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ÖZET 
Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana ç karan en önemli özelli i geleneksel Türk 

mimari tarz ndaki evleridir. Bu evlerin kap lar nda yer alan kap  halka ve tokmaklar  maden 
i çili i ürünlerinin bir bölümünü olu turur. Safranbolu’da halkalar iki, tokmaklar alt  ana grupta 
toplanmaktad r. Halkalar genellikle demir, tokmaklar ise tunç ve pirinçten yap lm t r. Yap m 
tekni i olarak dövme ve döküm teknikleri tercih edilmi tir. Kullan lan malzeme demir ise dövme, 
tunç ve pirinç ise döküm tekni i kullan lm t r. Genellikle halkalar dövme, tokmaklar döküm 
tekni inde yap lm t r. Son dönem üretiminde ise döküm tekni i öne ç km t r. Süsleme tekni i 
olarak kaz ma, kabartma ve delik i i tekni i ile kar la lmaktad r. Günümüz üretiminde ise delik 
i i tekni i a rl k kazanm t r. Bu çal mada yap sal özellikleri ve i levleri dikkate al narak kentin 
ehir ve Ba lar bölgesindeki halka ve tokmaklar belirlenmi , alt gruplara ayr larak tipoloji 

yap lm t r. Örnekler ara t rma yap lan 25 farkl  yöredeki örneklerle kar la t r larak, Türkiye 
kap  halka ve tokmaklar  içinde Safranbolu’nun yeri belirlenmeye çal lm t r. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Ev, Safranbolu, Maden Sanat , Kap  Halkalar , Kap  Tokmaklar . 

TRADITIONAL DOOR RINGS AND DOOR KNOCKERS: SAFRANBOLU 

ABSTRACT 

The most important feature which makes Safranbolu distinctive in Turkey and in the 
world is the houses with the traditional Turkish architecture style. The door rings and door 
knockers on the doors of that houses are the most important samples of metalwork. While door 
rings are divided into two categories and door knockers are divided into six categories in 
Safranbolu. Door rings are generally made of iron, door knockers are made of bronze and brass. 
While producing these rings and knockers forcing and casting methods were used. Forching 
methods was used for iron products and casting methods was used for bronze and brass products. 
Door rings were generally produced by using forging method and door knockers were produced 
by casting method. Nowadays casting method has gained much importance for the production of 
these materials. Carving, relief and opening work techniques have been used for decoration. 
Nowadays openwork has gained much importance as a decoration technique. In this research 
study, the door rings and knockers of the houses both in the ehir and Ba lar section of the 
Safranbolu city have been determined related to their structures and functions  and  subdivided  
typologically. These  samples  in this  study  were compared with the samples from 25 different 
regions of Turkey and were evaluated according to the traditional door rings and knockers of 
Anatolian metalwork. 

Keywords: Traditional Houses, Safranbolu, Metalwork, Door Rings, Door Knockers. 

                                                 
* Bu çal ma, 10-15 Eylül 2007 Tarihinde 38.International Congress of Asian and North African Studies    
(Uluslararas  Asya ve Kuzey Afrika Çal malar  Kongresi)’nde, “Geleneksel Safranbolu Evlerinde Kap  Halka 
ve Tokmaklar ”, ismiyle bildiri olarak sunulmu  ancak tam metin olarak yay mlanmam t r. 



Lütfiye GÖKTA  KAYA 
 

 

342

1. G R     

Do al ve çevresel etkenlere kar  koyarak yüzy llard r ayakta kalmay  ba arm  
olan geleneksel Türk evleri, mimarisi, ta  i çili i, ah ap i çili i ya da kalem i leri gibi 
özelliklerinin yan  s ra kap lar  ve kap lar ndaki madeni elemanlar  ile de dikkat 
çekicidir.  

Herhangi bir mekana giri  ve ç k  sa layan yap  eleman  olan kap lar üstünde 
yer alan kap  halka ve tokmaklar  önemli maden i i örneklerindendir. Halka ve 
tokmaklar; çevre ko ullar , ya am biçimi ve kullan c  gereksinimlerinin tasar ma 
yans mas  sonucunda günümüz kap lar nda yer alan kap  zili yerine kullan lmak 
amac yla tasarlanm t r. Bir bahçe içinde yer alan, iki ya da üç katl , içinde birkaç 
ailenin ya ad  evlerde, teknolojinin geli medi i zamanlarda, eve gelenin sesini 
duyurabilmesinin güçlü ü dü ünüldü ünde kap  üstlerindeki halka ve tokmaklar n 
önemi daha da ortaya ç kmaktad r.  

Bu çal mada geleneksel Safranbolu evlerinin kap  halka ve tokmaklar  
incelenmi tir. Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana ç karan bu evler, yüzlerce 
y ll k bir süreçte olu an Türk kent kültürünün günümüzde ya amaya devam eden önemli 
yap  ta lar ndand r. lçede 18. ve 19. yüzy l ile 20. yüzy l ba lar ndan kalma yakla k 
2000 geleneksel ev vard r. Bunlar n 1294 tanesi yasal koruma alt ndad r20. 
Safranbolu’da 1970’li y llarda ba layan tarihi korumac l a yönelik yerel çal malar, 
1976 y l nda Kültür Bakanl  Eski Eserler ve An tlar Yüksek Kurulu taraf ndan kentin 
korunmas  karar  ile sonuçlanm  ve 1985’te kentin ehir ve ba lar bölgesi sit alan  
olarak ilan edilmi tir. Korumac l ktaki ba ar s ndan dolay  1994 y l nda UNESCO 
taraf ndan Dünya Miras ehirleri listesine al nm  ve 2003 y l nda Rodos’ta yap lan 
Dünya Miras ehirleri Organizasyonu (OWHC) toplant s nda dünyan n en iyi korunan 
20 kentinden biri olarak seçilmi tir.  

Yörede geleneksel evler k l k ve yazl k olarak iki ayr  bölgede toplanm t r. 
K l k bölge, iklimin olumsuz etkilerine kar  korunmu , alçak rak ml  iki vadi içinde 
yer alan ve günümüzde eski çar  olarak adland r lan ehir bölgesidir. Yazl k bölge ise 
ehirden birkaç yüz metre yüksekte, hava ak m na aç k olan ba lar bölgesidir. 

