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Öz 

 
Bir kültür mirası öğesi olan el sanatları geçmişten günümüze insan 

hayatında birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkmış ve gelişim 

göstermiştir. Milletlerin kültürel yansımaları olan el sanatları bugün bir sanat 

dalı olarak karşımıza çıkmakta ve ait olduğu uluslar hakkında bilgi veren 

kaynak niteliği taşımaktadırlar. Genelde Anadolu ve özelde Van ili, bölgenin 

sahip olduğu köklü tarih süreci, bu coğrafyada doğarak günümüze kadar 

gelen kültürlerin varlığı ve farklı kültürlerle süregelen kaynaşma ile ortaya 

çıkan el sanatlarının etkin kullanıldığı bir merkez olmuştur. Van İli’ne bağlı 

olan Gevaş ilçesi çeşitli el sanatı öğelerinin günümüzde de yapılmaya devam 

edildiği bölgelerden biridir. Yine çorap örmeciliği uzun yıllardır yapımı 

devam eden geleneksel bir el sanatı türüdür. Çorap, tamamen el işçiliği ile 

yün veya orlon ipten yapılmaktadır.  Yöre kadınlarının ağır hava şartlarından 

korunma ihtiyacıyla örmeye başladıkları çoraplar zamanla el sanatları içinde 

yer almayı başarmıştır. 

Bu çalışmada kültürel bir miras olan el sanatları ve çorap örmeciliği, 

Van-Gevaş yöresine ait çorapların özellikleri, kullanılan motifler ve yöreye 

ait çorap örnekleri ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınarak faklı yöre 

çoraplarıyla karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Van/Gevaş,  kültürel miras, çorap örmeciliği, 

el sanatları. 

 



Abstract 

Handicrafts that are a cultural heritage item, has emerged and 

developed for provision some needs from past to present. Today Crafts, 

which are cultural reflections of the nations, are encountered as an art branch 

and they are the source of information about the nations they belong to. 

Province of Van is a center of effectively handicrafts and that continues to 

this day, because of to have a deep-rooted historical process and given the 

tracks left by the cultures living in this geography. The Gevaş district, which 

is bound to Van, is one of the regions where various handicraft items are still 

being performed. Sock knitting is a traditional handicraft type that has been 

under manufactured for many years. Socks are made entirely from hand with 

wool or orlon. Firstly, socks are made for protection from severe weather 

conditions by local women, today, they succeed to take a part in the 

handcrafts. 

In this study, handcrafts and knitting socks of Van- Gevaş region are 

discussed in general and type of knitting socks, used motifs and examples are 

explained. 

 Keywords: Van/Gevaş, cultural heritage, knitting socks, 

handicrafts. 

 

1. Giriş 

Kültür, çeşitli simgelerle nesilden nesile aktarılan, insan 

topluluklarının ayırt edici özelliklerini içeren bir kavramdır. Kültürün 

temelinde geleneksel fikirler ve onlara bağlı değerler yer almaktadır. 

Miras ise bir nesilden diğerine geçen her türlü kaynağı ifade 

etmektedir (Yıldız,2011:5). Kültür, yaşanarak alışkanlık haline 

getirilmiş güzel davranışlar bütünü (Bayhan,2008) olarak tanımlandığı 

gibi, bir bölgede yaşayan halkta bulunan ve gelenek halinde devam 

eden çeşitli duygu, düşünce, dil, sanat, yaşayış öğelerinin tamamı 

olarak da tanımlanmaktadır (Yeter,2008; akt. Demir,2008:32). Kısaca 

kültür, bir toplumda bulunmasının yanı sıra aynı zamanda devam eden 

örf ve adet, dil, gelenek ve yaşam tarzı gibi somut olmayan öğelerin 

yanında o toplumun izlerini taşıyan somut unsurların tamamı şeklinde 

tanımlanabilmektedir (Demir,2008:32).  

Bir kültürün geleneksel üretim yöntemleri, yaşam tarzı, gelenekler 

veya ibadet şekilleri gibi somut olmayan veya mimari, arkeolojik 

alanlar, el sanatları, giysiler ve yemekler gibi somut öğeleri; bunları 

ortaya çıkaranlar hakkında bilgi vermektedirler. Bir bütün olarak 

tamamı, ait oldukları toplumun geçmişte ve günümüzde yaşayan 

nesillerinin özelliklerini anlatmaktadırlar (Macdonald &Joliffe,2003 

akt. Bahçe, 2009:3). 

