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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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kay nak lan mış ol ma lı dır. Kaf tan la rın iç le ri-

ne ko nan sa mur, sin cap, til ki, ka kım gi bi 

kürk ler le as tar lan dı ğı olur du. Sa ray kaf-

tan la rın da her min de çok kul la nıl mış tır. 

Top ka pı Sa ra yı’nda bu lu nan ör nek ler de 

kaf tan la rın içi ne ko nan kürk le rin de ği şik 

renk le riy le ya pıl mış ap li ke de sen ler gö-

rü lür.

Sa ray kaf tan la rın da İtal yan ti pi kaf tan-

lar da se vi le rek kul la nıl mış tır. Kaf tan lar 

Os man lı ipek do ku ma cı lı ğı nın en üs tün 

ör nek le rin den ya pıl mış tır. Fâtih Sul tan 

Meh med za ma nın dan gü nü mü ze ula şan 

kaf tan lar da ku maş lar hay li kü çük de sen-

li dir. Fâtih’in sö zü edi len çin te ma ni de-

sen li, ne fis ka li te li ka di fe kaf ta nı na gö re 

da ha son ra la rı de sen ler çok bü yü müş tür. 

Kanûnî Sul tan Sü ley man dev rin de Os man-

lı sa na tı na hâkim ol ma ya baş la yan, ka ran-

fil, gül, lâle, süm bül vb. çi çek le rin gö rül-

dü ğü ku maş lar kul la nıl mış tır. Bu mo tif li 

de sen ler ku maş la ra iş len mek le kal ma mış, 

ay nı za man da fark lı renk te düz renk at-

las ku maş lar la ap li ke ola rak çok et ki le yi ci 

de sen ler de ya pıl mış tır. Bun lardan baş ka 

üze ri ne za rif mo tif ler iş lenmiş ku maş la rın 

kaf tan lar da kul la nıl dı ğı da görülmektedir .

Er ken ta rih ler den gü nü mü ze ka dar ka-

dın kı ya fe ti pek gel me miş ol mak la bir lik te 

min ya tür ler den gö rül dü ğü ka da rıy la XVI II. 

yüz yı lın so nu na ka dar ka dın ve er kek kı-

ya fe ti nin ke si mi ve bi çi mi ara sın da önem-

li bir fark yok tur. Bu hu sus kız ve er kek 

ço cuk kaf tan la rı için de ge çer li dir. Fa kat 

bu gü ne ula şan ör nek ler de da ha yu mu şak 

ku maş la rın kul la nıl dı ğı gö rü lür. Gü nü mü-

ze ula şan ba zı bel ge ler sa ray ço cuk la rı nın 

kaf tan la rı için ne şe li, can lı renk le rin kul la-

nıl dı ğı nı ve de sen le rin se çi mi ko nu sun da 

ti tiz dav ra nıl dı ğı nı or ta ya ko yar. Kaf tan 

gi yi mi Os man lı mo dern leş me siy le bir lik-

te gi de rek or ta dan kalk ma ya baş la mış-

tır. Özel lik le er kek gi yi min de II. Mah mud 

za ma nın da ger çek leş ti ri len re form kaf-

ta nı Os man lı sul tan la rı nın resmî kı ya fe ti 

ol mak tan çı kar mış ve ye ri ni Ba tı ti pi gi yi-

me bı rak mış tır.
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on iki çap rast lı dır. Ölü mü sı ra sın da üze rin-

de bu lu nan ve ke si le rek çı ka rı lan kaf tan 

ma vi at las tan dır.

Kaf tan la rın ke sim le ri ge le nek sel dir ve 

yüz yıl lar bo yu pek az de ği şik li ğe uğ ra mış-

tır. Bu ke sim de ku maş kaf tan bo yu nun iki 

mis li ola rak ar ka dan öne doğ ru omuz da 

di kiş ol ma dan dö ner. Bo yun için bir yu-

var lak ke sil dik ten son ra ön den açık ol ma sı 

için ön etek ucu na ka dar ke si lir. Bu ke-

sim den do la yı ba zı kaf tan la rın desen le ri 

ar ka da düz iken ön de ba şa şa ğı olur, ba-

zı la rın da ter si ne dir. Yan la ra ve ön kısım-

la ra üç gen şek lin de par ça lar ek le nip etek 

ge niş le ti lir. Kaf tan la ra di kiş bo yun ca cep, 

ba zan da bi rer ilik cep açı lır. Bo yun çevre-

si ne dip ten bir per vaz çev ril di ği gi bi bir 

par mak ve ya bi raz da ha ge niş bir par ça da 

ko nur. Kaf tan la rın ön, etek çev re si, etek-

te ki yan yırt maç lar ve kol ağız la rı iç ta raf-

tan or ta la ma dört par mak ge niş liğin de 

fark lı renk ten ve ge nel lik le can fes ten bir 

per vaz la çev ri lir. Ön ile etek ke na rı per vaz-

la rı nın bir leş ti ği yer de ter zi işa re ti ol du ğu 

sa nı lan bir mo tif bu lu nur.