Safranbolu’da hemen hemen herkesin bir k l k bir de yazl k evi vard r. Ad  geçen iki 
bölge günümüzde de sit alan d r. 

Safranbolu geleneksel evleri ile ilgili çok say da çal ma olmas na kar n, bu 
evlerde kar la lan maden i çili ine ait bir ara t rma yap lmam t r. Son dönemlere 
kadar halka ve tokmaklar daha çok foto raf sanatç lar n n ve halk bilimcilerin dikkatini 
çekmi , Sanat Tarihi aç s ndan sistemli bir çal ma yap lmam t r. Üstelik halka ve 
tokmaklar, Safranbolu evlerinde kar la lan maden i çili i örneklerinin yaln zca bir 
bölümünü olu turmaktad r.  

Çal mada öncelikle, kentin ehir ve ba lar bölgesinde alan taramas  yap larak 
halka ve tokmaklar belirlenmi tir. Örnekler, i levleri ve yap sal özellikleri dikkate 
al narak ana ve alt gruplara ayr lm t r. Tipoloji yap l rken temel biçimleni ler dikkate 
al narak gruplama yap lm t r. Aksi takdirde Safranbolu örnekleri, Türkiye örnekleri 

                                                 
20 Karabük Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü 2010 Kay tlar . 
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içinde en fazla farkl  tipe ayr labilecek yo unluk ve çe itlili e sahiptir. Ayn  örnekleri 
tekrardan kaç nmak amac yla farkl l k gösteren 94 kap  belirlenmi  ancak bu çal maya 
s n rl  say daki örnek dahil edilebilmi tir. Çal ma sonunda tüm örnekler bölge, ait 
olduklar  grup ve adres bilgileri ile verilmi tir (Ek.1). Safranbolu örnekleri, Türkiye’nin 
ara t rma yapt m z 25 farkl  yöresindeki21 örneklerle ve yay nlarda geçenlerle 
kar la t r larak, Türkiye geleneksel kap  halka ve tokmaklar  içinde Safranbolu 
örneklerinin yeri de erlendirilmi tir. Ancak di er yörelerdeki örneklerin tamam n  da 
çal maya dahil etmek mümkün olmad ndan gruplara ait her yöreden yaln zca birer 
örnek verilebilmi tir. Bununla birlikte çal ma, Safranbolu’nun yan  s ra Türkiye kap  
halka ve tokmaklar  hakk nda da özet bir de erlendirme sunmaktad r. 

2. GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLER NDE KAPILAR 

Safranbolu’da kap lar genellikle iki bölümden yöresel ismi ile kanattan olu ur. 
nsan ve hayvanlar n geçmesi için kap n n tek kanad  aç l rken, dü ünlerde ya da yüklü 

hayvanlar n girece i zamanlarda iki kanat birden aç l r. Kap  kanatlar  yan yana 
getirilmi  dü ey tahtalar n arkadan üç yatay ku akla tutturulmas yla yap lm t r. 
Tahtalar bu ku aklara yörede kalpakl  çivi denilen bombeli, iri ba l  çivilerle d ar dan 
çak lm t r. Kalpakl  çiviler tahtalar  ku aklara ba lamakla kalmay p ayn  zamanda 
kap y  da süslemektedir. Kap lar kasaya büyük mente eler yöresel deyimi ile güllaplar 
ile tutturulmu tur. Kap  üstünde biniler bulunmaktad r. Kap  d  yüzeyinde kasaya ba l  
geni  bir pervaz dolanmaktad r.  

Kap n n çal ma sistemi öyledir: Kap  çal nd nda kap  kilidinin diline ba l  bir 
ip orta kattan çekilmekte, d ar daki ki i de kap  mandal n  yukar  kald rarak kap y  
açmaktad r. Mandal düzeni, kap  lentosundan kendi a rl  ile sarkan yatay bir tahta 
parças  kap  kanad n n arkas na dayanarak kap n n aç lmas n  engellemektedir. Kap  
kanad n n arkas nda belirli bir noktada, yukar  a a  hareket edebilen dü ey bir tahta 
bulunmaktad r. Bu tahtan n alt ucuna ba l  bir demir mandal d ar dan yukar  
kald r l nca dü ey tahta lentodan a a  sarkan ve kanad n aç lmas n  engelleyen çubu u 
yukar  kald rarak kanad  açmaktad r (Günay, 1989:112-113). 

Kap  iç yüzünde ise mandal kolu, kilit ve kap y  kilitlemeye yarayan demir 
düzenek yöresel deyimi ile reze bulunmaktad r. Rezenin yerini günümüzde sürgü ya da 
zincir sistemi alm t r. Kilitte genellikle iki anahtar deli i vard r. Alttaki delik sürgüyü 
hareket ettirerek kap y  kilitlemekte ve açmakta, üstteki delik ise kap  dilini yukar  
kald rarak kap n n aç lmas n  sa lamaktad r (Günay, 1989:113).  Kap  üstünde halka ve 
tokmak, yöresel adland rma ile ak ak, kap  kolu, kap  mandal , mandal aynas , kilit ve 
kilit aynas  yer almaktad r (Çizim 1). 

