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Öz 

Gaziantep’te üretimi binlerce yıl önceye dayanan ve hala 

üretimi devam eden geleneksel el sanatları 

bulunmaktadır. Bu el sanatlarından birisi de 

‘Yemenicilik’tir. Ayak sağlığı açısından önemli olan 

yemenicilik, tamamen deriden yapılmakta ve bütün 

yapım aşamalarında el emeği kullanılmaktadır. Yapılan 

bu çalışmanın amacı Gaziantep’te yıllardır yapılmakta 

olan ve geleneksel el sanatı adı altında turistlerin ilgisini 

çeken yemeninin, ustalar tarafından nasıl ve ne zamandır 

yapıldığını diğer yandan da Gaziantep’e gelen turistlerin 

yemeniyi bilme durumlarını ve yemeninin Gaziantep 

turizmine katkı sağlayıp sağlamadığının tespit 

edilmesidir. Araştırmanın evrenini üç yemeni ustası ve 

Gaziantep’i ziyaret eden 95.241 yerli turist 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, verinin kaynağına 

göre iki yöntemle incelenmiştir. Yemeni ustaları ile 

yapılan görüşmelerde içerik analiz kullanılması birinci 

yöntemi oluştururken, turistler ile yapılan görüşmede 

paket programı kullanılarak frekans ve yüzde oranları 

hesaplanması ikinci yöntemi oluşturmuştur. Bulgulara 

göre yemeni yapımının oldukça zahmetli olduğu ve 

turistlerin yemeni hakkında çok bilgi sahibi olmadığı 

tespit edilmiştir. Turistlerin yemeni kullanımını 

arttırmaları için gerekli tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.  
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Abstract 

In Gaziantep, there are traditional handcrafts whose 

manufacture dates back to thousands of years ago and still 

continue to be produced. One of those handcrafts is 

Yemeni-making (Yemenicilik). Yemeni, which is very 

important for foot health, is completely made out of 

leather and only handwork is used on all of its 

manufacturing phases. The aim of this study is to 

determine how long and how Yemeni, which has been 

made in Gaziantep for many years and attracts tourists 

under the name of traditional handcrafts, is made by the 

craftsmen as well as if tourists are aware of Yemeni and 

whether Yemeni contributes to tourism field or not. The 

universe of the study is made up of by three Yemeni 

craftsmen and 95.241 local tourists who visited Gaziantep. 

The obtained data were examined by two methods 

according to the source of data. Content analysis of the 

interviews made with craftsmen constituted the first data, 

while the calculation of the frequency and percentage 

ratios using SPSS for the interviews with tourists 

constituted the second method. In the light of the findings, 

production of Yemeni is quiet onerous and the tourists are 

not well-informed about Yemeni. Necessary advertising 

campaigns must be taken place in order to increase 

tourists' Yemeni use.  

Keywords: Gaziantep, Handcrafts, Yemeni-making. 

 

 
Journal of Turkish Tourism Research 

Vol. 1, Issue.4, 2017 

pp.20-29. 
 

DOI: 10.26677/tutad.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested Citation: Olcay, A., Mısırlıoğlu, G. and Karalar, F. (2017). A Handcraft in Gaziantep: 

Yemeni, Journal of Turkish Tourism Research, Vol.1, Issue.4, pp.20-29. 

 

 



Atınç OLCAY, Gülceren MISIRLIOĞLU ve Fevzi KARALAR 

22 
 

GİRİŞ 

Türkiye bulunduğu konum itibarı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu 

medeniyetlerden elde ettiği zengin kültürel izler taşıyan bir ülke olmuştur. Üretim yapan her 

millet kendisinden bir şeyler katarak bir ürünü meydana getirir (Özdemir ve Kaya, 2011:1250). 