Bir toplumun kültür ve kişiliğinin en canlı belgelerinden biri de el 

sanatlarıdır.  El sanatlarının Anadolunun geleneksel kültürü içinde 

önemli bir yeri vardır. Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, 



folklorik özelliklerini yansıttığı gibi, bireyin göz nurunu, ince zevkini, 

sabrını ve gönlünde yatan düşüncelerini sanat olarak ortaya 

dökmektedir (Balkanal,2016: 151). 

Milli ekonomide kendine özgü bir yeri bulunan örgü işlerinin el 

sanatları arasında da hatırı sayılır bir varlığı söz konusudur. Yine ait 

olduğu milletin zevk ve duygularını ifade etmesi açısından da ekstra 

bir değere sahiptir. Bu değer sadece form, desen inceliği, renk, ustalık 

ve ahenk bakımından değil, her bir unsurun kendine özgü bir anlam 

taşıması ve çeşitli duyguları ifade etmesi açısından da önemlidir 

(Arık,1947 akt. Balkanal,2016:151).  

Toplumun geleneksel özelliklerini yansıtan ürünlerden biri olan 

çorap örücülüğünün el örücülüğü ve kalın örgüler içinde önemli bir 

yeri vardır. Çorap örmeciliği, uygulanan tekniğin ve araç gerecin 

sağlanmasının kolay olması açısından yaygın uygulanan işler 

arasındadır. Anadolu halkı dile getiremediği duygu ve düşüncelerini 

dokumalarda olduğu gibi motif ve renkleri kullanarak ördüğü çorap ve 

patiklerde de ifade etmiştir. Yüzyıllar boyunca halkın; yaşayış, zevk 

ve sanat anlayışının el becerisi ile buluşması sonucu ortaya çıkan ve 

Anadolu’nun giyim kültürü içinde yer almayı başaran çorap örmeciliği 

geçmişten günümüze devam etmektedir. İnsanoğlunun örtünmeye 

ihtiyaç duyması sonucu başlayan örmeciliğin, yine insanların zevk ve 

beğenilerinin artışıyla geliştiği düşünülmektedir (Tasmacı,1984 akt. 

Balkanal,2016:151).   

Bir dokuma türü olan çorap örmeciliği Anadolu’nun tüm 

yörelerinde yine kadınlar tarafından örülen, duygu ve düşüncelere 

tercüman olan motiflerle bezenen önemli bir el sanatıdır. Çorap; ayağa 

geçirilip baldırın yarısına ya da dize kadar çıkarılan, dış etkenlerden 

korumak ve giyimi tamamlamak için giyilen örgü giyecektir 

(Köklü,1997:28). Soğuk hava şartlarında ayakları soğuktan korumak 

için örülen çoraplar, kullanılacak yer ve kullanan kişiye göre değişim 

gösterebilmektedir. Geleneksel Anadolu kültürünün olmazsa olmazları 

arasında yerini alan bu dokumalar farklı motiflerle örülmektedir. 

Malzeme olarak kullanılan yünün özelliği teri emmesi ve ayakta 

meydana gelecek mantar türü hastalıkları önlemesidir. Dokumanın 

işleme türü seyrek olduğundan ayağın hava almasını sağlamaktadır 

(Sökmen,2015:387).  

Tarihte çorapla ilgili Türklere ait ilk yazılı belgeler Orta 

Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. M.Ö. VII. ve VIII. 

yüzyıllar arasında Orta Asya'da yaşayan Hunlar’a ait Pazırık 2. 

kurganındaki bulgular arasında konç kısmı koçboynuzu motifleri ile 

süslü yün çoraplar bulunmaktadır. Bu çoraplar M.Ö. ye kadar uzanan 

Anadolu Türk örgü sanatının ve çorapların önceki varlığını ortaya 



koymaktadır (Atay,1987:33). Yine çeşitli kaynaklar örmeciliğin ortaya 

çıkışının başlangıç tarihi olarak M.Ö. 3-5 bin yılları ve yer olarak da 

Orta Asya, Çin ve Mısır’ı bildirmektedirler (Tasmacı, 1984: 234; 