                                                 
21 Alan ara t rmas  yap lan yöreler; Bart n, Kastamonu ve Daday, Tosya, Küre, Araç, Ta köprü ilçeleri, 
Çorum, Beypazar , Eski ehir ve Sivrihisar ilçesi, zmir ve Tire ilçesi ile Selçuk- irince ve Ödemi -Birgi 
beldeleri, Bursa-Mudanya ilçesi, Zeytinba  beldesi ve Cumal k z k köyü, Manisa-Kula, Denizli, Edirne-
Karaa aç, Tekirda , K rklareli, Gaziantep ve Kahramanmara ’t r. Ayr ca Safranbolu Yörükköy, Yaz köy ve 
Bulak köylerinde de çal ma yap lm  ancak bu çal mada yöntem olarak Safranbolu merkez ve di er yöre 
kar la t rmalar  benimsendi inden köyleri ile birlikte Safranbolu kap  halka ve tokmaklar n n 
de erlendirilmesi ba ka bir çal maya b rak lm t r.  
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Çizim 1: Bir Safranbolu Kap s nda Halka, Tokmak, Kilit, Mandal ve Aynalar n Konumlan  

 

3.  KAPI HALKALARI VE TOKMAKLARININ TAR HÇES  

Tarihi geli im süreci içinde kap  halkalar  ve tokmaklar  incelendi inde, 
halkalar n bilinen ilk örne ine K rg zistan Abakan’da rastlanmaktad r. M.Ö. 1. bine 
tarihlenen halka, Asya Türk ve Çin sanat nda Tao-tieh maskesi denilen bir masal 
yarat n n ba  eklindeki biçimlenmi tir (Esin, 2004:161). Bat  dünyas nda M.Ö. 9. 
yüzy lda, daha sonra da Roma döneminde kap  halkalar ndan söz edilmektedir (Ba , 
1996:55). M s rl lar n tahtadan kilitler yapt  ancak kap y  çalmak için tokmak 
yapmad  bilinmektedir ( apolyo, 1970:13). Anadolu Selçuklular nda baz  yap larda 
kap  tokmaklar na rastlanmaktad r. Anadolu’ya ait kap  tokmaklar n n günümüze 
gelebilen en eski örne i Artuklulara aittir. Mardin Cizre Ulu Cami’nin kap s nda yer 
alan ve 13. yüzy l ba lar na tarihlenen ejder biçimli bir çift tokma n biri bu gün 
stanbul Türk ve slam Eserleri Müzesi’nde, di eri Kopenhag David Koleksiyonu’nda 

bulunmaktad r (Yücel, 1978:168-174, Erginsoy, 1978:327, 440). 15. yüzy lda 
Osmanl larla birlikte kap  halka ve tokmaklar  yayg nla m  ve bir sanat dal  haline 
gelmi tir.  

Halka ve tokmaklar yaln zca evlerde de il, cami, türbe, medrese, han, kütüphane 
gibi farkl  yap lar n kap lar nda da yer alm t r. Kullan ld klar  yerlere göre biçim, 
malzeme, yap m ve süsleme teknikleri farkl l k göstermektedir. Halka eklinde olanlar 
genellikle evlerde, y lan eklinde olanlar kalelerde, “ya fettah” ya da “ya haf z” yaz l lar 
cami ve türbelerde kullan lm t r ( apolyo, 1970:14). 
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4. GELENEKSEL EVLERDE KAPI HALKA VE TOKMAKLARI     

Geleneksel Türk evlerinde kullan lan kap  halkas  ve tokma  konuyla ilgili 
yay nlarda ço u zaman birbirine kar t r lm  ve farkl  yap sal özelli e sahip olmalar na 
kar n tokmak ad  alt nda toplanm t r. Kap  tokmaklar n n ana i levi kap ya vurulmak 
yoluyla ses ç kartmakt r (Arseven, 1947:951). ki madenin kar l kl  gelerek ç kartt  
ses, gelenin sesini duyurmak için zil yerine kullan l r. Tokmaklar n di er bir i levi 
çekerek kap y  kapatmakt r. Bu yönden kap  kolu görevini de yapmaktad rlar. Bu 
anlamda tokmaklar halkalar n daha geli mi  ekilleridir (Çal, 1999a:275).  

Kap  halkalar n n görevi ise yaln z kap  kanatlar n  çekip kapatmakt r. Elin 
tutmas  için yap lm lard r (Arseven, 1947:949). Bu i lev farkl l ndan dolay d r ki baz  
kap larda tokmak ile halka bir arada bulunabilmektedir. Safranbolu’da halkalar n ayn  
kap  kollar nda oldu u gibi kap n n her iki kanad nda ve ortada yer almas  kanatlar  
çekip kapatmak amaçl  olduklar n n göstergesidir. Tokmaklar ise halkalardan daha üst 
seviyede ve yaln zca bir kanattad r. Bu da tokmaklar n kap  zili yerine kullan ld n  
göstermektedir. Ancak zaman içinde halkalar n kap  çalmak için de kullan lmalar  
tokmak ile halka ayr m n  güçle tirmi  ve günümüzdeki kar kl a neden olmu tur.  

Safranbolu’da kap y  çalmaya yarayan elemana ak ak ad  verilmektedir. 
Dolay s yla bu terim asl nda tokmak kar l d r. Ancak zamanla halkalar n tokmak 
yerine kullan lmas yla ak ak halkalar için de kullan l r olmu tur. Halka ya da tokmak 
ay r m  yapmaks z n Anadolu’nun di er bölgelerinde birbirine geçmi  olan ak ak, kimi 
yerde günümüz Safranbolu’sunda oldu u gibi hem halka hem tokmak yerine, kimi 
yerde yaln z tokmak yerine ya da Divri i ve Kemaliye’de oldu u gibi (Özen, 1985:57) 
halka yerine kullan lmaktad r.  

5. KAPI HALKALARI 

Safranbolu kap  halkalar  yap sal olarak üç ve dört bölümden olu anlar eklinde 
ba l ca iki grupta toplanmaktad r.  

5.1. Dört Bölümlü Halkalar 

Bir halkay  olu turan dört bölüm öyledir (Çizim 2) 

1. En d ta göbe in etraf nda yer alan bölüm. Kaz ma, kabartma ya da delik i i 
tekni inde süslenmi tir. Kenar biçimi örneklere göre farkl l k göstermektedir. Düz, 
dilimli, üçgen biçimli, testere di li gibi. 

2. Göbek bölümü. D a do ru ç k nt  yaparak bir kabaraya benzemektedir. Çap  
ve derinli i farkl l k göstermektedir. Ortas nda kulp tak lmas  için bir delik 
bulunmaktad r.  

3. Kanca. Kulpun göbe in ortas ndaki deli e yerle tirilmesinde kullan lmaktad r. 
Bir ma aya benzemekte ve ba  k sm  kap  d nda kalacak ekilde kap ya çak lmaktad r. 

