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Türk ve Ýslâm dünyasýnda kullanýlan
bir çeþit üst giysisi.˜ ™

As lı Fars ça Åaftân olup bo yu diz ka pa-

ğı, ayak bi lek le ri ve ya ye re ka dar uza nan, 

ön den açık, dik ya hut dev rik ya ka lı, çe şit li 

renk ler de kıy met li ku maş tan ya pıl mış, ek-

se ri si mü cev her ler le süs lü ve ya na kış lı üst 

el bi se si nin adı dır. Ku şak lı ve be le ka dar 

ilik le nen ör nek le ri de var dır. Arapça kay-

nak lar da bür de, şem le, hamîsa, nemi re, 

abâ, ferrûc, kabâ ke li me le riy le ifa de edi lir 

(Mü ter cim Âsım Efen di, bk. bibl.). Es ki ve 

Ye ni Ahid’de kaf tan çe şit li ve si le ler le geç-

mek te dir. Es ki Ahid’e gö re Al lah, Âdem 

ve Havvâ’ya de ri den kaf tan giy dir miş 

(Tekvîn, 3/21), Ey yûb pey gam ber ço cuk-

la rı ölüp ma lı mül kü yok olun ca kaf ta nı nı 

yırt mış, ken di si ni te sel li ye ge len üç dos tu 

da kaf tan la rı nı yır ta rak onun la ye di gün 

ye di ge ce hiç ko nuş ma dan be ra ber otur-

muş tur (Eyub, 1/13-2/13). Dâ rüt tı râz lar da 

sa natkârca sır ma iş le me ler le ve bil has sa 

şe rit ha lin de ke nar ya zı la rıy la süs len miş, 

hü küm da rın adı nı ve ya şiârı nı ta şı yan 

kaf tan la rın (tırâz) hü küm dar ta ra fın dan 

tal tif ama cıy la bi ri ne he di ye edil me si ne 

“kaf tan / hil‘at giy dir mek” de nir. Es ki 

Türk çe metin ler de hil‘at kar şı lı ğın da kaf-

tan ya nın da ke dût ve ton gi bi ke li me le rin 

kul la nıl dı ğı gö rü lür. Ku tad gu Bi lig’de ge-

çen ke dût (II, 135) ve ton (II, 395) Re şit 

Rah me ti Arat ta rafın dan “hil‘at” ola rak 

çev ril miş tir. Dede Kor kut Ki ta bı’nda da 

cüb be, çu ba, çır gab gi bi ke li me ler hil‘at 

kar şı lı ğın da yer al mış tır (DİA, XVI II, 22-
23). Kaf tan lar şe kil iti ba riy le dört grup ta 

top la na bi lir. Ka pa lı ya ka lı kaf tan lar, “V” 

ya ka lı kaf tan lar, kol yen le ri bol olan kaf-

tan lar, yu var lak ke sim ya ka sız kaf tan lar.

Cu ma ve bay ram na maz la rın da kır mı zı 

renk li bir kaf tan gi yen Hz. Pey gam ber’in 

(İbn Sa‘d, I, 451) kaf tan la rı (bür de) ara-

sın da ka lın ke nar lı Necrân do ku ma sı, kol 

ağız la rı dar Şam işi ve çe şit li renk ler de Ye-

men ya pı mı olan la rın ya nın da bir ka dı nın 

biz zat do ku ya rak he di ye et ti ği kaf tan da 

yer al mak ta dır (Bu hâ rî, “Libâs”, 12, 18, 22, 
44; Müs ned, I, 29; İbn Sa‘d, I, 454). Ukåb 

