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GETHAM, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme
Merkezi, 2016 ve 2018 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti (EuropeAid/134938/IH/SER/
TR) tarafından ortak finansmanı sağlanan Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki yaratıcı endüstrileri güçlendirme odaklı kurulan bir
tasarım merkezidir.
Merkez 4 birimden oluşmaktadır:
BİRİM#1GETHAM STÜDYO, ürün geliştirme ve endüstriyel
tasarım danışmanlığı vermektedir;
BİRİM#2 - GETHAM AJANS, pazarlama ve iletişim konusunda
hizmet vermektedir;
BİRİM#3 - GETHAM FABRİKA, gelişmiş modelleme ve imalat
laboratuarıdır;
BİRİM#4 - GETHAM START-UPS, Genç yeteneklerin olgunlaşmasına yardımcı olacak tasarım odaklı kuluçka laboratuarıdır.
Vizyon
Tasarım, sosyal ve finansal sorumluluklar ile zenginlik ve refah için
bir etmendir. Gaziantep ve tüm bölgeyi, ulusal tasarım çevresinin
merkez üslerinden biri haline getirmektir.
Misyon
Kobilerin rekabet edilebilirliğini artırmak, inovasyonu geliştirmek
ve tasarım kültürünü teşvik etmeyi, KOBİ ve girişimcilerin endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.
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KİLİM DİLİ DOKUMAKLA İLGİLİ ESKİ
BİR ZAMAN HİKAYESİ
Günlerden bir gün Anadolu’dan, dönemin padişahına
üzeri hediyelerle yüklü katılar gönderilir. Hediyelerin arasında bir de kilim vardır. Padişah diğer hediyeleri bırakıp
bu kilimi dokumaya odaklanır. Oldukça içi sızlar, gözleri
dolar. Dayanamayacak hale girer ve askelerine: “Tez gidin,
bu kilimi dokuyan kızın babasını bulup getirin bana!” diye
emir verir. Askerler birkaç gün içinde adamı bulur ve saraya
getirirler.
Padişah, kızın babasına sorar: “Kızın çok bedbaht bu aralar. Yoksa onu istemediği biriyle mi evlendiriyorsun?” Yaşlı
adam bunu padişahın nasıl anladığını aklına bile getirmeden söze başlar: “Evet Hükümdarım. Kızım fakir bir gence
aşık olmuştu; ama ben rahat etsin diye zengin bir adama
vermeyi uygun gördüm. Lakin, siz bunu nereden biliyorsunuz?”
Padişah hemen kızın dokuduğu kilimi getirir.
- “İyi bak! Bunu senin kızın dokumadı mı?”
- “Evet padişahım, o dokudu.”
- “Git ozaman, hemen kızını sevdiği delikanlıyla evlendir.
Belki lazım olur; giderken üç katır dolusu yük hazırlattım,
onları da yanında götür. Haa! Kızına söylemeyi unutma.
Kırmızıyı yeşile az çalmış. Meramını okurken epeyce zorlandım, haberi ola! Haydi yolun açık ola!”
Kaynak: http://anfaengerwriter.blogspot.com.tr/2012/09/kililerdeki-gizemli-dil.html
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ŞAHMERAN VE CAMSAB EFSANESİ
Camsab yoksul bir ailenin oğlu olup evinin geçimini odunculuk yaparak sağlamaktadır. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte
ormanda içi bal dolu bir kuyu bulan Camsab, balı çıkarması için arkadaşları tarafından kuyuya indirilir, balın çıkartılması sona erince de kuyuda bırakılır. Kuyunun içinde
yardım beklerken bir ışık sızıntısı görür, ışığın geldiği yeri
açarak büyük bir bahçeye çıkar. Burada bir tahtta oturan
üst tarafı insan alt tarafı yılan şeklinde olan ve bir insan gibi
konuşan şahmeran ile karşılaşır.