4. Kulp. Göbe e kanca ile tutturulan, kap y  çekerek kapat rken elin 
yerle tirilmesi için yap lm  bölümdür. 
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                                       Çizim 2: H.1. Dört Bölümlü Halka 

Dört bölümlü Safranbolu halkalar  biçimsel aç dan incelendi inde, farkl l n 
göbek etraf ndaki birinci bölümde ortaya ç kt  görülmektedir. Bu aç dan gruplama 
yap lamayacak kadar çe itlilik göstermektedir. Üçgen dilimli olanlar, düz ya da 
yuvarlak testere di li olanlar, farkl  delik i i süslemelere sahip olanlar gibi (Resim 1-4).  

Yapt m z ara t rmalarda Kastamonu (Resim 5) ve Daday’da (Resim 6) 
örnekleri ile kar la lm t r.  

5.2. Üç Bölümlü Halkalar 

Üç bölümden olu an halka örnekleri göbek, kanca ve kulptan olu mu tur. Göbek 
etraf nda yer alan bir bölümleri yoktur (Çizim 3). Bu aç dan ilk halka grubundan 
ayr lmaktad r. Grubun Safranbolu örnekleri aras ndaki farkl l k göbek bölümünde 
ortaya ç kmaktad r. Bu bölüm delik i i tekni inde bitkisel ya da geometrik motiflerle 
süslüdür (Resim 7-9).   

              
                                Çizim 3: H.2. Üç Bölümlü Halka 

Yapt m z ara t rmalarda Kastamonu (Resim 10), Tosya (Resim 11), Çorum 
(Resim 12), zmir (Resim 13), Birgi, Kula (Resim 14), Cumal k z k (Resim 15) ve 

GÖBEK ETRAFINDAK   
1.BÖLÜM 

GÖBEK

KANCA

KULP

GÖBEK
KANCA

KULP
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Zeytinba ’nda (Resim 16) örnekleri ile kar la lm t r. Ayr ca yay nlarda Divri i 
(Özen, 1985:res.3-6) ve Göynük (Çal, 1999a:277) örnekleri yer almaktad r. 

Anadolu esnaf kurulu lar  içinde olan demirciler ve bak rc lar günümüzde birçok 
bölgede oldu u gibi Safranbolu’da da geleneksel yöntemlere yak n yöntemlerle üretime 
devam etmektedir. Kap  halka ve tokmaklar  da demirci loncas  üretiminin bir 
parças d r. Günümüz kap  halkalar nda yap m malzemesi olarak genellikle sac 
kullan lmaktad r. ehir bölgesinde Demirciler Çar s ’nda çal an bir demirci 
ustas ndan22 halka yap m yla ilgili olarak ö renilenlere göre, bugünkü halka yap m nda 
üç farkl  boyutta kal p kullan lmaktad r. Büyük kal p 11 cm. çapa, 4 cm. derinli e, orta 
kal p 9 cm. çapa, 3.5 cm. derinli e, küçük kal p 7.5 cm. çapa, 3.5cm. derinli e sahiptir. 

Dövmede kullan lan miller ve çekiç istenilen halka boyutu ile orant l d r. 
Örne in, küçük kal pta küçük mil ve küçük çekiç kullan lmaktad r. stenilen boyuta 
uygun 1mm. kal nl ndaki sac levhalar ate te s t ld ktan sonra kal plara 
yerle tirilmekte, yuvarlakl  almas  için kal p mili ve çekiçle birkaç kez vurulmaktad r. 
stenilen yuvarlakl k elde edilince kal ptan ç kar larak levhan n kenarlar  çekiçle 

düzeltilmektedir. Yuvarlakl n oran  kenarlardaki k r lma ile anla lmaktad r. Sonra 
plaka s t lmakta, kal pta çekiçlenmekte ve kenarlar  düzeltilmektedir. Tekrar ate te 
s t ld ktan sonra ayn  i lem yinelenmektedir. Plaka ate te k zarana kadar kalmaktad r. 

Bu sürenin ayarlanmas  çok önemlidir. Çünkü, plaka ate te fazla kald nda erimekte, 
az kald nda ise zor çekiçlenip, ekil almamaktad r. 

Bu ekilde yap lan halka kap ya tutturulmaktad r. Anadolu’da halkalar kap ya 
tutturulurken, kap  ile halka aras na genellikle kadife bir kuma  parças n n yerle tirildi i 
bilinmektedir. Divri i halkalar nda k rm z  kadifenin kullan ld  görülmekle birlikte 
(Özen, 1985:58), Safranbolu’da yapt m z ara t rmalar sonucunda birkaç örnekte ye il 
kadife kullan m na rastlanm t r. Akçasu Sokak’ta yer alan, bugün Karabük Üniversitesi 
Konuk Evi olarak kullan lan evin restorasyon çal malar  s ras nda kar la lan halka 
içinde ye il kadife kullan m  bu örneklerden biridir. Bu kuma n renkli bir görüntü 
sa lamak amac yla kullan ld  belirtilse de (Özen, 1985:58, Atao uz Çal, 2004:487), 
as l amaç maden halkan n, özellikle ya mur gibi d  etkenler sonucunda paslanarak 
ah ap kap ya zarar vermesini engellemek olmal d r. Çünkü, Akçasu Sokak örne inde 
gördü ümüz gibi, kuma  ve rengi bir süre sonra d  etkenler ve zaman nedeniyle 
görünmez duruma gelmi , ancak onar m s ras nda fark edilmi tir.   

6. KAPI TOKMAKLARI 

Kap  tokmaklar  yap sal olarak dört bölümden olu maktad r (Çizim 4). 

1. Gövde. Kap  tokma n n ana eleman d r. Çok farkl  biçimlerde yap lm t r. 

2. Üst bölüm. Kap  çivisi de denilebilen ma a biçimindeki elemand r.  
Geleneksel Türk kap  tokmaklar nda dövme demirden yap lmaktad r. Gövdenin üst 
ucundaki delikten kap  çivisinin bir kolu geçirildikten sonra kap ya çak lmaktad r. 
Kap n n d nda kalan ba  bir halka eklindedir (Çal, 1999a:275). 