ad lı si yah san ca ğın Hz. Âişe’ye ait kaf ta nın 

na kış lı yün lü ku ma şın dan ya pıl dı ğı, İs lâ mi-

yet’in ilk dö ne min de Resûl-i Ek rem’in as-

ha bı na giy me le ri ve ya sa ta rak pa ra sın dan 

fay da lan ma la rı için kaf tan lar he di ye et ti-

ği bi lin mek te dir. Ga tafân ka bi le si üze ri ne 

ger çek leş ti ri len Gåbe Gaz ve si’nde (Re bî ü-
lâ hir 6 / Ey lül 627) el de edi len ga ni met ler 

el-Mün ta sır ta ra fın dan 1434 yı lın da in şa 

et ti ri len ve ba zı bö lüm le ri II. Dün ya Sa-

va şı sı ra sın da tah ri be mâruz ka lan burç, 

Bi zans hi sa rı ka lın tı la rı üze ri ne ya pı lan 

kas ba ve câmi-i kebîr önem li zi ya ret alan-

la rı dır. Kaf sa’da bir ha va ala nı ve 2004’te 

açı lan bir üni ver si te bu lun mak ta dır. Şe-

hir de ye ti şen ve Kafsî nis be si ni ta şı yan 

meş hur şah si yet le rin ba şın da Hâris b. 

Esed, Hamdîs el-Lahmî, Mâlik b. Îsâ, fa-

kih, sûfî şa ir Sîdî Yûsuf b. Ya‘k†b, böl ge-

nin ön de ge len mu ta sav vıf la rın dan Ebû 

Ya‘k†b Yûsuf b. Ah med et-Tîfâşî, onun 

oğ lu meş hur ta bip, Kaf sa ka dı sı Ah med 

b. Yûsuf et-Tîfâşî, Kaf sa’da bir sü re ka dı-

lık gö re vi ya pan ün lü fa kih İbn Râşid, Ebû 

Yahyâ İbn Ak¢be, Ebü’l-Ha san Ali b. Asîle, 

Sîdî Mansûr ed-Dâlî sa yı la bi lir.
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ÿİs ma il Yi ğit

dur du ru la ma dı. Türk hâki mi ye ti dö ne-

min de de çok faz la de ği şik li ğe uğ ra ma yan 

şe hir Fran sız lar ta ra fın dan iş gal edil di ğin-

de fa kir bir ka sa ba dan iba ret ti (İA, VI, 67).

Kaf sa’yı şid det li ça tış ma la rın ar dın dan 

ele ge çi ren Fran sa iş gal kuv vet le ri (11 
Ka sım 1881) di re niş ha re ke ti ne ka tı lan-

lar dan ba zı la rı nı idam et ti ler. Sö mür ge 

dö ne min de 1886’da şeh rin 40 km. ba tı-

sın da ki zen gin fos fat ya tak la rı nın keş fi 

Kaf sa’nın eko no mik ge liş me si ni be ra-

be rin de ge tir di. Üre ti len fos fa tın nak-

le dilme si için Kaf sa de mir yo luy la li man 

şeh ri Sefâkus’a bağ lan dı. Şe hir de Fran sız 

ve İtal yan yer le şim ci le re ait semt ler oluş-

tu. Öte yan dan Kaf sa, 1956 yı lı na ka dar 

sü ren sö mür ge dö ne min de Tu nus ba ğım-

sızlık ha re ketleri nin önem li mer kez le rin-

den bi ri ha li ne gel di. 1922’de ka la ba lık la-

rın ka tıl dı ğı ba ğım sız lık gös te ri le ri ya pıl dı. 

4 Mart 1937 ta ri hin de sö mür ge güç le ri 

Kaf sa’ da çok sa yı da ma den ci yi öl dür dü. 

Gi de rek bü yü yen ve ar tan nü fu suy la Tu-

nus’un önem li şe hir le rin den bi ri olan Kaf-

sa, II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da 1942-1943 

yıl la rın da bir kaç de fa Na zi Al man ya sı’nın 

bom bar dı ma nı na mâruz kal dı ve bir kıs mı 

tah ri ba ta uğ ra dı.