Türkler de kendi kültürel öğelerini yansıtacak şekilde bu topraklarda eserler meydana getirmiş 

ve birlikte yaşadığı toplumları hem etkilemiş hem de o toplumlardan etkilenmişlerdir. Böylece 

bu coğrafyanın, burada yaşamış olan ulusların kültürünü yansıttığını ve kültürel kaynaklar 

bakımından oldukça zengin olduğunu söylemek mümkündür (Uslu ve Kiper, 2006:306). Ayrıca 

toplumların kültürel değerlerini coğrafi konum şartları da etkilemekte ve değiştirmektedir 

(Arınç, 2002:108). 

Her köşesi ayrı bir kültürel değere sahip olan Türk toprakları, tarihi eserleri korumakta ve 

yaşatmaktadır. Bu kültürel değerler; mimari öğelerin, yaşayış biçiminin, yeme-içme 

alışkanlıklarının, örf ve adetlerin yanı sıra el sanatları olarak da ortaya çıkmaktadır. El sanatları; 

bir milletin kültürünü yansıtan, ustanın kendi zevki ve beğenisi ile şekillenen bir sanattır. Türk 

toplumunda yapılan el sanatlarının üzerindeki işlemelerin bazı anlamları taşıdığı bilinmektedir. 

Doğum, yaşam, ölüm gibi olayları simgeleyen el sanatları toplumun yaşam felsefesine de ışık 

tutmaktadır (Kayabaşı ve Yanar, 2013:170).  

Gaziantep; geleneksel el sanatlarının günümüzde de korunup ve yaşatıldığı, tarihine ve 

geleneklerine bağlı, folklorik ve gastronomi açısından oldukça değerli bir ildir. Gaziantep ilinde 

bulunan ve yaşatılan Bakırcılık, Sedef İşlemeciliği, Kutnuculuk, Aba Dokumacılığı, Takunyacılık, 

Kuyumculuk, Antep İşi El İşlemeleri, Küpçülük, Antep Kilimciliği ve Yemenicilik gibi el sanatları 

yıllardır süregelen kültürel miraslar arasındadır. Kültürel miras ise, genel olarak süregelen bir 

geleneğin, bir âdetin yaşanılan dönemden gelecek döneme aktarılarak, o dönemin de bir sonraki 

döneme aktarılmasına olanak sunan değerlerin tümü olarak kabul edilmektedir (Aslan ve Çokal, 

2016:54). Bu el sanatları kültürel değerleri koruma ve yaşatmaya devam etmenin yanı sıra, şehir 

ekonomisine katkı sağlayarak bölgenin turistik cazibe oluşturması açısından da oldukça 

önemlidir (www.gaziantepturizm.gov.tr). 

Bu çalışma Gaziantep’te yıllardır yapılmakta olan ve geleneksel el sanatı adı altında turistlerin 

ilgisini çeken yemeninin, ustalar tarafından nasıl ve ne zamandır yapıldığını diğer yandan da 

Gaziantep’e gelen turistlerin yemeniyi bilme durumlarını ve yemeninin Gaziantep turizmine 

katkı sağlayıp sağlayamadığının sonucuna varılması açısından bu araştırma yapılmıştır. 

 

LİTERATÜR 

Geleneksel el sanatları olarak literatüre bakıldığında köylerde veya şehirlerde kadınların el emeği 

göz nuru diye nitelendirildiği, uzun uğraşlar sonucu kendi tasarımlarının veya yöreye ait 

motiflerin, şekillerin yer aldığı el işçiliğine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır (Etikan ve 

Çukur, 2011:4)  

Türkiye coğrafi konum itibarıyla birçok medeniyetle bağ kurmuş olması ve kurmaya devam 

etmesi açısından oldukça zengin motif ve el sanatlarına sahip bir ülkedir. Sadece Türkiye değil 

birçok ülke 1990 yıllarının başlarından beri turizm faaliyetlerini çeşitlendirerek ülkelerinin 

ziyaret edilme oranlarını arttırdığı görülmektedir. Tıpkı Türkiye gibi Akdeniz bölgesinde 

bulunan Yunanistan ve İspanya’da alternatif turizm çeşitlerini zenginleştirme çabalarına 

girmişlerdir (Öter, 2010:176). 

