
SARIGÖREZ NÜREDDiN EFENDi 

ği mescid civarında Sarıgörez Nureddin 
Efendi'nin evi bulunduğundan mescid ve 
çarşı onun adıyla tanınmıştır. Nureddin 
Efendi ve ailesinin bazı fertleri bu mesci
din haziresine defnedilmiştir. İstanbul'da 
Sarıgüzel Camii ve semtinin adı Sarıgö
rez'den gelmektedir. Bazı araştırmalarda 
Sarıgörez adı yanlış olarak Sarı Gürz 1 Sa
rı Kürz, Sarı Kerez, Sarı Kez, Sarı Gez şek
linde okunmuştur. Kazasker Muhaşşl Si
nan Efendi, Nureddin Efendi'nin damadı 
idi. Kaynaklarda hadis ve fıkıh ilminde mü
tehassıs olup bazı çalışmaları bulunduğu 
belirtilmektedir. Fıkha dair kaleme aldığı 
el-Murtazô. adlı eseri mevcuttur (TSMK, 
III. Ahmed. nr. 1104). Ayrıca Hamldli Kara 
Seyyidi'nin sorularına cevap niteliğinde bir 
risale yazdığı belirtilir (Mecdl, s. 315). 
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Kavuk, külah, takke ve fes gibi bir baş
lıkla üzerine sarılmış ince uzun tülbent, ağ
bani veya şaldan meydana gelir. Arapça'da 
daha çok imame, Farsça'da destar denir. 
Başı aşırı sıcaklıktan koruma ve vücut ısı
sını muhafaza etme özelliği sebebiyle gün
düzleri sıcak, geceleri soğuk olan karasal 
ikiimin hüküm sürdüğü çöl ülkeleriyle Hin
distan'da yaygındır. Sarığın Arapça'da pek 
çok adı bulunmakta, bunlar arasından da
ha ziyade imame (Farsça ve Türkçe' de ama
me) kelimesi kullanılmaktadır. Hz. Peygam-
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ber Mekke'nin fethi sırasında siyah sarık 
(imame sevda) giymiştir (Müslim, "I:Iac", 
451, 452). Dalağı az olan imameye isabe, 
etrafı kıymetli taşlarla süslü isabe gibi şey
lere iklil denilir. Bir hadis rivayetinde Enes 
b. Malik, ResGl-i Ekrem'in duasıyla Medi
ne civarına yağan yağmurun oluşturduğu 
manzarayı ikille benzetir (Buhar!, "İstis-
15a"', 13). Resulullah'ın mest ve hımar üze
rine meshettiğine dair rivayetteki (Müslim, 
"Taharet", 84; Taberanl, II. 129) hımar ke
limesi sarık diye açıklanmıştır (Nevevl, III, 
ı 7 4). Dolanma, sarılma özelliğinden dola
yı sarığa mikver de denitmiş ve Kur'an'da 
gecenin gündüzü sarıp sarmalaması "kevr" 
kelimesiyle ifade edilmiştir. Özellikle Endü
lüs'te sarıktı memur ve fakihler için kulla
nılan "mükevvir" kelimesi "müteammim" 
ile aynı anlamdadır. Suriye, Mısır, Arap ya
rımadası ve iran'da şaş kelimesi de "sa
nk" manasında kullanılmıştır; Kalkaşenöı, 

EyyQbller döneminde kadıların ve ulema
nın giydiği büyük sarıklardan "şaşat" ve 
serbest bıraktıkları ucundan (taylasan) 
"züabe" adıyla söz eder (Şubf:ıu'l-a'şa, IV, 
43-44) . Batı dünyasında sarığa verilen tür
han adının Farsça tülbendden geldiği sa
nılmaktadır (İA, X, 227). 

Sarığın kullanımı çok eskilere kadar gi
der. Vehb b. Münebbih'e göre sarığı ilk de
fa Zülkarneyn giymiştir (SüyQtt, V, 436). 
Tevrat'ta Hz. Harun için yapıldığı söylenen 
mukaddes esvabın bir unsuru da sarıktır 
(Çıkış, 28/2-4, 37, 39; 29/6; 39/28; Levili
ler, 8/9; 16/4). Daha sonra Beytülmakdis 
bekçilerinin de giymesi emredilen sarık 
(Hezekiel, 44/18) yahudi geleneğinde kut
sal elbisenin bir parçası olarak devam eder 
(Zekarya, 3/5). Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır'dan getirdiği mukaddes emanetler ara
sında zaman zaman giydiği, Hz. Yusuf'a 
ait olduğu söylenen bir sarık da bulun
maktadır. Babilliler'in başlarına türban sar
dıklarından söz eden Herodot'un anlatlı
ğına göre Persler de sarık kullanır ve dini 
törenlerde etrafına mersin yaprakları di
zerlerdi. Anadolu'da gelişmiş eski medeni-
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yetlerden kalan heyket ve tasvirler en az 
dört binyıldan bu yana hem erkek hem 
kadınların giyim kuşamında bazı sarık tü
rü başlıkların yer aldığını göstermektedir 
(Türkoğlu. s. 19) . 

