş
lamıştır. Bunun sebebi sarfiyatın azal
mış olması değil ihtiyaçların daha çok 
saray dışından temin edilmeye başlan
masıdır. XVIII. yüzyıl ortalarında saray
daki dikiciler on iki kişiydi. Bunlar diğer 
saray terzileri gibi tayin, azil ve idari hu
suslarda iç hazinedarbaşıya bağlı, gö
rev sorumlulukları bakımından ise hazi
ne kethüdasının kontrolünde idiler. Fa
tih Sultan Mehmed zamanında ( 1451-

148 1) ortaya çıkan Hazine Odası'nın "bı
çaklı" denilen kıdemli görevlilerinden 
ikinci sırada yer alan kürkçübaşı idi. Kürk
çübaşının görevi araştırmalarda umu
miyetle padişaha mahsus kürklerin mu
hafazası olarak gösterilirse de saraya gi
ren ve iç hazineyi ilgilendiren bütün 
kürkleri kapsadığı söylenebilir. 

XV. yüzyıl ortalarında Osmanlı devlet ri
cali arasında farklı tipleriyle giyildiği gö
rülen kürk kaftanların en değeriisi padi-· 
şaha mahsus olup kürksüzleri de bulu
nan ve koli u veya ko ls uz. geniş yakalı bir 
model olan kapaniçe idi. Yine padişaha 
mahsus oluşuyla tanınan. siyah tilki kür
kü esas olmak üzere sarnur ve kakum 
gibi t ürler de kullanılmış ve kumaşı at
las, kürkü siyah tilki, düğmeleri süsle
meli olanına "ferve-i murabba" denilmiş
tir. Padişaha mahsus olmakla beraber 
kapaniçe büyük bir teveccüh göstergesi 
olarak sadrazama. Kırım hanına ve Ef
lak, Bağdan voyvodalarına da giydiril
miştir. Kırım haniarına giydirilerilerin bir 
kısmı ve Eflak. Bağdan voyitodalarına ve
rilenlerin hemen tamamı kadifeye kaplı 
olurdu. Bazan uzun, bazan kalçayı örte
cek şekilde kısa bir model olup daha zi
yade Kırım hanlarıyla ileri gelenlerinin 
giydiği, dar koli u ve zengin süslemeli kon
taş da kapaniçeye benziyordu. 

Kapaniçeden sonraki en değerli kürk 
seraser kürk idi. ismini kürkün kaplan
masında kullanılan, dokumasında baş

tan başa sim veya sırma bulunan kalınca 
ve oldukça kıymetli ipekli kumaştan al
mıştı. Modelinin erkan kürk tarzında ol
duğu, bu kürkün vezlriazam, vezirler ve 
diğer bazı seçkin kimselere verildiği an
laşılmaktadır. Seraser kürkün "nim -ten" 
denilen boyu kısa modelleri ise Kırım ham 
ve rikab ağalarına giydirilirdi. 

XVII. yüzyıl kayıtlarına göre bol yenli 
bir model olan erkan kürk padişah , sad
razam. vezirler. şeyhülislam. Rumeli ve 
Anadolu kazaskerleri. kadılarla diğer ba
zı rica! tarafından ve genellikle önemli 
olmayan merasimler ve resmi günlerde 
giyilirdi. Elçilere de erkan modelde kürk
ler verilirdi. Daha büyük törenlerde ve
zlriazam. vüzera, şeyhülislam. sadreyn, 
nakibüleşraf, mevan ve bazı müderrisler 
Muvahhidl kürk giyiyorlardı. 

Boyu topuğa kadar. dar ve geniş yenli, 
süslü ve sade çeşitleriyle bunlar arasın
·da en yaygın ve en sık kullanılan bir mo
del olan ferace kürkıer düşük derecedeki 
görevliler için merasim kıyafeti iken üst 
derecedekiler için normal bir giysi duru
mundaydı . Sarayda arz ağalarından silah
dar. rikabdar ve çuhadarın giydiği kürk 
çeşidine "serhaddl" deniliyordu. 

Resmi kıyafet olarak kullanılan kürk
lerin kaplanmasında çuha (beyaz. yeş il , 

kırmızı, elvan. sarı. turuncu) ve sof (beyaz, 
siyah, kırmızı vb.) başta olmak üzere ge
nellikle kumaş-ı han (XVIII. yüzyıl ortala
rından itibaren). atlas, kadife, şal, şali ve 
seraser gibi kumaşlar kullanılmıştır. Pa
dişah kürklerinde de seraser. şal. atlas, 
kemha, çuha gibi kumaşiara rastlanmak
tadır. Kumaşların renkleri oldukça çeşit
liydi. Şeyhülislamiarın kürkü beyaz ku
maşla kaplı olduğu için "ferve-i beyza" 
diye meşhur olmuştur. Ancak zaman za
man şeyhülislamlar yeşil kumaşa kaplı 

kürkler de giymişlerdir. Kırım hanı ve ve
zir ler töreniere ve alaylara daha ziyade 
kırmızı renkli, elçiler ise umumiyetle sarı 
ve turuncu renk kumaşlarla kaplı kürk
lerle çıkmışlardır. Kürkler veriliş sebep
lerine uygun şekilde de adlandırılmıştır. 
Mesela mevacib dağıtılmasının (mevacib 
devri) ardından vezlriazama gönderilen 
kürke "devr kürkü" denilmiştir. 