Yılanların şahı olup yer altında diğer yılanlarla birlikte yaşayan Şahmeran, Camsab’a korkmamasını ve bir süre kendilerinin misafiri olacağını söyler. Burada çok iyi ağırlanan
Camsab, aradan yıllar geçtikten sonra sıkılmaya ve ailesini
özlemeye başlayınca evine dönmek için izin ister. Şahmeran ise ölümünün bir insan elinden olacağını, eğer kendisini
bırakırsa yerinin insanoğlu tarafından hemen bulunabileceğini söyleyerek Camsab’ın gitmesine izin vermek istemez.
Ancak ısrarlara dayanamaz ve yerini kimseye söylememesi
şartıyla Camsab’ı evine gönderir. Bu sırada Tarsus padişahı, önemli bir hastalığa yakalanır.
Dönemin tanınmış hekimleri hastalığa bir türlü çare bulamazlar, fakat büyü işleriyle de ilgilenen vezir, padişahın hastalığının şahmeranın etinin yenilmesiyle geçeceğini söyler.
Bunun üzerine şahmeranın yerini bilene büyük vaatlerde
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bulunulur, ancak kimse ortaya çıkmaz. Vezir, şahmeranı
gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince herkesin hamama gelerek yıkanması emri
verilir.
Camsab, şahmerana söz verdiği için hamama gitmez, fakat bir süre sonra sadece kendisinin yıkanmaya gitmediği
anlaşılınca hamama gitmek zorunda bırakılır. Camsab’ın
sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce, kendisinden zorla şahmeranın yeri öğrenilir. Vezir, Camsab’ın gösterdiği
kuyunun başında büyülü sözler söyleyerek şahmeranı ortaya çıkartır. Şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz
ve Camsab’a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu
vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler. Şahmeran, hamama götürülerek
burada öldürülür ve eti kaynatılır. Vezir ilk suyu Camsab’ın
içmesini ister. Camsab, şahmeranın dediklerini yaparak ilk
suyu vezire verir. Vezir, bunu içer içmez ölür. İkinci suyu
içen padişah iyileşir, üçüncüsünü içen Camsab ise aklı ve
zekâsı daha da güçlenip padişaha baş vezir olur.

ŞAHMERAN VE LOKMAN HEKİM
EFSANESİ
Lokman Hekim’in babası da hekimdir. Ölmeden önce
karısına; doğacak çocuklarının çok bilgili bir hekim olacağını, dünyada kimsenin onu geçemeyeceğini söyler. Kısa
bir süre sonra da ölür. Çocuk doğar ve annesi tarafından
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adı Lokman konulur. Ancak Lokman büyüdüğünde okuma-yazmayı dahi çok zor öğrenir, bunun üzerine odunculuk yaparak evin geçimini sağlamaya başlar. Birgün yine
odunlarını satmış, yorgun bir şekilde evine dönerken yolun
ormanlık tarafında bir inilti duyar. Sesin geldiği yöne doğru
gittiğinde burada üst tarafı insan alt tarafı yılan olan bir yaratığın yaralı olduğunu görür. Korkup geri döneceği sırada
bu yaratık, korkmamasını, kendisine yardım etmesini, bu
iyiliğinin karşılığını bir gün mutlaka alacağını söyler. Lokman, şahmeranı kucağına alır ve onu, söylediği yoldan bir
mağaranın önüne getirir. Şahmeran, bir şeyler fısıldayınca
mağaranın kapısı açılır, kapıdaki kara yılan şahmeranı hemen saraya götürür. Çok güzel bir yer olan bu yerde, yılanların şahı kısa sürede iyileşir. Lokman da kırk gün bu
sarayda kalır ve bu sürenin sonunda artık evine gitmek ister.
Şahmeran, gördüklerini kimseye anlatmaması konusunda kendisinden söz ister ve ardından ölümünün bir insan
elinden olacağını, bunu bildiğini, ölüm haberini aldığında
nelerin yapılması gerektiğini, ayrıca neyin hangi hastalığa
iyi geldiğini, ilaçların nasıl hazırlandığını Lokman’a tek tek
anlatır, sonra da onu serbest bırakır.
