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Preface
The main theme of BEZCE 2016, organized by Marmara University Faculty of Technology
Textile Engineering Department in collaboration with Marmara University Fine Arts Faculty
Textile Department is “Fabrics Touching Anatolia”.
The aims of BEZCE 2016 are to provide for the exchange of information on regional-local
fabrics by bringing all institutions and people who actively weave regional fabrics with
university together; to share the developments and practices in regional fabric weaving; to
bring new approaches and solutions to the subjects of regional fabric weaving; to raise
awareness on the significance of local fabric weaving in economic, cultural and social life.
Hand weaving is one of the earliest endeavors that gives reliance, delight and happiness in
people’s paths of culture and it is constantly being renewed in its devotion to beauty. As a
result of research done till today, it is known that Anatolian fabrics are long-established and
are very varied. Among these fabrics, there are ones to carry the characteristics of their
regions, while others with similar features can come up in different regions. Some of the
textiles woven with natural fibers such as cotton, wool, flex, hemp, mohair and silk, are
produced exclusively for the weaver’s own use, however some are supplied to consumers
away from where they were woven. There are many regional-local fabrics yet to be
discovered.
Applied scientific practices will be shared in BEZCE 2016 on the history of regional fabrics;
the application of regional fabrics in garments design; the usage of regional fabrics in
functional products design; regional weaving masters and technical characteristics of
regional fabrics; dyeing properties of regional fabrics

and archaeological textiles. BEZCE

2016, consisting of workshops, congress and exhibition, will bring scholars, business people
and organizations together; and will let new solutions and values come into light
by

presenting the topics, practices and experiences on regional-local weaving.

We would like to give our special thanks to Science and Advisory Committee; Art Committee;
Organization Committee; Exhibition and Workshop Committee; Organization Support
Committee and to our Sponsor Organizations and Sponsor Companies and their managers
for their support and contribution to the organization of BEZCE 2016 .
Prof. Dr. Mehmet AKALIN
Chair of the Conference
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Pazartesi/Monday, March 21, 2016
Sultanahmet Campus
(Nihad Sayar Hall)
08:00 - 09:00

Kayıt/Registration

09:00 - 09:30

Açılış Seremonisi
Conference Opening Ceremony – With Welcome Speeches and Greetings

GENEL OTURUM / PLENARY SESSION

09:30 – 11:00

ANADOLU’DAN DÜNYAYA AÇILAN KAPI: YÖRESL BEZLER VE HİKAYESİ
DOOR OPEN FROM ANATOLIA TO WORLD: REGIONAL FABRICS AND STORIES
Moderatör/Moderator: Günay ATALAYER
Ayten SÜRÜR
Sabahattin TÜRKOĞLU
Bülent ÖZİPEK
Kemal CAN
Sühendan ÖZAY
11:00 -11:20 Kahve Molası/Coffee Break

PARALEL OTURUMLAR/PARALLEL SESSIONS
Pazartesi/Monday, March 21, 2016
Sultanahmet Campus
(Nihad Sayar Hall)

Pazartesi/Monday, March 21, 2016
Sultanahmet Campus
(Senato Hall)

YÖRESEL DOKUMA ÖRNEKLERI/EXAMPLES OF LOCAL
WOVEN FABRICS

YÖRESEL BEZLER/ LOCAL TRADITIONAL FABRICS

11:20

11:40
12:00
12:20

12:40

Oturum Başkanı/Chair Person: KEMAL CAN
Nesrin ÖNLÜ
“Nikfer Bezi” Geçmişten Günümüze Durum Analizi,
Geliştirilip Yaşatılmasına İlişkin Çözüm Önerileri
Nuray ER BIYIKLI, Dilek ALPAN
Geleneksel Ve Yöresel Tekstillerin Kumaş Tasarım
Sürecindeki Yeri
Bekir DENİZ
Batı Anadolu Bölgesi’nde “Dızgah” (Tezgâh) Dokumalar
Pei-Shan WU
The Re-Creation and Production oıf Pattern: On Huang
Wen-Ying’s Fiber Artworks
Sevim ARSLAN
Bezlerin Göçü

Oturum Başkanı/Chair Person: CAFER ARSLAN

11:20

Nazan ÖZCAN, Fatma Nur BAŞARAN
Kastamonu Selalmaz Dokumaları

11:40

Berna SEVINÇ
Anadolu'da Pomak Bez Dokumları

12:00

Nagehan ÖĞSÜZ
Geçmişten Günümüze Milas’ta Bez Dokumacılığı

12:20

Sultan ERDOĞAN
Arapgir Manusa Dokumaları

12:40

Gülşen Şefika BERBER
Konya İli Hadim İlçesi Hadim Dokumaları Ve Son Dokuma
Ustası Müjgan Akdemir

13:00 - 14:00 Öğlen Yemeği/Lunch
YÖRESEL DOKUMALARIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ/REGIONAL SUSTAINABILITY OF
WEAVING

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

Oturum Başkanı/Chair Person: AYTEN SÜRÜR
Ender YAZGAN BULGUN, Elvan ÖZKAVRUK ADANIR,
F.Dilek HIMAM ER
Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel
Mirasın Korunması
Sema Hatun GÜRÇAY
Yöresel Bezlerin Günümüz Kültürüne Aktarılmasında Sosyal
Medyanın Rolü
İsmail ÖZTÜRK
Yöresel Bez Dokumaların Değişime uğraması, İşlev
Değiştirmesi, Kaybolması
Yüksel ŞAHİN
Yöresel Dokumaların Yaşatılması Projelerinde Tekstil
Tasarımcısı ve Halk Bilimsel Yaklaşım
Yosi ANAYA
“Fabrics Touching Anatolia”
Mesoamerica and Anatolia

YÖRESEL BEZLER/LOCAL TRADITIONAL FABRICS
Oturum Başkanı/Chair Person: ZUHAL AKTAŞ

14:00

Hatice YAŞAROĞLU
Ehramın Dili

14:15

Ülkü AKÇA TOKATLI, Özlem ERZURUMLU JOREYEV
Gürün Şalları Üzerine Bir İnceleme

14:30

Lale MEYANCI ÖZER
Yöresel bir dokuma ''BULDAN BEZİ''

14:45

Nuran KAYABAŞI, Hilal BOZKURT
Çorum İli İskilip İlçesinde Kenefi Bezi Dokumacılığı

15:00

Lütfiye GÜL GÜNDÜZ, Başak ÖZDEMİR UYSAL, Günay
ATALAYER
Anadolu'da geleneksel ipekli dokumalara karşılaştırmalı bir bakış

15:15 – 15:30 Kahve Molası/Coffee Break
YÖRESEL DOKUMALARIN
KULLANILABİLİRLİĞİ/AVAILABILITY OF LOCAL WOVEN
FABRİCS

YÖRESEL BEZLER/LOCAL TRADITIONAL FABRICS
Oturum Başkanı/Chair Person: RENGİN OYMAN

Oturum Başkanı/Chair Person: NESRİN ÖNLÜ
15:30

Seda KULELI, Elvan ÖZKAVRUK ADANIR, Ozge DIKKAYA
GOKNUR
Yöresel Kumaş Üretimindeki Atıkların Geri Dönüşümü:
Ödemiş İpek Örneği

15:30

Semra GÜR ÜSTÜNER
Tarsus’un Kaybolan Değeri: ‘Sekko’

15:45

Irmak BAYBURTLU
Yerel Bir İç Gömleğin Çağdaş Sanat Nesnesine
Dönüşümünde, Plastik Ve Estetik Ölçütlerin Uygulanması

15:45

Zuhal TÜRKTAŞ
Konya Hadim İlçesinde Bez Dokumacılığı Genelinde
Günümüzde Devam Eden Bir Faaliyet Örneği; Müjgan
Akdemir

16:00

Şöhret AKTEPE
Dünya Çağdaş Tekstil Tasarımında, Türk Kumaşlarının ve
Motiflerinin Önemi

16:00

Elif AKSOY
Elazığ Baskil Bezi

16:15

Lala De DIOS
Textile Crafts And Development

16:15

Başak ÖZDEMIR UYSAL
Anadolu’da Gözenekli Yapı ile Elde Edilen Desenli
Kumaşlar

16:30

Cafer ARSLAN
Dağküplü Bez Dokumaları

16:30

16:45
17:00

Şerife ATLIHAN
Kuzeybatı Anadolu’da Bezlerin Kullanım Alanları ve
Desenleri
Emine ESİRGENLER, Nuray UZUN
Bursa İli Cumalıkızık Köyü Geleneklerinde İpek Dokumanın
Yeri ve Önemi
Marie O’Mahony

16:45

17:00

Gülcan Batur, Neslihan Yaşar
İzmir İli Ödemiş İlçesi Örneğinde Dokuma Geleneği
Sürdürme Çalışmaları
Maşide LYOÇİ, Günay ATALAYER
Makedonya Türklerinde Düğün Geleneği Ve Kadife
Kumaşın Önemi

Uluslararası Tekstil Sanatları, Davetli Sanatçılar ve Yöresel Bezler ile Tasarım Sergileri Açılışı
Saat: 18:00-21:00

PARALEL OTURUMLAR/PARALLEL SESSIONS
Salı/Tuesday, March 22, 2016
Sultanahmet Campus
(Nihad Sayar Hall)

Salı/Tuesday, March 22, 2016
Sultanahmet Campus
(Senato Hall)

TEKSTİL TARİHİ VE ARKEOLOJİSİ / TEXTILE HISTORY AND
ARCHAELOGY
Oturum Başkanı/Chair Person: SEVİM ARSLAN

AKILLI TEKSTİLLER VE EKOLOJİ/SMART TEXTILES AND
ECHOLOGY
Oturum Başkanı/Chair Person: Erkan İŞGÖREN

08:45
09:00

09:15
09:30
09:45

Ayça ÖZER DEMIRLI
Hereke Fabrika-İ Hümâyun Dokumaları Ve Kullanıldığı Mekânlar
Fatma Banu ÇAKAN
Tekstil Konservasyon Ve Restorasyonu
“Islak Temizlik Uygulaması”
Hale ÇELIK HEKİM
Arkeolojik Kazı Ortamında Tekstil Buluntulara Uygulanan Koruma
Yöntemleri
“Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Örnekleri Etüdü”
Cemile TUNA
Tezgahlardan Seferlere Osmanlı Çadır Bezleri
Fatma ÇITOĞLU, Ergin ERYETGİN
Osmanlı Saray Giysilerinde Kullanılan Kumaşların Özellikleri

08:45

Nilşen SÜNTER EROĞLU, Suat CANOĞLU, Sevhan Müge
YÜKSELOĞLU
İletken Tekstil Yapılarına Genel Bir Bakış

09:00

İsmail YÜCE, S. Müge YÜKSELOĞLU, Suat CANOĞLU
Akıllı Tekstiller İçin Şekil Hafızalı Bitim Uygulamaları

09:15

Sinem BUDUN GÜLAS, Erkan İŞGÖREN, Metin YÜKSEK
Şekil Hafızalı Malzemelerin Genel Özellikleri ve Tekstil
Alanlarındaki Uygulamalarına Örnekler

09:30
09:45

Nihal SÖKMEN
Ekolojik Tekstil Lifleri
Nigar MERDAN, Bervan DEMİR, Seda SARGIN, Dilara ERCAN
Reyhan bitkisinden elde edilen doğal boya ile Boyanmış Ödemiş
İpeğinin Renk Özelliklerinin İncelenmesi

10:00 - 10:15 Kahve Molası/Coffee Break
TEKSTİL TARİHİ VE ARKEOLOJİSİ / TEXTILE HISTORY
AND ARCHAELOGY

TEKSTİL FONKSİYONELLİĞİ/TEXTILE FUNCTIONALITY
Oturum Başkanı/Chair Person: Metin YÜKSEK

Oturum Başkanı/Chair Person: FATMA BANU ÇAKAN
10:15

10:30

10:45

11:00

Sinem ERDOĞAN İŞKORKUTAN
1720 Şenliği’nde Devlet Erkanının ve Esnafın Sultana Hediye Ettiği
Kumaşlar Üzerine Düşünceler
Ahmet AYTAÇ
Başbakanlik Osmanli Arşivi’nde Yer Alan Kumaş ile Alakali BazI
Belgelere Dair
Ebru DIKMEN VAROL, Günay ATALAYER
Arkeoloji Müzelerinden Bir Kaçinda Teşhir Edilen Yontular
Üzerinden Bükülü Bez Değerlendirmeleri ve Günümüze
Göndermeler
İrem Arıkan Ekşi, Günay Atalayer, Şafak Akalın
Dokuma Kumaşta Estetiğin/Görselliğin Önemli Bir Aşaması “
LAMPAS” ın Üç Osmanlı Örneği Üzerinden Yapısal Bir
İncelenmesi

10:15

Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ, Nilgün ÖZDIL
Moisture Managament Properties of Woven Cotton
Fabrics

10:30

Fatma ÇİTOĞLU
Terlemenin Yünlü Giysilere Etkisi

10:45

Mehmet AKALIN, Cem ÖZAKHUN, Ahmet AKGÜL,
Meral. AKKAYA, Zafer ÖZOMAY
Denizli Kizilcabölük Dokumalarinda Isi Transferi İle
Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

11:00

Mehmet AKALIN, Nergis DEMİREL GÜLTEKİN, Cenkkut
GÜLTEKİN, Meral AKKAYA, Melis DURNA
Roselle (Hibiscus Sabdariffa) Bitkisi Ekstraktı İle Boyanmış
Pamuk Kumaşın Işık Haslığı Özelliğine C Vitamini Etkisinin
İncelenmesi

11:15 - 11:30 Kahve Molası/Coffee Break
YÖRESEL DOKUMA ÖRNEKLERI/EXAMPLES OF LOCAL
WOVEN FABRICS

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ/TEXTILE TECHNOLOGY
Oturum Başkanı/Chair Person: Suat CANOĞLU

Oturum Başkanı/Chair Person: : YÜKSEL ŞAHİN
11:30

Aysen SOYSALDI, Ebru ÇATALKAYA GÖK
Babadağ Bez Dokumalarının Bugünkü Durumu

11:30

11:45

Naile Rengin OYMAN, Kevser HIZ
Burdur İli Geleneksel Mekikli Dokumaları

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

Ayşegül KARAKELLE, Feryal SÖYLEMEZOĞLU, Zeynep
ERDOĞAN
Hatay’da Sürdürülebilir Bir Proje: “İpekböceği Yetiştiriciliği
Ve Buna Bağlı İpek Ürünlerin Geliştirilmesi Ve
Yaygınlaştırılması”
Hafize Melek HIDAYETOĞLU
Konya - Bozkır’da Depme Kumaş Ustası
Gözde BURSALIGIL
Sıfır Atık Giysi Uygulamasında Şilebezi Kullanımı

12:00

12:15

12:30

Derya Saltık, Vedat Özyazgan, Erkan İŞGÖREN, Metin
YÜKSEK
% 100 Pamukdan Üretilmiş Örme Kumaşlarda Yeni Nesil
Reaktif Boyarmaddelerin Tasarruf Etkisi
Lale MEYANCI ÖZER, Recep Karadağ, Emine Torgan
Investigation of Colourimetric And Fastness Properties
of Silk Fabrics Dyed with Natural Dye Plant (Helichrysum
Arenarium).
Özdemir AY, Orçun BİLGİN
Dijital Baskıda Kullanılan Boyarmaddeye Apre Kimyasalı
İlavesinin Çeşitli Kumaş Kalite Parametrelerine Etkisi
Damla KOC, S. Muge YUKSELOGLU, Suat CANOGLU
Woolen Felt Textiles
Erkan İŞGÖREN, Nuriye İŞGÖREN, Demet ÖZNAZ,
Necla TEKTAŞ, Candan AYLA
Tekstil İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Kriterleri
Açısından Değerlendirilmesi

Sinem BUDUN GÜLAS, Metin YÜKSEK, Nihal BOLKOL
Asirlar Öncesinden Bir Miras: Keşan (Çeşan) Bezi

13:00 -14:00 Öğlen Yemeği/Lunch
YÖRESEL DOKUMACILIĞIN DURUMU/CURRENT
SITUATION OF LOCAL WEAVING
Oturum Başkanı/Chair Person: NURAY ER BIYIKLI
14:00
14:15
14:30

14:45

15:00

Neslihan YAŞAR , Gülcan BATUR
Ödemiş Yöresi İpekli Dokumacılığın Günümüzdeki Durumu
Özge USLUCA, Handan DEMIR, Yelda GEZICIOĞLU
Mezitli El Dokumacılığı
Fatma ENGIN ALPAT
Adana İli Karaisalı Yöresi Dokumaları Ve 2016 Yılı İtibarıyla
Günümüzdeki Durumu
Miyase ÇAĞDAŞ, Türkan KAYSER
Konya El Dokuması Yatak Çarşaflarının Kumaş Ve
Süsleme Özelliklerinin İncelenmesi
Büşra BALOTA, Günay ATALAYER
Karadağ’dan Geleneksel Bir Karşılama ‘DobrodoleMahrama ve Pojas’

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİMİ/TEXTILE TECHNOLOGY
Oturum Başkanı/Chair Person: Fatma ÇİTOĞLU

14:00
14:15
14:30

14:45

15:00

Nuriye İŞGÖREN, Demet ÖZNAZ, Necla TEKTAŞ, Gülhan
BÜYÜKPEHLİVAN
Myo’larda Tekstil Eğitimi Veren Eğitimcilerinin Eğitim Ve
Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi

Sevhan Muge YUKSELOGLU, Suat Canoglu
Silk Degradation: The Advent of Proteomics
Arif Taner ÖZGÜNEY, Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ
Brushing: Its Effect On The Handle Properties Of Woven
Fabrics
Ferhat GÜNGÖR
Maut Yöntemi İle ‘Ayancık Keteni’nin Şap Mordanına
Göre Uygun Boyama Reçetesinin Belirlenmesi
Ferhat GÜNGÖR, Meral AKKAYA
Multi-Moora Yöntemi İle ‘Eflani Bezi’nin Uygun Mordan
Konsantrasyonu İçin Bir Uygulama

15:15 - 15:30 Kahve Molası/Coffee Break

YÖRESEL DOKUMA ÖRNEKLERI/EXAMPLES OF LOCAL
WOVEN FABRICS
Oturum Başkanı/Chair Person: CEMİLE TUNA
15:30

15:45

Meral AKAN, Selma DOĞAN
Rize Bezinin Bitkisel Boyalar İle Boyanmasından Elde
Edilen Renkler Ve Haslık Değerleri
B.Yeşim BÜYÜKAKINCI, Vedat ÖZYAZGAN, Ahmet
ÇIRKIN
Gaziantep Dokumacılığında Kutnu Kumaş

TEKSTİL TEKNOLOJİS VE EĞİTİMİ İ/TEXTILE TECHNOLOGY
Oturum Başkanı/Chair Person: Sevhan Müge YÜKSELOĞLU

15:30

15:45

16:00

Haluk DUGA, Nigar Merdan, Filiz Yıldız, Habip Dayıoğlu
Geleneksel Kibriscik Giysilerindeki Kumaşlarin Teknik
Özellikleri

16:00

16:15

Mehmet KILINÇ, Habip Dayıoglu , Nigar Merdan , Filiz Akın
Mengen Poğ Örtülerinde Kullanılan Kumaş ve Nakış
Özelliklerinin İncelenmesi

16:15

16:30

Ayşe UYGUR
Tiftik Lifinin Tarihsel Önemi ve Ankara Sofu

16:45

Vildan TOK DERECİ
Yöresel Dokumalarin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Eğitim
Modeli “Bezce 2016” Çalıştayı

16:30

M.Selçuk UZMANOĞLU
Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Memnuniyet Analizi:
Uzaktan Eğitim Öğrencileri Üzerine Araştırma
Ferhat GÜNGÖR
Moora Yöntemi İle ‘Bayburt Ehrami’nin Boyama
Reçetesinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama
Ferhat GÜNGÖR, Meral AKKAYA
‘Bayburt Yünü’ İçin Meyankökü İle Boyama Reçetesinin
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Karşilaştirmali
Seçim
Esra Yarar Abanoz, Mine Biret Tavman
Örmenin Gelişimi
Bekir ORAL, Erkan İŞGÖREN
6331 sayılı iş sağlı ve güvenliği kanunu sonrasında
Tekstil Sektöründeki İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının
Değerlendirilmesi

Çarşamba/Wednesday, March 23, 2016
Sultanahmet Campus
(Nihad Sayar Hall)
YÖRESEL DOKUMA ÖRNEKLERI/EXAMPLES OF LOCAL WOVEN FABRICS
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Ehram Dokumalarına Alternatif Bir Model Önerisi
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Comparıson Of The Try-Ons Of A Garment Produced From Rıze Fabrıc (Feretıko) In Actual And Vırtual Envıronments
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Türkan KAYSER, Miyase ÇAĞDAŞ
Antalya İli Finike İlçesi Geleneksel Kadin Göynekleri
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Geçmişte Anadolu’ya Doku ' Nan Bezler, Gelecekte Dünya Modasina Doku ' NmalI

12:15

Aisylu KALIMULLINA, Günay ATALAYER
Kazan Tatarlarında Milli Giyim Kuşam Anlayışı ve Kumaşlar Üzerine Bir Araştırma

13:00 Kapanış Seremonisi/Closing Ceremony
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“ Anadolu’da Yöresel bezlerin Tasarımcıyla Buluşması Üzerine
Deneysel Bir Yaklaşımın Değerlendirilmesi”
BEZCE 2016 “ANADOLU’YA DOKU n AN BEZLER”
ÇALIŞTAYI /SERGİSİ
28-29 Kasım 2015

/

21-30 MART 2016

Prof. Günay Atalayer

ÖZET
BEZCE yöresel bezlerle, sanatçı ve tasarımcının buluşması üzerine deneysel bir çalışmadır.
Sürdürülebilir bir anlayışla ele alınmıştır. Yöresel özelliklerin bilinmesi, özenle korunması ve uzmanlık
alanlarının yetki ve sorumluluklarına güvenle yaklaşılması öngörülmüştür.
BEZCE 2016 “Anadolu’ya Doku N an Bezler” etkinliği Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Tekstil Mühendislik bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları bölümünün öğretim
elemanlarınca gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin ana konusu “ANADOLU’YA DOKU N AN BEZLER” dir.
Etkinlik; ULUSLARARASI 7.TEKSTİL KONFERANSI; ULUSLARARASI TEKSTİL SANATI SERGİSİ ve
Yöresel Bezlerle Tasarım ÇALIŞTAY I ve ÇALIŞTAY SERGİSİ inden oluşmuştur.
Bezce 2016 “Anadolu’ya Doku N an Bezler” etkinliği ile - Köklü dokumacılık tarihi olan Anadolu’da,
bugüne ulaşan dokuma örneklerinin günümüz teknolojisi ile güncel kullanımda estetik bir anlayışla uygun
ve kalıcı biçimlere dönüşümü için- yerel üreticinin özendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, etkinlikte;
yerel dokumacılığın örneklerinin bilimsel bir veri tabanı oluşturabilmesi için uluslararası bir konferans;
yaşayan örneklerin Tekstil Tasarımcılar önderliğinde güncel tasarımlarının desteklenmesi için bir
çalıştay ve sergisi ve uluslararası tekstil sanatı sergisi programlanmış ve tüm çalışmaların bellekte
toplanması hedeflenmiştir.
Etkinlik kapsamında kullanılan yerel dokumaların ve üreticilerin tanıtımının sağlanması, üreticilere
güncel kullanım eşyaları oluşturma konusunda doğru örneklerin verilebildiği doğru kaynakların
sağlanması konusunda süreklilik esas alınmıştır.

1. YÖRESEL BEZLERLE BULUŞMA
Anadolu ya Doku n an Bezlerde Sanat ve Tasarım boyutu, iki görsel yaratıcılık etkinliğini kapsar. Yöresel
bezlerle buluşma bu iki eksen üzerinden gerçekleştirilmiştir.

1.1. Anadolu’ ya Doku N An Bezler Çalıştay ve Sergisi
Çalıştay, Denizli’den Siirt’e, Hatay’dan Sinop’a Anadolu’da yaşayan el dokumacılığı örneklerinin gün yüzüne
çıkarılması ve yöresel bezlerin geleneksel yapılarına müdahale etmeden çağdaş bir ürüne dönüştürme
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

I

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

sürecinde, üretici ile işbirliği yapılmasının hedeflendiği “YEREL BEZLER PROJESİ” olarak planlanmıştır.
Bu proje kapsamında yapılan atölye çalışmasının ürünleri olan yelek ve çanta tasarımları ile Çalıştay sergisi
oluşturulmuştur.

1.2. Uluslararası Tekstil Sanatı Sergisi
Arkeolojik bulgular Anadolu’da yaşamın günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önceden var olduğunu söylüyor.
Anadolu’da Toplumsal yaşamın hem çok eski bir başlangıca hem de sürekliliğe sahip olduğu kabul ediliyor.
Dokumacılık toplumsal yaşam ile paralel bir gelişim gösteriyor. Bu nedenle bugün sürmekte olan yerel
dokumacılık hem geleneksel bir özellik taşıyor hem de yöreye ait özgün bir kimliği var.
Bu bağlamda yerel dokumaları çağdaş bir yaratının ilk maddesi olarak kullanarak; görsel estetik konumuna bir
yeni özellik katmak; geleneksel bezi sanat amaçlı kullanarak gündeme gelmesini sağlamak; istihdam ve
sürdürülebilirlik için başka bir boyut getirmek hedeflenmiştir. Üretici çok farklı bir sanat nesnesine dönüşen
yerel bezinin / dokumasının (üretiminin) kazandığı görsellikten etkilenebilecek, yeni üretimleri böylece teknik,
estetik, yapısal farklılıklara daha özgün olarak dönüşebilecektir. Öte yandan; birçok sanatçının kullanılabilir
bir hammaddeyi fark etmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, ortaya çıkan sanat nesneleri güncel tasarım nesneleri
için esin kaynağı olabilecektir. Bütün bunların üretimin artmasında, istihdam sağlanmasında ve yerel
üretiminde sürdürülebilir yeni alanları gündeme getirmesinde katkısı olacağı öngörülmektedir. ”Unutulmuş
bezler, sanata dokunurken, sanatçının elleri de bu bezlerle Anadolu’ya dokunacaktır.”

1.3. Sergileme ve Bellek
Yelek ve çanta olarak düşünülen tüm üretimler; proje sürecini anlatan panolar ile birlikte 21 Mart ta “ Bezce
2016 ANADOLU’ YA DOKU n AN BEZLER - Uluslararası Tekstil Konferansı ve Uluslararası Tekstil
Sanatları Sergisi ve Çalıştay Sergisi kapsamında Sultanahmet Cumhuriyet Müzesi sergi salonlarında
sergilenmek üzere planlandı. Bugün bu sunum yapılırken sergi Cumhuriyet müzesi salonlarında saat 17 de
izleyici ile buluşmak üzere hazırlandı. Böylece Çalıştay sonuçları Uluslararası Tekstil Konferansında
sunulurken; tasarımlar ve sanatsal çalışmalar Uluslararası Tekstil bilim insanlarının, tekstil sanatçılarının ve
tüm bezce izleyicilerinin görüşüne açılarak yörelerimizin sembolü olan bezler gündeme taşındı.
Bezce katalog, yöre dokumacılarına örnek olmak üzere özellikle tasarım sürecini yansıtan görsel bir
düzenlemeyle hazırlanmıştır.

2. ÇALIŞTAY SÜRECİ:
Bezce 2016 Anadolu’ya doku N an bezler konulu Çalıştay Hazırlık-Tasarım ve Üretim olmak üzere 3 aşamada
planlandı. Tüm çalıştay süreci; Göztepe toplantıları- Yöre gezileri-Sultanahmet buluşması- Atölye –Sergi /
bölümlerinden oluştu.

2.1. Hazırlık
Bezce Çalıştay kurulu; Anadolu dokumacılığı ve dokuma bezler üzerine “Anadolu’ da yaşayan dokumacılık”
adlı ders kapsamda kullanılan özel arşivden seçilmiş belli örnekler üzerinden bir ön araştırma yaptı.1 Örnek
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yöreleri ve sembol bezleri seçti. Seçilen yörelerin valilikleri, belediye başkanlıkları, il-ilçe kültür müdürlükleri,
halk eğitim müdürlükleri, el sanatları merkezleri, dokumacı atölyeleri ve usta dokumacıları ile iletişim kuruldu.

Resim-1: Çalıştay Katılımcıları / 28-29 Kasım 2015 / Cumhuriyet Müzesi
Karşılıklı görüşmeler çerçevesinde planlanan yöresel ziyaretler yapıldı. Yörelerden Bez örnekleri alındı.
Çalıştay ekibinin yörelerde ki çalışması; ilgili birimler, yöre dokumacıları ya da destekçi yöre sanayicisi ya da
tekstil sektör temsilcileri tarafından desteklendi.

2.2. Tasarım
Yörelerden alınan bezler ve kumaş çeşitleri kataloğu ve bez örnekleri “bezce tasarım ekibi” tarafından
incelendi. Çeşitli açılardan seçimler yapıldı ve 3-4 toplantı yapılarak yöreler ve bezlerin hikayeleri konuşuldu,
bilgi paylaşımı yapıldı.
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Resim-2: Tasarımcılar bezleri inceliyor.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları bölümü
Her tasarımcı seçtiği bez ve yöresi üzerine araştırmalarında kendisini etkileyen olay, yer, belge ve her türlü
olgu içinden en etkilendiği kaynağı seçerek tasarım öyküsünü oluşturdu. Bu öykü üzerinden çizimler, doku
çalışmaları ve deneysel arayışlar süreci yaşandı.
Her Tasarımcının görsel sunum dosyasında toplanan çalışmalar, sözlü anlatım için düzenlendi. 28-29 Kasım
günlerinde; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden seçilmiş
29 kişilik bir grup ve tekstil tasarım öğretim elemanlarından oluşan Tasarım ekibinin ortak çalışması; özgün
öykülerini yaratan tasarımcılar tarafından, yöre temsilcileri önünde sunuldu.
Yöre temsilcileri ve tasarımcının buluştuğu Çalıştayın bu aşamasında; yaratıcılık süreci ve bezlerin öyküsü
buluşurken, dokumacı ile tasarımcı arasında somut bir iletişim ağı kuruldu. Bu aşamada, tasarımcılar kişisel
çizimlerinden hangisine yöneleceklerine karar verdiler ve dokumacılar tasarımlar için bezlerinin nasıl
çeşitlenebileceği üzerine önerilerde bulundular.
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Resim-3: Sultanahmet Çalıştay / Tasarım Öyküleri Sunumu

2.3.Üretim
Tasarımcılar, çizim seçkilerinden uygun buldukları, karar verdikleri bir ya da birkaç çizimi biçime
dönüştürmek, yelek ya da çanta üretimini gerçekleştirmek üzere atölyelere yöneldi. Bazı dokumacılar bu
aşamada tasarımcı ile birlikte çalışabildi. Bu nedenle yöreye gidebilen tasarımcılar üretimlerini (Rize, Trabzon,
Gaziantep, Ayancık, Eflani, Buldan gibi, ) yerinde ve dokumacısıyla birlikte üretirken, bir kısım tasarımcı
Marmara Üniversitesi atölyelerinde kendileri gerçekleştirdi. Bir diğer kısmı ise sektörde ki destek veren üretim
atölyelerinde üretti. Tasarımcı her durumda yelek ve çantaların üretim aşamasında yürütücü olarak süreci
paylaştı. Tasarım yönetimi, tasarım eleştirisi Giyim tasarımı öğretim elemanları tarafından yapıldı.

3. “ANADOLU’YA DOKU ”N” AN BEZLER” ÇALIŞTAYI/ KAPSAMI
ÇALIŞTAY - 2015 Mayıs - 2016 Mart sürecinde 4 aşamadan oluştu; bu kapsamda 14 yöre dokumacısının
yöresel bezlerinden, 29 tekstil tasarımcı tarafından tasarlanmış 54 yelek ve 11 çanta; 21 Mart 2016’ da
Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Yerleşkesi / Cumhuriyet Müzesinde 7. Uluslararası Tekstil Konferansı
sırasında sergilendi. Katalog; Çalıştayın, hazırlık, araştırma, esin, yaratıcılık, aşamalarıyla birlikte model
üretimlerinin de yer aldığı tasarım sürecini sunmaktadır. Çalıştay süreç olarak Anadolu gezileri, 28-29 Kasım
2015 Sultanahmet atölye buluşması ve 21 Mart 2016 Sultanahmet çalıştay sergisinden oluşmaktadır.
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Resim-4: Dokumacılar ve Tasarımcılar

3.1.“ANADOLU’YA DOKU ”N” AN BEZLER”
Anadolu’da yaşayan el dokumacılığının seçilmiş örnekler üzerinden, gündeme gelmesinin ve yöresel bezlerin
geleneksel yapılarına müdahale etmeden çağdaş bir ürüne dönüştürmesinin hedeflendiği; bu süreçte üretici ile
işbirliği yapılmasının öngörüldüğü “YEREL BEZLERLE TASARIM PROJESİ” olarak planlanan çalıştay
süreci Anadolu gezileri ile başlamıştır.
Süreç, seçilmiş yerel dokumacıların ürünleri ile bir tasarım ekibinin buluşması ve seçilmiş yerel dokumaları
ön planda tutan, giysi ve giysi tamamlayıcı nesne tasarlanmasını kapsar.
Bu doğrultuda, 2015 Mayıs – Aralık ayları arasında yöre araştırma gezileri gerçekleştirmiştir. Mayıs - Temmuz
ve Eylül – Ekim - Kasım ayları içinde seçilmiş bölgeler ziyaret edilmiştir. 14 yöre 2013 - 2015 yılları arasında
değişik zaman dilimlerinde ziyaret edilmiştir. Bölge gezileri, Denizli / Buldan, Siirt – Trabzon – Rize – Bayburt
– Sinop / Ayancık – Gaziantep – Burdur – Bursa / Keles – Hatay / Harbiye – Kastamonu / Tosya – Karabük /
Eflani –Zonguldak / Elpek – İzmir / Ödemiş olarak tamamlanmıştır.
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Resim-5: Çalıştay Sergisi / Yelekler

Resim-6: Çalıştay Sergisi / Çantalar
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Resim-7: Sanatsal Sergi alanından
Seçilen bezler ve üreticileri ile 28-29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Sultanahmet buluşması” ın da
Dokumacılar; tasarımcıların yaratma süreçleri üzerine yaptıkları görsel sunumları ilgi ile izlemiş,
tasarımcılarla dokumaların özellikleri ve yeniden üretimleri üzerine işbirliği yapılmıştır.
Aralık 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında tasarımlar
TASARIMCILARIN yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMA

ATÖLYELERİNDE

TASARLANAN ÜRÜNLER: Yelek ve çanta tasarımları olarak saptanmıştır.
Yöresel araştırmalar tasarımcıların bireysel değerlendirmeleri ile özgün ve bölgeye ait öykülere
dönüştürülmüştür. 54 adet yelek, 11 çanta tasarımı yapılmış, her tasarımın üreticisi, yöresi, bezin adı, malzeme
özellikleri ve tasarımcısının bilgilerinden oluşan özgün kimlik kartları ile sergilenmiştir.
Kullanılan Bez Adları: Kutnu, Ehram, Keles Bezi - Elmalı Öncek, Ayancık Keteni, Rize Bezi / Feretiko,
Makaslı Peştamal, Taraklı Kutnu, Hoşgör, Burdur Alacası, İbecik Dastarı, Tosya Kuşağı, Harbiye İpeklisi,
Bükülü Bez, Şalşapik(Gej), Eflani Bezi, Elpek Bezi, Boğmalı, Cember, Selalmaz, Sarı Kıvrak, Buldan İpeği,
Ödemiş İpeği, Harbiye İpeği, Buldan Bezi’ dır.

3.2.KATKIDA BULUNANLAR
Çalıştaya gerek kumaşlar için gerekse dokumacıların katılımını sağlayarak destek veren; Siirt Valiliğine, Siirt,
Kastamonu, Rize, Gaziantep, Bayburt, Sinop, Kültür Müdürlerine, Sinop, Eruh ve Tosya Kaymakamlarına,
Trabzon, Rize, Gaziantep, Buldan, Eflani, Keles, Tosya, Sinop Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerine, Buldan,
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Burdur Belediye Başkanlarına, Keles Belediye Başkan yardımcısına, Bezce çalıştay ekibi2 ve şahsım adına
teşekkürlerimi sunarım.
Projeye destekleri konusunda başta Sayın İsmail Gülle ve İTHİB yönetim kurulu, Buldanlı tekstilci Maba
tekstilden Sayın Adnan Bakkal olmak üzere; tüm emeği geçenleri kutluyorum. Sürdürülebilir bir yaratıcılıkla
üretime yön verecek bir girişimin gerçekleşmesine örnek olacak bu olgunun; tüm paylaşımcılarının katma
değerli üretim anlayışının yaygınlaşmasına somut katkıları olduğunu düşünüyor, teşekkür ediyorum.
Bu kapsamda Ayakkabı ve Saraciyeciler Derneği Başkanı Sayın Cemal Aydın’a ve çanta ustası Mehmet
ustaya, Şengül Çantadan, Metin ve Mesut Şengül’ e ve Mustafa Akyüz’e tasarımların bir bölümünün üretimine
katkıda bulundukları için teşekkür ederim.
Katalog çekimi tüm ekibin çalıştay tasarım yöneticileri ve Öğretim Görevlisi Mustafa Saktın ile
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kataloğu, Prof. Günay Atalayer, Öğr. Gör. Başak Özdemir ve ajans Brosgroup ile
tamamlanmıştır. Görsel düzenlemede de paylaşımlı anlayış sürdürülmüştür.

Resim-8: Bezce Çalıştay Kurulu Üyeleri

Çalıştay Kurulu: Prof. Günay Atalayer, Yrd. Doç. Vildan TOK DERECİ, Öğr. Gör. Başak ÖZDEMİR, Öğr. Gör.
İrem SABANUÇ GÖNÜL, Arş. Gör. Meral AKKAYA, Sy / Dr. İrem ARIKAN, Sy Tez Ebru DİKMEN Bezce
Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Mehmet AKALIN; Prof. İsmail USTA, Doç. Dr. Metin YÜKSEK, Yrd. Doç. Dr.
Erkan İŞGÖREN, Yrd. Doç. Vildan TOK DERECİ, Öğr. Gör. Başak ÖZDEMİR, Öğr. Gör. İrem SABANUÇ
GÖNÜL, Arş. Gör. Meral AKKAYA, Sy / Dr. İrem ARIKAN, Sy tez Ebru DİKMEN
2
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4. DEĞERLENDİRME
Çalıştayın süreci gözlendiğinde;
KAZANIMLAR: YÖRESEL ÜRETİCİ; TASARIMCI; EĞİTİM AÇISINDAN ortak ve farklı kazanımlar
olarak tanımlanabilir.

1-YÖRE İÇİN BEZCE 2016’ NİN ANLAMI
Dokumacı bezlerinin niteliğinin önemini ve farkını tartışmış, bunun bir tasarımcı gözü ile ne ifade ettiğini
izlemiştir.
Özgünlüğünün korunması gerektiğini kavramıştır.
Yeniyi kendi özellikleri içinde bulmanın yollarını düşünmek gerektiğini görmüştür.
Tasarımcı ile yeni bir oluşuma girmesi gerektiğini benimsemiştir.

2-TASARIMCI İÇİN BEZCE 2016’ NİN ANLAMI
Dayanışma ve üretimde paylaşımın gereği ve önemi konusunda deneyim kazanılmıştır.
Anadolu’nun yöresel bez zenginliği, her yörenin özelliği ve çeşitleri, hammadde ve desenlendirme farkları,
benzerliklerin sınırları, yöresel bezlerle çalışırken kaynak ve yaratma süreci için özgün öykülerin somut
örnekleri ve kişisel yaratma süreçleri özgün öyküler olarak tasarımının yaratma eylemini zenginleştirdiği
gözlenmiştir.
Yerel üretici ile doğrudan ilişki, bezleri inceleme, tarihsel özellikleri tanıma, üretim problemlerini görme,
çözüm üretme, sanatsal çalışmalar için hem düşünsel hem de malzeme desteği konusunda önemli bir kaynağın
fark edilmesi konusunda deneysel çalışma olanağı.

3-EĞİTİM İÇİN BEZCE 2016
SANAT ve TASARIM eğitimi açısından üretim ve eğitim işbirliğinin uyumlu bir biçimde sürdürüldüğü bir
çalıştayın örgütlenmesi, çok katılımlı ve değişkenleri olan bir ortaklıkta ve uzun süreli bir birliktelikte tüm
çıktıları öngörmek, sorunları çözmek, değişimleri hedeflere göre yeniden planlamak ve hedefe ulaşmaktır.
Tüm bunun öngörülebilen ve görülmeyen noktalarını projelendirmek çok önemli bir deneyim kazandırmıştır.
Öğretim yılı sürerken öğretim elemanlarının eğitim ve diğer yaşamları yanı sıra, üstelik kent dışı gidişler
planlanarak bu durumu paylaşımlı bir biçimde, konunun destek boyutu için girişimlerde bulunarak hem
sektörden, hem de yöre dokumacılarından ve yöre yönetimlerinden ayrıca yörenin kurumsal kimliklerinden
destek sağlamak ve çok katmanlı bir ilişkiler ağı konusunda bir ilk oluşum olarak örneklenebilir.
Tüm bunlar üretimin ne kadar çok paylaşımlı bir alan olduğu örneğini katılan öğrenciler açısından yaşayan ve
canlı tarih çalışması olarak; yaşayan müzecilik örneği için fikirler oluşturan; sahada interaktif bir ders olarak
değerlendirilmiştir. Tüm bunun çıktıları yerel ve özel, akademik ve güncel yazın ortamlarında paylaşılan ve
akademik yayınlara dönüşebilen, gelecek kuşaklara aktarılabilecek deneyimler oluşturmuştur. Şimdiden 6
akademik yayında değerlendirilmiştir. Çalışma sürdürülebilir bir proje olarak 2 yılda bir gerçekleştirilme
hedefine ulaştığında, tekstil sanat ve tasarım ortamı için önemli bir aşama olarak yerini alacaktır. Eğitim
açısından üzerinde irdeleme yapılabilecek, 16 alt başlık ta çalışma gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bunlar;
1- YÖRE GEZİLERİ- 14 YÖRE
2- USTA ÖĞRETİCİ - YÖRESEL DOKUMACI - GSF ÖĞR. ELEMANLARI / TASARIMCILAR
3- TASARIM TOPLANTILARI
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BEZLERİN SEÇİMİ TANINMASI
ARAŞTIRMA
ÇİZİM
28-29 KASIM -2015/ ÇALIŞTAY-ÇİZİM-FİKİRLER-ÖYKÜLERİN SUNUMU
DOKUMACILARIN DUYGULARI
KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER
BÖLGELERİN GÖRÜŞ VE SORULARI
ÇOKLU PAYLAŞIM
BEZCE KATILIMCILARI; Yöre Dokumacıları - Sanatsal Sergiye Katılanlar - Tekstil Konferansına
Katılanlar
BEZCE TASARIMCILARI
BEZCE KURUL ÜYELERİ
DESTEKÇİLER; ANA DESTEKÇİ VE DİĞERLERİ
KURUM -KURULUŞLAR VE DERNEKLER - KİŞİLER, olarak sayılabilir.

5. SONUÇ
Çalıştayın özgünlüğü aşamalar üzerinden irdelendiğinde dokumacılar, yöre üretimi, tasarımcılar, tasarım
eğitimi ve genel olarak tekstil dünyamıza katkıları görülmektedir.
Tasarım toplantıları, yerel üretimi ve ortak yaratma sürecini ve bölgesel öykülerin tasarımcılarca paylaşımını
sağlamıştır. 28-29 Kasım buluşması, tasarımcıların bu paylaşımlı yaratma sürecini dokumacılara görsel olarak
aktarmalarını ve üretici ile tasarımcı / sanatçı yaratıcı birlikteliğini sağlamıştır.
Çalıştay dokumacının kendini tasarımcılar ortamında ifade etmesini ürün üzerine tartışmayı sağlamıştır. Bu
görüşmeler tasarım öykülerinin bölgesel özelliklerini pekiştirmiş, yöresel esinlenmede çok özgün çıkışları
sağlamıştır. Bu açıdan dokumacı yöreler, tasarımcısı ile buluşuyor diye tanımlayabiliriz.
Dokumacılar tasarımcıya esin kaynağı olan üretimleri ve özgün bezleri ile katılım belgelerini alarak son
üründeki katılımlarını görsel olarak saptamışlardır. Bu üretici hakları ve tescil konusunda etik anlayışı
paylaşmayı sağlamıştır. Aynı şekilde tasarımcılarda belgelerini alarak ürünün hem dokuyucusu hem
tasarlayıcısı ve bölgesi ile saptanmış etiketlerini kesinleştirmiştir.
Son ürün olarak yelek ve çanta tasarım süreci başlarken, dokumalarda tasarımcı ile ortak yeni düzenlemeler,
bezlerin özgünlüğü bozulmadan gerçekleştirilmiştir. Bu yöre bezlerinde nitelikle çeşitlemeler için de yol
gösterici olmuştur.
Tasarım sürecinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü tekstil
tasarımcıları, zaman zaman yönlendiricileri ile hem tekil hem de grup buluşmaları yapmış ve paylaşımlı özgün
yaratma sürecini tamamlamışlardır.
Sonuç olarak; Bezce 2016 “Anadolu’ya DokuNan bezler”, Anadolu’ da ki yerel dokuma kumaş çeşidinin
kültürel bir miras olduğu bilinci ile disiplinler arası ve sürdürülebilir bir proje olarak gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın başka yöreler ve yöresel ürünlerle gelecek yıllarda sürdürülmesi ana hedefi ortaya konmuştur. Bu
konuda yöre dokumacıları paylaşımı sürdürme isteklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda yerel dokumacının
tasarım konusundaki farkındalığı gözlenmiş tasarımın önemi vurgulanmıştır.
Bezce’ nin; sanatsal bir bakışla, yöresel bezlerin güncel yaşama kazandırıldığı tasarımcı tavrının örneklerinden
birisi olarak tekstil yaratıcılık eğitiminde yerini alarak, sürmesini diliyorum.
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KUTNUCULUK ZANAATI:
YENİ YAKLAŞIMLAR VE CANLANDIRMALAR
Suhandan Özay DEMİRKAN*

Özet
Zanaatkârlık bir üretim yöntemi, toplumsal örgütlenme biçimi ve sembolizmin temel malzemesidir.
Bu sunum Gaziantep’te halen geleneksel tarzda yaşatılmaya çalışılan Kutnuculuk üzerinedir.
Gaziantep’in geçmişteki önemi; kutnu dokuma yöntemi ; zanaatın kültürlerde önemi ve geleneksel tekstil
sanatlarında sürdürülebilirlik konuları üzerine odaklanır.
Kutnu zanaatının yeniden canlanması için mahalli yönetim tarafından sürdürülen etkin girişimler bugün
en üst düzeye çıkmıştır. Bugüne kadar süre gelen bu uygulamaların önce ulusal sonra uluslararası
alanda farkındalığının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, uzun soluklu bir zanaat ortamı için öneri ve
yaklaşımlar konu kapsamındadır.
Kutnu kumaşın kullanıldığı aksesuar ve giyilebilir yeni tasarımlar görsellerle sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aintab, zanaat, kutnu, alaca kutnu, sürdürülebilirlik, gelenek

REVIVAL OF AN OLD CRAFT: KUTNU FABRİC AND NEW
APPROACHES
Abstract
Craftsmanship is a form of production, a form of social organization and also a material basis for
symbolism.
The paper aims to raise awareness of Kutnu Fabric Weaving, a traditional craft still practiced in
Gaziantep, South Anatolia. I shall focus on certain topics as importance of Gaziantep in the past; kutnu
fabric weaving; importance of crafts in cultures
Through this paper I would like to draw attention upon the important attempts made for the revival of
Kutnu fabric by the local government in Gaziantep. Also challenges and approaches for a durable,
sustainable craft medium will be the subject of the discussion.
New design possibilities as accessories and wearables using kutnu fabric will be visually presented..
Key Words: Aintab, kutnu, alaca kutnu, craft, sustainability, tradition
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GELENEKSEL KÜLTÜR VE ZANAATIN ÖNEMİ
Bu sunumun odak noktası Güney Doğu Anadolu’da, Gaziantep’teki son tutkulu ustalarla ayakta tutulmaya
çalışılan kutnuculuk’tur.
Bugün zanaat üzerine yapılan çalışmalar el becerisinin modern kültür içindeki durumu ve gerçekliğini
tanımlamak, ona hak ettiği yeri vermek üzerinedir. Ülkemizde de zanaat-hüner ilişkisi, geleneksel yapıların
korunmasında ve kültürel bir uygulama olarak modern kavramına karşı çıkarak varlığını sürdürmektedir.
Kültürler arası bir iletişim aracı olarak önemli rol üstlenen geleneksel kültür, yeri doldurulamaz bilgi
kaynağıdır. Kültür bir yandan yöresel ve bireysel kimliğin temeli, diğer yandan insanın geleceğini
kurmasındaki temel dayanaktır. Yani kültür, orijin, geçmiş, bugün ve geleceğin bütünüdür. Geleneksel kültür
ve ürünleri, kültürel bütünlüğün çok önemli bir bölümünü oluşturur.
Bugün pek çok kültürde olduğu gibi Anadolu geleneksel tekstil sanatı da sürdürülebilirlik çabaları ve
ekonomik büyüme arasında sıkışıp kalmıştır. Zanaatın ve zanaatkârların yaşamları, deneyimleri üzerine yeni
bir yaşam inşa edilir: araçların kullanımı, becerinin edinilmesi ve aktarılması, malzeme hakkında düşünceler
gibi kriterler ileriye dönük, ümit verici alternatif yollar sağlıyor. Zanaata odaklı merkezler ve artizanlar
günümüzde bölge ve yöreye sağladıkları turistik ve ekonomik katkıların yanında görsel olarak da değerdirler.
Zanaatkârlık bir üretim yöntemi, toplumsal örgütlenme biçimi ve sembolizmin temel malzemesidir.
Kültür dediğimiz bütün, sürekli gelişir, durağan değildir. Çağdaş düzenlemede özüne uygun olarak ayakta
kalabilmiş kültürlerin, kültür modellerinin, Gaziantep örneğinde olduğu gibi korunması gerekir.
Şimdi sorabiliriz: Antep’te 16. yy’den bugüne devam eden kutnuculuk mesleği sürdürülebilir bir kültür
modeli midir?
Peki sürdürülebilirlik terimi bu bağlamda bize ne ifade ediyor?
Kutnuculuk, yani kutnu kumaş dokumacılığı, kendi sürekliliğini sağlayabilmesi, devam ettirilebilmesi ve
uzun soluklu bir sisteme geçilmesinde desteklenmelidir.
Tekstil el sanatında işlerin esas niteliği sürdürülebilirlikleri ve uzun soluklu olmalarıdır. Güzelliğin söz
konusu olduğu bu ürünler bugün karşılaştığımız pek çok çevresel problemlerin de kaynağı olabilmektedir.
Ürünün kalitesini etkilemedikçe, perakende kültürel ürünler genelde ekonominin gelişimine katkıda
bulunurlar. Eskiden geleneksel teknik ve doğal boyamacılık kullanılarak yapılagelen tekstil üretimi ve el
dokumacılığı bugün kimyasal katkılarla yapılmaktadır. Bu ürünlerin sürdürülebilir ürün olmaları
sorgulanmağa başlanmıştır.
Bugün el üretimi ya da seri üretimde tekstil “daha iyi üretim” ve daha iyi ürün “kaynaklı çalışmalara
gidilmekte “slow textiles, “slow fashion” eğilimleri olarak dünya gündeminde yer almaktadır.
Çevre ve sürdürülebilirlik hakkındaki fikirlerin iletilmesinde bir vasıta olan zanaatın müthiş bir potansiyeli
vardır. Zanaat ile sürdürülebilir kalkınmayı birbirine bağlamak için hayal gücüne ve akademik, politik, halk
desteğine ihtiyaç vardır. Her alan kavramsal yorumları ile güçlü ve mantıklı bir temele dayanmaktadır.
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Zanaat ve sürdürülebilir kalkınma ortak bir zemini paylaşsalar da hali hazırda ancak hayali adalarda
varolabilirler.
Geçmişin mirası zanaat sektöründe bu bağ, sürdürülebilir kalkınma ile çağdaş zanaat arasındaki bağa kıyasla
daha belirgindir. Bir yapıtta yetenekler, teknik, kaynak yönetimi, belirli çevresel, sosyal ve kültürel
somutlaşma üzerine odaklanan zanaat, sürdürülebilir kalkınmanın kaygıları ile kolaylıkla bağdaşır. Zanaat,
çağdaş zanaata göre hisleri daha fazla açığa vurur ve kültürel açıdan kimliği daha fazla tanımlanabilir.

GEÇMİŞ’TE ANTEP VE KUTNUCULUK

Anadolu’nun her bölgesinde tekstillerin yöreye özgü üretildiği bilinmektedir. Tarihin ilk günlerinden bu yana
tekstil üretimi Anadolu ekonomisinde önemli bir rol oynamış, Roma ve Bizans dönemlerini takiben on
birinci yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu döneminde tekstil üretimi tasarım ve yapısal özellikleri itibariyle
dünya çapında üne kavuşmuştur.
Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep, Türkiye’nin ve dünyanın yaşayan en eski
kentlerindendir. Dülük Erken Tunç Çağından sonra sürekli bir yerleşim ve pazarlama yeri haline gelmiş,
Doğu ile Batı’yı dolayısıyla Asya ile Batı Akdeniz’i birbirine bağlayan İpek Yolu üzerinde olduğu için çok
gelişmiştir. Kuzey ve güney Asya şehirleri ile Doğu Akdeniz limanları arasında bağlayıcı önemli ticaret ağını
oluşturmuştur. Bu nedenle 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Osmanlı fetih döneminde ve sonrasında tekstiller
Anadolu’nun her yöresinde ticari amaçla üretilmiş ve önemli bir vergi kaynağı olarak rol oynamıştır. (1)
Gaziantep kumaş üretiminin Halep ile güçlü bağlantıları vardır. Urfa, Maraş ve Kilis de uluslararası tekstil
ticaret ağının birer parçasıydı. Her ne kadar Halep ipek ticaretinin merkezi olarak bilinse de, Bursa ipeği ve
İstanbul’daki saray atölyelerinin üretimi Batı Akdeniz pazarlarının gözbebeği idi.
Evliya Çelebi 1641-1671 yılları arasında iki defa geldiği Gaziantep ile ilgili izlenimlerini Seyahatname’sinde
‘dünyanın göz bebeği’ olarak dile getirmiş. Şehrin görkemli yapılarından, bolluk, verimlilik ve
zenginliğinden her yerde aranan eşyası ile ünlü, o zamanda farkını ortaya koyabilmiş bir şehir olarak
vurgulamıştır. (2) 1516 yılında Antep, Osmanlı yönetimine geçmiş, kent çok sayıda cami, han, hamam, ve
medrese türünden mimari yapıya kavuşmuştur. Osmanlı döneminde kent el sanatları üretimi ve ticareti
yönünden çok gelişmiştir.
Halk dilinde Gaziantep 1920’lere kadar Ayntap olarak bilinirdi. Ayıntap Farsça pınarı bol, Ayn Arapça göz,
tap ise pınar, yani pınarın gözü anlamına gelirdi. 1921’de Antep Savunmasından sonra, çıkarılan bir yasa ile
Antep’e Gazi ünvanı verilmiş ve bugünkü adına kavuşmuştur.
Antep’te deri üretimi, kumaş kadar önemli olmuş, kırmızı boyalı deri ve kumaş üretim merkezi olarak ün
yapmıştır. Ayrıca ticari bir ürün olarak kırmızı kök boya kullanımı ve şardonlaması, boyama endüstrisine
temel teşkil edecek boyuta ulaşmıştır. (3) Bugün de geleneksel çarık üretimi devam etmektedir. Güneydoğu
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Anadolu’dan gelen Türkmen göçerleri yün, deri ve koyun eti ticareti yapmak için mevsimsel olarak
hayvanlarını, yünlerini ve dokumalarını satmaya sürüleri ile onlar için önemli olan Gaziantep pazarlarına
gelirlerdi. Bölgede pamuk üretiminin yaygınlaşmasıyla pamuklu kumaş üretimi Halep ile rekabet edecek
duruma geldi. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında Antep, “alaca” olarak bilinen ipek ve pamuklu kumaş
üretiminde önemli bir yere gelmiştir.
Osmanlı üretim ve pazarlama yöntemleriyle özdeşleşen Kutnuculuk günümüze kadar varlığını korumuş nadir
geleneksel bir modeldir. Padişah kaftanlarında ve soyluların giysilerinde kullanıldığı için “saray kumaşı”
olarak adlandırılmıştır. Sonraları tüm halkın kumaşı olmuştur.
El tezgâhlarında dokunan ipekli kumaştır. Çözgüsü ipek, atkısı pamukludur. Geleneksel sistemlerle
dokunmuş bu kumaşlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’nin her yöresinde dokunmaktaydı.
Geleneksel kostümler için kullanılan Alaca ve Kutnu olarak bilinen kumaşlar, düz ipek dokuma, saten
dokuma, muare, çizgili, düz ve ikat desenli olarak dokunmaktadır. Alaca dokuma ve benzeri, daha ucuz olan
Medeniye, saten dokuma olan Kutnu gibi ipek çözgü ve pamuklu atkı ile dokunmuştur. Bu dokumalar on
altıncı yüzyılda Yakındoğu’da biliniyor ve kullanılıyordu.
16. Yüzyılda Halep pazarlarında son derece kaliteli Kahire kutnusuna talebin olduğu bilinmektedir. Bu
kumaş Kuzey Hindistan ve Pakistan’da maşru adıyla Müslümanlarca giyilmektedir. Hintli tarihçiler bu
dokumanın Hindistan’a Osmanlı döneminde Halep’ten geldiğini ileri sürmektedir. (4)
19. yüzyılın sonlarına kadar Antep’te ipek dokumacılığı fazla bir önem taşımamakla birlikte yüzyıl
sonlarında Antep’te tezgâh sayısı önemli ölçüde artış gösterdiği bilinmektedir. Urfa, Diyarbakır’dan ve
önemli ölçüde Halep’ten dokumacı zanaatkârlar alet ve meslekleriyle birlikte Antep’e göç ettiler.
Bölgede pamuk üretiminin yaygınlaşmasıyla pamuklu kumaş üretimi Halep ile rekabet edecek duruma geldi.
19. yüzyıl sonlarında Antep, “alaca” olarak bilinen ipek ve pamuklu kumaş üretiminde önemli bir yere
gelmişti.
Purchas’a göre, ipek böcekçiliği ve ipek dokuma sadece Halep’te değil 15. yüzyılın başlarına uzanan
dönemlerde Tarsus, Urfa, Diyarbakır’da yapılmakta idi. Bu dokumalar 16. yüzyılda Yakındoğu’da biliniyor
ve kullanılıyordu. 16. Yüzyılda Halep pazarlarında son derece kaliteli Kahire kutnusuna talebin olduğu
belirtilmektedir.(5)
16. yüzyıldan bu güne üretilen Kutnu kumaşların çözgüleri ipek, atkısı pamuktur. Biraz daha
ayrıntılandırmak gerekirse, kutnu kumaşların hammaddesi, çözgüsü kavak ağacı selülozundan elde edilen
floş ipek, atkısı pamuk ipliğidir. Bugün çözgülerde kavak ağacının selülozundan elde edilen parlak filoş ipek
Denizli, Bursa ve Hindistan’dan gelmektedir. Hatay‘ın saf ipeği de siparişe göre kullanılmaktadır. Yıllardır
çözgü boyama işlemi Boyacı Asker Hüseyin ve Parlak ve kaygan bir yapıya sahiptir. Bilinen altmışın
üzerinde geleneksel desen, bugün yüzün üzerinde, farklı bağlama teknikleri tel sayılarına göre değişen
desenlerde üretilmektedir. Bugünkü ustalara göre en büyük handikap kumaş eninin 50 cm olması ve
kullanımın kısıtlı olmasıdır.
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Günümüzde Gaziantep’te kutnuculuk halen aile mesleği olarak devam ettiriliyor. Nesilden nesile son
ustalarla ayakta duruyor. Dokuma imalatını yapan 4 atölye var. Arıl Köyünde 1, merkezde 4 atölye
bulunuyor. Tezgâh sayıları 10 motorlu, 2 tahta tezgah olup bu atölyelerde motorlu ya da armürlü tezgahlarda
kullanılmaktadır. Orijinali 50 cm enindeki kutnu kumaş farklı zanaatkârlar tarafından imece usulü
yapılagelmiştir. Daha sonra en 80 cm’ye de çıkmış ve şal boyutlarında dokunmuştur.
Kumaşlara, çözgü sayılarına göre değişik adlar verilmektedir. Bu dokumaların çizgili olanlarına meydaniye
deniyor. Çözgü teli 1600-2500 arası değişiyor.
Kutnu, atlas dokuma, ipek çözgü teli 4000’nin üzerinde oluyor.
Alaca, çözgü teli sayısı 2500-4500 arası değişiyor. Alaca genelde bağlamalı çözgüde kurgulanmış, ikat türü
dokumalardır. Genelde hepsinin çözgüleri floş ipek, atkıları pamuktur.
Kutnu kumaş üretiminin 5 safhası vardır ve her birinin ayrı ustası vardır. Önce bobin halinde olan ip, söküm
işlemine tabi tutularak çile haline getirilir. Söküm işlemi için yörede devre adı verilen dört köşeli dolaplar
kullanılarak çileye dönüşür. Çözgüler boyama işlemine yollanır. Boya maddesinin hazırlanması için büyük
bir kazana 800 litre kadar su konulur. Rengin tonuna, açıklık ve koyuluğuna göre 100 ile 300 gram arası
boyar madde ilave edilir.. Kazandan çıkartılarak sıkılan iplikler kurutulduktan sonra dokuma sırasında
kopmaması ve düzeltilmesi için mezekçilere gönderilir. Taharlama ya da taraktan geçirme işlemi iki farklı
gücü teliyle yapılır. Armürlü ve jakarlı tezgahlarda kullanılan gücü telleri; kamçılı tezgahlarda bugün de
tercih edilen ilmeleri pamuk ipliğinden olanlarıdır. Son işlem dokumacılıktır. Kutnu kumaş dokumaları
genellikle armürlü tezgahlarda, bazıları da jakarlı tezgahlarda dokunmasına karşılık Alacalar’ın ve
Meydaniyeler daha çok kamçılı el tezgahlarında dokunmaktadır.
Kutnu, ipek oldukça pahalı olduğundan, dünyada basma sanatı henüz yokken, ipeğin çeşitli boyalara
defalarca batırılarak kendine has renk ve motifler verilerek yapılan bir dokuma türüdür. Kutnu kumaşının
yapım aşamalarına kısaca göz atmak, emeğin gözler önüne serilmesi açısından önemlidir. Fakat kutnuyu,
zanaatkarının ağzından aktaralım:
Kutnu kumaşın orijinali 50 cm’dir. Daha sonra 80 cm’ye de çıkmış şal boyutlarına gelmiştir. Ancak
orijinali 50 cm’dir. Kenarına dokunduğunuzda göreceksiniz kendi ip dokusunda olduğu için orijinal
olanı anlayabilirsiniz. Çözmesi ipek, atkısı pamuk olan bir malzemedir. Tamamen sağlıklıdır. İpek
dediğimizde... ipek, dünyada kavak ağacının selülozundan yapılır ve ipek olarak kabul edilir. %85%90 kabul edilir. Kavak zaten oldukça sağlıklı bir ağaç onun selülozundan ipleşimi önemli. Kayısının
özüyle, sakızıyla ve reçinesi ile boyama aşamasından önce sertleştiriliyor. Kayısı hanımların
kırışıklıklarını gidermek için kullandıkları önemli bir malzemedir. Tene değen malzeme doğal bir ürün
oluyor. Kumaşın ham maddesinde zarar veren bir şey yok.
Kutnu ustası ve Bakırlı Çarşıda Yöresel Hediyelik Ürünler mağazası sahibi-Emre Latif’in verdiği bilgilere
göre bugün Antep’te:
Kutnu kumaş, kutnuculuk mesleği bugün bu adlar altında tanıtılıyor ve aranıyor. Aslında kutnu
geçmişinde düz dokunmuş kumaşa denirmiş. Sonra desen ve çözgü teline göre adlar almış. Kutnu,
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çözgüleri ipek, atkıları pamuk ipliğinden saten örgü ile dokunmuş, üzerinde çözgü yönünde, renkli
çözgüleri olan bir tür yarım ipekli kumaş, bir çeşit desenli atlastır.