Balkanal,2016:151).  Bugün en eski çorap örneği Yale 

Üniversitesi'nde yer alan ve Fırat nehri kenarında bulunan Hicri 

256'ya tarihlenen üç örgü örneğidir. Londra Victoria and Albert 

müzesinde düz pamuklulardan dokunmuş çorap çiftleri vardır. 4. ve 5. 

yüzyıldan olan bu çorapların biri kahverengi-mor diğeri kırmızıdır. 

Birde 12,5 cm uzunluğunda kırmızı renkte ve üç sarı renkte çocuk 

çorabı bulunmaktadır (Rutt,1989,31;Köklü,1997:29).  

Doğuda gelişen örgüler ticaret gemileri ile Arap tacirler 

tarafından İspanya’ya getirilmiş oradan da İngiltere ve İskoçya’ya 

yayılmıştır. Yine ticaret yoluyla İtalya’ya oradan Avrupa’ya geçtiği 

bilinmektedir. 12. ve 15. Yüzyıl arasına yapılan Arapların çok renkli 

çorap örgüsü 12.-16. Yüzyıllar arası İspanya’da ve İtalya’da büyük 

başarıya ulaşmış, örgünün kaynağı olmuştur (Atay,1987:33; 

Balkanal,2016:152). 

Anadolu’daki çoraplara bakıldığı zaman her yörenin çoraba 

farklı bir bakış açısı olduğunu görmek mümkündür. Her halk kendi 

kültürünün, ailesinin ve aşiretinin simgesini en iyi anlatımla çoraba 

işlemektedir. Bu kültürel anlatım erkek, kadın ve çocuk çoraplarında 

farklılaştığı gibi, kişinin toplumdaki statüsüne (evli, nişanlı, asker vb) 

göre de değişiklik göstermektedir (Taner,1983:12). Günlük kullanım 

eşyası ve giyim aksesuarı olan yün çoraplar, Anadolu’da birçok yerde 

benzer özellik taşımaktadır (Salman,2006:337). Halk kültürünün en 

belirgin renk ve anlatımını yansıtan çorap, Anadolu halkının 

geleneksel kültür ve hayatından ayrı düşünülemez. 

 

2. Çoraplarda Uygulanan Motifler 

Süslemenin ana teması desen, deseni de oluşturan motiflerdir. 

Motiflerin oluşmasında çoğunlukla doğa aynen taklit edilmemiş 

üsluplandırılarak yorumlanmıştır. Motifler, Türk süsleme sanatlarının 

ana unsurlarından biri olarak, zengin ve çeşitliliği ile gelenek, 

görenek, zevk, anlayış ve inançların bir ifadesi olmaktadır (Akar ve 

Keskiner, 1978).  

Geleneksel el örgüsü çoraplardaki renklerin kullanımı ve 

özellikleri, motiflerin geçmiş kültürlerdeki halk yaşamını yansıtması 

açısından bir kültür unsuru olmaktadır. Çorapların motif ve desen 

özelliği ören kişinin duygusunu, düşüncesini, zevkini ve iç dünyasını 

yansıtmaktadır. Çoraplarda kullanılan renklerin dinsel ve büyüsel 

özellikleri de kültürel olgu içinde verilmektedir. Özgün motiflerin 

oluşumunda ise, çevresel etmenler, doğal güzellikler ve duygusal 



yoğunluklar, giyen kişilerin, sosyal konumları rol oynamaktadır 

(Sancak,2001). Çoraplarda uygulanan motifler, doğada bulunan bitki 

ve hayvan simgelerini taşırken, hayatın geçiş dönemlerini de yansıtır. 

Kadınlar çoraplara dile getiremedikleri duygu ve düşüncelerini, 

hayallerini, toplumdaki statülerini nakış nakış işleyip, nakışlara 

verdikleri isimlerle yaşadıklarını somutlaştırmışlardır. Bu isimlerin 

bazıları; Bıçak burnu, çakal dişi, çavuş nişanı, deli yılanlı, fesi 

püsküllü, gelin öldüren, gönül çengeli, hanın kızı, harmanda gelin 

sırtı, kabakçıoğludur (Taner,1983:12). 