Lokman evine döndükten sonra bambaşka bir insan olur,
bütün zamanını okuyup yazmaya, yeni şeyler öğrenmeye
ayırır. Aradan uzun bir zaman geçer. Şahmeran, sarayındaki billur suda evrenin güzelliklerini izlerken Tarsus padişahının kızını görür ve hemen o anda âşık olur. Yemeden
içmeden kesilir. Günün birinde kızın hamama götürüldü8

ğünü anlayınca onu daha yakından izleyebilmek amacıyla kendisi de gizlice hamama gider. Ancak hamamın ıslak
mermerleri üzerinden kayıp düşünce kızın hizmetkârları
tarafından fark edilerek göbek taşı üzerinde öldürülür.
Şahmeranın öldürüldüğünü öğrenen Lokman Hekim, hemen hamama gelir. O sırada Tarsus padişahının hastalandığını, müneccim başının baktığı fallardan padişahın ancak
şahmeranın etinin suyundan içerse iyileşebileceği haberini
duyar. Vezir, şahmeranın olağanüstü güçlerini bildiği için
padişah için gerekli ilacı kendisi hazırlamak ister, ancak asıl
amacı zehirli kısmın suyunu padişaha içirmek, sonra da
padişahın kızıyla evlenerek Tarsus’a hükmetmektir. Lokman da ilacı kendisi hazırlamak ister, sonunda bu görev
padişah tarafından Lokman’a verilir. Lokman, şahmeranın
daha önceden kendisine anlattığı gibi cansız gövdeyi üçe
böler, her parçayı ayrı ayrı kaynatır. Bu parçalar kaynarken her biri hangi hastalığa iyi geleceğini söylemeye başlar.
Bu sırada vezir gelerek, insanlara olağanüstü güçler veren
parçanın suyunu ister. Lokman, vezirin kötü niyetini anlar
ve ona kuyruk suyundan verir. Vezir, bunu içer içmez ölür.
Gövdenin suyunu kendisi içer, baş kısmının suyunu padişaha içirerek onun iyileşmesini sağlar.
Lokman, saraydan ayrılıp kırlarda dolaşırken birden çiçeklerin, bitkilerin dile geldiğini ve hangi hastalığa iyi geldiklerini söylemeye başladıklarını duyar. Lokman, bütün bunları
defterine geçirince dönemin en iyi hekimi olur.
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ŞAHMERAN VE TARSUS KRALI
EFSANESİ
Eski dönemlerde Tarsus, İran hükümdarı Sardanapal tarafından ele geçirildikten sonra Arap ülkelerinden gelen kervanların Anadolu’ya geçmesi için ilk büyük konaklama yerlerinden biriydi. Tarihî İpek Yolu, Tarsus’tan Antakya’ya,
oradan da İran ve Mısır’a uzanıyordu. Yörede bu dönemle
ilgili olarak aşağıdaki efsane de anlatılmaktadır:
Arap ülkelerinden kervanlarıyla Tarsus’a gelen tüccarlar,
bir süre burada konaklayıp dinlenir, kentin şifalı suyu olarak bilinen Kydnos Nehri (Tarsus Çayı)’nde yıkanır, bunun
karşılığı olarak da Tarsus hükümdarı Sardanapal’a belirli bir miktar vergi öder. O dönemlerde Mısırlı zengin bir
tüccar, buraya gelirken yolda haramiler tarafından soyulur.
Kente geldiğinde vergisini ödeyemez. Ancak dürüst bir tüccar olduğu için vergisini bir sonraki gelişinde vermek üzere
hükümdar tarafından kendisine yardımda bulunulup ülkesine gönderilir. Mısırlı tüccar, bu iyiliğin karşısında Tarsus
hükümdarına eşi benzeri görülmemiş bir hediye getireceği
vaadinde bulunur.