Osmanlı resmi muhitlerjnde en çok 
kullanılan kürk olduğu anlaşılan samura 
olan rağbet Sultan İbrahim zamanında 
( 1640-1648) artmıştır. Taşradaki idareci
lere bütün köşk ve kasırların sarnur kürk-
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leriyle döşenmesi emredilmiş , vüzera ile 
ulemadan kıymetli düğmelerle süslen
miş . içi ve dışı sarnurdan yaptırılmış giy
si modelinde birer adet kürk istenmiştir. 
XVIII . yüzyıla gelindiğinde hem resmi sar
fiyattan hem de halkın kürk lüksünden 
şikayet edilerek bazı tedbirler alınmış ve 
kısıtlamalar getirilmiştir. lll. Osman ve 
lll. Mustafa zamanlarında samur. kakum 
ve vaşak gibi devlet ricaline mahsus kürk
lerin başkaları tarafından giyilmesi ya
saklanmıştır. lll. Mustafa zamanında 
1766'da hil'atler ve hil'at olarak giydi
rilen kürkler hususunda sarfiyatı azalt
mak amacıyla yeni bir düzenleme yapıl
mıştır. Sadrazamla vezirler ve vezaret 
rütbesi olanlara hil'at-i kumaş-ı hana 
kaplı sarnur kürk .(sadrazama üstlükle be
raber) ; şeyhülislam. Rumeli ve Anadolu 
kazaskerleri, nakibüleşraf. istanbul ka
dısı, imam-ı ewel ve sanl-i şehriyarller. 

şehzade hocası, hekimbaşı. silahdar 
-rikabdar- çuhadar gibi arz ağaları ile 
enderun haseki ağaları. rikab ağaları , 

sadaret kethüdası, Tersane-i Amire emi
ni ve bostancıbaŞı ağaya çuha ferace 
sarnur kürk; Darüssaade ağasına üst
lükle beraber olmak üzere hil 'at-i has
sü'l-hassa kaplı sarnur kürk; şeyhlere bol 
yenli çuhaya kaplı sincap kürk verilecekti 
(selatin camii şeyhl erine bazan sarnur ya 
da sincap çuha ferace de giydirilmi ş tir) . 

Daha önceleri çeşitli kürk ve hil'atler ve
rilen elçilere de kürksüz hil'at ve kaftan
lar verilmesi uygun görülmüştür (BA, 
BEO, SadaretDefterleri, nr. 356, vr. 121 b). 

Bu düzenleme ile ayrıca kapaniçe ve 
seraser kürklerin hil'at olarak verilişi 
tamamen kaldırılmamışsa da mümkün 
mertebe azaltılmaya çalışılmıştır. ll. 
Mahmud zamanında kıyafet hususunda 
yapılan yeni düzenlemelerle resmi kı
yafet olarak kürk kullanımı ortadan kalk
mıştır. 1237'de (1822) ulema ve vüzera
ya mahsus bol yenli kakumlar dışındaki
ler. 6 Şewal1 244 (11 Nisan 1829) tarihli 
elbise nizamnamesiyle de kalanların ta
mamı kaldırılmıştır. 

Tekke kültüründe de postların özel bir 
yeri olup "post- n işin , post nakibi" gibi 
ifadeler dilimize yerleşmiştir. Topkapı 

Sarayı'nda padişahların şahsi eşyaları 

arasında kayıtlı ve çoğu kemha veya 
keçe ile kaplanmış, bir kısmı ise kumaş
sız postlar bulunmaktadır. Bunlar bazı 
kayıtlarda post seecadeler olarak yer al
mıştır. 1iftik keçisi, geyik, kurt ve leopar 
türleri bulunan bu postların tamamının 
seccade olarak kullanılmadığı bilinmek
tedir. Arz Odası eşyası içinde de iki leo-
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par postu olup bunlar umumiyetle elçi 
kabullerinde tahtın iki yanına seritirdi 
(leopar postlarının güç sembolü olarak 
kullanılması hususunda bk. Tezcan , Vl/22 
119991. s. 44; kürkle ilgili dini hükümler 
için b k. DERİ; HAYVAN). 
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!il FiLiZ KARACA 

KÜRKÇÜ HANi 

İstanbul'da 
XV. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen ilk ticaret hanlarından. 
L ~ 