Çoraplarda kullanılan motifler şu şekilde sınıflandırılabilir:  

• Bitkisel bezemeler; Doğada var olan çiçek, yaprak ve meyve gibi 

bitki türlerinin motif olarak kullanılması şeklinde oluşmuştur, meyve 

motifleri köy çoraplarında şehirlerde örülene nazaran daha çok 

görülmektedir (Özbel,1945:8; Köklü,1997:80).  

• Figürlü Bezemeler; Canlı varlıklarının bütünün ya da bir kısmının 

işlenmesi sonucu oluşturulan motiflerdir. Koçboynuzu, kurt izi, 

deveboynu vb. (Köklü,1997:77).  

• Nesneli Bezemeler; Çeşitli ev eşyaları ve takılardan esinlenilerek 

oluşturulan motiflerdir. Küpe, sandık, kadeh, ibrik, çakmak vb. 

motifler yaygın olarak uygulanmaktadır (Özbel,1945:8; 

Köklü,1997:80). 

 • Geometrik Bezemeler; Çizgi hatlarıyla oluşturulmuş motiflerdir. 

Baklava, yıldız, çapraz gibi örnekler mevcuttur (Barışta,1986:877; 

Köklü,1997:84). 

• Arkeolojik eserler üzerindeki süsler; Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

bulunan arkeolojik eserlerde yer alan resim veya şekillerin aynılarının 

ya da benzerlerinin kullanılması ile yeni motif oluşturulur 

(Yıldırmış,2015:103).  

• Süs eşyalarından veya yazılardan kopyalar: Halı, kilim, şal, işleme 

gibi türlerde kullanılan motiflerdir (Yıldırmış,2015:103). 

• Semboller; Dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtan 

motiflerdir. Yandım alamadım, sarhoş yolu, ergen bıyığı, yârimi eller 

aldı vb. (Özbel,1945:7; Yıldırmış,2015:103). 

 

3. Çorapların Sınıflandırılması 

Çorapların sınıflandırılması, kullanılan araç-gereç, kullanım 

alanı, renk, boy, örme tekniği, kullanılan motif ve desene göre 

yapılabilir. Çoraplar; 

Kullanım alanına göre; Günlük Çoraplar, Gelin Çorabı, Çeyizlik 

Çoraplar, Damat Çorabı, Töre Çorapları, Asker Çorapları, Oynaş 

Çorapları, Yol Çorapları, Güreş Çorapları (Akpınarlı,1995:39).  



Aracına göre; İki şiş kullanılarak yapılan çoraplar, Beş şiş kullanılarak 

yapılan çoraplar, Tığ kullanılarak yapılan çoraplar 

(Akpınarlı,1995:37).  

Desen ve Motif çeşitlerine göre; Nesneli bezemeli çoraplar, 

Geometrik bezemeli çoraplar, Figürlü bezemeli çoraplar, Karışık 

bezemeli çoraplar, Bitkisel bezemeli çoraplar(Barışta,1986:875) 

olarak sınıflandırılabilir (Yıldırmış,2015:1039. 

 

4. Çoraplarda Kompozisyon  

Çoraplarda, yörelere ve motiflerin özelliklerine göre 

uygulanan kompozisyonlar değişiklik arz etmektedir. Bir ya da birkaç 

çeşit motifin bir araya getirilmesiyle kompozisyon oluşmaktadır. 

Renkli ve desenli çoraplarda kenar, orta, serpme ve köşe olarak dört 

türlüdür (Özbel,1945:8). Çoraplarda genelde burun, topuk, taban 

dışında kalan yüzeyler üzerinde aynı örgü çeşidi ile bezenmiş 

örneklerden birinci grupta: delik işi ile ayrılmış yüzeyler, farklı örgü 

çeşitleriyle bezenmiş kenarlar dikkati çekmektedir. Bunun dışında 

kullanılan kompozisyonlar serpme motiflerle bezenmiş çoraplar, 

motiflerden oluşan sularla bezenmiş çoraplar, serpme motif ve sularla 

bezenmiş çoraplar olarak gruplandırılmıştır (Barışta,1986:879). 