3. Alt bölüm. Ses ç kartmak amac yla vuran elemand r. 

                                                 
22 Demirci ustas  say n Hüseyin Özdemir’e te ekkürlerimi sunar m.  
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4. En alt bölüm. Ses ç kartmak amac yla vurulan elemand r. Kap ya ayr  olarak 
yerle tirilmektedir. Tokmak gruplar na göre biçimi farkl l k göstermektedir. Kimi 
gruplarda bu amaç için kalpakl  çivi kullan l rken, kimilerinde bitkisel biçimli bir parça 
olabilmektedir.  

    
                               Çizim 4: Bölümleriyle Tokmak 

 

Biçimsel aç dan de erlendirildi inde Safranbolu’da tokmaklar 6 ana grupta 
toplanmaktad r. 

6.1. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olan Düz Tokmaklar 

Dü ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri düz, burgulu ya da 
yar  düz yar  burguludur. Alt bölüm yani vurma k sm  daire ve alt gen kesitli,  düz ya da 
yivlidir (Çizim 5, Resim 17). 

 

                       
                               Çizim 5: T.1. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olan Düz Tokmaklar 

Yapt m z ara t rmalarda Kula (Resim 18), Kastamonu (Resim 19), Küre, 
Tosya, Bart n, Çorum (Resim 20) ve Sivrihisar’da (Resim 21) örnekleri ile 

ÜST BÖLÜM

GÖVDE

ALT BÖLÜM

EN ALT BÖLÜM
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kar la lm t r. Ayr ca yay nlarda Karaman, Konya, Afyon, Ak ehir, Samsun, Tokat, 
Harput, çel, Tunceli ve Çemi kezek (Çal, 1999b:50), Amasya (Do anba , 1997:44), 
Ni de (Çal, 1999c:123) ve Divri i (Özen, 1985:59, res.9-10, Denkta , 2005:fot.1) 
örnekleri yer almaktad r. 

6.2. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Alt Bölüme Do ru Bir K vr m Yapan 
Tokmaklar 

Dü ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani vurma k sm  daire ve kare kesitlidir (Çizim 6, Resim 22). 

 

 
Çizim 6: T.2. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Alt Bölüme Do ru Bir K vr m Yapan Tokmaklar 

 

Yapt m z ara t rmalarda Kula (Resim 23), Bart n (Resim 24) ve Çorum’da 
(Resim 25) örnekleri ile kar la lm t r. Ayr ca yay nlarda bire bir benzemese de 
grubun en yak n örne i ile Divri i’de kar la lmaktad r (Denkta , 2005:fot.3). 
Safranbolu’da yer almamakla birlikte ayn  grubun d a do ru iki k vr m yapan 
örneklerini yine Divri i’de bulunmak mümkündür  (Özen, 1985:59, res.13-17, Denkta , 
2005:fot.10-11). 

6.3. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Orta K sm nda D a Do ru Bir K vr m 
Yapan Tokmaklar 

Dü ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani vurma k sm  daire ve kare kesitlidir (Çizim 7, Resim 26). 
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Çizim 7: T.3. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Orta K sm nda D a  Do ru Bir K vr m Yapan 

Tokmaklar 

 

Yapt m z ara t rmalarda Bart n’da (Resim 27) örnekleri ile kar la lm t r. 
Yay nlarda Divri i’de d a do ru iki k vr m yapan örnekler yer almaktad r (Özen, 1985: 
59, res. 13-17) 

6.4. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Ayr  Bir Tutma Yerine Sahip Olan 
Tokmaklar 

Tutma yeri gövdenin herhangi bir yerinde, düz ya da içe ve d a k vr ml d r. 
Üstleri düz ya da yar  burguludur (Çizim 8, Resim 28). 

                                                                                

                       
Çizim 8: T.4. Dü ey Bir Çubuk eklinde Olup, Ayr  Bir Tutma Yerine 

Sahip Olan Tokmaklar 
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Türkiye’nin ara t rma yapt m z farkl  yörelerinde grubun örne ine 
rastlanmam t r. Safranbolu örneklerine bire bir benzemese de gruba dahil edilebilecek 
en yak n örnek Divri i’dedir (Denkta , 2005: fot.4). 

Sözü edilen dört grubun örneklerinde de tokma n en alt bölümü yani vurulan 
eleman kalpakl  bir çividir.  

6.5. Soyut Bitkisel Motifli Tokmaklar 

6.5.1. Gövdenin Volütlü Oldu u Örnekler 

Tokma n üst, alt ve en alt bölümünün bitkisel motifli oldu u grupta “C” biçimli 
gövdenin ortas nda volütler vard r (Çizim 9, Resim 29).  

 

 
Çizim 9: T.5.1. Gövdenin Volütlü Oldu u Örnekler 

 

Yapt m z ara t rmalarda Kastamonu (Resim 31), Küre (Resim 32), Tosya 
(Resim 33), Daday (Resim 34), Sivrihisar (Resim 36), Bart n (Resim 30), Beypazar  
(Resim 37), Cumal k z k (Resim 38), irince, Karaa aç (Resim 39) ve Tekirda ’da 
(Resim 40) örnekleri ile kar la lm t r. Ayr ca yay nlarda Adana, Afyon, Ak ehir, 
Gerze, Giresun, Tokat, Aya , Ni de, nebolu (Çal, 1999a:280), Kayseri (Kartal, 1988: 
27) ve Divri i (Denkta , 2005:117, fot.16) örnekleri yer almaktad r.  

6.5.2. Gövdenin Düz Oldu u Örnekler 

Tokma n üst, alt ve en alt bölümünün bitkisel motifli oldu u grupta “C” biçimli 
düz bir gövde vard r. Bir önceki gruptan gövdenin volütsüz olmas yla ayr l r (Çizim 10, 
Resim 41). 
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Çizim 10: T.5.2. Gövdenin Düz Oldu u Örnekler 

 

Yapt m z ara t rmalarda Daday, Bart n (Resim 42), Zeytinba  (Resim 43),  
K rklareli (Resim 44) ve Sivrihisar’da (Resim 45) örnekleri ile kar la lm t r. 
Yay nlarda ise Divri i (Denkta , 2005:fot.14) örnekleri yer almaktad r. 