Sarık Araplar'da Cahiliye devrinden be
ri bilinen bir başlık çeşididir. Hz. Peygam
ber genellikle beyaz elbise giyer ve beyaz 
sarık kullanırdı; Medine'ye hicretinde sa
rığının beyaz olduğu rivayet edilir (Ta beri, 
ıv. 436) . Abbas! halifeleriyle aristokratlar 
ve onlara özenen orta sınıf, başlarına Bağ
dat'ın Rusafiye semtinde imal edildiği için 
bu adla anılan siyah sarık takarlardı. Bağ
dat ekolü minyatürlerinde değişik sarık 
tiplerine rastlanır. Ulema sınıfı mensup
ları tepesi yuvarlak bir külah üzerine kısa 
ve hafif bir sarık sararlardı ; bunların ar
kasında veya bir yanında taytasanları bu
lunurdu. Daha sonra Abbas! ordusunda 
memlük (gulam) kökenli askerler tarafın
dan kullanılan çift taylasanlı bir tür daha 
ortaya çıkmış ve çıktığı yere göre "Bağda

diyye" adıyla anılmıştır. Bağdadiyyelerin 

üzerine bazan "tarha" denilen simle işlen
miş siyah bir örtü atılır ve uçları yanlardan 
salınır yahut çene altından bağlanırdı. Fa
tım! sarayında bu tarz sarık kullanan yük
sek rütbeli görevlilere "muhannekün" de
niliyordu (Kalkaşendl, lll , 551 vd.). Sarık
lar altın işlemeli, yün veya pamukta karı
şık ipek, saf pamuk, saf yün ve ince keten 
kumaşlardan olabilmekteydi. Abbas! ha
lifeleri sohbet meclislerinde altınla işlen
miş ipekli sarık takarlardı. Devlet dairele
rinde çalışanlar görev ve rütbelerine göre 
değişik tarzda sarık sararlardı . Kadıların 

sarıkiarı çok büyüktü. Nizarniye Medrese
si müderrisleri siyah cübbe ve sarık giyer
di (DİA, XXXIII. 189). Abbas! halifelerinin 
gönderdikleri veya Selçuklu Sultanı Tuğ
rul Bey' e olduğu gibi Bağdat'ta giydirdik
leri hilafet şiarı hil'atların yanında siyah 
sarık da vardı (Kalkaşendl, lll , 293, 294) . 
Abbasller devrinde Hz. Peygamber'in so
yundan gelenler yeşil sarık giymeye baş
lamış, fakat yeşil sarık yaygıntaşınca istis
marı önlemek için bundan vazgeçilmiştir. 
Belli dönemlerde zimmllerin müslüman
larla aynı renkte ve tarzda sarık kullanma
ları yasaklanmış, hıristiyanların mavi, ya-



hudilerin sarı ve Samirller'in kırmızı sarık 
giymesi emredilmiştir. Gayri müslimlerin 
önceleri S, daha sonra 7 ziradan (yaklaş ık 

3, 5 m.) uzun sarıksarmaları yasaktı (a.g.e., 
XIII, 363, 383; Mayer, s. 119) . 

Osmanlılar'da sarığın yanı sıra destar adı 
da yaygın biçimde kullanılmıştır. Sarıkçılık 
yapanlara "destari" , sarık takanlara "des
tarbendan" denilirdi. Sarıkiarın dağdağan, 
silme, burma, örfi, yGsufi, selim!, düzkaş 
gibi çeşitleri vardı. Genellikle padişahlar 
beyaz kumaştan burma sarık, ulema örfi 
tabir edilen beyaz sarık, tarikat mensup
ları beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ağbani sa
nk sarar, u lemadan rütbeliler resmi gün
lerde taylasan bırakırlardı . Osmanlılar' ın 