Çorabın uzun, dar ve dikdörtgen yapısına motifleri uydurabilmek için 

desen, değişik yollarla bölünerek yerleştirilmektedir. Desen ve motif 

çorabın boyuna doğru tekrarlayacak şekilde planlanarak boyuna 

kompozisyon; desen ve motif yatay olarak arka, arkaya 

tekrarlandığında yatay kompozisyon; desen ve motif çorap etrafında 

verev çizgiler halinde kesilmeden serbest bir şekilde çorap etrafında 

döndürülerek verev çizgili kompozisyon; desen ve motiflerin aralarına 

daha ince yardımcı desen ve motif kullanarak birbirini takip eden bir 

düzenleme meydana getirilmektedir. Desen ve motiflerin küçük 

olanları çorabın bütün yüzeyinde belirli aralıklarla yerleştirilir. 

Bunlara benekli kompozisyon denilmektedir. Çorabın tüm yüzeyini 

kaplayan desenlerede rastlanmaktadır (Akpınarlı,1995:34). 

 

5. Bir Kültürel Miras Varlığı Olarak Van- Gevaş 

Çorapları 

Çalışmanın konusunu oluşturan Van yöresi, başta dokumacılık 

olmak üzere el sanatları açısından oldukça zengindir. Yörenin el 

sanatları bakımından zengin olan İran ile sınır komşusu olması, el 

sanatlarının canlanmasını ve ayakta kalmasını sağlamıştır 

(Taş,2014:14). Van yöresinde çorap örmeciliği önemli bir dokuma 

faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkbaharda koyunlardan 

kırkılan yünlerin yıkanarak temizlenmesi ve kurutulması ile işlem 



başlamaktadır. Kurutulan yünler elle inceltilerek yün tarağı ile 

taranmaktadır. Taranan yünler eğirme işlemine tabi tutularak ip haline 

getirilir. Çorap örmenin en önemli safhası ipliğin oluşturulmasıdır. 

Eğrilen ipin inceliği ya da kalınlığı çorabın kalitesini etkilemektedir. 

Çorap ince olacaksa yün ip tek kat olarak eğrilmekte, kalın olacaksa 

iki kat yün iplik teşi yardımıyla birleştirilmektedir. Bu işleme “eşme” 

denilmektedir (Baysan,1996:96). Yörede çorap örmeciliği genellikle 

beş şiş ile yapılmaktadır. Çoraplar burundan başlayarak örüldüğü gibi 

konç kısmından başlayarak da örülmektedir. Örme işlemi bittikten 

sonra çorap üzerindeki fazla kıllar alevden geçirilip temizlenerek daha 

iyi görünüme sahip olması sağlanmaktadır. Son işlem olarak yıkanan 

çoraplar, tahtadan yapılmış kalıplara geçirilerek rahat giyim ve daha 

iyi bir görünüm de sağlanmış olur. Van çorapları arasında en makbul 

olanı üçem iplikle örülüp, yüzükten geçirilebilecek incelikte olan 

çoraplardır. Bu tarz çorapları örmek büyük ustalık gerektirmektedir ve 

bu çoraplara “yüzükten geçme çorap” denilmektedir (Taş,2014:67). 

Van yöresinde meydana getirilen çoraplara işlenen motifler yöresel 

izler taşımaktadır. Yöre insanının yaşam ve kültüründen izler taşıyan 

çoraplardaki kültürel anlatım kadın, erkek ve çocuk çoraplarında 

farklılaşabilmektedir. Daha çok eli belinde, çiçek, küpe, koçboynuzu 

ve yıldız motifleri uygulanmaktadır. Yörede örülen erkek çorapları 

genellikle burun uçları renkli ve desenli, diğer kısım sadece kirli 

beyaz renkten olacak şekilde örülmektedir. Bu çoraplara ”tiliçin” 

denilmektedir. Kadın çorapları ise tamamen renkli ve motifli olarak 

uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Van/Gevaş Yöresi Çoraplarından Örnekler  

 

             

 
 

Fotoğraf No:1  

Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin   

Kullanılan Malzeme: Yün ip 

Renkler: Siyah, yeşil, beyaz, kırmızı.   