6.5.3. Gövdenin Tamamen Bitkisel Motifli Oldu u Örnekler 

Gövdenin tamamen bitkisel motifli oldu u grupta tokma n en alt bölümü yani 
vurulan eleman da bitkisel biçimlidir (Çizim 11, Resim 46-47). 

 
Çizim 11: T.5.3. Gövdenin Tamamen Bitkisel Motifli Oldu u Örnekler 

 

Yapt m z ara t rmalarda Kastamonu, Denizli, Bart n (Resim 48), Kula (Resim 
49), irince (Resim 50) ve Tosya’da (Resim 51) örnekleri ile kar la lm t r. Ayr ca 
yay nlarda Kayseri (Kartal, 1988:26), Divri i (Denkta , 2005:117, fot.15) ve Trabzon 
(Ol en, 1988:103) örnekleri yer almaktad r. 

Biçim ve üslup aç s ndan bu grup, 18. yüzy lla birlikte Osmanl  toplumunu 
etkilemeye ba layan Barok üslubun izlerini ta maktad r. Ba lang çta Avrupa’dan 
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örnekler ithal edilse de sonras nda benzer üretimler Anadolu’da yap lmaya devam 
etmi tir. 

6.6. El Biçimli Tokmaklar 

Bol, k vr ml  bir elbiseyle bilekten itibaren verilen sa  el, avuç içinde bir top 
tutar ekilde yap lm t r. Orta parmakta yüzük vard r (Çizim 12, Resim 52).  

 

 
Çizim 12: T.6. El Biçimli Tokmaklar 

 

Türkiye örnekleri de erlendirildi inde bu biçimle genellikle kar la lmakla 
birlikte, sa  ya da sol olarak el ve yüzüklü parmak farkl l k gösterebilmektedir. 

Yapt m z ara t rmalarda Kastamonu (Resim 53), Tosya (Resim 54), Beypazar  
(Resim 55), Çorum (Resim 56), Denizli (Resim 57), Küre (Resim 58), Eski ehir (Resim 
59), Bart n (Resim 60), Tire (Resim 61), Gaziantep (Resim 62), zmir (Resim 63), 

irince (Resim 64) ve Kahramanmara ’ta (Resim 65) örnekleri ile kar la lm t r.  

Ayr ca yay nlarda Tarsus, Amasya, Aya , Ni de, nebolu, Afyon, Bitlis, 
Bolvadin, Boyabat, Elaz , Giresun, Gerze, Hatay, Isparta, Karaman, Konya, Mardin, 
Mersin, Niksar, Siirt, Sinop, Tokat, U ak, Yalvaç, Zile (Çal, 1999a:278-279), 
Diyarbak r (Unutmaz, 1986:42), Urfa Birecik (Ol en, 1988b:30), Kayseri (Kartal, 1988: 
26-27), Divri i (Denkta , 2005:fot.20) ve Ayval k (Atao uz Çal, 2008:227-230) 
örnekleri yer almaktad r.  

Bu grubun da bat l la ma dönemiyle birlikte önceleri Avrupa’dan ithal edildi i, 
sonra benzer üretimin Anadolu’da devam etti i dü ünülmektedir (Çal, 1999a:275). Bu 
da, el biçimli kap  tokmaklar n n hangisinin ithal, hangisinin yerli üretim oldu unu ve 
tarihlerini belirlemeyi güçle tirmektedir. Arseven (1947:951) bu tip tokmaklar  16. 
yüzy la tarihlendirmektedir. Ancak, biz 18. yüzy l sonras  özellikle etkilerin 
yo unla t  19. yüzy l üretimi olduklar n  dü ünmekteyiz.   
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7. DE ERLEND RME      

Malzeme aç s ndan de erlendirme yap ld nda Safranbolu halka ve 
tokmaklar nda tunç, pirinç ve demir kullan ld  görülmektedir. Son dönemlerde 
yap lmaya devam eden örneklerde ise sac kullan lmaktad r. Halkalar genellikle demir, 
tokmaklar ise tunç ve pirinçten yap lm t r. Yap m tekni i olarak dövme ve döküm 
teknikleri tercih edilmi tir. Kullan lan malzeme demir ise dövme, tunç ve pirinç ise 
döküm tekni i kullan lm t r. Yani genellikle halkalar dövme, tokmaklar ise döküm 
tekni inde yap lm t r. Son dönem üretiminde ise döküm tekni i öne ç km t r. Süsleme 
tekni i olarak ise kaz ma, kabartma ve delik i i tekni i ile kar la lmaktad r. Günümüz 
üretiminde delik i i tekni i a rl k kazanm t r. Kullan lan malzeme, yap m ve süsleme 
tekni i aç s ndan Safranbolu örnekleri genel olarak Türkiye’deki geleneksel kap  halka 
ve tokmaklar yla paralellik göstermektedir. 

Kullan m yayg nl  aç s ndan de erlendirildi inde, Türkiye örneklerinde  
halkalar n tokmaklardan daha yayg n kullan m alan na sahip oldu u görülmektedir ki, 
Safranbolu’da da  ayn  durum söz konusudur. Halkalar daha yo un kullan lmakla 
birlikte biçim aç s ndan fazla çe itlilik yoktur. Yo unluk aç s ndan azl k gösteren 
tokmaklar ise biçimlerinin zenginli i ile dikkat çekmektedir. 

Öncelikle i levsellikleri gere i var olan madeni kap  elemanlar  zaman içinde 
ustan n becerisi ve bunun yörede kabul görmesi do rultusunda birer süsleme eleman  
olarak de erlendirilmeye ba lanm t r. Türkiye geleneksel kap lar nda kullan lan bu 
madeni elemanlar n birer süsleme yüzeyi olarak de erlendirildi i bölge ve örnekler 
vard r. Safranbolu’da da fazla olmamakla birlikte, ad  geçen elemanlar üstünde 
süslemeye rastlanmaktad r. Özellikle tokmaklarda üçüncü bölüm olan alt bölüm yani 
vurma elemanlar ndaki, ayna ve mandallar üstündeki süslemeler dikkat çekicidir.  

