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aşrapalar Kulplu su kapları olan 
maşrapalar, Anadolu’da çok eski de
virlerden beri kullanılmıştır. enellikle 
kalaylanmış bakırdan olup sarı pirinç 
alaşımından yapılmışları da vardır. 
Saray işi ser i İstanbul  ve umeli işi 

tombak  türünden maşrapalar gerçek 
birer sanat eseridir.

ayrat olarak yaptırılan çeşme 
ve sebillerin mîmârî taş yapılarında, 
tekkelerde, sıbyan mektebi olarak 
bilinen ilkokullarda uygun bir köşeye 
yerleştirilmiş musluklu su küplerinden 
su almak için maşrapalar kullanılmıştır. 

vlerde çeşmelerden alınan veya saka
ların getirdiği sular, toprak su küplerin
de muhâfaza edilirdi. Küpten su almak 
veya çamaşır yıkarken leğene su koy
mak için büyük kulplu bakır maşrapalar 
bir dönem her evin vazgeçilmeziydi.

Bakırcılığın yoğun olarak yapıldı
ğı smanlı coğrafyasında, umeli’de 
üzerleri kalem işçilikle süslenmiş, 

bitkisel moti  erle bezenmiş Bosna işi 
maşrapalar gibi, okat, Kastamonu, 
Bursa gibi şehirlerde yapılan maşrapa
ların da kendilerine özgü karakteristik 
özellikleri bulunmaktadır.

dirne işi ingene eribaşı maş
rapasısının yapı îtibârıyla özel bir yeri 
vardır. irinç maşrapaların üzerine 
işlenmiş bitkisel moti  er dikkati 
câliptir. Ayrıca bu maşrapalarda çeşitli 
hayvan  gürlerine nâdir de olsa tesâdüf 
edilmektedir.

Maşrapaların üzerlerinde bâzen sâ
hibinin bâzen yapan ustanın mühür gibi 
kazınmış hâlde isimleri, yapıldığı târih, 
birtakım beyitler, iyi dilek temennîleri 
yazılıdır. azılar smanlı ürkçesiyle, 

umca, rmenice, İbrânice gibi farklı 
dillerde olabilmektedir. ine farklı din
lere âit birtakım alâmetler, uzun ömrü 
tasvir eden hayat ağacı servi moti  eri, 
gemi resimleri, ay yıldız sembolleri, 
bolluk bereket kaynağı olarak stilize iş

lenmiş kuş, inek  gürleri maşrapaların 
üzerinde görülen süslemelerdir.

Ayrıca bâzen maşrapalar hayır için 
yaptırılıp câmi, kilise veya başka yerlere 
halkın kullanması için hediye edil
miştir. Meselâ Adell Koleksiyonu’nda 
bulunan bir maşrapanın üzerinde atin 
alfabesiyle Magia . ve  yazılı 
olup haç işâreti bulunmaktadır. ine 
üzerinde smanlıca, İçin efendiler 
için, a  yet olsun.  yazan bakır maş
rapanın, o dönem için bir lokanta veya 
şerbetçide kullanıldığı tahmin edilmek
tedir.

ünümüzde maalesef maşrapa 
kültürü evlerimizden kaybolmuştur. 

eni nesillerimiz maşrapaları bil
memektedir. e mutlu ki sevindirici 
olarak geleneksel Anadolu mutfağından 
örnekler sunan sayıları son derece az 
bâzı lokantalarda veya kebapçılarda 
şerbet ve ayran ikramları maşrapalarla 
yapılmaktadır.
şerbet ve ayran ikramları maşrapalarla 

tasvir eden hayat ağacı servi moti  eri, 
gemi resimleri, ay yıldız sembolleri, 
bolluk bereket kaynağı olarak stilize iş

bâzı lokantalarda veya kebapçılarda 
şerbet ve ayran ikramları maşrapalarla gemi resimleri, ay yıldız sembolleri, 

bolluk bereket kaynağı olarak stilize iş
şerbet ve ayran ikramları maşrapalarla 
yapılmaktadır.
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Muhtelif maşrapalar.

Güğümler
Maşrapalar
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Bakır güğüm, Kastamonu işi, XIX. yüzyıl.

üğümler Anadolu’da çeşme kültürünün 
en önemli öğelerinden biri olan güğümler, 
taşıma kulplu ve kapaklı mâdenî su kapla-
rıdır. ski dönemlerde evlerde su tesîsâtı 
olmadığından kullanma ve içme suyu ih-
tiyâcı köy, mahalle, sokak çeşmelerinden 
güğümler vâsıtasıyla sağlanmaktaydı.

vin genç kızları, yeni gelinler çeşme-
den eve güğümle su taşırlardı. üğümler 
baş ve omuz arasında veya bel kısmına 
oturtularak taşınırdı. ürkülere mevzû 
olan birçok aşk hikâyesi, çeşme başından 
güğüm yâhut testiyle su alma zamanların-
da yazılmıştır.

üğümler ayrıca evlerde sıcak su 
temîninde kullanılırdı. Ateşin veya 
sobanın üzerinde biteviye bekletilen 
güğümlerdeki su, mutfak işlerinde, gün-
lük temizlikte, abdest ve gusülde kulla-
nılmaktaydı. atta ocak başında hazır 
tutulan güğümler için çeşitli mâniler de 
söylenmiştir: aynıy r işte i i  su gü ü-

ü  i  una a ledini  güldü ü ü ” v-
lilik çağına gelen kızların çeyiz takımları 
hazırlanırken içinde mutlaka birkaç takım 
gusül güğümü, şerbet güğümü olması-
na dikkat edilmiştir. Şerbet güğümleri, 
mevlîd i şerif okunurken şerbet ikramla-
rında kullanılmıştır.

er yörenin güğümleri, kendi bölgesi-
ne göre biçimsel özellikler göstermekte-
dir. n meşhurları  rabzon, Bolu  ere-
de, okat, Kastamonu, Kayseri, rzurum, 

rzincan, Mardin, Siirt ve Bosna işi 
güğümlerdir. Bâzen güğümlerin üzerinde 
çeşitli beyitler, temennîler de yazar. Kas-
tamonu işi bakır bir güğüm, bu bakımdan 
ilginçtir: u gü ü den su şi lar lsun  

er da i k r i erse sl la üşerre  lsun 
  ü le i ene akkında ayır lsun  
et lu üseyin a t l i ö rüyle ua er 
lsun ”
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