MARKALAŞMA HEDEFLERİ – KUTNU ODAKLI PROJELER

Bugün Gaziantep’te kutnuculuğun yaşatılması üzerine çok başarılı ve ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Amaç
kutnunun var olan şekline yeni bir heyecan getirmek, markalaştırmak ve sürdürülebilir gelişimini
sağlamaktır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin tarafından “Kutnu Tanıtım” fikri bir Sosyal
Sorumluluk Projesi olarak başlatıldı. Projede kutnu kumaş dokumacılığının yanı sıra bakırcılık, sedef
kakmacılığı, Antep işi gibi yöreye özgü yaşayan zanaatları canlandırma hedefi güdülmektedir.
Ciddi bir PR çalışması sonucunda, 2014-2015’te Kutnu Yürütme Grubu, Üretim-Tasarım Grubu ve Tanıtım
Grubu adı altında ileri görüşlü, gönüllü meslek sahipleri ve atölyeleri olan çoğunlukla deneyimli
hanımlardan oluşan komisyonlar kuruldu. Bugün Jülide Konukoğlu başkanlığında yürütülen Sosyal
Sorumluluk Projesinin amacı markalaşmak, kutnunun tescilini almaktır. İleri aşamada sosyal örgütlerin
yerini, sanayi odası, ticaret odası, büyükşehir belediyesi gibi kurumların bir kooperatif kurarak belli bir
standartta kutnu üretilmesi amaçlanmaktadır.
Proje ile başlatılan Kutnu Tasarım Atölyesi’nde bir yıl gibi kısa bir zamanda kutnu kumaştan yapılan ürün
sayısı 4 kalemden 40’a yakın ürün kalemine çıkarılmış, bugün 70 çeşit ürün yapılmaktadır. Tasarım atölyesi,
konusunda deneyimli atölye şefi ve dört kişilik ekibi ile çalışmaktadır. Ustalardan sipariş verilerek hazır
alınan kumaşlar atölyede ürüne dönüştürülüp “Mağazada” satışa sunulmaktadır.
Kutnu kumaşın dokuma mantığı, doğası ve kutnu ustaları ile birlikte başlatılan ar-ge çalışmaları bugün
heyecanla yürütülmektedir. Bu proje ile kutnu ustalarının daha aranır hale geldiklerini söyleyebiliriz. Bu ve
bunun gibi projelerin zanaatkar üzerindeki motivasyonu zaten tartışılmaz. Daha çok kumaş ve sipariş üzerine
çalışılmaya başlandığını söylemek mümkün. Daha çok kumaş dokunuyor... Kısaca geleneksel desenler,
kutnu yapan atölyeler hayata dönmeye başlamıştır.
Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanarak
üniversiteye bir kutnu tezgâh hediye edilmesi örnek bir girişimdir. Bugün üniversitenin, Naci Topçuoğlu
Meslek Lisesi’nde kutnu kursları, staj maiyetinde düzenlenmekte ve Kutnucu Kasım Usta’nın oğlu
tarafından yürütülmektedir. Böylece kutnuculuk babadan oğula, yeni nesillere aktarılarak yaşatılmaya
çalışılmaktadır..

XVII
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EL SANATI İÇİN FARKLI YAKLAŞIMLAR:
SORUNLAR VE ÖNERİLER

Son ustaların yok olmaları, yeni nesillerin kentlere göçü, rekabete dayalı endüstriyel ürün üretimi ve maddi
kültürün önemsenmemesi bugün Anadolu’nun geleneksel tekstil sanatlarında da karşılaştığı bazı
problemlerdir.
Geleneksel kumaşlar, genelde kutnu gibi, saray kumaşları olarak ün yapmış olanlar folklorik kullanım amaçlı
düşünüldüğünden otantik kavramı altında bir handikabı da beraberinde getiriyor. Otantik ögeler, bir yandan
geçmişin izlerini taşıması bakımından değerlerini koruyorlar, diğer yandan modern yaşamda yerini tam
olarak bulamadığı için modern insanın ilgisini de çekemiyor. Kabul etmeliyiz ki geleneksel ve çağdaş
kumaşların yaratıcı tasarım kaynaklarına ihtiyaçları vardır.
Geleneksel el sanatlarının beğenilme ve kullanılma düzeyini yükseltmek, bu ürünlerin değer kazanmasını
sağlamak gerekir. Ürün yelpazelerinde yaratıcı ve çekici koleksiyonlara yer verildiğinde pazarda bir karşılık
bulması kaçınılmazdır.
Daha da önemlisi Gaziantepin kendi kimliğini temsil eden bu ürünleri benimsemesi, tanıtması ve kullanarak
yaygınlaştırması sağlanmalıdır.
Geleneksel kumaşlardan daha yaratıcı ürün tasarımları oluşturulmalıdır. Makro düzeyde, kültürel ürünlerin
markalaşması ülkenin dünya ortamında farkındalığının, tanınırlığının arttırılmasında da önemlidir.
Geleneksel tekstillerin, profillerini yansıtan web sayfalarına ve turizm acentalarınca desteklenen görsel
kimliğe ihtiyaçları vardır. Önemli merkezleri birbirine bağlamak için alt yapı olmadan gerçek bir turizm
olamaz. Turizmdeki gelişmeler ile el sanatları sektörünün büyümesi birbirini karşılıklı etkiler
Gaziantep’te başlatılan kamusal ve sosyal sorumluluk projeleri, Üniversite Belediye iş birliği,
akademisyenler ve tasarımcıların etkinlikleri zanaatın canlı tutulmasında önemli girişimlerdir.
Bir zanaatın yok olmaması için öncelikle zanaatkârların desteklenmesi gerekir.
Zanaatkârları desteklemek önemli ve ayrı bir konudur. Kültürel mirası günümüze taşıyan son ve değerli
ustaların çalışma ortamlarını, donanımlarını ve fiziksel şartlarını geliştirmek gerekir. Zanaatkâr
topluluklarının kaynaklara, kaliteli ham maddeye ihtiyaçları vardır. Pazarlara erişim olanakları da oldukça
önemlidir. Kutnu dokumacılığı farklı işlemleri üstlenen ustalarla kurgulanan paylaşımlı bir dokuma
yöntemidir. Kumaş süreci farklı ustalarca yapılan farklı işlemler sonunda dokumaya başlanır.
Yerel üreticinin yenilikçi yaklaşımlara ulaşabilmesinde know-how ya da danışmanlık hizmetlere ihtiyacı
vardır.
Zanaatkârlar (ustalar) merkezlerce organize edilen eğitim kursları, atölye çalışmaları, yaz okulları gibi eğitici
aktivitelere teşvik edilmeli ve eşzamanlı birikim ve uzmanlıklarını kurslarda aktarabilmelidir.
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Turizmin gelişmesi el zanaatlarının gelişimi için her ne kadar anahtar bir faktör olsa da bu konu sıklıkla göz
ardı ediliyor. Oysa kültür ürünlerin markalaşması dünya ortamında Türkiye’nin prestiji bağlamında da son
derece önemlidir.
Gaziantep’te bulunan önemli müzelerde bu ürünlerin satışı kültür mirasının en güzel tanıtımıdır. Müzelerde
satış noktaları, workshop merkezleri, yaz okulları, ücretsiz eğitim kursları, pazarlara ve dükkânlara erişim,
sürdürülebilir ve akıllı büyüme için yaygın fikirlerdir.
Peki, bugünkü modern ortamda geleneksel kültür ve el sanatı ürünlerin sürdürülebilirlik politikası nasıl
olmalı? Şimdi bu sorunun yanıtlarını aramalıyız. Zanaatkârlar (ustalar) merkezlerce organize edilen eğitim
kursları, atölye çalışmaları, yaz okulları gibi eğitici aktivitelere teşvik edilmeli, eşzamanlı birikim ve
uzmanlıklarını kurslarda aktarabilmeleridir.
Sorun şudur: geleneksel yapıyı yozlaştırmadan nasıl yeniden yaratacağız.
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NİKFER BEZİ
Geçmişten Günümüze Durum Analizi, Geliştirilip Yaşatılmasına
İlişkin Çözüm Önerileri
Nesrin Önlü1
Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi,İzmir,Türkiye

Özet
Nikfer Bezi üretilmeye başlandığı varsayılan 1300 lü yıllardan bu zamana kadar 700 yıllık geçmişiyle
Ege Bölgesi’nde günümüze kadar gelmeyi başarmış el dokuma ürünlerinden bir tanesidir. Bu gün hala,
Tavas’ın Nikfer Beldesi’nde geleneksel usullerle ahşap el dokuma tezgahlarında dokunan nadir
geleneksel dokumalardan olan Nikfer Bezi, birkaç kadın dokumacının çabalarıyla varlığını sürdürmeye
çalışmaktadır. Denizli’den sağlanan pamuk elyafının elde eğrilmesiyle elde edilen ipliklerle dokunan
bezin ıslandıkça sağlamlığının arttığını söyleyen kadın dokumacılar, Nikfer Bezi’nden geçmişte
damatlık elbisenin yanı sıra, zeytin sıkmak, zeytin taşımak amaçlı çuvallardan, gemilerin yelkenlerine
kadar pek çok ürün yapıldığını dile getirmektedirler. Asıl kullanımı bel kuşağı olan Nikfer Bezi, bugün
Nikferli girişimci Ali Apalı tarafından günümüz koşullarına uygun, kullanımı kolay bir bel kuşağı haline
getirilmiştir. Bu bildiri’de, son yıllarda üretilme kalitesinde farklılıklar gözlemlenen Nikfer Bezi’nin,
2008 yılında beldeye yapılan ilk araştırma gezisinden bugüne kadar geçen yedi yıllık süreçte, 2008 yılı
öncesine de göndermeler yapılarak, üretim yöntemleri, kullanılan hammadde ve iplik haline getirilmesi,
kumaşın eni, boyu ve sıklığı, gramajı, kullanım alanındaki değişimler ele alınarak, 2016 yılına kadar
Nikfer Bezi’ne yönelik yapılmış çalışmaların neler olduğunu da içeren bir durum analizi yapılacak,
Nikfer Bezi’nin kalitesi ve kullanım alanlarındaki değişimin nedenleri üzerinde durulacak, geliştirilip,
yaşatılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler:Nikfer Bezi, Dokuma,Düzgünsüz Nopeli İplik,Pamuk İpliği

1.GİRİŞ
Ulaşılabilen kaynaklarda, Nikfer'e gelen ilk Türklerin kökeninin Türkmenistan'daki yörüklere dayandığı
belirtilmektedir. Hicret' in 350 – 400 yıllarında (MS. 970 – 1020) Hazar-Azeri yörelerinden göç ederek,
Bağdat yakınlarına yerleştikleri ifade edilen Türkmenistan yörüklerinin mezhep çatışmalarının getirdiği
huzursuz ortamdan bunalarak şimdiki Milas ve Barza Ovası arasındaki bölgeye gelmiş oldukları ileri
sürülmektedir. Kışın ılık olduğu için Muğla Milas Beçin Köyü civarında, yazın serin olması nedeniyle Barza
Ovası, yani şimdiki Nikfer'in kurulu olduğu ovada konaklayan Nikfer’in ilk halkları olan Türkmenler, Timur
Devleti'nin Milas'ı geçici bir süre ele geçirmesiyle tamamen Barza Ovası'nda yurt edinmişlerdir.
Nikfer’in adına yönelik ise farklı rivayetler ileri sürülmektedir. Rivayetlerden bir tanesi Barza Ovası’nın o
dönemdeki sahibi olan Niki adındaki Rum çiftlik sahibinin ismine itafendir. Türkmen yörükleri, Niki'nin
çiftliği etrafında toplanmış ve bir köy oluşturmuştur. Nikfer'in isminin de bu Niki adlı Rum'dan geldiği
söylenmektedir. Muzaffer anlamına gelen Nikêphoros o dönem Rumca yaygın bir kişi adıdır.
Bir diğer rivayete göre Nikfer ismini o dönem kabile başkanı olan Şeyhoğlu vermiştir. Şeyhoğlu; iyi
anlamına gelen Farsça kökenli Nik ismi ile, Arapça kökenli olan ve ışık anlamına gelen Fer ismini
birleştirerek köye Nikfer demiştir.
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Niki'feros ya da Nikfer adı verilen bu köy zamanla gelişmiş, günümüzde bir ilçeye yakın hâle gelmiştir. Şu
an Nikfer’in nüfusu 5000 civarındadır.
Kasabasının adı 1961 yılında Konak olarak değiştirilmiştir. Fakat uzun yıllar Nikfer adıyla anıldığı için
Nikfer’e ismi geri iade edilmiştir.
Ulaşılabilen kaynaklardan, Nikfer halkının geçim kaynaklarının başında hayvancılık geldiği anlaşılmaktadır.
Yerleşik hayata geçene kadar, Yurt adını verdikleri çadırlarında kullandıkları tekstil ürünlerini ve giyimlerini
hayvanlarının yün, yapağı ve kıllarından sağladıkları elde edilen diğer bilgilerdendir. Dokumalarını
yanlarında gezdirdikleri, her yere kolayca kurulabilen tezgâhlarda dokuyan Nikferli Türkmenler dokudukları
kolan dokumaların ise, kıldan olanlarını hayvanlarında, yünden olanlarını da kendi giysilerinde kullandıkları
ulaşılabilen kaynaklarda ve yöre halkının dile getirdiği bilgiler arasındadır.
Ticaret ve dokumacılıkla geçimini sürdüren belde, sözünü edeceğimiz Nikfer beziyle ünlenen bir beldedir.
Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın, Rodos seferine giderken buradan geçerek kaftanı için
Nikfer bezi aldığı söylenceler arasında yer almaktadır. (1). Diğer bir söylenceye göre ise, 1521 yılında
Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine giderken YORAN yaylalarında üç gün dinlenir. Alman Boğazından
geçerken Nikfer halkı kendisini karşılar. Dokudukları gömleklerden armağan ederler. Bir diğer söylence de,
yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Nikfer Bezi’nin yelken bezi olarak kullanıldığına dairdir.
Kayıtlarda yer alan bilgilerde Tavas’ta toprağın kumlu ve taşlı nedeniyle tarımın yapılamadığı, halkın
dokumacılıkla geçindiği belirtilmektedir. Bir başka kaynakta ise toprağın tarım için elverişli olduğu,
özellikle taneli bitkiler yetiştirildiği belirtilmiştir.
Pamuk ipliğinden üretilen bezlerin yörede kilo üzerinden dokunduğu, haftada 40 balya mal islendiği bir
diğer bilgidir. Bu malların on balyası Nikfer Köyü’nde üretilmektedir(1balya=450 metre karedir). Tavas’ta
çoğunlukla beyaz astar, kaput bezi dokunurken, Nikfer köyünde halk el bükmesi pamuk ipligi yapardı ve
halen de yapmaya devam etmektedir. Pamuk ipliginin en kıt oldugu Harp yıllarında bile Nikfer’de haftada 3
ton iplik eğrilmistir (2) .

2. 2008- 2016 YILLARI ARASINDA NİKFER BEZİ ÜRETİMİ
Nikfer Bezi atkısı ve çözgüsü pamuk olan bir bezdir. Günümüzde dokunan haliyle, Nikfer Bezi’nin çözgüsü
fabrikada üretilen bükümlü pamuk ipliği, atkısı ise Denizli’den alınan pamuk elyafının elde bükülmesiyle
elde edilen düzgünsüz/nopeli pamuk ipliğidir. Enleri 45 ila 50 cm arasında değişim göstermektedir. Örgüsü
bezayağı olan kumaşın çözgü sıklığı 12-20 tel/cm arasında farklılık gösterirken, atkı sıklığı 8-10 tel/cm
arasında değişmektedir.
2008 yılında beldeye yapılan ilk araştırma gezisinde, 65 yaşındaki Hatiçe Şeşen ile yapılan görüşmede,
Şeşen, Nikfer Bezi’nin çözgü ipliğini Denizli’den hazır aldıklarını, haşıllarını kendileri yaparak, çözgüyü
kendilerinin hazırladığını belirtmiştir (resim 1).
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Resim 2: Nikfer Bezi /Hatice Şeşen, 2008
Malzeme:Pamuk ipliği
En:50 cm
Çözgü Sıklığı:12 tel/cm
Atkısı Sıklığı:8 tel/cm

Atkı ipliğini ise, yine Denizli’den aldıkları pamuk elyafını elde eğirerek hazırladıklarını söylemiştir.1970 den
önce çözgü ipliklerini de kendilerinin hazırladığını ifade eden Şeşen, çözgü ipliğini 1970 yılından sonra hazır
aldıklarını dile getirmiştir(resim 2a, 2 b, ).

Resim 1 a:Hatice Şeşen
2008,Nikfer,Denizli
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Resim 1 b:Hatice Şeşen
2008,Nikfer,Denizli

2008 yılında ortalama 20 kişinin Nikfer Bezi dokuduğu beldede 2016 yılı Ocak ayı itibariyle bu sayı dört
kadın dokumacıya inmiştir. Hatice Şeşen, beldede 50 yaş altında Nikfer Bezi dokumasını bilen kimse
olmadığını, dokuma yapan son ustalar da gittiğinde Nikfer Bezi’nin unutulup gideceğini dile getirmiştir.
İplik eğrildikten sonra mekik haline getirme işlemine ‘sırçan’ adının verildiğini belirten Hatice Şeşen,
sırçanın mekik şekline getirilmiş eğrilmiş pamuk ipliği olduğunu söylemiştir. Pamuk elyafının atılmış haline
de ‘atılmış malıç’ dediklerini belirten Şeşen, Nikfer Bezi’nin çoğunlukla bel kuşağı olarak kullanıldığını
ifade etmiştir. Nikfer Bezi’nden kuşağın yanı sıra, erkek ve kadın iç çamaşırı, pantolon, şalvar da yapıldığını,
yaygı olarak ve de zeytinyağ sıkma amaçlı da kullanıldığını dile getirmiştir. Enleri 50 cm olan Nikfer
Bezi’nin daha önceki yıllarda 60-70 cm arasında dokunduğunu söyleyen Şeşen, bezayağı örgüsü olan
kumaşın eninin daralmaması için cımbar yaptıklarını belirtmiştir (resim 3).

Resim 3: Nikfer El Dokuma Tezgahı/Nikfer Bezi
2008,Nikfer

2008 yılı araştırmasına göre, kumaş metre yerine kilo ile dokunmaktadır ve kumaşın ağırlığı 1700- 1800 gr
arasında değişim göstermektedir. Bu da 5-6 metreye karşılık gelmektedir. Fakat, dokumaların boyu artık 5
metrenin altına düşmüştür. 2008 yılında kumaşın topunun 20-35 lira arasında satıldığı belirtilmiştir. Zaman
zaman Nikfer Bezi’nin farklı renklerde boyanıp, renkli olarak kullanıldığı da verilen bilgiler arasındadır.
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2 Ocak 2016 tarihinde beldeye yapılan araştırma gezisinde, Kızılcabölüklü dokuma ustası Ömer Kartoğlan’ın
yine Tavas’da dokumacılık yapan oğlu Halil İbrahim Kartoğlan’ın yönlendirmesiyle, 1965 doğumlu, 51
kantar ve otel işi ile uğraştığını ifade eden Ramazan Sinkil önderliğinde Ali Apalı, annesi Ümmühan
Apalı,Ümmühan Kusanç, ,Emine Türkeli, Ayşe İçlik ile görüşülmüş,Ümmühan Sözen’in evde olmaması
nedeniyle sadece dokuduğu Nikfer Bezlerinden örnek alınmıştır. 2008 yılında görüşme yapılan Hatice
Şeşen’in ise artık hayatta olmadığı öğrenilmiştir.
2 Ocak 2016 tarihi itibariyle, 2008 yılına oranla Nikfer Bezi dokuyan kişi sayısında azalma olduğu tespit
edilmiştir. 2008 yılında sayı 20 civarında iken, 2016 yılında bu sayı dörde inmiştir. Beldede sadece dört
kadın dokumacı Nikfer Bezi dokumaktadır. Dokumacı kadınların yaşları da 64 ila 80 arasında değişmektedir.
2008 yılındaki ilk araştırma gezisinde ziyaret edilen Hatice Şeşen’in ifade ettiği,’50 yaşın altıdakiler bez
dokumayı bilmez’ sözünü doğrulamaktadır.
1961 doğumlu, 55 yaşındaki Tuhafiyeci Ali Apalı’dan edinilen bilgilere göre, 2008 yılından günümüze kadar
olan süreçte, Nikfer’de üretimin giderek azaldığını, evlerde dokuma tezgahlarının kurulu olmasına karşılık
beldede yaklaşık 4 tane ahşap el dokuma tezgahında Nikfer Bezi dokunduğunu ifade etmiştir . Tezgahların
tarak eni 55 cm iken, dokunan kumaş eni 40-55 cm arasında değişim göstermektedir. Geçmişte Nikfer Bezi
bele dolama usulüyle kuşak olarak kullanılırken, bugün ise annesi Ümmühan Apalı’nın dokuduğu Nikfer
Bezi, Ali Apalı tarafından son derece işlevsel bir bel kuşağı formuna dönüştürülmüştür(resim 4).

Resim 4: Nikfer Bel Kuşağı ,2016
Ali Apalı, Nikfer

1950 doğumlu, 50 yaşındaki Hikmet İçlik, Nikfer Bezi’nin aynı zamanda zeytin ağacının altına serilerek
zeytin silkeleme amaçlı da kullanıldığını dile getirmiştir.
76 yağındaki Ümmühan Apalı, beş yaşında pamuğu eğirip iplik yapmayı öğrendiğini, halen Nikfer Bezi ve
beldede dokunan diğer bezleri dokumaya devam ettiğini belirtmiştir. Beldede kış aylarında havanın soğuk
olması ve sipariş üzerine çalışmaları nedeniyle Nikfer Bezi üretiminin Bahar aylarında başladığını ifade
etmiştir(resim 5). 1970lerden önce damatlık olarak dokunup, dikilen bezden pantolon, ceket de yapıldığı
vurgulanmıştır.
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Resim 5: Ümmühan Apalı, 2016/Nikfer

Resim 6: Çıkrık, Çile Kasnağı, 2016/Nikfer

Ümmühan Apalı’nın dokuduğu Nikfer Bezlerinden alınan üç bez farklı zamanlarda dokunmuştur. Ortalama
30 yıllık olan bez diğer iki bezden çok daha ince, kaliteli ve temiz bir işçiliğe sahiptir (resim 7). Kumaşın eni
46,5 cm dir. Çözgü sıklığı 12 tel/cm, atkısı ise 8 tel/cm dir. Örgüsü bezayağı olan kumaşın çözgü iplikleri
tarak dişinden tek tek geçirilmiştir. Elde bükülmüş düzgünsüz atlı ipliği son derece muntazamdır ve
günümüzde eğrilen ipliklerden çok daha incedir. Çözgü ipliği de çok ince, çok katlı ve bükümlü olup,
günümüz örneklerinden daha incedir. Çözgü ipliği ile atkı ipliğinin renkleri birbiriyle aynıdır ve her ikisi de
ham, doğal pamuk rengindedir. Kumaş gramajı olarak da günümüzde dokunanlardan çok daha hafif olup,
geçmişte kumaşın çok daha ince ve hafif gramajlı dokunmuş olabileceği düşüncesine sebep olmaktadır.
Çünkü yaklaşık 30 yıl önce dokunan bu kumaş, çok daha incelerinin dokunmuş olabileceği düşüncesiyle
erkek takım elbise ve kadın giysisi dokunduğunu doğrular niteliktedir.

Resim 7: Ümmühan Apalı’nın yaklaşık 30 yıl önce dokuduğu Nikfer Bezi
2016,Nikfer
Malzeme:Pamuk ipliği
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En:46,5 cm
Çözgü Sıklığı:12 tel/cm
Atkısı Sıklığı:8 tel/cm

Ümmühan Apalı tarafından 2010 yılında dokunmuş olan ikinci kumaşın eni 52,5 cm dir. Çözgü sıklığı 20
tel’cm, atkı sıklığı 10 tel/cm dir (resim 8). Çözgünün sık olma sebebi taraktan çift geçirilmiş olmasıdır.
Çözgü ipliği ilk kumaşa göre daha az bükümlüdür ve daha kalındır. Atkı ipliği yine elde bükülmüş
düzgünsüz pamuk ipliğidir.30 yıl önce dokunan kumaşa oranla iplik daha kalın bükülmüştür. Kumaşın
gramajı da daha ağırdır ve kumaş sık dokuludur.
Ümmühan Apalı tarafından dokunan üçüncü bez 53 cm enindedir. Çözgü sıklığı 18 tel/cm olan bezin atkı
sıklığı 8 tel/cm dir.Çözgü ipiği atkı ipliği ile aynı renkte,az bükümlü bir ipliktir ve taraktan çift
geçirilmiştir.Atkı ipliği elde eğrilmiş, düzgünsüz, nopeli bir ipliktir ve ilk iki kumaşın ipliğinden daha kalın
ve kabadır. Kumaş da daha kalın ve ağır gramajlıdır.
Ümmühan Apalı tarfından farklı zamanlarda dokunmuş Nikfer Bezlerinin üçünün de iplik incelikleri,
kalınlıkları, atkı ipliğinin eğrilme biçimleri, kumaş sıklığı, dokusu, gramajı açısından birbirlerinden farklı
kalitelerde olduğu gözlenmiştir.
1937 doğumlu, 79 Yaşındaki Emine Türkeli ile yapılan görüşmede Emine Türkeli en son 2015 yılı bahar
aylarında Nikfer Bezi dokuduğunu belirtmiştir. Pamuğu Denizli’den aldığını belirten Türkeli, pamuğu 200
yıllık çıkrığında el ile eğirdiğini söylemiştir (resim 9). Geçmiş dönemlerde Nikfer Bezi’nden kadınların
elbise, erkeklerin takım elbise/ceket, pantolon, kefen, minder yapıldığını söyleyen Emine Türkeli, bugün
beldede çoğunlukla bel kuşağı yapıldığını, ya da sipariş üzerine ürettiklerini, evlerde minder yapımında
kullanılmaya devam edildiğini belirtmiştir.

Resim 9: Emine Türkeli’nin 2010 yılında dokuduğu Nikfer Bezi
Malzeme:Pamuk ipliği
En:52 cm
Çözgü Sıklığı:12 tel/cm
Atkısı Sıklığı:8 tel/cm
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Resim 10:Emine Türkeli
2016,Nikfer

Emine Türkeli’nin dokuduğu Nikfer Bezi’nin eni 52 cm dir. Çözgüsü 12 tel/cm, atkısı 8 tel/cm dir.2015
yılında dokunmuş olan bezin çözgüsü beyaz renkli, ince, bükümlü pamuk ipliğidir.Kumaşın dokusu kalın ve
kabadır.Çözgü ipliğinin beyaz olması kumaşın renginde beyazlıklara neden olmuştur. Atkı ipliği elde
bükülmüş, düzgünsüz, nopeli pamuk ipliğidir fakat, elyaf çok kirli olduğundan, kirlilik eğrilen ipliğe de
yansımış ve kumaşın görüntüsü kirli bir görünüme bürünmüştür.
64 yaşındaki Hatice İslik, yakın bir zamanda Nikfer Bezi dokumayı bırakıp 10-15 yıldır kilim dokuduğunu,
kendisiyle birlikte Nikfer Bezini 1975 den 1990lı yıllara kadar annesi ve ablasının da dokuduğunu
söylemiştir.
80 yaşındaki Ümmühan Kusanç, çocukluğunda ana geçim kaynaklarının Nikfer Bezi olduğunu belirtmiştir.
Nikfer Bezi’nden geçmişte keseler dikilip, elde ya da makinede zeytin sıkıldığını söyleyen Kusanç, kendi
ihtiyaçları için pijama, pantolon yaptıklarını, geri kalanını da para kazanmak amacıyla sattıklarını
söylemiştir. Kusanç’ın dokuduğu 20105 yılına ait Nikfer Bezi’nin ilki 50 cm endedir. Çözgü sıklığı 18 tel/cm
olup, atkı sıklığı 8 tel/cm dir(Resim 11). Çözgü ipliği ham renkte, iki kat, bükümlü pamuk ipliği olan bezin
atkı ipliği ham renkte pamuk elyafından elde bükülmüş, düzgünsüz, nopeli pamuk ipliğidir. Çözgü ipliği
taraktan çift geçirilmiştir. Ümmühan Kusanç tarafından 2010 yılında dokunmuş ikinci bez 52 cm enindedir.
Çözgü sıklığı 20 tel/cm olan bezin atkı sıklığı 9 tel/cm dir. Çözgü ipliği fabrikadan alınma, ham renkte,
bükümlü ve ince pamuk ipliği iken, atkı ipliği, diğer Nikfer Bezleri gibi ham renkte pamuk elyafından elde
bükülüş, düzgünsüz, nopeli ipliktir. İkinci bezin de çözgüleri taraktan çift geçirilmiştir. Ümmühan Kusanç
tarafından dokunan 50 cm enindeki bezin kalitesi tutum ve görünüm açısından 52 cm enindeki bezin
kalitesinden çok daha iyidir. 52 cm enindeki ikinci bezin çözgü iplikleri çok daha ince ve daha
bükümlüyken, atkı iplikleri birinci kumaşa oranla çok daha kalın ve özensiz eğrildiği gözlemlenmektedir.
İpliğin yüzeyindeki düzgünsüzlük ve nopeler son derece kalın ve fitil etkisindedir. Bu tür bir eğirme de
kumaşa kaba, kalın, kalitesiz bir görünüm vermektedir.
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Resim 11:Ümmühan Kusanç tarafından 2010 yılında dokunan Nikfer Bezi
2016,Nikfer
Malzeme:Pamuk ipliği
En:50 cm
Çözgü Sıklığı:18 tel/cm
Atkısı Sıklığı:8 tel/cm

Resim 12:Ümmühan Kusanç
2016,Nikfer

Ümmühan Sözen tarafından dokunan Nikfer Bezi 2010 yılında dokunmuştur. Bezin eni 51,5 cm dir. Çözgü
sıklığı 12 tel/cm olan bezin atkı sıklığı 8 tel/cm dir. Kumaşın çözgüsü de atkısı da ham renkte olup, diğer
kadın dokumacıların dokuduğu bezler gibi çözgü Denizli’den, fabrikadan alınmış, bükümlü ham renkte
pamuk ipliğidir. Taraktan tek tek geçirilmiştir. Atkı ipliği de yine diğerleri gibi, Denizli’den temin edilen,
ham renkte pamuk ipliğinin kendisi tarafından, elde, düzgünsüz ve ve nopeli bir biçimde eğrilmesiyle elde
edilmiştir. Atkı ipliği oldukça kalın eğrilmiş olmakla birlikte, düzgünsüzlük dengeli olup, kumaş yüzeyinde
nitelikli, düzgün bir görünüm sergilemektedir(resim 13).
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Resim 13:Ümmühan Sözen’in 2010 yılında dokuduğu Nikfer Bezi
2016,Nikfer
Malzeme:Pamuk ipliği
En:51,5 cm
Çözgü Sıklığı:12 tel/cm
Atkısı Sıklığı:8 tel/cm

3. NİKFER BEZİ DEĞİŞİM SÜRECİ
GELİŞTİRİP/YAŞATILMASINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Nikfer Bezi’nin günümüze kadar olan üretim süreci ulaşılabilen kaynaklar, beldede yapılan araştırmalar ve
dokuma ustalarıyla yapılan görüşmelere dayanarak değerlendirdiğinde, bezin eninden, çözgü ve atkısında
kullanılan pamuk ipliğine, ipliğin eğrilme türüne, bezin incelik ve kalınlığını içeren gramajına, kullanım
alanlarına kadar değişime uğradığı tespit edilmiştir.
Nikfer Bezi’nin hem çözgüsünde hem de atkısında, 1970li yıllara kadar elde eğrilmiş pamuk ipliği
kullanılırken, 1970li yıllardan sonra çözgü ipliği Denizli’de kurulan fabrikalarda üretilmeye başlanmış ve bu
fabrikalardan hazır olarak satın alınmıştır.
Denizli’den temin edilen pamuk elyafının elde eğrilmesiyle elde edilen atkı ipliğinin kalitesinde de değişim
olmuş, eğrilen ipliğin inceliği ve düzgünsüz, nopeli olarak eğrilen iplik, çok daha kalın ve homojen olmayan
bir düzgünsüzlükte eğrilmeye başlanmıştır.
Çözgü ve atkıda kullanılan pamuk ipliğindeki değişim, kumaşın gramajını da etkilemiş, zaman zaman zaman
son derece kalın, kaba bezler dokunmaya başlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1872 yılına kadar ülkede, dokumalarda, el bükümü pamuk ipliği
kullanıldığı yazılı kaynaklarda yer alan bilgiler arasındadır (5). 1872 yılından itibaren elde bükülen ipliğe
oranla çok ince, düzgün bükümlü, sağlam, kaliteli ve ucuz olan fabrika üretimi pamuk ipliği kullanılmaya
başlanmıştır. 1872 yılından itibaren, antik çağdan bugüne önemli bir dokumacılık merkezi olan Denizli’de de
fabrika tipi ipliğe geçilmiş, Denizli’nin önemli geçim kaynaklarından olan el bükümü pamuk ipliği
üretiminde düşüş yaşanmıştır. 1950 yılında bir kooperatif işletmesi olarak kurulan il çırçır fabrikasının
ardından 1970 yıllarından itibaren iplik ve dokuma üretimi fabrikalaşma yönünde hızla gelişme kaydetmiş ve
yöredeki geleneksel dokumalar da bu gelişmeden hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu
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durum elbette Nikfer’de üretilen pamuk ipliğini de etkilemiştir. Çözgü ve atkı ipliği elde bükülü pamuk
ipliğiyle üretilen Nikfer Bezi 1872 yılından itibaren çözgüsünde fabrika üretimi pamuk ipliğiyle üretilmeye
başlanmış, bu üretim 1950lili yıllarda Denizli’ye fabrikalaşmanın gelmesiyle hızlı bir artış göstermiştir.
Lakin, günümüze kadar değişim göstererek varlığını sürdürmeye çalışan Nikfer Bezi’nde tek değişmeyen
atkı ipliğinin elde bükülmesiyle elde edilmiş olmasıdır.
Denizli ve çevresinde dokumacılık 1950lili yıllara kadar geleneksel el sanatı anlayışı ile üretimini devam
ettirirken, II.Dünya Savaşı’ndan 1970li yıllara kadar dokuma üretiminde büyük bir değişim yaşanarak,
sanayileşmeye geçilmiş, 1953 yılında kurulmaya başlanan Sümerbank Bez Fabrikaları ile Türkiye’de
dokuma bez üretiminde sanayileşme başlamıştır. Geleneksel dokumalar da bu değişimden etkilenmiş,
hammadde ve ipliğin kalitesinde artış olmakla birlikte, geleneksel olarak üretilen bezlerin görünümlerinde
önemli değişimler olmuştur. Nikfer Bezi de bu değişime yenik düşmüş ve muhtemelen daha sağlam olması,
kopmalara olan dayanımı, çözgünün daha kolay çözülmesi ve uzun çözgü ihtiyacının daha kolay giderilmesi
ve de daha ucuza üretilmesi gibi nedenlerle bezin çözgüsünde fabrika üretimi pamuk ipliği kullanılmaya
başlanmış ve halen de kullanılmaktadır.
1935-39 yıllarında, Nikfer Köyü’nde neredeyse tüm kadınlar Nikfer Bezi dokumakta imiş. O dönem,
kadınların tek gelir kaynağı, köy ekonomisinin bel kemiği olan Nikfer Beziymiş. 1936 senesinde, zamanın
muhtarı Hacı Gadi İsmail Başlı, köyün kalkınmasına katkıda sağlayacak pek çok kararlar almış ve
düzenlemeler yapmış. Kayıtlarda yer alan haliyle 78 nolu karar(3):
Köyümüzde bulunan mensucatın(dokumaların) ıslahı(düzeltme ve iyileştirme) için dokuma
taraklarından(Dokuma tezgahlarında dişleri arasından iplik geçen tarağa benzer araç) sekiz çileli
taraktan başka, yani altı buçuk ve yedi ve yedi buçuk çileli tarakların ortadan kaldırılmasına, karar
verilmiştir. Yukarıda yazılı bez taraklarından çıkan bez toplarının elden çıkarmak üzere aşağıdaki
tarihten yirmi beş gün sonraya kadar müsaade edilmesine mezkur müddet sonunda taraklar ve bu
taraklardan çıkan bez topları ve sekiz metre olmayan bez topları görülürse derhal müsadere(zorla
alım) edilerek köy sandığına varidat (gelir) olarak kayıt ve teslim edilmesine karar verildi.
şeklindedir. Karar, 1935 yılında Nikfer Bezi’nin kalitesinin bozulmasını engellemek için alınmış bir
karardır ve köy muhtarlığı tarafından alınmış olması son derece önemli ve dikkat çekicidir. Böyle bir
karar Nikfer Bezi’nin o yıllarda köyün en önemli gelir kaynağı olduğunun göstergesidir.
Bilgilerin geçtiği makaleyi yazan ve kararları derleyen Kenan Bacanlı, Nikfer Bezi’nin ne kadar önemli
bir dokuma olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir(3).
Bu karar şu açıdan benim ve Nikfer için önemli. Bildiğimiz gibi Nikfer bezi o zaman çok önemli gelir
kaynağımız. Evdeki kadınlarımız bez dokurlar, erkekler ise çevre köylere ve ilçelere giderek bu
bezleri satar o parayla yiyecek ve başka ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Bu bezlerimizin aynı
standartta olmaması bizim köyümüz ve bezimizin geleceği bakımından kötü bir şey. Daha dar ve
daha kısa olan bezleri alanlar, daha sonradan aldandıkları hissine kapılıp Nikfer bezi almak
istemeyebilirler. Bizim bezimiz için iyi değil, pazarımızı kendi elimizle baltalıyor durumuna düşeriz.
Nikfer köyümüz ve bezimizin geleceği için çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
Kenan Bacanlı 2008 yılında Nikfer Bezi’nin geleceğine yönelik yukarıdaki yorumu yapmasına ve
endişelerini dile getirmesine karşın, sekiz yıllık süreçte Nikfer Bezi dokuyan kişi sayısı yok denecek
kadar azalmış, 2008 yılında Hatice Şeşen’in kaygıları doğru çıkmıştır. Yaşları 65 ila 80 arasında değişen
kadın dokumacılar da vefat ettiklerinde, ne yazık ki bu bezi dokuyan hiçbir usta kalmayacaktır. Bu
nedenle, hala hazırda Niker Bezi dokuyan ve pamuk iliği eğiren kadın dokumacılar hayattayken, son
derece sağlam ve dayanıklı olan, görsel olarak da insana sıcaklık, huzur ve güven veren Nikfer Bezi’nin
nasıl dokunduğu, atkı ipliğinin nasıl eğrildiği öğrenilmeli ve kayıt altına alınmalı, Nikfer Bezi üretim
merkezleri ya da kooperatifi kurulmalıdır. Genç ve orta yaşlı nüfusun rağbet göstermediği bu dokumanın
halkın tekrar önemli bir gelir kaynağı haline getirilmesi için Avrupa Birliği Projeleri yapılmalı, Kültür
Bakanlığı ile, Denizli Sanayi Odası, Ticaret Odası, Denizli İhracatçı Birlikleri ile yapılacak
işbirlikleriyle farklı kullanım alanları belirlenmeli, doğru kamuoyu ve ticari tanıtımlar ile Nikfer Bezi
tekrar cazibeli bir dokuma haline getirilmelidir.
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1948 yılında Nikferde dokumacılar “Küçük Sanat, Bez ve Pamuk Kooperatifi” adı altında, dokumacılığı
teşvik etmek için bir kooperatif kurmuş olmakla birlikte(17), bugün beldede koopeatif
bulunmamaktadır.
Nikfer Bezi’nin bugüne değin kullanım alanlarında da değişim olmuştur. Geçmişte bel kuşağı,kadın
elbisesi, erkek takım elbisesi, hatta damatlık, don diye nitelendirilen pijama, minder, kefen, zeytin sıkma
torbası, zeytin silkeleme bezi, yelken bezi, astar, kaftan gibi pek çok ürün yapılan bezden bugün sadece
bel kuşağı yapılmaktadır.

SONUÇ
Ulaşılabilen kaynaklarda ve 2008 ve 2016 yıllarında yörede dokumacılık yapan kadın dokumacılarla yapılan
görüşmelerde Nikfer Bezi’nin çözgü ve atkısının pamuk olduğu belirtilmekle birlikte, Nikfer halkının ilk
kurucularının Türkmenler olduğu düşünüldüğünde, Nikfer Bezi’nin yerleşik hayata geçmeden ve pamukla
tanışmadan önce, yünle dokunmuş olabileceği düşünülebilinir. Çünkü Nikfer Bezi giysi olarak
kullanılmaktan çok, bel kuşağı olarak ön plana çıkmış bir dokumadır ve bugün de hala bel kuşağı olarak
yapılmaya devam etmektedir. Türklerde dokumacılıkta bel kuşaklarının yünle dokunmuş olması ve tedavi
edici özelliği nedeniyle halen de bel kuşağı denilince akla gelen malzemenin yün oluşu bu fikri
güçlendirmektedir.
Diğer bir açıdan değerlendirildiğinde; yakın ve daha geç dönem yazılı kayıtlarda Nikfer Bezi ile ilgili bilgiye
çok az rastlanmış olması, Cillov’un Denizli El Dokumacılığı adlı yayınında Tavas’ta beyaz kaput bezi
dokunduğunu belirtmesi ve Nikfer Bezi’nde un çuvalı yapıldığını yazması, Nikfer Bezi’nin Denizli Bogasisi
olarak isimlendirilen bezle benzer bir bez olduğu, dokumanın kalitesinin zaman içinde bozulması nedeniyle
gittikçe kaba bir hal aldığı izlenimi vermektedir. Kayıtlardan elde edilen bilgiler göz önüne alındığında,
geçmişte yelken bezi olarak da kullanıldığı belirtilen bezin, söylencelere göre Kanuni sultan Süleyman
tarafından kaftan kumaşı olarak alınması, sağlam oluşu nedeniyle zeytin çuvalı olarak kullanılışı, Bogasi bez
dokumanın üretim en ve boy ölçüleriyle Nikfer Bezi’nin en ve boylarının benzer değişimlere/farklılıklara
sahip oluşu, Nikfer Bezi’nin Nikfer’de dokunan Bogasi kumaş olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Atkı
ipliğinin düzgünsüz hali, yerleşik hayat öncesi yünle dokunan bu bezin, Bogasi bezle birbirine karışıp, yeni
bir dokuma haline gelmiş olması olabilir.
Fakat, Nikfer beldesinde Nikfer Bezi dokuyan sadece dört kadın dokumacı kaldığı göz önüne alındığında,
Nikfer Bezi’nin kaybolmak üzere olan geleneksel bir dokuma olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 1935 yılında
Nikfer Köyü’nde köyün tüm kadınlarının Nikfer Bezi dokuduğu sırada Nikfer Bezi’ nin kalitesinin
bozulmaması için köy muhtarı tarafından, köy meclisiyle aldığı koruma kararları düşünüldüğünde, 2016 da
bu sayının dört kadın dokumacıya inmesine rağmen herhangi bir tedbir alınmaması, Denizli Sanayi Odası,
Ticaret Odası, Denizli İhracatçı Birlikleri ve hatta Kültür Bakanlığı tarafından bir köy muhtarının 1936
yılında çıkardığı türden bir tedbir kararı çıkartılmamış olması ya da benzeri türden çalışmalar yapılmaması
düşündürücüdür. Kaldı ki tüm geleneksel değerlerimiz, dokumalarımızın kaybolmaması, unutulup gitmemesi
için üretimlerinin sürdürülebilmesine yönelik, proje, tanıtım, kooperatifleşme, döşemelik, perdelik gibi
farklı kullanım alanlarına yönelme gibi önlemler alınmalı, üretimlerinin sonlanmasına izin verilmemelidir.
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜNDE
YAPILAN PROJELER ÖRNEĞİNDE
GELENEKSEL VE YÖRESEL TEKSTİLLERİN KUMAŞ
TASARIM SÜRECİNDEKİ YERİ
Nuray Er Bıyıklı1, Dilek Alpan2
Özet
Anadolu’da günlük yaşamın bir parçası olarak, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, çevrenin
hammadde olanaklarıyla üretilen yöresel tekstiller yıllarca yapıla yapıla oluşmuş deneyimlerin ve
birikimlerin ürünüdür. Genellikle doğal malzemelerle üretilen, yörenin kültürel değerlerini taşıyan,
nesilden nesile geçerek sürekliliği sağlayan bu birikimler anadan, babadan, dededen aile içi ortamda
görerek uygulayarak ya da usta çırak ilişkisi ortamında öğrenilir. Bu öğrenme süreçlerinde yazılı çizili
bir şey yoktur. Her şey bellekten belleğe ve kuşaktan kuşağa geçer. Var olduğu yörenin gelenek ve
görenekleriyle zenginleşerek oluşan alışılmış formlar, yapılar, dokular tarihsel gelişim içinde tekrar
tekrar üretilerek varlıklarını sürdürürler.
Yıllar içinde kazandığı özelliklerinden soyutlanamasa da, her türlü geleneksel ve yöresel ürünler
günümüzde teknolojik, ekonomik ve sosyal koşulların değişimine bağlı olarak gelişirken üretim
biçimini, malzemesini ve işlevini de değiştirmektedir. Ancak, bu durum zamanla ürünlerin yozlaşmasına
ve özelliklerini kaybetmesine de yol açmaktadır. Anadolu’da üretilen bu ürünler ve üreticileri yeni
dünyada nasıl yer alacaklarını ve endüstriyel üretimin nasıl bir parçası olacaklarının sıkıntısını
yaşarlarken, yeni ve öncü fikirlere gereksinim duyulmaktadırlar. Bu çalışmada yöresel kumaşlar farklı
yaklaşımlarla ele alınırken, endüstriyel üretime yönelik çözüm önerileriyle konu değerlendirilecektir.
Çalışmanın giriş bölümünde; belirlenen birkaç yöre ve yöresel tekstil ürünü incelenecek, özellikleri
belirlenecektir. Gelişme bölümünde, bu kumaş ve ürünlerin estetik değerleri, renk, yapı, doku
özellikleriyle günümüz tasarımcıları için esin kaynağı olma ve yeni fikirler yaratma, farklı tasarımlar
geliştirme konusu ele alınacaktır. Beraberinde yöresel ürünlerimizin teknik ve estetik özellikleri
incelendiğinde elde edilen bilgilere ve geliştirilen yeni fikirlere değinilecek, örnek çalışmaların tasarım
süreçlerinden söz edilecektir. Sonuç bölümünde ise; gelenekten esinlenerek oluşan bu yeni
yaklaşımların esin kaynağının izlerini taşırken, aynı zamanda yeni malzeme, doku özellikleriyle fark
yaratan, geçmişten günümüze sürdürülebilir tasarımlara dönüştürülmelerinin yararları ve olumlu
yönleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yöresel, Tekstil, Tasarım, Anadolu
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Role of Traditional and Local Textiles in Fabric Design
Process in Projects by the Textile and Fashion Design
Department of Mimar Sinan Fine Arts University
Abstract
Local textiles in Anatolia are a part of daily life. They are produced to meet the needs of local people
with the raw materials available in the given region. They are products of experience and knowledge
gathered through years of manufacturing. These experiences are mostly gained with the use of natural
materials, bear cultural values of the region, pass down from generation to generation through
observation and practice at home with parents or grandparents or within a master-apprentice
relationship. No written records are made throughout this learning process. Everything is passed down
from memory through generations. Habitual forms, structures and textures enriched by customs and
traditions of the given region survive by reproduction within a historical development.
Although not stripped of characteristics acquired over time, all traditional or local products go through
a change in their mode of production, material or function depending on technological, economic and
social changes of our day. However, this situation sometimes leads to degeneration and loss of
characteristics in the products. These products and manufacturers in Anatolia face issues of survival in
the new world with questions as to how to become a part of industrial manufacturing and a need for
new and pioneering ideas. This study examines local fabrics in different perspectives, with propositions
on how to solve issues of industrial manufacturing. The introduction part examines several regions and
local fabrics and describes their characteristics. The main body discusses the aesthetic values of these
fabrics and products, their colors, structure and texture, how they inspire contemporary designers and
inspire new ideas as well as development of different designs. The study also focuses on information
and new ideas based on technical and aesthetic examinations of local products, with notes on the
design processes of samples. The conclusion focuses on how new approaches bear traces of inspiration
from traditions as well as benefits and positive aspects of how these approaches create sustainable
designs rooted in the past but with new materials and textures.
Key words: Regional, Textile, Design

1.GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca tekstil ürünlerinin gelişimi araştırılırken, ilkel insanların beceri ve
deneyimle kendi yararına birçok ürün geliştirdiğini, özellikle de benzer coğrafyalarda
yaşayanların benzer yaklaşımlarla ihtiyaçlarını karşıladıklarını görüyoruz.
Yararlılığın estetik değerlerle birleştiği hiçbir toplu üretim kaygısı taşımayan birer tasarım
nesnesi olan tüm araç, gereç ve ürünler aynı zamanda var oldukları yörenin gelenek, görenek ve
sosyal değerlerinin de birer temsilcisidir. Eski toplumlarda semboller, motifler, renkler ve diğer
elemanlar doğal çevreyle duygunun ve düşüncenin somut ifadesi olarak sanat ve tasarım
nesneleriyle gelişirken, aynı zamanda yaratıcılığın da ifadesidirler. Yaşam biçimlerinin izlerini
taşıyarak günümüze gelebilen bu nesneler, aynı zamanda araştırmalarımızda bizlere kaynak da
olmaktadır. Farklı coğrafyalarda var olan tüm uygarlıklarda fizyolojik ve biyolojik temel
ihtiyaçları karşılamak gibi daha birçok faydalı amaç için günlük yaşamın bir parçası olarak
üretilen bu nesnelerden biri de tekstil ürünlerdir.
Anadolu iklim ve coğrafi özellikleriyle birçok medeniyetin geliştiği ve uygarlık seviyesinin üst
düzeyde olduğu bir kara parçasıdır. Burada yaşayan topluluklar iklim ve tabiat şartlarından
korunmak için yaşamlarının bir parçası olan tekstil ürünlerini de üretirken, doğayla mücadele
ederek bilgi, beceri ve tecrübeler kazanmışlar ve tabiattan esinlenerek araç - gereç ve yöntemler
geliştirmişlerdir. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen göçebe topluluklar, özellikle dokuma ile ilgili
sahip oldukları birikimlerini, Anadolu topraklarında varolan medeniyetlerin birikimleri ve
doğanın zengin kaynaklarıyla birleştirerek geliştirdiler. Bu etkileşim ve birleşim özellikle de
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dokuma sanatlarının ve ürünlerinin yeni renkler, motiflerle ve sembollerle bu topraklarda
zenginleşmesini sağladı. Böylece Anadolu’da yöreden yöreye değişen iklim, bitki örtüsü ve
coğrafi konum gibi farklılıklara da bağlı olarak renk, desen ve teknik özellikleriyle çeşitlilik
gösteren yöresel ürünler oluştu. Günümüzde Anadolu’daki yöresel tekstiller motif, renk ve
teknik özellikleriyle kültürel değerlerimizi oluştururken, Türk Tekstil Tarihi açısından da birer
belge durumundadırlar.
Geçmiş ile günümüz arasında bağ kuran bu yöresel dokumaların bugün ve gelecekte daha etkin
var olabilmeleri için sadece anadan, babadan, deden ustadan bir sonraki nesile aktarmak
sürdürülebilirlik açısından yeterli olmamaktadır. Bu nedenle yeni ve öncü fikirlerle bu ürünlerin
desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle genç tasarımcıların sanat ve tasarım örneği olan bu
yöresel dokuma ürünleri araştırarak bilgi sahibi olmaları sağlanmalı, ürünlerin yeni nesillere
tanıtılarak yeni fikirlerle talep edilir güncel tasarımlara dönüştürülmeleri desteklenmelidir.
Yöresel ürünlerin yaşatılması, yeni fikir ve farklı yaklaşımlarla endüstriyel üretimde yer almaları
sağlanmalıdır.
Bu açıdan yaklaşılarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde endüstriyel üretime yönelik kumaş tasarımları oluşturmak
üzere bir proje planlanmıştır. Öncelikle Anadolu’daki yöresel ürünlerden veya tekniklerden
esinlenebilmek için araştırmalar yapılmış, kaynaklar incelenmiştir Bu inceleme ve araştırmalar
sonucunda, Anadolu’daki yöresel ürünlerin varlığını nasıl sürdürebileceği, değişen ve sürekli
yenilenen, çeşitlenen ürünler arasında olmayı nasıl başaracağı?soruları tartışılmış, bu bağlamda
fikirler üretilmiştir. Farklı kültürlerin ve toplumların etkileşimi ile gelişerek yıllardır varolan
yöresel ürünlerin değişmeyen, belirgin özellikleri olsa da üretim biçimlerine ve teknolojik
gelişmelere uyum sağlayarak yeni yaklaşımlar ve yorumlarla güncellenebileceği düşüncesine
varılmış, bu doğrultuda tasarımlar geliştirilmiştir.
2. ANADOLU’NUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ
Bu çalışmalarda yer alan ve esin kaynağının izlerini taşıyan özgün kumaş tasarımlarının
başlangıç aşamasında, yöreye ait ürün ve tekniği üzerinde araştırmalar yapılmış, birçok bilgi ve
görsel edinilmiştir. Ardından yöresel ürünün kaynak olduğu kumaş koleksiyonunun hikâyesi
oluşturulmuş, belirlenen ürünün tekniği, hammaddesi, üretim yöntemi, renk, desen, doku
özelliklerinden esinlenerek ve etkilenerek yaratıcı düşünce ile geliştirilen fikirlerin çeşitli
tekniklerle ve uygun malzemelerle uygulanması sonucunda kumaş tasarımları elde edilmiştir.
Öncelikle, bu çalışmaya konu olan Anadolu’daki yöresel ürünlerden “Yağcıbedir Halıları”,
“Tülü Dokumaları”, “Siirt Battaniyeleri” ve bir işleme tekniği olan “Tel Kırma” nın temel
özellikleri açıklanacak ve endüstriyel üretime yönelik yeni ve farklı yaklaşımlarla oluşturulan
kumaş tasarımlarıyla konu örneklendirilecektir.
2.1. Yağcıbedir Halıları: Balıkesir’e bağlı yörük köylerine yerleşen göçebe topluluklardan biri
de Yaycı yörüğüdür. Yaycı yörüğü kadınları sevinç, hüzün, örf, adet ve geleneklerini halı
desenlerine aktararak Anadolu dokumacılığı için renk, desen ve kalitesiyle kendine özgü
karaktere sahip önemli eserler üretmişlerdir. Bu ürünler anadan kıza aktarılan bilgi ve
deneyimlerle bozulmadan bugüne kadar korunabilmiştir. Yağcıbedir halılarında desenler sade
olmanın yanı sıra gücü, bereketi, ölümü, canlılığı simgelemektedir. Genç kızların halılarında
hayallerini, aşklarını ifade ettikleri semboller ve renkler varken yaşlı kadınların halılarında ise
ölümden sonraki yaşama değinen renkler ve motifleri bulunmaktadır. Koyundan alınan çok ince
yün iplikten üretilen bu halılarda kök boyası ile boyanan kırmızı, lacivert ve beyaz renkler
hakimdir. Yağcıbedir halılarında mavi gökyüzünü, beyaz saflığı, kırmızı cesareti, kahverengi ise
toprağı simgelemektedir. Lacivert (gök), Kırmızı (Al), Beyaz (Ak) renklerin yoğun olarak
kullanılıyor olması, Yağcıbedir halılarını diğer Anadolu halılarından ayıran en önemli özelliktir.
Yağcıbedir halısında en çok kullanılan renk olan Lacivert alabada bitkisinin kökünden elde
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edilmektedir. Yörede bulunan sarıkız otunun kökünden elde edilen kırmızı tonu bereketi
sembolize eden bir renktir. Toprağı sembolize eden kahverengi insanoğlunun topraktan gelip
toprağa döneceği, toprağın besin kaynağı olduğu gibi anlamlarla kutsaldır. Bazı yörelerde beyaz
renk zemin olarak da kullanılmaktadır. Genellikle halılarda görülen lacivert renk zeminde ve
bordürlerde, kırmızı renk bordürlerde, köşe ve göbek motiflerinde beyaz renk ise bordürlerde ve
mihrap çizgilerinde daha çok kullanılmıştır. Yağcıbedir halılarında düğüm tekniği Türk düğümü
(Gördes düğümü) dür. Sık düğümlü kısa havlı olan bu halı türünün yüz cm² de 800-1000 düğüm
bulunmaktadır. Yörükten yörüğe değişiklik gösteren Yağcıbedir halılarının desenlerinde
geometrik ve bitkisel motifler, stilize hayvan motifleri ve sembolik motifler görülmektedir.