Ba lar ve ehir bölgesindeki halka ve tokmaklar genel olarak kar la t r ld nda 
kullan m yayg nl , malzeme, teknik, biçim gibi özellikler aç s ndan farkl l k 
olmamakla birlikte, dikkat çeken tek farkl l k ba lar bölgesindeki örneklerin daha özgün 
olmas d r. ehir bölgesindekiler, turizm hareketlerinin yo un oldu u bölge olmas n n 
etkisiyle süregelen restorasyon çal malar  sonucunda, geleneksel biçimli ancak 
günümüze daha yak n üretimlerdir. 

Kentin iki bölgesinde de kap  halka ve tokmaklar n n üstlerinde tarih ya da 
yaz ya rastlanmam t r. Bu özellik genel Türkiye örnekleriyle benzerlik göstermekte ve 
tarihlendirme sorununu beraberinde getirmektedir. Kimi zaman çürüyen bir kap n n eski 
tarihli madeni elemanlar  yeni bir kap da kullan lmakta, kimi zaman da eski bir kap da 
yeni madeni kap  elemanlar yla kar la lmaktad r. Üstelik Safranbolu’da k smen 
geleneksel biçim ve motiflerin uyguland  günümüz üretimi de dikkate al nd nda 
tarihlendirme yapabilmek çok güçtür. Ancak, biçim ve üslup aç s ndan kent örnekleri, 
18.-19. yüzy l Osmanl  kap  halka ve tokmaklar  gelene ini devam ettirmektedir.  

Ara t rma yap lan yöreler ve yay nlarla birlikte Türkiye kap  halka ve tokmaklar   
de erlendirildi inde, Safranbolu örnekleri biçim zenginli i, ince ve kaliteli i çili i ve 
korunmu lu u ile dikkat çekmektedir.   
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Ek.1. Bölge-Biçim Gruplar  ve 
Adrese Göre Safranbolu Kap  
Halkalar  ve Tokmaklar  
 
I. KAPI HALKALARI 
1. Dört Bölümlü Halka Örnekleri  
Ba lar Bölgesi  
1. Aslanlar Sok. No. 2 
2. Aslanlar Sok. No. 9 
3. Aslanlar Sok. No. 23 
4. Aslanlar Sok. No. 33 
5. Aslanlar sok. No. 37 
6. Aslanlar sok. No. 37/A 
7. Aslanlar Sok. No. 56 
8. Çaml ca Sok. No. 1 
9. Çaml ca Sok. No. 14 
10. De irmenba  Sok. No. 1 
11. De irmenba  Sok. No. 11 
12. De irmenba  Sok. No. 55 
13. Develik Sok. No. 10 
14. Hac bey Sok. No. 28 
15. Harmanlarba  Sok. No. 26 
16. Kavu turucu Sok. No. 15 
17. Kurtulu  Cad. No. 11 
18. Kurtulu  Cad. No. 11/A 
19. Ta l bo az Sok. No. 8 
20. Ta l bo az Sok. No. 11 

ehir Bölgesi (Eski Çar ) 
21Akçasu Sok. Karabük Üniversitesi 
Konuk Evi 
22. Eflani Sok. No. 2 
23. Eflani Sok. No. 15 
24. Erkut Sok. No. 2/A 
25. Erkut Sok. No. 8 
26. Hac  Baki ükrü Efendi Evi No. 2 
27. Hükümet Sok. No. 46 
28. zzet Pa a Güdüllü Sok. No. 9 
29. Kaçak No. 2 
30. Kaçak No. 26 
31. Kaçak No. 26/A 
32. Kaçak No. 35 
33. Karakol Giri  Kap s  
34. Karakol ç Kap  
35. Karaüzüm Sok. Pa a Kona  
36. Müftü Sok. No. 9 Mustafa Sar alt n 
Evi 

37. Mescit Sok. No. 1 
38. Mescit Sok. No. 16 
39. Naip tarlas  Sok. No. 4 
40. Ulukavak Sok. 3 
41. Ulukavak Sok. No. 8 
42. Ulukavak Sok. No. 8/A 
43. Topçu Köprüsü Sok. No. 2 
2. Üç Bölümlü Halka Örnekleri 
Ba lar Bölgesi 
44. De irmenba  Sok. No. 22 
45. De irmenba  Sok. No. 63 
46. Hac bey Sok. No. 27 
47. Kavaklar Cad. No. 49 
48. Kileci Sok. No. 4 
49. Köyiçi Sok. No.Yok 
50. Ta l bo az Sok.No.18 

ehir Bölgesi 
51. Kaçak No. 11 
52. Kaçak No. 16 
53. Ta  Minare Sok. No. 39 
 
II. KAPI TOKMAKLARI 
T.1. Dü ey bir çubuk eklinde olan 
düz tokmaklar 
Ba lar Bölgesi 
54. Aslanlar Sok. No. 2  
55. De irmenba  Sok. No. 55 
56. Ta l bo az Sok. No. 18 

ehir Bölgesi 
57. Eflani Sok. No. 2 
58. Eflani Sok. No. 15 
59. Erkut Sok. No. 3 
60. K layan  Sok. No. 32 
61. Ta  Minare Sok. No. 2 
T.2. Dü ey bir çubuk eklinde olup, 
alt bölüme do ru bir k vr m yapan 
tokmaklar 
Ba lar Bölgesi 
62. Aslanlar Sok. No. 56 
63. Çaml ca Sok. No. 1 
64. De irmenba  Sok. No. 13 
65. Eski Hamam Sok. No. 1 
66. Hac  Bakio lu ükrü Efendi Evi 
No. 2 
67. Kavaklar Cad. No. 49 
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ehir Bölgesi 
68. Kaçak No.? 
69. Kaçak No. 16 
70. Yoku ba  Sok. No. 3 
71. Yoku ba  Sok. No. 9 
T.3. Dü ey bir çubuk eklinde olup, 
orta k sm nda d a do ru bir k vr m 
yapan tokmaklar 
Ba lar Bölgesi 
72. Harmanlarba  Sok. No. 38 
73. Harmanlarba  Sok. No. 28 
74. Ta l bo az Sok. No. 8 