Gü nü müz de Kaf sa, Gü ney ba tı Tu nus’un 

önem li şe hir le rin den bi ri ve ay nı adı ta şı-

yan idarî bi ri min (va li lik) mer ke zi dir. Do ğu 

ve ba tı is ti ka me tin de ge niş le yen şeh rin 

nü fu su 100.000’e ulaş mış tır (2004). Yıld a 

7,5 mil yon ton dan faz la üre ti len fos fat 

ma de ni bü yük önem ta şır. Ge le nek sel 

do ku ma sa nat la rı nın ya nı sı ra tu rizm de 

ge liş mek te dir. Şeh rin ete ğin de ki va ha-

da bin ler ce hur ma, ka yı sı ve in cir ağa cı 

bu lun mak ta dır. Ro ma dö ne min den kal-

ma iki bü yük ha vuz, Bi zans dö ne mi ne ait 

sur üze ri ne Hafsî Sul ta nı IV. Mu ham med 

Kafsa surları ve Kafsa’da bir kaplıca
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s. 17). Kâş gar lı Mah mud’un ver di ği bil gi-

ler den çe şit li böl ge ler de ya şa yan Oğuz, 

Kar luk, Çi ğil, Kıp çak, Yağ ma, Ken çek ve 

Uğ rak gi bi Türk ka vim le ri nin kı ya fet le-

ri için de zırh üs tü ne de gi yi len kaf ta nın 

önem li bir ye ri ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Nîşâbur’da iken Gaz neliler’ den Sel çuk lu 

saf la rı na ge çen Bûzcân (Bûz gân) ku man-

da nı Ebü’l-Kåsım’a zırh lı bir kaf tan he di ye 

eden Tuğ rul Bey, Mu sul se fe rin den dö-

ner ken Abbâsî Ha li fe si Kåim-Bi em rillâh’ın 

gön der di ği kar şı la ma he ye ti ni üze rin de 

si yah bir kaf tan ol du ğu hal de hu zu ru na 

ka bul et miş ti (Köy men, I, 265; Se vim, II, 
53). Sel çuk lu-Abbâsî hâne dan la rı ara sın da 

ak ra ba lık ba ğı ku ru lur ken Bağ dat’a yol la-

nan çe yi zin içe ri sin de ha lis ipek ten, mü-

cev her le süs len miş kaf tan lar var dı (a.g.e., 
II, 10). Sul tan Me lik şah’ın ken di si ne bağ-

lı lık bil di ren At sız’a gön der di ği he di ye ler 

ara sın da sul tanî kaf tan da bu lu nu yor du 

(a.g.e., II, 317). Al tın Or da Han lı ğı’nın ilk 

hü küm da rı Ba tu Han’ın, Sel çuk lu Sul ta nı 

Gıyâsed din II. Key hus rev’e yol la dı ğı hü-

küm dar lık alâ met le ri için de kaf tan da 

var dı (İbn Bîbî, II, 84). Yi ne Mo ğol lar’dan 

İz zed din II. Keykâvus’a külâh, ok ve ya-

yın ya nın da in ci li kaf tan da gön de ril miş-

ti (a.g.e., II, 128). Nizâmül mülk, Sâmânî 

sa ra yın da gö rev li gulâmla rın teç hi zat la-

rın dan ve kı ya fet le rin den bah se der ken 

on la rın sa ra ya alın dık la rı bi rin ci yıl ha fif 

bir çiz me ile “zen de ne ci” adı ve ri len ku-

maş tan ya pıl mış kaf tan gi ye bi le cek le ri ni 

be lir tir (Si ya setnâme, s. 74). Or ta çağ’da 

ham ipek ih ra ca tıy la ta nı nan Merv’de do-

ku nan ku maş lar dan ha zır la nan kaf tan lar 

çok meş hur du.