Memleketine döndüğünde Tarsus kralına nasıl bir hediye
sunacağını düşünürken hizmetkârı, o sıralar bir büyücünün
elinde esir durumda olan, üst tarafı güzel bir kız alt tarafı
yılan biçimindeki yılanları şahı şahmeranı götürmeyi teklif
eder. Şahmeran gizlice büyücüden kaçırılır ve kendisine bir
süre sonra ülkesine dönmesi için izin verileceği konusun10

da söz verilir. Bir sandık içerisinde Tarsus kralına getirilir.
Ancak Tarsus kralı, sandık açılır açılmaz şahmerandan çok
korkar ve bunun hediye değil bir büyü olduğunu düşünerek
askerlerine şahmeranın öldürülmesini emreder.
Kendisinin azat edilmeyeceğini anlayan şahmeran, gövdesindeki diğer yılan başlarıyla birlikte askerlere karşı gelir,
sonunda kralı öldürür, ancak kendisi de yenik düşer ve ölür.
Yörede bu olayın yaşandığı dönemden günümüze, yılanlarla insanların birbirlerine düşman olduğuna inanılır.

Kaynak: ÇIBLAK, Nilgün, “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsaneleri̇ni̇n Önemi”, Ç.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s.185-196
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DAPHNE EFSANESİ
Zeus’un oğlu Işık Tanrısı Apollon, ırmak kenarında genç
ve güzel bir kız görür. Bu eşsiz güzelin adı Defne’dir. Apollon’un içinde arzular uyandırır. Onunla konuşmak ister.
Fakat Defne, Işık Tanrısı’nın içinden geçenleri anlamıştır.
Kaçmaya başlar. O kaçar, Apollon kovalar. Çapkın Tanrı
bir taraftan “kaçma seni seviyorum” diye bağırır. Defne ise
Tanrılarla sevişen kadınların başlarına neler geldiğini bildiği için korkuya kapılır ve kaçmaya devam eder. Apollon’a
gelince, bu güzel periyi mutlaka yakalamak istemektedir.
Aralarındaki mesafe gittikçe kısalır ve bir an gelir ki Defne,
Apollon’un sıcak nefesini saçlarının arasında duyar. Artık
kurtuluş imkanı kalmadığını anlayan Defne, birden durur
12

ve ayağı ile toprağı kazıyarak şöyle bağırır:
-“Ey toprak ana, beni ört, beni sakla, beni koru.”
Bu içten yalvarış üzerine Defne organlarının ağırlaştığını,
odunlaştığını hisseder. Olgun göğsünü gri bir kabuk kaplar, kokulu saçları yapraklara dönüşür, kolları dallar halinde
uzar, körpe ayakları kök olup toprağın derinliklerine dalar,
bir defne ağacı oluverir.
Bu manzara karşısında şaşıran Apollon, Defne’nin ağaç
oluşunu hayret ve üzüntü ile seyreder. Sonra da sarılır ve
sert kabukları altında hala çarpmakta olan kalbinin sesini
duyar ve şöyle seslenir:
-“Defne, bundan sonra sen, Apollon’un kutsal ağacı olacaksın. O solmayan ve dökülmeyen yaprakların, başımın çelengi olacak. Değerli kahramanlar, savaşlarda zafere ulaşanlar,
hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecekler. Şarkılarda,
şiirlerde adımız yanyana geçecek.”
Bu tatlı sözler üzerine Defne, dallarını eğerek Apollon’u
saygı ile selamlar. İşte bu öykünün geçtiği yer bugünkü Harbiye’dir. Apallon teessür ve heyecan içinde o ağacı amblem
olarak aldı ve parlak yapraklarından başına bir taç yaptı.
İşte o zamandan beri şiir ve silah zaferi Defne dalı ile ödüllendirilir ve Defne’nin gözyaşları bugün hala Harbiye’de
şelaleler meydana getiriyor.