ehir Bölgesi 
75. K layan  Sok. No. 15 
Tokmak 4. Dü ey bir çubuk eklinde 
olup, ayr  bir tutma yerine sahip 
olan tokmaklar 
Ba lar Bölgesi 
76. Aslanlar Sok. No. 2 
77. De irmenba  Sok. No. 11 
78. ncekaya Cad. No. 8 

ehir Bölgesi 
79. Mescit Sok. No. 1 
80. Mescit Sok. No. 16 
81. Ta  Minare Sok. No. 20 
T.5. Soyut bitkisel motifli tokmaklar 
5.1. Gövdenin volütlü oldu u 
örnekler 
Ba lar Bölgesi 
82. Develik Sok. No. 11 
83. Kavaklar Cad. No. 61 
84. eyho lu Sok. No. 2 

ehir Bölgesi 
85. Gümü  Sok. No. 30 
86. Kaçak No. 1 
87. Sar  Toprakl  Sok. No. 1 
T. 5.2. Gövdenin düz oldu u 
örnekler 

ehir Bölgesi 
88. Ulukavak Sok. No. 16 
89. Ulukavak Sok. No. 16/A 
90. Ulukavak Sok. No. 8/B 
T.5.3. Gövdenin tamamen bitkisel 
motifli oldu u örnekler 
Ba lar Bölgesi 
91. Develik Sok. No. 41 
 

ehir Bölgesi 
92. Karakol Giri  Kap s  
T.6. El biçimli tokmaklar 
Ba lar Bölgesi 
93. De irmenba  Sok. No. 65 
94. Ta l bo az Sok. No. 26  
  
 
 
Ek.2.Ç Z M ve RES M L STES  
Çizim 1. Bir Safranbolu kap s nda 
halka, tokmak, kilit, mandal ve 
aynalar n konumlan  
Çizim 2. H.1. Dört Bölümlü Halka  
Çizim 3. H.2. Üç Bölümlü Halka 
Çizim 4. Bölümleriyle Tokmak                                             
Çizim 5. T.1. Dü ey bir çubuk eklinde 
olan düz tokmaklar                                                                               
Çizim. 6. T.2. Dü ey bir çubuk 
eklinde olup, alt bölüme do ru bir 

k vr m yapan tokmaklar                                                                     
Çizim 7. T.3. Dü ey  bir  çubuk  
eklinde  olup, orta k sm nda d a  

do ru bir  k vr m yapan tokmaklar 
Çizim 8. T.4. Dü ey bir çubuk eklinde 
olup, ayr  bir tutma yerine sahip olan 
tokmaklar                                                                                             
Çizim 9. T.5.1. Gövdenin volütlü 
oldu u örnekler 
Çizim 10. T.5.2. Gövdenin düz oldu u 
örnekler                     
Çizim 11. T.5.3. Gövdenin tamamen 
bitkisel  motifli oldu u örnekler 
Çizim 12. T.6. El biçimli tokmaklar                                          
Resim1. Ba lar Bölgesi Develik Sok. 
No. 10                     
Resim 2. Ba lar Bölgesi Kurtulu  Cad. 
No. 11 
Resim 3. ehir Bölgesi Ulukavak Sok. 
No. 8/A                  
Resim 4. ehir Bölgesi Karaüzüm Sok. 
Pa a Kona  
Resim 5. Kastamonu                                                            
Resim 6. Daday 
Resim 7. Ba lar Bölgesi Köyiçi Sok. 
No.Yok                    
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Resim 8. Ba lar Bölgesi Kileci Sok. 
No. 4 
Resim 9. ehir Bölgesi Kaçak No. 11                                
Resim 10. Kastamonu 
Resim 11. Tosya                                                                 
Resim 12. Çorum                                                                                                                         
Resim 13. zmir                                                                   
Resim 14. Kula 
Resim 15. Cumal k z k                                                       
Resim 16. Zeytinba  
Resim 17. Ba lar Bölgesi 
De irmenba  Sok. No. 55                       
Resim 18. Kula 
Resim 19. Kastamonu                                                         
Resim 20. Çorum 
Resim 21. Sivrihisar                                                                    
Resim 22. ehir Bölgesi Çar  
Yoku ba  Sok. No. 9                  
Resim 23. Kula 
Resim 24. Bart n                                                     
Resim 25. Çorum 
Resim 26. ehir Bölgesi K layan  Sok. 
No. 15 
Resim 27. Bart n                                                                      
Resim 28. Ba lar Bölgesi 
De irmenba  Sok. No. 11                           
Resim 29. ehir Bölgesi Kaçak No. 1                                          
Resim 30. Bart n          
Resim 31. Kastamonu                                                          
Resim 32. Küre 
Resim 33. Tosya                                                                            
Resim 34. Daday 
Resim 35. Zeytinba                                                          
Resim 36. Sivrihisar 
Resim 37. Beypazar                                                           
Resim 38. Cumal k z k 
Resim 39. Karaa aç                                                                        
Resim 40. Tekirda                                                              
Resim 41. ehir Bölgesi Ulukavak Sok. 
No. 16/A       
Resim 42. Bart n                                                
Resim 43. Zeytinba   
Resim 44. K rklareli                                                          
Resim 45. Sivrihisar                                                                                                                                
Resim 46. Ba lar Bölgesi Develik Sok. 
No. 41     

Resim 47. ehir Bölgesi Karakol Giri  
Kap s  
Resim 48. Bart n                                                       
Resim 49. Kula 
Resim 50. irince                                                    
Resim 51. Tosya 
Resim 52. Ba lar Bölgesi Ta l bo az 
Sok. No. 26  
Resim 53. Kastamonu                                                              
Resim 54. Tosya 
Resim 55. Beypazar                                                                 
Resim 56. Çorum 
Resim 57. Denizli                                                                    
Resim 58. Küre 
Resim 59. Eski ehir                                                            
Resim 60. Bart n                                                          
Resim 61. Tire                                                                       
Resim 62. Gaziantep 
Resim 63. zmir                                                           
Resim 64. irince 
Resim 65. Kahramanmara  
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