Türk ler’in kul lan dı ğı kaf tan la rın kol la rı 

ge nel de el le ri ör te cek şe kil de uzun bı ra-

kı lır dı. Or ta As ya Türk le ri en dı şa yün lü 

do ku ma dan ya pı lan kaf tan lar gi yer ler di. 

Aşı rı so ğuk lar da hay van de ri sin den ya pıl-

mış kaf tan lar gi yi lir di. Or ta ve İç As ya’da 

kaf ta na “ça pan” de ni lir di. Gaz ne li Mah-

mud’un Af ga nis tan’ın gü ne yin de ki Büst 

şeh rin de yap tır dı ğı Leş ker-i Bâ zâr Sa ra yı’-

nın du var la rı nın alt ke si mi nin fres ko lar la 

olan la rın, üze rin de kıy met li mü cev her le 

süs lü bir ku şa ğın yer al dı ğı si yah ve ya me-

nek şe ren gin de, diz le re ka dar inen, ge-

niş ve dö küm lü kaf tan giy me le ri âdet ti. 

Fâtımî ha li fe le ri ra ma zan da cu ma na ma zı 

için çık tık la rın da dev let le ri ni sim ge le yen 

be yaz renk li ipek kaf tan la rı ter cih eder-

ken kur ban bay ra mın da ve ava gi der ken 

hâkim renk kır mı zı olur du. Be ya zın ya nın-

da ye şil ipe ğin de kul la nıl dı ğı bu dö nem de 

ve zir le re ait kaf tan la rın düğ me le ri de ğer li 

taş lar la süs len miş ti.

Türk ler’in en es ki üst gi yi mi olan, kişile re 

gö re ba sit ve ya de ğer li ku maş lar dan imal 

edi len, Gök türk hey kel le rin de ve Uy gur-

lar’a da ir ka yıt lar da ör nek le ri ne rast la nan, 

er kek le rin sa de, ka dın la rın ise ge nel lik le 

na kış lı olan la rı nı ter cih et tik le ri kaf tan lar 

göv de, yen ve etek ol mak üze re üç par-

ça dan mey da na ge li yor du. Ka za kis tan’ın 

Al ma tı şeh ri ya kın la rın da Isık / Esik ka sa-

ba sın da bu lu nan, milâttan ön ce IV. yüz yı la 

ait bir Hun kur ga nın da or ta ya çı ka rı lan ve 

“al tın el bi se li adam” ola rak anı lan er kek 

ce se di nin üze rin deki al tın zırh lı kaf tan bu 

alan da bi li nen en es ki ör nek ler den bi ri dir 

(DİA, XLIV, 394). De de Kor kut hikâye le rin-

de ev le ne cek olan la rın ak kaf tan giy dik le ri, 

ni şan la nan kız la ra kır mı zı kaf tan gön de-

ril di ği, ge lin le da ma dın dü ğün de ev li lik 

alâme ti ola rak kır mı zı kaf tan giy di ği ve 

kâfir le rin kul lan dı ğı kaf tan la rın Türk ler’in-

ki gi bi düz de ğil ar ka sı nın yırt maç lı ol du ğu 

kay de dil miş tir (De dem Kor ku dun Ki ta bı, 

ara sın da se fer den son ra biz zat Hz. Pey-

gam ber ta ra fın dan da ğı tı lan çok sa yı da 

kaf tan bu lu nu yor du (İbn Sa‘d, II, 81). 
Hz. Pey gam ber’in hü küm dar la ra İs lâm’a 

da vet mek tu bu gön der di ği sı ra da Rum 

Va li si Fer ve b. Amr, ken di te ba asın dan 

Mes‘ûd b. Sa‘d’ı el çi ola rak be ra be rin de 

al tın sır ma lı at las kaf tan la bir lik te çe şit li 

he di ye ler le Me di ne’ye yol la mış tı (a.g.e., 
VII, 435-436). Dûme tül cen del’in hı ris ti yan 

yö ne ti ci si Ükey dir b. Ab dül me lik de Hz. 