giydiği en eski başlıklardan birini teşkil 
eden müceweze 30 santimetreyi aşan si
lindirik mukawa üzerine beyaz tülbent sa
rılarakyapılırdı. Adını Yavuz Sultan Selim'
den alan selimi mücewezeden daha yük
sek (yaklaş ık 60 cm.) ve tepesi düz bir sa
nk tipiydi. Yeniçeri Ocağı'nın ilgasına ka
dar padişahlar bazı küçük değişikliklerle 
bu başlığı tercih etmişlerdir. XVII. yüzyıl

dan sonra vezirler ve diğer devlet erkanı 
da bazı merasimlerde selimi sarık giyer
Ierdi (Pakalın, lll , 161). Hallandalı ressam 
Van Mour'un yaptığı resimler arasında ve 
J. Goodwin'in albümünde çok çeşitli sarık 
tipleri yer almakta, bunlardan özellikle ka
dı ve müftülerin giydikleri büyüklükleriyle 
dikkat çekmektedir (Eski Türk Kıya{etle

ri, lv. 6, 12, 20; On Sekizinci Yüzyılın Ba
şında Osmanlı Kıya{etleri, lv. 20, 2 1 ). Ta
sawuf ehlinin sarıkiarı da külahın üzerin
deki dilimierin sayısına, sargının uzun ve
ya kısa oluşuna, rengine ve sarılış biçimi
ne göre farklı anlamlar taşımakta (Yahya 
Agah b. Salih el-istanbull, s. 32 vd.) ve 
tarikat adiarına göre Kadirl, Gülşenl, Rifal 
gibi yahut bağlama özelliğine göre Cü
neydi, Hüseyni, payeli, örfi gibi isimlerle 
anılmaktaydı. 

Osmanlı sarayında muteber mansıplar

dan biri de sarıkçıbaşılıktı. Emri altında 

bulunan on beş kadar yamağı ile birlikte 
önceleri Revan Odası, sonraları Sarık Oda
sı denilen yerde hizmet veren sarıkçıbaşı

nın diğer bir adı tülbent ağası idi ve ya
maklarına da sarıkçı yamağının yanı sıra 
tülbent gulamı denirdi. Sarık ve pQşide
lerden eskiyenler hazine başkullukçusu 
ve kaftani marifetiyle yenilenirdi. Sarıklar 
altın kaplama şimşir sarıklıklar üzerinde 
dururdu (Uzunçarş ılı , s. 326, 351 , 352 ; 

Pakalın , lll , 129). Sarıkçılık ve kavukçuluk 
II. Mahmud dönemine kadar önemini ko
rumuştur. Lükman b. Hüseyin, Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde İstanbul'da bir-

çok sarıkçı dükkanı açıldığından, buralar
da çeşitli tiplerde sarık ve bunlar için tül
bent satıldığından söz eder (Kıya{etü 'l

insaniyye, vr. 51 b) . Nakkaş Osman 'ın 990 
(1582) tarihli S urname-i Hümô. yun'un
da da bu esnafın geçit alayına katıldığı ve 
bazı sarık örnekleri sergilediği görülmek
tedir (TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 353' ). 

Bazı dönemlerde sarığın büyüklüğü onu 
taşıyan kişinin makamının büyüklüğüne 

işaret sayılmış ve sanduka başlarına yer
leştirilen, insanın taşıyamayacağı büyük
lükteki sarıklarla bu anlam vurgulanmış

tır. Ayrıca kişilerin hayattaki görev ve ma
kamının göstergesi olarak mezar taşları

na sarıklar işlenmiştir. Toplumun her ke
simi tarafından giyilmiş olmakla birlikte 
genellikle sarık ulemanın simgesi diye gö
rülmüştür. Zaman zaman sarık sarmak 
erkekliğe geçişin göstergesi sayılmış ve er
genliğe ulaşan oğlan çocukları için sala
vatlar eşliğinde sarık sarma törenleri dü
zenlenmiştir. 

Bugün de çeşitli İslam ülkelerinde ve 
Hindistan alt kıtasında, geçen asırlarda ol
duğu kadar yaygın değilse de sarık kullan
ma geleneği devam etmektedir. Hindis
tan'da destar ve serpuşun yanında "pag
li" ve "safa" gibi adlarla anılan sarık özel
likle Sihler için eskiden beri büyük önem 
arzeden dini bir zorunluluktur. Başka ül
kelere göç eden ve resmi görevlerde çalı
şan Sihler de sarıklarını başlarından çıkar
mazlar. Hindistan'da hüküm süren Babür
lüler'in ve diğer müslüman hanedanların 
sarık kültürünün devamında ve çeşitlilik 
kazanmasında ayrı bir yeri bulunmakta
dır. Saray nakkaşlarının yaptığı minyatür
lerde hükümdarların özel dokunmuş çok 
değerli kumaşlardan sarık taktıkları ve 
bunların değerli taşlarla ve incilerle süs-