Resim-1: Kumaş tasarımlarına esin kaynağı olan “Yağcıbedir Halıları”na ait görseller
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Yağcıbedir Halılarından esinlenilerek geliştirilen kumaş tasarımları
(MSGSÜ-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Arşivi)

Yağcıbedir halılarının ayırt edici özelliği olan lacivert veya kırmızı zemin rengi ve bu renklerle
beraber az miktarda beyaz renk etkisi bu tasarımlara taşınmış, yine bu halı desenlerinde görülen
geometrik birimler ve kompozisyonlardan esinlenilerek giysilik kumaş tasarımları önerilmiştir.
2.2. Tülü Dokumaları: Konya Karapınar ve Sivas Yıldızeli gibi ilçelere bağlı beldelerde kendi
günlük ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen uzun tüylü dokumalardır. Tüylünün kısaltılmışı tülü
ismi ile adlandırılan bu dokumalar, yörelerde yetişen koyunlardan elde edilen kaliteli yünden ve
tiftikten doğal renkleriyle üretilirler. Türk düğümü tekniği ile üretilenler ve çekki tüllüleri olmak
üzere iki çeşidi vardır. El edilen kaynaklar, desenlerin havlarla oluşturuyor olmasının geometrik
planların yaygın kullanılmasını gerektirdiğini göstermektedir. Ancak tülü kısımların dışında
kalan düz dokuma olarak dokunanlarda doğadan esinlenilen stilize motifler de yer almaktadır. El
ve ıstar tezgahlarında dokunan çözgüsü ve atkısı yün, hav ipliği çoğunlukla tiftik olan tülü
dokumalarının, Konya ve Sivas çevresinde benzer ve farklı yönleriyle örnekleri görülmektedir.
Konya tülü dokumalarında renkler, dokular daha yalındır. Hayvan postlarını taklit ederek
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geliştirildiği düşünülen tülüler, dokuyan kişinin tercih ettiği veya eski örneklerden esinlenilen
renklerle günümüze kadar gelmektedir. Yünün ve tiftiğin doğal renginin dışında renkli tülülerde
bölgenin bitki, kök gövde, yaprak meyve kısımlarından elde edilen renkler kullanılır. Tülü
dokumalarında havlı yüzeyi oluşturabilmek için yün veya tiftik Gördes düğüm yöntemiyle
çözgülere bağlanmakta ve hiçbir işlem yapılmadan uçları kesilmeden doğal hali ile
bırakılmaktadır. Tülü dokumalarda desenler bu havların düzenlenmesi ile elde edilen örneklerin
yanı sıra bir miktar düz dokuma yapıldıktan sonra çözgülere bağlanan tiftiklerin kesilmeden
doğal haliyle de yüzey oluşturulmaktadır. Hav sıraları arasında 3 ila 30 arasında atkı bulunan bu
dokumaların en belirgin özellikleri uzun ve karışık tüylü olmalarıdır.(Resim 2)

Resim-2: Kumaş tasarımlarına esin kaynağı olan “Tülü Dokumaları”na ait görseller
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Tülü dokumalarından esinlenilerek geliştirilen kumaş tasarımları
(MSGSÜ-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Arşivi)

Tülü dokumalarının temel özelliği olan, hayvan postlarından etkilenilerek uygulanan,tüylü
görüntüler bu kumaş tasarımların en belirgin yanıdır. Tülü Dokumalarının, tüylü ve düz dokuma
kısımlarından esinlenilerek kumaş tasarımlarında geniş veya dar, tüylü ve tüysüz planlar
yaratılmıştır. Tülü dokumalarında görülen, malzemenin yün ve tiftik olması, doğal renkler ve
beraberinde kullanılan diğer renkler esin kaynağının izlerini taşıyarak tasarımlara taşınmıştır.
2.3. Siirt Battaniyeleri: Siirt battaniyeleri Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu
bölgelerinde iklim şartlarına bağlı olarak yetiştirilen tiftik keçilerinin tüylerinden elde edilen
tiftikten üretilir. Bu battaniyenin çözgü ipi pamuk atkı ipleri ise tiftiktir. Siirt battaniyeleri,
tiftiğin doğal renklerine göre ayrılıp iğ ile eğrilmesinden ve tezgahlarda dokunmasından sonra
demir, tarak ve fırçanın yüzeye yavaş yavaş sürtülerek uzun tüylerin çeşitli yönlere yatırılmasıyla
desenlendirilen yöreye özgü battaniyelerdir. Tiftik kalitesi bu üründe çok önemlidir, tiftiğin
doğal renkleri beyaz, kahverengi ve siyah olduğundan battaniyelerde bu renkler hakimdir.
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Resim-3: Kumaş tasarımlarına esin kaynağı olan “Siirt Battaniyeleri”ne ait görseller
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Siirt Battaniyesinden esinlenilerek geliştirilen kumaş tasarımları
(MSGSÜ-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Arşivi)

Siirt battaniyelerinde görülen tiftiğin doğal renkleri olan beyaz, kahverengi ve siyahın taşındığı
bu kumaş tasarımlarında örgü özellikleriyle yüksek ve alçak planlar yaratılmıştır. Desenin
özelliklerine uygun olarak bazı kısımlar tüylendirilmiş, bazı kısımlar tüylendirilmeden
bırakılmış, Siirt battaniyerlinde görülen ters tarama yapılarak yüzeyi desenlendirme etkisi
yaratılmıştır. Battaniye olarak bilinen bu yöresel üründen esinlenilerek giysilik kumaş tasarımları
önerilmiştir.
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2.4. Tel Kırma İşlemeler: Tel kırma, kaynaklardan 17. yüzyıldan bu yana yapıldığını
öğrendiğimiz, yazılı kaynağı çok bulunmayan, Bartın yöresine özgü bir işleme çeşididir. Yöre
halkının duygu, düşünce ve yaşantısını dile getiren stilize ve geometrik motiflerle ve kendine
özgü yorumlarıyla uyguladığı bir tekniktir. Çözgü ve atkı iplik kalınlığı aynı olan kumaşın
kasnağa gerilerek, çözgü ve atkı ipliklerinin aralıklarında yassı bir iğneyle 1.5mm genişliğinde
gümüş, altın veya bronz yassı telin yan yana geçirilmesi ve bu sırada makas kullanmadan telin
kırılarak işlemenin tamamlanması oluşturulur. Tekniğinden dolayı işleme alanlarında kendine
has bir dokusu oluşmaktadır. Bu işlemede makas kullanılmadığı ve tel kırılarak işleme yapıldığı
için tel kırma adını almıştır. Sert ve sağlam kumaşlara uygulanır, işlendiği kumaşın özelliğine
göre kullanım alanı da değişen bu ürün kız çeyizlerinde genellikle çarşaf eteği, kırlent, masa
örtüsü, bohça, karyola örtüsünde uygulanmıştır.

Resim-4: Kumaş tasarımlarına esin kaynağı olan “Tel Kırma” görselleri
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Tel Kırma tekniğinden esinlenilerek geliştirilen kumaş tasarımları
(MSGSÜ-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Arşivi)

Çözgü ve atkı ipliklerinin arasında dizilen yassı telin ard arda gelerek oluşturduğu kendine has
doku bu kumaşlara esin kaynağı olmuştur. Yassı telin bakır, gümüş ve altın etkileri kumaş
desenlerinde çeşitli tekniklerle birlikte kullanılmıştır. Keten ve şeffaf kumaşlara uygulanan
stilize motiflerle özgün planlar yaratılmıştır.
Bu kumaş tasarım projeleri, bir veya birkaç özellikleriyle öne çıkarılan Anadolu’nun yöresel
ürün ve tekniklerinin günümüzde ve gelecekte yeni işlevler yüklenerek varlığını sürdürebilmeleri
amacıyla geliştirilmiş, endüstriyel üretime yönelik yeni tasarım önerileridir. Araştırmaya dayalı
öğrenme süreçlerini içeren bu tasarımlarla, incelenen yöreye ait renk ve malzeme özelliklerini
kaybetmeden, bilinçli esinlenme ve yöresel ürünleri örnek alma prensibiyle, yaratıcı-yenilikçiözgün tasarımlarla yeni kullanım alanları önerilmiştir.

3. SONUÇ
Yerel üreticiler tarafından geçmişten günümüze tecrübelerle aktarılan yaşama süresi çağın
gereksinimlerine uygun olmayı başardıkça uzayan bu yöresel ürünler, Anadolu kültürünü
bütünleştiren aynı zamanda diğer tüm kültürlerden farklılaştıran en önemli unsurlardır.
Günümüzde gerekli düzeyde değişim ve yeniliklerle yöresel ürünlerin varlıklarını
sürdürebilmeleri için tüm tasarım alanlarının yer verilmeleri gerekmektedir.
Bu konularda çalışmalar yapan konuyla ilgili araştırmacılar ve tasarımcılar Anadolu’da var olan
yöresel ürünleri araştırırken, sadece varoldukları üretim biçimleri ve üretim özellikleri ile değil,
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yeni üretim biçimleri ve yeni önerilerle yaşatarak geleceğe taşımak konusunda da çalışmalar
yapmalı, yöresel ürünlerini yeni yaklaşımlarla güncelleyebilecek önerilerde bulunmalıdırlar.
Yöresel ürünlerin içinde bulunduğu çağa uygun olarak yaşayabilmesi ve dolayısıyla varlığını
devam ettirebilmesi için farklı malzemeler ve yöntemlerle esin kaynağının izlerini taşıyan yeni
tasarımlara dönüşmesi, aynı zamanda renk, doku ve teknik özelliklerinin yeni ürünlere taşınması
bunu sağlamada bir yöntem olacaktır.
Yöresel ürünler belli bir kültür içinde oluşarak varlığını sürdürürken, zaman içinde gelişerek
yaşam şartlarına uygun olarak değişen talepler ve beklentiler doğrultusunda varlıklarını
sürdürmezlerse, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar, unutulurlar. Yöresel ürünler
yenilenirken, yeni geleneklere ulaşarak günün gereksinimlerini karşılar duruma gelirken, yeni
ürünlerle ilgi çekerler, benimsenirler, tanınırla ve hatırlanırlar. Yöresel ürünleri geleceğe
taşımayı başaran tasarımcılar ise birer gelenek temsilcisi olarak kültürümüzün devamlılığını
sağlarlar.
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Batı Anadolu Bölgesi’nde “Dızgah” (Tezgâh) Dokumalar
Bekir DENİZ
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Antalya-Türkiye
bekrdenz@gmail.com

Özet
Batı Anadolu Bölgesi’nde kumaş-bez dokuma tezgâhına “dızgah” denir. Yörede konar-göçerlere
“Yörük”, yerleşik Yörüklere de “manav” adı verilir. Konar göçerler halı, kilim; manav’lar da bez dokur.
Birbirleri arasında bu dokumaları “değiş-tokuş” yaparlar. Böylece her iki Yörük grubu da sergi (halıkilim) ve giyinme (esvab) ihtiyacını karşılamış olur.
Bez dokumalar “dızgah” denilen pedallı tezgâhlarla yapılır. Yakın zamana kadar her evde bir tezgâh
mevcutken günümüzde yok denilecek kadar azalmıştır. Daha çok yaşlılar iç çamaşırı, setre (ceket),
pantolon vb. ihtiyaçlarını bu tür tezgâhlarda yapılmış bez dokumalardan karşılamaktadır. Ayrıca sofra
bezi, örtü vb. işlerde de kullanılmaktadır.
Bildiri kapsamında yörede yaklaşık 30 yıl boyunca yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz bilgiler
fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kilim, Halı, Sofra bezi, Örtü
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The Re-Creation and Production oıf Pattern: On Huang Wen-Ying’s
Fiber Artworks
Pei-Shan WU
Taipei, Taiwan
wupsun@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the sensory effects generated by the juxtaposition of “subject” and “object” in
the viewing process, so as to extend the research possibilities. Along the materialistic development of
fiber art, it is possible to include the modernity context and to compare the process of modernization in
the West and East. The West underwent fundamental changes in terms of technology and material culture
after the Industrial Revolution and the Enlightenment, and therefore has its own comprehensive
modernization context. However, with Asian culture, modernity became suspended and fractured as it
adopted Western civilization. As a result, it is problematic to examine Taiwanese artists’ works solely by
analyzing the history of computer jacquard techniques, which have their roots in Western technology, as
doing so may lead to the confounding of context and obscuring of the subject. In other words, revisiting
and redefining Taiwan’s material culture comprise one of
the key factors to establishing its own history.
Huang’s jacquard artworks have taken a trajectory that went from the pursuit of distinct images in 2008
to more fragmented representations found in the weaving patterns in her present work. A comprehensive
analysis of her work, including the “Luminous” series, “In Search” series, “Dye” series, as well as other
works, generates three major foci: weave structure, material, and the production process. This study aims
to investigate the interplay between disparate spheres created by the combination of compound weave
structures and functional materials.
Key words: Asian culture, Huang’s jacquard, Regional, Textile, Design
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BEZLERİN GÖÇÜ
Sevim Arslan1
1

Özet

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul

Uygarlık tarihinin her döneminde yaşamla iç-içe gelişen dokuma eylemi; sosyal-estetik bir olgu olarak tarif
edilir. Bir anlatım ve estetik yaratma olarak bugün de hala sürekliliğini koruyan dokuma eylemi yaşamın
takipçisi, renk ve biçimden bir hikaye, bir serüvendir. Dokuma eylemi yaşamsal ihtiyaçlara cevap vermek
için ortaya çıkmış bir olgudur. İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren tabiatın dış etkilerinden korunmak,
barınmak, örtünmek gibi gereksinimlerini karşılamak için yaşadığı ortamın koşullarına göre şekillenen
çeşitli dokuma ürünler gerçekleştirmiştir. Geçmişin kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşıyan
dokumalar, kendi özellikleri çerçevesinde toplumların görsel ve kalıcı kültürlerinin temel ögelerini
yansıtırlar.

Dokumacılığın tarihine baktığımızda Anadolu’da ve Orta Asya’da düzenli gelişmeler gösterdiği izlenmektedir.
Yapılan arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkarılan dokumacılığa ait bulguların izleri sürüldüğünde,
dokumacılığın geçmişinin Neolitik çağa kadar dayandırıldığı görülmektedir.
Bugün dünyanın en eski kumaşları olarak kabul edilen en önemli iki bulgu; Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi koleksiyonunda yer alan Çatalhöyük kazılarında elde edilen dokuma parçaları ve İstanbul Arkeoloji
Müzesi koleksiyonunda yer alan Mısır’da bulunmuş Kopt kumaşlarıdır.
1962 yılında Çatalhöyük kazılarında elde edilen Neolitik devire ait (M.Ö. 6000) dokuma parçaları,
Anadolu’da dokumacılık tarihinin çok eski olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu dokuma parçaları en basit örgü
olan bezayağı örgü ile dokunmuştur. ( Yağan,1978; s.52)
Anadolu’da çok eski tarihlerden beri süregelen dokumacılık geleneği ve dokuma kültürü nesilden nesile
aktarılarak kumaş dokuma sanatının gelişimini ve sürekliliğini sağlamıştır. Günümüzde hala Anadolu'da
yaygın olarak üretimi devam eden ve özgün adlarıyla yaşayan bazı örneklerden söz edebiliriz. Bunlar;
selalmaz, çekmeli, sarı kıvrak, ihram, meydaniye, kutnu, taraklı kutnu, makaslı peştamal, Antep abası, Buldan
bükülüsü, bürümcük, şal-şapik, mavi bez, Boyabat çemberi, elmalı öncek, cacala, savan, feretiko gibi yerel
adlarıyla üretimi devam eden örneklerdir. (Atalayer, 2007; s.3,)
Dokunan kumaşlar giyim-kuşamın yanı sıra iççamaşırlık, tülbent, şalvar, peştamal, ihram, şal, yağlık, peşkir,
çevre, mendil, sofralık, çarşaf, gibi her türlü kullanım alanlarına yayılmıştır. Ayrıca Anadolu’nun hemen
hemen her bölgesinde karşılaştığımız bu el dokumaları, dokundukları bölgenin il ya da ilçenin adını almıştır.
Beledi dokuması, Gürün Şalı, Buldan bezi, bükülü bez, Şile bezi, Göynük bezi, Nikfer bezi, Elpek bezi, Tokat
bezi, Rize bezi, Trabzon bezi gibi. (Atalayer, 1993; s.64)
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Resim 1. Buldan Bezi

Resim 2. Buldan Bezi

Resim 3. Rize Bezi

Resim 4. Trabzon Bezi
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Resim 5. Bürümcük

Resim 6. Şal-şepik

Resim 7. Kutnu

Resim 8. Kutnu

Anadolu'da kumaş olarak adlandırılmayan, genel olarak Bez adı altında toplanan bu dokumalarda, Pamuk,
keten, kenevir, ipek ve yün hammaddeleri kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Bez, Pamuk yada
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keten ipliğinden yapılan düz dokuma olarak tanımlanır. Düz olanlarına ak bez, çizgili olanlarına alaca bez
denir ve bu dokumalarda teknik olarak en temel örgü olan bezayağı örgü kullanılmaktadır.
Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel birikimini yansıtan Bezler, yaşam biçiminde her türlü kullanım
nesnesinde bir karşılık bulan dokumalardır. Ancak bu el dokumaları öncelikle estetik bir obje olmaktan çok
denenmiş ve yaşanmış bir kullanım nesnesidir. Ortaya çıkış ve üretim nedenleri işlevsel olması sebebiyle
yüzyıllar boyunca her dokuma zanaat kapsamında değerlendirilmiş, sanatsal bir içerik taşıyabileceği
düşünülmemiştir. Bu noktada sanatın antikitedeki tanımına baktığımızda işlevselliği de kapsadığı görülür ve
buna karşılık gelen kavram tekhne’dir. “Tasarımın bileşenleri sanat, zanaat ve sanayidir. Ancak bu üç bilgi ve
üretim türünün sınırları oldukça belirsizdir. Yerine ve zamanına göre birbirlerini tamamıyla içerdikleri de
olmuştur, dışladıkları da. Antik Yunan’da ve Platon’da modern anlamıyla “sanat”a karşılık gelen bir kavram
yoktur.. Tekhne bütün sanatları da, zanaatları da içeriyor. Aslında belirli bir amacı olan, bu amacına ulaşmak
için belirli bir yol ve yordam izleyen, belirli bilgilerden yararlanarak nihayetinde birtakım ihtiyaçları gideren,
yararlı, işlevsel kimi sonuçların ya da ürünlerin elde edildiği tüm etkinlikler tekhne bağlamında sınıflanıyor”.
(Artun, 2011:75)
Sanatın bu bileşenleri üzerinden dokuma ürünlere ve dokumacılığa baktığımızda, Modern sanatın değişim
dinamikleri içinde dokumacılığın, teknik, malzeme ve yöntem olarak dikkat çektiğini görüyoruz. Çağdaş sanat
yaratıcılığı için dokumacılık kültürünün bir kaynak teşkil etmesi 19. yüzyıldan sonra görülmeye başlar. “19.
yüzyılda ortaya çıkan Art&Crafts, Art Nouveau ve daha sonraki Bauhaus gibi tasarım hareketleri
endüstrileşmenin yol açtığı yıkım karşısında zanaatı ihya etme girişimleridir”. (Artun 2011; s. 85)
Bu hareketlenmenin etkilerini, dokuma sanatında önce Avrupa dokuma sanatının geleneği olan tapestry'lerde
görüyoruz. 20. yüzyıla kadar geleneksel üretim biçimleriyle sanat ve zanaatın ara kesitinde duran tapestryler,
modern sanatla birlikte sanatçıların özgün eserlerinin dokunmaya başlanmasıyla gelenekten, işlev ve
amaçlarındaki farklılaşma nedeniyle kopmakta ve sanat eseri statüsü kazanmaktadır.
14-19. yüzyıllar arasında özellikle Kuzey Avrupa’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılan “tapestry” geleneği
tekstil sanatı içinde son derece önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Tekstillerin baş tacı olarak kabul edilen
tapestryler gücün, zenginliğin sembolleri ve bir statü göstergesi niteliğine sahiptir. Avrupa kiliselerinin ve
saraylarının en önemli iç mekân dekorasyon unsuru olan tapestrylere sahip olma ayrıcalığı sadece varlıklı
kişiler ve özellikle kraliyet ailesine aittir. Siparişlere ve mimariye bağlı olarak son derece büyük ebatlarda, tek
parça ya da birden çok parçadan oluşan setler halinde üretilmişlerdir. Genellikle figüratif özelliklere sahip olan
kompozisyonlar, av sahneleri, manzara, alegorik tasvirler, dinsel ve mitolojik konulardan oluşmaktadır.
Avrupa’nın birçok bölgesinde üretim merkezleri olan tapestryler 15-18. yüzyılda altın çağını yaşamıştır.
Önemli üretim merkezleri arasında Flandra, Arras, Brüksel, Tournai, Gobelins, Beauvais ve Aubosson
atölyeleri bulunmaktadır.
19. yüzyıldan itibaren sanayi devrimi ile birlikte önemini ve gücünü kaybeden tapestry üretimi giderek
kaybolmuştur. Yüzyılın sonlarında William Morris’in öncülük ettiği Art&Crafts (Sanat ve Zanaat) hareketi
tapestry üretiminin yeniden canlanmasına önemli katkı sağlamıştır. 20. yüzyılda önemli bir atılım da
Bauhaus’la olmuştur. Sanat ve zanaat birlikteliğini diriltmeye yönelik, uygulamalı sanatları güzel sanatlarla
birleştirmeyi amaçlayan Bauhaus Okulu ve örgütlenme hareketleri tapestry üretiminin yeniden canlanmasına
katkı sağlamış, atölyelerin yeniden açılmasına destek olmuştur.
Fransa hükümetinin talebi ile tapestry endüstrisinin başına getirilen Jean Lurçat (1892-1966) Aubusson
atölyelerinin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Yüzyılın en önemli tapestry sanatçısı olarak görülen Jean
Lurçat 1930’larda Aubusson’da üretime başlamış ve Karton Ressamları Birliği’ni kurmuştur. Gerek üretimleri,
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gerekse tapestrynin görkeminin ve mekânsal yerinin önemi üzerinde durarak dönemin sanatçılarını etkileyen
Lurçat, modern sanatın öncüleri Picasso, Marc Chagall Matisse, Fernand Leger, Joan Miro gibi sanatçıların
yapıtlarının Aubusson atölyelerinde dokunmasında aracı olmuştur. Bu hareketlenme aynı şekilde Avrupa’nın
diğer atölyelerinde de yeniden canlanmaya etkili olmuştur.
Avangard ve modernizmin getirdiği modern sanatın hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan değişim sürecinde,
tapestry geleneği dönemin öncü sanatçılarının dikkatini çeker ve sanatçılar tablolarını tapestry tekniğinde
dokutmaya başlar. İşlev ve amaç bakımından tapestry geleneğinden kopmuş olsalar da bu dokumalar 20.
yüzyılın tapestrylerini oluşturmaktadır. ( Arslan, 2012; s.3)
Avrupa dokuma sanatının geleneği olan tapestry lerdeki bu değişim süreci, Günümüz sanatı içinde uluslararası
bir tanım altında” Fiber Art” ( Lif Sanatı) olarak yeni bir üretim alanı oluşmasına zemin hazırlamıştır. 1960lı
yıllarda sanata yansıyan malzemenin ve tekniğin bir ifade aracı olarak kullanıldığı Lif Sanatı yeni bir sanat
alanını tanımlarken dokuma elemanlarının bir resmi oluşturan unsurlar olmaktan çıkıp, kendi varlığıyla
sanatsal ifadeler yaratma noktasına ulaştığı bir dönemi başlatmıştır.
Çağdaş sanatın sınırlarının son derece genişlediği bu dönemde özellikle Doğu Avrupalı sanatçıların malzeme
ve tekniği formla buluşturarak üç boyutlu çalışmalar ortaya koymaları lif sanatının oluşumuna ve gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Lif sanatında öncü olan en önemli sanatçılardan biri Polonyalı Magdalena
Abakanowicz olmuştur.

Resim 9. Magdalena Abakanowicz, Abakan Red 1969
(http://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-abakan-red-t12979)

Resim 10. Magdalena Abakanowicz's 1968 Yellow Abakan.
( http://artery.wbur.org/2014/10/01/fiber-ica)

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

33

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Resim 11. Magdalena Abakanowicz, Abakan Orange 1971.
(http://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-abakan-orange-t12980)

Resim 12. Magdalena Abakanowicz Black Environment
(http://www.abakanowicz.art.pl/abakans/BlackEnvironement.php.html)

Abakanowicz 1950'li yıllarda soyut elyaf işler yapmaya başlamıştır. Sanatçının bir imge inşa etmek için
kullandığı seçilmiş malzemenin sisal ve çuval bezi olduğunu görüyoruz. Abakanowicz malzemeyi anlama
dönüştürmekte ve kendi adından esinlenerek “Abakans” ismini verdiği sisal malzemelerden, dokuma
tekniklerinin yapısal özelliklerini ortaya çıkaran büyük boyutlarda anıtsal üç boyutlu formlar inşa etmiştir.
Sanatçı bu anıtsal yapıya kullandığı malzeme ve teknikle yumuşaklık katmakta, mekanı da yapıtlarına dahil
ederek yapıtlarının devasa boyutlarıyla yeni bir mekan algısı oluşturmaktadır. Abakanowicz 1970'li yıllarda
figüratif işler yapmaya başlamış ve bu dönem işlerinin pek çoğunda da çuval bezi kullanmıştır.
Tekstilin başka bir kullanım alanını da Arte Povera'da görüyoruz. Arte Povera ya da “ Yoksul Sanat” akımı
1960’lı yılların ikinci yarısında yoğunlaşan kavramsal temelli özgürlükçü sanat hareketlerinden biridir. Bu
akımın sanatçıları, 20. yüzyıl sanatının yalnızca malzeme dağarcığını zenginleştirmekle kalmamış, farklı
malzemelerin süreç içindeki değişimlerini izlenebilir ve gözlenebilir kılarak sanat deneyiminin sınırlarını
genişletmişlerdir. .( Antmen, 2010; s. 213) El işine ve emek-yoğun süreçlere yönelik bir eğilimi olan ve
kavramsal olarak zanaat-sanat arasındaki kültürel ayırımlara değinen ve malzeme çeşitliliğini gösteren Arte
Povera sanatçıları arasında Yunan asıllı sanatçı Jannis Kounellisi’i görüyoruz.
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Kounellis, gündelik yaşamın sıradan malzemelerini sanatsal ortama taşımakta ve gündelik malzemeyi sanat
nesnesine dönüştürmektedir. Pamuk,demir, kahve, ahşap, taş, ateş, çuval, bitki ve canlı hayvan gibi
malzemelerle ilginç mekanlar kurgulayan sanatçının (Antmen, 2010; s. 215) burada ele aldığımız konu
bağlamında özellikle işaret ettiğimiz işleri, palto, çuval ve Anadolu kilimlerini kullandığı işleridir.

Resim 13. Jannis Kounellis
(httpwww.theguideistanbul.comeventjannis-kounellis)

Resim 14. Jannis Kounellis
(www.theguardian.com)

Resim 15. Jannis Kounellis

Resim 16. Jannis Kounellis
(http://www.artribune.com/arte-povera-1967-2011-nella-foto-opere-di-jannis-kounellis)
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Yine tekstil malzemesinin kullanımına dikkat çekmek istediğimiz bir başka alan da, 1960’lardan 1980’lere
uzanan süreçte etkin olan, sanat nesneleri üretmek yerine, doğaya yönelen Arazi Sanatı'dır. 1960'lı yıllarda
ABD'de geniş arazilerde hayata geçirilen enstalasyon temelli çeşitli sanat projeleri ile "manzara" sanatçının
müdahalesine uğramaya başlamıştır. Arazi Sanatı, Yeryüzü Sanatı, Çevre Sanatı,Toprak Sanatı gibi çeşitli
terimlerle anılan bu yaklaşımın temelinde, sanatçıların geleneksel galeri mekanlarına yönelik tepkilerinin yanı
sıra tam da bu dönemde gelişmeye başlayan çevreci hareket vardır. Doğal malzeme kullanımı ve süreçselliği
açısından Arte Povera ile yakınlık taşıyan bir akım olarak da nitelendirilmektedir. (Antmen, 2010; s.251) Bu
akımın önemli sanatçılarından biri Christo’dur. Sanatçının, geniş arazilerde doğaya yapılan görsel müdahaleler
bağlamında değerlendirebileceğimiz yapıtları arasında Christo ve Jean-Claude ikilisinin Avustralya’da bir
koyda gerçekleştirdikleri (Wrapped Coast) “paketlenmiş sahil şeridi” , Berlin’de “Reichstag“ paketlenmiş
Parlamento binası, New York Central Park’ta “The Gates“ kapılar ya da geçitler projesi, Central Park içinde
37 kilometrelik bir yürüme alanı boyunca yerleştirilen tam 7503 geçit ve her geçitten safran rengi kumaş
sarkıtılmıştır. Diğer bir proje Florida Miami’de 11 adanın çevresini pembe kumaşla çevrilmiştir. Burada işaret
etmek istediğimiz sanatçının işlerinde paketleme, örtme ve kaplama için seçtiği malzemedir. Christo tüm
projeleri için özel bezler ürettirmiştir.

Resim 17. Christo and Jeanne Claude, Wrapped-Coast, Sydney 1968-69.v
(http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)

Resim 18. Christo and Jeanne Claude, Reichstag, Berlin 1995
(http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)
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Resim 19. Christo and Jeanne Claude,The Gates, New York 2005
(http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)

Resim 20. Christo and Jeanne Claude, Surrounded Islands, Miami1980-83
(http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)

Bu bildiride özellikle işaret etmek istediğimiz konu, çağdaş sanat pratikleri içinde referans gösterdiğimiz
akımlar ve sanatçılar izinde "Anadolu'ya DokuNan Bezler"in gündelik yaşamdan ödünç alınarak sanatsal
ortama taşınması yolunun açılmasıdır.

KAYNAKÇA
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2 Atalayer, Günay, Dünden Bugüne Anadolu’da Kumaş Dokuma Sanatı, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari, s.64,
İstanbul, 1993
3 Antmen, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010
4 Artun, Ali, Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi Estetik Modernizmin Tasfiyesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011
5 Arslan, Sevim, “Resmin Dokunması“, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:27,ISSN 13021796, Nisan 2012
6 Yağan, Şahin Yüksel, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 1978
7 Türk Dil Kurumun Sözlüğü, s. 148

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

37

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Resim 9. (http://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-abakan-red-t12979)
Resim 10. ( http://artery.wbur.org/2014/10/01/fiber-ica)
Resim 11. (http://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-abakan-orange-t12980)
Resim 12. (http://www.abakanowicz.art.pl/abakans/BlackEnvironement.php.html)
Resim 13. (httpwww.theguideistanbul.comeventjannis-kounellis)
Resim 14. (www.theguardian.com)
Resim 15. (http://molfetta-daily-photo.blogspot.com.tr/2010/06/jannis-kounellis-exhibit.html)
Resim 16. (http://www.artribune.com/arte-povera-1967-2011-nella-foto-opere-di-jannis-kounellis)
Resim 17. (http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)
Resim 18. (http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)
Resim 19. (http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)
Resim 20. (http://www.generatie-m.com/art-christo-jeanne-claude/)
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CUMHURİYET DÖNEMİ SÜMERBANK KUMAŞLARI VE
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
Ender Yazgan Bulgun1, Elvan Özkavruk Adanır, F.Dilek Himam Er 1
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
Sakarya Cad. No:156, Balçova,İzmir,35330
ender.bulgun@ieu.edu.tr, elvan.ozkavruk@ieu.edu.tr, dilek.himam@ieu.edu.tr

Özet
Sanayi ve Maadin Bankası’nın 1933 yılındaki sanayi planları kabul edildikten sonra, sanayileşmenin
sorumluluğu Sümerbank’a verilmiş ve devletin olanakları Sümerbank aracılığıyla seferber edilmiştir.
1933’te kurulan Sümerbank ile giyim ve dokuma sanayicileri devlet tarafından korunmaya alınmış ve
Sümerbank kendi kumaşlarını, kendi özgün desenlerini ortaya çıkararak Anadolu’da bir moda devrimi
yaratmıştır. Sümerbank kumaşları önce toplumda yerli malı kullanımını pekiştirmiş ve aynı zamanda da
basma, pazen, tobralko, divitin gibi dayanıklı ve ucuz olan halkın tercih ettiği kumaşlar üretmiştir.
Sümerbank, 1933 yılından itibaren sadece tekstil alanında değil çimento, tuğla, demir-çelik, halı,
ayakkabı, polyester gibi pek çok malzemeyi üretme amacıyla endüstriyel gelişmelerde bulunmuştur.
Kuşkusuz özelleştirme politikaları kurumu olumsuz yönde etkilemiş, fabrika üretimini 2000’li yıllardan
sonra durdurmak zorunda kalmıştır. 1930’lu yıllardan itibaren Cumhuriyet dönemi süresince yapılan en
önemli atılımlardan biri olan Sümerbank’ın bir devlet girişimi olarak yerli malını kullandırmaya
özendirici girişimleri, ülke ekonomisine yönelik kalkındırma politikaları ve Türk tekstil tarihi içindeki
önemli konumu, kurumu sahip çıkılması gereken bir değer haline getirmiştir. Bu çalışmada, 1956-2001
yılları arasında üretilmiş Sümerbank kumaş desenlerinin yıl, desen bazında fiziksel açıdan
sınıflandırılması yapılarak, önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın amacı Sümerbank desenlerini Türk
materyal ve tasarım kültürünün önemli bir parçası niteliğinde koruma altında tutmak, araştırmacılara,
öğrencilere ve ilgili kurumlara bilgi paylaşımı çerçevesinde sunabilmektir.
Teşekkür
Bu çalışma İzmir Kalkınma Ajansının desteklediği TR31/14/BTD01/0044 sözleşme no'lu "Dijital Tekstil
Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması" başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Projeye verdiği
destek için başta İzmir Kalkınma Ajansı’na olmak üzere İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörlüğü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’na
teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Sümerbank desenlerinin yaratıcılarına ve isimlerini birçoğuna
ulaşamadığımız değerli kurucularına ve tüm çalışanlarına proje ekibi olarak teşekkürlerimizi ve
saygılarımızı iletiriz.
Anahtar Kelimeler
Sümerbank, Kültürel Miras, Dijital Arşiv, Sanal Müze
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Cumhuriyet Dönemi Tekstil Sanayii ve Sümerbank Üzerine
Giriş
1923 İktisat Kongresi sonrası alınan kararlar Türkiye’de Osmanlı döneminde başlayan dokuma
sanayiinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan Feshane, Hereke ve
Bakırköy fabrikalarının yönetiminin 1925 yılında Sanayii ve Maadin fabrikasına verilmesiyle
fabrikaların idaresine yeni bir statü kazandırılmış ve modernizasyon olanakları sağlamıştır. Ancak
Türkiye’de ilk modern üretim, Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nden sonra almış olduğu kararla
1933 yılında Sümerbank’ın kurulması ile başlamış, Sanayi ve Maadin Bankası’nca işletilen
fabrikaların yönetimi bu kez Sümerbank’a devredilmiştir.
Türkiye’nin sanayileşme hareketleri içinde çok büyük öneme sahip olan Sümerbank, dönemin yaygın
ulusal bilinci olan milli ve ulusal kimlik mücadelesini de ortaya koyan bir bilinç yaratmıştır.
Sümerbank ile birlikte giyim ve dokuma sanayicileri devlet tarafından korunmaya alınmış ve
Sümerbank kendi kumaşlarını, kendi özgü desenlerini ortaya çıkararak Anadolu’da bir moda devrimi
ortaya koymuştur. 1930’lu yılların Türkiye’sinin kalkınma dönemi sırasında kurulan önde gelen
kurumlarından biri olarak Sümerbank, yaklaşık yetmiş yıllık bir süreçte Türk ekonomi ve tekstil
tarihinin sembol isimlerinden biri olmuştur. Bu yıllarda yurdun pek çok yerinde açılan Sümerbank
fabrikaları, Cumhuriyet’in ana fikirlerinin bir yansıması olması ötesinde adeta çalışanlarını, aileleriyle
birlikte yeni ve modern bir yaşam biçimine hazırlayan yerleşkeler olarak görülebilir. Kuruluşundan
kapanmasına kadar ülkenin tekstil ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan ve bir kültür simgesi haline
gelen Sümerbank, geleneksel tekstil kültürümüzde önemli yer tutmuş ve birçok açıdan simgesel bir
öneme sahip olan Sümerbank basmalarını da ortaya çıkarmıştır (Bkz. Şekil 1,2).

Şekil 1,2: İhap Hulusi tarafından yapılan afişler (Toprak, 1988)

11 Temmuz 1933 tarihinde kurulan Sümerbank’ın 1933-1950 yılları arası kuruluş ve gelişim
dönemleri, 1950-1972 yılları arası olgunluk yılları olarak değerlendirilebilir. 1972 yılı sonrası yeni bir
kimlik arayışı dönemidir (Bkz. Şekil 3). 2 1987 yılından itibaren başlayan özelleştirme sürecinden
sonra İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesi gibi birçok fabrika kapatılmış, bir kısmı çeşitli özel
sektörlere, belediyelere ve üniversitelere devredilmiştir. Kurum içinde son otuz yılda hızlı bir şekilde
başlayan ekonomik ve sosyal değişim sonucunda, 2000’li yıllardan itibaren tamamen üretimlerini

2

Zafer Toprak, Sümerbank, Creative Yayıncılık,1988
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

40

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

durduran yerli sanayinin simge isimlerinden biri olarak Sümerbank, geriye sadece önemli bir arşiv
bırakmıştır.

Şekil 3: Yıllık sanayi kalkınma planına göre açılan Sümerbank fabrikalarını gösteren harita
(Sümerbank, Devlet Basımevi, İstanbul, 1937).

Sümerbank Tekstil Kültürü Üzerine
1930’lu yılların Türkiye’sinde ekonomik güçlükler ve yeni kalkınma politikaları neticesinde
Sümerbank ile giyim ve dokuma sanayicileri devlet tarafından korunmaya alınmış ve Sümerbank
kendi kumaşlarını, kendi özgün desenlerini ortaya çıkararak önce toplumda yerli malı kullanımını
pekiştirmiştir. Ürettiği pamuklu basma kumaşlar ve pazen kumaşlar Türk tekstil kültüründe
sembolik bir anlam kazanmıştır. Dayanıklı ve ucuz kumaşlar her kesimden insanın tercih ettiği
kumaşlar olmuştur (Bkz. Şekil 4).

Şekil 4: Sümerbank Şıklığı,1944, Sümerbank pazenlerinden örnekler (75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan:
Cumhuriyet Modaları, Bilanço’98, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999) Şekil 5: Sümerbank Şıklığı,1950’ler
( Elvan Özkavruk Adanır arşivi)

Özellikle 1950’li yıllarda nüfusun büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşadığı 3 bir ülkede, Sümerbank
basmaları batılı moda dergilerinden takip edilen modellere uygun bir şekilde evlerde dikilerek Türk
kadını için yeni giysi alternatifleri yaratmıştır. Modeller aynı zamanda gerek Sümerbank tarafından
basılan dergilerde çeşitli kalıplarla ve düzenlenen defilelerle, ulus çapında hemen hemen her kadının
Ferhunde Özbay, “Kadınların Ev İçi ve Ev Dışı Uğraşlarındaki Değişme”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın
Bakış Açısından Kadınlar, Şirin Tekeli (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul,1995,s.140-143
3
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giyim kültürünün bir parçası olmuştur (Bkz. Şekil 5). Halk dilinde Sümerbank kumaşlarına ve
desenlerine birçok ad takılmıştır: Bu isimler arasında “tarla sattıran”, “yandım alamadım” gibi isimler
de yer almaktadır. Kumaş desenlerindeki renk seçimine ilişkin Sümerbank’ta çalışan desinatörlerin de
savaş ekonomisinin izin verdiği ölçüde çok renkli desenler yerine, az renkli, bir rengin tonundan
oluşan desenler yaptıkları bilinmektedir. Tasarruf yıllarının izleri desen renkleri üzerinden de
okunabilir.
Sümerbank fabrikaları, bünyesinde çalışan onlarca tasarımcı ile Türkiye’de tekstil tasarımının
kimliğini bulması açısından bir okul olmuş, üretilen binlerce çeşitlilikteki desen aracılığı ile dünya
modasını Türk çizgileri ile yorumlayan endüstriyel tekstil tasarımcıları yetiştirmiştir. Bu kumaşlar
ekonomik koşullardan dolayı çok renkli desenlerin kullanılamamasına rağmen tarihte iz bırakacak bir
ulusal tekstil tasarım çizgisinin oluşumuna yol açmıştır.

TÜRKİYE DİJİTAL TEKSTİL ARŞİVİ PROJESİ VE PROJE SÜREÇLERİ
Sümerbank’ın bir devlet girişimi olarak yerli malını kullandırmaya özendirici girişimleri, ülke
ekonomisine yönelik kalkındırma politikaları ve Türk tekstil tarihi içindeki önemli konumu, kurumu
sahip çıkılması gereken bir değer haline getirmiştir. Bu sebeple Sümerbank’a ait İzmir Halkapınar
Basma Müessesesi’nde bulunan desen albümlerinin arşivlenmesi, korunması ve incelenmesi, var olan
malzemeyi fiziksel açıdan, Türk maddi ve tasarım kültürünün önemli bir parçası olarak koruma altında
tutmak, araştırmacılara, öğrencilere ve ilgili kurumlara bilgi paylaşımı çerçevesinde sunabilmek için
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

İzmir Kalkınma Ajansı ile beraber “Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması”
başlıklı bir proje hazırlamış ve bu projeyi 2015 yılında tamamlamıştır.
Projenin temel hedefi, İzmir Halkapınar Basma Müessesesi’nde bulunan desen albümlerinin akademik
ve bilimsel koruma kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi ve kültürel sermayenin bir parçası olarak
Türkiye ve dünyadaki araştırmacıların, tasarımcıların ve ilgili kurumların paylaşımına açılması, bu
konuda bilgi üretimi ve araştırmanın özendirilerek, Türk tekstil ve moda sektörü açısından da sahip
çıkılacak bir değer oluşturulmasıdır. Projede İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesi’ne ait 19562001 yılları arasında üretilen kumaş desenleri arşivlenmiştir.
İzmir Halkapınar Basma Sanayii ve Üretilen Desenler Hakkında
Başlangıçta tekstil alanında daha ziyade dokuma ve iplik ağırlıklı üretim yapan fabrikaların ardından
ülkede geniş çapta kurulan ilk basma fabrikası olan Nazilli Basma Fabrikası, 9 Ekim 1937’de üretime
geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde, 1942-43 yıllarında Kayseri ve Nazilli fabrikalarında
dokuma işçilerinin bir kısmının askere alınışı nedeniyle fabrikalarda yüzlerce tezgah boş kalmıştır.
Sümerbank, ihtiyacı göz önünde bulundurularak 100-150 tezgahı İzmir’e taşımayı ve yörelerden
sağlanabilecek iş gücüyle bu tezgahları işletmeyi düşünerek Halkapınar’da girişimlere başlamıştır.
İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesi’nin temeli ise ancak 1949’da atılabilmiştir. İplik ve
dokuma işletmeleri 5 Kasım 1953 tarihinde, basma işletmesi ise 1 Ocak 1955 tarihinde işletmeye
alınmıştır. 1955 yılından itibaren basma, pazen gibi kumaşlar üreten fabrikanın 2001 yılına kadar
üretime devam ettiği bilinmektedir. Emre Dölen’in belirttiğine göre ayrıca fabrikada basma, pazen,
saten, emprime, merserize döşemelik, divitin, hasse ve pike gibi kumaşlar üretilmektedir. 4 Kuşkusuz
özelleştirme politikaları kurumu olumsuz yönde etkilemiş, fabrika üretimini 2001 yılından itibaren
durdurmak zorunda kalmıştır (Bkz. Şekil 6).

Türkiye Dijital Tekstil Arşivi Proje Süreçleri Hakkında Genel Bilgi
Projenin başlangıç kısmında 2006 yılında yıkılmak üzere olan fabrika alanından İl Özel İdare
Müdürlüğü’nün izniyle eğitim malzemesi olarak kullanılmak üzere desen albümleri ve taşınabilir
malzemeler İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne getirilmiştir.
Fabrikadan getirilen malzemeler öncelikle temizlenerek arşiv çalışmalarına başlanmıştır, albümler
Emre Dölen, Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları No:92/1 Matbaa Eğitimi
Bölümü Yayın No:6,İstanbul,1992, s.443,444
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tarih sıralamalarına göre dolaplara yerleştirilmiştir. Bu sırada envanter çalışması da gerçekleştirilerek
albümler için uygun sıcaklık ve nem koşullarını sağlayan fiziksel ortam düzenlenmiştir. Her albüm
için birer Bilgi Formu oluşturulmak üzere ön çalışmalar yapılmıştır ( Bkz. Şekil 7,8).

Şekil 6: İzmir Basma Sanayi Müessesesi ( Cumhuriyet’in 50. Yılında Sümerbank, Genel Müdürlük
Araştırma ve Planlama Müdürlüğü
Uzmanları, Genel Müdürlük İhtisas Şubeleri ve İşletmeleri ,
Baskı: Araştırma ve Planlama Müdürlüğü ile Konjonktür ve Neşriyat Müdürlüğü, Tisa Matbaası,s.60)

Şekil 7,8: Halkapınar tesislerinde baskı rulolarının bulunduğu bölüm (Fotoğraf: F.Dilek Himam,2006)

2001 yılında son üretimini yapan, ardından kapatılan İzmir Halkapınar Basma Sanayii’ne ait kumaş
albümleri ve Sümerbank’ın geride bıraktığı bu desen arşivinin dijital bir müze platformunda koruma
altına alınmasına yönelik proje, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek 25 Aralık 2014
tarihinde TR31/14/BTD01/0044 no’lu proje olarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında Sümerbank
Halkapınar Basma Sanayii’nde 1956-2001 yılları arasında üretilmiş, dönemi en iyi şekilde yansıttığı
düşünülen 6600 kadar kumaş dijital ortama aktarılmıştır. “TUDİTA-Türkiye Dijital Tekstil Arşivi”,
“www.tudita.com” web adresi 13 Kasım 2015 tarihinden itibaren paylaşıma açılmıştır.
Projenin temel amaçlarından biri, Türk endüstri ve tekstil tarihinde öncü kurumlardan biri olan
Sümerbank’a ait tarihsel kumaş ve belgeleri arşivlemektir. Bu arşivin Türk tekstil tarihine ışık tutması
ve ülkenin kültürel mirasına katkıda bulunması hedeflenmiştir. Oluşturulan dijital arşivin
araştırmacılara, öğrencilere, Türkiye’de ve dünyada bulunan ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum
örgütleriyle, üniversitelerin moda, tekstil tasarımı ve tekstil mühendisliği bölümleriyle, ilgili meslek
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liseleri ve meslek yüksekokulları ile paylaşımının sağlanması planlanmıştır. Projenin sonunda;
Sümerbank tekstil arşivinin bir kısmının belgelenmesi, korunması, restorasyonu ve genişletilmesi; bu
arşivden araştırmacıların ve tasarımcıların etkin biçimde yararlanabilmeleri için dijital bir tekstil arşivi
ve veri tabanı oluşturulmuştur (Bkz. Şekil 9).

Şekil 9: TUDİTA dijital tekstil müzesinden bir görünüş ( TUDİTA,2015).

Uygun koşullarda yapılan arşivleme çalışmalarının ardından desenlerin analizi ve tespiti ile ilgili
çalışmalar yapılmış, desenler yazılım programı için uygun veri haline getirilmiştir. Bunun için her
dönemi en iyi anlatan desenler seçilerek 300 dpi çözünürlükte taranmış, gruplandırılmış, envanter
çalışmaları yapılmış ve dijitalize hale getirilmiştir. Bununla birlikte desenler taranırken her bir desen,
kompozisyon ve teknik özelliklerine göre proje yürütücüleri gözetiminde teknik ekip tarafından uygun
parametrelere ayrılmıştır. Ayrılan desenlerin teknik ve tasarımsal özellikleri (kompozisyon, renk,
desen varsa desene ilişkin sözlü tarih görüşmelerinden elde edilen bilgiler) tanımlanarak veri tabanına
aktarılmıştır ( Bkz. Şekil 10,11).

Şekil 10: Albümler dijitalize edilirken bir görüntü (Ersan
Çeliktaş,2015)

Şekil 11:
Desen albümlerinden bir görüntü (Ersan
Çeliktaş,2015)

Desenlerin seçilmesinde ve veri tabanına yüklenmesinde var olan desen sayısının çok olmasından
dolayı başlangıçta örneklem metodu ile her dönem aralığını en iyi anlatan albüme ait özgün desenler
seçilmiştir. Her bir desene ait varyasyon sayıları tespit edilmiş, desenler dokuma örgüleri, üretildikleri
malzeme, baskı desen özellikleri, üretim tarihleri, varsa tasarımcı bilgileri ve varyasyon sayılarına göre
gruplandırılmıştır. Ortaya çıkan ana desen grupları çiçekli, çizgili, temalı, geometrik, hayvan desenli,
diğer kategorileri altında gruplanmıştır.
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Tasarımcı bilgileri daha çok 1980’li yıllardan sonra üretilen kumaşlarda yer almaktadır. Proje
süresince desenleri üreten tasarımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Proje sırasında dünyadaki dijital veri
tabanlarının kullanımı ve yeni müzeoloji çalışmalarına yönelik trendleri aktaran kaynak ve literatür
taraması da takip edilmiştir. Bu alana ilişkin dünyada benzer dijital desen arşivi örnekleri araştırılmış
ve karşılaştırılmalar yapılmıştır.
TUDİTA dijital arşivinde belirlenen bilgi iletişim teknolojileri uzmanlarının bilgi ve tecrübelerinden
yararlanılmış, kurulacak olan desen arşivinde çeşitli teknoloji uygulamalarında ve sosyal medya
kullanımında başlayan artıştan dolayı mobil hizmet uygulamalarına da adaptasyon sağlanmıştır,
gelecekte de var olan desen veri bankasına yeni desenlerin eklenerek veri tabanının genişletilmesi
planlanmaktadır (Bkz. Şekil 12,13).

Şekil 12: Dijital Tekstil Desen Arşivinden bir görünüş, ( TUDİTA,2015).

Şekil 13: Dijital Tekstil Desen Arşivinden bir görünüş, ( TUDİTA,2015).

Proje süresince çeşitli faaliyetler düzenlenmiş bunların katkısı ile dijital arşive yön verilmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmalar içinde Sümerbank kültürünün Türk moda ve tekstil tarihi açısından
öneminin altını çizen bir sergi düzenlenmiş, projeyi bilimsel platforma taşımak amacıyla uluslararası
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platformlarda da projenin görünürlüğü ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atölye çalışması ve
seminer gibi etkinlikler organize edilmiştir ( Bkz. Şekil 14,15,16).

Şekil 14: Dijital Tekstil Desen Arşivi hazırlığı çalışmaları
sırasında bir görüntü, ( Ersan Çeliktaş,2015).

Şekil 15: Nazilli Basma Fabrikası ziyaretinden bir görünüş,
( TUDİTA,2015).

Şekil 16: Bursa Merinos Tekstil Müzesi ziyaretinden bir
görünüş, ( TUDİTA,2015).

Dijital Desen Arşivi Hazırlanma Süreci ve Sümerbank Desenleri:
Cumhuriyet dönemi ekonomi ve kültür tarihine tanıklık etmiş bir belge niteliğinde olan Sümerbank
desenleri Türk tekstil baskıcılık ve moda tarihine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Dijital ortama,
üretim tarihi, desen, motif, malzeme, dokuma örgüsü ve kullanım alanları dikkate alınarak kumaş
desenleri aktarılmıştır. Ancak yıllarca çok sayıda tasarımcının çalıştığı Sümerbank’da desenleri
tasarlayanların isimlerine çok fazla rastlanmamış olmasına rağmen bazı albümlerde tasarımcı
isimlerinin yazıldığı tespit edilmiştir.
Kumaşların seçiminde Türk giyim kültüründe “tipik Sümerbank deseni” olarak adlandırılabilecek
örneklerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Arşivde yer alan albümlerde basma, pazen ve poplin en
çok bulunan kumaş örnekleri arasında olup bunların yanı sıra döşemelik ve pike kumaşlara da
rastlanmıştır. Aynı zamanda, baskılı takvimler, az sayıda bayrak, askeri baskılı kumaşlar, devlet
kurumlarında kullanılmak üzere üretilen çarşaflık ve benzeri kumaşların yer aldığı albümler de
bulunmaktadır.
Dijital arşivde yer alan kumaşlar; çiçekli ve bitkisel, çizgili, ekoseli ve pötikareli, etnik ve kültürel,
geometrik, hayvan motifleri, meyve ve sebze desenli, puantiyeli, temalı ve diğerleri olmak üzere on
bölüme ayrılmıştır. Ayrıca bu gruplar kendi aralarında da sınıflandırılmıştır.
Çiçekli ve bitkisel desenler Sümerbank tarafından en çok üretilen desen grubu olarak kabul edilebilir.
1930’lu yıllardan itibaren özellikle kadın giyiminde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 1940’lı yıllarda
bu kumaşlar halk arasında “tarla sattıran”, “yandım alamadım”, “allı güllü”, “mineli desenler” gibi
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isimlerle anılmıştır.5 Dijital arşive yüklenmiş yaklaşık 3000 çiçekli ve bitkisel desen arasında ayçiçeği,
dalya, lilyum, lale, gerbera, süsen, zambak, nilüfer, ortanca, krizantem, hercai menekşe, kır çiçekleri,
gül, gelincik, gül goncası, karanfil, papatya gibi realistik çiçek motiflerinden oluşmuş desenlere
rastlanmıştır. Bunun yanı sıra stilize çiçek motiflerinin de yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür.
Çiçekler bazen tek başlarına bazen de bordür, kartuş, çerçeve, buket, madalyon, gibi kompozisyonlar
içinde yer almıştır. Sepet, saksı, vazo, kurdele, kafes ve çardak çiçeklerin yanında yer alan diğer
objeler olarak dikkat çekmiştir. Bitkisel desenler olarak dal, yonca, ağaç, tomurcuk, kaktüs, buğday,
pamuk kozası, diken, pıtrak, küçük ve iri yapraklar kullanılmıştır.
Çizgili desenlerden üretilen, pijamalar ve çarşaflar Sümerbank ile özdeşleşmiş desenlerdir. Monokrom
renklerle üretilen çizgili pijamalık kumaşlarda çoğunlukla bordo, mavi ve kahverengi kullanılmıştır.
Türk erkekleri tarafından çok sevilen bu pijama desenleri yıllar içinde klasik ve sembolik bir anlam
kazanmıştır.
Çizgili desenler; kalın, ince, zikzaklı, kıvrımlı, kesikli, diyagonal ve ekzantrik çizgiler olmak yedi
grupta sınıflandırılmıştır. Bazı örneklerde bu gruplardan birkaçının bir arada kullanıldığı görülmüştür.
Çok sayıda çizgili kumaş örneği arasından dijital arşive seçilen örnek sayısı yaklaşık olarak 400’dür.
Ekoseli ve pötikareli desenler klasik dokuma desenleri arasında yer alır. Ancak maliyeti düşürmek ve
daha hızlı üretim için baskı tekniği ile yapılan örnekleri de bulunur. Halk tarafından çok sevilen ve
modası hiçbir zaman geçmeyen bu desen grubuna ait çok sayıda örnek arasından dijital arşivde 50
pötikareli, 46 ekoseli desen yer almaktadır. Farklı renk alternatiflerinin dokumaya oranla hızlı bir
şekilde üretilebilmesi, kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra ev tekstiline de uygun olması bu
desenlerin yıllarca üretimine devam edilme nedenleri arasında sayılabilir.
Sümerbank Halkapınar desen arşivinde yer alan etnik/kültürel desenlerde, Selçuklu’dan Osmanlı’ya,
Hindistan’dan Uzak Doğu’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar birbirinden çok farklı kültürlerin izlerini
görmek mümkündür. Dönemin modasına uygun olarak üretilen bu kumaşlar ev tekstili ve giysilerde
kullanılmak üzere farklı kullanım alanları için tasarlandığı görülmüştür. Sümerbank'ın ilk
tasarımcılarından Zekavet Bayer(Taş) ile yapılan bir röportajda, 1942 yılında çiçek desenlerine,
müdürlerinin talebiyle Türk motiflerinin eklendiğini ve dönemin Sümerbank fabrika müdürü Hikmet
Sağun’un “Türk motiflerinden Türk basması hazırlansın” diyerek kendilerinin Topkapı Müzesi’nde ve
camilerde etüt yapmaları için İstanbul’a ve Bursa’ya gönderildikleri öğrenilmiştir. 6 (Bkz. Şekil 20).

Şekil 20: Zekavet Taş (İzmir Life, Nisan 2003)

5
6

Nebahat Himam ile yapılan sözlü tarih görüşmesi ( Aralık,2010, Burhaniye).
İzmir Life, Nisan 2003
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Sümerbank Halkapınar desen arşivinde yer alan geometrik desenler çiçekli desenler kadar popüler
olmasa da yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu desenler modernleşme sürecindeki Türkiye’nin yeni
desenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Dijital tekstil desen arşivinde kare, eşkenar dörtgen, damalı,
oval, daire, baklava, dikdörtgen, üçgen, altıgen, paralelkenar, sekizgen, halka, yarım daire, dörtgen,
nokta gibi geometrik motiflerden yola çıkılarak hazırlanmış 692 desen bulunur.
Arşivde hayvan motifli desenler üç alt grupta sınıflandırılmıştır. Gerçekçi hayvan çizimlerinin
bulunduğu kumaşlarda ayı, tavşan, kaplan, leopar, köpek, domuz, kutup ayısı, inek ve horoz gibi
hayvan motiflerinin kullanıldığı görülür. Özellikle çocuk, bebek giyim ve çarşaflık kumaşlarda anime
hayvan motiflerine rastlanmıştır. Bu kumaşlarda kedi, civciv, kuzu, ördek, ayı, fil, tukan, ceylan,
timsah, kümes hayvanları, köpekbalığı, tavşan, köpek, penguen, kelebek, balık, kuş, kurbağa ve
uğurböceği gibi hayvanlar stilize edilerek kullanılmıştır. Bu desenlerden, genellikle açık mavi, açık
pembe, açık sarı gibi yumuşak renklerde yazlık ince pamuklu kumaşlar veya kışlık pazen kumaşların
üretildiği görülür. Bu başlık altında diğer bir grup ise farklı hayvan postlarının basıldığı kumaşlar olup
zebra, kaplan ve leopar postu en çok tercih edilen desenlerdir.
Meyve ve sebze motiflerini içeren desenlerden üretilmiş kumaşların daha çok ev tekstilinde masa
örtüsü, mutfak perdesi, mutfak bezi gibi alanlarda kullanılmak üzere yapıldığı söylenebilir. Bunların
yanısıra giyimde kullanılmak üzere üretilmiş olanları da vardır. Enginar, fındık, palamut, elma, kiraz,
çilek, limon, ananas, muz, havuç, üzüm, mürdüm eriği, armut, biber kullanılan motifler arasındadır.
Bu motiflerin genellikle düz zemin rengi üzerine canlı ve parlak renklerde basıldığı görülür. Bazı
örneklerde ise meyve motifleri çizgili veya kareli bir zemin üzerindedir.
Dijital arşivde sık rastlanan desenlerden biri de puantiyeli desenlerdir. Puantiyeli kumaşlar uzun
yıllardır moda tasarımcıların vazgeçemediği ve kadınlar tarafından da çok beğenilen kumaşlar
arasındadır. Hemen hemen her dönem popülerliğini koruyan bu desen Batı literatüründe Polka beneği
olarak adlandırılır. Adını Bohemian folk dansından alan Polka beneği genellikle beyaz zemin üzerine
mavi renk ile basılan klasik bir ilkbahar desenidir. Motifin içi doludur. Kumaş üzerinde düzenli
aralıklarla basılabileceği gibi daha dağınık bir halde de olabilir. Dijital arşivde iri, orta büyüklükte ve
küçük puantiyeli kumaşlar bulunmaktadır. Beyaz zemin rengi üzerinde mavi, yeşil, pembe
puantiyelerin yanı sıra renkli zemin üzerinde beyaz puantiyeli örnekler de vardır. .
Temalı desenler tüm desen grupları arasında en fazla çeşitliliğe sahip desen grubu olarak
nitelendirilebilir. Denizcilik ve deniz popüler temalar arasında olup, spor, olimpik oyunlar, uzay
temaları ise dünyadaki moda akımlarına göre şekillenmiştir.
İşaretler, semboller, harfler, yazılar,
nesneler, yıldız, çizgi karakterler, kırkyama görünümlü, armalar, değerli taşlar, oyun-oyuncak, mitoloji,
balonlar ve baloncuklar, taşıtlar, binalar, evler, mobilyalar, insanlar, şimşek, manzara resimleri diğer
temalar arasında sayılabilir. Tatil, yılbaşı, paskalya gibi özel dönemler için üretilmiş kumaşlar da
bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak kalpli, konfeti, halat, dişli çark, fiyonklar ve kurdeleler, hasır
örgü ve dantel görünümlü, labirent, kamuflaj, bebek önlüğü, harita, sirk, gömlek, müzik, ülke
bayrakları, zodyak, gülen yüz, yelpaze, nalburiye, bebek, tüy, gibi motifleri ve temaları içeren
kumaşlar da vardır.
Diğer desenler grubunda ele alınan kumaşlar önceki kategorilerin altında sınıflandırılamayanlardır. Bu
grup altında damla, hilal gibi motifler, kazayağı dokuma örgüsüne benzer baskılar, birbirine kenetli
formlar, mermer, mozaik, vitray görünümü verilmeye çalışılmış baskılar yer almaktadır. Bunlara ek
olarak optik, püskürtme boya efekti, soyut, üç boyut etkisi, sulu boya efekti ve hücresel görünüm
verilmiş desenler de bulunmaktadır. Dijital desen arşivinde bu kategoriye ait 612 desen bulunmaktadır.
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SONUÇ
Kültürel mirasın çeşitli fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel yönlerine ilişkin çeşitli nitelik ve
ölçekte bilgi üretilmesi yanında, üretilen çok miktardaki verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve
değerlendirilmesinden oluşan belgeleme süreci, koruma çalışmalarına paralel bir süreçtir. Bu süreçte
kavramsal ve yapısal standartlar oluşturmak gerekmektedir. Koruma altına alınan tekstiller, sahip
oldukları kültürel, tarihsel ve sanatsal özelliklerinden dolayı belge niteliği taşırlar bu yüzden doğru ve
eksiksiz olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu tekstillerin, işlevleri ile birlikte, doğal
ortamına yakın bir şekilde, yardımcı öğelerinin yanında sergilenmesi, müzelere kazandırılmalarının,
kültürel değişim ve sürdürülebilirlik açısından önemi büyüktür. 7 Bu anlamda arşivde koruma altına
alınan Sümerbank tekstilleri ve kumaş albümleri, sahip oldukları kültürel, tarihsel ve sanatsal
özelliklerinin yanı sıra Türk ekonomi tarihini de belgeleyen bir niteliğe sahiptir. Sümerbank
Halkapınar Basma Sanayii’nin 1950’li yıllardan 2000’li yıllara kadar yaklaşık 50 yıllık bir süreci
kapsayan baskılı kumaşlardan oluşan desen albümlerinin kayıt altına alınması, arşivlenmesi ve
korunması, bir ulusun toplumsal giyim hafızasını anlatan önemli bir belgeleme çalışması olarak
değerlendirilebilir.
Sümerbank, bir devlet girişimi olarak, ülkemizde endüstrileşmede öncü bir role sahip olmuştur.
Sümerbank kumaşlarını içeren albümlerin incelenmesi sadece Türk tekstil tarihine ışık tutmayı
amaçlamamakta, aynı zamanda Türkiye tarihine ilişkin kültürel bir malzemenin belgelenerek
korunmasını da amaçlamaktadır. Bu malzemenin müzelere kazandırılmalarının kültürel değişim ve
sürdürülebilirlik açısından önemi büyüktür. Kuşkusuz Sümerbank ülkemizin en önemli sanayi
yatırımlarından biri olarak tarihsel bir görevi üstlenmiştir. Bu kurumuna ait bilgilerin müzelerde
belgelenmelerini ve korunmalarını sağlamak bundan sonra gelecek kuşaklar için önemli bir rehber
niteliğinde olacaktır.
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YÖRESEL BEZLERİN GÜNÜMÜZ KÜLTÜRÜNE
AKTARILMASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Sema Hatun Gürçay1
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İstanbul,
TÜRKİYE

Özet
Farklı dillerin farklı kültürlerin bir mozaiği olan coğrafyamızda dokuma sanatı ve kültürü yüzyıllardan
günümüze kadar süregelmiştir. Sosyal, ekonomik olaylar ve savaşlar toplumların kültür yapılarını etkilerken,
Anadolu’da ki yöresel dokuma kültürünü de etkilemiştir. Anadolu tarihine bakıldığında, geleneksel
dokumacılığı besleyen en önemli etken olan yöre kültürü, kentleşme ve endüstrileşmenin doğurduğu
değişimler karşısında var olma mücadelesi vermektedir.
Tekstil sektörü 1990‟lı yıllara kadar giysi, kumaş, aksesuar vb. alanlarında çoklu ortam sistemleri (Multi
Medya) ile kitlelere ulaşmıştır. Ancak bu tarihten sonra çoklu ortam (Multi Medya) sistemlerinin bir parçası
olan internet kullanımının hızla çoğalması, sosyal medya kavramının gelişmesi sonucunda Facebook, Twitter,
Instagram ve Pinterest gibi sosyal medya kanallarına kişilerin yâda kurumların çeşitli görsel unsurlara
yaygın ve hızlı bir yolla ulaşmaları mümkün olmuştur. Bu sistem pek çok sektörü içine aldığı gibi tekstil
sektörünü de etkilemiş ve yöresel dokumalarla ilgilenen kitlelere de ulaşmıştır.
Bu çalışmada Anadolu’da kentleşme ile birlikte gelişen kültür içerisinde endüstriyel ve yöresel dokumalar
karşılaştırılıp, değişimler üzerinde durulmuştur. Gelişen kültür kitlesinin günümüz sosyal medya kanalları
içerisinde yöresel bezlere bakışı incelenerek, aynı kitle tarafından simgeleştirilen kişiler ve kuruluşların
sosyal medya kanallarında yöresel dokumaları kullanım ve sunum biçimleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yöresel Dokumacılık, Popüler Kültür, Sosyal Medya

The Role of Social Media in the Transfer of Local Cloth Today
Culture
Abstract
Weaving art and its culture continued from centuries to present day with various culture and language
mosaics in Anatolia. The events of the social, economic and war caused changing the Anatolian traditional
weaving culture by affecting the society of the cultural behavior. The Anatolian history gives struggle on the
regional culture, urbanization and industrialization resulting on the traditional weaving developments.The
garment, fabric and accessory sector reached to multimedia community in 1990’s. However, the use of
internet after this date leads to the use of Facebook, Twitter, Pinterest and Instagram social media channels
concluded the fastest communication leading to reach to the visual elements. This system resulted easily to
reach the traditional woven fabric sector as well as the other sectors. This study focuses on change of the
traditional and industrial woven fabrics within the developing culture, together with Anatolian urbanization.
By viewing the social and traditional fabrics within the developing mass culture in today’s social media
channels was investigated.
Keyword: Traditional Weaving and Fabrics, Popular Culture, Social Media
1
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2. Tekstil Endüstrisi
Tekstil sanatı içinde önemli bir yere sahip olan dokuma sanatı, Anadolu’daki antik uygarlıklardan günümüz
zamanına kadar . Arkeolojik buluntular M.Ö 6000 tarihlerinde Anadolu’da dokumacılığın bilindiğini
kanıtlamaktadır. Toplumların yaşam şekilleri, bulundukları coğrafi konumlarını, sosyal-ekonomik ve kültürel
yapılarını oluşturmaktadır. Yaşadığımız topraklar çok kültürlü bir tarihi mirasın üzerindedir. Bu kültürlerin
düşünce, inanış ve sosyal yaşam farklılıkları Anadolu’da yöresel dokumaların çeşitliliğini etkilemiştir.
Avrupa’da 19. Yy’da iplik makinesinin bulunuşu, Endüstri Devrimin başlangıç noktası olarak I., II. Dünya
savaşlarının dönüm noktası olarak bilinmektedir. 19. Yy’da iplik eğirme makinasının bulunuşu bütün toplumlar
üzerinde etkisini gösterecek olan tekstil endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Endüstri devrimi sadece yoğun
bir fabrika yâda sanayi devrimi olarak değil, kırsal kesimde hızla artan bir sanayi üretimi olarak başlamıştır. 19.
yüzyılın sonunda Avrupa’da Tekstil sanayi Endüstri devriminin lokomotifi halinde gelişmiştir.
Osmanlı Devletinin son yılları ve cumhuriyetin ilk yıllarında gelişen hızlı kültürel değişimler anakentlerden
kırsal kesimlere doğru etkisini göstermiştir. Çağdaşlaşma Osmanlı Devletinin son dönemlerinde sık sık
tartışılmış ve geleneksel yapıya karşın, çağdaşlaşma yolunda giyim, kuşam şekillerinde kimi adımlar atılmıştır.
Bu gelişmeler çeşitli işletmelerin kuruluşlarını hızlandırmıştır.1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu ile kamu ve
özel işletmeler gelişme sürecine girmiştir. 1933’te Sümerbank’ın kurulması ile bu gelişmeler artmıştır.
Cumhuriyetten sonra ise Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık hedefinin üstüne çıkma” düşüncesiyle toplumsal alanda
önemli gelişmeler etkisini göstermiştir.