Pey gam ber’e al tın sır ma lı, ipek ka rı şı mı 

bir kaf tan he di ye et miş, ipek el bi se nin 

gi yil me si he nüz ya sak lan ma dı ğın dan kaf-

ta nı bir sü re kul la nan Resûl-i Ek rem’in 

-as ha bı nın im ren me si üze ri ne- Sa‘d b. 

Muâz’ın cen net te ki men dil le ri nin bun dan 

da ha gü zel ol du ğu nu söy le dik ten son ra 

kaf ta nı sa ta rak pa ra sın dan fay da lan ma la-

rı ve ya ha nım lar ara sın da pay laş tır ma la rı 

için Hz. Ali’ye ya hut Hz. Ömer’e ver di ği 

ri va yet edil mek te dir (Buhârî, “Hi be”, 28; 
Müs lim, “Libâs”, 18, “Fe²âßilü’½-½a¼âbe”, 
127; Nesâî, “Zînet”, 88).

Câ hiz, Emevî ve Abbâsî dö ne min de üst 

dü zey bü rok rat la rın da hil ol du ğu dev let 

me mur la rı nın gö rev alan la rı na gö re be-

lir le nen özel kı ya fet le ri ara sın da kaf ta-

nın da bu lun du ğu nu kay de der (el-Beyân 
ve’t-tebyîn, II, 792). Tâbiîn âlim le rin den 

Şa‘bî’ nin de til ki pos tun dan kaf tan giy di ği 

be lir ti lir (İbn Sa‘d, VI, 253-254). İş le me li 

ve ya na kış lı el bi se le rin yay gın laş tı ğı Eme-

vî ler dev rin de üst dü zey dev let gö rev li le-

ri nin ya nın da yük sek ta ba ka ya men sup 

olan lar da ipek ten süs lü kaf tan gi yer ken 

be devîler to pu ğa ka dar inen ve da ha ba sit 

olan kaf tan la rı nı üzer le ri ne alır lar dı. Hır-

be tü’l-mef cer’in taç ka pı sı nın üze rin de ki 

or ta niş te bu lu nan ve ha li fe yi tem sil et ti ği 

sa nı lan, çift as lan ka bart ma lı bir ka ide-

ye bas mış kı lıç lı ve uzun kaf tan lı Sâsânî 

tar zı er kek hey ke li Eme vî ler dö ne min de ki 

tez yi nat an la yı şı nı yan sı tan önem li eser-

ler den dir. Gi yim ku şam ko nu sun da da-

ha çok Sâsânî et ki sin de ka lı nan Abbâsîler 

dö ne min de ha li fe le rin ya nı sı ra üst dü zey 

bü rok rat lar la yük sek ta ba ka ya men sup 

Câmi£u’t-
tevârîÅ’te

Irak

Selçuklu

Sultanı

II. Tuğrul’u

kaftanıyla

tasvir eden

bir minyatür
(The Library
of University
Edinburg,
MS. Arab, nr. 20)

Câmi£u’t-
tevârîÅ’te

Büyük

Selçuklu

Hükümdarı

Sencer

b. Melikşah’ı

kaftanıyla

tasvir eden

bir minyatür
(Z. İndirkaş,

rs. 121)
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(haz. E. Se mih Yal çın – Sü ley man Öz bek), An ka ra 
2005, II, 10, 53, 317; Fik ri Sal man, Baş lan gı cın-
dan Ana do lu Sel çuk lu la rı’nın So nu na Ka dar 
Türk ler de Kı ya fet Bi çim le ri, Er zu rum 2013, tür.
yer.; İs ma il Ka ra, “Mah ya cı lar”, 1453 İs tan bul 
Kül tür ve Sa nat Der gi si, sy. 18, İs tan bul 2013, 
s. 23-24; Ara Al tun, “Gaz ne li ler”, DİA, XI II, 485; 
Meh met Şe ker, “Hil‘at”, a.e., XVI II, 22-23; Ne bi 

Boz kurt, “Tı râz”, a.e., XLI, 112-113; Nec det To-

sun, “Zen gi Ata”, a.e., XLIV, 262; Tü lin Ço ruh lu, 

“Zırh”, a.e., XLIV, 394.