Fetihten sonra yapılan imar çalışma 

ları sırasında istanbul'un hanlar bölgesi 
olarak adlandırı lan Mahmutpaşa sem
tinde. Mahmutpaşa ve Çakmakçılar Ya
kuşu ile Çarkçılar sokağının çevrelediği 
ada üzerinde inşa edilen ilk hanlardan bi
ridir. Fatih Sultan Mehmed dönemi ( 14 5 l-
1481) ricalinden Sadrazam Mahmud Pa
şa'nın evkafından olan yapı paşanın yap
tırdığı tabhaneli cami, çinilerle kaplı tür-
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besi, bugün hemen hemen izi kalmayan 
medresesi ve hamamıyla aynı çevrede 
bulunmaktadır. Çok daha geç bir dev
rin kaynağı olan Ayvansarayl, Kürkçü 
Ham'nın Ayasofya evkafından olduğu
nu bildirmektedir. Buna göre Hacı Kü
çük Ahmed Ağa adındaki- bir hayır sever. 
hanın içinde vazifesi Ayasofya vakfından 
karşıtanan fevkani bir mescid yaptırmış
tır. En erken kaynaklarda Karbansa
ray-ı Cedid veya Kurşunlu Han gibi ad
larla anılan. Evliya Çelebi'nin 120 ocaklı 
bir bina olduğunu bildirdiği istanbul'un 
bu ilk büyük ticaret hanı gerektiği kadar 
dikkat ve itina ile korunamamış, zaman 
içinde bazı bölümleri yıkıldığı gibi mima
ri hüviyetini bozan ilaveler de yapılmış
tır. XX. yüzyılın ilkyıllarında istanbul'da 
eski eserler üzerinde öğrencileriyle ça
lışmalar yapan Gurlitt ilk defa olarak ha
nın bir planını çizerek yayımlamıştır. Her 
ne kadar bu çizim hatasız değilse de bu 
önemli Türk mimari eserinin esas biçi
mini tanıtması bakımından büyük ölçü
de fayda sağlamaktadır. Yakın tarihlerde 
Ekrem Hakkı Ayverdi, Kürkçü H anı hak
kında ayrıntılı bilgi vererek daha doğru 
ve tam bir planını neşretmiştir. istanbul 
hanları hakkında bir monografi hazırla
yan Ceyhan Gü ran eserinde bu yapıya da 
geniş yer ayırmıştır. Han, günümüzde çok 
bakımsız ve mimari karakterini büyük 

Kürkçü H a nı 'nın ön ve arka avlusunun XX. yüzyıl başındaki 
durumunu gösterenfotoğraflar (Gurlitt, lv. LXXI-13 ' ) 

ölçüde bozan ilaveler ve yapılar arasında 
sıkışmış bir durumdadır. 

İki aviulu olup ilk kısmı Bursa'daki Fi
dan Hanı'na benzeyen Kürkçü Ham'nın 
hücre sayısı da aynıdır. 128 m . boyunda, 
68 m. genişliğinde olan ve iki parçadan 
meydana gelen binanın birinci kısmı 
muntazam kare bir plana sahip olup or
tasında büyük bir avlu bulunmakta ve 
etrafında iki katlı olarak odalar sıralan
maktadır. Şehrin topografyası ve hanın 
oturduğu yerdeki sokak dokusu bakı
mından ikinci bölümün düzensiz bir pla
nı vardır. Bu kısım da iki katlıdır. Fakat 
belki de büyük zelzelelerden sonra bazı 
destekler taş payeler haline dönüşmüş
tür. Ekrem Hakkı Ayverdi ikinci kısımda
ki üst katın sonradan ilave edildiği görü
şündedir. Yine Ayverdi'nin tesbitine göre 
hanın, orüinal mimarisinden hesaplandı
ğında 127 odası bulunduğu anlaşılmak
tadır ki bu da hemen hemen Evliya Çe
lebi'nin verdiği 120 sayısına uygun düş

mektedir. Büyük aviuyu çeviren hüc
relerin önündeki revaklar kaldırılmıştır. 
Hücrelerin altlarında merdivenle initen 
mahzenlerin yer aldığı da bilinmektedir. 
Bu avlu etrafındaki odaların hepsinin esa
sında ocaklı olduğu kalan az sayıdaki iz
lerden anlaşılmaktadır. Her iki avlunun 
revaklarında kemerleri taşıyan payeler 
muntazam işlenmiş kesme taşlardan ya
pılmıştır. Dış duvarlarda ise moloz taş ve 
tuğladan karma tekniğin kullanıldığı gö
rülür. Dışarıya açılan pencerelerin çoğu
nun kemer ve söveleri bozularak biçim
leri değiştiritmiş haldedir. Büyük avlunun 
ortasında Hacı Küçük Ahmed Ağa tara
fından yaptırılan. herhalde aslında ah
şap çatılı olan mescid asli şeklini muha
faza edememiştir. Mimari bakımdan bü
yük değere sahip bulunan han son yıllar
da bir dereceye kadar temiztenerek res
tore edilmiştir . 
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