Resim 1: El dokuması şile bezi

Resim 2: Endüstriyel şile bezi desen çalışması
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Dünyada 2. dünya savaşı etkileri yaşanırken Türkiye’de 1945’lerin sonuna doğru batı ölçüleri ile özdeşlemiş bir
şehirli kitlesi bulunmaktadır. Ana şehirlerdeki kültürel katmanların değişimleri kırsal kesimdeki kültürel yapıyı
harekete geçirmeye başlamış, 1950’lerde kırsal göçlerle yeni toplumsal gelişimler oluşturmuştur. Sanayi
işletmelerindeki teknolojik gelişmeler, kırsal kesim insanının topraktan gelir sağlayamamasına ve yeni gelir
kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur.
Dokuma, ekonomik gelir kaynağının dışında kadın rolünün en çok görüldüğü zanaatlardan birisi olmuştur.
Anadolu’daki yörelerde dokuma bir gelir kaynağı olarak görülmezken daha çok hanenin ve hane içindeki
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılan bir zanaattır. Endüstrileşme ve toplumsal değişimler
genel olarak ihtiyaç duyulan bir emeği azaltarak kırsal kesim kadınını kısıtlı alanlara itmiştir. En önemlisi ev
içinde üretilen ürünler yerini hızla çarşıdan alınanlara bırakmıştır. Kırsal kesim kadınının evde ürettiği giysinin
yerine dışardan hazır üretilen tercih edilmiştir.
Resim 1’de el dokuma tezgahlarında üretilen şile bezi örnekleri görülmektedir. Bu örnekde yöresel olarak
üretilen dokumanın yöreye göre özgünlüğü görülebilmektedir. Resim 2’de görülen örnekte ise endüstriyel olarak
tasarlanan desen çalışmasında yöresel bölgenin dokusundan ve özgünlüğünden uzaklaştığı görülmüştür.
Teknoloji alanındaki gelişmeler diğer pek çok alanı etkilemiş ve yeni alanların doğmasını sağlamıştır. Bu
alanlardan biri de iletişimdir. Günümüz yakın geçmişi gözlemlendiğinde toplumsal oluşumda kitle iletişim
araçlarının da etkisiyle bilgi toplumu yapısı oluşmuştur. Bilgi toplumunun oluşumu iletişim teknolojilerinin
gelişimine paralel bir şekilde hız kazanmaktadır. Günümüzde çağdaş toplumlarda belirleyici özellik tüm
sektörlerde bilgi ve iletişimin ön plana çıkmasıdır. Böylelikle iletişim teknolojilerinin yaygın olarak
kullanılacağı düşünülmektedir.

3. Sosyal Medyanın Rolü
Kitle iletişim sistemlerinin son versiyonu olan internet günümüzde 25 yaşına girmiştir. İnternet bu gelişim süreci
içinde çözülemez ve karmaşık görünen teknolojiyi basit, anlaşılır ve ulaşılır kılmıştır. Kablolar, widget’lar,
ipad’ler, android uygulama sistemleri gibi bağlantılı sistemlerin kişilerin günlük yaşamlarına girmesi, bütün
alışkanları değiştirmekle kalmamış, yeni yaşam şekilleri, yeni olanaklar ve yeni alışkanlıklar kazandırmıştır.
1990’lı yılların başından itibaren internetin hızlı yayılması ve özellikle üst kesim tarafından çok fazla talep
edilmesi, bütün sosyal sınıfların dikkatini çekmiştir. İlk kullanılmaya başlandığında araştırmacıların ve
üniversitelerin elinde olan internet, bilgisayar kullanan bütün ticari şirketlere de yayılmaya başlamıştır. 95 ile
2000 yılları arasında e- ticaret (e-commerce) kavramları oluşmaya başlamıştır. 2000 yılından itibaren sosyal
medyanın hızlı gelişimi başlı başına bir tez konusu olabilir. İnternetin hızlı gelişmesinin nedeni tek başına
teknolojinin hızlı gelişimi değildir. Teknolojiyle birlikte yaşanan sosyal olaylar İnternetin ‘’bedava ulaşım’’(free
Access) (BRİGGS&BURGES: 244) olması onu televizyon ve radyo gibi medya unsurlarından ayırmaktadır.
Çünkü hem gezinim yapıp bilgilenebileceği ve hem de yeni insanlarla tanışma olasılığı onu daha çok ilgi çekici
hale getirmiştir.
Sosyal medya, ağ sanatı içinde ağırlıklı türlerden biri haline gelir. Bu, sosyal medyanın internette kapladığı
kültürel hacmin genişlemesiyle doğru orantılıdır. Sosyal medya ve sanat arasındaki ilişki çok yönlüdür: Sergi
mekânı, üretim aracı, elektronik ortamdan fiziksel mekâna doğru (ve tersine) uzama imkânı verir.
İletişim devrimi yaratan ağ ve bilgi teknolojilerinin sanat için sundukları imkânlarla ilgili birçok öncü sanatçı bu
yeni alanda işler üretmeye, ve bu teknolojilerle geniş kesimlere hitap etmeye başladılar. Birçok terimle
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karşılansa da ağ üzerinde sanat yapmak anlamını taşıyan "ağ sanatı" (net art) ve sanat ortamı olarak elektronik
iletişim ortamlarının kullanımını ifade eden "yeni medya sanatı" (new media art) terimleri bu dönemde öne
çıkmıştır.

3.1 Facebook
Facebook, kişilerin arkadaşlarıyla ve meslektaşlarıyla daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan sosyal
bir fayda olarak tanımlanmaktadır. Şirket, insanların gerçek sosyal bağlantılarının dijital haritasını yaparak,
sosyal diyagramlar yoluyla bilgi paylaşımını kolaylaştıran teknolojiler geliştirmektedir. Herkes Facebook’a
girebilmekte ve güvenilir bir ortamda tanıdıkları insanlarla etkileşim kurabilmektedir.
Facebook ortamında yöresel bezlerle ilgilenen bireylerin toplandığı beğeni sayfalarında bezlerle ilgili güncel
haberler, gelişmeler ve yöre kültürünü ve yöresel bezi geliştirmeye yönelik etkinlik oluşturma ve bu etkinliklere
katılım sağlanmasına yönelik paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşımlar sonucunda yöresel bezlerle
ilgilenen kişilerin, bezlerle ilgili yeni tasarımlarla ve yeni kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabildikleri
gibi satın almaya yönlendirme hareketleri görülmektedir. Resim 3’de bir tasarımcının şile bezi için çağdaş
tasarım yorumları ile ilgili kitleye bir paylaşım bulunmaktadır.

Resim 3: Şile bezi Facebook örneği

3.2 Twitter
Twitter kullanıcıların birbirleriyle maksimum 140 karakter uzunluğunda olabilen kısa metin tabanlı mesajları
kullanarak iletişim kurmasına imkân tanıyan ücretsiz küçük internet ortam hizmetidir. Twitter, çeşitli aygıtlar
üzerinde güncellemeleri göndermek ve almak için güçlü araçlar sağlamaktadır. Twitter’ın esas amacı,
kullanıcıların ‘’ne yaptığını’’ 140 karakter ya da daha azıyla cevaplamasıdır (Weinberg, 2009: 125). Twitter’ın
en belirgin özelliği ise Facebook ve Instagram’dan farklı olarak kısa haber verme niteliği taşıyor olmasıdır.
Twitter kullanım açısından bireysel paylaşımlardan, bireysel etkinliklerden çok toplumsal sorunlara ve
etkinliklere yönelik evrensel bir sosyal paylaşım ortamdır. Bundan dolayı kişiler Twitter’da iş dünyasına ya da
toplumsal sorunlara yönelik az sayıda sözcük karakteriyle kendilerini ifade etmektedir. Twitter’da yöresel
bezlerle ilgilenen kitlenin daha çok bu bezlerin gelişmesi için çaba harcayan yöresel bölgedeki üreticilerin
festival, sergi ve Instagram ortamında paylaşılan görsellerin Twitter ortamında haber olarak yayınladıkları
görülmüştür. Yöresel bez üreticilerinin ve takipçilerinin bu sosyal ortamda birbirleriyle iletişim içinde kalarak
güncel tasarım örneklerini takip ettikleri görülmüştür.
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Resim 4: Buldan bezi Twitter örneği

3.3 Instagram
Instagram; genel yapısı itibari ile kullanıcılarına fotoğrafın yanı sıra video kaydetme, bu kayıtları hazır
yazılımlar ile manipüle edebilme, ortaya çıkan çalışmaları kendi oluşturduğu sosyal ağda ve internette fotoğraf
paylaşımı konusunda önemli yer edinmiş Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşabilme olanağı sunan bir
sosyal paylaşım sistemi olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar web sitesi üzerinden bir sergileme sistemine sahip
olsa da; günümüz şekli ile web tabanlı yükleme ya da yönlendirme özelliğine sahip değildir.

Resim 5: Peştamal Instagram örneği

Resim 5’de görülen Denizli peşkirleri bir yemek programı sunucusunun Instagram hesabından yayınladığı görsel
resimlerle takipçilerine bu peşkirleri mutfaklarında kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir. Bu görsel yayınla
takipçilerinden beğeni alan yapımcı, takipçilerine fiyat ve renkler ilgili de bilgiler vermektedir. Takipçilerinden
gelen yorumları değerlendiren yapımcı, bir sonraki hafta yayınladığı peştamal resimleriyle takipçilerine yöresel
bezin bölgesi hakkında bilgilendirerek yeni tasarımları sunmuştur.
4. SONUÇ
Anadolu coğrafyasında, çok fazla değişime maruz kalmadan antik çağlardan günümüze kadar süre gelen dokuma
sanatı ve kültürü endüstriyelleşmenin etkisiyle makineleşmeye maruz kalmıştır. Yöresel dokumaların bölgeden
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bölgeye fark gösterdiği bilinciyle sanayileşmeyle birlikte hızlı değişimlerle yöresel dokuma kültürünün bilinirliği
azalmıştır. Bölge insanın ekonomik gelir kaynak sorunlarıyla birlikte dokuma kültürü, yöresel alanlarla kısıtlı
imkânlarla var olma mücadelesi vermektedir. Kitle iletişiminin, hızlı yayılımı internet çağının oluşması sanatı ve
sanat içindeki bütün disiplinleri etkilemiştir. Tekstil sanatının önemli bir parçası olan dokuma sanatı da bu çağın
gereksinimlerinden biri olan internet medyasının içinde yerini almıştır. Sanatın sanatçıyla ve tasarımcıyla
bütünleşik ilişkisi teknolojiyle bütünleşmiştir.
İnternet kullanıcılarının ortak buluşma yeri olan sosyal medyada ise yöresel dokuma ile ilgilenen kullanıcıları
kendilerine yeni alanlar oluşturmuştur. Sanatçı ve tasarımcıların bu ortamlara yeniliklerle katıldıkları ve bu
ortamlarda kendi sanat disiplinleri ile ilgili gelişmeleri takip edebildikleri görülmektedir. Yöresel dokumaları
yeni nesile aktarılmasında önemli rol oynayan tasarımcıların yenilişim hareketlerini bu ortamlarda kullanıcılara
iletebildikleri gözlemlenmiştir. Daha fazla takipçi ve beğeni alan tasarımcıların bu gelişimler karşısında yöresel
bezler için kitleler tarafından simgeleştirilen kişiler kullanılarak günümüze uyarlandığı görülmüştür. Bu
gelişmelerin yöresel dokumaya en büyük katkısı yöre kültürünü canlandırarak bu kültürle günümüze gelen
dokumaları özgün tasarımlarla yeni kullanımlara açmıştır. Kullanıcılar, yöresel dokumaların yenileşim
hareketlerinin içinde geleneksel çizgisini bozmadan korunmasını sağlamak istemektedir.
Sosyal medya içinde binden fazla takipçi sayısına sahip olan simge kişiler özgün tasarımlarla yayınladıkları
yöresel dokuma görsel sunumlarında kullanıcılarını bilgilendirilmekte ve özendirmektedir. Bu gelişmeler yok
olma tehlikesinde olan yöresel dokumaların farkındalığını artırarak yeni nesil tarafından bilinirliğinin artmasına
ve özgünlüklerini bozmadan gelecek kültürlere aktarılmasına etki etmektedir. 25 milyon internet kullanıcısının
toplandığı ve etkileşim içinde olduğu sosyal medya ortamlarının yöresel dokumaların varlığının sürdürülmesinde
ve geleneksel özgün yapılarının korunup yaşatılmasında önemli rol oynadığı görülmektedir.
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Yöresel Bez Dokumaların Değişime uğraması, İşlev
Değiştirmesi, Kaybolası
Prof. İsmail ÖZTÜRK1
1853 sokak no: 14/ 7 Karşıyaka- İzmir

Bir kaynakta, geleneksel Türk dokumacılığına ilişkin özet ile şu bilgilere yer verilmektedir; "Eğer
bir Türk Sanatı Tarihi kitabına dokuma bölümü ile başlasaydık, çok kimsenin tuhafına giderdi."
Ancak dokumanın, Türk'e özgü, en has uğraş, tarih boyunca toplumla iç içe olan ve toplumun
bütün kesimini ilgilendiren, kökeni çok eskilere giden bir sanat alanı olduğu da yadsınamaz. Hiç
bir toplum, yerleşik düzende de dokuma ile Türk toplumunda olduğu gibi böylesine içli dışlı
olmamıştır. 2
Ülkemizde toplumla bu denli iç içe olan El dokumaları, yörenin özelliğine göre birbirinden farklı
şekilde dokunmaktadır. Yörenin doğası, geleneksel yaşam biçimi, dokumacılığı etkilemektedir.
Dokumacılık zamanla bu etkilenmeden dolayı ya biçim değiştiriyor ya da tamamen ortadan
kalkıyor. Sözgelimi; Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan Üzümlü dokumaları ve Manisa'nın
Demirci ilçesinde yapılan Önnemen dokumalarında olduğu gibi. Üzümlü dokumaları, başörtüsü,
gömleklik, yatak-divan örtüsü ve sofra örtüsü olarak kullanılırken, günümüzde karakteristik
özelliğini kaybedip, turistik amaca yönelik üretimini sürdürmektedir. Önnemen dokumaları ise
geçmişte geleneksel kıyafetlerle kullanılırken, günümüzde artık üretimi yapılmamaktadır.
Günümüzde yöresel bez dokumaların pek çoğu, ya işlev değiştirmiş ya da kimileri tamamen
ortadan kalkmıştır. Sözü edilen bu durumun nedenleri arasında, ülkemiz genelinde nüfusun yer
değiştirmesi yanında, teknolojik gelişmenin hızlanması, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması
sonucu toplumumuzun hızlı bir değişim yaşaması görülebilir. Ayrıca, üretimin toplumdaki
değişime yanıt verememesi, yeni istekleri karşılayacak yeni ürünler üretememe, topluma giren
yeni ürünlere eskilerin yenik düşmesi, derlemelerin zamanında yapılıp topluma yeni tasarımlarla
eskileri sunamama gibi eksiklikler sayılabilir. Ülkemizde, 1980’li yıllara gelene dek nüfusun

Adres: 1853 sokak no: 14/ 7 Karşıyaka- İzmir
İsmail.ozturk@deu.edu.tr
telefon: 0505 741 66 30
1

2 D. Kuban, Osmanlı Yaşamında Küçük Sanatlar,
Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İst.1995, s.249. "Arkeoloji ve Sanat Yayınları"
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yaklaşık %76 sı kırsal alanda, %24 ü kentlerde yaşarken, günümüzde durum tamamen değişmiş,
kentlerde yaşayanlar %80 e çıkarken, kırsal alanda yaşayanların oranı %20 lere gerilemiştir. Bu
bağlamda, kültürel değerlerimizden olan yöresel bez dokumaların geçmişten taşınan örneklerinin
kayıt altına alınması ve değerlendirilmesinin gereği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kayıt
altına alınan dokumaların, toplumdaki işlevleri, kültürel ve toplumsal değişim sürecinde yenilerle
yer değiştirirken biçim ve işlev değiştirmeleri, ortadan kalkmaları, üzerinde durulması gereken
konular arasındadır.
Bu yazıda konu, toplumun geniş kesimini ilgilendiren, geçmişte yatak, yorgan, yastık
yüzü, bazı yörelerde giyside ve ev tekstili olarak kullanılan dokumalar örneğinde değişim, işlev
değiştirme ve kaybolma bağlamında ele alınacaktır.
El dokumacılığı Ülkemizde, özellikle kırsal alanda ya geçim kaynağı ya da ikinci bir iş
olarak bir dönem varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde hızlı gelişme gösteren, tekstil
endüstrisinin bir kolu olarak, aile işletmeleri biçiminde bugün de kısmen varlığını sürdüren bez
dokumacılığı, ilk ortaya çıktığı günden günümüze dünyada, özellikle ülkemizde, endüstri
devrimine gelene kadar bütünüyle el emeğine dayalı bir üretim içinde görülür. Ancak gelişen
endüstriye koşut olarak, kumaş ve diğer dokumaların üretiminde kullanılan makinelerin
geliştirilmesi ve kimyasal boyaların kullanıma girmesiyle, dokumacılık endüstrisi hızlı bir
gelişme gösterir. Bu gelişme, insan gücüne ve el emeğine dayalı üretimi yapılan geleneksel
dokumacılığın yavaş yavaş terk edilmesine neden olur.
1940'lı yıllara gelindiğinde ülkemizde iplik ve dokuma üretiminde hizmet veren 4'ü
Sümerbank' a ait toplam 15 fabrika vardı. Bu dönemde el tezgâhlarında yapılan dokuma, genel
üretimin %39' a varan tahmini bölümünü oluşturmaktaydı. Aynı yıllarda, sanayileşmenin yanında
devlet, el dokumacılığını teşvik etmek amacıyla, yurdun çeşitli bölgelerine el tezgâhı dağıtmıştır.
Konuya ilişkin Ulus Gazetesi'nde (14.1.1940) "Halka 3000 El Tezgâhı Tevzi Olunacak" başlığı
altında şu bilgiler yer almaktadır. "İktisat vekâleti el sanayinin inkişafı maksadıyla el sanayinin
fazla ilerlemiş olan yurt köşelerindeki sanayi erbabına el tezgâhları tevzini kararlaştırmıştır.
Vekâlet şimdilik 3000 el tezgâhının imalini müteahhide ihale etmiştir. Tezgâhlar vekâlete teslim
edildikçe, tespit olunan mıntıkalarda halka tevzi olunacaktır."
Bu atılımlara rağmen Türkiye'de el dokumacılığı gün be gün önemini yitirmiş ve sürekli
bir gerileme göstermiştir. Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak 19.yy.'ın ortalarından sonra
Avrupa'da gelişen dokumacılık sanayiinin makineli üretime geçmesi ve ülkemizin bu sanayiden
uzak kalması gösterilmektedir. Dolayısıyla el emeğine dayalı üretim, ne ihtiyaca cevap verecek
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miktarın sağlanması, ne de fiyat açısından, makine üretimi ile rekabet edememiştir. Daha sonraki
yıllarda, el emeğine dayalı dokumacılık ile makineleşen dokumacılık arasında sağlıklı bağların
kurulamaması nedeniyle de el dokumacılığı, kendi çabasında desteksiz kalmıştır. Günümüzde ise
aile işletmeleri biçiminde kısmen makineleşmiş olarak belli bir tekstil kuruluşuna üretim yapar
durumda veya toplumun kendi ihtiyacı için ya da ikinci bir uğraş alanı olarak hizmet vermektedir.
Bazı yörelerimizde yapılan geleneksel anlamda üretilen dokumalar, sözgelimi, ehram, Erzurum,
Bayburt ve yörelerinde kadın dış giyimi olarak, toplumun kendi gereksinmesi için, geleneksel
yaşamın bir parçası olarak, üretilip-tüketilirken, Beledi dokumaları, ekonomik anlamda, kent
kesiminde, ahilik kuralları içinde üretilip, genelde, yorgan ve yastık yüzü olarak
pazarlanmaktadır. Bu bakımdan her iki kumaşın üretim amaçları kadar kullanım alanlarında da
ayrım söz konusudur. Günümüzde, her iki kumaş üretimi de geçmişteki üretim amaçları dışında,
yeni işlevler için üretilmektedir.
1891 doğumlu Salih Kısık’tan 1980 yılında alınan bilgilere göre 1900'lü yılların başında Tire'de
200 tezgâhta üretim yapılıyormuş. 1945 yıllarında kooperatif kurulmuş ve evlerde üretim
yapılarak kooperatif aracılığıyla satılmak üzere sipariş alınıyormuş. 1960'lardan sonra Tire'de
iplik boyamacılığı durunca, dokumacılık gerilemeye başlamış. Eldeki dokumalar yok pahasına
kooperatife satılmış ve siparişler durmuş. Birçok dokumacı bu yüzden dokuma işini bırakmış.
Tire’de yıllardır tek üretici olan Saim Bayrı'dan, alınan bilgiye göre " Beledi dokuma çeşitleri
Düzbastı, Evsat, Sepet Döşeği ve Altı Parmak tır. Düzbastı, perdelik, döşemelik, Evsat ve Altı
Parmak ise, yorgan ve yastık yüzü olarak dokunuyordu. 1940 lı yılların sonunda Tire’de tezgâh
sayısı 60 civarındaymış. O yıllardaki üretimlerde kalite düşmüş, seyrek dokumalar yapılmaya
başlanmış. Kaliteli mal üretilemeyince kooperatif satışları da durmuş ve kapatılmış.”
1940'lı yıllardan beri Beledi kumaşı üreten ve 1960'lı yıllardan bu yana da tek dokuyucu olan
Saim Bayrı, Beledi kumaşı geleneksel işlevini yitirdiği için yalnız özel istekler ölçüsünde, turistik
amaçla üretmeye yönelmiştir. Günümüzde üretimin çanta, torba ve heybe gibi alanlarda
kullanılmak üzere yapıldığını söylemektedir.
Saim ustaya Tire Belediyesi tarafından 2004 yılının Eylül ayında Beledi dokumalarını dokumayı
öğrenmesi için bir çırak verilmiştir. 37 yaşında olan Ethem Tıpırdık verilen altı aylık kurstan
sonra, Saim Bayrı denetiminde 2007 yılına kadar beledi kumaşı dokumuştur. Günümüzde Ethem
Tıpırdık tarafından zor şartlar altında bu dokumanın üretimi devam ettirilmektedir. Ayrıca Ethem
usta “Yeni ürünler tasarlanarak herkesin kullanabileceği bir pazar oluşturulabileceğini,
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dolayısıyla bu talebin artması ile üretiminde artacağını ve böylelikle yeni tezgâhlar kurularak
istihdam sağlanabileceğinin de” üzerinde durmaktadır.
Ehram

(ihram)

dokumaları

Erzurum

ve

Bayburt

yöresinde

dokunan,

yöresel

dokumalarımızdandır. Aslı Arapça kelime olan ihram, mahremiyeti gizleyen örtü anlamına
gelmektedir. Yöre kadınlarının örtünmesi amacıyla kullanılan Ehram dokumalarında Motifler
dokuma sırasında yüzeye işlenmektedir. Eni 80-90 cm, boyu ise ortalama 240 cm. olarak dokunan
Ehramlar, eşleştirilerek ortadan dikilip (170X240 cm.) dış giyimde kullanılmaktadır. Ehram
dokumalarında kumaş ne kadar ince ise o kadar değerlidir. Düz ve Çiçekli Ehramlar olarak iki
grupta toplanabilen ehram (ihram) dokumaları, eskiden giysi olarak çeyizde yer alırken,
günümüzde yatak-masa örtüsü, yastık-minder yüzü gibi ev tekstili olarak veya etek, yelek, ceket,
pantolon gibi giysi yapımında kullanılmaktadır.
Ülkemizde yöresel el dokumalarımızdan pek çoğu bütün olumsuz etkilere rağmen üretimini
sürdürmeye çalışmaktadır. Sözgelimi, Ege bölgesinde Yeşilyurt, Üzümlü, Kızılcabölük ve Buldan
dokumaları, geleneksel kullanım amaçları dışında farklı kullanım amaçlarına yönelmiştir.
Kızılcabölük dokumalarının çoğunluğu, Buldan bezi olarak pazarlanmaktadır. Kızılcabölük’te,
kimi yabancı tarihi filmlerde kullanılan giysilerin kumaşları da üretilmiştir. Helen Şalı diye
ünlenen ve Truva filminde kullanılan dokuma ,bunlardan biridir.
Yapmamız gereken yöresel dokumaların geleneksel kullanım örneklerini ve günümüzdeki
kullanım şekillerini bizden sonraki kuşakların bilmesini, görmesini sağlamaktır. Bu da
dokumaların zaman içindeki gelişim veya değişim aşamalarını görmemizi sağlayan müze ve
koleksiyonlardaki uygun ortamlarda gerçekleşebilir. Bir sonraki kuşak, bu yolla geçmişinde var
olan geleneksel el dokumalarını tanıyarak, geçmişi ile geleceği arasında ilişki kuracak, böylelikle
kültür mirasını tanıyıp bunların nasıl ve ne amaçla kullanılan dokumalar olduğu, sonradan
kazandığı işlevsel boyutları, zamanla bu dokumaların ortadan kalkma nedenleri gibi sorulara
cevap bulacaktır. Çünkü olumsuz nedenlerden ötürü günümüzde çok az sayıda üretimi
sürdürülmeye çalışılan kültür mirasımız bu el dokumalarımızı, bir sonraki kuşağa taşımak
yapmamız gereken en doğru atılımdır. Bu nedenle, Türkiye’de bu dokumaların kültürel boyutuyla
değerlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasında yarar vardır.
Ülkemizde şimdiye kadar yayınlanmış el dokumacılığını doğrudan ilgilendiren yayınların
içeriğine bakıldığında:
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—Yayınların büyük çoğunluğunda dokumalar makro düzeyde yani, ulusal kültür bazında ele
alınmasına karşın, konunun içyapısından kaynaklanan sorunlar yeterince dile getirilememiş,
yozlaşmanın yönü ve nedenleri doğru saptanamamış, geçmişte var olan yerel özellikte pek çok
örneğin kaybolması önlenememiş ya da yeterince belgelenememiştir. Sonuçta, yoz örneklerin
oluşmasının önlenmesinde ve değişimin doğru yönde gelişmesinde etkili olunamamıştır.
Günümüzde yerel özelliklerin birbirine girdiği, bölgesel özellikleri ile ünlü pek çok örneğin
ortadan kalktığı, yeterince müzelerimize kazandırılamadığı bir gerçektir. Dileğim, elde kalan
orijinal örneklerin sağlıklı biçimde sonraki kuşaklara aktarılmasında gerekli çabanın
gösterilmesidir.
İnsan, el emeğine dayalı üretimden, endüstriyel üretime geçişte üç buluş önem kazanmış. Pusula
ile deniz aşırı ülkeler keşfedilmiş, barutla silahlanma alanında gelişme, matbaa ile de buluşların,
düşüncelerin, yeni gelişmelerin, yayılması sağlanmıştır. Bu üç buluş, endüstriyel gelişimi
hızlandırırken, günümüzde bu buluşlardan pusulanın yerini bilgisayar, barutun yerini nükleer
enerji, matbaanın yerini de internet almıştır. Ama 20.yy. belirleyen iki temel öğe, endüstri ve
teknoloji olmuştur.
Özetle Konu, günümüzde iki yönüyle dikkat çekmektedir. Birincisi; çağdaş dünya koşullarında
oluşan yeni yaşam gereği, geleneksel değerlerin değişime uğraması, kimilerinin ortadan kalkması,
ikincisi ise; kültür tarihimiz açısından çok önemli olan, değişen, kaybolan bu değerlerin sonraki
kuşaklara aktarılması sorunudur.
Sonuç olarak bu alanda çalışanların başlıca çabaları arasında, kültür tarihimizin önemli
kaynaklarından olan geleneksel dokumaların kelime dağarcığında, ortak dile ulaşma girişimlerini
yoğunlaştırmak gelmektedir. Yine bu alanda yapılmış önceki yayınlardaki, özellikle de yabancı
yayınlardaki bilgi eksikliklerini düzeltmek ve bölgesel özellik gösteren dokuma örneklerini
müzelere kazandırmak önem taşımaktadır. Müzelerde geleneksel dokumaların koleksiyonları
arttıkça, istenirse tasarımcıların, çağının insanı için, bu konuda yeni ürünler tasarlamaları
kolaylaşır. Kısacası, var olan örneklerin belirlenip kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara
aktarılması ve bu birikime yeni üretimlerin eklenerek sürekliliğin sağlanması yönünde çalışmalar
yapılmasıdır. Dileğim bu toplantının örnek ve öncü girişimlerden biri olmasıdır.
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YÖRESEL DOKUMALARIN YAŞATILMASI PROJELERİNDE
TEKSTİL TASARIMCISI VE HALK BİLİMSEL YAKLAŞIM
Yüksel ŞAHİN 1
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarım Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi/
Eskişehir

Özet
Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yöresel dokumaların yaşatılması amacıyla
projelendirilmesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Çeşitli bakanlıklar, valilik ve kaymakamlıkların yanı sıra
yerel yönetimler ile özel kurum ve kuruluşların kimi zaman ortak bir komisyon çalışmasında ya da ayrı
ayrı ele alındığı görülmektedir. Bu komisyonlarda görev alan bürokrat, uzman, araştırmacı vb. meslek
mensuplarının estetik algı ve tasarımdan uzak anlayışları ile başlatılan projelerin ne kadar başarılı
olduğu tartışılan bir konudur.
Projelerin ilk başta verimli olmasından kısa süre sonra yöreye özgü'lüğün kaybolduğu ve
üretimin istikrarsız bir sürece evrildiği görülmektedir. Bu soruna dikkat çekilecek olan bildiride yöresel
dokumaların yaşatılması projelerinde disiplinler arası yaklaşımla Tekstil Tasarımcısı ile Halk Bilim
Araştırmacısının ortak çalışma yapmalarının gerekliliğine ve önemine değinilecektir.
Anahtar Sözcükler: yöresel dokumalar, el dokumaları, tekstil tasarımcısı, maddi kültür unsurları.

GİRİŞ
Geleneksel el sanatları, birçok resmi ve özel kurum- kuruluşların yanı sıra özel girişimcinin çalışma ve ilgi
alanına girmektedir. Konumuz bağlamında değineceğimiz yöresel el dokumacılığı tarihsel süreçte belirgin
biçimde ön plana çıkan dokumacılık merkezlerinin yanı sıra Anadolu genelinde küçük ölçekte de olsa devam
etmektedir. El dokumacılığının (mekikli dokumacılık) yaşatılması ve geliştirilmesi için birçok resmi ve özel
kurum, kuruluş bu konudaki tespitlerini ortaya koymakta ve yapılması gerekenlere dikkat çekmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim- Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerin
ilgili fakültelerinde çalışmalar yapan akademisyenler, vakıf, dernek temsilcileri, çeşitli illerde faaliyet
gösteren kurs, atölyeler vb., el dokumacılığı ile ilgili konulara kendi açılardan bakmakta ve haklı gerekçelere
dikkat çekerek, projeler üretmektedirler [1].
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Söz konusu kurumların hedefleri arasında; geleneğin ve kültürün yaşatılması, yöresel el dokumacılığınındokumaların korunması ve yaşatılması, geleceğe miras bırakılması, turizme kazandırılması, kadınların iş
gücünden faydalanılması, el dokumacılığı ile uğraş verenlerin desteklenmesi, iş istihdamı yaratılması,
hammadde ekimi- yetiştiriciliği yapılması, yerel kaynakların kullanılması, yerel ekonomiler oluşturulması, el
dokumacılığının eğitim kurumları aracılığıyla öğretilmesi (bunun için kurslar düzenlenmesi, kursların
yaygınlaşması, örgün öğretimde ana bilim dalları açılması, tasarımcı yetiştirilmesi), eğitimde el
dokumacılığına yeni bir değer katılması, özgün kumaşların çağa uyarlanması vb. gibi konular yer almaktadır.
Akademik çalışmalara da konu olan el dokumacılığı, yöresel araştırmalarla tespit edilmekte ve bunlar; tez,
bildiri ve makalelerde incelenmektedir. Ayrıca Kültür Bakanlığı, üniversiteler ve vakıfların işbirliğinde
gerçekleştirilen sempozyumlarda özellikle el sanatlarına yaklaşım ve sorunlar tartışılmakta, çeşitli tespitler
ve öneriler sunulmaktadır. 1981 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Türk El Sanatları Sempozyumu, Kültür Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri, özel temalı El Sanatları sempozyumları,
Araştırma Sonuçları sempozyumlarında tekstil el sanatları, el dokumacılığı konuları sıklıkla yer almıştır.
Akademisyenlerin çalışmalarında vardıkları sonuçlar arasında; el dokumacılığının çağdaş anlayışla yeniden
yaşama geçirilerek bölgenin kalkınmasına katkı vereceği, yeni ürünler elde edilmesi, hammadde sorunun
çözümlenmesi, üretim biçimleri önermeleri, pazarlama olanaklarının araştırılması, destek olunması, özel
sektör ve belediyeler aracılığıyla projeler yapılabileceği, el dokumacılığı yapılan yörenin turizme
kazandırılması, dokumacılığın yaşatılarak köylerin ekonomisine katkıda bulunacağı, el dokumaları
konusunda çalışan kurum ve kuruluşların bir kurul altında toplanması ve belirli zamanlarda bu kurulun
düzenleyeceği toplantılarda çalışmalarını açıklamaları, sıkıntıların ve çözüm yollarının tartışılması vb. gibi
sonuçlar yer almaktadır [2], [3], [4].
1980’li yıllardan beri tartışılan geleneksel el sanatları hakkında kurumlar tarafından sürdürülen çalışmalar,
üniversiteler ve ilgili bakanlıklarda, dernekler ve vakıflar vd. kuruluşlarda çok değerli çalışmalar yapılmıştır
[5].

Ancak erken tarihli girişimler de vardır. Sözgelimi, 1927’de İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa’nın

hazırladığı yerli mallarını koruma ve yayma cemiyetinin sergisinde, Buldan bükülü bezleri de sergilenmiştir.
Gelişmelere bağlı olarak 1932 yılında Denizli’de “Denizli Dokumacılar Kooperatifi” kurulmuştur. 1950’li
yıllara kadar faaliyetini sürdüren kooperatifin Denizli ve çevresindeki dokuma merkezlerinde hem üretim
kapasitesi, hem de dokumaların kalitesi açısından önemli desteği olmuştur. 1932 yılında Almanya’dan
gönderilen numune kumaşlar o yıllarda faaliyetini sürdüren “Kızılcabölük Dokumacılar Birliği” aracılığı ile
dokunmuştur [6].
1930- 1965 yılları arasında iç pazara dokuma yapan Karacasu dokumaları da, daha sonra teknolojiye mağlup
olmuş, hammadde sorunu, işsizlik, yurt dışı göç gibi nedenlerle yok olmaya yüz tutmuştur. Fakat yıllar
sonra, üniversite, halk eğitim merkezi, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde dokumacılık tekrar
canlandırılmaya başlanmıştır. Kurumlar arasındaki işbirliğinin önemli sonuçlarından birisi olarak
önemsenmelidir [7].
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Bütün bu görüş ve önerilerin sorunlarıyla birlikte yaşandığı örnek bir çalışma da, 1987 yılında Mersin Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Hilmi Dulkadir tarafından hayata geçirilen projedir.

“İçel El Sanatlarının

Derlenmesi, Üretimin Geliştirilmesi ve Pazarlanması” projesi yoğunluklu olarak el dokumalarını
kapsamaktadır. 1996 yılında dönemin Valisi tarafından proje için öncelikle bilimsel bir araştırma ekibi
kurularak ilk somut adımlar atılmıştır. Dulkadir’n tespitleri; el dokumacılığının araştırılması, arşivlenmesi,
eğitim ve pazarlanmasında halk eğitim merkezlerinin önemi ve dikkate alınması, uzmanlar ve tasarımcılarla
çalışılması, üretimin çeşitli alanlarda kullanımı, devlet desteği sağlanması, kesinlikle tipik bürokratlarla
çalışılmaması ve el dokumaları için eğitim desteğinin olmasıdır [8]. Eğitim- tasarım, üretim ve pazarlama öne
çıkan tespitlerdir.
İçel örneğinde olduğu gibi, yaşanmışlıklar- deneyimler üzerinden tartışmak sorunların tespitinde kıymet
kazanmaktadır. Bu örnekten tespitle, yöresel el dokumacılığının yaşatılması amacında, kurumlar arası yoğun
iletişim, işbirliği ve yardımlaşmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Burada sanat tarihçiler, halk bilimciler,
ekonomistler, sanayiciler, sanatçılar- tasarımcılar, eğitim öğretim kurumları ve uzmanları ile halkımıza
önemli görevler düşmektedir [9].

KÜLTÜR, ARAŞTIRMA ve TASARIM
Öztürk, bir toplumun kültürünün, kendi karakteristik özellikleriyle toplumu biçimlendirdiğini, insanların
yaratıcılık ve üretkenliğinin yaşadıkları kültürel ortamla yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir [10].
Sürür ve Sürür, bir kültür unsuru olarak “el sanatları”nı, ait olduğu toplumun yaşam ve zekâ seviyesinin
göstergesi olduğuna değinirler [11]. Yöresel el dokumalarında kullanılan renk, doku ve teknik özellikler bu
zekânın göstergesidir ve aynı zamanda içinde bulunduğu kültürü aktarır. Uğurlu’nun el dokumacılığının
kültür ile olan derin ilişkisini ana rahminde oluşan güven, rahatı arama ve ilgi çekme isteği ile
ilişkilendirdiğine değinen Kazıcıoğlu, el dokumalarının kültür tarihiyle paralel gelişme gösterdiğini aktarır
[12].

Değişken bir olgu olan kültür, toplumun kuşaktan kuşağa aktarılmaya değer sosyal yaşam tarzları ve
simgeler bütününü de içinde taşır. Sürür ve Sürür, el sanatlarının bir toplumun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa
aktarılan gelenekler ile devam eden en önemli değerleri olduğundan hareketle, işlevini yitirmiş bir el sanatını
geleneksel sanatları yaşatmak çabasıyla üretmenin taklit olacağına ve böylece özgünlüğünü yitireceğine
değinirler [13]. Bu noktada Öztürk’ün uyarısını dikkate almalıyız. Öztürk, çağa açık toplumlarda (kültürler),
yeni kültürlerden alınanlarla yeni sentezlere gidilirken, kapalı toplumlarda (kapalı kültürel ortamlarda)
yaratıcılık ve üretkenlikten yoksun kısır döngü içinde kalındığından bahsetmekte ve gelişmiş başka
kültürlerden alınan yeniliklerin, zaman zaman topluma ters düşen değer değişimi olarak kabul edildiği için
kötü örneklere, özden kopmalara neden olduğuna değinmektedir [14].
Bu tespitle yöresel el dokumaları projelerinin amaç ve hedefleri konusunda bir karışıklık olduğu
gözlemlenmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlar, kendi amaçları doğrultusunda çalışmalarından sonra, kumaş
üzerinde yeni düzenlemeler yaparak veya kumaşı bir ürüne dönüştürerek, “tasarım” alanında fikirlerini
yürütmektedirler [15]. Oysa el dokumacılığı konusunda gerçekleşecek olan bir projede her kurumun yetki,
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görev sorumlulukları ve bürokratik işleyişi (yasalarla belirlenmiş olması nedeniyle) farklıdır. Maddi kültür
unsuru olan el dokumacılığı kendi kültür ortamı içinde o toplumun kendi dinamikleri ile gelişmiştir. El
dokumasının ortaya çıktığı ve sürdüğü ortam, ilişki içinde olduğu kültür bileşenleri, el dokumasının
özgünlüğü ve bu özgünlüğe bakış açısı önemlidir.
Geleneksel el sanatları, konusu bir kültür sorunu biçiminde ele alarak konu ile ilgili uzmanlardan oluşan
çalışmalar ile çağımızın getirdiği bütün olanakların kullanıldığı geniş bir platformda ele almak gerekir [16].
Kırzıoğlu da eleştirel bir yaklaşımla kültüre hizmet edilmek isteniyorsa kültürün özüne sadık kalınarak
tasarım yapılmasına onay vermektedir [17]. Ancak yapılan yaygın uygulamaların sonuçları Uğurlu’nun
değindiği gibidir. Uğurlu, günümüzde üniversite düzeyinden halk kurslarına kadar eğitimi verilen geleneksel
sanatlar kapsamındaki çalışmalarının pek çoğunun halk arasındaki gelenekselliğine kuşkulu yaklaşmaktadır
[18].

Bu kuşkunun nedeni başkalaşan kültür, el sanatının gelişimine katkı vermeyen yeni ürünler olabilir.

Bir projede amaç ve hedefleri iyi belirlemek gerekmektedir. El dokumasının yaşatılmasını sağlamak vb.
amaçlarla bir el dokuma projesinin ele alınmasında tekstil tasarımcısının halk bilimsel bakış açısına sahip
olması önem taşımaktadır. Aksi taktirde amaç ve hedefler karışmaktadır. Nitekim bu üretim- tüketim süreci
tasarlanmadan başlanan ve olumsuz örnekleri bilinen uygulamalar vardır. Sözgelimi, Trabzon “keşan”
dokumacılığının, “kırsal kalkınma üretim modeli” [19] teşkil edebilecek bir dokuma olduğu ifade edilmekle
birlikte söz konusu dokumanın günümüzdeki yeniden üretimi arzu edilen sonuçta değildir. Yine aynı şekilde
Rize’de görülen Rize bezi, keşan ve peştamal dokumalarının hem kumaş olarak hem de ürün olarak gelişimi
istenilen düzeyde değildir. Keşan dokuma sağlıksız boya özellikleri ile ön plana çıkmakta bu kumaştan
üretilen ev aksesuarları, giysi tasarımları, çocuk giysileri vb. yine kısıtlı yerel pazar içinde hiç te o kültürü
yansıtmayan ürünler olarak, özgün kültüre yabancılaşma sorununa dönüşmüştür. Oysa gelişen teknolojiye
rağmen tekstil konusunda kendisine has özelliği ile ikat, endüstriye karşı yenilmemek üzere mücadeleyi
bırakmayan nadir el dokumalarındandır [20].
Yöresel el dokumalarının farklı amaçlar doğrultusunda yeniden yaşatılması ile birbirini taklit eden,
kültüründen tamamen başkalaşan, özgünlüğünü yitiren, ürün olarak ta yoz örneklerin çoğunlukla üretildiği
bir ortamla karşı karşıya olduğumuzu belirtebiliyoruz. Bu bağlamda, maddi kültür unsuru olarak el
dokumalarının araştırılmasında halk bilimci bakış açısı önem kazanmaktadır. Öztürk’ün, el halıcılığı
üzerinden aktardığı önerisi, bu ürünlerin üretim aşamasında ve kullanımında ortaya çıkan gelenek, görenek
gibi toplumsal kuralların bilinmesi gerektiğine ve yerel bilgilerin önem taşıdığı üzerinedir [21]. Yöresel
bilgileri bilmeden, el dokumasının kendi özgünlüğünü tasarıma yansıtılması nasıl olacaktır? Burada
halkbilimsel yaklaşım ve tasarım sorunu yaşandığı ifade edilmelidir.

Yeni Araştırmalar ve Projeler
Olumlu gelişen projeler de vardır. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, kısmen Artvin’de görülen ihram
dokumacılığı, Bayburt’ta yapılan araştırmalar ve Valilik tarafından sunulan proje ile ihram dokumacılığı
yeniden canlandırılmağa çalışılmaktadır. Eskiden çeyizlik dokunan ve dış giyim de kullanılan ihram
dokumalarının kullanım alanları değişerek yatak örtüsü, yastık- minder vb. ev tekstli ve giysi olarak
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üretilmektedir [22]. Yine Baksı Müzesi içinde kurulan dokuma atölyesinde üretimi devam ettirilen, Baksı
Kültür Sanat Vakfı’nın DPT’nin Sosyal Destek Programı’na alınan “Tezgâhta Gelecek Dokumak” projesinin
odağında ehram dokumaya yönelik mesleki eğitim kursu yer almaktadır. Projenin en önemli unsurlarından
birisi de, ehram geleneğinin bugünün ihtiyaç ve beklentilerine uygun unsurlarla yeniden yorumlanmasıdır.
Baksı Kültür Sanat Vakfı bir yandan bu yerel dokumayı çağdaş tasarım anlayışı ile zenginleştirirken, bir
yandan da pazarlama boyutunda özel destek sağlayarak kolaylaştırıcı işlev üstlenmektedir. Bölge için “model
bir uygulama” olarak tanımlanan projeyle çevre köylerdeki kadınların etkin birer üretici olarak ekonomik
hayatın içinde yer almaları sağlanması amaçlanmıştır [23]. Proje, kendisi de bir tasarımcı olan Prof. Dr.
Hüsamettin Koçan’ın tasarımcı bakış açısı ile başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu tarz projelerin temel
sorunu sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

ÖNERİLER VE SONUÇ
Senneth; “….maddi kültür, toplam olarak insanların neyi yapabilme becerisine sahip olduğunun resmini
sunar. Bu durumda şayet kendi emeklerimizi doğanın bir parçası olarak görebilirsek, doğa bizim için daha
iyi bir kılavuz olabilir” [24] demektedir. Senneth, insanın edindiği bilgi ve becerileri, doğayla
ilişkilendirmektedir. Buna göre beceri sonucunda gelişen zanaat kolları, insanı somut gerçekliğe sıkıca
bağlar. Günümüz gelişmelerine baktığımızda Senneth’e hak verebiliriz.
Sağlık ve çevre sorunlarına karşı gelişmekte olan bilinç düzeyi arttıkça, doğa- kültür- el sanatları ilişkileri
yeniden keşfedilmekte ve yorumlanmaktadır. Günümüzde endüstri devrimin ardından yeni bir gelişme ile
karşı karşıya olduğumuzu görmeliyiz. Sıklıkla duymaya başladığımız sürdürülebilirlik kavramı en çok ta
çevre ile ilişkilendirilmektedir. Teknolojinin neden olduğu başkalaşma- yabancılaşma ve yok oluşa (doğakültür- el sanatları, gelenek ve görenekler) karşı geliştirilen öneriler arasında, şimdi artık üreticisi ve talepçisi
farklılaşan el sanatlarına dönüş te vardır.
Endüstri devriminin yarattığı büyük kırılmadan sonra, eko- teknoloji çağının tartışıldığı günümüzde, gelenek
ve geleceği yorumlama yönündeki çabalarımız, küresel gelişmeleri bilimsel olarak takip ederek stratejik bir
planlama tasarımı içinde olmalıdır. Yani geleceği görmekte bu kez geç kalmamalıyız. Bu bağlamda,
konumuz olan yöresel el dokumacılığını günümüzdeki gerçekliği ile görmemiz gerekmektedir. Buna
Atalayer’in çalışmaları ile yaklaşmakta fayda vardır. Atalayer el dokumacılığını üç bölümde sınıflandırır.
Bunlar; müze ve koleksiyonlarda kültür ürünleri olarak yer alan dokumalar, geleneksel üretici tarafından
üretimleri bir şekilde sürdürülen dokumalar ve değişik kurum- kuruluşlar tarafından toplumsal kalkınma
projeleri kapsamında bir dokumacılık ürünü olarak geleneğin yaşatılması adına oluşturulan dokumacılık
birimlerinin ürünleri olan dokumalardır [25]. El dokumaları özellikle bazı yerleşim alanlarında yöre halkının
ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken, bazı yörelerde ise yalnızca kendi ihtiyaçları için üretilmektedir [26].
Anadolu dokumacılığının örnekleri geleneksel olarak yaşarken yeni biçim ve tekniklerle yeni uygulama
alanlarına ya da farklı kullanım alanları için yeni ürünlere dönüşmektedir [27]. Ancak çoğu zaman, el
dokumasının kültürel değer olarak toplumdaki yeri ve ülke kültürü açısından önemi konusunda yeterince
bilgisi olmadan, üreticiye ne dokursan doku ancak el emeği bir şey üret zihniyeti ile yaklaşım, konuya zarar
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vermektedir [28]. Yukarıdaki tespitleri göz önünde bulundurarak, yöresel dokumalarla ilgili projelerde amaç
ve hedeflerin küresel gelişmelerle anlamlandırılmış olması netlik kazanmaktadır. Ayrıca projelerde ilgili
kurumlardan alınması düşünülen desteklerde yine o kurumlarım işleyiş ve iç tüzükleri dikkate alınmalıdır.
Bu konudaki görüşümüz, endüstri devrimi ve sonuçlarıyla ilişkilidir. Endüstri devriminin ardından
geliştirilen Arts& Crafts akımının sonuçları, estetik akım, geleneğin yorumlanması, etnografik eşyaların
müzelerde arşivlenmesi, korunması gibi gelişmeler bizim bugün hala tartıştığımız konulardır. Bilindiği gibi
yöresel tekstiller ve bunlardan yapılmış ürünleri içinde barındıran, kapsamlı bir tekstil tarihi müzemiz yoktur.
Oysa günümüzde kültürel mirasın korunması, korumanın başarıya ulaşması ancak kültürel varlıkların doğru
tanımlanması ve belgelenmesi ile mümkündür [29]. Kültürel varlıkların doğru tanımlanması, özellikle el
sanatlarının (el dokumalarının) sanat geleneğinin ne olduğunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. El
dokumaları hakkında tasarımcılara güçlü veriler sunacaktır. Ancak, Türk halkının sanatsal geleneğinin ne
olduğunun tanımını doğru yapmak gerekmektedir [30]. Bizim kendi sanatsal geleneğimizin ne olduğunu
anlamaya, müze ve konservasyon çalışmalarının yanı sıra özellikle halk kültürü (maddi kültür) araştırmaları
katkıda bulunacaktır.
Bir yöresel el dokumacılığı projesinde, hem sanatsal geleneğin kavranması hem de yöresel özelliklerin
belirlenerek tasarım yapılması farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalışması anlamına gelmektedir.
Sanatçı- tasarımcı yetiştirilmesinde, sanat tarihi, tarihin yanı sıra halk bilimin ne kadar önemli olduğu çok
açıktır. Yapılacak bir saha araştırması çalışmalarına tekstil tasarımcıları, halk bilim araştırmacılarına iştirak
etmediliri. Tasarımcılar, kültür okumaları yapmalı, yöre araştırmalarını anlamaya çalışmalı, verileri ve
bulguları yorumlayacak düzeye gelmelidir. Başka bir deyişle tekstil tasarımcısı halkbilimsel bir bakış açısı
edinmelidir.
Edinilecek veri ve deneyimler, tekstil tasarımcısı ile yetkin bir yoruma ulaşabilir. Ancak el dokumalarının
kumaş ya da ürün olarak tasarlanması konusu Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Tasarım Bölümü ve
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde eğitim almış olan tasarımcılarla mümkün olabilecektir. El
dokumalarının yorumlanmasında; bilgili, analitik düşünen ve yorum yapabilen tasarımcılara gereksinim
duyulmaktadır. Bunun dışındaki tasarım girişimleri maalesef kitsch örneklerle karşılaşmamızı sağladığı gibi,
yoğun emekle ortaya çıkartılan projelerin hedefine ulaşmasına engel olmaktadır.
Bazı hatalı proje ve sonuçları gözden geçirildiğinde hatanın tasarım ve pazarlama konusunda olduğu açıkça
anlaşılmaktadır. Her dönemin siyasi ikliminin temsilcisi bürokratların elinde şekillenen el sanatları
projelerinde istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Konuya bilimsel verilerle yaklaşım, sezgisel verilerle
yaklaşımdan daha faydalı olacaktır. Tasarımcı, entelektüel donanımı artırdıkça, geçmişin kültürünü
yorumlamada ve günümüzün sanat geleneğini tasarlamakta kendinden emin olacaktır.
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“FABRICS TOUCHING ANATOLIA”
Mesoamerica and Anatolia
Yosi Anaya, PhD
Universidad Veracruzana

Abstract
How can Mexican fabrics, cloth touch Anatolia?
That is, how can Mexican cloth touch upon Anatolian fabric traditions? What are the similarities, what are the
differences, what are the combinable elements?
Being in their own right simultaneous and distant, in the end both traditions produce cloth, they dress their
people, they are adapted to their environment, and both contain embedded symbols and remnants of enduring
beliefs and codes. Thus both traditions cover necessities in various ways – differently - yet the same necessities.
Considering the importance of Anatolian history, with its particular characteristics, fibres, weaves, influences
and endemic expressions, multiplicity of expressions, to this vastness I can but merely contribute the story
from my side of the world, a region which is called Mesoamerica, that has been united by common beliefs over
centuries, millennia, that is, and now is politically distributed in various countries.
Given that Mesoamerica consists of many cultures, weaving has taken on many expressions. Yet it is defined
by the physical characteristics and limitations of shared mental and symbolic structures, by the shared materials
available and processed, by shared technologies and loom type in relation to the weaver, with variants
contributed by the colours of local environment, particular ethnic characteristics and by the effects of cultural
intervention (such as the case of wars and domination of one culture over another), and by the reaches of trade
routes.
This paper describes the diversity of materials, fibres and cloth production within the structure of the backstrap loom weaving that exist in Mesoamerican traditions, in the hopes that somehow, analogies and differences
can contribute to cross-cultural knowledge.
At the same time, this Mesoamerican unique paradigm of textiles in its relation to the body was affected by the
trans-oceanic influences brought through European colonization and subsequent trade. Diverse introductions
have been integrated and assimilated in a great amount of present-day textile manifestations where we can
perhaps encounter a bridge to Anatolia.
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YÖRESEL KUMAŞ ÜRETİMİNDEKİ ATIKLARIN GERİ
DÖNÜŞÜMÜ: ÖDEMİŞ İPEK FABRİKASI ÖRNEĞİ
Seda KULELİ1, Elvan ÖZKAVRUK ADANIR, Özge DİKKAYA GÖKNUR
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Özet
En değerli tekstil hammaddelerinden biri olan ipek lifinden üretilen kumaşlarda ortaya çıkan atıkların
değerlendirilmesi oldukça önemlidir. İpek dokumacılığı alanında faaliyet gösteren firmalar malzemeyi
verimli değerlendirmek adına sürdürülebilir tasarım stratejileri benimsemektedirler. Bunun güzel bir
örneği İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş İpek dokuma fabrikasıdır. 1977 yılında
kurulan firmanın sahibi olan ailenin ipek üreticiliği geçmişi 1927 yılına dayanmaktadır. Firma
kuruluşundan bu güne özellikle Ödemiş ve çevresine özgü geleneksel çeyizlik ve ev tekstilleri için ipekli
dokumalar üretmektedir.
Firma yöneticileri yere dökülen en ufak lifin bile önemli olduğunu, firmada oluşan tüm döküntü ve
atıkların çuvallarda toplanarak kesikli liflerden ipek eğiren geri dönüşüm firmalarına satılmakta
olduğunu açıklamıştır.

Bu firma ikinci kalite kumaşları da geri dönüşüme tabi tutmakta ve bu

malzemeden el işçiliğinden yararlanarak ürettiği bölgesel zanaat ürünlerini Ödemiş’te yine kendilerine
ait bir perakende mağazasında pazara sunmaktadır. Geleneksel hediyelikler ve Ödemiş’te yaşayan
kızların çeyizinin vazgeçilmez parçalarından mendil, kese, masa örtüleri, peçete gibi ev tekstilleri
üretilmekte ve çoğunlukla el emeği ile işlenerek katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürülmektedir.
Defolu, lekeli, her çeşit kumaşın problemli bölgeleri kesilip uzaklaştırılarak gerektiğinde 5X5 cm 2’lik
küçük parçalardan iğne oyası el işi ürünler üretilerek atık malzemeler değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada Ödemiş İpek’te üretilen ipek dokumaların atık ve hasarlı kısımlarının daha değerli ve satın
alma isteği uyandıran bir ürüne dönüştürülmesi incelenmiştir. Firma ekoloji, ekonomi ve yöreye özgü
zanaatlara katkı sağlayan, sürdürülebilirliğe örnek bir vaka çalışması olarak araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: İpek, geri dönüşüm, el sanatları, Ödemiş İpek

1. Giriş
Günümüzde ekoloji, ekonomi ve sosyal uyum temelleri üzerine inşa edilen sürdürülebilirlik kavramı,
çevrecilik ve sosyal sorumluluğun bir arada harmanlandığı bir sistemdir.