Motif: Yıldız motifi kullanılmıştır.  

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 10 cm.  

Özellikleri: Erkekler için örülmüştür. 

Boyu: 36 cm.  

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 8 cm.  

Topuk Boyu: 8 cm.  



 

     
 

           
 

Fotoğraf No: 2 

Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin   

Kullanılan Malzeme: Yün ip 

Renkler: Siyah, beyaz.     

Motif: Çengel motifi kullanılmıştır.  

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 11 cm.   

Özellikleri: Erkekler için örülmüştür. 

Boyu: 37 cm.   

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 6 cm.  

Topuk Boyu: 5 cm.  



     
 

 
 

Fotoğraf No 3. 

Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin  

Kullanılan Malzeme: Yün ip 

Renkler: Siyah, beyaz  .  

Motif: Yıldız motifi kullanılmıştır.  

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 10 cm.  

Özellikleri: Erkekler için örülmüştür. 

Boyu: Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 8 cm. 

Topuk Boyu: 8 cm.  

 



        
 

              
 

Fotoğraf No: 4 

 

Dokumanın Yöredeki Adı: Namaz Çorabı   

Kullanılan Malzeme: Yün ip 

Renkler: Yeşil, beyaz   

Motif: Lale motifi kullanılmıştır.       

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 9 cm.    

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 35 cm.  

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 9 cm.  

Topuk Boyu: 5 cm.  



 

 

        
 

             
 

Fotoğraf No: 5 

Dokumanın Yöredeki Adı: Kadın Çorabı  

Kullanılan Malzeme: Orlon ip 

Renkler: Yeşil, beyaz  

Motif: - 

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 6 cm.    

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 36 cm.  

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 11 cm.  

Topuk Boyu: 8 cm.  

 



 

           
 

            
 

Fotoğraf No: 6 

Dokumanın Yöredeki Adı: Nekli Çorap 

Kullanılan Malzeme: Orlon ip 

Renkler: Kırmızı, beyaz 

Motif: Çengel motifi. 

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 9 cm.  

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 39 cm.  

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 10 cm.  

Topuk Boyu: 5 cm.  



 

 

     
  

                              
 

Fotoğraf No: 7 

 

Dokumanın Yöredeki Adı: -  

Kullanılan Malzeme: Orlon ip 

Renkler: Siyah, beyaz   

Motif: Lale motifi 

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 9 cm.  

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 42 cm.   

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 7 cm.  

Topuk Boyu: 8 cm.  

 



 
 

 
 

Fotoğraf No: 8 

 

Dokumanın Yöredeki Adı: Patik     

Kullanılan Malzeme: Naylon ip 

Renkler: Yeşil, siyah.       

Motif: Boynuz motifi 

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 9 cm.    

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 21 cm.      

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 9 cm.  

Topuk Boyu: 7 cm.  



 

 

 
 

      
 

Fotoğraf No: 9 

Dokumanın Yöredeki Adı: Patik     

Kullanılan Malzeme: Naylon ip 

Renkler: Kırmızı, sarı.       

Motif: Çiçek motifi 

Ölçüleri :  

Burun Genişliği: 10 cm.    

Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür. 

Boyu: 24 cm.     

Araç ve Gereçler: 5 şiş.  

Topuk Eni: 9 cm.  

Topuk Boyu: 7 cm.  



7. DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA 

Türk geleneksel el sanatları içinde yer alan çorap örmeciliği 

geçmişten günümüze Anadolu’nun tüm yörelerinde devamlılığını ve 

gelişimini sürdürmektedir. Van İli/Gevaş ilçesi çeşitli el sanatı 

unsurlarını barındıran kültürel bir yapıya sahiptir. Çorap örmeciliği 

yörede yüzyıllardır uygulanan ve uygulanmaya devam eden, günlük 

hayatta aktif olarak kullanımını sürdüren nadir el sanatı öğelerinden 

biri olma özelliğini taşımaktadır. Yörede uygulanan çoraplar 

genellikle kadın, erkek ve çocuk çorapları olarak farklılık 

göstermektedir. Çalışmada yer alan çorap örneklerine bakıldığında; 

yörede malzeme olarak küçükbaş hayvancılığın yoğun olması 

sebebiyle, yün sıkça kullanılmaktadır. Yünün yanısıra orlon da 

malzeme olarak son zamanlarda büyük ölçüde kullanılmaktadır. 