Türkiye’de son yıllarda alternatif turizm çeşidi olarak geleneksel el sanatlarının ön plana çıktığı 

görülmektedir. Geleneksel el sanatları turistler tarafından ilgi ve beğeni odağı olup, bölgenin ve 

http://www.gaziantepturizm.gov.tr/
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şehirlerin turizm faaliyetlerini etkilediği ortaya konmuştur (Bayazit ve Ceylan, 2012:900). 

Geleneksel el sanatlarını geliştirilmesi ve tanıtılması açısından yapılan faaliyetler turistlerin 
ziyaret ettiği yerlerdeki anıt, ören yerlerinin ziyaretinin yanı sıra o bölgenin el sanatları ve 

kültürünü tanımasına da katkı sağlamaktadır (Aliağaoğlu, 2004:62). 

Ayrıca bir ülkenin veya bölgenin geleneksel el sanatlarıyla turizm arasında güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır (Hünerel ve Er, 2012:186). Gaziantep ilinde geleneksel el sanatlarından olan 

yemenicilik genel olarak ülkenin diğer bölgelerinde yazma olarak bilinse de Gaziantep’te yazın 

giyilen çarık olarak adlandırılmaktadır ( Hünerel ve Er, 2012:188).  

Yemenicilik el sanatında kullanılan bazı araç gereçler: 

Kalıp Çekeceği: Yemeni kalıplarını çekmek için kullanılan alettir. 

Masat: Yemeni bıçaklarını temizlemek ve bilemek için kullanılan demir alettir. 

Çekiç: Yemeni yapımında kösele ve deriyi düzleştirmek için kullanılan baş kısmı demir, sapı 

tahta olan tokmaklı alettir. 

Örs: Yemeni yapılırken demirden yapılan ve çivinin çakılması için alttan destek olan kalıp 

şeklindeki çelik alettir. 

Kerpeten: Yemeni yaparken yanlış çakılan çivi ve benzer parçaları yemeniden ayırmak için 

kullanılan iki kesici tarafı ve makas şeklinde olan alettir. 

Dişli: Yemeni derisini kalıba geçirmek için kullanılan alettir. 

Deri: Keçi, sığır, oğlak, koyun derilerini işleyerek yemeninin taban ve yüz kısmın oluşturan 

alettir. 

Kösele: Büyükbaş hayvanların derisinin işlenmiş hali olan ve yemeninin tabanı olarak kullanılan 

gereçtir. 

Biz: Yemeniyi dikerken delik açmaya yarayan sivri uçlu, ince, sapı tahta ve ucu demir olan 

alettir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma evrenini, üç yemeni ustası ve Gaziantep’i ziyaret eden turistler oluşturmaktadır. 

Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı bir yemeni ustası bulunmasına rağmen fiili olarak da 

yemenicilik yapan iki usta evren içine alınmıştır. Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistler ise İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 95.241’dir (www.gaziantepturizm.gov.tr). 

Örneklem olarak 100 kişi seçilmiştir. Büyüköztürk (2012:92)’e göre, nitel araştırmalarda örneklem 

büyüklüğünü hesaplamada belli bir kural yoktur. Araştırmanın amacına ve sahip olunan 

olanaklara göre örneklem belirlenir. Bu bağlamda araştırma örnekleminin evreni temsil ettiği 

görülmektedir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, yemeniciler ile görüşmede yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ve araştırmacılar tarafından gözlem tekniği; turistler ile 
görüşmede ise yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yemenicilere genel olarak 

yemeninin yapım aşamaları, kullanılan malzemeler, tarihi gibi yemeniyi bir bütün olarak 