Tüm ürün ve hizmetlerin

üretiminde, hammaddenin elde edilişinden, işlenmesine, dağıtımına, kullanımına ya da tasfiyesine kadar
geçen aşamalarda çevresel etkiler ortaya çıkar. “Dünün tekstilleri, yarının zehirleridir”. Doğal ya da insan
yapımı olması fark etmeksizin, tekstil ürününün kullanımı daha fazla mümkün olmadığında atıklar bir tekstil
1
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geri dönüşüm merkezine gönderilir. Kumaş atıklarının bir kısmının ömrü ise çöp depolama sahalarında son
bulur (Quinn, 2010: 109).
Geri dönüşüm, atık malzemelerin yeni ürünlere dönüştürülmesi işlemine verilen addır. Çoğu geri dönüşüm
işlemi, kullanıma elverişli malzemelerin bir üründen ayrıştırılması ve yeni bir ürün ya da malzeme üretilmesi
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Geri dönüşüm iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. İngilizcede bu
kavramlar downcycling ve upcycling olarak adlandırılır. Downcycling, kullanılmış bir ürünün ve/veya
atıklarının geri dönüşüm işlemi görerek önceki üründen daha düşük kaliteli bir ürün olarak yaşamını
sürdürmesi anlamına gelir. Upcycling, kavramı 1996’da Gunter Pauli tarafından ortaya atılmıştır. Atık ürün
ya da kullanılmış ürünün uygun işlemlerden geçirilerek değerli bir başka ürüne dönüştürülmesi anlamında
kullanılır. Daha sonra William McDonough ve Michael Braungart upcycling’in amacının potansiyel değeri
yüksek maddelerin atığa dönüşmesinden kaçınmak ve bunları değerli ürünlere dönüştürmek olduğunu
belirtmişlerdir (Black, 2011; Braungart, 2002).

2. Atık Hiyerarşisi
Gelişmiş ülkeler sıfır atık hedefine ulaşabilmek için, atıkların değerlendirmesini atık yönetimi hiyerarşisine
göre gerçekleştirirler. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Avustralya atık yönetimi uygulamalarını düzenlemek üzere
atık hiyerarşisi kılavuzunu kullanmaktadır (Şekil 1). Bu kılavuza göre çevre koruma basamaklarının
öncelikleri belirlenmektedir. Atık yönetimi hiyerarşisi çoğunlukla piramit biçimli diyagramlarla açıklanmaya
çalışılır ve atık azaltmaya ya da yönetimine yönelik tedbir tercihlerinin sıralamasını göstermek için kullanılır.
Atık hiyerarşisinin amacı çevreye verilen zararı düşürmek ve uygulamalardan optimum sonucu elde etmektir.
Bu nedenle en çok tercih edilen atık yönetim yöntemi en başta, en az tercih edilen de en sonda olacak şekilde
sıralaması gerçekleşir (Zero Waste SA, 2014).

Şekil 1: Atık Hiyerarşisi
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Kaçınma; (Atıktan kaçınma ya da kaynakların azaltılması): Hiyerarşide en üst seviyedir. Amaç atığın
oluşumunu daha en başta önlemektir. Eko-verimliliğe vurgu yapılan bu aşamada hedef, “sıfır atık” ile üretim
yapılmasıdır.
Azaltma; atığın ortaya çıkmadan önce planlanması yolu ile daha az enerji kullanımını hedefleyen
yaklaşımdır. Atık, sistem ya da süreçlerin daha iyi tasarlanabileceğinin göstergelerinden birisidir. Kötü
tasarlanmış bir sürecin sonucunda atık, hem oluşturulması hem de uzaklaştırılması işlemleri sırasında iki
maliyet kaleminde birden yer almış olur (Zero Waste SA, 2014).
Yeniden kullanma; ürün ya da malzemelerin aynı amaç için tekrar kullanılabildiği herhangi bir operasyonu
tanımlar. Geri dönüşümden daha az enerji gerektirir ancak tasarımlarının uygun olması durumunda başarılı
olabilir. Müşterinin “yeni” ürün beklentisi varsa bu yöntemden yararlanılamayabilir.
Geri dönüşüm; atığa dönüşmesi söz konusu olan kullanılmış, yeniden değerlendirilmiş ya da kullanılmamış
nesneleri içerir. Geri dönüşüm, dönüştürülebilecek ürünlerin yeniden hammadde haline dönüştürülerek yeni
bir ürün oluşturulmasına denir. Geri dönüştürülmüş ürünleri satın alan tüketiciler geri dönüşümün son
halkasını oluştururlar. Geri dönüşüm, çöp depolama alanı ihtiyacını azaltır.
Geri kazanım; malzeme geri kazanımı ya da enerji geri kazanımı olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bu
seçeneklerden hangisi çevre veya insan sağlığı için daha iyi sonuç veriyorsa o tercih edilir. Pratikte
malzemenin geri kazanımının daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Atık yakımı ile enerji geri dönüşümü
ise daha az tercih edilen bir seçenektir. Enerjinin geri dönüşümü, çoğunlukla geri dönüşümü mümkün
olmayan atık malzemelerin birtakım işlemlerden geçirilerek yakıta ya da ısıya, elektriğe dönüştürülmesidir.
Bu işlem genellikle atıktan enerjiye adını alır ( waste-to-energy /WTE).
İşlem görme; atığın yan ürünlerinin toplanıp kullanılmasıdır. Örneğin çürüyen atıklardan elde edilen yakıt
elektrik üretiminde kullanılabilir. Kullanılmış tekstillerin yakılması Avrupa’da alternatif yakıt kaynağı olarak
kullanılmaktadır (Hawley, 2009: 191).
İmha diğer tüm alternatiflerin elenmesinden sonraki son aşamadır. İmha değer ya da enerji yaratmaz. Atığın
bir yerde boşaltılması ve yakılması şeklinde yürütülür (SEPA, 2014).

3. Tekstilde Geri Dönüşüm
Çevre kanunları ve kirlilik maliyetleri tekstil sektörünü çevreye duyarlı bir geri dönüşüm politikasına
zorlamaktadır. Şu anda tekstil firmaları atık miktarını düşürmeye çalışmaktadır. Örneğin yüksek seviyede
zehir içeren ve çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen malzemeler daha sık tercih edilmektedir. Yeni
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çevre dostu malzemeler kullanılırken mevcut üretim yöntemlerini ve ürün kalitesini sürdürmeye daha fazla
emek harcamak gerekebilir (Buschle-Diller, 2006: 108).

Şekil 2: Tekstil Geri dönüşümünün Piramit Modeli (Hawley 2009: 191)

Tekstilde geri dönüşümün hacmi şekil 2’deki piramitle açıklanmaktadır. Bu piramidi Hawley dünyadaki
tekstil geri dönüşüm istatistiklerinden yararlanarak hazırlamıştır (2009).
Piramidin en alt aşamasını gelişmekte olan ülkelere %48 oranında ihraç edilen “ikinci el giysi pazarı”
oluşturmaktadır. Bir sonraki aşama, yeni ürünlere dönüştürmedir. Dokuma ve örme ürünler yeniden
tasarlanarak ve farklı mekanik işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülür. Bu yöntemin tüm geri
dönüşüme tabi tekstillere oranı %29 seviyelerinde olup bu durum upcycling olarak tanımlanır. T-shirt, havlu
ve benzeri eski ürünlerin temizlik bezi olarak kullanılması downcycling olarak nitelendirilebilir ve oranı
%17’dir. Atıklardan enerji üretimi için yakma ya da benzer amaçla için kullanım %7’dir. %1-2’lik bölüm
piramidin tepesini oluşturur. Hawley bu bölümü pırlanta olarak tanımlar. İkonik stil değeri olan tekstil
ürünleri bu gruba girer (Hawley, 2009: 185).

4.

İpeğin üretim atıklarının değerlendirilmesi: Ödemiş İpek Firması örneği

Bu çalışmada ipek kumaş üretiminde oluşan endüstriyel atıkların değerli ürünlere dönüştürülme yöntemleri
araştırılmıştır. Bu ürünlerin müşteriler açısından cazip olması ve aynı zamanda sürdürülebilirliği de göz
önünde bulundurulmuştur. Ödemiş İpek Firması’nın atık kumaşları özellikle bölgenin el sanatları ile
değerlendirilmektedir. Bu çalışmaya konu edilen firmanın çevresel kaygılarının minimum düzeyde olduğu
gözlemlenmiştir.
İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş İpek Firması bir aile şirketi olarak 1977 yılında Eyup
Bayındır tarafından kurulmuştur. Baba Halil Bayindir, 1927’de dokumaya başlayan büyük babası gibi bir
dokuma ustasıdır. Halil Bayindir yüzyıllardır ipek kumaşları ile ün salmış Birgi’de 67 yıl ipek dokumacılığı
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yapmıştır. Şu anda Eyüp Bayındır’ın iki oğlu ve kızı işi yürütmektedir. Oğulları Hasan ve Halil fabrikada
üretimin başında iken kızları Nergiz Ödemiş merkezdeki bir perakende mağazasını yönetmektedir. Firma
giyime yönelik çeşitli kumaşların yanı sıra ev tekstiline uygun ürünler de sunmaktadır. Sektörde güçlü bazı
ev tekstili markalarına ipek kumaşlar tedarik etmektedir.
Firma ikinci kalite kumaşların ya da fazla üretim atıklarının değerlendirilmesinde çeşitli yöntemler
kullanmaktadır. Hasan Bayındır yere düşen her bir iplik parçasının dahi toplanarak ipek eğiren geri dönüşüm
firmalarına satıldığını belirtmektedir. Ayrıca firmanın Ödemiş merkezde yer alan perakende mağazası da geri
dönüşüm konusunda esnek çözümler üretmektedir. Mağazada hasarlı kumaşlar da satışa sunulmaktadır,
ancak firma çoğunlukla bu tür malzemeyi daha değerli bir ürüne dönüştürecek işlemlerden geçirerek satışa
sunmayı tercih etmektedir. Firma sahipleri, hasarlı parçaların boyutlarına bağlı olarak farklı hediyelik ürünler
yaptırmaktadır. Bunlar arasında mendil, kese, masa örtüsü, peçete gibi ev tekstili ürünleri sayılabilir. Bu
ürünler yöreye özgü oya, tığ işi ya da farklı nakış teknikleri ile süslenmektedir. Bazılarında ise makine nakışı
kullanıldığı tespit edilmiştir. Her türlü ikinci kalite malzemenin bu yöntemlerle değerlendirildiği söylenebilir.
Lekeli ya da hatalı kumaş parçalarının problemli bölgeleri kesilerek uzaklaştırılır. Kalan kısımlar, 5x5cm2
kadar küçük parçalar bile olsa değerlendirilir. En küçük parçalar altın kesesi ya da lavanta torbası olarak
dikilir. Altın keselerin çevresi tığ ile birleştirilerek bağcıkları bir oya ile süslenir. Lavanta torbalarının
üzerine el ya da makine nakışı yapılır. Çeyizlik çamaşırları saklamak için yapılan torbalar artık kumaşın el
verdiği boyutlarda üretilerek cazip hale getirilir. Nakış ve oyalar yörede yaşayan kadınlara yaptırılmaktadır.
Bunlara ilave olarak peçete, mendil ve masa üstlerine konan çeşitli dekoratif ürünlerin de süslenmesi
gerçekleştirilmektedir.

Şekil 3: Altın kesesi
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Şekil 4: Lavanta torbası

Şekil 5: Çeyiz iç çamaşırı torbası
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Sonuç
Firmanın atık dönüşümüne bu kadar enerji harcamasında en önemli etken hammadde kullanımında
verimliliği yükseltmek ve kâr marjını üst seviyeye çekmektir. İpeğin değerli bir hammadde olması
yatırımcının sarf malzemelerinin tüketimine daha fazla dikkat etmesine neden olmaktadır. Bu
nedenle en ufak kumaş parçaları veya yere dökülen iplik uçları bile atılmamaktadır. Firma atık
maliyetlerinden kaçınmayı hedeflemektedir.
Sürdürülebilir tasarım stratejileri ipek üreten pek çok firmada olduğu gibi Ödemiş İpek tarafından
da tercih edilmektedir. Nergiz Bayındır firmanın değer katan geri dönüşüm uygulamalarının
bölgede el sanatlarıyla geçimini sağlayan kadınlara da iş potansiyeli yaratmakta olduğunu
belirtmektedir. Kadınlar, tığ işi veya iğne oyası gibi el sanatları ile hasar görmüş ikinci kalite kumaş
parçalarını yeniden değerlendirip küçük ev dekorasyon malzemelerine dönüştürürler. Bu şekilde
hem daha fazla değer üretilmiş olur hem de atık açığa çıkarılmamış olur. Kâğıt kalem.
Atık Hiyerarşisi şeması tekrar incelendiğinde Ödemiş İpek Firması’nın uygulaması sıfır atık (zerowaste) yani atık oluşturmaktan kaçınmak kademesine tekabül etmektedir. Ayrıca firmanın geri
dönüşüm ile ürettiği ürünler, mevcut değerinin üstünde değer elde ettiği için, farklı bir yöntem
izlenmiş olmasına rağmen, Hawley’in piramidinin en üstünde yer alan pırlanta kategorisinde
değerlendirilebilir.
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Yerel Bir İç Gömleğin Çağdaş Sanat Nesnesine Dönüşümünde, Plastik
ve Estetik Ölçütlerin Uygulanması
Irmak Bayburtlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet
Çalışmada Ayvacık (Çanakkale) yöresi, Çamkalabak yörük köyünde yaşayan Nazmiye Yılmaz’ın
sandığından çıkan ve Anadolu’da diğer bir çok yörede de göynek, iç gömlek gibi isimlerle kullanılan bir
iç giysinin, Çanakkale yöresinin tarihi ve kültürel birikimine ait verilerden esin alınarak, çağdaş sanat
nesnesine dönüşüm süreci incelenmiştir.
Giysinin çağdaş sanat nesnesine dönüşümü bağlamında çalışma; iç gömleğin yapılışındaki temel felsefe
ve yönteme sadık kalınarak, çağdaş sanatta yer edinen plastik sanat ölçütleriyle yorumlanış sürecini ele
almaktadır. Söz konusu çalışma bu yöntem ve düşünce temeli üzerinden işlevsel bir nesne olan giysinin
sahip olduğu materyalin, plastik yeteneğine göre çağdaş sanat nesnesine dönüşebilirliği üzerine bir bakış
açısı geliştirmeği amaçlamaktadır. Ayrıca diğer yandan sanatçının yaratım sürecinde yaşadığı
duygulanım ve özgün anlatım dilinin esere yansımasıyla oluşan görsel, plastik etkilerin belirleyici
rolünün, öneminin altını çizmeyi de amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ayvacık, İç Gömlek, Göynek, Çağdaş Sanat, Plastik Sanat.

The Adaptation of the Regional Inner Linner Into the Conversion to
Contemporary Art Obejct Standart
Abstract
On this study, the conversion of a inner liner which take inspiration from the history and cultural
heritage data on contemporary art object from Canakkale region. Most of the other regions of Anatolia,
the used the inner garment names as “inner liners”.
In the context, the conversion of garment, sticking to the philosophy and methods of construction of the
inner liner and tackles the interpretation process by plastic art criterias took place in contemporary art.
This study aims to develop a perspective transformativeness of traditional garment which has its own
plastic ability to contemporary art objet. On the other hand, it aims to highlight the importance of artist’s
affectivity and individual language on plastic effects which reflects creation in the process.
Key Words: Ayvacık, Inner Liner, Goynek, Contemporary Art, Plastic Art.



Yrd.Doç.,İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, ibayburtlu@ticaret.edu.tr
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Gelenek kuşaktan kuşağa aktarılan kültür, alışkanlık, bilgi ve davranışlar olarak nitelendirilebilir. Geleneksel
olarak adlandırılan bir nesne ait olduğu toplumun kültürel birikimini, bilgisini, alışkanlıklarını taşıyarak,
maddi kültürünü oluşturmaktadır. Maddi kültür ise geleneksel veya çağdaş olarak görsel kültürün
gelişmesinde öneme sahiptir.
Çağdaş sanat belirli bir yönelim veya üslup olarak açıklanamayacak ve genel kabulle 1960-70’li yıllardan
günümüze kadar gelen süreçte ortaya koyulan farklı felsefi açılım, teknik, üslup, v.b. tüm çağdaş yönelimleri
içeren sanat türlerini kapsamaktadır. Plastik sanat estetik anlamda biçimlenebilen ve kendi ölçütlerinin etkin
kılındığı bir görsel sanat alanıdır. Plastik sanat görsel sanatın biçimle ilgilenen boyutu olarak da
nitelendirilebilir. Estetik ise duyumlarla veya algılarla ilgili bir alandır.
“Estetik, duyuların rol aldığı bir düzlemde, bireysel görüş üzerinde meydana getirdiği duygu durumlarıyla
açıklanabilecek bir kavramdır.”1
Herhangi bir maddi kültür nesnesi yıllar öncesinden süregelen felsefi yaklaşımı ve oluşturulma süreci
korunarak yapıldığında geleneksel niteliğine sahip olurken o günün veya çağın koşullarına göre yorumlanıp
yaratıcılık ve özgünlükle şekillendirildiğinde çağdaş sanat nesnesine dönüşebilmektedir.
Bu doğrultuda geleneksel bir iç gömleğin, plastik sanat ve estetik ölçütlerin, yüklenmesiyle çağdaş sanat
nesnesine dönüşümü, 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı Bezce “Anadolu’ya Doku’n’an Bezler”
Sergisinde yer alan “Aşil’in Gömleği” isimli çalışma üzerinden incelenmiştir.
Çalışmada, Çanakkale’nin Ayvacık yöresinden Nazmiye Yılmaz’ın sandığından çıkan bir iç giysi
kullanılmıştır. Anadolu’nun birçok yöresinde gömlek, göynek, iç gömlek olarak anılan/kullanılan bu
geleneksel iç giysi çağdaş sanatta yer alabilecek bir yaklaşımla dönüştürülmüştür.
“Günümüzde kullanılmayan geleneksel iç giyimlerin bir kısmı müzelerde ve özel koleksiyonlarda bir kültür
mirası olarak saklanmakta, bu giysilerin bazıları ise bozularak başka amaçlarla kullanılmakta ve farkında
olmadan yok edilmektedir.”2
Bu bağlamda kültür mirası özelliği taşıyan bir iç gömleğin, çağdaş sanata ait yaratıcılık, özgünlük, estetik
gibi boyutlarla kendi doğasına uygun yaklaşımlar korunarak yeniden biçimlendirilmiştir.
Gömleğe ait kumaş ham pamuklu iplikten bezayağı örgü raporu kullanılarak tezgahta yaklaşık 40 cm eninde
dokunmuştur. Bu 40 cm enindeki dar dokunmuş parçalar herhangi bir kesme müdahalesi olmadan birbirine
dikilerek gömlek oluşturulmuştur. Yalnızca yakasının oyulduğu ancak ana formun dar dokunan parçaların
dikilmesiyle elde edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim yörede yapılan diğer geleneksel giysilerin de bu şekilde
oluşturulduğu bildirilmektedir.

“Dokumalar kullanılacak yere göre 2 veya 3 parçası özel biçimde eklenerek değerlendirilmektedir.” 3
1

Bayburtlu Irmak, “Giyilebilir Sanatta Örme ve Dokuma Yapıların Estetik Yeri”, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik

Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mine Biret Tavman Ertuğrul, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015 s.21

Çağdaş Miyase, Nurhan Özkan, “Geleneksel Konya Kadın İç Giyimlerinin Giyim Sanatları Açısından İncelenmesi.”,
Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Yıl.13, Sayı.51, s.25
3
Atalayer Günay, “Yörük Dokumaları”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl.2, Sayı.7 s.67
2
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Esere dönüşmeden önce iç gömleğin açık görünüşü.

Eser yaratılırken ilk olarak geleneksel yöntemlerle ortaya koyulmuş iç gömleğin kendi oluşturulma
sürecindeki temel yaklaşıma sadık kalınmıştır. Bu anlamda gömleğe ait kumaşların dokuma tezgahından
çıktığı şekliyle herhangi bir kesme işlemi uygulanmadan dikilmiş olması dikkate alınarak eser meydana
getirilirken de kesme işlemi gerçekleştirilmeden yalnızca dikilerek dönüşümü gerçekleştirilmiştir.
Geleneksel bir nesne çağdaş sanat nesnesinden belirli plastik ölçütlerle ayrılabilmektedir. Plastik sanat
ölçütleri oran, ışık-gölge, doku-yüzey özellikleri, renk olarak açıklanabilir.
Dönüşüm sürecinde plastik değerleri belirleyen ölçütler, esinlenilen kaynağa ait iletilen duyusal ve anlamsal
mesajlar, form içerisindeki oranlar, ışık-gölge, doku-yüzey özellikleri ve renktir. Ancak bu ölçütler esere
yüklenirken içsel bir kaynaktan gelen duygusallık ve özgün lüğün de biçim üzerinde etken olduğunun altını
çizmek gerekmektedir.
Eserin plastik değerlerinde öncelikle belirleyici olan gömleğin yöresine ait kültürel ve mitolojik
kaynaklardan esinlenilmesi olmuştur. Sanat veya tasarım nesnelerinin yaratım süreçleri öncelikle esinlenme
ile başlamaktadır. Bu çalışmada da esin kaynağı Çanakkale yöresine ait mitolojik çağrışımlar olmuştur.
Bu bağlamda esin kaynağı Homeros’un M.Ö. 720’lerde yazdığı İlyada destanında yer alan Aşildir
(Akhilleus). Aşil yarı tanrı yarı ölümlü büyük savaşçı kahramanlardan ve Truva savaşının baş
karakterlerinden biridir ve eserin adı da “Aşil’in Gömleği” olarak belirlenmiştir.
Eserde Aşil karakterine atıfta bulunularak savaşçı mizacın görsel algıda yer edebilmesi için plastik anlamda
sert ve keskin biçimlere yer verilmiştir. Aynı zamanda gömleğin simetrik formu da bozulmadan eser de
simetrik olarak kurgulanmıştır. Ancak simetriye karşıt olarak kumaşın doğal yapısına ve rengine uygun
sarkıtılan ipliklerle bu simetri bozulmaya çalışılmıştır. Böylece algıda simetrik ve asimetrik karşıtlığının yer
aldığı bir kurguya yer verilmiştir. Burada iki karşıt konumlandırma biçimi bir araya getirilerek estetik
anlamda karşıtlıkların bir arada duyumsandığı bir yanılgı yaratmak amaçlanmıştır. Bu anlamda izleyene
farklı bir estetik deneyim yaşatmak düşüncesi hakim olmuştur. Nitekim estetiği aynı zamanda “ “estetik
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deneyim ve “estetik değer” ” olarak da değerlendiren Barrett’e göre estetik “kişinin sanat zevkine yada bir
şeyin estetik olduğunu düşünmesini sağlayan duyarlılıklarına da gönderme yapar.”4

Eserin önden görünüşü.

Biçimlendirmede estetik anlamda ilk göze çarpan keskin köşeleri olan ve merkezi bir yerleştirmesi olan
üçgen ve yanlarda yarım daire formların oluşmasını sağlayan gömleğin kat izleri olan kollardır. Bu kurguda
ortada yer alan keskin üçgen form alttaki kıvrık üçgenimsi formla geometrik anlamda benzeşmekle birlikte
bu benzeşimi ortadaki üçgenin, alttakine göre daha küçük oluşu oransal açıdan dengelemektedir.

4

Barrett Terry, Neden Bu Sanat, Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri, Esra Ermert (çev.), 1. Basım, İstanbul,

Hayalperest Yayınevi, 2015

s.28
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Plastik sanatın ve estetiğin ölçütlerinden biri de ışık-gölgedir. Göz ve beynin sabit ışığın değişken
olduğundan bahseden Güngör “Işığın etkisini gölge ile birlikte ele almak gerekmektedir. Cisimlerin
yüzeyindeki pürüzsüzlük, doku, muhtelif girintiler, çıkıntılar ve kavisler ışık kaynağının durumuna bağlı
olarak farkı gölgeler meydana getirir.” 5 demektedir. Eserde söz konusu ışık-gölge değişkenleri tekstille
oluşturulan yapı bütünün ortaya çıkmasında önemli bir role sahiptir.
Kumaş kenarlarında kullanılan bordo çizgiler ve sonradan bu çizgileri dikey olarak tamamlayan bordo
iplikler hariç gömleğin rengi pamuğun doğal rengi olan krem beyazıdır ve bu krem beyaz tonunu koyu bir
renk tonuyla dengeleyecek kumaş kenarlarındaki bordo şeritler ve ipliklerdir. Ancak bu açık-koyu dengesini
güçlendirmek için başka herhangi bir renk olmadığından eserde yer alan iç bükey alanlardaki gölgelerle bu
denge sağlanmıştır. Eserin kumaşına ait iplikte yer yer kalınlık ve incelik farklılıkları bulunmaktadır. Söz
konusu pamuklu kumaşta ham pamuk kullanıldığından çeşitli partiküllerin kumaş yüzeyindeki dokuya doğal
bir görünüm kazandırdığı görülmektedir.

Açık-Koyu dengesi iç bükey alanlardaki gölgelerle sağlanmıştır. Ayrıca kumaş yüzeyi çeşitli parçacıkların yer aldığı
doğal bir görünüme sahiptir.

“Aşil’in Gömleği”, aynı zamanda ham pamuklu bezayağı dokuma bir gömleğin plastik anlamda biçim
alabilme yetisini ortaya koyma açısından da deneysel bir çalışma niteliği göstermektedir.
Çağdaş sanat alanında yer alabilecek sezgisel bir güçle biçimlendirilen eserde üç boyuta taşınan şekillerin
kumaşın doğal yapısıyla uyumlu bir şekilde sert ve keskin formlardan oluşmasına da dikkat edilmiştir. Hem
esinlenilen kaynağın mitolojik bir savaşçı olması hem kumaşın sert ve katı tutumlu plastik bir dile sahip
olması eserin genel biçiminin keskin kıvrım ve köşelerden oluşması üzerinde belirleyicidir.

5

Güngör İ.Hulusi, Temel Tasar, 3. Basım, İstanbul, Esen Ofset, 2005 s.90
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SONUÇ
Eserin yaratım sürecinde malzemeye ait plastik dil ve estetik ölçütler kullanılırken duygulanımla aktarılan
özgünlük belirleyici olmuştur. Söz konusu çalışma geleneksel ve günlük işlevi olan bir nesneden çağdaş
sanat nesnesi yaratmayı amaçlamıştır. Bu yaklaşımla ortaya koyulurken plastik sanat ve estetiğin kendi
ölçütlerini yaratıcılık ve özgünlük katmanlarından geçirerek sanatsal niteliklere ulaşabilmiştir. Nitekim
geleneksel veya herhangi bir nesnenin sanatsal niteliklere ulaşabilmesi için yaratıcılık gücü ve kendine özgü
kurgulama yetisi plastik ve estetik ölçütler üzerinde biçimlendirici bir rol oynamıştır. Sanatın bu alanında
belirli ölçütlerle birlikte yaratım ve özgünlüğün çağdaş sanat nesnesi niteliğini kazandırdığı göz ardı
edilmemelidir.
“Aşil’in Gömleği” çalışması, aynı zamanda geleneksel ve yerel dokumaların çağdaş sanatla bağ kurması
anlamında “Anadolu’ya Doku’n’an Bezler” Kongre ve Sergisinin ana amaçlarından birini de
gerçekleştirmiştir.
Ayrıca bu çalışmanın gösterdikleriyle, yöresel bezlerin kendi yapısal özelliklerine göre, plastik sanat ve
estetik ölçütlerle birlikte tasarım nesnelerine dönüşebileceği de önerilmektedir. Bu doğrultuda yöresel
bezlerle ortaya koyulmuş tasarımlar doğru amacına ulaşmış olacaktır.

Kaynakça
[1] Atalayer Günay, “Yörük Dokumaları”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl.2, Sayı.7
[2] Barrett Terry, Neden Bu Sanat, Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri, Esra Ermert (çev.), 1. Basım,
İstanbul, Hayalperest Yayınevi, 2015
[3] Bayburtlu Irmak, “Giyilebilir Sanatta Örme ve Dokuma Yapıların Estetik Yeri”, Yayınlanmamış
Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mine Biret Tavman Ertuğrul, Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015
[4] Çağdaş Miyase, Nurhan Özkan, “Geleneksel Konya Kadın İç Giyimlerinin Giyim Sanatları
Açısından İncelenmesi.”, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Yıl.13, Sayı.51
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DÜNYA ÇAĞDAŞ TEKSTİL TASARIMINDA, TÜRK
KUMAŞLARININ VE MOTİFLERİNİN ÖNEMİ
Şöhret AKTEPE
Özet
Türk Sanatının en ayrıcalıklı alanlarından biri olan El dokumacılığı, Orta Asya bozkırlarından
başlayarak, tarihsel yükselişimize paralel olarak mükemmele doğru sürekli gelişen köklü bir sanat
kolumuzdur. Atalarımız bu sanata büyük bir önem vermişlerdir. Bunun neticesinde, gerek kullanılan
renkler ve renklerdeki armoni, gerek dokuma teknikleri, gerekse motifleri ile nitelik ve nicelik bakımından
üstün sanat değeri taşıyan eserler meydana getirmişlerdir. Arkeolojik bulgularla da kanıtlandığı üzere
ipekli ve yünlü dokumaların birçoğu Türkler tarafından icat edilmiştir. Günümüzde dünyada dahi üstün
sanat değeri taşıdığı kabul edilen Türk dokumacılık sanatının bu başarısında, dokuma tekniklerinin yanı
sıra, kullanılan motifler ve desen tasarımlarındaki estetikte bu sanatı en üst seviyeye taşıyan en önemli
unsurlardandır. Tekstil tasarımında, Türk halı, kilim, yazma ve giysilik kumaşlarda kullanılan
motifler, desen tekniği ve motif çeşitliliği ile halen çağdaş tekstil tasarımında başlı başına ilham kaynağı
olmaya devam etmektedir. Bu durum, Çağdaş Tekstil Tasarımındaki Klasik Türk motiflerinin ve
Desenlerinin önemini bir kez daha göstermektedir. Buna rağmen, Eğitim alanında Türk Sanatının
yeterince yer almaması üstün sanat değeri niteliği taşıyan kumaşlarımızın, motiflerimizin ve sanatımızın
yeni yetişen nesil tarafından yeterince tanınmamasına neden olmaktadır. Çeşitli etkinliklerle, Eski
kumaşların tüm ihtişamı ile kumaş veya giysi tasarımlarında çağdaş yorumlarla yeniden hayat bulmasına
olanak sağlanması, bunların tanıtılması ve öğretilmesi, geleceğin tasarımcıları olan sanat
öğrencilerimizin de tanımasına ve devam ettirmesine olanak sağlayacaktır.

Orta Asya bozkırlarından başlayarak tarihsel yükselişine paralel sürekli gelişen ve 16.yüzyılda motifleri ile
mükemmellik seviyesine ulaşan Türk el dokumacılık sanatı, nitelik ve niceliği ile tarihe geçmiş köklü bir
sanat kolumuzdur. Atalarımızın bu sanata çok büyük önem vermeleri neticesinde, gerek dokuma teknikleri,
gerek kullanılan renklerin özgünlüğü ve ahengi gerekse motif çeşitliliği ve motif uyumu ile, üstün sanat
eseri değeri taşıyan eserler meydana getirmişlerdir. Osmanlı kumaş sanatının tarihi Orta Asya çadır
uygarlığına kadar gider. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları ile Osmanlı devirlerinde, desen ve kalite
bakımından en yüksek düzeye erişmişlerdir.1
Türk Sanatına özgü üslup bütünlüğü, Türklerin içinden geçtiği tüm coğrafyalarda ve devirlerde şartların ve
çevrenin değişmesi yüzünden başka sanatların etkisinde kalsa da yüzyıllar boyu kendine has karakterini
bütün devirlerde muhafaza etmiştir. İpekli ve yünlü kumaşlarımızda, halılarımızda yöresel farklılık görülürse
de cinsi ve çeşidi ne olursa olsun her bir eserde Türk Sanatına özgü desen ve renk uyumu vardır. 2 İpekli ve
altın tellerle dokunan Türk kumaşları Selçuklular döneminde hızlı bir ivme kazanmış ve Osmanlı
İmparatorluğunun XV. yüzyılda en güzel örneklerini vermesinde temel olmuştur. 3

(Altay, Fikret, Türk Kumaşları-Sanat Dünyamız, Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayını, İstanbul, 1974
Küçükerman, Önder/ Tapan, Ertan, Hereke Fabrikası, Sümerbank, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1987
3
Aslanapa, Oktay, Kumaş Sanatı-Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984
1
2
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Şekil 1 XII. Y.Y. Selçuklu Kumaş Parçası

16.yüzyılda ise Osmanlı imparatorluğunun yükselişine paralel olarak, kumaş sanatı da altın çağını yaşamıştır.
Yine bu dönemde, Klasik Osmanlı Saray kumaşları ile kumaş sanatımızın en değerli eserleri yapılmıştır. Bu
dönemdeki kumaşlardaki motifler imparatorluğun ihtişamını temsilen çok iri desenlerde ve altın ve gümüş tel
gibi pahalı malzemelerle dokunmuştur.
Bu özelliklerinden dolayı Rus sarayı ve Ortodoks klisesi Osmanlı ipek kumaşlarının en önemli müşterisi
olmuşlardır. Bugün Osmanlı ipek kumaşlarının güçlü desenli güzel örnekleri Kremlin, Hermitage ve en
önemli Rus Ortodoks klisesi merkezi Zagorsk’da ve diğer Avrupa ülkelerindeki Ortodoks klise ve
manastırlarında bulunmaktadır.4

Şekil 2. 16.Y.Y.Kadife Kumaş

4

Şekil 3. 16. Y.Y. İpek Kumaş

İnalcık Halil, Renda, Günsel/ Atasoy, Nurhan, Osmanlı Uygarlığı 2, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara,2004
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Türk el dokumacılığında kumaşları bu kadar değerli kılan bir başka özellikte kullanılan renklerin özgünlüğü
ve doğallığıdır. Osmanlı’da kumaş boyama genellikle babadan oğula geçen, ayrıcalıklı bir sanattı. Ne yazık
ki bu ustalar renklerin nasıl elde ediliş yollarını yazmadığından ve babadan oğla,usta çırak ilişkisi ile
nakledildiğinden, bu kalıcı renklerin nasıl elde edildiği bugün dahi tam olarak bilinememektedir. Bu güzel
boyalar, zerdeçal, yabani gül ağacı kabuğu, ayva yaprağı, meyan kökü, şeftali yaprağı, çınar ağacı
kabuğu,saman,nar
kabuğu,haşhaş
çiçeği,
kestane,
armut,ıspanak
yaprağı,ebegümeci
çiçeği,sumak,palamut,kızıl,kök,safran,siyah mazı,kırmızı ceviz yaprağı gibi bitkilerden elde edilmekteydi.5
Kullanılan boyaların en önemli özelliği ise, yüzyıllar boyu renklerinin canlılığını korumasıdır. Bugün dünya
müzelerinde yer alan veya müzayedelerde satışa çıkarılan tarihi Osmanlı kumaşlarını İtalya, İran vb.
ülkelerin kumaşlarından hemen ayırt edilmesini sağlayan özelliği de budur. Diğer ülkelerin tarihi
kumaşlarında solma meydana gelirken, Türk kumaşları canlılığını bugün dahi muhafaza etmektedir.
İpekli Osmanlı kumaşlarından günümüze gelenlerin çeşidi çoktur. Bu kumaşlarla ilgili incelenen belgelerin
yüzyıllara göre gruplandırılmış olanlarında kumaşların renk terminolojisine göre gruplandırıldığı
görülmektedir. Bunlara bakarak çok erken tarihlerden beri bilinmesine rağmen, ”darçıni” tarçin rengi,
“sürmai” koyu mavi,” tutegi” parlak yeşil, “benevş” menekşe rengi, “cevzi” ceviz yeşili, “aseli” bal rengi,
“nohudi” nohud rengi, fıstıki, sincabi, fındıki, erguvani, gülguni, elmasi, kamışi, kibriti, anberbuyi, ateşi,
sebz gibileri de oldukça unutulmuş renk isimleridir. Turunci, nefti, beyaz, al, kırmızı, kahverengi, şarabi,
baldırcani (patlıcani),deve tüyü, gibileri ise yaşamaya devam etmektedir. 6
Bu özgün renklerin sırrını çözebilmek için geçmişte Avrupa, Osmanlı’ya birçok uzman göndermiştir.
Özellikle Türk kumaşlarındaki en önemli renk olan ve bir çok tonu bulunan kırmızı renginin bir tonu olan
Rodos kırmızı çok meşhurdur ve bu rengin elde ediliş sırrı bugün dahi çözülememiştir. Günümüzde
İngilizlerin koyu kırmızının bir tonunu ifade etmekte kullandıkları “crimson” kelimesi Türk kırmızından
gelmektedir.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de üstün sanat eseri niteliği taşıyan olan seraser, kadife, kemha, canfes,
kutni, atlas, zerbaft, diba, hare, çatma gibi en önemli Türk kumaşlarını bu kadar değerli kılan dokumalarında
kullanılan altın, gümüş gibi pahalı malzemelerin yanı sıra renkleri, özgün desen üslupları ve motifleridir.
Natüralist, Saz yolu, madalyon gibi üsluplarla, stilize edilmiş ve bitkisel motifler olarak birçok çeşidi olan
zengin motiflerle orijinal desenler elde edilmiştir. Bu desenler genellikle motiflerin zemin üzerinde
tekrarlanmasından meydana gelerek, çoğunlukla bugün metraj etkisi denilen, kaydırılmış eksen üzerinde
sonsuzluk prensibine göre kurgulanmıştır.
Türk Kumaş sanatında, modellerini gerçekçi bir bakış açısından alan nakkaşların yorumladığı ve yoğun
olarak kullanılan lale, karanfil, hanımeli,kozalak,nar çiçeği,enginar,sümbül,gül, servi ağacı gibi motiflerden
elde edilen desen kompozisyonları geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünya da çok rağbet görmektedir.
Günümüzde dünyada teknolojinin gelişimine paralel olarak hızlı üretim ve tüketim, kumaş endüstrisinde
kumaşların benzer desenlerle özensiz bir şekilde üretilmesine neden olmuştur. Sanayi devriminden sonraki
süreçle paralellik taşıyan günümüzdeki bu süreç, geçmişte Art and Craft hareketinin çıkış gereksinimini akla
getirmektedir. Tıpkı o zaman sanayi devriminden sonraki makineleşme döneminde hızlı üretim sonucu el
sanatlarına ilginin azalması sonucu, desenlerdeki özenin ve estetiğin kaybolması gibi günümüzde de hızlı
teknoloji sonucu benzer bir durum yaşanmaktadır.
Bugün dünyada tekstil endüstrinde, benzer desenlerle hızlı bir şekilde üretilen kumaşlardaki tekdüzelik,
yüksek kumaş kalitesine rağmen desenlerdeki benzerlikler bu endüstride tıkanıklığa yol açmıştır. Bunun
5
6

Gürsu,Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı-Çağlar Boyu Desenler, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1988
(atasoy,sf,761)
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sonucunda teknolojik akıllı tekstil çalışmalarının yanı sıra estetik arayışlar da tekrar ön plana çıkmış ve yeni
kaynak arayışlarına gidilmeye başlanmıştır. Bu arayışta etnik ve doğu kültürlerin motif ve desenlerine doğru
tekrar bir yönelim olduğu görülmektedir.
Bu süreçte birbirinden güzel renkleri, motif zenginliği ve desen üslupları ile Osmanlı kumaşlarının, dünya
tekstil sektörünün beslendiği önemli bir kaynak olarak tekrar yerini almaktadır. 80’li yılların başında
Topkapı Sarayı müzesinin kapılarının desinatörlere açılması ile başlayan bu süreçte saraydaki çiniler, nakış
işlemeleri ve kumaşlardaki motifler dünyanın her yerindeki kumaş desenlerinde görülmeye başlanmıştır.
Sarayda sergilenen padişah kaftanları ile birlikte, Saray çinileri ve çini panolarının, renk ve motiflerinin
zenginliğine hayran kalan uzman ve desinatörler tarafından bu özel motiflerden bir takım modernize edilmiş
Türk motifli desenler yaratıldı. Başta İngiltere, İsviçre, Fransa ve Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere
gönderilen bu Türk motifli desenler, olumlu neticeler vererek kumaş sanayinde çığır açmıştır ve Türk motifli
kreasyonları ile bugün Avrupa’da “Türk motifli”modasını yaratmıştır.7

Şekil 4. Aplike İşlemeli İpek Kumaş, 21.Y.Y.

Şekil.5. İpek Üzerine Flok Baskı,21.Y.Y.

Günümüzde, dünyada tekstil sektörünün önde gelen birçok firmasındaki desinatörler ve moda tasarımcıları
bazen modernize ederek bazen de birebir Türk motif ve desenlerini kullanmaktadır. (Şekil 4, 5, 6, 7 ) Bu
kumaş firmaları veya desinatörlerden bazılarının bunları Ottoman design olarak etikenlendirirken bazılarının
bunları başka ülkelere ithaf etmesi veya sahiplendiği görülmektedir.

7

(kültür sanat vs,tez sf66
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Şekil 6. Charles Frederick Worth,1890

Şekil 7. Yves Saint Laurent,

Türkiye’nin Batılılaşma veya modernleşme sürecinden itibaren Türk Sanatlarının kısmen geri plana atılması
ve kendi kültürümüzü yeterince tanıyıp sahiplenmememiz, zamanla bu önemli sanat kolumuzun
unutulmasına ve yeterince tanınmamasına zemin oluşturmuştur. Buna ilaveten, Batı ekolünde güzel sanatlar
eğitimi veren kurumlarda Türk Sanatı’nın, halen Batı Sanatının gerisinde tutulmaktadır. Tekstil ve Moda
tasarımı eğitiminde ise dünyaya kaynak teşkil eden Türk motifleri geleceğin tasarımcıları olan sanat
öğrencilerine yeterince tanıtılmamaktadır. Günümüzde tüm dünyada sadece Tekstil endüstrisinde değil, aynı
zamanda, dünyanın en önemli moda tasarımcılarının kreasyonlarını süsleyen Türk motiflerinin modern
yorumlarla yeniden hayat bulması için eğitimcilerin bu konuya dikkat etmeleri, Türk Sanatının ve
motiflerinin sadece Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinde değil, Tekstil ve Moda tasarımı programlarının
içine de dahil edilmesi, kültürümüzün ve tarihimizin en köklü ve ayrıcalıklı sanat kolumuzun yüzyıllar
boyunca yaşamasına olanak sağlayacaktır.
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TEXTILE CRAFTS AND DEVELOPMENT
Lala de Dios
Indigo Proyectos y Sistemas, Madrid, SPAIN

Abstract
My presentation will focus about the socio-economic effects of craft activity -and more specifically of
weaving activity- in developing countries. By examining some specific projects aimed to promote the
economic viability of traditional handwoven textiles, based mostly in the introduction of design and simple
business management routines among other measures, their impact on social life and cultural heritage, and in some cases- the rising of gender issues due to the empowering of women. I will also address the
controversial issue of cohabitation between tradition and innovation to prevent the loss of the local
communities’ cultural identity and centuries-old know how, an evil undesired effect that has been well
documented by all actors in the cooperation for development field and highlighted by UNESCO itself.
I intend to present some conclusions derived from my experience working as a free lance consultant and
expert in several projects in South America, Ethiopia, Niger and Morocco working on-the-field for
institutions such as the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, the Spanish Agency of
International Cooperation for Development, AECID, and other official bodies. I intend to address the issue
of the role of handweaving in contemporary textile and fashion industry and their place -if any- in the XXIst
century worldwide market. The challenge of trying to make handwoven textiles more competitive in the
global market it is a difficult endeavour and -as everything textile- a multifaceted one.

Key words: socio-economic development, handweaving, heritage, cultural identity, traditional know-how
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KUZEYBATI ANADOLU’DA BEZLERİN KULLANIM
ALANLARI ve DESENLERİ
Şerife ATLIHAN
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, İstanbul1

Özet
Bez, malzemesi genellikle pamuk, keten ya da keten ve pamuk karışımı olan, insan yaşamında bir ömür
boyu yer alan bir dokumadır. Onunla doğduğumuz anda tanışırız. Ömür boyu bizimle beraberdir.
Ömrümüzün sonunda da toprağın altında bizimledir. Yaşarken onu giyim, örtünme ve örtme gibi temel
ihtiyaçlarımızdan başka tıpta sargı ve tampon, savaşta yelken bezi ve çadır örtüsü olarak birçok alanda
kullanırız. Sürtünmeye, yıkamaya karşı dayanıklıdır. Bunun yanında dokuyucuların yaratıcı yeteneklerini
ortaya koymada bezin rolü büyüktür. Bezler kullanacakları yere göre dokunurken ya da dokunduktan
sonra desenlenir. Kenarları çeşitli oyalarla bezenir. Bilindiği üzere bezler üzerinde uygulanan birçok
nakış tekniği vardır. Bez bir anlamda halkın tuvalidir. Bundan başka gömlek, mendil gibi bezlerin üzerine
yazı yazılır ya da işlenir. Günümüzde de dış mekânlara asılan duyuru ve reklamlar bez üzerine yazılır.
Ressamların tuvali de bezdir. Bildirinin konusu olan Kuzeybatı Anadolu’da üretilen bezlerin desenleri
Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi kullanıldıkları yere göre farklılık gösterir. Bu bölgede
genellikle stilize edilmiş bitkisel desenler, desenlerde de kırmızı ve mavi renkler görülür. Desenler evli
kadınların giysi ve örtülerinde yer alır. Bunlar evlenecek kızlar tarafından önceden işlenmelidir.
Düğünlerde çeyiz sergileme amaçlarından biri de kadınların becerilerini sergilemektir.
Anahtar Kelimeler, Bez, göynek, don, dokuma, gelenek, desen

Bez deyince akla malzemesi genellikle pamuk, keten ya da keten ve pamuk karışımı olan bir dokuma gelir.
Yünden ya da ipekten yapılan dokumalara bez denilmez. Bez doğduğumuz anda hayatımıza girer ve ömür
boyu bizimle beraberdir. Ömrümüzün sonunda da toprağın altında bizimledir. Bezi; giyim, örtünme ve örtme
gibi temel ihtiyaçlarımızdan başka tıpta sargı ve tampon, savaşta yelken bezi ve çadır örtüsü olarak
kullanırız. Üstelik de sürtünmeye, yıkamaya karşı da çok dayanıklıdır. O her an elimizin altındadır. Bu
işlevlerinin dışında sanatsal ifadeler için de bir zemindir, bir anlamda halkın tuvalidir. Ressamların tuvali de
bezdir. Dokuma sırasında farklı kalınlıkta veya renkte iplikler kullanılarak desenlendiği gibi, dokunduktan
sonra da üzerine nakışlar işlenir. Bezler üzerinde uygulanan birçok nakış tekniği vardır. Bezlerin üzerine yazı
da yazılır.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Anadolu’da da her bölgenin kendine özgü geleneksel dokumaları,
giyimleri ve bunların kendine özgü desen ve renk yapıları vardır. Bölgesel yapıyı oluşturan etkenlerin
başında o bölgenin iklimi, etnik yapısı, yaşam biçimi, hammadde çeşitleri, üretim teknikleri ve törenler gelir.
İklim nedeniyle dokumalarda bir bölgede yün, diğerinde pamuk ve bazılarında yün, pamuk, keten
kullanılmıştır.
Burada Anadolu’dan bir bölgenin Kuzeybatı Anadolu’nun dağlık kesimlerinde bulunan köylerdeki
geleneksel giysi ve örtülerinde görülen motif, desen, renk ve üretim teknikleri üzerinde durulacaktır. Bu
bölgenin dağlık kesimlerinde yerleşmiş olan köylerde gelenek ve göreneklerin birçoğunun hala devam ettiği
görülmektedir. Birbirine yakın olan köylerde gelenek ve görenekler aynıdır. Kuzeybatı Anadolu’da çeşitli
etnik grupların yerleştiği ya da yerleştirildiği görülür. Her birinin dokumalarında kendine özgü özelliklerinin
olmasının yanında, birbirlerinden de etkilenmişlerdir. Fakat günümüzde teknoloji ve haberleşme
olanaklarının kolay olması; onların geleneklerinde, yaşam biçimlerinde, üretim araçları ve malzemelerinde
değişimler getirmiştir. Eskiden koyun - keçi sürüleri ve aileleri ile birlikte ilkbaharda serin olan yaylalara,
sonbaharda iklimi ılık olan kışla dedikleri yerlere göçenler, yerleşik yaşama geçerken eskiden kışlak olarak
kullandıkları yerleri seçmişlerdir. Yerleştikleri araziler kıraç ve taşlık olup, tarıma uygun değildir (Şekil 1).
Yerleşik Yörükler, geçimlerini eskiden olduğu gibi sürülerinin yünü, eti, süt ürünleri ve halı-kilim
dokumacılığından kazanırlar. Daha eskiden yerleşmiş köylerde bez dokuması da yapılır.

1
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Şekil 1. Çanakkale’de bir Yörük köyü, Çamkalabak
One village of settled Nomad

Şekil 2. Çamkalabak’da düğünde oynayan kadınlar ve giysileri
Women dancing at wedding in their traditional garments

İlk yerleştiklerinde keçe çadır yerine, doğal taştan tek odalı 4x4 m büyüklüğünde evler yapmışlar,
kendilerinden sonra gelen kuşaklar için yaptıkları evlerde oda sayısı arttırılmıştır. Şimdiki evler üç-dört
odalıdır ve evlerde televizyon ve diğer elektronik ev eşyaları bulunmaktadır.
Son 100 yıl içinde yerleşmiş köylere bölgede Yörük köyleri denir. Yörük köylerinde düğünler geleneksel
kurallara göre yapılır ve orada geleneksel giysiler giyilir. Düğünlerde bu giysileri giymek o kadar önemlidir
ki; küçük yaştaki kız çocuklarına da aynı giysiler giydirilir (Şekil 2). En dışta giyilen tek parça boyundan
ayak bileğine kadar uzun olan önden açık giysiye enteri (entari) denir. Entarinin belden aşağısı üç parçadır.
Parçalardan biri arkada ikisi öndedir. Arkadaki ön parçalara göre iki kat daha enlidir. Ata binildiği
dönemlerde ata binenin bacaklarını rahat açabilmesi için bu biçim tasarlanmıştır. Özel günlerde giyilen
entarilerin kumaşları ipek veya kadifeden yapılır. Geleneksel giysiler kullanıldıkları yere göre biçimlenir.
Her birinin giyilme nedeni ve zamanı farklıdır. Kadın ve kızların giyimleri ve saç biçimlerinde farklılık
vardır. Kızlar kadınların giydiği önlüğü (gergi) bağlamaz, kadınların beline doladıkları şalı, ihramı
dolamazlar. Kızlarda saç örüleri tek sayı¸ evli olanlarda çift sayılıdır. Kadınlar sadece törenlerde değil,
günlük hayatta da parlak renkli giysileri seçerler. Özellikle kırmızı ve pembe en sevdikleri renklerdir (Şekil 3
ve 4).

Şekil 3: Evli bir kadın giyimi önden
Şekil 4: Giyimin arkası
Married woman with her tarditional garments from front and back
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Şekil 3 ve 4 de giyimin alt kısmında paçaları desenli donu (bazı kaynaklarda don yerine şalvar olarak yazılır)
da görebiliyoruz. Ayaklara parlak pembe çoraplar giyilmiştir. Bir giyim takımında yer alan parçalar sırasıyla;
1. En alta bezden dikilmiş paçaları işlenmeli don,
2. Onun üzerine boydan diz altına kadar olan etekleri ve yakası işlenmiş bezden göynek,
3. Göynek üstüne boydan diz altına kadar inen desensiz belden aşağı etekleri üç parça olan bezden entari,
4. Beyaz entarinin üzerine aynı biçim ve ölçülerde ipek veya üzeri tellerle işlenmiş kadife kumaştan dış
entari giyilir. Kuşak olarak bele başörtülerinden biri bağlanır.
5. Dış entarinin üzerine salta dedikleri, üzeri işlenmiş kadifeden kısa ceket giyilir (Şekil 3,4).
6. Bunlardan sonra öne gergi (önlük) gerilir. Bele gümüş kemer bağlanır.
7. Ayaklara elde ördükleri desenli yün çoraplar, yaz ise çarşıdan alınmış parlak pembe renkli çoraplar giyilir.
8. Ayakkabı olarak edik dedikleri kısa sarı çizmeler veya siyah ayakkabılar giyilir (Şekil 5).

Şekil 5: Edik, sadece gelinler giyer.
One pair bridal boots

Şekil 6: Gelin Kırmızı pullu başörtüsüyle
Braid with red scarf

9. Başlara ön kısımlarına altın paralar dikilmiş başlıklar giyilir. Başlığın üzerine beyaz başörtüsü çene
altından başın üzerine bağlanır. Buna ek olarak gelinler pullu kırmızı başörtüsü örterler. Şekil 6’da
görüldüğü gibi yeni evlenmiş gelinler pullu kırmızı başörtüyü bir ay boyunca bağlarlar. Şekil 3 v 4’ deki
genç kadın daha önce evlenmiştir ve pullu beyaz başörtüsü bağlar. Orta yaşa gelen evli kadınlar pullu örtü
bağlamaz, başlarına altınlı başlık giymez ve altın dizili kolye takmazlar.
Giyilen her giysi parçasının ve renklerin anlamları vardır. Resim 7’deki geline kırmızı kaftan giydirilmiş,
başına pullu kırmızı (al) başörtüsü ve kırmızı duvak örtülmüş, başı altın dizileriyle ve taze çiçeklerle
süslenmiştir. Kırmızı örtü önce kına gecesinde sonra da duvak olarak gelinin başına örtülür. Kırmızı renk
önemli olaylarda dikkat çekilmesi gereken durumlarda, önemli kişilerin başlarında ve eşyaların üzerinde yer
alır. Düğüne gelen hediyelerin ve tatlı tepsilerinin üzerine de pullu kırmızı örtü örtülür, müzik eşliğinde
düğün sahibine verilir. Şimdi gelinler damadın evine otomobille gidiyorlar ama halen, pullu kırmızı örtü
gelin arabasının üzerine örtülür.
Dokudukları halı ve kilimlerin zemin renkleri genellikle kırmızıdır. Bazı araştırmalarda kırmızı renk
üremenin ve bereketin kısacası hayatın sembolü olarak belirtilir. Yörüklerde bu rengin törenlerde
kullanılması bu fikri desteklemektedir. Yörükler mavi renge “gök” derler ve mavi göğü temsil eder. Beyaz
temizliğin saflığın sembolüdür. Türkçede bir kimse suçsuz bulunmuşsa ona “ temize çıktı” veya “aklandı”
denir. Siyaha da “kara” denir. Kara karanlıktan gelir ve kederin üzüntünün sembolüdür. Karalar bağlamak
sözü kederi anlatır.
Bu bölgede düğünün son günü çeyizlerde yer alan tüm eşyalar evin dışında sergilenir. Çeyiz sergisi düğüne
gelenler tarafından gezilir, incelenir. Çeyizde bulunan eşyaların çokluğu, o ailenin varlık durumunu, diğer
taraftan gelin ve annesinin birlikte yaptıkları dokumaların kalitesi, giysi ve örtülerdeki işlemeler gelinin
becerikliliği hakkında fikir verir (Şekil 8, 9).
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

94

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Şekil 7: Al duvaklı gelin
Bride’ Red veil

Şekil 8: Gelin çeyiziyle
Bride with her dowry

Şekil 9: Çeyiz sergisinde nakışlı göynekler
Enroidered shirts in dowry exhibition

Sergide özellikle giysi, örtü ve yaygıların sergilenmesi önem bir yer tutar (Şekil 8, 9). Çeyizde bir takım
giyimden düzinelerce yer alır ve sergilenir. Bu bölgede diğer geleneksel dokumalar gibi, iç çamaşırlarının
estetiğine de önem verilmiş ve dokunurken ya da dokunduktan sonra üzerlerine desenler işlenmiştir.
Şekil 10’daki göynekte ve donun paçalarındaki desenler görülmektedir. Günümüzde Yörük köylerindeki
düğünlerde hala geleneksel giysiler içinde paçaları desenli donlar giyilmektedir. Bazı bölgelerde geleneksel
giysi parçalarının terk edilmeye başladığı görülmektedir. 2015 yılının yazında dikilmemiş desenli don
paçalarını turistlere “yastık yüzü yaparsınız” diyerek satmaya çalışan kadınlara rastladım. Hatta ben de üç
tane aldım. Zamanla bunları kullanmayacaklar ve dokuyan da olmayacaktır.

Şekil 10: Göynekte ve don paçasında desenler
Pattern on shirt and trousers

Şekil 11: Nişanlı kızlar
Engaged girls

Şekil 11’de yakında düğünleri olacak nişanlı kızların başlarında ve boyunlarında altınlar bulunmasına
rağmen, henüz evlenmedikleri için başlarına beyaz örtü bağlamışlardır. Beyaz entari giyip, önlerine
gergilerini (Bu bölgede önlüğe gergi denir.) gerinmişlerdir. Buradaki beyaz entari bakireliğin, gergi
gerinmek başkalarına bağlı olduklarının göstergesidir. Bele gümüş kemer bağlanır. Beyaz entarinin altına da
göynek giyilir. Gergilerin giyimde önemli bir yeri vardır. Yörükler gergilerini kendileri dokurlar ve dikerler.
Şekil 11’deki gerginin kırmızı olan zemini yün, desenleri pamuk ipliğindendir. Gerginin kırmızı rengi
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Şekil 12: Dikey tezgahta gergi dokuma
Weaving apron on vertical loom

Şekil 13: Gergi boyandıktan sonra
Apron, after dyed

kök boyalı olmasına rağmen üzerindeki renkli püsküller orlon ipliklerdendir. Gerginin deseni halı ve
cicimlerde gördüğümüz bordür desenlerine benzer. Yörük gergilerinin üzerindeki desenleme iki yöntemle; 1.
Dokunurken, 2. dokuduktan sonra üzeri işlenerek yapılır. Yörük köylerinde gergi desenleri dokunurken
yapılır. Şekil 12’de tezgâhta gergi dokunmaktadır. Yörükler bunun için bir yöntem bulmuşlardır. Zeminde
beyaz yün, desenlerde beyaz pamuk kullanılarak dokunan gergi kumaşı, tezgâhtan çıkınca yün boyası ile
boyanır. Boya banyosunda yün boyasını almayan pamuk, kumaşın boyama sonrasında yıkanmasıyla beyaz
kalır ve desen ortaya çıkar (Şekil 13). Bazı gergiler dokunduktan sonra kumaş üzerine kanaviçe tekniğiyle
işlenmiştir (Şekil 14,15).

Şekil 14: İşleme desenli gergi
Embroidered apron

Şekil 15: Hayat ağacı işlenmiş gergi
Apron with life three pattern

Gergilerde, giysilerde, çoraplarda görülen motiflerin birçoğu halı kilimlerde de görülür. Ortada ve yanlarda
görülen ince bantların kenarlarında stilize edilmiş sümbül çiçekleri sıralanmıştır. Şekil 15’deki hayat ağacı
deseni halılarda da gördüğümüz desenlerdendir. Yörükler halı-kilim dokumacılığında çok usta olmalarına
rağmen, işlemeden çok anlamazlar. İşleme ile desenlenmiş gergileri, kendilerinden çok önce yerleşik hayata
geçen köylerden satın alırlar.
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Şekil 16: Dokunurken desenlenmiş şal Şekil 17,18: Şalın giyimde ön ve arkadan görünümü
Shawl, patterned during weaving

Shawl on the waist of the woman

Gergilerden başka evlenmeden önce genç kızların dokudukları zemini yün olan bir giyim parçası da şaldır
(Şekil 16). Şallar birkaç amaçla kullanılır ve bele dolanarak taşınır. Balıkesir bölgesinde şal denilen parçaya
Çanakkale’de ihram denir (Şekil 17, 18). Şal ve ihram bölgede çuvallık, çulfalık, çulhalık denilen bez
tezgâhlarında kadın ve kızlar tarafından dokunur. Kadınlar bebeklerini şal ve ihramlara sararak arkalarında
taşırlar. Güğümlerle su taşırken arkalık olarak da kullanırlar.

Şekil 19: İhram
Woolen cloth

Şekil 20: Tokatlı ihram (ekoseli)
Woolen cloth in Tartan pattern

Göynek ve don desenleri stilize edilmiş çiçeklerden oluşur. Motif yapıları gergi ve halılardaki desenlerin
özelliklerini taşır (Şekil 21, 22, 23). Göynekler ve donlar; gergiler, şallar ve ihramlar gibi, Yörükler
tarafından dokunup, işlenmezler. Yörükler onları kendi bölgelerinde önceden yerleşmiş kendilerine “eski
köylü ” diyen komşu köylerden alırlar.
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Şekil 21: Don paçası, Balıkesir
Detail of trousers pattern

Şekil 22: Don paçası, Balıkesir
Detail of trousers pattern

Şekil 24: Bez tezgâhında don paçası desenleme
Patterning cloth on the loom

Şekil 23: Don paçası, Çanakkale
Detail of trousers pattern

Şekil 25: Dikilmiş satışa hazır donlar
Patterned trousers for market

Şekil 24’de don ve göynek dokunan bir tezgâhta, don paçasının desenlenmesi görülmektedir. Desen atkıları
desene göre belli sayıda çözgü telinin üzerinden ve altından geçirilir ve kumaşın atkısı ile doku içine
sıkıştırılır. Bu teknik; sili, cicim ve çuval desenleme teknikleriyle aynıdır. Don paçaları genellikle dokurken,
göynek desenleri genellikle işleme ile yapılır. Bundan başka; peşkir, yağlık, uçkur, bohça ve örtülerdeki
desenlerin bazen dokunarak, bazen de işleme ile yapıldığı görülür (Şekil 26, 27, 28). Bir göynekte yalnız bir
çeşit motif bulunur. Stilize çiçeklerde genellikle mavi ve kırmızı renkler kullanılmıştır.