Çalışmada yer alan örneklerde malzeme olarak orlon ip kullanılmıştır. 

Kompozisyon olarak bakıldığında kadın çoraplarında serpme 

(Fotoğraf No:4 ve 7) ve sularla bezenmiş (Fotoğraf No:9) 

kompozisyonlarla karşılaşılmaktadır. Erkek çoraplarında ise sadece 

burun tarafında motifi mevcut olan daha sade kompozisyonlar 

(Fotoğraf No: 1,2,3) hakimdir. Motif olarak genellikle geometrik ve 

bitkisel bezemelerin hakim olduğu görülmektedir. Bitkisel motifler 

kadın çoraplarında uygulanırken (Fotoğraf No. 7 ve 9) erkek 

çoraplarında daha çok geometrik motifler (Fotoğraf No: 1,2 ve 3) 

tercih edilmektedir. Çorap formlarında erkekler için örülen çoraplar 

daha sade olurken kadın ve çocuk çoraplarında daha yoğun 

süslemenin mevcut olduğu görülmektedir. Araç ve gereç olarak 5 şiş 

kullanılmakta ve çeşitli renkler uygulanan çoraplarda erkek 

çoraplarında daha çok beyaz ve siyah, kadın çoraplarında ise yeşil, 

kırmızı, sarı, siyah, beyaz renklerinin  kullanılmaktadır. Çalışmada yer 

alan çorapların ebatlarına bakıldığınında boy ölçülerinin genellikle 35 

cm ile 42 cm arasında değiştiği görülmektedir. Çorap boyunun 

uzunluğu kadın ve erkek çorabına göre çok farklılık 

göstermemektedir. Fakat topuk ve burun genişliği ebatları farklılık 

göstermektedir. Erkek çoraplarında burun ve topuk ölçüleri daha uzun 

tutulmuştur. 

Yöre çoraplarında uygulanan motiflere bakıldığında, 

Anadolu’nun farklı yörelerinde benzer motiflerle karşılaşılmaktadır. 

Örneğin; Ankara/Polatlı yöresine ait olan “Çatı kısa kadın çorabı” 

(Balkanal,1996:158), (Fotoğraf No:10) ile Gevaş ilçesinde örülen 

(Fotoğraf No.6) bir kısım çoraplar renk ve form açısından benzerlik 

taşımaktadırlar. Yine Ankara/Polatlı Yöresine ait “Laleli kısa kadın 

çorabı”(Balkanal, 1996:158), (Fotoğraf no:11) ile Gevaş yöresine ait 



patik örneği (Fotoğraf No: 9) uygulanan motif açısından büyük 

benzerlik taşımaktadır.  

 

 

 

 
Fotoğraf No:10 

 

 

 

 

   
    Fotoğraf No:11 

 

Başta çiçek olmak üzere bitkisel motiflerin sıkça karşımıza 

çıktığı çorap ve patiklerde özellikle lale motifi yoğunluktadır. Gevaş 

yöresine ait örnekte yer alan lale motifleri (Fotoğraf No:9) ile 

Tekirdağ yöresinde örülen bir kısım patiklerde (Çiçek, 2015:103-122) 

benzer özellikler karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf No: 12-13). Gevaş 

yöresinde örülen bir kısım kadın çorapları (Fotoğraf No: 7) ile 

Bursa’nın bazı köylerinde örülen çorap türleri (Yazar,2011:142), 

(Fotoğraf No:7) arasında motif açısından benzerlik mevcuttur.   