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

Os man lı lar’da. Kaf tan Os man lı gi yi mi-

nin de en önem li un su ru olup ön den açık, 

ayak bi lek le ri ne ve ya ye re ka dar uza nan 

bir üst el bi se si dir. Sa ray gi yi min de kol 

boy la rı ya dir se ğe ya da bi le ğe ka dar ve 

yan lar dan sar kan, ba zan etek bo yu na ka-

dar inen uzun luk ta ola bi lir. Kol bo yun da 

olan la rın üs tü ne tek rar bir kat da ha el-

bi se gi yi le bi lir. Dir se ğe ka dar olan lar için 

ay nı ku maş tan ek bir kol ya pı lır ve bir ilik le 

omuz da ki bir düğ me ye ilik le nip uzun kol-

lu ha le ge ti ri lir. Çe şit li As ya kül tür le rin de 

ol du ğu gi bi kol bo yu ete ğe ka dar uza nan 

kaf tan la rın omuz baş la rın da bir açık lık var-

dır. Kaf ta nı gi yen ki şi bu açık lık tan ko lu nu 

çı ka rır, kaf ta nın ko lu nu ise sar kı tıp bı ra-

kır. Bu tür kaf tan lar tö ren sel ni te lik ta şır 

ve gü nü mü ze ka dar ge len bir çok ör nek 

Top ka pı Sa ra yı Mü ze si’nde ki ko lek si yon lar-

da mev cut tur. Ay rı ca Os man lı min ya tür-

le rin de bun la rın na sıl gi yil di ği gö rü le bi lir. 

İçi ne kürk kap lan mış tö ren sel kaf tan la ra 

“ka pa ni çe” adı ve ri lir. Ka pa ni çe kol lu ve-

ya kol suz olur, önün de çap rast, ya ka sın da 

ve omuz baş la rın da kürk bulu nur. Si yah 

til ki kür kü olan lar pa di şa ha mah sus tur; 

çap rast la rı mü cev herli, dı şı at las ve düğ-

me le ri mu ras sa‘ olan la ra “fer ve-i mu rab-

ba‘” de nir, tö ren ler de ve alay lar da gi yi lir. 

Ka di fe ye kap lı olan kapa ni çe he di ye ola-

rak Ef lak ve Boğ dan voy vo da la rı na ve ri lir 

(Uzun çar şı lı, s. 222). Kaf tan lar Os man lı-

lar’da baş ta ge len ödül len dir me giy si si dir 

ve Ba tı sa ray la rın da ki ma dal ya ya ben zer. 

ön den dü ğüm lü ku şak olan, açık ve ya ka-

pa lı ya ka lı kaf tan lar gö rül mek te dir. İbn 

Hal dûn, ha li fe le rin ve sul tan la rın kaf tan 

ve ya el bi se le ri nin üze rin de yer alan sır ma 

şek lin de ki iş le me le ri sal ta nat ve hâne dan-

lar la il gi li ge le nek ler de gö rü len ih ti şam ve 

deb de be ler den bi ri ola rak kay de der (Mu-
kad di me, I, 673).
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kap lı yü ze yin de, ay yüz lü ve ba dem göz lü 