Kaynak: KALAYCIOĞLU, M., “Hatay Halk Bilimi”, Antakya Belediyesi Kültür Yayını, Hatay,
2011
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HAMAMLAR VE KADINLARIN HİKAYESİ
Evde sıcak su bulmak zor olduğu için geçmişte zamanın
şartlarıyla topluma hizmet veren hamamlarda temizlenmeye özen gösterilmiştir.
Geçmişte kadınların sosyal yaşamda yeri olmadığı için içe
dönük yaşam biçiminde kendi aralarında toplanabildikleri
yerlerden biri de hamamdır. Onun için hamam adetlerinden gelin hamamı, kız hamamı, nevse (lohusa) hamamı gibi
önemli günlerde kadınlar, akraba ve dostlarını hamamda
ağırlamayı gelenek haline getirmişlerdir.
Hamama gitmek için ev işlerini düzene koymak gerekirdi. On beş günde bir ekmek yapılır, ev temizliği yapılır ve
hamama gidilirdi. Ev işlerinde yün yatak yapımı, salça çıkarmak, şire yapmak, bulgur kaynatmak gibi senelik işlerin
yapılması bittikten sonra temizlenmek için ... veya çok özel
günler için davetli olarak hamama gidilirdi. ...
Hamama giden kadın altın takılarını evde bırakmaz üzerinde götürürdü. Bunun nedeni kadının yegane maddi
güvencesi olan takılarını şahsen korumaktı. Temizlenmek
bahanesiyle üzerinde taşırdı. Evde her zaman takılarını
üzerinde taşıması bile düğün, hamam gibi toplantılar için
evden uzaklaşırken takılarını yanına alırdı.
Hamam evlenme çağına gelmiş genç kızların oğlan anaları
tarafıdan beğenilmesi incelenmesi için de müsait bir ortam15

dı. Kızın vücudunda yara bere var mı, sakatlık var mı bunlar da hamamda incelenirdi.
Kız hamamı, genç kızın evlebmedenbir gün önce yakınlarının davet edildiği hamam geleneğidir. Bu geleneğin bazı
kesimlerde devam ettiği hala bilinmektedir. Kızın akrabaları ve komşusundaki akranları hamama davetlidir. Sesi güzel
olan hanımlar uzun havalar okuyarak, oyun havaları söyleyip darbuka çalarak, hamamda eğlence yaparlar.
Ey Hamamcı
Ey hamamcı hamamına
Güzellerden kim gelir
Ne bileyim bey efendim
Günde yüz bin can gelir
Ardında gürcü halayık
Önünde sultan gelir
Gaymeler urga yerişir
Hamamda can paresi
Hamamın gurna yerinde
Bir eşi huri melek
Sağ elin suya atmış
Mermere benzer bilek
Miski ambere boyanmış
Hamamın can hanesi
Bahçence gün açılmış
Bir yabancı gül açılmış
Bir can bir canı sevse
16

Halka düşer gulgule
Küsme dilber barışalım
Her kabahat bendedir.
Lale der kaşa kurban
Sen binler yaşa gurban
Yar soyunup çimer iken
Bastığı taşa kurban
Bahçende kayısı olayım
Başında fesin olayım
Yar hamamda çimer iken
Elindeki tası olayım
Gelin hamamı kız evlendikten 40 gün sonra kocasının ailesi tarafından yapılan hamam davetidir. Yeni akraba olan
iki ailenin kaynaşması için bir vesiledir. Gelin ve kayınvalidenin akrabaları bu hamama dahil edilir. Lohusa (nevse)
hamamı ise, kadın doğum yaptıktan 40 gün sonra yapılan
bir hamam davetidir. Bu hamam için ilk hazırlık nevse emidir. Çeşitli baharatlardan oluşan ve pekmez kıvamında olan
karışıma nevse emi denir. Hamamda nevsenin yıkanması
bittikten sonra nevse emi bütün vücuduna sürülür, baharatın yakıcılığı ile nevse bu işlemden sonra çok terler. Ağrı
ve sızıların bu terle atıldığına inanılır. Bebeği yıkayan ebe
bahşişini alır. Bebek annenin başı üzerine tutulur. Hamamda bulunan kötülüklerden koruduğuna inanılan kurt başı
kemiği bebeğin üzerine tutulur. Kurt başının üzerinden
dökülen su bebeğe, bebekten de anneye dökülmesi gerekir.