 



 Fotoğraf No:12 

  

     
  Fotoğraf No:13  Fotoğraf No: 14 

 

Çankırı İli Kızılırmak İlçesi’ne ait çorap örneklerine 

bakıldığında tasarım farklı olmasına rağmen Gevaş yöresine ait 

örneklerle olan motif benzerlikleri dikkat çekicidir. Çankırı İlçesine 

ait çoraplardaki çengel motifleri (Fotoğraf No: 15-16) Gevaş 

yöresinde (Fotoğraf No: 2-6) de görülmektedir. Yine 

Çankırı/Kızılırmak (Köklü,1997:100-150) çoraplarından bazıları 

(Fotoğraf No: 16) Van/Gevaş çorapları (Fotoğraf No:1-2-3) ile tasarım 

açısından benzerlik taşımaktadır. Anadolu farklı kültürleri barındıran 

bir yer olsa da ticaret ve kız alıp verme gibi çeşitli şekillerde kültürler 

arası etkileşim çok fazla meydana gelmiştir. Bu etkileşim de kuşkusuz 

en fazla taşınır kültür miraslarımızdan biri olan el sanatlarında kendini 

göstermiştir. Yine el örgüsü çoraplar bu kültürel etkileşimi kanıtlayan 

önemli öğelerden biri olarak her yörede karşımıza çıkmaktadır.  

     
 Fotoğraf No:15   Fotoğraf No:16 



8. SONUÇ 

 Van İli İran ile sınır olması nedeniyle dokuma açısından 

Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olmuştur. Dokumanın birçok 

türünün yapıldığı bölge, özellikle düz dokuma konusunda oldukça 

önemli bir kültürel zenginliğe sahiptir. Yörede kilim başta olmak 

üzere, düz dokuma çeşitleri, havlı dokumalar ve el örme dokumalar 

oldukça yaygındır. Yine zengin dokuma özelliklerine sahip bir el 

sanatı olarak karşımıza çıkan çorap örmeciliği yüzyıllar boyunca 

bölgede dokunarak, günümüzde de özellikle kırsal bölgelerde önemini 

yitirmeden devam etmektedir.  

 Gevaş ilçesi çorap örmeciliğinin yaygın olarak karşımıza 

çıktığı bir yöredir. Daha çok yaşlı kadınların ördükleri zengin 

motiflere sahip olan çoraplar, kullanım alanının devamı ile birlikte 

yöre kültürünün anlaşılması açısından önemli bir kaynak teşkil 

etmektedir. 

 Yöre kadınlarının büyük titizlikle ördükleri çoraplar örülen 

bireye göre çeşitli özellikler taşımaktadır. Erkekler, kadınlar ve 

çocuklar için ayrı formlarda ve farklı motifler kullanılarak örülen 

çoraplar günümüzde evi süsleyen dekoratif bir unsur olarak da 

karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan motifler genellikle bitkisel ve 

hayvansal motiflerdir. Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle 

birlikte kırsalda azalan insan gücü ihtiyacı sonucu kentlere göçlerin 

başlamasıyla el sanatları önemini yitirmiştir. El örmeciliği adı altında 

yapılan birçok iş yerini seri üretime bırakmıştır. Fakat köklü bir 

kültüre sahip olan Anadolu insanı günümüzde önemini yitiren el 

sanatlarının gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla 

üretimine devam etmektedir. 

 Anadolu kültürünün anlaşılması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması söz konusu olduğunda el sanatları önemli bir kaynak 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Anadolu insanının yaşamı el 

sanatlarında can bulmaktadır. Kültürün toplum için bir hazine olduğu 

düşünüldüğünde bu hazinenin korunmasının ne kadar önemli olduğu 

da ortaya çıkmaktadır. Korumadan kasıt tarihe tanıklık yapan bu el 

sanatlarının yok olmasının ve unutulmasının önüne geçilmesini 

sağlamaktır. El sanatlarının korunmasını sağlamak ve de 

unutulmalarını önlemek için arşivlenmeleri gereklidir. Bu arşivleme 

işlemi yapılırken teknik, desen ve motif, kullanılan malzeme ve renk 

gibi özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kaybolmanın 

önüne geçme ve geleneksel kültürün devamı için yeni tasarımlarla 

gelenekselliği bozulmadan yeni kullanım alanları oluşturulmalıdır.  

Yine son zamanlarda değişen turizm anlayışının insanları 

kültürel miras turizmine yönlendirmesi ve insanların başka kültürleri 



görme ve tanıma hatta bir hatıra olarak yanında taşıma isteği 

karşısında, kültürel bir turizm değeri olan el sanatları turizm alanında 

değerlendirilerek, yöre halkı için ek gelir kaynağı olabilmektedirler. 
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