Levni'nin S urname'sindeki bir minvatürde bazı sank tarz
lan ISumame, TSMK, ın . Ahmed, nr. 3593, vr. 164''den de
tayi 
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lenmiş oldukları görülmektedir. Ulema, 
molla, şeyh ve dervişler genelde beyaz sa
rıkla resmedilmiştir (Okada, lv. 37, 42 , 205 , 

207, 213,222, 234). Kalkaşendi, Hintkıya

fetlerinden söz ederken vüzera ve kütta
bın S-6 zira (ya klaş ı k 2,5-3 m .) uzunluğun

da sarık sardıklarını ve önde hafif bir tay
lasan bıraktıklarını söyler ( Şub/:ıu '1-a'şa, V. 
89) . 

Sarık sadece erkeklere ait bir başlık de
ğildir. Bazı Türk toplumlarında özellikle Kır
gızlar'da kadınlar da "eleçek" denilen bir 
tür sarık giyerler. Evli kadınların sarığının 
yüksekliğine ve arka tarafındaki nakışlara 
bakılarak hangi boydan olduğu tesbit edi
lebilmektedir. Bazı bölgelerde çene altın
dan bağlanan sarığın üstüne yine bölgesi
ne, kadının yaşına ve zenginliğine göre ila
ve süsler eklendiği görülmektedir (Kiav
dia - Aydarbek, bk. bibl.) . Memlük (Ma
yer, s. 127, 128) ve Osmanlı (Gürtuna, s. 
12, lv. 23, 85) kadın giysileri içinde de sa
rığa rastlanmaktadır. 

Türkiye'de, 25 Kasım 1925 tarih ve 671 
sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun ve 13 
Aralık 1934 tarih ve 2596 sayılı Bazı Kis
velerin Giyilmeyeceğine Dair Kanun'la ya
saklanmış olan sarık, yalnız cami imam
hatipleriyle müftü ve vaizlere görevlerini 
yaparken ve Diyanet İşleri başkanına so
kakta da -cübbeyle birlikte- münhasır kı
lınmıştır. 
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l!!li!!J NEsi BozKURT 

D FIKIR. Kur'an-ı Kerim'de sarıkla ilgili 
bir ifade yer almamakta birlikte Bedir Gaz
vesi'nde müslümanlara 5000 meleğin yar
dım edeceği bildirilirken meleklerin sıfa

tı olarak geçen "müsewim" (belli alarnet 
konmuş, nişanlı) kelimesinin (Al-i imran 
3/125) "sarıklı" anlamında kullanıldığına da
ir rivayetler bulunmaktadır (Taberl, IV, 83; 

Süyütl, ed-Dürrü'l-menşQr, II, 309-310). Ha
dis kaynaklarında ise doğrudan ve dotaylı 

biçimde sarıktan söz eden birçok rivayet 
yer almaktadır. Mesela yer sıcak olduğun
da sarık üzerine secde edilebilmesi, ihram
lı iken sarık giyilmemesi, abdestte sarık 
üzerine meshedilmesi bağlamında sarık 
kelimesi kullanıldığı gibi Hz. Peygamber'in 
bir defasında minberde hutbe irat eder
ken siyah sarığının ucunu omuzları arası
na sarkıttığı, Mekke fethi günü başında si
yah sarık bulunduğu ve Dümetülcendel'e 
yapılan bir seferde Abdurrahman b. Avf'ın 
başına kendi elleriyle sarık sarıp ucunu 
sarkittığı rivayet edilmektedir (Buhil.rl, "Şa
lat", 23, "I:Iac", 21; Müslim. "Taharet", 81-

83, "I:Iac", 45 ı. 453; Eb O Davüd, "Libas", 
25). "Bizimle müşrikler arasındaki fark baş
lıklar üzerindeki sarıklardır" anlamındaki ri
vayet ise (Tirmizl, "Libas", 4 I) hadis alim
lerince zayıf görülmektedir (Tirmizl, a.y.; 
Mübarekfürl, V, 393, 394). İkinci derecede 
hadis kaynaklarında yer alan Cebrail'in sa
rıklı olarak vahiy getirdiği, sarıkla kılınan 
namazın sarıksız kılınandan yetmiş kat da
ha faziletli sayıldığı , sarık sarmanın kişinin 

sabrını arttıracağı, sarığın meleklerin si-
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ması ve peygamberlerin sünneti olduğu 
yolundaki rivayetlerin hemen hepsi hak
kında zayıf, metrük veya mevzü gibi de
ğerlendirmeler yer almıştır (Heysem!, V. 
120; Mübarekfür!, V, 41 1-414). 