Kaynak: KÖYLÜOĞLU, Akten, “Gelenek ve Görenekler”, (Ed. Ergün Özuslu), Şehr-i Ayıntab-ı
Cihan Gaziantep, T.C. Gaziantep Valiliği, Ankara, 2016, 409-413.
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ANTEP İŞİ VE KADINLARIN HİKAYESİ
1890-1900 yılları arasında Antep işi sofra örtüsü ve peçetesi ayrıca çay peçetesi gibi eşyaları süslemede kullanılmaya
başlamıştır. İlk olarak Amerikan Hastanesi yöneticileri Antep işi işlemeleri ticari amaçla kullanıp İngiltere, Avrupa ve
Amerika’ya göndermişlerdir.
1895’te ticaret ile uğraşan bir Antepli İngiltere’de bir mağazada Antep işi işlemeleri görmüş ve Antep işi adıyla satıldığını da görünce bu işlemelerin hangi kanaldan İngiltere’ye
ulaştığını araştırmış. Amerikan Hastanesi işletmesinden
oraya gönderildiğini öğrenmiş. Antep’e gelince bu işi ticari amaçla kendisi yapmaya karar vermiş ve ‘iş evi’ açmış.
Çevresinde, komşularında ihtiyacı olup iş işlemek isteyen
yöre halkına ulaşarak büyük bir gizlilik içinde Antep işini
ticari amaçla kendisi üretmeye başlamıştır. Kadının kendi
emeğini satması ayıp sayıldığı için, kimseye hissetirmeden
büyük bir gizlilik içinde, kadın, emeğini paraya çevirmiştir.
Antep’in Yaratıcı Kadınları
Krajian & Co. Nakışlı Mendil Üreticileri 1896-1934 Shushan M. Teager (Gaziantep’ten 1900’lü yılların başında
Halep’e gidip yerleşen daha sonra Amerika’ya yerleşmiş
bir Antepli Ermeni’nin kızı) Aile Koleksiyonundan alınarak
düzenlenmiştir.
Kadınlara yardım etmek için kadınlar tarafından başlatılan
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ve yürütülen bir endüstrinin öyküsü:
Bayan Shepard, kadınların baş örtülerindeki iğne ile yapılan oyaların güzelliğini fark etti ve kadınların nakış sanatındaki ustalıklarının kullanılabileceğini düşündü. Kadınlara
iğne oyası yaptırarak, onları Amerika’daki annesine gönderip satılmalarını önerdi. Böylece yeni bir endüstri kolu
başlamış oldu. 1895’te 23 yaşındaki genç Sarkis Krajian,
Londra’ya gitti. Antep’teki Amerikan misyonerler tarafından Central Turkey College’de eğitildi ve mükemmel İngilizce öğrendi. Sarkis ailelerinde bulunan yaratıcı kadınların
el işlerini de bilen bir adamdır.
Londra’nın büyük satış mağazalarını ve onları satın alan
zarif hanımefendileri de görünce, Antep’te üretilen nakışlı
mendil ve çay peçetelerini yaptırmaya karar verdi. Onlara
Avrupa’da pazar bulabilirdi. Antep’e döndüğünde el yapımı nakış üreticileri olarak Krajian & Co.’yu kurdu. Londra’da bir firma Antep’e ham madde gönderdi. Sarkis nakış
işi hariç şirketin işlerinin çoğunu yoluna koymuştu. Nakış
üretimi ve kalite kontrol işini dul kardeşi Khanum Leylekian ile çözdü. Khanum zeki, eğitim görmüş ve çok becerikli
bir nakışçı idi. Aynı zamanda iyi bir üretim sorumlusu olduğunu da kanıtladı. Onun çok yetenekli yardımcısı Gülizar
da duldu. Kocası öğretmenlik yapmıştı.