Şekil 26: İşleme Bohça
Embroidered bundle cloth

Şekil 27: İşleme Peşkir
Embroidered hand towel

Şekil 28: Dokunurken desenlenen yağlık
Patterned napkin during weaving

Yeni yapılan peşkir ve göyneklerin işlemelerine kırmızı, mavi renklere yeşil, pembe renkler de
eklenmektedir (Şekil 27). Yörüklerin diğer yaygı, çuval, heybe ve torbalarında da genellikle kırmızı ve mavi
renkler görülür. Motifler tekrar eder, renkler ise motiflerde alternatif olarak yer değiştirir. Bitkisel motiflerin
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

98

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Şekil 29: Tek çiçek
Single stylized flower

Şekil 30: Üç çiçek
Three flowers

Şekil 31: Tek yaprak
Single leaf

Şekil 32: Dört yaprak
Four leafs

geometrik formlar içinde düzenlenmesi Yörük ve köy dokumalarında bir özelliktir. Yörükler ve köylüler
yapacakları motifleri akıllarında tutmak ve aynı şekilde devam ettirmek için ezberlerine alırlar. Motifleri
sayılabilir duruma getirirler. Desenlerde genellikle mavi ve kırmızı renkler kullanılmıştır. Bundan başka
çözgü ve atkı ipliklerin kalınlıkları ve dokuma teknikleri de stilize edilmeyi zorunlu kılan etkenlerdendir. Bu
nedenle Yörük ve köy dokumalarındaki motiflerde kavisli çizgiler görülmez. Diğer taraftan geometrik düzen
içinde sayılabilir duruma getirilmiş motiflerle çalışmak kolaydır.
Günümüzde de motifleri çizerek
çalışmazlar. Dokumayı yeni öğrenenler önceden dokunmuş veya işlenmiş olan dokumalara bakarak
çalışırlar.
Bir kompozisyonda çeşitleme yapılacaksa, yeni bir motif eklemeye gerek olmadan motifler arasında
renklerin yeri değiştirilerek yeni görüntüler elde edilir. Bundan başka motiften farklı yönlerde tekrar
ettirilmesiyle yeni motifler elde edilmiştir. Resim 30’da görülen stilize çiçek motifinin Şekil 29’daki tek
çiçekten çoğaltılmış olduğu görülür. Diğer birçok Şekil 32’deki göynek motifi de ŞekiL31’deki tek yaprak
motifinin farklı yönlerde tekrar ettirilmesinden oluşur. Bunlardan başka desenlerde yıldız çeşitleri de sıklıkla
kullanılmıştır.
Günlük ya da özel günlerde kullandıkları giysi parçalarının yanında yağlık, peşkir, uçkur, bohça gibi çeşitli
örtü ve parçaların da desenlenmesine önem verildiği görülür. Kasaba ve şehirlerde yapılan işlemelerin
kumaşları, iplikleri ve motifleri köydekilerden farklıdır. Köylerde desenlerde genelde iki renk kullanılır,
canlı ve zıt renkler seçilir, nakış iplikleri pamuktur, nakış teknikleri de sınırlıdır. Kasaba ve şehir
işlemelerinde renkler pasteldir, desenler kavislidir, işleme yapılan bezler pamuk, pamuk ve ipek karışımıdır.
İşleme ipliklerinde ipek ve kılaptan kullanılır. Giysi ve örtülerdeki desenler kadar, desenleri dokuyan ve
işleyenlere toplumda değer verilir. Özellikle kızların ve kadınların becerisi, sabrı, estetik anlayışı yaptığı
desenli dokumalardan, işlemelerden ve oyalardan anlaşılır. Evde zaman geçiren kadınlar anlatmak istedikleri
duygu ve düşüncelerini bezlerin üzerinde kullandıkları desen ve motiflerle vermeye çalışırlar. Ayrıca
toplumun da kadınlardan beklediği bu ince işleri yapmasıdır. Eş ve anne olacak bir kadının akıllı, ince
düşünceli, sabırlı olmasını istenir.
Sonuç: Buraya kadar gösterilen giysi parçalarındaki renk ve desenlerden de anlaşılacağı gibi, giysilerin ve ev
tekstillerinin bezenmesine önem verilmektedir. Giysilerin ve diğer dokumaların bezenmesi aynı zamanda
onları giyen ve kullanan kişiye önem vermek demektir. Bunun nedenini, oradaki insanların yaşam biçimleri,
inanışları, gelenek görenekleri ve uyguladıkları törenlerin gereği olarak açıklamak mümkündür. Yukarıda
belirtildiği gibi, belirli renklerin kullanılmasının bir nedeni vardır. Motiflerin çoğu; ağaç, yaprak, bitki, çiçek,
yıldız olup geometriktir. Bunların yanında üçgen, dörtgen, altıgen ve sekizgen şekiller de bezemelerde çok
kullanılmaktadır. Geometrik ölçüler içinde sadeleştirilmiş motifler, yüzey bezemesinde çok kolaylıkla
yerleştirilir, tekrar ettirilebilir, iptal edilebilir ve renklerin yerleştirilme düzenine göre bir desenden çok
sayıda yeni görüntüler elde edilebilir. Dokuyucular tarafından kolay hatırlanır. Yörükler geometrik ölçülere
uydurulmuş motifleri alfabenin harfleri gibi akılda tutarak bir motif alfabesi oluşturmuşlardır.
Sürekli olarak göç eden Yörükler geleneksel motiflerini devam ettirmek için akılda tutmak zorundadırlar.
Çünkü onlar kasaba ve şehirdekiler gibi okula gidip, kâğıt kalemle çalışma yapamazlar. Geleneksel
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dokumalar üzerindeki desen ve renkler, kuşaktan kuşağa en doğru şekilde ancak geometrik biçimler içinde
akılda tutularak aktarılabilir.
İşleyerek giysiye koydukları bir motifi; kilime, halıya, heybe ve torba gibi dokuma eşyalarında
kullanabilirler. Son yıllarda bazı dış etkenler nedeniyle gelenek göreneklerde ve kullanılan malzemelerde
değişmeler olsa bile, bu değişim yavaştır. Günümüzde bu bölgede yaşayanlar geçmişten gelen motif ve
desenlerin hepsinin anlamlarını bilmeseler de gelenekleri gereği günümüze kadar bozmadan taşımışlardır ve
taşıdıkları birçok geleneksel değerleriyle kültürlerin devamlılığına hizmet etmişlerdir. Birçok gelenek,
görenekler ve geleneksel törenlerin yapılma biçimlerinde, yaşam koşullarının değişmesi ve etkileşmeler
nedeniyle, ya değişime uğruyor ya da kayboluyorlar. Bunun sonucunda değişen törenlerde yer alan birçok
eşya gibi dokumaların malzemesi, desenleri ve renkleri değişmekte, ya da tamamen terk edilmektedir.
Bunların devamlılığını sağlamak için eski biçimleriyle kullanılmasa da günümüz giysi, örtü ve yaygılarında
geleneksel dokuma teknikleri ve desenleri kullanılabilir. Geleneksel değerlere sahip çıkılmalı, geleceğe
aktarılmalıdır.
Not: Buradaki bilgiler ve fotoğraflar yazarın Kuzeybatı Anadolu’da yaptığı alan araştırmalarından elde
ettiği bilgi ve görsellerdir. Bu desenli giysilerden oluşan tanınmış bir koleksiyonculardan biri Münih’te Ulla
Ther’dir 2. Bu konuda yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

USES AND PATTERNS OF CLOTH IN NORTHWESTERN
ANATOLIA
Abstract
Cloth is a woven material, generally made of cotton, linen or a blend of the two fibers that has a place
throughout the span of a lifetime. We become acquainted with it at birth, and it accompanies us
throughout our lives. It even accompanies us under the ground at the end of our lives. During our lifetime
it not only meets our basic needs to be clothed and covered, it also serves in many other areas, such as
bandaging and pads in medicine, or sailcloth and tents in wartime. It is resistant to abrasion and to
washing. Apart from this, cloth plays a large role in the display of the creative skills of the weaver.
According to its intended use, cloth can be patterned while it is being woven or after it has been woven.
Its edges can be embellished with various decorations. There are many different embroidery techniques
that are used on fabrics. Cloth can be considered the canvas of the people. Apart from this, certain
fabrics such as handkerchiefs and shirts can bear writing, or the writing may be embroidered. In our
time, pennants and banners hung outdoors to inform or advertise are made of cloth. The canvas of the
artist is made of cloth. The topic of this paper, the patterns of the cloth produced in Northwestern
Anatolia, like those from other parts of Anatolia; differ in their patterning according to their intended
use. In this area we see primarily stylized plant patterns and the use of red and blue in their designs. The
designs are used in the clothing and coverings of married women. They should be embroidered in
advance by the young girls who are to be married. One of the primary functions of the display of a bride’s
dowry at the time of her wedding is to display the woman’s skills.
Key Words cloth, shirt, trouser, apron, tradition, pattern

Cloth is a woven material, generally made of cotton, linen or a blend of the two fibers that has a place
throughout the span of a lifetime. We become acquainted with it at birth, and it accompanies us throughout
our lives. It even accompanies us under the ground at the end of our lives. Apart from this, cloth plays a large
role in the display of the creative skills of the weaver. According to its intended use, cloth can be patterned
while it is being woven or after it has been woven. Women show their artistic skill on the cloths. There are
different traditional cloths in different areas in Anatolia. During our lifetime it not only meets our basic
needs to be clothed and covered, it also serves in many other areas, such as bandaging and pads in medicine,
or sailcloth and tents in wartime. It is resistant to abrasion in many other countries in the world. Each area
has special techniques, materials, design of cloths. It will be discuss about the traditional cloths in the
villages in the mountains in northwest Anatolia, where it is still used and woven. When the nomads had to
2

Ther, Ulla, Türk İşlemeleri Osmanlı Saray İşlemelerinden Anadolu Çeyiz Sandıklarına, Çeviri: Fatma Artunkal, Yeni
Çığı Kitabevi, Münüh 1993. “Embroidered and Woven Textiles from Anatolian Dowry Chests”. International
Textiles&Costume Congress 2015, Marmara Üniversitesi, İstanbul, S. 152-154
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settle down, villages were established in the places they had used for winter camping. The lands where they
settled were uncultivated, rocky, and ill-suited for agriculture (Fig. 1 ). The settled nomads generally gained
their livelihood from their flocks’ wool, meat, milk products and from weaving carpets and kilims. Different
tribes are settled in Northwest Anatolia in the mountains. Each tribe has their own rituals, garments and
covers and rugs. The villagers, where they are settled close each other have influences from each other. They
have almost very similar cloths and rituals. In the first settlements, 4x4-meter one-room stone houses were
built, and in later generations the number of rooms increased. Now the houses contain three to four rooms,
and their residents possess televisions and other electronic household goods. The roads between villages
have even been paved with asphalt.
Weddings in nomad villages are held according to traditional rules, and traditional clothing is worn. Wearing
these clothes at weddings is important (Fig.2) so important that even children wearing these types of clothing
at a young age. The outer garment, which is worn open in the front, is called an ‘entari’ (loose robe). There
are three pieces below the waist of the robe. One of the pieces is worn in the back and two in the front. In
the days when horses were ridden, this form allowed the rider to comfortably open his legs. The materials of
the robes worn on special days are made of silk or velvet.
Traditional clothes take on different forms according to the ways they are to be used. Married and unmarried
women dress differently from each other for weddings. Girls are not allowed to wear gold on their heads, and
they never wear an apron, a privilege only married women enjoy. The apron is a sign that a woman is
committed to someone (Fig.3,10,11). Girls and the women do wear brightly colored clothes at ceremonies
but also in daily life as well. Red and pink especially are the most favored colors (Fig.3, 4). What pieces
make up a set of clothing? From inside to outside, they are: white undergarments of cotton material with
designs embroidered on the lower section of the trousers over these a white cotton shirt with a collar that
extends from the neck to below the knee ( Fig. 10); over the shirt a three-part white cotton robe whose skirts
are without design below the waist; an outer robe of silk or velvet embroidered with metallic wire;
headscarves, one of which would be tied at the waist as a sash; a short jacket of embroidered velvet called a
“salta” worn above the waist over the outer robe; an apron that extends from the waist and which would be
fastened with a silver belt (Fig. 3); in the winter, hand knit wool stockings with designs and bright pink
stockings purchased at the market, and in the summer, short yellow boots that are called “edik,” or black
leather shoes (Fig.5); a headdress on the front of which gold coins have been sewn and which would be
covered by a white headscarf tied under the chin (Fig.3,4, 6 ).
In addition to all this, brides wear a red covering with discs (Fig.6). A newly-married woman wears the red
headscarf with discs for a month after her wedding. This is the sign that she is a new bride. Middle-aged
married women would never wear head coverings with discs and strings of gold on their necks and heads.
The pieces of clothing and the colors have meaning and announce the situation of the person wearing them at
that time.
The bride has been prepared to go to her husband’s home. The red caftan has been put on her, the red
covering with discs has been placed over her head and her head has been decorated with garlands of flowers
and gold (Fig.7).
Because the bride is beginning a new period in her life, her face is hidden from everyone during the journey
and it will be revealed with the gift that she will receive from her husband at the latter’s home. The color red
is considered necessary to draw attention to important events, so it is used on important people and goods. At
the same time, gifts and sweets covered with a red cloth adorned with discs come to weddings, and are given
to the wedding’s host to the strains of music. Because it has been difficult to find a bride’s horse for the past
three to four years brides have had to ride to their weddings in vehicles, and the red covering with discs
which was formerly decorating the horse is now placed over the bride’s vehicle.
We expect this tradition to pass on to new generations. In nomad clothing and woven materials, generally
red, and later blue and white, are used. Even if there’s not a lot of black, still it was used as contour in woven
materials, sometimes as a ground color so that designs could be seen more easily, or as a flat color in woven
materials without designs.
As mentioned above, Nomads generally use some colors in particular ways in their textiles. But they don’t
explain exactly why they use them. They say that they are following the traditions of their ancestors. The red
color in some studies is identified as the symbol for reproduction and abundance, in short, the symbol life.
That this color was used among the nomads at every beginning and in important situations supports this idea.
The nomads say “sky” (gök) for the color blue and it represents the blue sky. White is the symbol for
cleanliness and purity. In Turkey anyone found not guilty is spoken of as “being cleansed or purified. “Kara”
is the word for black. Kara comes from darkness and is the symbol for anxiety or grief.
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All dowry pieces are displayed out of the house of bride’s family on the last day of the wedding ceremony.
All guests are visiting the exhibition of dowry (Fig. 8, 9). Because the nomads themselves used woven items
extensively, they gave importance to weaving talents, and still do. Newly-made woven pieces are the same as
earlier works in design and color.
In exhibiting the dowry, the clothing was hung on strings and placed over the chests, and blankets were
folded (Fig.8). After the exhibition ended, the clothing was put into these chests, and woven sacks were
carried to the new couple’s home on camels, or as has happened in recent years, by tractor. The bridal dowry
shows a small carpet with white ground that the bride wove herself (Fig.8). Her hands and feet are dyed with
henna the night before the wedding. On the last day of the wedding, when she would leave her father’s
home, the bride would wear a caftan called a “dustcoat,” which she herself had woven out of dyed black
wool and sewn together (Fig.8).
The majority of the items found in the dowry gave an indication of the state of wealth in that family, and the
quality of the weaving that the bride herself did and those she did with her mother indicated the skill of the
bride. The guests stroll around the trousseau, examining it.
Dozens of sets of clothing in the dowry are displayed. The shirts that are displayed in large numbers hold an
important place in the exhibit (Fig.9). The nomads gave value to the aesthetics of the underwear; they
embroidered and wove special designs, and they continue this tradition.
In Fig.11, we see the engaged girls who are to be married. Those on the left will be married within a week,
while those on the right will marry later. In both groups, in spite of the gold placed on their heads and
around their necks, there is no red covering on their heads because they haven’t yet married and they have
tied on a white headscarf. We see that they are wearing white robes and they have aprons tied in front. The
white robe here is a symbol of virginity and tying their aprons in front and binding their heads are a symbol
of their being engaged to be married to a particular groom. The silver belts are worn on the outside of the
robe, and a shirt is worn under the robe.
More will be said later about the shirt. But now let’s introduce the aprons that are worn on the outside (F,g.3,
10,11). The nomads weave and sew the aprons themselves. The ground textile is of wool, and the designs are
cotton thread. Decorations made of thread are found on the aprons and on the skirt parts. Although the red
color of the apron is made of natural dyes, the decorations on it are of synthetically-dyed synthetic thread.
The design of the apron resembles the border designs that we have seen in carpets and jijims.
The designs on nomad aprons are made by two methods.
1.
The designs are made by the weft threads being put in the cloth fabric’s ground while the cloth is
being woven.
2.
The designs are embroidered on the cloth after has been woven.
In the nomad villages the apron designs are incorporated during weaving. The nomads do this with a very
easy technique. An apron is being woven on the loom (Fig.12), using white wool for the ground, and white
cotton for the designs. The apron is then dyed with wool dye, and the cotton does not absorb the dye, but
remains white against a dyed wool ground, revealing the design (Fig. 13). One sees that red and white are
used a lot in aprons too.
Some aprons’ grounds are black, but their designs are the same as on the many other aprons, and these are
designed with the same technique on the loom. Black-ground aprons are generally used by middle aged and
older women.
A motif called “ram’s horns” is embroidered on an apron using the cross-stitch technique (Fig.14). The
motifs and the color are characteristics that we are accustomed to seeing in carpets and kilims. In another
example, the star and triangular motifs done using an embroidery technique have been arranged to create the
tree of life (Fig.15). Hyacinths were stylized in a very successful way. While the nomads are masters of
carpet and kilim weaving, they could never understand embroidery. The aprons made using with embroidery
techniques were purchased already embroidered from old villagers.
There are woolen shawls (Fig. 16, 17, 18) and woolen cloth (ihram ) in these are, which women wrapping
them on their waists. They are using them in case, as cover or wrapping cloths for infants and carrying on
their backs (Fig. 19,20). Shawls patterns in Figure 16 are created during the weaving. The woolen cloths in
Figures 19 and 20 have any pattern. Shawls and ihrams must be woven by the women in many numbers.
When one looks at the embroidered motifs on the sides of the shirt (Fig.10), one sees that they employed
stylized flower motifs and carried the design characteristics of aprons and carpets. The designs are not
distributed evenly on both sides of the shirt. Because the front side was much more visible to the public, the
more striking designs were placed there.
The shirts are not woven by the nomads nor embroidered by them. Patterns on the shirts are always made
with an embroidery technique by the women who weave underwear and shirts in old villages. The nomads in
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their own regions would talk about the neighboring villagers as “old villagers” because they had been settled
there long before.
Patterns on underwear are made during the weaving (Fig. 21, 22, 23). The special wefts that make the design
would be passed in front of the warp thread or behind it, and would be tightened inside the fabric with the
material’s warp (Fig. 24). This technique is the same as that used for zili, jijim and sacks. The weaver of
shirts and underwear sews them and brings them to market (Fig.25).
The motifs on shirts, underwear, bundle cloth (Fig. 26), towels (Fig. 27), napkins (Fig. 28) are made up of
stylized flowers that have been placed in a square. The red and blue colors seen in other of the nomads’
weavings also appear in the shirt motifs. The motifs may be repeated in the surface decoration, but the colors
change places alternatively in the motifs. Plant motifs arranged in geometric forms are characteristic of
nomad weavings. Because the nomads lived far from settlement centers in olden times, they were illiterate,
and never diagrammed their motifs on paper. As a result, they had to memorize their motifs, and passed them
along to future generations in the same fashion. They would start new motifs by looking at old woven or
embroidered textiles as they worked. But people had to keep one motif in mind in the same way. The
accumulative effect of placing the motif within a geometric arrangement made it easy to work with these
types of motifs. When a geometric motif was repeated with different symmetric sides, new motifs could be
obtained. It is possible for groups of three single flowers could be created from the stylized flower motifs
(Fig. 29,30) and while the leaf motif (Fig.31) is being made to move along horizontal and perpendicular
symmetrical axes, it is placed on four sides in a square formation and becomes a new form called “chinar
yapragi” (plane tree leaf) (Fig. 32). When we look at the motifs seen in the pictures above, the lines that
create the motif are straight. There’s no curved line to be seen. If there is variation in a composition, without
having to add a new motif, new styles were achieved by changing the placements of the colors among the
motifs. By alternating the place of colors between motifs, a pleasing aspect is created throughout the general
aspect of the pattern. The eight-pointed star and the “S” shaped motifs are often used on nomadic textiles,
both in the ground and in the border. The Nomads and Villagers are expecting creativity from the women on
the clothing, cover, rugs and the other pieces. They must decorate their dowry pieces and exhibit outside of
home at the wedding.

Conclusion: In the nomadic clothing seen here, the colors and motif forms are similar to those in carpets
and kilims. This situation occurred as a result of the lifestyles of those who created them, as well as from
their beliefs, traditional customs and ceremonies. As noted above, there was a reason for using specific
colors. Most of the motifs are trees, leafy plants, flowers and stars, and are geometric. Along with these,
triangular, rectangular, hexagonal and octagonal forms are frequently used in decorations. The motifs that
were simplified within geometric measures could very easily be placed within the surface decoration, and
easily remembered by those applying them. The nomads who continually migrated had to keep their
traditional motifs in memory, because they couldn’t attend school like settled people, and couldn’t work with
paper and pen. The designs and colors on the traditional weavings had to be memorized, and passed along
from generation to generation in the correct form, but within geometric shapes.
The geometric motifs and designs could be repeated as often as desired, or could be cancelled and new
variations improvised from a design, depending how the colors were placed. The nomads created a language
of motifs that was made to fit geometric measures, and these motifs were memorized as if they were the
letters in the alphabet.
Every one of the nomads knew the name of the motifs or designs. They could apply a motif on a garment
with embroidery, while weaving the same motif into such items as kilims, carpets, saddlebags and bags.
Today the nomads no longer know the meanings of the motifs and designs from the past. They have had to
carry their traditions on to the present without destroying them, and to preserve the continuity of their culture
with many of the traditions that they carried. Even though there are changes in recent years because of
outside influences on traditional customs and materials, this change is slow.
NOTE: This work is the result of field research by the author. All photos in the text were taken by the author
in the villages in Northwestern Anatolia.

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

103

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

BURSA İLİ CUMALIKIZIK KÖYÜ GELENEKLERİNDE
İPEK DOKUMANIN YERİ VE ÖNEMİ
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ÖZET
Giyim kavramı asırlardır her ülke, yöre, şehir ve ilçeye göre farklılıklar göstermektedir.
Bursa ili Cumalıkızık köyü bir Osmanlı köyüdür. Bursa ilinin ve Osmanlı devrinin gelenek
ve göreneklerini, kültürünü en iyi şekilde yansıtıp yaşatmaktadır.
Araştırmanın amacı; Cumalıkızık köyü geleneksel kadın giysileri ve giysilerde kullanılan
ipek kumaşların özelliklerini belirlemek, belgelemek, gelecek nesillere aktarmaktır.
Bu araştırmayla Cumalıkızık köyünün doğum ve sünnet geleneği, kız çeyizi, kına gecesi ve
evlenme adetleri incelenmiş, köyün coğrafyası, iklimi, sosyo-kültürel yapısı, giyim-kuşam
gelenekleri ve ipek kumaşın ne derece önemli olduğu, kullanım alanları araştırılarak
fotoğraflanmıştır. Hazırlanan gözlem fişleri aracılığı ile örneklem grubunda yer alan giysiler ve
giysilerde kullanılan ipek kumaşlar incelenmiştir. Gözlem fişlerinden elde edilen veriler ışığında
bulgular oluşturulmuş ve sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık, ipek, giysi, gelenek

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE SILK
WEAVING IN CUMALIKIZIK VILLAGE IN BURSA
ABSTRACT
The concept of clothing varies for each country, county, city and village for centruies.
Cumalıkızık village in Bursa is an Ottoman village. It reflects and keeps alive the traditions
and customs of the Ottoman era and Bursa city in best way.
The purpose of the research is to determine, to document and to transfer to the next
generations the properties of the Cumalıkızık village traditional women's clothes and silk
fabrics used in clothing.
In that study, birth and cirumcision traditions, bride dowry, henna and wedding customs
are examined, the geography of the village, climate, socio-cultural structure, clothing
traditions and importance of the silk fabric, usage areas are searched and photographed.
With the observation documents clothes and silk fabrics used in clothes in sample group
are examined. In the light of datas obtained from observation documents findings have
been created and we tried to reach the result.
Keywords : Cumalıkızık, Silk, Cloth, Tradition
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Bu araştırmada; Bursa ili Cumalıkızık köyü geleneklerinde İpek Dokumanın Yeri ve
Önemini belirlemek, belgelemek, gelecek nesillere aktarmak amaçlanmıştır.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırmada elde edilen bulguların özellikle;
- Bursa ili Cumalıkızık köyü geleneklerinde ipek dokumanın yeri ve önemi konusunda
kaynak sağlayacağı,
- Bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı,
- Gelecek nesillerin tarihini, mirasını, kültürünü tanımasına yarar sağlayacağı
umulmaktadır.
Yöntem
Bu araştırmada; literatür taranmış, konu ile ilgili kaynak yayınlardan ve kişilerden
yararlanılmıştır.
Evren ve örneklem
Bursa İli Cumalıkızık Köyü Geleneklerinde İpek dokumanın Yeri ve Önemi
araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır Araştırma kapsamında köyün coğrafyası, iklimi,
sosyo-kültürel yapısı, doğum ve sünnet geleneği, kız çeyizi, kına gecesi ve evlenme adetleri,
giyim kuşam gelenekleri örneklem olarak ele alınmış ve incelenmiştir.

BULGULAR
Geçmişi ile tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip, Bursa’nın özgün bir bölgesi olan
Cumalıkızık Bursa’nın doğusunda, kent merkezine yaklaşık 12 km. uzaklıktaki Uludağ
yamaçlarında, Oğuz boylarından Kızıklar tarafından kurulan, yedi köyden biri olan
Cumalıkızık’ın kuruluşu, 1300 yıllarına dayanmaktadır. 1685 tarihli Vakfiye’de yer aldığı üzere
Cumalıkızık, bir Osmanlı Vakıf köyüdür. (Fotoğraf 1)

Fotoğraf 1: Cumalıkızık Köyü
Cumalıkızık; verimli toprakları, Uludağ’dan kaynaklanan soğuk suların aktığı, kitabesi
bulunmadığından yapılış tarihi, yapanı ve yaptıranı belli olmayan tarihi camisi, hamamı,
çınarları ve geleneksel yaşam biçimi ile tarihsel, sosyo-kültürel ve doğal değerler açısından
önem taşıyan bir yerleşim yeridir.
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Cumalıkızık halkı köy meydanında ve evlerinin önünde, kurdukları tezgahlarda taze
meyve, sebze, el işleri, reçel, salça, turşu, ekmek çeşitleri, tahta oymacılık sanatı ürünlerini satıp
geçimlerini sağlıyorlar. (Fotoğraf 2) Bursa’dan daha soğuk ve ayaz olan Cumalıkızık köyünün
gelenek ve göreneklerinde sünnet çocuğu, evlenecek genç kız, askere gidecek erkek ata
bindirilerek, davul zurna eşliğinde köy meydanında gezdirilir.

Fotoğraf 2: Cumalıkızık Köyü Meydanı Satış Tezgâhları
Giyim her çağın, her milletin ekonomik, kültürel, siyasal şartlarından etkilenerek
biçimlenmektedir. Bu nedenle her yörenin yaşam biçimi ve doğa şartları giyiminde de farklı
özellikler gösterir. Kadın ve erkeğin en yaygın giyim eşyası şalvardır. Bu şalvarlar her çeşit
kumaştan dikilir. Kadınlar şalvarın üstüne içlik giyer. İçlik pamuk ipek karışımı dokumalardan
yapılan yakasız, iliksiz uzun kollu gömleklerdir (Tan, 1998: 16). Kadınlar köy meydanına
çıkarken manto, ferace giyerler. Ferace çuhadan, ipekli koyu renk kumaşlardan yapılır.
Başlarına çember bağlarlar. (Fotoğraf 3)

Fotoğraf 3: Cumalıkızık Köyü’nde Günlük Giyim
Cumalıkızık Köyünde İpeğin Yeri ve Önemi
İpek denince akla göz alıcı, kaygan, renk renk, çok değerli kumaşlar gelir. Bu
kumaşların tümüne yakın bölümü dut ipekböceğinin (Bombyxmori) ördüğü kozalardan çekilen
ipeklerle dokunmuştur. (Fotoğraf 4)
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Fotoğraf 4: İpek Kozası
Kelebek tırtıllarının çoğu ipek salgılayarak barındıkları yeri döşer ve kozasını oluşturur.
(Fotoğraf 5) Koza olgunlaşan tırtılın çevresinde ördüğü ve içinden kanatlı bir erişkin olarak
çıktığı başkalaşma odasıdır. İşte bunlardan ipek elde etmek için en elverişli olan dut
ipekböceğinin kozası, binlerce yıllık çalışmaların sonucu geliştirilmiştir. Dut ipekböceği 5.000
yıl kadar önce Çin’de evcilleştirilmiş ve Çinliler ipeğin sırrını yüzlerce yıl büyük bir özenle
korumuşlardır. İpekböcekçiliğinin batılılarca öğrenilip uygulanması ancak M.Ö. 6. yüzyılda
başlamıştır.

Fotoğraf 5: Koza ve İpek Böceği
M.Ö. 2640 dolayında yaşamış bir Çin imparatoriçesinin kendini ipekböceği
yetiştiriciliğine adadığı ve ipek dokumak için bir tezgah icat ettiği söylenir. Çin’de saygın bir
uğraş olarak yüzyıllar boyunca, büyük bir gizlilik içinde yürütülen ipekböcekçiliği yavaş yavaş
ülke sınırlarının dışına taşar.
M..S. 300 dolayında Japonya’da daha sonra da Hindistan’da ipekböceği yetiştirilmeye
başlanır. Ama bu sır, batıya ulaşana kadar Asya’yı boydan boya aşıp Türkiye üstünden
Avrupa’ya uzanan gelmiş geçmiş en önemli kervan yoluna unutulmaz adını vermiştir. İpek
Yolu.
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Osmanlı Devleti döneminde ipekböcekçiliği konusunda yavaş da olsa bazı gelişmeler
sağlandı. İpekçiliğin 600 yıllık bir geçmişi vardır. Zamanla çıkan ipekböceği hastalıkları, dış
pazardaki rekabet, eldeki yumurtaların yozlaşarak verimlerinin düşmesi, üretimde önemli
dalgalanmalara yol açtı. Tüm bu gelişmeler içinde Bursa ve köyleri ipekböcekçiliği ve ipekli
dokuma sanayisi alanında önemini korudu.
Bursa’nın Osmanlıların ilk döneminde başkent oluşu onu aynı zamanda bir el sanatı
merkezi yapmıştır. Bursa’da ve köylerinde çok eski dönemlerden beri ipekçiliğin yapıldığı
bilinmektedir. İpekli çeşitler içinde giyim, kuşam ve mefruşatta kullanılan kadifelerin ayrı bir
yeri vardır. İpekli dokumadan elde edilen kumaş çeşitleri şunlardır; abani, atlas, , bürümcük,
çatma, canfes, gezi, hatai, Hint kumaşı, kadife, kemha, kutnu, seraser, serenk, selimiye ve
zerbafttır.
Birçok belge Türk ipeklerinin yüzyıllar boyunca Avrupalılar üzerinde yarattığı
hayranlığı yansıtır. XIX - XX. yüzyıllarda William Marris’ten Mariano Fortuny’ye kadar
Avrupa’lı sanatçılar, Türk ipeği beğenilerini Avrupa kumaşlarının genel desen temalarını
yansıtırken tüm dünya büyük miktarlarda Türk ipekleri alıyordu. Busberg’in kumaşların,
saltanatın görkemini ve dolayısıyla gücünü yansıtmadaki işlevini çarpıcı ve akıcı anlatımı,
Osmanlı ipek dokumalarının Türk ve yabancı izleyicileri nasıl etkilediğinin özüne iner. Türk
ipekleri güç ideolojisini yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde ve dışında izdüşümünü
kolaylaştırırdı. Diplomatik ilişkilerde hediye olarak kullanımıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun
kudretini yabancılara simgeleme görevini üstlenen kumaşlar, sanatsal fikirleri iletmede önemli
bir anlatım yöntemi olarak kullanılırlar ve ekonominin temel taşlarından birini oluştururlardı
(Atasoy vd., 2001: 15). (Fotoğraf 6)

Fotoğraf 6: Desenli İpek Kumaş ve Düz İpek Kumaş
İpek kumaşlar sosyal konum belirleyici olarak önemli yere sahipti. Bazen devlet
görevlilerinin maaşlarının bir kısmını oluştururdu. İpek gelirlerinin kontrolü için savaşlar
yapılmış, devletler ipek üretiminin düzenlenmesi ve vergilendirilmesi için bürokratik çabalar
sarf etmişlerdir. Yetenekli sanatçıların çoğu, kumaş desencileri olarak çalışırken, ipek sanayinin
himayesi, toplumun en yüksek kademelerinden gelirdi (Atasoy vd., 2001: 15).
Cumalıkızık; bir Osmanlı köyüdür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türk donanması
için söylenen söz meşhurdur. “Bu devlet isterse donanmasının direklerini gümüşten,
yelkenlerini atlastan yapar.” Bu söz söylenmekle kalmamış, donanmasının yelkenleri için
metrelerce tafta Bursa ve köylerinde dokunmuş, İstanbul’a gönderilmiştir.
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İpekli kumaşlar her devirde ev eşyası, giyim aksesuarı olarak kullanılan, her şeyin
ipekten yapılmış olduğuna dair sayısız kayıtlar bulunmaktadır. Dedelerimizin ve büyük
annelerimizin ipekli giyme ve ipekli eşya kullanma zevklerine hayran olmamak mümkün
değildir (Dalsar, 1960: 157).
Cumalıkızık köyünde ipek kumaşlar önemini korumuş, özel gün ve durumlarda
kullanılmaya devam etmiştir. Bu köyde ipek olmazsa olmaz bir kumaştır. Bir zamanlar bir
babanın kızının çeyizine ipekten yapılan kumaşı alabilmek için çiftliğini sattığı söylenir. İpek
kumaşına o günden sonra, köyde “çiftlik sattıran kumaş” denilmiştir (Münevver Kiraz’la
mülakat).
Doğum yapan annenin yatak takımları ipekli kumaşlardan yapılmakta olup havlu,
yemeni, giysilerine kadar her şeyde ipeğin dokunuşu görülmektedir. Doğum sonrası ziyaretinde
ipekli kumaşlar ve altın getirilmektedir. İpek pamuk ve yün ipliklerle örülen çorapta hediye
ederler. Doğan bebek için okutulan mevlitte gelenek bozulmayarak ipekli yemeniler ikram
edilir.
Sünnet olacak çocuğun annesi ipek kumaşlardan dikilmiş entari, babası ise ipek
kumaştan gömlek ve ipek karışımlı kumaştan ceket, pantolon giyer sünnet olacak çocuk için
yine ipekli dokumadan olan pijama takımı hazırlanır. Çocuğun mikrop kapmaması için
giysilerin ipek kumaşlardan hazırlanmasına özen gösterilir, bu hazırlık büyükanneler tarafından
el emeği göz nuru ile yapılır.
Evlilik geleneklerinde de akla ipek gelir. Bundan 60-80 yıl önce gelinlikler, şalvarlar,
çemberler, örtüler hep ipektendi. Geline, damada yapılan oyalı bohçalar özellikle ipek
kumaştandı. İpek kumaş gelin çeyizinde çok önemlidir (Emine Uygun’la mülakat). Nişan ve
düğünlerde damat ve geline verilecek hediyeler ipek bohçalara konur, kare biçimli olan bu
bohçalar ortada daire şeklinde göbek motifi ve su halinde desenlerle bezemelidir. Daha az
bezemeli bohçalar gelin tarafından damat akrabalarına verilen hediyeler için kullanılır (Sürür,
1996: 260). Evliliğin ilk adımı, kız tarafının olurunu sembolize eden söz mendili mutlaka
ipektir. El tezgahlarında dokunurken boyuna renkli çizgileri olan ipek kumaştan yapılan
çamaşır, gecelik, gömleklerin etek ucu, yaka ve kol kenarları kumaş çizgilerine uygun ipek
iplikle oyalanır.
Çarşaflar, başörtüleri, şallar, gelin kıyafetinin tamamlayıcısı olan peştamal, farklı
kullanım amaçlarına uygun keseler ipek ipliklerle, ipek kumaşlarla hazırlanırdı. Yatak ve sedir
takımları, seccadeler, Kur’an-ı Kerim kılıfı, duvar panoları, peşkir, çevre ve yağlıklar da sim,
sırma ipek işlemelidir. Motifleri oldukça karakteristik Türk süsleme sanatı özelliği taşır
Fahriye Semerci de “Biz genç kız iken ipek krepten çemberler bağlardık başımıza.
Şalvarımız rengarenkti. Atkılar, çeyize konan çarşaflar, elbiseler hep ipekti. Mesela eşlerimiz
ipekçilikle uğraşırdı. Ve iyi bakılırsa 1 paket ipek böceğinden 10 kilo ipek çıkardı. Sünnet
yatağını ipekten hazırlardık. Evlenen kızın çeyizi serildiğinde yatakların kenarına üçgen
şeklinde çevreler serilirdi. Halk oyunlarında oynayan kızların başındaki keyfiyeler ipek
kumaştandır” der. (Fotoğraf 7)
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Fotoğraf 7: Kız Çeyizi Sandığı
Köklü bir gelenek olan gelin hamamında ipekli kumaştan hazırlanan hamam bohçaları,
ipek kese, keyfiye ve pamuklu ya da ipekli kumaşlardan hazırlanan havlu ve peştemallar
Cumalıkızık köyü evlenme adetlerinde yer alır (Bezirci vd. 2005: 1003).
Çeşitli kültürlerin etkisi altında kalmış olan ülkemizin her yöresi gelenek ve görenekler
bakımından çeşitlilik göstermektedir. Kültürümüzün zengin ve gösterişli bir dalını oluşturan kına
ve düğün törenleri, çeşitli yörelerde ve zamanlarda değişikliğe uğramıştır (Çağdaş ve Özkan,
2005: 1214). Bursa ili Cumalıkızık köyü kadınları giyim ve kuşamlarına itina ederler. Etekleri
topuğa kadar inen, genellikle kadife ve atlas kumaştan yapılmış, üzeri dal, yaprak ve çiçeklerle
kabartmalı olarak sırmayla işlenmiş bindallılar, pul, boncuk, tırtıllarla zenginleştirilip, özel
günlerde giymişlerdir. (Fotoğraf 8)

Fotoğraf 8: Kına Gecesi

SONUÇ
Bursa ili Cumalıkızık Köyü Geleneklerinde İpek Dokumanın Yeri ve Önemi adlı
araştırmada günlük giyimlerinde, doğum, sünnet ve evlenme törenlerinde yapılan adetlerde ipek
dokumaların büyük öneme sahip olduğu yazılı kaynaklardan ve kişilerden yararlanılarak tesbit
edilmiştir. Gelenek ve göreneklerin çoğu nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Zamanla yaşanan teknolojik gelişmeler, sanayileşme, eğitim düzeyinin artması, göçlerle birlikte
yörenin geleneklerinde bazı değişmeler olmuştur.
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İpek kumaşının en çok kullanıldığı çeyiz halen önemini kaybetmemiş olsa da yerini
makine işi hazır eşyalara bırakmıştır. Çeyiz serme geleneği, kına gecesi, düğün köy meydanında
salonlar kiralanarak devam etmektedir.
Araştırmanın bulguları doğrultusunda;
- Türk el sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş el dokuması ipek kumaşlarına ve süsleme
özelliklerine dikkat çekilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması,
- Doğal özelliklere sahip ipek dokumaların tekstil tasarımında, gelişen teknoloji
kullanılarak modaya uygun hazırlanarak üretilmesi,
- Eğitim kurumlarının toplum bilincini artırarak, ipek dokumalar unutulmaya mahkum
edilmemelidir.
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KASTAMONU SELALMAZ DOKUMALARI
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Özet
Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerle buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin
kültürlerinden biridir. Türk kültürünü yansıtan ve kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan el sanatları
bunun en önemli parçasıdır. Dokumacılık sanatı da el sanatlarımız içerisinde yer alan kültürel
mirasımızdan biridir. Ancak tekstil sanayinin gelişmesi ile birlikte dokumacılık sanatı önemini yitirmiş, el
tezgahlarının yerini sanayi makineleri almıştır. El sanatlarının ve yöresel dokumaların devamlılığını
sağlamak kültürel mirasımızın yaşatılması açısından önem arz etmektedir. Bu ata sanatının bir örneği de
Kastamonu yöresinde hala yaşatılmaktadır.
Bu araştırma; Kastamonu el dokumalarından Selalmaz köyünde ve il merkezinde üretilen Selalmaz adlı
dokumaların özelliklerinin incelenerek bilimsel yöntemlerle belgelenmesini sağlamak amacıyla
yürütülmüştür. Çalışmada tarama ve betimleme modeli kullanılmıştır. Kastamonu iline ait dokumalar ve
dokumaları yapan bireyler evren olarak belirlenmiştir. Örneklemi ise; Selalmaz adlı dokuma çeşitleri,
Kastamonu il merkezi valilik bünyesinde kurulan el dokumaları atölyesi ve incelenen 55 adet dokuma
örneği oluşturmuştur. Veriler görüşme ve bilgi formları kullanılarak toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Bu çalışma sonucunda; Selalmaz adlı dokumanın tarihçesi, dokumada kullanılan araç-gereç, teknik,
desen-motif ve kompozisyon özellikleri belirlenmiştir. Böylelikle yöresel dokumaların devamlılığını ve
kuşaktan kuşağa aktarımını sağlamak için öneriler geliştirilerek bilimsel veriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler El sanatları, dokumacılık sanatı, geleneksel dokuma, tekstil, Kastamonu.

Abstract
In terms of historical process, Turkish culture that met with different civilizations, is the most rich culture
of human history. Handicrafts that reflects Turkish culture and transmits Turkish culture from generation
to generation is the most important part. Weaving art is the one of our culturel heritage located within
our handicrafts. But, Weaving art has lost its value with development of textile industry, Industry
machines took the place of hand looms. Ensuring continuity of Handicrafts and local weaving have
importance in terms of preserve the culturel heritage. An example of that ancestor art still alive in
Kastamonu area.
This research has conducted for examining and documenting by scientific methods of features named
Selalmaz where produced in Selalmaz village and Kastamonu town center. Definition and description
models have used in this research. Weaves and weave workers where belong to Kastamonu city are
classified as “Population”. And the sample is; weave types named Selalmaz, hand loom workshops within
governor at Kastamonu town center and 55 examples of weave. Data have collected by interwiev and
forms of information.
As a result of this research; history of weave named Selalmaz, the tools used in weaving, technique,
pattern-motif and composition properties have been identified. In this way, scientific data has revealed by
developing recommendations for continuity of local weaving and ensuring transfer from generation to
generation.
Key Words
Handicrafts, weaving art, traditional weaving, textile, Kastamonu
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GİRİŞ
Kültür, bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi unsurların bütünü, o milletin kendine
has oluşturmuş olduğu değerleridir. Gündelik hayattan devlet hayatına kadar, yaşayışın tümünü içine alan bu
değerler manzumesi “kültür”ün konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla; dil, sanat, içtimai ve iktisadi hayat,
halk inançları vs. her biri kültürün ortaya çıkardığı, şekillendirdiği ya da bir kültürü var eden ve yaşatan
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır [4].
Kültürler, milletlerin var olma nedeni olurken aynı zamanda kaynaştırıcı ve kenetleyici bir özelliğe de
sahiptirler [5]. Tarihi süreç dikkate alındığında hemen hemen tüm medeniyetlerle etkileşimde olan Türk
kültürü de Türk toplumlarını birleştirici köklü bir geçmişe sahiptir. Türk kültürünü yansıtan ve halk kültürü
içerisinde sayabileceğimiz el sanatlarımız ise, tarihi süreç içerisinde birçok güzel örnekleri ile varlığını
devam ettirmeye çalışmıştır. Fakat zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi sonucu el sanatlarımız eski
önemini yitirmiş ve örnekleri azalmıştır. Türk kültürünün devamlılığını sağlamak ve gelecek nesillere
aktarımında problem yaşayabileceğimiz el sanatları çalışmalarını desteklemek ve koruma altına almak önem
arz etmektedir.
El sanatlarımız içerisinde yer alan, Anadolu’da varlığını devam ettiren ve özgün yapısını koruyan
dokumacılık sanatı da, zaman içerisinde önemi yitirmiş, hızla gelişme gösteren tekstil sanayinin karşısında
yok olmaya yüz tutmuştur. Bu yok oluşu engellemek ve kültürel mirasımızın yaşatılmasını sağlayabilmek
için yöresel dokumalarımıza gereken önem verilmeli ve akademik çalışmalar yapılmalıdır. Bu bakış açısıyla
yola çıkarak tarihi gelişimi içerisinde gittikçe azalan yöresel dokuma örneklerimizden biri olan Kastamonu
ili Selalmaz adlı dokumanın incelenmesi ve elde edilen bilgilerin bilimsel verilerle ortaya konması ihtiyacı
doğmuştur. Ayrıca günümüzde gittikçe azalan geleneksel el dokumaları hakkında bilgi aktarımını
gerçekleştirecek ustaların az olması nedeniyle konu kapsamında akademik çalışmalar yapılması ve
geleneksel yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır.
Yapılan çalışma; Kastamonu ili ile sınırlandırılmıştır. Araştırma evrenini Kastamonu il merkezi
oluşturmaktadır. Araştırma bölgesinin geniş olması nedeniyle örneklem grubu, il merkezinde ve valilik
bünyesinde faaliyet gösteren Kastamonu Valiliği El Dokumaları Atölyesi (KAVELDO) oluşturmaktadır.
Çalışmada, tarama ve betimle modeli kullanılmıştır. Araştırmanın genel ve alt amaçlarına uygun olarak
Kastamonu ili merkezinde yapılan dokumalarda kullanılan araç-gereç, teknik, desen-motif özellikleri ve
kullanım alanlarının tespit edilmesi amacıyla Kastamonu ilinde saha çalışması yapılmıştır. Veriler bilgi ve
görüşme formu araçları ile toplanarak değerlendirilmiştir.

1. KASTAMONU DOKUMALARININ TARİHÇESİ
Kastamonu ili için dokumacılık konusunda ilk tarihsel kayıtlar Hitit dönemine kadar gitmektedir. Hitit yazılı
kaynaklarında, Hitit İmparatorluğu ailesinin Kastamonu ve çevresinde konumlanmış olan Pala Kültürü’nün
ürettiği “Pala Bezi” adı verilen bir kumaşı kullandığı belirtilmektedir [2]. Pala kelimesine ilk olarak M.Ö.
2000’li yılların ilk çeyreğine ait eski Asurca metinlerde rastlanmaktadır. Kültepe’nin II. katmanında ele
geçen bu Asurca metinler, M.Ö. 1900’ler civarında Orta Anadolu’da Hitit, Luwi ve Pala gibi toplulukların
varlığına rastlandığı, bu toplulukların Kızılırmak civarına yerleştikleri ve birbirleri ile ticari alışverişleri
olduğunu göstermektedir [6]. Nitekim bu yazılı kaynakları destekleyen bir unsur olarak Devrekani ilçesindeki
Kınık kazılarında bulunan ağırşaklar, bahsedilen kaynaklardaki bölge dokumacılığının varlığını
kanıtlamaktadır [2].
Kastamonu’da 19. yüzyıl başlarından bu yana başlıca endüstri kollarının bakırcılıkla beraber dokumacılık
olduğu belirtilmektedir. 1888-1889 tarihli Kastamonu Salnamesinde, Kastamonu’nun dokumacılık alanında
oldukça ileri olduğu, yatak çarşafı, perde, yatak ve yastık örtüsü, gömlek, yelken bezi gibi dokuma çeşitleri
bulunduğu bildirilmektedir. Aynı salnamede Avrupa düzeyinde kaliteli kaşmir üretildiği, pamuklu, yünlü ve
ketenden çok çeşitli dokumalar yapıldığı da vurgulamaktadır [2].
Kastamonu el dokumacılığında kullanılan temel hammaddeler; keten, kendir, yün-yapağı, tiftik, pamuk ve
ipektir. Bunlardan keten; Karadeniz kıyısı ve iç kesimlerde üretilen 1960’lı yıllardan sonra üretimi hızla
azalan, 1990’lı yıllarda tamamen yok olan tarım ürünüdür. Günümüzde ise keten iplik ihtiyacı ithalatla
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karşılanmaktadır. Doğal keten yanında suni ya da karışık özellikte keten de kullanılmaktadır. Pamuk ve ipek
üretimi Kastamonu çevresinde yapılmamaktadır. Bu dokumaların üretimi devam ettiği için hammaddeleri
diğer illerden temin edilmektedir. Diğer bir dokuma hammaddesi de yündür. Son yıllarda koyun sayıları
azalmış olmasına rağmen yünlü dokumanın hammadde ihtiyacını karşılayacak durumdadır [7].
Yörenin özellikli dokumaları arasında; Selalmaz, sarıkıvrak (toplamalı), boğma, göyneklik, mendil (önbezi)
ve işlemeli olarak Salmaz Azdavay, Boyabat işleri, Tosya kuşağı yer almaktadır. Yörede ürün çeşitliliğinin
fazla olması nedeniyle bu çalışma, Selalmaz adlı dokuma ile sınırlandırılmıştır.
Selalmaz; Kastamonu ilinin batısında, Bartın iline sınır, Eflani ilçesine komşu olan 15-20 köyü içine alan
bölgeye verilen addır. Dağ yamaçlarına kurulu olan yerleşim bölgesi dere yatağında olmasına rağmen sele
maruz kalmaması nedeniyle bu adı almıştır. Yöre halkının Selalmaz ismini bir köye vermek istemesi üzerine
Molla Ahmet köyü Selalmaz köyü olarak değiştirilmiş ve muhtarlık oluşturulmuştur. Dokumacılık sanatının
yörede yapılması nedeniyle üretilen dokumalara da Selalmaz adı verilmiştir [10].

2. SELALMAZ ADLI DOKUMALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE
ÜRETİM AŞAMALARI
Özellikler
Kullanılan
malzeme
İplik no

DÜZ DOKUMALAR

Pamuk
Keten
Merserize
Pamuk
Keten
Merserize

Çözgü
Atkı
Çözgü
X
X
X
X
X
20/2, 30/2, 20/1, 30/1, 20/2, 30/2,
40/2, 60/2
40/1, 60/1
40/2, 60/2
20/1
40/1
-

Dokuma sıklığı (1cm²)
Dokuma örgüsü

10-15 iplik
Bezayağı

Kullanılan renkler

Krem (%100)
Tercihen
dokumada farklı
renklerde
kullanılmaktadır

20-26 iplik

Krem

Kullanılan motifler
Kullanım alanları

DESENLİ DOKUMALAR

Metre dokuma, ev tekstili

Atkı
Bezeme
X
X
X
20/1, 30/1,
40/1, 60/1
Geometrik bezeme
40 numara tek kat
20 numara 4-5 kat
Bitkisel bezeme
40-20 numara tek kat
10-15 iplik
25-30 iplik
Bezayağı (desen atkılı)
Zemin çözgü + zemin atkı + desen atkısı
Krem
Krem
Kırmızı, yeşil, sarı,
bordo, lacivert, mor,
kahve, siyah, beyaz,
krem

Geometrik- zikzak, baklava
Bitkisel- çiçek, dal, yaprak
Ev tekstili

Tablo 1: Selalmaz dokumalarının genel özellikleri

Selalmaz dokumasında bezayağı örgü kullanılmaktadır. Bu dokumaların yöredeki adının “düz dokuma”
olduğu tespit edilmiştir. Dokumaların çözgü ve atkısında pamuk iplik kullanılmaktadır. İplikler çözgüde
20/2, 30/2, 40/2 ve 60/2, atkıda ise 20/1, 30/1, 40/1 ve 60/1 olarak numaralandırılmaktadır. Çözgü ve atkı
ipliğinin dışında desen oluşturmak için bezeme iplikleri de kullanılmaktadır. Bezeme türüne göre; geometrik
bezemeli dokumalarda 40 numara tek kat iplik ya da 20 numara pamuk iplik 4-5 kat; bitkisel bezemeli
dokumalarda ise 40 ve 20 numara tek kat pamuk iplik kullanılmaktadır. İplik numaralarındaki bu farklılık
desen yoğunluğuna, motif hatlarına ve iplik rengine göre değişim göstermektedir. Düz dokumaların
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1cm’sinde çözgüde 10-15, atkıda 20-26 pamuk ipliği, desenli dokumaların 1cm’de ise çözgüde 10-15, atkıda
25-30 pamuk ipliği bulunmaktadır (Tablo 1’de görüldüğü gibi…).
Dokumalarda kullanılan pamuk, yün ve keten çileleri çökü halinde satılmaktadır. Çökü; top halinde bir arada
bulunan 30-40 çile pamuk ipliğine verilen yöresel isimdir. Çöküdeki çile sayısı kalınlık, renk ve büküm gibi
faktörlerden dolayı farklılık göstermektedir. Genellikle çöküler 5-6 kg’dır. 12’den başlayarak 20, 30, 40 vb.
diye numaralandırılan kalınlıkları olduğu gibi, farklı bükümde iplikler de bulunmaktadır. Genellikle krem
rengi çökü kullanılmakla birlikte bazen üretim amacına yönelik veya farklı nedenlerle renkli çökülerde
kullanılmaktadır. Krem, bordo (yörede iyi kırmızı adı verilmektedir), siyah, mavi, yeşil gibi renkli türleri
olan çökü açıldığında 35-40 adet keleplik iplik elde edilmektedir. Kelep; “kelebe”ye geçirilen çilelere verilen
isimdir.
Yöreden ya da farklı illerden temin edilen çöküler, tek katlı olduğu için dokumada doğrudan
kullanılmamaktadır. Pamuklanmaması, kopma oranının düşürülmesi ve dokumada kolaylık sağlaması için
ipliklerin çirişlenmesi gerekmektedir. Çiriş için buğday unundan bulamaç hazırlanmakta, hazırlanan
bulamaca batırılan iplik çileleri sıkılarak çıkarılmaktadır. Silkelenip, çırpıldıktan sonra iki el arasında
gerginleştirilen iplikler 2-3 gün kurumaya bırakılmaktadır.

Şekil 1: Çözgü ipliklerinin çirişlenmesi

Bazen de kış aylarında ahırın sıcaklığından faydalanılarak ahırda kurumaya bırakıldığı, böylelikle ipliklerin
ahır rutubetinde beyazlatıldığı da yöreden elde edilen bilgiler arasındadır. Çirişlenmiş çileler hafif nemli iken
gerdirilerek, iplik sarımları düzeltilmektedir.
“Kelebe”ye geçirilen kelep iplikler çözgü için 15-20 cm boyundaki masuralara çıkrık yardımı ile
aktarılmaktadır.

Şekil 2: Çirişlenmiş ipliklerin masuraya aktarımı

Çözgü ihtiyacı kadar masura olunca, çağ olarak adlandırılan masura dolabına yerleştirilip peçe deliklerden
geçirilerek ağızlığa alınan iplikler, çözgü dolabına aktarılmaktadır. Çözgü dolabının çevrilmesiyle yukarıdan
aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru iplikler sarılmaktadır. Çözgüde renk varsa renkli iplikler hesaplanarak bu
sargıya ilave edilmektedir.
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Şekil 3: Çözgü çağı

Şekil 4: Çözgünün dolapta hazırlanması

Dokuma boyuna göre hesaplanan çözgü iplikleri, tezgah dolabı levendine aktarılmaktadır. Levent,
dokuyucunun solunda, tezgahın arkasında dik konumda kalacak şekilde tezgaha yerleştirilmektedir. Kumaşın
enine göre çözgü iplikleri tezgahın üzerinde bulunan ve tırmık adı verilen bölüme eşit miktarlarda çile çile
ayrılarak yerleştirilmektedir. Tırmığın üzerindeki merdaneden geçirilen çözgü iplikleri, tezgahın ön tarafında
üstte ve altta bulunan merdaneye aktarılarak, gücü tellerinin arasından ve taraktan geçirilmektedir. Tarak
tefeye yerleştirilerek çözgüdeki bolluklar alınmakta ve ön levende bağlanıp gerdirilerek dokuma başlangıcı
yapılmaktadır. Böylelikle çözgü iplikleri dokuma tezgahındaki yerlerini almaktadır. Atkı iplikleri de
masuralara sarılarak mekik içerisine yerleştirilmektedir.

Şekil 5: Çözgü ipliklerinin tezgaha yerleştirilmesi

Şekil 6: Gücü ve taraktan geçirilmiş çözgü iplikleri

Şekil 7: Dokuma başlangıcı hazırlama

Mekikli dokuma tezgahlarında yapılan dokumalar Anadolu’da teknik, renk, kullanılan araç-gereç, motif ve
kompozisyon özellikleri, kullanım alanlarına göre yöresel özellikler göstermekte ve üretildiği bölgede yerel
kültürü yansıtan bir yapıya sahip olmaktadır [3]. Selalmaz dokumaları da ahşap yapıda mekikli dokuma
tezgahlarında üretilmektedir.
Dokumalar, 25cm’den 120cm’ye kadar çeşitli enlerde olabilmektedir. Çalışma süresine göre günde 5-10m
düz dokuma yapılabilmektedir. Renkli, kareli ve desenli dokumalarda işçilik süresi düz dokumalara göre
artmaktadır. Desen çalışmalarından dolayı günlük üretim 3m’ye kadar düşmektedir. Düz ya da desenli fark
etmeksizin bir top dokuma 18-20m civarındadır.
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Üretimi biten dokumalar, kenar bağlama tekniği ile temizlenerek tezgahtan çıkarılmaktadır. Model özelliği
gereği kenar süsleme yapılacaksa dokumanın iki ya da dört kenarına tırnak düğümü tekniği ile hazırlanan ve
yörede “çarşaf bağı” olarak isimlendirilen kenar süsleri dikilmektedir. Çarşaf bağı süslemeleri ile birlikte el
nakışı örneklerinden olan kanaviçe ve tel kırma teknikleri kullanılarak da süsleme yapılmaktadır. Bu
çalışmalar sonucunda hem yörenin geleneksel özellikleri korunmuş hem de farklı tasarımlar yapılarak ürün
çeşitliliği artırılmıştır.

3.SELALMAZ
DOKUMALARININ
ÖZELLİKLERİ

MOTİF

VE

KOMPOZİSYON

Selalmazlar düz ve desenli dokumalar olarak sınıflandırılmaktadır. Düz dokumalarda çözgü ve atkıda aynı
renk iplikler kullanılmakta, bazı örneklerinde iplik atlama tekniği kullanılarak ajur da yapılmaktadır.

Şekil 8-9: Düz dokuma örnekleri

Desenli dokumalarda, motif özelliğine göre bezemelerde renkli iplikler veya merserize pamuk iplikler
kullanılmaktadır. Beyaz, siyah, yeşil, kırmızı, sarı, lacivert, mor, bordo, kahve ve krem en çok tercih edilen
renkler arasındadır (Tablo 1’de görüldüğü gibi…).

Şekil 10-11: Desenli dokuma örnekleri

Selalmaz, desen atkılı dokumadır. Desenlendirmede, zemin çözgü+zemin atkı+desen atkısı kullanılmaktadır
(Tablo 1’de görüldüğü gibi…). Bu özelliğinden dolayı brokar tekniğine benzemektedir. Anadolu’da dokunan
dokumalar brokar olarak isimlendirilmemekle beraber teknik açıdan benzerlik göstermektedir. Brokar; atkı
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ve çözgü ipliklerinden başka, ilave çözgü veya atkı iplikleriyle ya da her ikisiyle de desen oluşturulması
yöntemine dayanan kumaş türleridir. Farklı iplik ilaveleri ile motiflerin belli bir düzende serpiştirilmesiyle
yeni efekt kazandırılan yoğun ve karmaşık desenli kumaşların çoğu bu yöntemle dokunmaktadır [1-3-9].
Desen atkılı dokumaların üretiminde kullanılan mekikler, bezeme ipliklerinin üzerine sarıldığı özel
mekiklerdir. Her motif ve renk için bir mekik bulunması gerektiğinden, dokuma genişliği içinde bulunan
motif ve renk sayısı kadar mekik bulunmaktadır.
Mekiklere bağlı desen atkı iplikleri, sadece motif genişliğince sağa ve sola hareket etmektedir. Bu yönüyle
de brokar tekniğiyle benzerlik gösteren desen atkılı dokuma yüzeyinde atlama olmaksızın bezayağı örgü
kullanılmaktadır. Bir motiften diğerine geçişte dokumanın tersinde ipliklerin diyagonal yönde yaptığı
atlamalar görülebilmektedir [8]. Figürlerin temel doku üzerinde açıkça ve belirgin bir şekilde görünmesi için
bu iplikler parlak ya da göz alıcı renklerde seçilmektedir.

Şekil 12: Desen atkılı dokuma

Düz dokumalar; Selalmaz-düz, Selalmaz- sıçan deliği olarak anılmakta; desenli dokumalar ise Selalmaztek baklava kelebekli, Selalmaz- çift baklava benekli, Selalmaz-zikzaklı, mantar cenber, Azdavay işlemeli
cenber, kırma cenber, karanfil cenber, gelincik cenber, lale cenber, aslanağzı cenber ve gelinduvağı cenber
olarak adlandırılmaktadır. Selalmazlar, desen özellikleri açısından genellikle geometrik ve bitkisel
bezemelerden oluşmaktadır. Geometrik bezemeler birbirini takip eden zikzak ya da baklava motiflerinden;
bitkisel bezemeler ise çiçek, dal ve yaprak motiflerinden oluşmaktadır.
Selalmazlarda uygulanan kompozisyonlar, düz ve desenli oluşuna göre farklılıklar göstermektedir. Düz
dokumaların kompozisyonu, çözgü ve atkı ipliklerinde boşluklar oluşturularak elde edilen ajurların enine ya
da boyuna kumaş bitimine kadar birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilmesiyle yapılmıştır. Ajurlu
dokumalarda çeşitli büyüklüklerde kareler oluşturulmaktadır. Kareler arasında çözgü ve atkı yönünde
1cm’lik iplik atlamaları bulunmaktadır (Şekil 13-14’de görüldüğü gibi…). Bu dokumalar 45cm enden 10 cm
ene kadar yapılmakta, bir tezgahtan en fazla 20m’ye kadar dokuma elde edilmektedir.