incelenmesini sağlayacak 15 soru, turistlere ise yemeninin bilinirlik düzeyi hakkında 10 soru 

sorulmuştur. Görüşmeler 02.05.2017-22.05.2017 tarihleri arasında Gaziantep çarşısında yemeni 

ustaları ve yerli turistler ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, verinin kaynağına 

göre iki yöntemle incelenmiştir. Yemeni ustaları ile yapılan görüşmelerde içerik analiz 

kullanılması birinci yöntemi oluştururken, turistler ile yapılan görüşmede paket programı 

kullanılarak frekans ve yüzde oranları hesaplanması ikinci yöntemi oluşturmuştur.    

http://www.gaziantepturizm.gov.tr/
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BULGULAR  

Bulgular verinin kaynağına göre iki kısımda incelenmiştir. Birinci kısımda yemeniyi bir bütün 

olarak inceleyecek soruların bulguları içerik yöntemiyle analiz edilmiştir. İkinci kısımda ise, 

turistlerin yemeni hakkındaki bilgi düzeylerini ölçecek soruların bulguları frekans analizi ve 

yüzde yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Yemeni Ustaları İle Görüşmeden Elde Edilen Bulgular 

Yemeni yapımını katılımcı K1 şu şekilde anlatmıştır: “Başlı başına sanat olan yemeni yapımında 

ilk olarak yapan kişinin usta olması gerekmektedir. Hangi model ve kaç numara olması 

gerekiyorsa ona göre deri seçimi yapılmalıdır. Sonra deriler kesilir, derileri birleştirme işi, 

sayacılık yapılır. Bu birleştirme işinden sonra yüzünün derisi olan köseleler tabanlarıyla beraber 

kesilir. Eğer tulum elde dikilecekse dikişine geçilir. Bunun içinde bir gün kösele ıslak kalır ve 

ıslak şekilde dikilir. Montaj yapıp dikilecek ise, bir gün önceden ıslatmaya gerek yoktur, tabanını 

oturturuz, kalıbı alırız ve montaj yapılır. Dikiş dikilirken uymamız gereken bazı usuller vardır. 

Dar alandan geniş alana değil de, geniş alandan dar alana diktiğimiz için, iç kısmı ince dış kısmı 

geniş olur. Dıştan bizi saplarken 8 milim olması gerekirken, içten aralık 2 milime düşer. Çünkü 

onu öyle dikmezsen çerçeveyi tutturamazsın. Yüzü dikildikten sonra tersten düze döner. 

Döndükten sonra kalıba girer. Kalıpta köselenin fazlası alınır. Bir gün kalıpta kalır. Tekrar 

düzeltme yapılır ve dış dikişe geçilir. Dış dikiş dikildikten sonra bir gün yine kalıpta kalır. Ondan 

sonra yemeni satışa hazır duruma gelir”. Katılımcı K2 yemeninin el sanatı olarak yapıldığını 

söylerken Katılımcı K3 deri kullanılarak yapılan el sanatı olduğunu dile getirmiştir. Yemeninin 

birçok çeşidi bulunmaktadır. Katılımcı K1, K2 ve K3’e göre yemeni çeşidinde en çok bilenen 

klasik modeldir. Klasik yemeni kırmızı ve siyah renkten oluşmaktadır. Daha önceleri klasik 

yemeni modelinde annabi (mor) rengi kullanılsa da şuan tercih edilmemektedir. Talep 

dolayısıyla model sayısı 80’in üstüne çıkmıştır. Bu modellerden bazıları: zeyna, bağcıklı, üç 

örgülü ve tek örgülüdür. Ayrıca renk olarak da 40 renk bulunmaktadır.  