Krajian & Co. klasik Antep işi ve iğne oyası ile süslenen
nakışlı el yapımı mendil ve çay peçetesi yapında uzmanlaştı.
Antep işinin geleneksel modelleri geometrik, monokroma20

tik ve çift taraflıdır. Firma çalışma alanı olarak kendi evini
kullandı. Pazar hariç her gün öğleye kadar açıktı. Kadınlar
evde yaptıkları nakışları getirip, paralarını alıyor, yeni ürün
malzemeleri ile evlerine dönüyorlardı.
Khanum Badji başvuru şeklini hiç değiştirmedi. İş için
kadın geldiğinde becerilerini sergilediği bir teste tabii tutulurdu. İş böylece yeterliliğe göre veriliyordu. Tamamlanan
nakışlar 22 kg’lık muslin çantalara bohçalanarak yerleştiriliyordu. Antep’ten İsviçre St. Gallen’deki Edward Sturzenneger firmasına gönderiliyordu.
1. Dünya Savaşı her yeri harap ediyordu. Krajians sürgün
sırasında kaçmadı. 1915’de Antep’ten Halep’e sürüldüler
(Tehcir). Khanum Badji tahta sandıklara biten nakış ve
malzemeleri bir at arabasına yükledi. Kendisi de güneşten korunmak için siyah bir şemsiye kullandı. Halep’te
kaldıkları geçici zaman süresince yeni nakışlar yapamadılar. Antep’te yapılarak getirilenler İsviçre’ye gönderilmeye
devam edildi. Aile 1920 yılında Halep’ten Kıbrıs’a taşındı
ve Khanum Badji’nin 1924 yılında ölümüne kadar mendil
üretimine devam edildi. Antep’te olduğu gibi Kıbrıs’ta da iş
arayan yoksul kadınlar vardı. Bir kez daha her başvuran kişiye maharet ve yeteneğe göre iş verme yöntemi kullanıldı.
Bunun yanı sıra, burada Ermineler kadar Müslüman ve
Yunanlı kadınlara da iş yaptırıldı. Halep’te mülteci olarak
kalan Gülizar’la Sarkis Efendi’nin küçük kardeşi Avedis ve
birkaç Antep’ten gelen işçi mendil üretimine devam etti.
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Avedis hesap işleri ilebiten işlerin Londra’ya nakil işlerini
yaparken, Gülizar nakışları idare etti. 1924’de aile Londra’ya taşındı. 1929’da aile Halep’e döndükten kısa süre sonra Sarkis Efendi öldü. Dul eşi, Zarman Khanum Gülizar’la
dükkanı idare etti. Bu sırada daha az özenli ve bazı dizaynlar ise hiç de geleneksel Antep işi değildi. Fakat bunlar
İsveç dizaynına adapte edilmişlerdi. Üretim yavaşladı. Bir
İskoç rakip, Çin’den ithal edilen el yapımı, pahalı olmayan
ürünlerle pazarı doldurdu. Genç kadınlar nakış sanatını
öğrenmek, özen gösteren iş yapmak istemedikleri için işçi
sayısı belirgin olarak azaldı. Avedis Krajian öldüğünde,
1934 yılında, üretim bitme noktasına geldi. Kalan stoklar
50’li yılların başında New York’ta satıldı. Son olarak, kalan işlenmemiş çay peçetesi parçaları, Sarkis Efendi’nin kızı
Helen tarafından 1970’lerde Lübnan sivil savaşı sırasında,
Beyrut’ta masa örtüsü ve değişik örtülere dönüştürüldü.