in san fi gür le ri nin kol la rı tı râz lı kaf tan la rı 

kı ya fet ta ri hi ba kı mın dan önem li sa yıl-

mak ta dır (DİA, XI II, 485). Ebü’l-Fazl Mu-

ham med b. Hü se yin el-Bey ha k¢’ nin ver di ği 

bil gi ye gö re Gaz ne li Mah mud’un ce na ze 

me ra si mi ne ka tı lan ku man dan lar rüt be-

le ri ne gö re sı ra lan mış tı. Rüt be alâ met le ri 

çok be lir gin di ve de ği şik kaf tan lar, çe şit li 

mü cev her ler le süs len miş al tın ke merler 

bu rüt be le rin gös ter ge siy di. Gök türk hey-

kel le rin de gö rü len kaf tan la rın Gaz neli sa-

ra yın da ki re sim ler de de mev cu di ye ti dik-

ka ti çe ker. Leş ker-i Bâ zâr Sa ra yı’nda ki bir 

fi gür de, be yaz kaf tan giy miş bir as ke rin 

üs tün de sağ ta ra fı sol ta ra fı nın üze ri ne 

ka pa nan ve etek bo yu ayak la rın bi raz üze-

ri ne ka dar uza nan kaf tan ör ne ği gö rü lür. 

Dı şa doğ ru açı lan ya ka sı Gök türk kaf-

tan la rı na ben ze mek te dir. Kaf ta nın uzun 

kol la rı nın pa zu kıs mın da asa le ti be lir ten, 

ay nı za man da ma kam ve mev ki gös te ren 

tı râz lar var dır.

Reşîdüd din’in Câmi£u’t-tevârîÅ’inde 

res me di len bir min ya tür de Gaz ne li Mah-

mud kı sa kol lu ve yan dan yırt maç lı, ze-

mi ni ka re de sen le re bö lün müş bir kaf tan 

giy miş tir. Tah tı na otu ran Gaz ne li Mah-

mud’un üze rin de ki, bo yu ayak la ra ka dar 

uza nan şa ta fat lı kaf ta nın yan la ra açı lan 

ya ka la rı fark lı bir uy gu la ma ola rak de ğer-

len di ri le bi lir. İs lâm ön ce si Türk kıya fet ge-

le ne ği Gaz ne li ler’de ol du ğu gi bi Bü yük Sel-

çuk lu lar’da da de vam et miş tir. Câmi£u’t-

tevârîÅ’te ki min ya tür ler de Bü yük Sel-

çuk lu sul tan la rı Berk ya ruk, Mu ham med 

Ta par ve Sen cer’in uzun kol lu ve renk li bir 

iç kaf ta nın üze ri ne kı sa kol lu, bo yu uzun 

bir dış kaf tan giy dik le ri, son Irak Sel çuk lu 

Sul ta nı II. Tuğ rul’un da pas tel renk ler den 

olu şan bir iç kaf ta nın üze ri ne si yah ze min-

li, açık kah ve renk li, çi çek li bir dış kaf tan 

giy di ği gö rül mek te dir.

Ana do lu Sel çuk lu la rı’nda kı sa ve uzun 

kol lu, tı râz lar la süs len miş, ayak bi lek le ri ne 

ka dar uza nan kaf tan la rın kul la nıl dı ğı tes-

bit edil mek te dir. Ana do lu Sel çuk lu la rı’nda 

kaf ta na “ka pa ma” de nir di. Yün den ya pı-

lan, da ha çok kö le le rin giy di ği kaftan la ra 

ise “çek rek ka pa ma” adı ve ri lir di. Gü nü-

mü ze ula şan min ya tür lü eser ler den Sel-

çuk lu dö ne mi kaf tan la rı hak kın da bil gi 

edin mek müm kün dür. Aşk hi kâ ye le ri ni 

içe ren Va ra ka ve Gül şah min ya tür le rin de 

kol la rı tı râz lı, ye şil ve ya kır mı zı, sa rı fon 

üze ri ne kah ve ren gi spi ral ler le be ze li ya 

da kır mı zı ve ya al tın yal dız be nek li, bo yu 

diz hi za sın da, be lin de siv ri üç gen ler den 

olu şan, püs kül ler le süs lü bir ke mer ve ya 
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