Bu kısımda yemeni ustaları ile görüşülerek yemeni ustasının nasıl yetiştirildiği ve yemeniciliğin 

taklitleri aktarılmaya çalışılmıştır. İyi bir yemeni ustasının yetişmesi için, yemeni ustanın yanında 

4-5 sene çıraklık yapması gerekmektedir. Daha sonra eline iplik ve iğne verilip yemeni 

diktirilebilmektedir. Bu kadar emek ve zaman isteyen yemenicilikte son zamanlarda, işi bilen 

bilmeyen herkesin yemeni adı altında, kalitesi düşük ürünler kullanılarak üretim yapması taklidi 

ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden de görüşülen ustalar gerçek yemenileri birinci sınıf derilerden 

yaparken, bu işi sonradan meslek edinenler kemer artıklarından ve kalitesi düşük diğer 

ürünlerden faydalanmaktadırlar. Ayrıca makineleşmenin ve yapıştırma ürünlerinin tercih 

edilmesinden dolayı da düşük kaliteli yemeniler üretilmektedir. 

Bu kısımda yemeni ustaları ile görüşülerek yemeninin nerede doğduğu, nerelerde yapıldığı ve 

gelecek nesile nasıl aktarıldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Katılımcı K1, K2 ve K3’e göre yemeniyi 

Ekber isimli ustanın yaptığı ve Gaziantep’e Yemen’den geldiği bilinmektedir. Şuanda da 

Gaziantep’ten ayrı olarak, Kilis ve Kahramanmaraş’ta yemenicilik yapılmaktadır. Yemeninin 

gelecek nesillere aktarımı ise; babadan oğula şeklinde olmaktadır. 

Bu kısımda yemeni ustaları ile görüşülerek yemeninin avantajı, dezavantajı ve yemeninin 

kullanıldığı dönemler aktarılmaya çalışılmıştır. Katılımcı K1, K2 ve K3’e göre yemeninin avantajı; 

ter, koku, mantar yapmaması ve vücuttaki enerjiyi toprağa atmasıdır. Dezavantajı ise, suyu 

çektiği için yağmurlu ve karlı havalarda giyilememesidir. Bu yüzden yemeni kullanımı genel 

olarak Nisan ayında başlamakta ve Kasım ayına kadar devam etmektedir. Yemeni kışın 

kullanılamamasından dolayı 8-9 aylık bir kullanım dönemine sahiptir. 
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Bu kısımda yemeni ustaları ile görüşülerek yemeninin turist çekme potansiyeli ve yemeninin 

dünya genelinde bilinirliliği aktarılmaya çalışılmıştır. Katılımcı K2 turistlerin yemeni almak için 

özel olarak Gaziantep’e gelmediklerini söylerken, katılımcı K3 ve K1 turistlerin yemeniye 

ilgilerinin olduğunu ve almak için Gaziantep’e geldiklerini söylemişlerdir. Ayrıca yemeninin son 

zamanlarda popüler olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tanıtımlarının yapılması ve moda haline 

getirilmesi yemeninin tercih edilmesini sağlamıştır. Ayrıca ayak sağlığı açısından önemi ve 

rahatlığı diğer tercih nedenleri arasında sayılmıştır. Dünya genelinde ise Harry Potter, Truva, 300 

Spartalı gibi filmlerde yemeni kullanılmıştır ve bu sayede dünyaya yemeni tanıtılmıştır. Katılımcı 

K1’in ürettiği yemenilerin %60’ını yurtdışına ihraç etmektedir. Bu ihracatın %45’si Amerika’ya 

diğer kalan kısım ise Kanada, Japonya ve Avusturya’ya ihraç edilmektedir. Katılımcı K2 veK3 ise 

yurt dışına yemeni ihraç etmemektedir. 