Şekil 13: Selalmaz-Sıçan deliği (4x4cm’lik)

Şekil 14: Selalmaz-Sıçan deliği (2x2cm’lik)
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Desenli dokumalarda ise, başlangıçta enine çizgili desenlendirme yapılarak dokuma başlangıcı
hazırlanmaktadır. Zikzak çizgilerle ana desen meydana getirilmektedir. Bu desenler kumaşın tüm yüzeyinde
birbirini takip edecek şekilde yerleştirildikten sonra zikzaklar birleştirilerek baklava deseni oluşturulmakta
(Şekil 15-16’da görüldüğü gibi…) veya köşelerinden geçen enine düz çizgilerle kesiştirilerek dokunmaktadır
(Şekil 17’de görüldüğü gibi…). Bu dokumalar 45cm enden 100cm ene kadar yapılmakta, bir tezgahtan en
fazla 20m’ye kadar dokuma elde edilmektedir. Bezeme tercihe göre krem renkli pamuk ipliklerle de
yapılmaktadır.

Şekil 15: Selalmaz-Tek baklava kelebekli

Şekil 16: Selalmaz-Çift baklava benekli

Şekil 17: Selalmaz Zikzaklı

Şekil 15a: Tek baklava kelebek deseni

Şekil 16a: Çift baklava benek deseni

Şekil 17a: Zikzak deseni

Renkli ipliklerle yapılan desenli dokumaların başlangıcında desenlerde kullanılan renklerden biri ile enine
çizgili desenlendirme yapılmaktadır. Ana deseni, renkli ipliklerle hazırlanan bitkisel bezemeli motifler
oluşturmaktadır. Çiçek motifleri enine olacak şekilde kumaşın başlangıç ve bitimindeki iki dar kenarına
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

119

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

yerleştirilmektedir. Kenar desenleri arasına benek olarak nitelendirilen serpme motifler yapılmaktadır. Bu
dokumalar 100x100cm kare cenberlerdir. Bu cenberler takım halinde de çalışılmaktadır. Bu durumda;
100x100cm masa, 100x50cm şömen ve 50x50cm sehpa ölçüleri kullanılmakta, dolayısıyla dokumanın enine
bağlı olarak yan yana yerleştirilen motif sayıları da değişmektedir. Cenberlerin kenarlarında tırnak düğümü
tekniği ile yapılan çarşaf bağı süslemeler bulunmaktadır (Şekil 18-26’da görüldüğü gibi…).

Şekil 18: Selalmaz - Gelincik desenli (cenber)

Şekil 19: Selalmaz - Karanfil desenli (cenber)

Şekil 20: Selalmaz - Lale desenli (cenber)

Şekil 21: Selalmaz - Mantar desenli (cenber)

Şekil 18a: Gelincik deseni

Şekil 19a: Karanfil deseni

Şekil 20a: Lale desen

Şekil 21a: Mantar deseni
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Şekil 22: Selalmaz -Aslanağzı desenli (cenber)

Şekil 23: Selalmaz -Zehilli desenli (cenber)

Şekil 24: Selalmaz- Deliklitaş desenli (cenber)

Şekil 22a: Aslanağzı deseni

Şekil 23a: Zehilli deseni

Şekil 24a: Deliklitaş deseni

Şekil 25: Selalmaz- Dörtgöz desenli (cenber)

Şekil 25a: Dörtgöz deseni

Şekil 26: Selalmaz -Azdavay desenli (cenber)

Şekil 26a: Azdavay deseni
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SONUÇ
Kültürel mirasımız içerisinde özel bir yere sahip olan yöresel dokumalarımızın bölgesel özelliklerini
koruyarak, gelecek nesillere aktarılması el sanatlarımızın yaşatılması açısından önemlidir. Tekstil sanayinin
gelişim ve değişim göstermesi ile yok olan, yozlaşan veya yok olmaya başlayan el sanatları ürünlerinin
korunması gerekmektedir. Bu nedenle bölgesel olarak yapılan alan araştırmaları ve akademik çalışmalar
önem kazanmaktadır.
Değerlerimizin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Kastamonu ilinde yapılan alan araştırması sonucunda;
Kastamonu iline ait Selalmaz adlı dokumanın, Karadeniz Bölgesi Kastamonu ili merkezi ve Selalmaz
yöresinde üretilmeye devam ettiği saptanmıştır. Kastamonu Valiliği bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı
tarafından 1996 yılında KAVELDO adı altında açılan atölyede faaliyetler 2014 yılına kadar devam ettirilmiş
ve dokuma sanatı meslek haline getirilmiştir. İlk kurulumunda 85 tezgah ile dokumaya başlayan atölye, 1999
yılında 125 tezgahla üretimine devam etmiştir. Fakat üretim yapacak usta sayısının azalması nedeniyle 2014
yılında faaliyetini halk eğitim merkezine devreden atölye, HEMELDO adı ile meslek edindirme kursları
kapsamında tekrardan kurularak dokuma sanatını devam ettirmektedir. Ne yazık ki atölye bugün
faaliyetlerini 25 tezgahla sürdürmektedir.
Selalmaz bezi örnekleri geçmişten günümüze geleneksel değerlerini koruyarak gelmektedir. Eski dokumalar
ile yeni dokumalar arasında motif çeşitliliği bakımından çok az farklar bulunmakla birlikte, geleneksel
dokuma özelliklerine sadık kalınarak yeni motifler üretilmekte, süsleme ve işleme teknikleri ile yeniden
modernize edilerek ürün çeşitliliği artırılmaktadır.
Kastamonu ili ve Selalmaz yöresinde tespit edilen dokuma ürünlerinin konunun uzmanları tarafından ele
alınarak değerlendirilmesi ve yazılı kaynaklar haline getirilmesi, yöre halkı tarafından ürün çeşitliliği
artırılan dokumaların özellikleri bozulmadan farklı alanlarda kullanılması ve yapılan çalışmaların
sergilenmesi büyük önem taşımaktadır. Dokumaya devam eden usta sayısının azalması nedeniyle ustalardan
edinilen bilgilerin genç nesillere aktarılması ve bu aktarımların desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Ekonomik ve yöresel kalkınma sağlamak için çeşitli projeler ile desteklenmeli, ürün tanıtımı ile ilgili
çalışmalar, projelerden elde edilen sonuçlar internet ortamı ve basın yoluyla paylaşılmalı, ürünler konunun
meraklıları ile buluşturulmalıdır. Tüm bu çalışmalarda valiliğin, halk eğitimin, üniversitelerin, kültür
müdürlüklerinin ve yöre halkının işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Böylelikle ticari kaygı
gütmeden, yöresel değerler korunarak kültürel mirasımızın kuşaktan kuşağa aktarımı gerçekleştirilmiş
olacaktır.
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ANADOLU’DA POMAK BEZ DOKUMALARI
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1

Özet
Tarihin akışı içinde geçtikleri ve yerleştikleri bölgelerdeki insanlarla ve coğrafya ile bütünleşmiş olan
Türk boyları yerleştikleri bölgenin geleneklerine sahip çıkmış ve devam ettirmiştir. Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Balkan yarımadasında Bulgarların “Müslüman Bulgar” sözleri ile tanımladığı
Pomakların tarihine bu bildiride kısaca değinilecek ve Anadolu’ya yerleştikten sonra geleneksel bez
dokumacılığını yerleştikleri bölgelerde devam ettirmeleri üzerinde durulacaktır. Anadolu topraklarını
kendilerine yurt edinen Pomakların yoğun olarak bulunduğu Balıkesir, İzmir bölgesinden tespit edilen ve
Pomak dokuması olarak kabul edilen mekikli dokuma örnekleri ayrı ayrı tanıtılacaktır. Tespit edilen
ürünlerin teknik özellikleri, verilmeye çalışılacaktır.
Bu bildiride amaç geleneksel Pomak bez dokumalarının günümüze kadar taşınabilmesi bu dokumaların
günlük hayatta kullanımının kültürel boyut açısından yeniden değerlendirilmesi ve bu değerlerin
yaşatılması için neler yapılabileceği ile ilgili tespitler ve öneriler sunulacaktır. Bu çalışmada belirlenen
Bez dokumaların aynı zamanda işlevsel olarak kullanıldığını gösteren örnekler de bildiri içerisinde
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pomak, Pomak Kumaşları, Geleneksel Dokumalar

1. GİRİŞ
Tarihin akışı İçinde geçtikleri ve yerleştikleri bölgelerin insanlarıyla ve yerleştikleri coğrafya ile bütünleşen
Türk boyları yaşadıkları bölgelerde kültürlerini korumuş, geleneklerini devam ettirmiştir. Göç hareketleri,
savaşlar ve mübadeleler sonucunda Balkanlardan Anadolu’ya göç eden halklardan biriside Pomaklardır.
Pomakların 1877- 1878 Osmanlı Rus savaşına kadar Rodoplar, Lofça, Batı Trakya ve Doğu Makedonya’da
yaşadıkları günümüzde ise daha çok Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova, Arnavutluk ve Türkiye
de yaşadıkları bilinmektedir (Koyuncu,2013:140).
Bulgarların Müslüman Bulgar sözleri ile tanımladığı Pomakların XI. Yüzyılda Orta Asya’dan kuzey göç
yolu ile Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlara yerleşmiş olan (Kuman – Kıpçak) soyundan geldiği
ifade edilmektedir. Pomak kelimesinin anlam ve kökeni üzerinde çeşitli kaynaklar farklı yorumlarla açıklama
getirmiştir. Pomak terimini ilk olarak 1882 yılında F.Kanitz açıklamaya çalışmıştır. Pomak isminin Slavca
Pomaçi (yardım etmek) fiilinden Pomagaçi (yardımcılar) kelimesinden geldiğini ve Pomakların, Osmanlı
ordularına yardımcı görevlerde bulunmalarından dolayı bu adı aldıkları ileri sürülmektedir. Kelime Slavcada
Pomaga, Pomagaec yani yardımcı, yardım eden anlamında olduğu içinde zamanla Pomak olarak söylendiğini
ifade eden görüşler bulunmaktadır ( Alp, 2012:27-28). Osmanlı döneminde Anadolu’yu kendilerine yurt
seçen Pomaklar bugün Trakya Bölgesi, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,
Manisa, İzmir vb illerine yerleşmişlerdir (Gözler, 1999: 1437).

1
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Pomakların yoğun olarak yaşadıkları bu illerimizden Balıkesir’e yerleşmiş Pomakların mekikli tezgahlarda
dokunmuş kumaşlar ile Trakya Bölgesi, Tekirdağ ve Çanakkale, illerinde yerleşmiş olan Pomakların kumaş
örneklerine benzeyen ve İzmir merkezde tespit edilen Pomakların kumaş dokuma örnekleri teknikleri ile
anlatılmaya çalışılacaktır.
Balıkesir ili eski dönemlerden itibaren bölgenin önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Balkanlardan
Anadolu’ya gelen Pomakların geldikleri yerlerdeki geleneksel kültürünü Anadolu’ya taşıdıkları
görülmektedir. Yaşadıkları bölgelerde ve şehirlerde genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları özellikle
dere kenarlarına yerleşenlerin aba dokumacılığı yaptıkları evlerinin döşemesinde kullanmak üzere hasır,
kilim, kepe kullandıkları bilinmektedir. Zenginlerin evlerinin ise daha değerli olan halılar kilimler, atlas
minder, yastıklar, çevreler, ipek şallar ile süslendiği ifade edilmektedir. Aynı şekilde erkeklerin bellerine
sardıkları, mekikli tezgahlarda dokunan yünden dokunmuş kırmızı ve kahverengi rengin hakim olduğu
kuşaklar dokudukları da belirtilmiştir( Memişoğlu, 1999: 33-34). Erkeklerin kış mevsimlerinde aba ve potur
giydikleri, yaşlı kadınların şalvar ve ferace (siyah manto) taşıdıkları ve önlerine pamuk iplik ve yün iplikle
dokunmuş fıta (önlük) taktıkları bilinmektedir (Memişoğlu, 1999: 35). Bu kültürel değerlere Balıkesir ili
ve çevresindeki Pomak köylerinde de rastlamaktayız. Pomaklar geleneksel dokumalarını koruyarak
yerleştikleri şehrin kültürel zenginliğine de sahip çıkmışlardır.
Geleneksel dokumaların yapıldığı Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey köyü, Kocapınar köyü,
Çatakköyü, Töybelen, Yarışalan, Pomak köyleridir. Bu köylerden Pomak kumaş dokumalarının yapıldığı
Kocapınar köyünün ileri gelenlerinden Hüseyin Avni Esener köye yerleşen Pomakların daha çok
Bulgaristan’nın Rodop dağlarından, Dospat, Nevrokop(Gosta Delcev) taraflarından göç ettiklerini
söylemiştir. Köydeki bazı aileler bugünde geldikleri yerlerdeki sülale isimleriyle bilinmektedir.
Furugovalılar, Jijivaliler, Dospatlılar, Karabulaklılar köyde halen bu isimle bilinen ailelerdir (Sevinç, 2009:
298). Kocapınar köyünde dokumacılık oldukça eski bir meslektir. Köyde kumaş dokumacılığının yanında,
aba, şayak, şilte, mekikli tezgahlar da kilim dokuması da yapılmış ve halen yapılmaktadır. Köyde sofra bezi,
ekmeklik, ve örtü, olarak kullanılan yöreye özgü Pomakça “Çerga” adı verilen kumaş dokumalar
anlatılmaya çalışılacaktır. Köyde “Çerga” olarak bilinen pamuklu dokumalar basit “düzen” adı verilen
mekikli (snovalka) iki pedallı (ayaklı) ve iki çerçeveli tezgahlar da bezayağı örgü tekniği ile yapılmaktadır.
Sofra bezi ve ekmeklik (misal) olarak dokunan Çergaların çözgü iplikleri ve atkı iplikleri pamuktur. Bu
dokumalarda aralarında renkli pamuk iplikleri ile çizgililer oluşturulmuştur. Çözgü iplikleri hazır olarak
alınmakta ve çözgüler çözgü çözen kadınlar tarafından yapılmaktadır. Hazırlanan çözgü iplikleri pomakça
“krosnu” olarak bilinen tezgahın arka merdanesine bağlanır. Pamuk çözgü ipliklerine yörede usnava
(osnava) denir. Usnava denilen çözgü iplikleri demir çerçevelerin içinden geçirilerek taharlanır. Çözgü ve
atkısı pamuk iplik olan bu dokumalar bezayağı örgü tekniğinde dokunmuştur. Kumaşların yüzeyini renkli
pamuk iplikleri ile oluşturulmuş sadece çizgili renkli atkı sıraları bezemektedir. Köyde renkli pamuk
iplikleri ile yapılan çerga dokumalar içerisinde kullanılan renkler arasında en çok tercih edilen renkler
turuncu, kırmızı, mavi, lacivert, sarı, yeşil, bordo, renkleridir. Bu renkler Kocapınar köyünde Pomakça renk
adlarıyla da söylenmektedir. Hatta Pomakça söylenen renkler ile motif adlandırması da yapılmaktadır.
Turuncu (kanune), yeşil (zılana- zılan), bordo (güvez), kırmızı (Chervone) en fazla tercih edilen renkler
arasında yer almaktadır (Sevinç,2009:299). Pomakların günümüzde yoğun olarak yaşadığı ancak dağınık
olarak yerleştikleri illerimizden birisi de İzmir ilimizdir. İzmir ve çevresinde pek çok Pomak köyleri
bulunmaktadır. Bu köylerde yaşayan Pomaklar ise halen Pomakça konuştukları ancak sadece Kavakalan
köyünde dokuma yapıldığı söylenmektedir. İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Kamberler köyü, Yeni Kurudere,
Çınardibi (Kavakalan) Kirazalan ve Beşpınar bu köyler arasında yer almaktadır.
Pomak kumaşları olarak adlandırmış olduğum çözgü ipliği ve atkı ipliği pamuk olan Pomakça Karpa- Kırpa
olarak bilinen dokumalar ile peşkir, yağlık, başörtüsü olarak kullanılan pamuklu dokumalardır. İzmir de
yapmış olduğum araştırmalar sırasında ortaya çıkan bu kumaşların analizi ve açıklaması Tablo 4,5,6,7 de
verilmiştir. Araştırmalarım arasında tespit edilen dokumalardan oluşan günlük giysiler de Şekil’de 1,2,3,4 de
görüldüğü gibidir. Anadolu’nun farklı bölgelerinde ve bu bölgeler içerisindeki il, ilçe ve köylere yerleşmiş
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olan Pomak kültürü üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar arasında genellikle Pomakların
tarihi, geleneksel yaşam biçimleri ve geleneksel kültürlerinin tanıtılması çerçevesinde olmuştur. Geleneksel
yaşamları içerisinde ayrı bir yere sahip olan ve geldikleri bölgelerden getirdikleri ve yerleştikleri bölgelerin
diğer halklarından öğrendikleri dokuma kültürlerini devam ettirmişlerdir. Bu alanda yapılmış pek çok
çalışmada farklı illere yerleşmiş Pomakların yapmış oldukları dokumalarında (aba, kilim, halı, şilte, tülü,
kumaş, vb.) benzer özellikler görülmektedir. İzmir merkezde araştırmalarım sırasında rastladığım dokumalar
genellikle Kırklareli, Biga, Balıkesir, Tekirdağ illerinin Pomak köylerindeki kumaş dokuma örnekleri ile
teknik malzeme, renk ölçü ve kullanım alanları yönünden benzer özellikler göstermektedir. Pomak
dokumalarının desenli, desensiz, boyuna çizgili, enine çizgili ve kareli kumaş özelliklerinde dokunmuş
olduğu görülmektedir. Dokumaların çoğunda bezayağı ve dimi örgü tekniği kullanıldığı bilinmektedir.
Boyuna çizgili desenler aynı genişlikte olduğu gibi renkli çözgü iplikleri üzerine, belli renk düzeni içinde
atkı ipliklerinin sıralanması ile oluşturulan örneklerin Kırklareli Pomak köylerinde yapılan farklı
çalışmalarda da tespit edildiği görülmektedir (Yaman, 2012 :141). Bulgaristan’dan göç ederek Çanakkale
ilinin Biga ilçesine yerleşen Pomak Türkleri de kültürlerini dillerini, geleneklerini ve dokuma sanatlarını bu
ilçede de devam ettirmişlerdir. Biga ilçesindeki kumaş dokumaları hammadde açısında incelendiğinde eski
örneklerinde yün, kıl ve pamuk ipliğinin kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde giysi, örtü, elbiselik
kumaşlar, peşkir, yüklük örtüsü, sofra bezi, önlük gibi kullanım alanları için üretilen kumaşlarda genellikle
pamuk ipliğinin çözgü olarak ve renkli pamuk ipliklerinin de renkli atkı sıralarında bölümler halinde
kullanıldığı bilinmektedir (Başaran, 1999:50). Kumaş yüzeyinde aynı veya farklı genişlikteki yatay çizgilerin
belli aralıklarla üst üste sıralandığı kumaşlara bu yörede karpa (başörtüsü) denir. Bu kumaşların entari ve
elbiselik olarak da kullanıldığı bilinmektedir (Başaran, 1999: 51). Bu çalışmada Balıkesir Gönen ilçesi
Kocapınar köyünde yapılmış olan örnekler ile İzmir merkezde tespit edilen kumaş dokumalarında benzer
özelliklerin olması Pomakların geleneksel kültürlerine bağlılıklarının da bir göstergesi olarak açıklanabilir.
Özellikle Karpa olarak bilinen çözgü ve atkı ipliği pamuk olan kumaşlar üzerindeki dikey ve yatay çizgileri
oluşturan kırmızı renkli çözgü ve atkı iplikleri karpaların endeki ve boydaki kenarlarını çevreler. Genellikle
50cm eninde tek kanat olarak dokunan karpa’lar tek kanat olarak baş örtüsü biçiminde kullanıldığı gibi iki
kanatın birleştiği büyük başörtüsü olarak ta kullanılmaktadır. Genellikle iki kanatın yan yana getirilmesiyle
eklenmiş olan kumaş örnekleri ile peşkir ve örtülerin kenarlarına da sadece renkli atkı iplikleri ile yatay kalın
ve ince çizgilerle çevrelenmiştir. İzmir merkezde tespit ettiğim diğer bir örnek Trakya bölgesindeki Pomak
dokumalarında ekose desenler olarak bilinen çözgü ve atkısı yün olan, renkli çözgü iplikleri üzerine yine
belli renk düzeni içinde atılan atkı ipliklerinin sıralanması ile dokunan yünlü kumaşlar olarak tanımlanır(
Başaran, 1999:51).Genellikle Pomak kadın giysilerinde kadınların önlerine bağladıkları önlüklere yörede
futa-fıta denir. Genellikle önlük olarak kullanılan kareli kumaşlar Kocapınar köyünde çözgü ipliği pamuk,
atkı ipliği ise renkli yün iplikleri ile yapılmaktadır. Konuyla ilgili Balıkesir- Sındırgı (Şahinkaya) köyü
Pomak (peşkir) dokumaları isimli bir çalışmada ise kadınların önlük dokumaları Peşkir olarak
tanımlanmıştır. Kırmızı rengin çok sık kullanıldığı nın belirtildiği dokumalarda çözgü ipliklerinin genellikle
pamuk ipliği olduğu atkı ipliklerinin yün olduğu desenli ve desensiz olarak dokunan örneklerin de geometrik
formların sıklıkla kullanıldığı ifade edilmiştir (Eroğlu, 2015:192). İzmir de tespit ettiğim kareli kumaş
örneklerinde çözgü ve atkı ipliği yün, çözgü ipliği pamuk atkı ipliği yün iplik kullanılmış kareli kumaş
örnekleri bulunmuştur. Makedonya Kanatlar köyü doğumlu şu anda İzmir - Buca merkezde ikamet eden
Fatma Vardar kendisinin ve eşinin Makedon göçmeni olduğunu ve eşinin Pomak olduğunu söylemiştir.
Makendonya’nın Kanatlar Köyünde doğmuş olan ve bugün hayatta olmayan 1935 doğum tarihli Selman İnce
ve 1937 doğum tarihli Zühre İnce ile birlikte çekilmiş bir düğün resminde Zühre İnce’nin elbise önüne
bağladığı dokuma önlük geleneksel Pomak dokumacılığın Anadolu’daki sürdürülebilirliğini göstermesi
bakımından önemlidir.
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SONUÇ
Balkanlardan Anadolu’ya uzanan Pomak Türklerinin tarihleri, renkli yaşamları ve renkli dokumaları ile
yerleştikleri bölgelerdeki halklarla karışıp benzer özellikler taşıyan geleneksel dokumalarını günümüze
kadar devam ettirdikleri kabul edilmiştir. Günlük giysilerinde, özel günlerinde, giydikleri üstlükler, elbiseler,
entariler, bu dokuma kumaşlardan yapılmıştır. Yöresel adlandırmalar ve Pomak dilindeki adlandırmalar ile
tanıtılmaya çalışılan kumaşların farklı kullanım alanlarında değerlendirildiği görülmüştür. Geleneksel kumaş
dokumacılığı pek çok alanda olduğu gibi günümüzde azalmıştır. Köylerde yaşlı kadınlar tarafından yapılan
dokumacılık gençlerin tercih etmemesi sebebiyle çoğu köylerde bırakılmıştır. Özellikle Karpa olarak
adlandırılan çizgili pamuklu bez dokumalar ile kareli yünlü kumaş dokumaları geleneksel ürünler olarak
kalmalı ancak bu kumaşlar yeni ve daha modern belki de farklı renkler ile döşemelik, perdelik, giysilik gibi
yeni kumaş tasarımları ile mekikli dokuma tezgahların da yeniden canlandırılabilir. Bu Kumaşların üretimi
çeşitli yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve kuruluşlarca desteklenen projelerle hayata geçirilebilir. Geleneksel
dokumalarımızdan bir örnek kalmış olsa da dokuma yapılan bölgelerde dokumacılara destek verilerek
dokumalarını küçük işletmeler şeklinde kurulacak olan içerisinde atölyesi bulunan ve birkaç dokuma tezgahı
ve dokumacısının da bulunduğu küçük işletmeler kurularak devamlılığı sağlanmalıdır. Bu atölyeler merak
eden ve ilgili olan insanların uğrayıp dokuma yapabileceği yerler olarak da kullanılmalıdır.

Şekil 1. Eteklerinde farklı kalınlık ve inceliklerde

Şekil 2. Günlük Pomak Kadın Entarisi

çözgü renkli raporlu günlük yapılmış pamuklu
kumaş olan Pomak kadın günlük entarisi- Yakası pazen

Şekil 3. 1. Elbisenin arka yüzü

Şekil 4. 2. Elbisenin arkası
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Şekil 5.Kareli yünlü kumaş

Şekil 6. Kareli Yünlü kumaş önlük

Şekil 7. Selman ve Zühre İnce Makedonya- Kanatlar Köyü Doğumlu
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Tablo 1. Balıkesir Yöresi Kocapınar Köyü Geleneksel Çerga Örnekleri
Kumaş Adı

Pamuklu

Kumaşın
Pomakça
Adı

Çerga

Dokuma

BulunduğuYer

Hammaddesi

Balıkesir
Kocapınar
Köyü

Pamuk
Çözgü ve
Atkı

Kumaş
Eni

30cm

Kumaş
Sıklığı

Kumaşın
Kullanım
Alanı

Kumaş Örneği

8x10 sıra
Pamuk
Sofra Bezi
İpliği

Kumaşın
Pamuklu bir dokumadır. Bu dokumanın her biri 30cm eninde yapılmış dar
Açıklanması dokumalardır. Bu dokuma 5 parçanın (kanat) birleşmesiyle oluşmuştur.
Kumaşın tamamının eni 150 cm, boyu ise 190cm dir. Çözgüsü ve atkısı pamuk
olan dokuma kumaşa yörede çerga denir. Genellikle sofra bezi olarak
kullanılmaktadır. Dokumanın her bir parçasında 4 sıra kırmızı pamuk atkı,
ipliği, atılmış arasına 4 sıra beyaz pamuk atkı sırası ve 4 sıra kırmızı atkı
atılmıştır. 3cm lik beyaz pamuklu bezayağı örgüden sonra 4 sıra lacivert 4 sıra
beyaz 4 sıra lacivert atkı atılmış ve çizgili dokuma yüzeyi oluşturulmuştur.

Tablo 2. Balıkesir Yöresi Kocapınar Köyü Geleneksel Çerga Örnekleri
Kumaş Adı

Pamuklu
Dokuma

Kumaşın
Pomakça
Adı

Çerga

BulunduğuYer

Balıkesir
Kocapınar Köyü

Hammaddesi

Pamuk
(Çözgü ve
Atkı)

Kumaş
Eni

30cm

Kumaş
sıklığı

Kumaşın
Kullanım
Alanı

Kumaş Örneği

9x11 sıra
Pamuk
Sofra Bezi
İpliği

Kumaşın
Pamuklu bir dokumadır. Bu dokuma da her parça (kanat) 30cm eninde yapılmıştır.
Açıklanması Dokuma 4 kanatın birleşmesiyle oluşmuştur. Kumaşın tamamının eni 120 cm, boyu
ise 160 cm dir. Çözgü ve atkı ipliği pamuktur. Kumaş yörede sofra bezi olarak
kullanılmaktadır. Dört kanattan oluşan dokumanın her bir kanadın da 6 sıra kırmızı
pamuk atkı ipliği atılmıştır. 4 sıra beyaz pamuk atkı sırası ve 4 sıra kırmızı atkı sırası
atılmıştır. Aralarda 48 sıra pamuk atkı ipliği atıldıktan sonra 4 sıra lacivert 4 sıra
beyaz 6 sıra mavi ve 4 sıra beyaz atkı ve 4 sıra mavi atkı iğliği atılarak Kumaşta
renkli atkı iplikleri ile çizgiler oluşturulmuştur.
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Tablo 3. Balıkesir Yöresi Kocapınar Köyü Geleneksel Çerga Örnekleri
Kumaş Adı

Pamuklu

Kumaşın BulunduğuYer Hammaddesi
Kumaş
Kumaş
Pomakça
sıklığı
Eni
Adı

Çerga

Dokuma

Balıkesir
Kocapınar
Köyü

Pamuk

30cm

(Çözgü ve
Atkı)

Kumaşın
kullanım
alanı

Kumaş Örneği

17x19
sıra
Pamuk Ekmek
İpliği örtüsü
(Misal)

Kumaşın
Bu dokuma da her bir kanatın eni 35 cm genişliğinde dokunmuştur. 2
Açıklanması kanatın birleşmesiyle oluşmuş bu dokuma ekmeklik olarak yapılmıştır.
Kumaşın tamamının eni 70 cm, boyu ise 64cm dir. Çözgü ve atkı ipliği
pamuktur. Ekmeklik olarak kullanılan kumaşlarda çözgü boyu
istenilen uzunlukta ayarlanır. Dokunan kumaş ekmeklik olarak
kullanılacak ölçüde ayarlandıktan sonra kesilir. Kesilen kenarlar içeri
doğru katlanır ve dikilir. 2 kanattan oluşan dokumanın her bir kanadın
da 2 sıra mavi atkı ipliği, 12 sıra beyaz pamuk ipliği, 2 sıra mavi atkı,
ipliği atılmıştır. 4 sıra bej, 12 sıra beyaz 4 sıra bej atkı atıldıktan sonra
kumaşta renkli atkı iplikleri ile çizgiler oluşturulmuştur.

Tablo 4. İzmir de Tespit Edilen Karpa Olarak Bilinen Kumaş Örneği
Kumaş Adı

Kumaşın BulunduğuYer Hammaddesi
Kumaş
Kumaş
Pomakça
sıklığı
Eni
Adı

Pamuklu

Karpa

Dokuma

(Bez)

İzmir-Merkez

Pamuk
(Çözgü ve
Atkı)

54cm

Kumaşın
kullanım
alanı

Kumaş Örneği

12x18 Baş
sıra
Pamuk Örtüsü
İpliği

Kumaşın
Karpa adı verilen bu dokuma kumaş 54 cm eninde 107 cm boyunda tek
Açıklanması kanattan oluşmaktadır. Ancak karpalar genellikle baş örtüsü olarak
kullanıldığından iki kanatın birleşmesi ile oluşturulmuştur. 2 kanatın
birleşmesiyle oluşmuş bu baş örtüsü hem tek parça hem de çift kanat
olarak baş örtüsü işlevi görmektedir. Kumaşın tamamının eni 108 cm
dir. Çözgü ve atkı ipliği pamuktur. Karpaların sağ ve sol kenarları
çözgü raporlu enli kenarları ise atkı raporludur. Enli kenarın başlangıç
kısmında 5 sıra beyaz pamuk atkı bezayağı örgü tekniği ile yapılmıştır.
Kırmızı renkli enli kenar da sırasıyla 6sıra kırmızı, 2 sıra lacivert 5 sıra
kırmızı, 2 sıra turuncu, 4 sıra kırmızı 2 sıra yeşil, 4 sıra kırmızı pamuk
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ipliği, 1 sıra beyaz, 2 sıra lacivert, 2 sıra pembe, 50 sıra kırmızı 2 sıra
turuncu, 4 sıra kırmızı, 2 sıra lacivert, 6 sıra pembe 2 sıra lacivert, 4 sıra
kırmızı, 2 sıra turuncu, 50 sıra kırmızı atkı atılmıştır. 50 sıra kırmızı
renkli pamuk ipliği ile atılan sıranın eni 2cm olarak ölçülmüştür. Daha
sonraki renkli atkı iplikleri ile atılan sıralar ise 2 sıra pembe, 2 sıra
lacivert, 5 sıra kırmızı, 2 sıra turuncu, 4 sıra kırmızı, 4 sıra beyaz 2 sıra
lacivert 9 sıra kırmızı ve 2 sıra lacivert, 4 sıra beyaz atkı, 3 sıra
kırmızı,1 sıra turuncu, 1 sıra lacivert 9 sıra kırmızı 1 sıra lacivert 1 sıra
turuncu 3 sıra kırmızı 3sıra beyaz 9 sıra kırmızı renkli pamuk ipliği ile
atkı raporlu çizgili kumaş yüzeyi oluşturulmuştur. Kumaşın çözgü
raporlu kenarında ise sırayla 3 sıra beyaz renkli pamuk çözgü ipliği ile
başlangıç kenarı yapılmış bu çözgü sırasını 4 sıra kırmızı, 2 sıra
lacivert, 3 sıra kırmızı, 4 sıra kırmızı, 2 sıra turuncu, 4 sıra kırmızı,2 sıra
lacivert, 4 sıra kırmızı, 2 sıra turuncu 4 sıra kırmızı, 2 sıra yeşil pamuk
çözgü ipiliği ile devam eden çözgü sırası 30 sıra kırmızı 2 sıra yeşil 3
sıra kırmızı, 2 sıra turuncu,3 sıra kırmızı 2 sıra lacivert,8 sıra beyaz
pamuk çözgü ipliği, 4 sıra kırmızı, 2 sıra turuncu, 2 sıra lacivert, 8 sıra
kırmızı, 2 sıra lacivert, 2 sıra turuncu 4 sıra kırmızı, 8 sıra beyaz ve son
olarak 5 sıra kırmızı çözgü ipliği ile çözgünün renk raporu
oluşturulmuştur. Kumaşın çözgü renk raporu her iki kenarında aynı
sırayla yapılmıştır.

Tablo. 5 İzmir de Tespit edilen Karpa Örneği
Kumaş
Adı

Pamuklu
Dokuma

Kumaşın
Pomakça
Adı

BulunduğuYer

Karpa

İzmir- Merkez

Hammadd Kumaş Kumaş Kumaşı
esi
Eni
sıklığı n
Kullanı Kumaş Örneği
m Alanı

Pamuk
Çözgü ve
atkı

41cm

9x11
sıra
pamuk Örtü
ipliği

Kumaşın Çözgü ve atkısında pamuk ipliği kullanılmış kumaş dokumadır. Bu
Açıklanm dokumanın eni 41cm,boyu 72cmdir. Eni dar kumaştır. Dokuma boyu
ası
istenilen uzunlukta yapılabilmektedir.41 cm enindeki kenarlarında
çizgili atkı renk rapor sırasıyla; 14 sıra beyaz pamuk atkı ipliği ile
bez ayağı örgüsü ile oluşturulmuştur. Sonraki atkı ipliklerinin sırası
7 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra lacivert, 2 sıra beyaz, 8 sıra
kırmızı, 14 sıra beyaz, 8 sıra kırmızı, 2sıra lacivert, 2 sıra sarı 21 sıra
kırmızı, 2 sıra sarı, 2 sıra lacivert 8 sıra kırmızı, 12 sıra beyaz ve 7
sıra kırmızı renkli pamuk iplikleri ile atkı raporu yapılmıştır. Her iki
endeki kenarların başlangıcı aynı atkı sırasında yapılmıştır.
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Tablo 6. İzmir’de tespit edilen Kumaş Dokuma Örneği
Kumaş
Adı

Pamuklu

Kumaşın Bulunduğu Hammaddesi
Pomakça Yer
Adı

Kapak

İzmirMerkez

Dokuma

Pamuk

Kumaş Kuma
Eni
ş
sıklığı

30cm

Çözgü ve atkı

Kumaş
ın
kullanı Kumaş Örneği
m
alanı

17x23
sıra
pamuk El
ipliği Peşkiri

Kumaşın Çözgü ve atkısında pamuk ipliği kullanılmış bir peşkir
Açıklanm dokumasıdır. Bu dokumanın eni 30 cm, boyu 54cmdir. 30 cm
ası
enindeki kenarlarında çizgili atkı renk raporu sırasıyla;
Kumaşın sol kenarında 3cm alan içerisine krem renkli atkı
ipliği ile 70 sıra atkı atılmıştır. Bezayağı örgü tekniği ile
dokunmuştur. Bu kenarda sırayla 2 sıra lacivert, 14 sıra krem,
2sıra turuncu, 16 sıra krem, 4 sıra lacivert, 2 sıra krem, 4 sıra
kırmızı, 2 sıra krem,4sıra lacivert, 12 sıra krem, 2 sıra sarı,12
sıra krem ve son olarak 2 sıra lacivert atkı atılarak, kenarlarda
renkli pamuk iplikleri ile çizgiler oluşturulmuştur.Dokumanın
diğer kenarındaki atkı
iplik sıralarında sayı farkları
bulunmaktadır.

Tablo 7. İzmir’de tespit edilen Kareli Kumaş Dokuma Örneği

Kumaş
Adı

Yünlü
Kumaş

Kumaşın Bulunduğu Hammaddesi
Pomakça
Yer
Adı

Pripasak

İzmir
Merkez

Yün
Çözgü ve atkı

Kumaş
Eni

Kumaş
sıklığı

Kumaşın
kullanım
alanı

41cm

9x11
sıra
pamuk
ipliği

Önlük
(FutaFıta)

Kumaş Örneği
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Kumaşın Kareli desenli yün kumaş tek kanat olarak incelenmiştir. Bu yünlü
Açıklanm kumaşın eni 33cm, boyu 80cm dir. Tek kanat olarak yapılan bu dar
ası
dokuma iki kanat olarak birleştirilip tek parça olarak giysilerin
önlerinde önlük şeklinde kullanılmaktadır. Bu önlüğe Pomaklar
arasında futa (pripasak) denir. Kareli kumaşın çözgü renk raporunda
sırasıyla 3 sıra kırmızı çözgü iğliği, 2 sıra pembe, 2 sıra lacivert, 8 sıra
bordo, 4 sıra sarı, 6 sıra, siyah, 4 sıra sarı, 20 sıra kırmızı, 20 sıra yeşil,
20 sıra kırmızı, 4 sıra sarı, 6 sıra siyah, 14 sıra bordo, 4 sıra pembe, 4
sıra lacivert,4 sıra pembe, renkli yün iplikleri çözgü raporu
oluşturmuştur. Kumaşın atkı sırasını 2 sıra kırmızı, 2 sıra sarı, 14 sıra
bordo, 2 sıra lacivert, 2 sıra pembe, 12 sıra bordo, 2 sıra sarı, 3 sıra
siyah,2 sıra sarı, 14 sıra kırmızı, 10 sıra yeşil renkli yün atkı iplikleri
atkı raporu yapılmıştır. Çözgü renkli rapor ile atkı renkli rapor da
kullanılan renkli yün iplikler ile kareli (ekose) yünlü kumaşlar
yapılmıştır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLAS’TA BEZ DOKUMACILIĞI
Nagehan ÖĞSÜZ1
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları
Programı Muğla-Milas / TÜRKİYE

Özet
Muğla’da Osmanlı döneminde ipekli ve pamuklu bez dokumacılığının yapıldığı, Cumhuriyet döneminde
de bu faaliyetlerin devam ettiği kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Öncelikle kendi dokuma
ihtiyaçlarını ev içi üretimle karşılamaya çalışan yöre halkı pazarlarda değiş tokuş usulüyle gıda vb.
ihtiyaçlarını karşılamak veya ailesine maddi gelir sağlamak amacıyla ayrıca çeyizlik olarak bez
dokumacılığı yapmıştır. Muğla merkez ve Yeşilyurt ipekli düven dokumaları ile Fethiye’nin Üzümlü
Beldesi ise dastar dokumaları ile ün kazanmıştır.
Muğla’ya bağlı bir ilçe olan ve halıları ile ün salan Milas’ta da ipekli ve pamuklu bez dokumacılığının
geçmişi oldukça eskidir. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Milas’ta bez dokumacılığına ilişkin fazla
kaynak bulunmamaktadır. Ancak var olan kaynaklardan, bugün 70’li yaşların üstünde olan ve geçmişte
bez dokumacılığı ile ilgisi bulunan kişilerden edinilen bilgilere göre Cumhuriyet döneminde ilçe
merkezinde ve köylerde pamuklu ve özellikle ipekli dokumacılığın yaygın olarak yapıldığı bilinmektedir.
Bu çalışmada ilçedeki bez dokumacılığının bugünkü durumu değerlendirilerek geçmişte dokuma
faaliyetlerine ailesine gelir sağlamak amacıyla başlayan ve 1940-1970 yılları arasında ipekli bez
dokumacılığı yapan Ummahan Buldan’ın dokumalarından örnekler ile 1996-98 yılları arasında ilçede
özel bir girişim olarak faaliyet gösteren ÇEMPERİ dokuma atölyesinin üretimlerinden örnekler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milas’ta bez dokumacılığı, geleneksel dokumacılık, ipekli kumaş

1.

GİRİŞ

Osmanlı Devleti döneminde Muğla’da Menteşe sancağının en önemli üretim alanlarından birini oluşturan
dokumacılık alanında pamuklu dokumalardan başka; ipekli dokumalar da yapılmakta ve bunlar basit el
tezgahlarında üretilmekteydi. Bu el tezgahları ve ürünlerinin, Muğla endüstrisinin belirlenebilen ilk izleri
olduğu kabul edilmektedir (Çolak 2002: 71). Ulaşılabilen kaynaklarda Cumhuriyetin ilk yıllarında Menteşe
sancağına bağlı yerlerin hemen tamamında aynı dokuma türlerinin yapılmakta olduğu bilgisi verilmektedir.
Ayrıca bunlardan başka önemli ölçüde Muğla ve yöresinde gerek avrupa ipliklerinden ve gerekse pamuktan
kendilerinin imal ettikleri yerli ipliklerden halkın büyük kısmının kullandığı gömlek ve don üretiminde
kullanılan beyaz ve renkli bezler, havlu, peştamal, sofra takımları, çorap ve sairenin çok miktarda dokunarak
yine Muğla ve çevresinde rağbetle tüketildiği ifade edilmektedir(Koz 2004: 80-81).
Kaynaklardan Muğla’da Osmanlı devleti döneminden itibaren ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin
ipekböcekçiliği ile uğraştığı, bu amaçla bahçelerine dut ağaçları diktikleri, kendi ihtiyaçları olan kumaşları
da kendilerinin dokudukları bilinmektedir. Kumaşlar ya pazarlarda buğday, zeytinyağı vb. gıdalarla değiş
tokuş yapılmış ya da genelde satılmayarak çeyiz olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kapalı bir
ekonomik yapıya sahip olan Muğla ve yöresinde, kendi kumaş ihtiyaçları için yaygın olarak ev içi üretim
yapıldığı gibi aileler gelirlerini arttırmak için de evde dokumacılık ve ipekböcekçiliği yapmıştır
(Çolak 2002: 73-74). Muğla bölgesi dokumaları içinde özellikle Muğla merkez ve Yeşilyurt ipekli düven
dokumaları ile Fethiye’nin Üzümlü Beldesi ise dastar dokumaları ile ün kazanmıştır.
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2.

MİLAS’TA KUMAŞ DOKUMACILIĞININ GEÇMİŞİ

Muğla’ya bağlı bir ilçe olan ve halıları ile ün salan Milas’ta ipekli ve pamuklu kumaş dokumacılığının
geçmişi ile ilgili olarak ulaşılabilen kaynaklarda Cumhuriyet öncesine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak
ilçede pamuk tarımının 18. yüzyılda yapıldığını (Akarca 1954: 93), ipekböcekçiliğinin ise 1930’lardan
itibaren geliştiğini (Taşkıran 2004:135) gösteren kaynaklar mevcuttur.
Bir bölgede dokumacılığın gelişmesinde hammadde kaynaklarının varlığı önemli bir göstergedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Milas gibi kapalı ekonomiye sahip bölgelerde halkın her türden dokuma
ihtiyacını kendi üretimleriyle karşıladığı dikkate alındığında, kumaş dokumacılığı ilçede muhtemelen
Cumhuriyet öncesinde başlamış olmalıdır. Milas’ta kumaş dokumacılığının gelişmesinde ise özellikle
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Denizli Kale Davaz’dan gelerek yerleşenlerin etkili olduğu
söylenebilir. Davaz’lıların Milas’a savaş sonrası kıtlık, yokluk gibi sebeplerle göçtükleri bir kısmının da
ticaret için gelip daha sonra buraya yerleştikleri söylenmektedir. Yapılan görüşmelerde ilçede yaşayan
Davaz’lıların özellikle fırıncılık ve dokumacılık konusunda yetenekli oldukları öğrenilmiştir.
Geçmişte babası Nazmi Sünnetçioğlu’da manifaturacı olan Ali Suat Sünnetçioğlu ve eşi Cahide
Sünnetçioğlu ile Fatma Kadın Buldan ve Necibe Buldanlı da Milas’a yerleşen Davaz’lıların çoğunun kumaş
dokumacılığı yaptığını ifade etmektedirler. Aynı bilgi aileleri Kale Davaz’dan gelmiş olan Şadiye Varışlı ve
Metin Kesici’den de alınmıştır. Ayrıca Milas’a yerleşen Davaz’lıların, daha çok peşkir, peştamal, çarşaf,
sofrabezi gibi pamuklu bez dokudukları ancak ipekli kumaşlar da dokumuş oldukları öğrenilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında dokuma tezgahlarında el bükümü iplikler yerine fabrikada bükülmüş hazır
iplikler kullanılıyordu. Savaşın getirdiği olumsuz şartlarda iplik fabrikalarının ürettiği iplikler ülke
genelindeki dokuma tezgahlarının ihtiyacını karşılayamayınca devlet iplik dağıtımını kendi üzerine almış ve
iplik almak isteyen dokumacıların kendi aralarında örgütlenerek kooperatifler kurmasını istemiştir
(Akça 2002: 179). Aynı durum kumaş satan esnaf için de geçerliydi(Tüfekçi 2009). Muğla yerel basınından,
1943 yılı itibariyle Milas’ta 70 adet el tezgahının olduğu ayrıca bu tezgahların kooperatif haline getirilerek
her ortağına birer tezgah hesabıyla kurulmuş olduğu öğenilmektedir(Akça ve Avcı 2012: 7). Sevim Milas
Dokumacılık ve Örmecilik Küçük Sanat Kooperatifi’nin Milas’ta teşkiline 16.05.1942’de izin verilmiştir.
Kooperatifin amacı ortaklarının mesleki ihtiyaçlarını teşkil eden ve her türlü iptidai maddeleri temin etmek
ve ortakları tarafından imal olunan eşyayı satmak ve bu eşyanın en elverişli bir biçimde kıymetini temin
etmek olarak belirlenmiştir(Taşkıran 2004: 151-152). Bu kooperatifin faaliyetleri hakkında başka bir bilgiye
ulaşılamamış olmakla birlikte aynı kaynaktan kooperatifin Tavas’lılar tarafından kurulmuş olduğu
öğenilmektedir. Ancak burada Tavaslı olarak geçenlerin dokumacılık konusundaki yaygın faaliyetleri bilinen
Denizli Kale Davaz’lılar olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yine bu dönemde Milas’ta dokuz manifaturacı
tarafından Manifaturacılar Birliği’nin kurulduğu öğrenilmiş(Tüfekçi 2009) Birliğin kesin kuruluş tarihi
hakkında bir bilgiye ise ulaşılamamıştır. Ali Suat Sünnetçioğlu, Necibe Buldanlı, Fatma Kadın Buldan ve
Türel Buldan’dan alınan bilgiye göre geçmişte Milas’ta kumaş dokumacılığı yapanların Birlik’ten paketle
çile halinde ve kiloyla pamuk ipliği aldığı öğrenilmiştir. Ali Suat Sünnetçioğlu bu ipliklerin iki ya da üç katlı
olarak tercih edildiğini, iki katlı ipliklerin ipekli, üç katlı ipliklerin ise pamuklu kumaşların dokunmasında
kullanıldığını söylemiştir. Manifaturacılar Birliği ayrıca devletin Nazilli, Manisa ve Kayseri gibi illerde
ürettiği kumaşları satmıştır. Devlet o dönemde bu tür birliklere kumaş tahsis ediyordu. Birlikte sadece
tahsisli mallar satılıyor, fiyatı da devlet belirliyordu (Tüfekçi 2009).
1950’li yıllarda şehir ve köy evlerinde kişisel ve yerel ihtiyaçlar için ipekböcekçiliği yapılmaya devam
etmiştir. Bu dönemde kozalardan elde edilen ipek iplikleriyle sadakor, bürümcük, güğül ve üstüne atma
(yüzüne atma) olarak bilinen kumaşlar dokunmuş, bu kumaşlardan işlemeli sedir ve sofra örtüleri, yorgan
çarşafları, gömlekler, iç çamaşırları ve çemperi denen başörtüleri yapılmıştır(Akarca 1954: 41-42). Yapılan
görüşmelerde bu yıllarda ilçede kumaş dokumacılığının yaygın olarak Hocabedrettin, Hacıilyas, Gümüşlük,
Burgaz ve Firuzpaşa Mahallelerinde yapıldığı öğrenilmiştir.
Bursa’dan getirttiği ipekböceği yumurtalarını köyleri dolaşarak satan Muzaffer Evran ile 2011 yılında bir
görüşme yapılmıştır. 2011’de 80’li yaşlarda olan Muzaffer Evran, kendisiyle yapılan görüşmede 20-30 yıl
öncesine kadar bu işi devam ettirdiğini söylemiştir. Muzaffer Evran’dan geçmişte ipekböceği yumurtası
sattığı köyler arasında Kırcağız, Çomakdağ Kızılağaç, Ketendere, İkiztaş, Türbe köyleri, Kapıkırı, Söğütçük,
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Çamköy ve Ulaş köylerinin olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca yine 2011’de köy muhtarları ile yapılan
görüşmelerde 60’lı 70’li yıllarda Çomakdağ Kızılağaç, Ketendere, İkiztaş, Türbe köyleri, Kayabaşı, Köşk,
Türkevleri, Ören, Pinar, Dereköy, Çakıralan, Karacaağaç, Çiftlik, Kuzyaka, Alaçam ve Ağaçlıhöyük
köylerinde ipekli kumaş dokumacılığının yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada ilk olarak 1940-1970 yılları arasında Milas’ta daha çok ipekli kumaş dokumacılığı yapmış olan
Ummahan Buldan’ın dokuduğu kumaşlardan tespit edilen örnekler incelenmiştir. Bu örnekler dışında
kendisinin de dokuduğunu bildiğimiz ancak örneğine ulaşamadığımız iki kumaş çeşidine ait örnek daha
incelenmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kumaşlar dokumacılık faaliyetlerinin Ummahan Buldan’dan
daha eski olduğu öğrenilen Feriştah İşli ve Fatma Türel’in dokumuş olduğu kumaş örnekleridir. İncelenen bu
kumaşlar Milas’ta dokunan eski kumaş örnekleri olarak Tablo 1’de verilmiştir.
Ummahan Buldan (R 00.03.1331-18.01.2001) 1915 yılında Milas’a bağlı Kazıklı köyünde doğmuştur. 1933
yılında 18 yaşındayken Mutaf Ali Buldan’la evlenerek Milas’a gelin olarak gelmiştir. Çocuklarından alınan
bilgiye göre Ummahan Buldan dokuma işini evlendikten sonra mahallede kumaş dokumacılığı yapan
kadınlardan öğrenmiştir. Ailesine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu işi yapmaya karar veren
Ummahan Buldan, 1940’ların başında başladığı kumaş dokumacılığına 1970 yılına dek devam etmiştir.
Dokumaya başladığı tarihlerden itibaren daha çok ipekli kumaşlar dokuyan Ummahan Buldan aynı yıllarda
kendi ihtiyacı için ipekböceği yetiştiriciliği de yapmıştır. Yapılan görüşmelerde alınan bilgilere göre eskiden
Milas’ta kozadan ipek çeken, ipek büken ve dokuma yapan kişiler varmış ancak herkes her işi bilmezmiş.
Toplanan kozalar ipek çeken kadınlara götürülür, çekilen ipek çile halinde eve getirilirmiş. Ummahan
Buldan ipekten iplik eğirme ve çözgü hazırlama işlerini de kendisi yapmıştır. Çocuklarından evdeki dokuma
tezgahının iki pedallı kamçılı dokuma tezgahı olduğu ve ilçedeki bir marangoza yaptırıldığı öğrenilmiştir. Bu
dönemde dokuma ücreti karşılığında köyden ve şehirden kendi ihtiyaçları ya da kızlarının çeyizleri için
çıkınla ipek ipliği getirenlerin çemperilik, çarşaflık, gömleklik gibi taleplerine göre dokuma yapılırmış.
Ummahan Buldan’ın gelen dokuma siparişleri dışında çarşı esnafından, Birlikten paketle çile(teğet) halinde
ve kiloyla aldığı pamuk ipliği ve kendi ürettiği ipek iplikleriyle çeşitli kumaşlar dokuduğu da bilinmektedir.
Bu kumaşların; keselik bez, kırmızı beyaz çizgili ya da siyah beyaz çizgili desenli peştamal, sadakor (erkek
ceket, erkek pantolon ve kadın elbiselik), üstüne atma ya da yüzüne atma (çarşaflık), bürümcük (iç
gömleklik, çemperilik), pembezar ve bürgülük olduğu öğrenilmiştir. Yazın kışlık erzağını hazırlamak için
gittiği köyüne bu dokumalardan özellikle peştamal, keselik bez ve iç gömleklik kumaşlardan da götürmüş ve
ihtiyacı olanlara satmıştır. Fatma Kadın Buldan 40’lı yıllarda bazı Davaz’lı dokumacı kadınların
hazırladıkları çözgüleri zamanında yetiştirebilmek için Ummahan Buldan’a vererek dokuttuklarını da
anlatmıştır. Fatma Kadın Buldan ve Necibe Buldanlı 1940’lı yıllarda çevre mahallelerinde kumaş
dokumacılığı yapanların çok olduğunu hemen her evde dokuma yapan birinin bulunduğunu ifade
etmektedirler.
Ummahan Buldan’ın dokuduğu kumaşlardan elimizde biri üç, diğeri iki parça halinde 6 örnek
bulunmaktadır. Bu örneklerin beş parçasına torunu Ayşen Güçlü tarafından makine nakışı uygulanmıştır.
(Şekil 1,2) İncelenen bu kumaşlar çizgili desenli çarşaflık, küçük kareli desenli bürgülük, pembezar ve büyük
kareli desenli üstüne atma çarşaflık kumaş örnekleridir. Tablo 1’de bu kumaşların tespit edilen bazı
özellikleri verilmiştir.
Ummahan Buldan’ın dokuduğu kumaşlar dışında incelenen diğer iki kumaştan ilki bürümcük örneğidir
(Şekil 3). Bu kumaş Feriştah İşli tarafından dokunmuştur. Necibe Buldanlı’nın verdiği bilgilerden halası
Feriştah İşli’nin dokuma tezgahının iki pedallı çekmeli yüksek bir tezgah olduğu, uzun yıllar kumaş
dokuduğu ve 1955 yılında 72 yaşında ölümünden yaklaşık on yıl önce dokumayı bıraktığı öğrenilmiştir.
İkinci kumaş örneği ise 1910 doğumlu Fatma Türel (R 1326-06.03.2000) tarafından dokunan
sadakordur(Şekil 4). Şadiye Varışlı’nın verdiği bilgiye göre annesi Fatma Türel Denizli Kale Davaz’dan
evlenerek Milas’a gelmiş kendi annesinden Davaz’da öğrendiği kumaş dokumacılığını Milas’ta devam
ettirmiştir. Fatma Türel’in dokuma tezgahının iki pedallı kamçılı tezgah olduğu da gelini Nedime Türel’den
öğrenilmiştir.
Bu araştırma sürecinde yapılan görüşmeler ve tespit edilen kumaşların incelenmesi sonucunda Milas’ta
geçmişte dokunmuş olduğu belirlenen kumaşların özellikleri hakkında ortaya çıkan bazı detaylar da
değerlendirilmiştir. Bu detaylar ulaşılabilen kaynaklardaki tanımlarla da karşılaştırılmıştır. Bu kumaş
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çeşitleri ve ürünler arasında sadakor, pembezar, üstüne atma(yüzüne atma), bürümcük ve güğül gibi
kumaşların yanı sıra küçük kareli desenli bürgülük(merzelik, üstlüklük), kırmızı beyaz çizgili ya da siyah
beyaz çizgili desenli peştamal ve çizgili desenli çarşaflık kumaşlar yer almaktadır.
Sadakor: Ulaşılabilen kaynaklarda sadakor Bursa’da dokunmuş bir kumaş olarak geçmektedir
(Özen 1981: 331). Milas’ta, yapılan görüşmelerde sadakor, pişmiş (ağartılmış) ipek ipliğiyle dokunan sık ve
kalınca bir kumaş olarak tanımlanmıştır. Sadakorun çözgü ipliği de atkı ipliği de ipektir. Kozadan çekilen
ham ipeğin çözgü için tek kat atkı için iki kat hazırlandığı söylenmiştir. Örnek kumaş üzerinde yapılan
incelemede de bu bilgi tespit edilmiştir. Ayrıca ipliklerin çile halinde kaynatılarak pişirildiği, pişirme
(ağartma) işleminin, ipek kozadan çekildikten sonra çile halinde sarılan ipeğin rendelenmiş zeytinyağı
sabunu ile kül durusu suda (daha önceden külle kaynatılmış ve süzülmüş suda) kaynatılarak yapıldığı ve bu
işlemin birkaç kez tekrarlandığı ifade edilmiştir. Fatma Türel tarafından dokunmuş olan sadakor kumaş
örneği Tablo 1’de 8 nolu örnek olarak incelenmiştir.
Pembezar: Çözgüsü pamuk ipliği ile çok bükümlü ipek iplik, atkısı sadece çok bükümlü ipek iplik olan bir
çeşit ince gömleklik bezin adı( Özen 1981: 329). Kaynaklardan Ödemiş’te gerçek pembezarın hem çözgü
ipliğinin hem de atkı ipliğinin ipek olduğu öğrenilmektedir. Bezayağı örgüde dokunan bu kumaşın ipek ipliği
çok bükümlü olduğu için bürümcük gibi göründüğü de ifade edilmektedir. Ayrıca günümüzde çözgüsü
pamuk, atkısı bükümlü ipek olan örneklerin de dokunduğu, erkekler için dokunanların düz, kadınlar için
dokunanların ise ön ve arka kısımlarında iki yanda kırmızı, mavi ve turuncu çizgiler taşıdığı
öğrenilmektedir(Önlü 2010: 49-50). Milas’ta eskiden dokunan pembezar, çözgüsü ve atkısı tamamen ipekli
kumaşlar olarak tanınmaktadır. Ayrıca bu kumaşlar boyuna dört parmak kalınlığında çizgileri olan zar gibi
ince (çok ince) ipekli kumaşlar olarak bilinmektedir. Ummahan Buldan tarafından dokunmuş olan ve
pembezar olduğu söylenen kumaş örneğinin de hem çözgü ipliği hem de atkı ipliği ipektir. Tablo 1’deki 5
nolu örnekte tanıtılan bu ipekli kumaşın deseni boyuna bir kalın ve yanlarında ince çizgilerden oluşmaktadır.
Kendisinin dokuduğu ilk pembezar örneği olduğu söylenmiştir. Çözgüsünde pişmiş ipek ve el bükümü ham
ipek, atkısında ise el bükümü ham ipek kullanılmıştır.
Üstüne atma (yüzüne atma): Çözgüsü pamuk ipliği atkısı tamamen ipek ipliği ile dokunan
kumaşlardır(Özen 1981: 339). Yapılan görüşmelerde bu kumaşın adının ipek ipliğinin sadece atkıda
kullanılmasından dolayı “üstüne atma” olduğu ifade edilmiştir. Bunların aslının düz olduğu ancak çizgili ya
da kareli desenli olanlarının da dokunduğu söylenmektedir. Ummahan Buldan tarafından dokunan büyük
kareli desenli üstüne atma kumaş örneği Tablo 1’de 2 nolu örnek olarak incelenmiştir. Bu kumaşın
çözgüsünde tek kat pamuk ipliği ve iki katlı pamuk ipliği atkısında ise iki katlı pamuk ipliği ve el bükümü
ham ipek ipliği kullanılmıştır.
Bürümcük: Bugün tamamen pamuklu olarak da dokunan, eskiden ise çözgü ve atkısı ipek olan bu dokuma,
düz olarak dokunduğunda ham ipek kullanılırdı. Bezayağı örgü ve kıvrak iplikle dokunanları olduğu gibi
krep örgü kullanılanları da vardır(Atalayer 1993: 60). Feriştah İşli tarafından dokunmuş olan bürümcük
Tablo 1’de 7 nolu örnekte ve Çemperi Dokuma Atölyesi üretimi olan bürümcük örnekleri Tablo 2’de 3, 4 ve
5 nolu örneklerde incelenmiştir. 3 nolu örnekte çözgü ipliği de atkı ipliği de el bükümü çok bükümlü ham
ipektir ve eskiden çemperide daha çok bu çeşidi kullanılmıştır.
Güğül kumaşı: Kozadan ipek çekiminde kaynayan suya atılan kozalardan bir çalı yardımıyla bulunan uçlar
çekilir ve çıkrıkla sarılarak ipek ipliği elde edilir. Kozadan ipek çekimi bittikten sonra kazanın dibinde kalan
kozanın son kısmına “güğül” denmektedir. Güğül ipeği düzgünsüz ve zayıftır(Atalayer 2006: 247-248).
Aynı tanımlama Fatma Kadın Buldan’la yapılan görüşmede de alınmıştır. Milas’ta bu ipeklerin de çekilip
eğrildiği, güğül ipeğinden elde edilen iplikle dokunan kumaşların da güğül dokuması olarak adlandırıldığı
söylenmiştir. Ayrıca bu kumaşların görünümlerinin de zayıf ve düzgünsüz olduğu ifade edilmiştir. Yapılan
araştırmada dokunmuş bir güğül örneğine rastlanmamıştır.
Çarşaflık kumaş: Boyuna çizgili desenli ipekli kumaşlardır. Çözgüsünde pamuk ipliği ve ipek ipliği
atkısında ise ipek ipliği kullanılmıştır. Dokunan bu kumaşların Milas’ta pembezar olarak bilinen ipekli
kumaşın pamuk iplik kullanılmış bir çeşidi olduğu söylenebilir. Kullanılan pamuk ipliklerinin eski
örneklerde iki katlı yeni örneklerde ise üç katlı olduğu tespit edilmiştir. Ummahan Buldan tarafından
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dokunan çizgili desenli ipekli kumaş Tablo’1 de 1 ve 4 nolu örneklerde, Çemperi Dokuma Atölyesi üretimi
çizgili desenli kumaş Tablo’2 de 2 nolu örnekte incelenmiştir.
Bürgülük (merzelik, üstlüklük): Küçük kareli desenli ince bir kumaştır. Eski örneklerde de yeni örneklerde
de çözgü ve atkıda çizgilerde pamuk ipliği zeminde ise ipek ipliği kullanılmıştır. Eski kumaş örneklerinde iki
katlı pamuk ipliği yeni örneklerde ise üç katlı pamuk ipliği kullanıldığı tespit edilmiştir. Ummahan Buldan
tarafından dokunan bürgülük kumaş örnekleri Tablo 1’de 3 ve 6 nolu örnekler olarak Çemperi Dokuma
Atölyesi üretimi olan örnek ise Tablo 2’de 1 nolu örnek olarak incelenmiştir.
Peştemal: Siyah beyaz çizgili ya da kırmızı beyaz çizgili desenli, ipekli ya da pamuklu, eskiden kadınların
dışarı çıkarken başörtüsü olarak kullandığı kumaşlardır. Denizli Buldan’ın geleneksel ipekli kumaşları
arasında da Milas peştemalı olarak bilinen Milas başörtüsü yer almaktadır(Atalayer 2006: 254). Fatma Kadın
Buldan’ın verdiği bilgiye göre Milas’ta dokunmuş ipekli ve pamuklu peştamal örnekleri vardır. Ummahan
Buldan’ın geçmişte peştamal dokuduğu da bilinmekle birlikte elimizde bir örnek bulunmamaktadır.