XVI. yüz yı lın or ta la rı na ka dar kaf tan la-

rın yan di kiş le ri ve re vi ne düz ola rak iner-

ken III. Mu rad za ma nın da İran et ki siy le 

yan di kiş ler kal ça yu var lak lı ğı gi bi çı kın tı 

ya pan bir ke sim de dir. As tar lı kaf tan la rın 

ya nın da as tar sız olan lar ço ğun luk ta dır. 

Min ya tür ler de epey ce ya ka lı kaf tan gö-

rül mek le bir lik te gü nü mü ze ka dar ge len 

ör nek ler de sa yı la rı az dır. Kış lık kaf tan lar 

ge nel lik le sof tan in ce bir yün lü ku maş tan 

ya pı lır dı. Ay rı ca kaf ta nın as ta rı ile ku ma-

şı ara sı na pa muk ko na rak âde ta bir kü-

çük yor ga na ben ze ti lir di. II. Os man’ın bu 

tür kaf tan la rı na çok sa yı da rast lan ma sı, 

sı cak tut ma ama cın dan zi ya de at üze-

rin de haş met li gö rün mek is te me sin den 

Bu tür ödül len dir me “hil‘at giy dir me” di ye 

ad lan dı rı lır. Sa de ce Os man lı ida re ci züm-

re si için de ğil ül ke ye ge len ya ban cı el çi le-

re ve he yet te ki le re de hil‘at ler giy di ri lir. 

Bu hil‘at le rin ku maş la rı serâser den olur. 

Serâser le rin ka li te si el çi le rin ve he yet te yer 

alan la rın önem le ri ne gö re de ği şir. Bun la-

rın ör nek le ri de Av ru pa ko lek si yon la rın da 

gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Bu tür hil‘at 

ola rak kul la nı la cak kaf tan lar ön ce den sa-

ray ter zi ha ne sin de ha zır la nır, ha zi ne de 

sak la nır ve za ma nı ge lin ce çı ka rı lıp ve ri lir.

Sa ray için ya pı lan kaf tan la rın ön le ri kaf-

ta nın do kun du ğu ay nı renk ip lik ler den 

özel ola rak ya pıl mış, sa yı la rı on iki-yir mi 

bir ara sın da de ği şen, çar pa na ile do ku nan 

bir çe şit şe ri din (çap rast) ucun da ki ilik ve 

düğ me ler le ka pa nır. Düğ me ler de özel şe-

kil de kü çük bir ko za lak bi çi min de örü lür. 

Çap rast sız kaf tan lar sa yı la rı al tı-yet miş 

dört ara sın da de ği şen ilik-düğ me ile ka-

pa nır. Ba zı la rı ise bel de yi ne özel do ku nan 

ku şak la ka pa lı tu tu lur. Sa ray kaf tan la rı 

ge nel lik le sof, at las, can fes, kem ha, ka-

di fe ve serâser gi bi de ğer li ku maş lar dan 

ya pı lır dı. Kaf tan ku maş la rı bir kaf ta na 

ye te cek boy da do ku nur du. Ba zı ar şiv bel-

ge le rin de kaf tan ku ma şı do ku yan la rın hi le 

ya pa rak ye te rin den kı sa ku maş do ku duk-

la rı na ve bu yüz den kaf tan la rın boy la rı nın 

kı sa ya pıl dı ğı na da ir şikâyet le re rast la nır. 

Kaf tan ke sim le rin de ku maş müm kün ol-

du ğun ca az par ça lar ha lin de di ki lir ve hiç 

zi yan edil mez di. Er ken Os man lı dö ne mi ne 

ait gü nü mü ze ka dar gel miş gi yim eş ya sı 

yok tur. Top ka pı Sa ra yı’nda mev cut zen gin 

ko lek si yon da ki en es ki kaf tan Fâtih Sul tan 

Meh med’e ait tir (Ata soy v.dğr., İpek, s. 
117, 298-299). Bun lar dan bi ri çok ka li te li 

bir ka di fe den dir ve sa rı kır mı zı çin te ma ni 

de sen li dir. Al tın klap tan lı do kun muş olan 
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