 

Turistler İle Görüşmeden Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya Katılanların Demografik ve Tanıtıcı Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda katılımcıların demografik ve tanıtıcı bilgileri yer almaktadır. Katılımcıların; yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyleri ve yaşadıkları yeri belirlemek amacıyla dört soru yöneltilmiş, frekans 

ve yüzde değerleri hesaplanmıştır ve elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %63’ü bay, %37’si bayandır. Bununla beraber 

katılımcıların %40’ı 25-29 yaş, %26’sı 24 yaş ve altı, %21’i 30-34 yaş, %8’i 35-39 yaş, %5’i ise 40 yaş 

ve üzeridir. Bunun yanı sıra katılımcıların, %10’u ilkokul, %20’si ortaokul, %46’sı lise ve %24’ü 

de üniversite mezunudur. Ayrıca katılımcıların, %8’i Ankara, %7’si İstanbul; %6’sının ise İzmir 

ve Kahramanmaraş’tan geldikleri tespit edilmiştir.  

 

Araştırmaya Katılanların Yemeni Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda yemeni bilgilerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Sorulara verilen cevapların frekans 

ve yüzde değerleri hesaplanmış ve elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Yemeni Bilgileri (n=100) 

           (n) (%) 

Yemeninin bilinme durumu 
Evet  51 51,0 

Hayır  49 49,0 

Yemeninin giyilme durumu 
Evet  36 36,0 

Hayır 64 64,0 

Yemenide kullanılan ürünün 

bilinme durumu 

Deri 45 45,0 

Hayır 55 55,0 

Yemeninin nereden geldiğini 

bilinme durumu 

Yemen  10 10,0 

Hayır 90 90,0 

Yemeninin ayak sağlığı açısından 

bilinme durumu 

Terleme  33 330 

Koku  28 28,0 

Hayır 39 39,0 

Yemeninin el sanatı olduğunu 

belirleme durumu 

El sanatı 70 70,0 

Fikrim yok 30 30,0 

Yemeni için Gaziantep’e tekrar 

gelme durumu 

Evet 

Hayır 

16 

84 

16,0 

84,0 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri (n=100)  

                       (n)          (%) 

Yaş 

24 yaş ve altı 26 26,0 

25-29 40 40,0 

30-34 21 21,0 

35-39 8 8,0 

40 yaş ve üstü 5 5,0 

Cinsiyet 
Bay 63 63,0 

Bayan 37 37,0 

Eğitim Durumu 

İlkokul 10 10,0 

Ortaokul 20 20,0 

Lise 46 46,0 

Üniversite 24 24,0 

Yaşanılan Şehir Ankara 8 8,0 

 İstanbul 7 7,0 

 İzmir 6 6,0 

 Kahramanmaraş 6 6,0 

 Osmaniye 5 5,0 

 Konya 5 5,0 

 Afyon 5 5,0 

 Kocaeli 4 4,0 

 Şanlıurfa 4 4,0 

 Tekirdağ 4 4,0 

 Adana 4 4,0 

 Hatay 3 3,0 

 Manisa 3 3,0 

 Kütahya 2 2,0 

 Nevşehir 2 2,0 

 Mardin 2 2,0 

 Diyarbakır 2 2,0 

 Aydın 2 2,0 

 Kayseri 2 2,0 

 Mersin 2 2,0 

 Erzincan 2 2,0 

 Bolu 2 2,0 

 Ağrı 2 2,0 

 Muğla 2 2,0 

 Denizli 2 2,0 

 Bursa 2 2,0 

 Tokat 2 2,0 

 Burdur 1 1,0 

 Balıkesir 1 1,0 

 Edirne 1 1,0 

 Uşak 1 1,0 

 Giresun 1 1,0 

 Eskişehir 1 1,0 

 Malatya 1 1,0 

 Trabzon 1 1,0 
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Yemeninin bilinme durumuna bakıldığında %51 oranında yemeninin bilindiği tespit edilirken, 

%49 oranında yemeninin bilinmediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra %36 oranında yemeni 

kullanılırken, %64 oranında yemeninin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda yemeninin 

bilinme durumu ile kullanılma durumu arasında ters orantı bulunmaktadır. 

