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GELENEKLERİMİZE GÖRE UYGULANAN SAÇ KESİM MODELLERİ 
 
Türk kültürümüzde eskiden beri süren ve günümüzde de halen devam ettirdiğimiz çok güzel gelenek ve 

göreneklerimiz vardır. 

 

Çağın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanarak ve günden güne geliştirdiğimiz bu adetlerimiz, hem 
kendimize hem de bağlı bulunduğumuz topluma saygımızın da bir ifadesidir. 

 

Saç kesimi de kişinin kendisine ve topluma olan saygısının bir ifadesi olduğu için, gelenek ve 
göreneklere bağlı kalarak bayram tıraşları, damat tıraşları, asker tıraşı ve çocuk tıraşları halen 

günümüzde kullanılmaktadır. 

 

1. Damat Tıraşı 

 
Ülkemizin tarihi ve kültürel mirası açısından en zengin adetlerinden birisi de köy düğünlerimizdir. 
Yüzyıllar öncesine dayanan damat tıraşları, erkekler için büyük önem taşır. Düğünün önemli bir parçası 

olan damat tıraşlarında moral olarak rahatlatmak, berberin en önemli görevidir. Damat komple alacağı 

servisle yakışıklı, şık ve fiziki güzelliğinin tam olarak yansıtılmasını ister. Hayatın dönüm noktası olan 
düğün törenini, damat tıraşının tamamladığı unutulmamalıdır. Kişiye ve isteklerine göre farklılık 

gösterse de damat tıraşı, çok önemli bir unsurdur. 

 

2. Asker Tıraşı 

 
Kutsal bir görev olan askerlik için hazırlanmak, Türk gençlerinin onur ve gururla bekledikleri en önemli 

anlardan biridir. Gelenek ve göreneklerimize göre vatani görevini yapma sırası gelen genç, arkadaşları 

ile toplanır ve bir bayram havasında, hep beraber tıraş olur. Saçın etrafı, tamamen üç numara makine ile 

alınır. Favori kısa kesilir. Ense klasik, natürel düz ense olur. Tepe üst kısmında Alabros saç şeklini 
andıran saç bırakılır ve kep altı asker tıraşı bitmiş olur. 

 

3. Bayram Tıraşı 

 
Çok eskilerden günümüze gelen en önemli adetlerimizden birisi de bayram tıraşlarıdır. Bayram arifesi 
tıraş olunarak ve bayram sabahı yapılacak olan ziyaretlere mutlaka tıraşlı gidilmelidir. Bu durum 

gelenek ve göreneklerimize, kendimize ve çevremize olan saygımızın da bir ifadesidir 

 
Bayram tıraşlarında, diğer kesim şekillerinde olduğu gibi kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Bu 

farklılıklar kişinin ense, yüz ve baş şekline, bulunduğu yere göre değişmektedir. Hangi modelde kesilirse 

kesilsin, bayramı karşılamak için yapılan tıraş diğerlerinde olduğu gibi( asker tıraşı, damat tıraşı) büyük 

önem taşımaktadır. 
 

4.Çocuk tıraşı 

 
0-6 yaş arası çocukların saç tıraşları oldukça zordur. Ani hareketleri, ağlama ve dönmeleri olacağından 

eli çabuk becerikli ve usta kişiler tarafından tıraş yapılmalıdır. Çocuklar çabuk sıkılacağı için tıraş en 
hızlı şekilde bitirilmelidir. 

 

Çocuk tıraşında, ucu fazla sivri olmayan makas ve tarak kullanılmalıdır. Makasın ucu çocuğun ani 
hareketle başını çevirdiği zaman bir yerine batmasını, çizmesini ve kesmesini önlemelidir. Çocuk 

tıraşlarının, temizlik ve kullanım kolaylığı açısından kısa kesilmesi tercih edilir. 

  

 
 
 
 



 