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Kaynak: KÖYLÜOĞLU, Akten, “Gelenek ve Görenekler”, (Ed. Ergün Özuslu), Şehr-i Ayıntab-ı
Cihan Gaziantep, T.C. Gaziantep Valiliği, Ankara, 2016, 420-423.
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YEMENİ: YEMEN-İ EKBER HİKAYESİ
Yemenicilik, üstü deri, altı kösele veya gön olan hafif ve
topuksuz bir ayak giysisinin usta ellerde yapımcılığıdır. Yemeniciliğe “köşgercilik”, yemeni dikenlere “köşger” de denilmektedir.
Yemeni ilk defa Yemen’de Yemen-i Ekber isimli biri tarafından yapıldığı için bu adı almış, buradan Halep’e oradan
Türkiye’nin Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerine
yayılmıştır. Yemeninin yaklaşık altı-yedi yüzyıllık bir tarihi
olduğu tahmin edilmektedir.
Hikaye I. Ayakkabı mesleğinin piri olarak bilinen Yemen-i
Ekber, her ayakkabıcı gibi işinin ehli, biraz da “kurnaz” denebilecek bir ustaymış. Bu yüzden ayakkabıcılar biraz gözü
açık olur derler.
İşte böyle bir zamanda Yemen-i Ekber ayakkabıları yapmış bitirmiş ve ısmarlayanlara satıp parasını almıştır. Bir
kucak dolusu parayı önlüğünün içinde başlamış saymaya.
Bir taraftan da paralarla yapacağı işleri düşünüyormuş. Dış
kapıdan birisinin içeriye girdiğini haber veren çıngırağın
sesini duyunca daldığı hülyalardan bir anda sıyrılıp bakmış,
karşısında aksakallı bir ihtiyar duruyor. İhtiyar selam verip
sormuş Ekber’e: “İşlerin iyi herhalde evladım, paraları mı
sayıyorsun?”
Yemen-i Ekber, ihtiyarın selamını almış almasına ama zan25

netmiş ki gelen fakir birisi ve kendisinden para isteyecek,
ihtiyarın sözünü bitirmesini beklemeden atılmış sözün üzerine: “Yok, vallahi çöp bunlar, çöpleri ayırıyorum amca,
içinde işe yarayan bir şey bulurum gayesiyle” demiş. İhtiyar
adam tam diyecekmiş ki: “Paran bol olsun”, birden aldığı
cevap üzerine deyivermiş ki: “Çöpün bol olsun evladım,
hadi sana kolay gelsin.”
Yemen-i Ekber’in, bu cevabı Hızır A. S.’den aldığı günden
bugüne ayakkabı imalatı yapan yerlerde en kıt şeyin para,
en bol şeyin ise çöp olduğu söylenir. Ve bu hikaye işlerin
krizlerle daha da zorlaştığı, paranın daha da kıtlaştığı günlerde bol bol anlatılıp pir Yemen-i Ekber’e biraz sitem edilir.
“O gün ‘para sayıyorum’ deyip ihtiyara bir sadaka vermiş
olsaydı, bugün bizim de bol paramız, az çöpümüz olurdu”
denilir.
Hikaye II. “Yemen-i Ekber Hazretleri dolaşmaya çıkmış.
Bir rençperin yanına uğrayıp, ne yapıyorsun, demiş. Rençper, ekin ekiyorum, demiş. Pirimiz, ekinin bol olsun, demiş.
O sene ekin bol olmuş. Bir yere daha uğruyor. Bir soru soruyor. Karşısındaki cevap veriyor. Bunun üzerine pirimiz,
bereketli olsun, diyor. Sıra ayakkabıcıya geliyor. Bizim mesleğin çöpü çoktur. Bizim çöpümüz para etmez. Pirimiz ne
yapıyorsun, diyor. Ayakkabıcı, ne yapayım çöp topluyorum,
demiş. Yemen-i Ekber Hazretleri, çöpün bol olsun, demiş.
Ondan bizim çöpümüz böyle çoktur. Paran bol olsun, deseydi paramız bol olurdu.”
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