Yemeni yapımında kullanılan malzemelere bakıldığında %45 oranında yemeni yapımında deri 

kullanımının bilindiği tespit edilirken, %55 oranında yemeni yapımında kullanılan ürünlerin 

bilinmediği tespit edilmiştir. Katılımcıların %10’u yemeninin Yemen’den geldiği bilgisine sahip 

iken, %90’ı yemeninin nereden geldiği bilgisine sahip değillerdir. Ayrıca yemeninin %61 

oranında ayak sağlığı açısından önemin bilindiği cevabı verilirken, %39 oranında ayak sağlığı 

açısından öneminin bilinmediği cevabı verilmiştir.  

Katılımcılar %70 oranında yemeninin el sanatı olduğunu bildikleri cevabını verirlerken, %30 

oranında bu konu hakkında fikir sahibi olmadıkları söylemişlerdir. Katılımcılar yemeni almak 

için Gaziantep’e %16 oranında tekrar gelmeyi düşündükleri ifade ederken, %84 oranında yemeni 

almak için Gaziantep’e tekrar gelmeyi düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Yemeninin çok eski yıllardan beri yapıldığı yerlerden biri Gaziantep ilidir. Gaziantep ilinde 

yemeni yapan en eski işletme, dördüncü kuşağa ait 128-129 yıllık bir işletmedir. Yemeninin 

Gaziantep’e Yemen’den geldiği bilinmektedir. Tamamen el sanatı olan yemeninin yapımı 

oldukça zahmetli ve ustalık istemektedir. Yemeni yapımında makineleşmeye gidilmemiş ustalar 

kendi araç gereçleri ile yemeni yapımına devam etmişlerdir. Yemeni yapımında kullandıkları 

araç ve gereç sayısı ise 9’dur. Yemeninin gelecek nesillere aktarılması babadan oğula şeklinde 

devam etmektedir. Bu yeni nesile aktarım ise kolay olmamaktadır. Çırağın yemeni ustasının 

yanında en az 5 yıl çalışılarak usta olabileceği ve bu sayede aktarımın devam edebileceği 

görülmüştür.  Gaziantep’te yemenicilik gelişmiş, son zamanlarda popüler bir hale gelmiş ve 
dünya geneline satışları yapılmaya başlanmıştır. Yemeniciliğin gelişmesi çeşitliliğinde ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 80’in üstünde yemeni çeşidi oluşturulmuş, popüler hale gelen yemenilerin 

taklitleri çıkmıştır. Talebin fazla olduğunu gören bazı kişiler düşük kaliteli ve makine ile yemeni 

yapmaya başlamışlardır. Tamamen el yapımı olan yemeninin günlük üretimi en fazla beş iken 

makine ile yapılan yemenilerin sayısı günlük 10-15 tane olmaktadır. Bu durumun yemenilerin 

kalitesini düşürdüğü ve hak etmeyen kişilerin yemeni ustası olarak anılması nedeniyle gerçek 

yemeni ustalarının bu durumdan rahatsız olduğu görülmektedir. Yemeninin ayak sağlığı 

açısından da oldukça faydalı olması tercih edilmesini sağlamaktadır. Fakat yemenide kullanılan 

derinin suyu içine çekmesinden dolayı kışın giyilememektedir. Bununla birlikte Gaziantep için 

önemi büyük olan yemeniye yerli turistlerin ilgi gösterdiği de tespit edilmiştir. 

 

Bu çalışmada turistler ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir; 

 Araştırmaya katılan erkek ve bayan sayısı neredeyse eşit durumdadır. Katılımcıların yaş 

aralığı ise 24 yaş ve altında yoğunluk göstermiştir.  

 Araştırmaya katılanların eğitim düzeyleri lisans ve lise eğitiminde yoğunluk göstermiştir.  

 Araştırmaya katılanların 18 şehirden geldiği görülmüştür. Ankara ve Afyon’dan gelenlerin 

sayısı diğer şehirlere göre daha fazladır.  