ResGl-i Ekrem'in ve sahabenin sarık sar
dığı bilinmekle beraber sarığın dini hük
mü ve sarıkla namaz kılmanın fazileti ko
nusunda üç farklı yaklaşım bulunmakta
dır. Bir kısmının zayıf veya uydurma kabul 
edildiği yönünde görüşler olsa da rivayet
lerin birbirini desteklemesinden ve müs
lümanların bu yöndeki uygulamasından 
hareket eden görüşe göre namazda ve na
maz dışında sarık sarmak sünnet olup ta
rih boyunca müslümanların belirgin sim
gelerinden sayılmıştır. İkinci yaklaşıma gö
re, Hz. Peygamber'in günlük hayatında sa
nk sarması geleneğe uymasıyla ilgili bu
lunsa da sarıktı iken namaz kılmanın fa
ziletini belirten rivayetler namazda sarık 
sarmanın dinen teşvik edildiğini yani sün
net olduğunu göstermektedir. Üçüncü yak
laşım ise sarığı örf, adet ve iklim şartların
dan ortaya çıkmış bir kıyafet şekli olarak 
görür; bunun İslam öncesinde de kullanıl
dığını ve sarık sarmayı teşvik eden hadis
lerin zayıflığını göz önünde bulundurarak 
namazda veya namaz dışında sarık tak
maya dini bir değer yüklemenin bir esa
sa dayanmadığını kabul eder. 

İslam'ın geniş alanlara yayılması ve çev
resindeki medeniyetlerle yakın teması so
nucunda kılık kıyafette ve bu arada başlık 
kullanımında değişmeler görülmüş. an
cak Ortadoğu toplumlarında sarık yaygın 
bir başlık olarak varlığını korumuştur. Bu 
konuda dikkat çekici gelişmelerden biri 
sarığın toplumsal statü belirten özelliği
ne göre şekil farklılıklarının ortaya çıkma
sı, bir diğeri de sarığa dini ve milli bir an
lam yüklendiği için gayri müslimlerin sa
rıklarına zaman zaman renk veya biçim 
yönünden müdahale eden düzenlernele
rinyapılmasıdır (Shoshan, XXII 11988]. s. 
45; Elr., I, 920; ayrıca bk. GIYAR; GAYRİ 
MÜSLİM). 
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l!!li!!J İSMAİL YALÇIN 

SARISÖZEN, Muzaffer 
(1900-1963) 

Müzik folklorcusu, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Yurttan Sesler Korosu'nun 

L 
kurucusu, eğitimci, yazar. 
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Rüml1315 (1900) yılında Sivas'ta dün
yaya geldi (bazı belgelerde doğum yılı mah
keme tashihiyle I 3 I 9 1 I 904] olarak geç
mektedir). Sarıhatipzfıdeler, Sarıhatipsö
zenzadeler, Şeyhzadeler, Saçlı Efendiler di
ye anılan, yetiştirdiği alim, şair ve müsiki
şinaslarla tanınan bir aileye mensuptur. 
Asıl adı Muzaffereddin Mazhar olup soyadı 
kanunundan önce Muzaffereddin, Muzaf
fer Sözen gibi isimleri kullanmıştır. Babası 
Nakşibendl şeyhi Hüseyin Hüsnü Efendi, 
annesi Zeliha Hanım'dır. Mekteb-i ibtida
lyi bitirmesinin ardından Sivas Sultan Isi'
ne kaydoldu. Sekizinci sınıfta iken Çanak
kale Savaşı'na gitmek için okuldan ayrıldı. 
Döndükten sonra 7 Aralık 1922'de mezun 
oldu. Bu arada Mekatib-i ibtidaiyye mual
lim muavinliği imtihanını vererek Sivas Sa
nayi Mektebi'ne muallim yardımcılığına ge
tirildi (18 Kasım 1918). 31 Ağustos 1920'
de ikinci defa askerlik yapmak için bu gö
revinden ayrıldı. Dönüşünde Sivas Mual
lim Mektebi'ne Türkçe öğretmeni oldu (2 
Mart I 921). 1 Mayıs 1923'te Sivas Lisesi'n-

Muzaffer 
sarısöze n 