 Yemeninin bilinme durumunun fazla olduğu tespit edilmiştir. Fakat kullanılma 

durumunun oldukça az olduğu görülmüştür. 
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 Yemeninin hangi ürünler kullanılarak yapıldığı bilen kişi sayısının az olduğu tespit 

edilmiştir. Bilenler ise sadece deri cevabını vermişlerdir. Bu durumda yemeni ile ilgili 

olarak bilgi eksikliğinin çok olduğu ortaya çıkmıştır.  

 Yemeninin nereden geldiğini çoğunluğun bilmediği tespit edilirken, geriye kalan kişilerin 

Yemen’den geldiğini bildikleri görülmüştür. 

 Yemeninin ayak sağlığı açısından öneminin, bilinme ve bilinmeme durumunun neredeyse 

eşit olduğu görülmüştür. Ayrıca ayak sağlık açısından önemine verilen cevapların terleme 

ve kokuyu önleme olduğu görülmüştür. 

 Yemeninin bir el sanatı olduğu, turistlerin büyük bir çoğunluğu tarafından bilindiği tespit 

edilmiştir. 

 Yemeni almak için Gaziantep’e tekrar gelmeyi düşünmeyenlerin sayısı, düşünenlere göre 

fazla çıkmıştır. Bu bağlamda yemeni kullanımının az olmasının tekrar gelmeyi de 

etkilediği görülmüştür. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda yemenicilik sanatı 

ile ilgili öneriler aşağıda gösterilmiştir: 

 Yemenicilik ile uğraşan kişilerin gerekli denetlemelerden geçmesi, yemeni taklitlerini 

ortadan kaldırabilir. 

 Yemeni ustalarının yemeniyi belirli zamanlarda turistlerle yapması yemeninin turist 

çekme potansiyelini arttırabilir.  

 Yemeninin kullanılma oranlarının yükseltilmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık 

verilebilir. 

 Yemeni ile ilgili olan bilgi eksiklikleri, yemeninin satıldığı alanlarda broşür vb. bilgi içerikli 

ürünlerle giderilebilir. 

 Yemeninin Harry Potter, Truva, 300 Spartalı filmlerinde kullanıldığının bilinmesi, 

yemeninin turist çekme potansiyelini arttırabilir.  

 

KAYNAKÇA 

 

Aliağaoğlu, A. (2004). Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye'den Örnekler: Gazi Üniversitesi. 

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2):62. 

Arınç, P. (2002). Selçuk'ta Kültür Turizmi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi. 

Aslan, Z. ve Çokal, Z. (2016). Profesypnel Turist Rehberlerinin Kültürel Değerlere Katkısına 

İlişkin Turist Algılamaları. Jornal of Tourism and Gastronmy Studies, 4(1): 52. 

Bayazit, M. ve Ceylan, U. (2012). Geleneksel El Sanatlarının Bölge Turizmine Katksı:Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 1(1): 900. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 

Er, B. ve Sarıkaya Hünerel, Z. (2012). Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları. Batman Üniversitesi 

Yaşar Bilimleri Dergisi, 1(1): 169-177. 

Etikan, S. ve Çukur, T. (2011). Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Çomakdağ, Kızılağaç Köyü El 

Sanatlarına Etkisi. Süleyman Demirel Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi (8): 

4. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

29 
 

Kayabaş, N. ve Yanar, A. (2013). Türk El Sanatlarında Kullanılan Nazar Motifleri ve Alevilerde 

Nazar İnancı. Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (65): 170. 

Öter, Z. (2010). Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. Milli Folklor, 

22(86): 176. 

Özdemir, M. ve Kaya, F. (2011). Günümüzde Gaziantep İlinde Bakırcılık. Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3): 1250. 

Uslu, A. ve Kiper, T. (2006). Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara 

Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3): 306. 

 