3.

MİLAS’TA KUMAŞ DOKUMACILIĞININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Bugün Milas ilçe merkezinde ipekli ve pamuklu kumaş dokumacılığı ile uğraşan kimse bulunmamaktadır.
Ancak evlerde Milas’ta dokunmuş olan eski ipekli kumaş örnekleri vardır. Bu eski örnekler anneden kıza
çeyizlik olarak geçerek ve günümüz kullanımına uyarlanarak nevresim takımı, yatak örtüsü, masa ve sehpa
örtüsü gibi çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilmektedir.
1996 yılında Milas Kültür Merkezi Müdürü Osman Koca tarafından yapılan bir araştırmaya göre Milas ve
köylerinde 217 mekikli dokuma tezgahı ve bu tezgahlarda kilim, bürümcük, bez yolluk dokuyan 282 kişi
tespit edilmiştir. Aynı araştırmada ipekli kumaş dokumacılığı yapılan köyler arasında Alaçam, Çakıralan,
Dereköy, Kuzyaka, Pinar ve Çomakdağ Kızılağaç köyleri yer almaktadır( MTO 1997: 11-12).
Köy muhtarlarından alınan bilgiye göre bugün Milas’a bağlı Çomakdağ Kızılağaç ve İkiztaş gibi birkaç
köyde ipekböcekçiliğinin yapıldığı bilinmektedir. Bu köylerden Çomakdağ Kızılağaç ile Alaçam ve Kuzyaka
gibi bazı köylerde ve sayılı tezgahta halen ipekli kumaş dokumacılığı devam ettirilmektedir. Bu köylerdeki
kumaş dokumacılığına ilişkin daha önce yapılan araştırmalara göre bugün dokunan kumaşlar daha çok
bürümcük (çemperilik, gömleklik), çizgili desenli (çarşaflık) ve küçük kareli (bürgülük)desenli
kumaşlardır(Sevinç 2006: 117; Öğsüz 2008: 248). Büyük kareli (çarşaflık) desenli kumaşların Çomakdağ
Kızılağaç köyünde dokunduğu da (Sevinç 2006: 117) bilinmekle birlikte yeni dokunmuş bir örneği ile
karşılaşılmamıştır. Alaçam ve Kuzyaka gibi birkaç köyde bugün daha çok kişisel ihtiyaçlar ve çeyizlik için
ipekli kumaş dokunmakla birlikte ipliğini götürenlere dokuma yapılabilmektedir.
90’lı yıllarda köylerde oldukça azalmış olan ipekli kumaş dokumacılığı konusunda 1996-1998 yılları
arasında Seyhun Melda Haktanır’ın faaliyetleri olmuştur. Aslen Elazığ doğumlu olan Seyhun Melda
Haktanır 39 yıldır Milas’ta yaşamaktadır. Asıl mesleği anestezi teknisyenliği olan Melda Hanım sosyal
sorumluluk konusunda duyarlı ve girişimci bir kimliğe sahiptir. Özellikle eğitim ve kadının çalışma hayatına
katılımının arttırılması konusunda faaliyetlerde bulunmuştur. Eğitim konusundaki faaliyetlerine açtığı özel
okulda Kurucu Başkan sıfatıyla devam etmektedir. Kendisiyle yapılan görüşmede; eski yok olmaya yüz
tutmuş sanatlara ve bunların yeniden canlandırılmasına duyduğu ilgi ve kadının çalışma hayatına katılımını
arttırmak amacıyla özellikle yörede giderek azalmakta olan ipekli kumaş dokumacılığı konsunda çalışmaya
karar verdiği öğrenilmiştir. Bu amaçla önce Alaçam, Kuzyaka, Dereköy ve Yakaköy gibi köylerde kozadan
mamul kumaşa kadar tüm aşamaları takip ederek ipekli kumaş dokutmuştur. Bu süreçte atölye kurmaya karar
verdiğini ifade eden Seyhun Melda Haktanır, 1996 yılında Milas-Bodrum karayolu üzerinde sahibi olduğu
köy evine Çemperi Dokuma Atölyesi’ni kurduğunu ifade etmiştir. Seyhun Melda Haktanır’dan atölye ile
ilgili ayrıca şu bilgiler de alınmıştır. Atölye’ye Kuzyaka ve Dereköy’den alınan ve marangoza bakımı
yaptırılan üç çekmeli dokuma tezgahı kurulmuştur. Bu tezgahlar ip gücülü ahşap taraklı tezgahlardır. Daha
sonra bu tezgahlara Denizli Kale Tavas’dan alınan üç kamçılı dokuma tezgahı daha eklenmiştir. Bu üç
dokuma tezgahı pamuklu kumaşların dokunması için kullanılmıştır. Çemperi Dokuma Atölyesi’nde Yakaköy
ve Kuzyaka’dan getirilen üç kadın dokumacı çalışmıştır. Kumaşlarda kullanılan pamuk ipliği, Denizli
Kale’deki iplik pazarına gidilerek oradan alınmıştır. Köylerden ipek kozası satın alınmış, ipek çekimi ve
bükümü de yine bu köylerdeki kadınlara yaptırılmıştır. Çözgü çekme işi Kuzyaka köyünde dokuma ise
138
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

atölyede yapılmış ayrıca bu köylerde aktif olarak üç dokuma tezgahında daha dokuma yaptırılmıştır. Melda
Hanım, Çemperi Dokuma Atölyesi’nde üretilen kumaşların eninin 35 cm’le 60 cm arasında değiştiğini
söylemiştir. Çoğunlukla 35 cm ende dokuduklarını, 70 cm ende dokumayı denediklerini ancak kumaşın bel
verdiğini bu yüzden başarılı olunamadığını aktarmıştır. Ayrıca dokunan kumaş çeşitlerinin daha çok
bürümcük, küçük kareli desenli ve çizgili desenli ipekli kumaşlar olduğunu ancak pamuklu kumaşlar da
dokuduklarını söylemiştir. Dokunan bu kumaşlardan perde, çarşaf, nevresim takımı, elbise, bluz, gömlek,
şort gibi giyim ve ev tekstilleri de üretilmiştir(Şekil 5,6). Konfeksiyon işini kendisinin de yaptığını ancak
Milas’ta anlaştığı bir terziye de yaptırdığını ifade etmiştir. Atölyedeki üretimler tur şirketlerinin atölye
ziyaretlerinde turist gruplarına, atölyenin Bodrum yolu üzerinde olması sebebiyle bu güzergahtan geçenlere
ve iç piyasada ulaşılabilen müşterilere pazarlanmıştır. Seyhun Melda Haktanır o dönem kendisinin Beymen
ile de irtibat kurduğunu ve bir miktar kumaş sattığını ancak atölyeyi kapatmak zorunda kalınca
çalışamadıklarını aktarmıştır. Ayrıca atölye faaliyetleri sırasında bu köylerdeki ipekli dokumacılığın
hareketlendiğini de ifade etmektedir. Üzücü bir durumdur ki atölye düzeni yeni kurulmuşken 1998 yılında
özel sebeplerden dolayı kapatılmak zorunda kalınmıştır. Atölye kapatıldıktan sonra tezgahlar yine dokuma
yapan, bilen kişilere verilmiştir. Seyhun Melda Haktanır elinde bulunan kumaşlardan incelenmek üzere 5
örnek vermiştir. Bu örnekler incelenerek tespit edilen özellikler Tablo 2’de sunulmuştur.

4.

SONUÇ

Milas’ta kumaş dokumacılığı Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren gelişim göstermiştir. Bu gelişmede
Denizli Kale Davaz’dan ilçeye göç eden Davaz’lı dokumacıların önemli bir rolü olduğu söylenebilir. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında kumaş dokumacılığının kazanç getiren bir meslek olması da bu gelişime katkı
sağlamıştır. Ancak 1950’li yıllarda köylerde de yaygınlaşan kumaş dokumacılığı zamanla hızını
kaybetmiştir. Giderek azalan ipekli kumaş dokumacılığının ilçe merkezinde sona erdiği, köylerde ise bugün
yok olmaya yüz tuttuğu gözlenmektedir.
Kumaş dokumacılığının devam ettirilmesinde hammadde temini önemli bir konudur. Milas’ta Çomakdağ
Kızılağaç ve İkiztaş köyleri dışında bugün bilinen bir ipekböcekçiliği faaliyeti bulunmamaktadır. İpekli
kumaş dokumacılığının ise bu köylerden Çomakdağ Kızılağaç ile Alaçam ve Kuzyaka gibi birkaç köyde ve
sayılı tezgahta devam ettiği bilinmektedir. Bu tezgahlarda daha çok bürümcük, çizgili ve küçük kareli desenli
ipekli kumaşlar dokunmaktadır. Sadakor, pembezar, güğül ve yüzüne atma gibi ipekli kumaşlar ile tamamı
pamuklu kumaşların ise artık dokunmadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada geçmişte Milas’ta dokunmuş 8 ipekli kumaş örneği ile Çemperi Dokuma Atölyesi üretimi olan
5 ipekli kumaş örneği incelenmiştir. İncelenen kumaşların iplik numaraları tespit edilememiş bu açıdan bir
eksiklik ortaya çıkmıştır. Eski kumaş örneklerinde kullanılan pamuk ipliğinin tek katlı ya da iki katlı olduğu,
Çemperi Dokuma Atölyesi üretimi ipekli kumaş örneklerinde kullanılan pamuk ipliklerinin ise üç katlı
olduğu tespit edilmiştir. Eski örneklerin kumaş enlerinin 37 ile 67 cm arasında, Çemperi Dokuma Atölyesi
üretimi kumaşların enlerinin ise 38 ile 55 cm arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eski ve yeni örneklerde
çizgili ve kareli desenli kumaşların bazı çözgü ve atkı rapor tekrarlarında sayıların tutmadığı tespit edilmiştir.
Eski bürümcük kumaş örneğinin kendinden büklümlü yapısı Çemperi Dokuma Atölyesi üretimi bürümcük
kumaşların büklümlü yapısına göre daha belirgindir. 1996-98 yılları arasında faailyet gösteren Çemperi
Dokuma Atölyesi bu bölgede ipekli kumaş dokumacılığında bir hareketlenme sağlamış ancak atölyenin
kapatılmasıyla bu hareketlenme de sona ermiştir.
İlçede dokunduğu tespit edilen kumaş çeşitleri ve bu kumaşların özellikleri ile ilgili araştırma çalışmalarının
devam etmesi Milas’taki kumaş dokumacılığına ilişkin bir bellek oluşturulması açısından önem taşımaktadır.
Bu konuda yapılacak projelerle daha detaylı incelemeler yapılabileceği de düşünülmektedir.
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Şekil 1: Ummahan Buldan dokuması çizgili desenli

Şekil 2: Ummahan Buldan dokuması küçük

ipekli kumaş örtü.

kareli desenli ipekli kumaş örtü.

Şekil 3: Feriştah İşli dokuması bürümcük kumaş

Şekil 4: Fatma Türel dokuması sadakor

bluz.

kumaş.

Şekil 5: Çemperi Dokuma Atölyesi’nde üretilen

Şekil

küçük kareli desenli kumaş perde.

üretilen bürümcük kumaş bluz.

6:

Çemperi

Dokuma

Atölyesi’nde
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Tablo 1: Milas’ta Dokunmuş Eski İpekli Kumaş Örnekleri
Sıra
no

Örnek kumaş

1

Sıra
no

Kumaş
adı

Ummahan
Buldan

Çizgili
desenli
çarşaflık

Ebat(cm)

Kumaş
eni (cm)

173x216
42
4 en (kanat)

Sıklık

23x20

Çözgü
iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 2
katlı pamuk
S büküm

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek

Açıklama

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 4 pamuk 4 ipek 4 pamuk 4 ipek 4 pamuk 4 ipek 56 pamuk 4 ipek 4
pamuk 4 ipek 4 pamuk 4 ipek 4 pamuk 150 ipek
- Özellikle en geniş çizgiyi oluşturan çözgü raporu tekrarlarında farklı iplik sayısı
olduğu tespit edilmiştir.
–Bu kumaştan iki çarşaf yapılmış ve kullanılmıştır.

Örnek kumaş

Dokumacı
adı

2

Sıra
no

Dokumacı
adı

Ummahan
Buldan

Kumaş adı Ebat(cm) Kumaş
eni (cm)
182x240
Büyük kareli
4 en
desenli
(kanat )
üstüne atma
ya da yüzüne
atma
çarşaflık

45

Sıklık

22x18

Çözgü
iplik
özellikleri
Tek kat
pamuk S
büküm, 2
katlı pamuk
S büküm

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 2
katlı pamuk
S büküm

Açıklama

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 6 çift kat pamuk 6 tek kat pamuk 6 çift kat pamuk 6 tek kat pamuk 6 çift
kat pamuk 76 tek kat pamuk 30 çift kat pamuk 6 tek kat pamuk 30 çift kat pamuk 76
çift kat pamuk
atkı raporu: 6 çift kat pamuk 6 ipek 6 çift kat pamuk 6 ipek 6 çift kat pamuk 78 ipek
20 çift kat pamuk 6 ipek 20 çift kat pamuk 78 ipek
- Çözgü ve atkı raporu tekrarlarında özellikle bazı geniş çizgilerde iplik sayılarının
farklı olduğu tespit edilmiştir.
- Bu kumaş çarşaf olarak kullanılmıştır.

Örnek kumaş

Dokumacı
adı

3

Ummahan
Buldan

Açıklama

Kumaş
adı

Ebat(cm)

Küçük
100x190
kareli
2 en
desenli
(kanat)
bürgülük,
merzelik ya
da üstlüklük

Kumaş
eni (cm)

Sıklık

50

21x18

Çözgü
iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 2
katlı pamuk
S büküm

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 2
katlı pamuk
S büküm

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu : 4 pamuk 10 ipek
atkı raporu : 3 pamuk 12 ipek
- Bürgü olarak kullanılan kumaşın kesik çözgü uçlarına elde bükme saçak yapılmıştır.

143
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Sıra
no

Örnek kumaş

4

Açıklama

Sıra
no

Örnek kumaş

5

Açıklama

Örnek kumaş

6

Açıklama

Sıra
no
7

Örnek kumaş

Dokumacı
adı

Kumaş
adı

Ummahan
Buldan

Çizgili
desenli
çarşaflık

Ebat(cm)

Kumaş
eni (cm)

Sıklık

45x72

45

21x19

Çözgü
iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 2
katlı pamuk
S büküm

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 4 pamuk 6 ipek 4 pamuk 6 ipek 20 pamuk 6 ipek 4 pamuk 6 ipek 4
pamuk 84 ipek
- Bazı çözgü rapor tekrarlarında iplik sayılarının tutmadığı tespit edilmiştir.
–Ayşen Güçlü tarafından makine nakışı uygulanan kumaş sehpa örtüsü olarak
kullanılmaktadır. Uçlarına iğne oyası uygulanmıştır.
Dokumacı Kumaş
Ebat(cm) Kumaş Sıklık Çözgü
Atkı iplik
adı
adı
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Ummahan Çizgili
88x100
44
18x20 El bükümü El bükümü
Buldan
desenli
ham ipek,
ham ipek
Pembezar
pişmiş ipek

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 4 pişmiş ipek 6 ipek 4 pişmiş ipek 6 ipek 37 pişmiş ipek 6 ipek 4
pişmiş ipek 6 ipek 4 pişmiş ipek 56 ipek
- Ayşen Güçlü tarafindan makine nakışı uygulanan kumaş masa örtüsü olarak
kullanılmaktadır. Uçlarına iğne oyası yapılmıştır.
–Ummahan Buldan tarafından dokunan ilk pembezar örneği olduğu söylenmiştir.
Oldukça ince yapılı bir kumaştır.
Dokumacı Kumaş
Ebat(cm) Kumaş Sıklık Çözgü
Atkı iplik
adı
adı
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Ummahan Küçük
100x42
50
21x20 El bükümü El bükümü
Buldan
kareli
136x48
ham ipek, 2 ham ipek, 2
desenli
136x48
katlı pamuk katlı pamuk
bürgülük,
üç parça
S büküm
S büküm
merzelik,
üstlüklük
örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 4 pamuk 10 ipek
atkı raporu: 3 pamuk 10 ipek
-Bu kumaş üçe bölünerek Ayşen Güçlü tarafından makine nakışı uygulanmıştır. Masa
sehpa örtüsü olarak kullanılmaktadır. Uçlarına iğne oyası yapılmıştır.
Dokumacı Kumaş
Ebat(cm) Kumaş Sıklık Çözgü
Atkı iplik
adı
adı
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Feriştah İşli Bürümcük 34
27x24 El bükümü El bükümü
çemperilik,
ham ipek
çok
iç gömleklik
bükümlü
ham ipek
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Açıklama

Sıra
no
8

örgü: Bezayağı 1/1
- çemperiden bozularak Fatma Buldan tarafından 1990’larda bluz olarak dikilmiştir.
–Yakasında dantel yaka, etek uçlarına ipek ipliğinden yapılmış toka denen saçaklar
dikilidir.
Örnek kumaş Dokumacı Kumaş
Ebat(cm) Kumaş Sıklık Çözgü
Atkı iplik
adı
adı
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Fatma
Sadakor
67x300
67
21x24 tek kat
2 kat
Türel
elbiselik,
pişmiş ipek pişmiş ipek
ceketlik,
pantolonluk,
eteklik
Açıklama

örgü: Bezayağı 1/1

Tablo 2: Çemperi Dokuma Atölyesi Üretimi Kumaş Örnekleri
Sıra
no

Örnek kumaş

1

Açıklama

Sıra
no

Örnek kumaş

2

Açıklama
Sıra
no

Örnek kumaş

3

Açıklama

Kumaş adı

Ebat(cm)

Kumaş
eni (cm)

Sıklık

Küçük kareli
desenli perde

103x145
iki en
(kanat)

50

16x12

Çözgü
iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek,
3 katlı
pamuk S
büküm

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek, 3
katlı pamuk
S büküm

örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu: 3 pamuk 10 ipek
atkı raporu: 3 pamuk 8 ipek
- Atkı ve çözgü raporlarının bazı tekrarlarında farklı iplik sayıları olduğu tespit
edilmiştir.
Kumaş adı Ebat(cm) Kumaş
Sıklık
Çözgü
Atkı iplik
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Çizgili
1 top
53
16x12
El bükümü El bükümü
desenli
ham ipek,
ham ipek
çarşaflık,
3 katlı
perdelik
pamuk S
büküm
örgü: Bezayağı 1/1
çözgü raporu : 7 pamuk 6 ipek 28 pamuk 6 ipek 7 pamuk 78 ipek
- Çözgü raporunda bazı tekrarlarda farkılı iplik sayıları olduğu tespit edilmiştir.
Kumaş adı Ebat(cm) Kumaş
Sıklık
Çözgü
Atkı iplik
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Bürümcük
1 top
55
20x12
El bükümü
El bükümü
çemperilik,
çok bükümlü çok bükümlü
bluzluk
ham ipek
ham ipek

örgü: Bezayağı 1/1
- Hem çözgüde hem de atkıda çok bükümlü ipek ipliği kullanılmıştır.
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Sıra
no

Örnek kumaş

4

Açıklama

Sıra
no

Örnek kumaş

5

Açıklama

Kumaş adı

Ebat(cm)

Kumaş
eni (cm)

Sıklık

Bürümcük
bluzluk,
gömleklik,
elbiselik

55x305

55

21x14

Çözgü
iplik
özellikleri
El bükümü
ham ipek

Atkı iplik
özellikleri
El bükümü
çok bükümlü
ham ipek

Örgü: Bezayağı 1/1
- Çözgüde normal bükümlü atkıda ise çok bükümlü ipek ipliği kullanılmıştır.
- Eski bürümcük örneğinde kendinden büklümlü olan kumaş yapısı oldukça
belirgindir. Bu örnekte daha az büklümlü bir kumaş yapısı görülmektedir.
Kumaş adı Ebat(cm) Kumaş
Sıklık
Çözgü
Atkı iplik
eni (cm)
iplik
özellikleri
özellikleri
Bürümcük
1 top
38
22x16
El bükümü El bükümü
bluzluk,
ham ipek
çok bükümlü
gömleklik,
ham ipek
elbiselik
örgü: Bezayağı 1/1
- Çözgüde normal bükümlü atkıda ise çok bükümlü ipek ipliği kullanılmıştır.
- Eski bürümcük örneğinde kendinden büklümlü olan kumaş yapısı oldukça
belirgindir. Bu örnekte daha az büklümlü bir kumaş yapısı görülmektedir.
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ARAPGİR MANUSA DOKUMALARI
Sultan ERDOĞAN1
Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı, İstanbul, TÜRKİYE

1

Özet
Türk tekstil tarihi içerisinde yok olmuş olan dokumacılıklardan biri de Arapgir Manusa kumaşıdır.
Malatya’nın ilçelerinden biri olan Arapgir de Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen belgelerde
dokumacılığın ve ticaretinin çok eski tarihlere kadar gittiğini öğrenmekteyiz. Arapgir’in ticaret yolları
üzerinde olması nedeniyle 1950’li yıllara kadar Manusa kumaşının dokumasının ve ticaretinin yapıldığı
görmekteyiz.
Manusa; Latince “el” anlamındaki “Manus” sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Jakarlı dokumalar, İpekli
dokumalar, baskı yapılan düz dokumalar olmak üzere üç grupta toplanabilir. Desen olarak bitkisel motifler,
çok az olsa da geometrik motifler ile kalın ve ince bantlar halinde çizgisel motifler de kullanılmıştır. Kemha,
Arap Dudağı, Kırmızı Çiçekli, Lacivert Çiçekli, Simsimi, Dimi, Kareli, Yılan Eğrisi, Sandıklı, Kuş Gözü, Muş
Çiçek, Badem, Dal Çiçek, Altı Parmak, Peş Parmak, Top Çiçek, Üç Çiçek, Tabura Çiçek, Germesut, Sıçan
Dişi, Satranç gibi desenlere çeşitli adlar verilmiştir. Bu dokumalar giyimden ev tekstiline kadar bir çok
alanda kullanılmış olup; gömleklikler, şalvarlık, entarilik yastık, yorgan yüzü, çarşaf, sofra bezi, perdelik vb.
olarak kullanılmıştır.
Manusa dokuması; Malatya’nın Arapgir İlçesinde 1950’li yıllara kadar halkın önemli geçim kaynaklarından
biri olmuş; günümüzde ise tamamen yok olmuş bir sanat dalıdır. Tarih içerisinde eski yerleşim
merkezlerinden biri olan Arapgir ticaret yolları üzerinde olması ve merkezlerine olan yakınlığı ile de önemli
bir konuma sahiptir. Gelişen tekstil endüstrisinin gelişmesi ile makineleşme, ticaret merkezlerinin yer
değiştirmesi ve ucuz ürün talebi nedeniyle bu dokuma türü 1950-1960 yıllarına kadar devam etmiştir.
Manusa dokumasının tasarım, dokuma, gelişimi ve yok oluşu ile ilgili bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Manusa, Dokuma, Tasarım

1

Öğr.Gör. Sultan ERDOĞAN (), Phone: 00 90 212 924 24 44
E-Mail:sultanerdogan@halic.edu.tr
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1. ARAPGİR MANUSA DOKUMALARI
Geleneksel dokumalarımız Türk tekstil tarihi içerisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Dokundukları
bölgelerin adları ile anılırlar. Şile bezi Ayancık Keteni, Buldan Bezi, Kastamonu Bezi gibi... Yapıldığı
bölgeye göre malzeme, dokuma, desen gibi farklılıklar göstermektedir. Anadolunun eski yerleşim
yerlerinden biri olan Malatya ilkçağlardan günümüze kadar bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu
nedenle de kültürel ve ticari anlamda çok zengin bir yapısal çeşitliliğe sahiptir. Ticaret yollarının üzerinde
olması Malatya ve ilçelerinin kültürel ve ticari kalkınmasında çok büyük rol oynamıştır. Uzun bir süre
Arapgir, Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde çeşitli dokumalar yapılmıştır.

Şekil 1 : Çıkrıkçılık yapan Ermeni aile

Arapgir’de Manusa dokumasının ne zaman başladığı hakkında bilgi yoktur. Arapgir de yapılan dokuma ile
ilgili ilk belge Osmanlı arşivlerindeki “Arapgir Livası Kanunnamesi”nde çulfa taifasından bahsedilir. Hatta
1568-69 yıllarında arapgir boyahanelerinden çok yüksek miktarda vergiler alındığı da yazmaktadır. Arapgir
eski kervan yollarından; Basra, Bağdat, Diyarbakır, Harput, Trabzon, Halep ticaret merkezlerinin geçiş
yolları üzerindedir. Bu nedenle Manusa dokuması; Mısır, Şam, Bağdat gibi önemli ticaret merkezlerinde
ayrıca Tokat, Amasya, Sivas, Elazığ, Diyarbekir, Van gibi Anadolu’nun çeşitli kentlerinde satılmıştır. Ilçe
halkının en önemli geçim kaynaklarından biri de dokumacılık olmuştur. Ayrıca boyacılar ve çıkrıkcılar
içinde çok iyi bir geçim kaynağı olmuştur.

Şekil 2 : İplik çileleri

Manusa kelimesi Latince “el” anlamındaki Manus sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Ayrıca M.E.Özen’in
“Türk Kumaş Adları” makalesinde Manusa ile ilgili; “Türkiye ve ilhassa Arapkir'de yün ve pamuk ipliklerle
tezgahta dokunan yollu ve nakışlı bir nevi kumaş” tarih etmiştir. Yapısal olarak birbirine benzemesine
ragmen Merzifon bezinin bir adı da “Manusa”dır. Bu kumaşlar; ev tekstilinde (yatak-yorgan yüzü, çarşaf,
softa takımları, vs.) ve giyim de (düz ve desenli gömlek, iç gömlek, kuşak, şalvar, baş örtüsü, vs.)
kullanılmıştır.
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Şekil 3: Düz Manusa ve Simsimi

Manusa dokumaların da; ipek, yün ve pamuk iplik ile kırmızı, lacivert, sarı, kırık beyaz, mavi, yeşil,
kahverengi, siyah gibi renkler kullanılmıştır. İlçede boyacılar ve çıkrıkçılar gibi zanaat kolları kendi
ipliklerini üretmiş ve boyamışlardır. Hayvancılık ve ipek böcekçiliği yapıldığı için yün ve ipek iplik çözgü
ve atkıda kullanılmıştır.

Şekil 4: Potikli Dal Çiçek ve Badem Dal Çiçek

Düz, ilkel jakar düzenekli dokumalar yapılmış; ipekli veya pamuklu baskı yapılan düz dokumalar ile
çözgüden desenli kumaşlar dokunmuştur. Kumaşlarda kullanılan desenler genellikle bitkisel motifler olup,
beraberinde ince kalın bant halinde çizgiler de kullanılmıştır. Kemha, Simsimi, Dimi, Arap Dudağı, Kırmızı
Çiçekli, , Lacivert Çiçekli, Sandıklı, Kuş Gözü, Yılan Eğrisi, Kareli, Sandıklı, Badem Dal Çiçek, Muş Çiçek,
Altı Parmak, Beş Parmak, Top Çiçek, Ufak Kareli, Sıçan Dişi, Germesut, Potikli, Potikli Dal Çiçek, Ehram,
Möhlöz, Üçrenk, Üç Çiçek gibi dokumalara çeşitli isimler verilmiştir.

Şekil 5: Manusa dokuma tezgahı ve jakar mekanizması
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Manusa dokuma tezgahları ile mekikli dokuma tezgahları birbirine benzerlik gösterir. Tavandan tabana 3.5-4
metre yüksekliğinde 1.5 metre genişliğindedir. Iplikleri boyacılar verilen desene göre boyamıştır. Çıkrıkçılar
boyanan çileler halinde iplikleri sarar daha sonra çanaklar içerisinde şevilleme (haşıl) dedikleri ipliğe
mukavemek kazandırma işlemi yapırlırmış. Kurumuş ve fazla şevili temizlenmiş olan iplikler dikey
dolaplarda çözgü hazırlanıp dokuma ustalarına verilirmiş. Manusa dokuma tezgahlarında jakar tezgahlarında
bulunan desen kartonların bulunmasıdır. Tezgah üzerinde bulunan jakar mekanizması ve kartonlar küçük
çiçek motifleri yapma olanağı sunmuştur. Küçük desenler kartonlara delinmiştir. Çözgü iplikleri kartondaki
desene göre gruplar halinde kumanda ederek ağızlık açılır. Atkı iplikleri ise desen içerisindeki sıralamasına
göre atılarak dokuma gerçekleştirilir. Ayrıca düz dokumalarda yapılmıştır. En kısa dokunan kumaş 5 -6
metre iken çözgü boyuna göre 30 metre ve üzerinde dokuma yapılmıştır. Dokumalar kullanılacağı yere göre
ende veya boyda birleştirilmiştir.
Arapgir’li 90 yaşındaki dokuma ustası olan Serkis Nireşoğlu ilçe de belirli bir iş bölümünün olduğunu ve
buna göre herkesin sistemli çalıştığını söylemiştir. Iplikleri önceleri bir bölümün ilçedeki çıkrıkçıların
yaptmış bir bölümünüde iplik tücarlarından almışlar; daha sonraları ham ipliği Malatya’dan getirtmişlerdir.
Iplik; devlet tarafından belirlenen dokumacılara verilmiş yada Erzincan Kemaliye’den satın alınmıştır.
Özellikle kışları bir günde 12-18 saat çalıştıklarını anlatmıştır. 1940’lı yıllarda 60 tezgahının bulunduğu ve
aylık dokuma yapmak için her ay beş yüz paket iplik almıştır. Yıllık imalatının 90 bini aştığını söylemiştir.
“Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi”nin 1943 yılında kurulması ile dokumacılar 1947 yılına kadar
büyük kazançlar elde etmişlerdir. Malzeme sıkıntısı ve pazar sıkıntısı yapamaya başlamıtır. 1950-60’lı
yıllara kadar 1100’ü aşkın tezgah ile dokuma yapılırken; sonraki yıllar da sanayinin gelişmesi ve teknolojik
yeniliklere ayak uyduramamış ve yokolmuştur. 1955 yıllında “Dokumacılık ve Halıcılığı içine alacak bir
şirket kurma çalışmaları yapılır fakat başarılı olunmaz. Manusa dokumacılığı ile beraber, boyacılar,
masuracılar, dokuyucular da farklı geçim kaynaklarına yönelmiş veya büyük kentlere göçmüşlerdir Manusa
dokumacılık sanatını yaşatmak, geliştirmek için çeşitli girişimler başlatılmış fakat sonuçlandırılmamıştır.

2. MANUSA KUMAŞ ÇEŞİTLERİ
1. Simsimi kumaşı düz dokumadır. Sarı-kırmızı, lavicert- beyaz, kırmızı- beyaz gibi farklı renklerde
olup çözgü iplikleri ile çizgili kumaş görüntüsündedir. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 40-47 cm
genişliğinde dokunmuştur. Giyim ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi
İplik Numarası
İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

SİMSİMİ
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
90/1
45 cm

Pamuk
Nm 26.9
Ne 20.7
9 Tel

798
Şekil 6: Simsimi
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2. Arap Dudağı kumaşı düz dokumadır. Lavicert -beyaz, borda beyaz gibi farklı renklerde olup çözgü
iplikleri ile çizgili kumaş görüntüsündedir. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 45-50 cm genişliğinde
dokunmuştur. Giyim ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası
İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

ARAP DUDAĞI
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
90/2
50 cm

Pamuk
Lacivert Nm 24.4
Beyaz Nm 29.9
Nm 25.4
18 Tel
10 Tel

1661
Şekil 7: Arap Dudağı

3. Kemha kumaşı düz dokumadır. Lavicert, beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah gibi renklerde olup
çözgü ipliklerinin ikat tekniği ile yapılmış kumaş görüntüsündedir. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup,
45-50 cm genişliğinde dokunmuştur. Genellikle ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

KEMHA
Çögü
Atkı

Çögü

Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
90/1
45 cm

Pamuk
Kırmızı Nm 20.7
Mavi Nm 24.6
Sarı Nm 26
Lacivert Nm 33.5
Beyaz Nm 34.7
Nm 32
17 Tel
9 Tel

1896
Şekil 8: Arap Dudağı
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4. Sıçan Dişikumaşı düz dokumadır. Lavicert, beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah gibi renklerde
olup çözgü ipliklerinin ikat tekniği ile yapılmış kumaş görüntüsündedir. Çözgü ve atkısı pamuk iplik
olup, 45-50 cm genişliğinde dokunmuştur. Genellikle ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

SIÇAN DİŞİ
Çögü
Atkı
Çögü

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
90/1
44 cm

Pamuk
Lacivert Nm 24.4
Bordo Nm 29.9
Sarı Nm 37.8
Beyaz Nm 29.9
NM 27.6
9 Tel

1269
Şekil 9: Arap Dudağı

5.

Dal Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Sarı zemin desen bölgelerinde kırmızı, lavicert gibi renkler

kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 45 cm genişliğinde dokunmuştur. Giyim ve ev
tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

DAL ÇİÇEK
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
120/1
45 cm

Pamuk
Sarı Nm 26
Kırmızı Nm 31.7
Lacivert Nm 25.4
Nm 26
12 Tel
12 Tel

123
Şekil 10: Dal Çiçek
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6. Kırmızı Top Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Kırmızı zemin, desen bölgelerinde, sarı, lavicert,
beyaz gibi renkler kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 45 cm genişliğinde dokunmuştur.
Giyim ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

KIRMIZI TOP ÇİÇEK
Çögü
Atkı
Çögü

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
120/1
45 cm

Pamuk
Kırmızı Nm 20.7
Sarı Nm 26
Lacivert Nm 33.5
Nm 32
12 Tel
14 Tel

1344
Şekil 11: Kırmızı Top Çiçek

7. Potikli Dal Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Beyaz zemin, desen bölgelerinde, sarı, lavicert,
kırmız renkler kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 40-50 cm genişliğinde dokunmuştur.
Giyim ve ev tekstilinde kullanılmıştır

Kumaş Adı
İplik Cinsi

POTİKLİ DAL ÇİÇEK
Çögü
Atkı

Pamuk

Çögü

Beyaz: Nm 34.7
Kırmızı:Nm 20.7
Lacivert: Nm 33.5
Sarı: Nm 26

Atkı

Nm 32

Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
120/1
44 cm

12 Tel
14 Tel

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

1344
Şekil 12: Portikli Dal Çiçek
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8. Badem Dal Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Lavicert zemin, desen bölgelerinde kırmızı, sarı,
beyaz gibi renkler kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 40-50 cm genişliğinde
dokunmuştur. Giyim ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

BADEM DAL ÇİÇEK
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
120/1
43 cm

Pamuk
Kırmızı Nm 20.7
Sarı Nm 26
Beyaz Nm 34.7
Lacivert Nm 33.5
Nm 29.2
12 Tel

1365
Şekil 13: Badem Dal Çiçek

9. Muş Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Kırmızı zemin, desen bölgelerinde lacivert, sarı, beyaz gibi
renkler kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 45-50 cm genişliğinde dokunmuştur. Giyim
ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

MUŞ ÇİÇEK
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
120/1
45 cm

Pamuk
Kırmızı Nm 20.7
Sarı Nm 26
Beyaz Nm 34.7
Lacivert Nm 33.5
Nm 23.2
12 Tel

1365
Şekil 14: Muş Çiçek
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10. Dal Çiçek dokuması Jakarlı dokumadır. Beyaz zemin, desen bölgelerinde lacivert, sarı, kırmızı gibi
renkler kullanılmıştır. Çözgü ve atkısı pamuk iplik olup, 40-50 cm genişliğinde dokunmuştur. Giyim
ve ev tekstilinde kullanılmıştır.

Kumaş Adı
İplik Cinsi

İplik Numarası

İplik Sıklığı (cm)
Tarak Numarası
Kumaş Eni
Toplam Çözgü
Tel Sayısı

DAL ÇİÇEK
Çögü
Atkı
Çögü
Atkı
Çögü Sıklığı
Atkı Sıklığı
110/1
44 cm

Pamuk
Beyaz Nm 34.7
Mavi Nm 25.4
Sarı Nm 29.9
Kırmızı Nm 37.8
26.4 Nm
11 Tel
12 Tel

1421
Şekil 15: Dal Çiçek

3. SONUÇ

Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan dokumacılık sanatı ülkemizin hemen hemen her yerinde az veya çok
yaygın olarak yapılmıştır. Dokundukları bölgelerin; Şile bezi, Buldan Bezi, Kastamonu Bezi adları ile
anılırlar. Malatya Arapgir Manusa bez dokumaları da tarihte yerini almıştır. Arapgir ilçesinin çok uzun bir
süre geçim kaynağı olmuştur. Anadolu’da dokunan kumaşlardan farklı olarak; kendine özgü desen ve teknik
yapısı ile jakar dokumalarına benzerliğinden dolayı eşşizdirler. Manusa dokumaları teknolojik gelişmeler
karşısında kendini yenileyemeyerek yok olmuştur. Yok olmaması için çeşitli çalışmalar yapılmış fakat
başarılı olunamamıştır.
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KONYA İLİ HADİM İLÇESİ HADİM DOKUMALARI VE SON
DOKUMA USTASI MÜJGAN AKDEMİR
Gülşen Şefika BERBER 1
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı Bölümü, Ankara, TÜRKİYE

Özet
Bu bildiride, Konya ilinin Hadim ilçesinde dokunan Hadim dokumaları ve son dokuma ustası Müjgan
Akdemir tanıtılacaktır.
Bu çalışma ile amaç Konya ili Hadim ilçesinde, sanayileşmenin yaygınlaşmamış olduğu ve hızlı tüketimin
olmadığı yıllarda, insanların hem ev tekstili hem de giyime dair bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini
ortaya koymak ve günümüzde tek bir temsilciyle yok olmaya yüz tutmuş Hadim dokumasına dair bir
farkındalık yaratmaktır.
Çalışma ile ilgili detaylı literatür taraması yapıldıktan sonra alanda kaynak kişi tespitiyle şekil almıştır.
Kaynak kişi ile yüz yüze görüşme, ses kaydı, video çekimi ve fotoğraf çekimi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler, Hadim, Dokuma, Müjgan Akdemir

1. GİRİŞ
İnsanoğlu yaratıldığı günden itibaren beslenme, barınma ve giyinme ihtiyaçları ile karşı karşıya kalmıştır.
Dokuma eylemi, insanın ihtiyaçlarına göre doğayı şekillendirme dürtüsü ile başlamıştır. Bugün dünyanın
varoluşundan beri bilinen en eski sanatlardan biri dokumacılıktır. Bu sanat, insanların soğuktan korunma,
örtünme, süslenme ihtiyacı sonucu doğmuştur. (Gürsu, 1988:17) Eylem, ilk adımı olan elyafın keşfi ve
bundan iplik üretme ile ortaya çıkmıştır. Dokumanın husule gelmesi için en önemli unsur ipliktir. İplik,
liflerin birbirine eklenmesi ve bükülmesi ile elde edilir. Bugün kimyasal yollarla ve teknik yöntemlerle elde
ettiğimiz bu eleman eski çağlarda ince ağaç dallarının birbirine eklenmesi ve düğümlemesi ile oluşturuldu.
Böylece liflerin bükülerek iplik haline getirilmesinden sonra dokumacılık sanatının ilk temelleri atılmaya
başlanmıştır (Gönül,1966:9-10)
Anadolu insanı sosyal temellerini göçer kültür yapısından almaktadır. Bu kültür ile dokuma eylemi bir bütün
halinde gelişmiştir. Dokuma ile yaşam alanları olan, halk mimarisinin ilk örneklerinden Yurtlarını (Topakev)
kaplamışlardır. Sonra yer yaygıları, yastıklar kısaca Yurt içi ve giyecek ihtiyaçlarını dokuma ile
karşılamışlardır. Dokuma, Türk insanının doğumundan ölümüne kadar hayatının bir parçası olmuştur.
Doğduğunda Türk kadını çocuğunu, dokumadan oluşan torbanın içinde sırtında taşımış, kundak bağını
dokumadan yapmış, kocasının, evinin tüm ihtiyaçlarını dokuma ürünlerden karşılamıştır. Son yolculuğuna
ise kişi bu tür dokumalardan birine sarılarak evden çıkarılmıştır. (Kırzıoğlu, 2001:1)
Anadolu dokumacılık geleneği insanların yerleşik hayata geçmesinden sonra evlerinin bir odası, avluları ya
da uygun bir alanları ile atölye dokumacılığı davranışına dönüşerek hayatın içinden bir eylem olarak
varlığını sürdürmüştür. Yine insanlar göçer kültürden aktarılan gelenekle mutluluk, aşk, hüzün, kıskançlık
gibi duygularını ya da doğa, hayvan, ruhani varlıklar gibi konuları betimlemeye devam etmişlerdir. Fakat
sanayileşme devrimi ve kitle tüketim faaliyetlerinin hız kazanmasıyla zamanla üretim faaliyetleri azalmaya
Araştırma Görevlisi: Gülşen Şefika BERBER,
Telefon:05424481279,
E-Mail:gulsennberber@hotmail.com
1
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başlamıştır. Günümüzde Anadolu dokumacılığı, ustaların ya bu dünyadan göç etmelerinden ya da sayılarının
çok çok azalması sebebiyle yöresel dokumalarımızın yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yeni nesillerin
bu mesleği öğrenme isteklerinin olmaması ve en önemlisi yeterince para kazanacakları bir meslek olmaması
fikrinden dolayı sayıları yeni kuşağa aktarılamamaktadır. Sayıları çok azalmış olan ustalarımız bu işi
yürütmeye çalışmaktadır. İşte bu nadide ustalardan biriside Konya ilimizin Hadim ilçesinde adını ilçeden
alan Hadim dokuma ustası Aşağı hadimli 69 yaşındaki Müjgan Akdemir’dir. (Şekil 1)

Şekil 1: Dokuma ustası Müjgan AKDEMİR (Berber, 2015)

Akdemir evli, ilkokul mezunu ve 4 çocuk (birisi vefat etmiş) annesi dokuma aşığı olan bir ustamızdır.
Müjgan usta dokuma ustası olması yanında öykü ve şiir yazmayı çok sevmektedir, aktivist bir ruha sahip,
ilçeye yapılacak zararlı uygulamalar konusunda ciddi çıkışları da mevcut olan renkli, kendine güveni olan
güçlü bir kadındır. Bu mesleğe başlama tarihini gözümü açtığımdan beri şeklinde kendine has bir ifade ile
aktaran ustamız 62 sene gibi uzun bir süredir bu mesleği icra etmektedir. Kendisine kumaşın tarihi ile ilgili
bilgini sorulduğunda; Bu kumaşı anamda dokurdu, onun anası da dokurmuş, ben bu mesleği anamdan
öğrendim. Benim çocukluğumda 350 evde Hadim dokuması yapılırdı, 10 yıldan beri benden gayri dokuyan
yok. Yaşlılar dokumayı bıraktı, gençler okumak istiyor, yanımda çalışacak kimse yok bende günde 8-10
metre anca dokurum (M. Akdemir ile Kişisel Görüşme, Şubat 2015). Müjgan Akdemir biri aktif diğeri pasif
olmak üzere 2 adet tezgâha sahiptir. Aktif durumda olan tezgâh yaklaşık 100 yıllık olup, evinin avlusunda
kurulmuş vaziyettedir, pasif durumda olan tezgâh Aşağı Hadim mahallesindeki yaşamış olduğu evinin
yakınında bulunan annesinin kullanılmayan evinde mevcuttur. Pasif olan tezgâh ile Akdemir usta
çocukluğunda “Alaca” ( Alaca, karışık renk anlamına gelen, Anadolu dokumacılığının en eski örneklerinin
mevcut olduğu çizgili bir dokuma çeşididir) dokunduğunu ve dokunan kumaşların alt üst giyside daha çok
kullanıldığını ifade etmektedir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, Konya ilinde bulunan ve ile 123 km uzaklıkta olan Hadim ilçesinde üretilen Hadim kumaşının
dokuma işlemi özellikleri, kullanılan araç ve gereçleri, kullanılan motiflerin kompozisyon özellikleri ve
kullanım alanlarını belirlemek amacıyla 2015 yılı içerisinde planlanmış ve yürütülmüştür. Konuyla ilgili
yazılı ve görsel (medya) kaynaklar taranmış, alanda Hadim kumaşı dokuması yapılan atölyeler araştırılmıştır.
Tek bir evde dokuma yapıldığı tespit edilmiştir. Hadim dokumacılığında kullanılan malzeme, renk, süsleme
teknikleri kaynak kişiden ses kaydı ve video ile kayıt edilmiştir. Ayrıca yöresel dokumalar, var olan
tezgâhlar ve kaynak kişi görselleri fotoğraflanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular; Hadim Dokumacılığında Kullanılan Araçlar, Dokuma
Hazırlık İşlemleri, Dokuma İşlemleri, Motif ve Kompozisyon Özellikleri, Kullanım Alanları başlıkları
altında ele alınmıştır.

3.1.

Hadim Dokumacılığında Kullanılan Araçlar

Hadim dokumacılığının temel aracı mekikli dokuma tezgâhlarından olan kamçılı dokuma tezgâhıdır.
Ustamızın aktardığına göre, Şekil 2’de görülen Müjgan Usta’ya ait kamçılı tezgâh örneği, dut ağacından
yapılmış olup, yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.

Şekil 2: Müjgan Ustaya ait Kamçılı tezgâh (Berber 2015)

Kamçılı tezgâhı diğer mekikli tezgâhlardan ayıran özellik; mekiğin el ile değil de kamçının çekilmesi ile
atılmasıdır. Prof. Aydın Uğurlu, Home Textile dergisinin 80. Sayı sayısı 30. Sayfasında yer alan makalesinde
Kamçılı tezgâhları şu şekilde tanımlamaktadır;” Anadolu’da Dastar, Düzen gibi adlarla bilinen bez dokuma
tezgâhlarında Bürümcük, Kutnu, Altıparmak, Aba, Şayak, Tülbent, Alaca, Futa, Peşkir gibi çok çeşitli bez
dokumaları dokunmuştur. Son dönemde tezgâha eklenen hızlı mekik atma düzeneğini hareket ettiren makara
pilerini çekme hareketi kamçılama hareketine benzetildiği için Kamçılı tezgâh olarak adlandırılmaktadır.”
Şekil 3 ‘te görülen Şahin Yüksel Yağan’ın Türk El Dokumacılığı adlı kitabında yer alan ve kendisi
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tarafından çizilen çözgüsü hazır bir kamçılı tezgâh örneği görülmektedir. Tezgâhın çalışma prensibi Prof. Dr.
H. Örcün Barışta hocamızın Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Türk Halk Kültürü Araştırmaları
dergisinde yer alan “Konya Hadim Dokumacılığı” adlı makalesinin 11 ve 12. Sayfalarında “ Tezgâhın
üstünü dolaşan ipler, tezgâhın arkası olarak adlandırılan üniteyi geçerek köprüye ulaşmakta köprünün
altından geçerek gücünün (tarağın önünde yer alan çerçeveler) orta boncuklarına gelmektedir. Orta
boncuklardan ( bir ön bir arka çerçeveden) geçerek tarağa ulaşmaktadır. İpler taraktan önlüğe gelince birinci
ayakcak (pedal)’a basılmakta ve kamçı (yukarıdaki kol) çekilerek ağızlığın( mekiğin geçeceği yer) açılması
ve takanın mekiği ağızlığa (öne doğru) itmesi sağlanmaktadır. Dönüş sırasında diğer ayakçağa basılmakta ve
yukarıdaki kol çekilerek, iplik sarılı mekik geri getirilmektedir. Birinci harekette aşağı inen ipler; ikinci
harekette yukarı çıkmakta böylece paralel iplerden oluşan drezi dokumaya dönüşmektedir. Dokunan kumaşın
üzerine cınbar oturtulmaktadır. Cınbar iki ucunda birer çivi bulunan, mala uçlu bir tür cetveldir.” şeklinde
ifade edilmektedir. Dokunan kumaşlar bez eşeği denilen diğer bir adıyla sermil üzerine sarılmaktadır. Bu
işlemler bir döngü halinde tekrarlanarak metrelerce kumaş oluşmaktadır. Dokumaya yardımcı araçlar,
masura ve mekik (Şekil 4) olarak adlandırılabilir. Mekikler ahşaptan yapılmış olup iki uç kısımları hızlarını
arttırmak sebebiyle sivrileştirilip uçları metal ile kaplanmıştır. Masuralar ahşap ya da plastikten
olabilmektedir. Masuralar çıkrık yardımıyla hazırlanmaktadır. (Şekil 5)

Şekil 3: Şahin Yüksel Yağan tarafından çizilen Kamçılı tezgâh örneği
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Şekil 4: Mekik ve masura örnekleri (Berber 2015)

Şekil 5: Çıkrık ve ahşap masura (Berber, 2015)

3.2. Dokuma Hazırlık İşlemleri
Hadim dokumaları atkı ve çözgüsü pamuk ipliğinden yapılan bir dokuma çeşididir. Hadim dokumaları
olarak bilinen dokumalar, pamuklu iplikle el tezgâhlarında dokunmuş peşkir, sofra bezi, sofra peşkiri,
bürgü (Başörtüsü) dür (Barışta, 1994: 7). Müjgân Akdemir ustamızın aktardığına göre, geçmişte
iplikler evde eğirilir ve daha sonra boyaması yapılırdı, sonraki yıllarda iplik temini Adana ve
Denizli’den gelen toptancılar tarafından sağlanmıştır.
Dokumaya hazırlık işlemleri çözgülerin çözülmesi ile başlamaktadır. Çözülme işlemi öncesinde çözgü
uzunluğu, kaç tel çözgü hazırlanacağı ve renk desen raporu belirlenir. Çözgü iplikleri yapılacak olan
desenin renklerine göre Şekil 6 ve Şekil 7’de görüldüğü gibi çağlığa dizilir, sonra çözgü cetvelinin
deliklerinden geçirilen çözgülerin uçları birleştirilerek dönme dolabın alt ayağındaki çiviye bağlanır.
Bağlanan çözgü uçları belirli bir gerginlikte ve önceden belirlenen uzunluğa göre aşağıdan yukarıya
aynı hızda taşınarak çözgü hazırlanmış olur. Taşınma işlemi sırasında dolaba bağlamadan önce yapılan
çapraza alma işleminin, renk raporunun karışmamasına ve çözgü ipliklerinin paralel olmasına dikkat
edilir. Hazırlanan çözgüler burada tezgâha taşınır. Tezgâhta çözgü iplikleri çapraz tarafından bağlanır
ve çapraz çubukları arasına yerleştirilir. Daha sonra tahar planına göre gücülerden geçirilen çözgüler,
tezgâha sabitlenerek dokumaya hazır hale getirilir.
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Şekil 6: Çözgü ipliklerinin çağıllığa oradan dönme dolabın alt ayağındaki çiviye bağlanması aşamaları (Berber 2015)

Şekil 7 : Müjgan Akdemir’e ait Dönme Dolap (Berber 2015)

3.3. Dokuma işlemleri
Hadim dokumaları kumaş dokuma için gerekli üç temel işlem olan, ağızlık açma, atkı atımı, atkı sıkıştırma
işlemleri ve tamamlayıcı hareketleri olan çözgü bırakma ve kumaş sarma işlem prensiplerine göre
dokunmaktadır. Hadim dokumaları temel örgülerden 1/1 bezayağı ile yapılmaktadır. Müjgan Usta’nın
aktardığına göre, Hadim dokumaları, 75 cm eninde dokunabiliyor ve en fazla 200 metre çözgü çözülerek
dokunabilmektedir.
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3.4. Hadim Dokumacılığı Motif ve Kompozisyon Özellikleri
Hadim dokumalarında geometrik desenler kullanılmaktadır. Boyuna ya da enine yollu-çizgili ve kareli
görünümlere sahiptir. Desenlendirme genellikle nakış ile sonradan uygulanmaktadır. Nakış yapılacak
kumaşlar düz renklerde ya da belli belirsiz görünümlerde dokunmaktadır. “Hadim dokumaları ya çözgü
ipleri ya da hem çözgü hem atkı ipleri beraber kullanılarak süslenir. Yalnız çözgü (drezi) raporlanarak
süslenenler dikey yollu dokumaları; çözgü ve atkı beraber kullanılarak yapılanlar ise haneli, diğer bir
ifadeyle kareli dokumaları meydana getirir. İki türün de bir çizgi ile yapılanı veya birden fazla çizgi ile
yapılan çeşitlemeleri vardır. Çizgilerin genişliği farklı veya aynı olabilir. Benzer bir durum renkler için söz
konusudur (Barışta, 1994:9), (Şekil 8 ve Şekil 9). Müjgân usta renkleri kafasında 3 tel kırmızı, 5 tel mavi
diye sıralayarak yapmaktadır. Belirli bir desen raporu bulunmamaktadır. Desen raporu tezgâh başında
oluşmaktadır ve o rapor düzeninde dokunmaktadır. Kullanılan renk aralığı çok geniştir. Genellikle
kahverengi, turuncu, mavi, lacivert, gri, siyah, pembe, kırmızı yeşil tercih etmektedir.

Şekil 8: Aynı ve farklı genişlikte çizgiler ile tasarlanmış, tek renk zeminli, çözgüde süslenmiş dokumalar
Kaynak: (Barışta, 1994:10)

Şekil 9: Atkı ve çözgü beraber kullanılarak tasarlanmış haneli dokumalar
Kaynak: (Barışta, 1994:10)
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Şekil 10: Müjgan Akdemir Ustanın son dönemde dokuduğu kumaşlara örnekler (Berber, 2015)

3.5. Hadim Dokuması Kullanım Alanları
Müjgan Usta geçmişte Hadim kumaşının hem giyimde hem de ev tekstilinde kullanıldığını aktarmaktadır.
Gelin kızların çeyizlerinin hep bu kumaştan yapıldığını ifade etmektedir. Düz yapılan dokumalar sonradan
nakış ile desenlendirilmekteymiş. Müjgân Akdemir Usta’nın aktardığına göre; geçmişte ev tekstilinde; Peşkir
(Şekil 11) , sofra bezi, perde, çarşaf, divan örtüsü yapılırken giyimde, pijama, pantolon, gömlek, etek, iç
çamaşırı, başörtüsü(Şekil 10) yapılmaktaymış. Dokunan kumaşlar top halinde Hadim çarşısında ve Konya
‘da satışa çıkarılıyormuş. (Şekil 12)
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Şekil 10: Baş örtüsü, Peşkir

Şekil 11: Peşkir

Kaynak: (Barışta, 1994:12)

Şekil 11: Top halinde Hadim kumaşı

Kaynak: (Barışta, 1994:13)
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1.Sonuç
Konya ili Hadim ilçesi Aşağı Hadim mahallesinde Hadim el dokumaları ve dokuma ustası Müjgan Akdemir
ile yapılan çalışmada elde edilen bulgulara göre şu sonuçlar çıkmıştır.
-

-

Konya ili Hadim ilçesinde Hadim dokumaları tek bir temsilci olan Müjgan Akdemir ile yaşatılmaya
çalışılmaktadır.
Müjgan Akdemir Hadim dokumalarında pamuklu boyanmış iplik kullanmaktadır. İplik temini Adana ve
Denizli’den gelen toptancılardan temin edilmektedir.
Müjgan Akdemir yaklaşık 100 yıllık olan kamçılı el tezgahına sahiptir ve bu tezgah ile eni 75 cm boyu
ise 200 metreye kadar olan dokumalar üretebilecek durumdadır. Ancak ustamız günde 8-10 metre
dokuyabilmektedir.
Geçmişte ve günümüzde yapılan dokuma örnekleri incelendiğinde geometrik motiflerin kullanıldığı
görülmüştür. Boyuna ya da enine yollu, kare, dikdörtgen motiflerin tercih edildiği tespit edilmiştir.
İncelenen örneklerde kullanılan renkler bazen çözgü ile bazen atkı ile verildiği ya da aynı anda hem
çözgü hem de atkıdan verildiği tespit edilmiştir. Kullanılan renkler; kahverengi, siyah, mavi, pembe,
yeşil, mavi, lacivert olarak sıralanabilir.

4.2. Öneriler
Konya ili Hadim ilçesinde yapılan incelemelerde Hadim dokumalarının tek bir temsilci ile varolma savaşı
verdiği tespit edilmiştir. Sayıları yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan el dokuma tezgâhlarının sayısı
çoğaltılmalı ve ilçede açılan kurslar ile eğitim verilmelidir. Kültür Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri, Kültür
Müdürlükleri ile yürütülecek çalışmalar ile bu dokuma türünün yaygınlaşması sağlanmalıdır.
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Özet
Tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu’da dokumacılık yönünden zengin bir
birikim oluşmuştur. Her yörenin kendine özgü geleneksel bir giysi kültürü bulunmaktadır. Giysilerin
oluşmasında kültür kadar, iklim ve dinsel inançlar da önemli rollere sahiptir. Bu oluşumun bir parçası da
Gümüşhane, Erzincan, Bayburt ve Erzurum yörelerinde yöresel usullerle koyun yününden elde edilen
ipliklerle dokunan ve kadınların dış giysi olarak kullandıkları, tek parça şeklinde örtündükleri, yöresel
sokak giysisi olan ehram dokumasıdır. Bu çalışma hem kavram hem gelenek hem de dokuma olarak değer
bulması amacıyla yöredeki ehram kültürünü ve bu kültür içinde şekillenen özellikleri incelenecektir. Bu
nedenle ehram dokumasındaki her rengin ve motifin kendine ait kompozisyon özelliklerinin ortaya
konması gerekmektedir. Görünümü aynı olsa bile hiçbir el dokuması bir diğerinin aynısı olamaz. Her bir
dokuma kendi özgün ortamının ruh ve duygu iklimine sahiptir. Dokuma, dokumacının duygu ve düşünüş
biçimini ifade eden soyut varlığının gözle görülebilir hâle gelmiş somut ifadesidir. Bu doğrultuda
amaçlanan yok olmaya yüz tutmuş ehram dokumacılığının geriye kalan az sayıdaki temsilcilerinin
konuyla ilgili bilgi ve birikimlerinden faydalanarak ehram dokumacılığını her yönüyle ortaya çıkarmak
ve gelecekte artarak devam edecek çalışmalara katkıda bulunabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Ehram, dokuma, el sanatları, Yün

GİRİŞ
Kültür, “yeryüzünde beşerî hayatın başlangıcından bugüne kadar insanoğlu tarafından üretilmiş olan her şey;
bir birey ya da topluluğun yasam tarzını biçimlendiren örf, âdet, gelenek ve görenek ile alışkanlıklar,
davranışlar ve inançlar toplamıdır”[1]. İnsanın toplumsal yaşantısının bir ürünü olan kültür zaman süreci
içerisinde ortaya çıkardığı ürünler ve kalıntıları ile aynı zamanda tarihe kaynak olma özelliğini de
taşımaktadır [2]. Her ulus kendi örf, âdet ve inanışlarına, yaşama koşullarına göre giysilerini biçimlendirmiş,
bu biçimlendirmelerden, her ulusun kendine özgü geleneksel giysileri doğmuştur. Anadolu’nun iklim ve
coğrafi koşullar yönünden çok farklı bölgeler gösteren bir yapıda olması geleneksel giyim kuşamın da zengin
bir kültür çeşitliliğine sahip olmasında ve yöresel özellikler göstermesinde etkili olmuştur. Geleneksel
kültürümüzün bir parçası olan yöresel giyim, günümüz modası dışında kalan, geçmişten bugüne toplumların
kültürünü yansıtan geleneksel giysilerdir. Günümüzde endüstrileşme ve modern toplum yaşantısının
yaygınlaşmasıyla kıyafet geleneği eski anlam ve önemini yitirmiştir. Ancak Anadolu’da toprağa bağlı kalmış
topluluklarda hâlen yöresel ve otantik niteliklerde özgün giysiler üretilmekte ve kullanılmaktadır[3]. İşte
Anadolu’nun kültürel bir zemini olan el sanatlarında ehram önemli bir yer tutar. Bu çalışma kaybolmaya
başlayan ehram dokumacılığı sanatını daha yakından tanımak ve geleneksel örtünme şekli olan ehrama yeni
fonksiyonlar kazandırma amacıyla hazırlanmıştır. Ehram, Arapça bir isim olup haram, mahrem gibi
kelimelerden türemiştir. Üzeri örten, mahremlik manasına gelmektedir. Ehram/ihram, ince eğrilmiş koyun
yününden yapılan, düz yüzeyli mekikli dokumanın ve bu dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde
edilen kadın dış giysisinin adıdır[4]. Bayburt, Gümüşhane, Erzincan (Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Tercan
İlçelerinde), Artvin (Yusufeli İlçesinde), Kars gibi Erzurum’a yakın bölgelerde ve Şanlıurfa gibi Güneydoğu
illerinde kadınlar tarafından geleneksel sokak örtüsü olarak kullanılmaktadır. Eski bir Türk geleneği olan
ehramın tarihi de eskilere dayanır. Evliya Çelebi’nin 17. yüzyıl başlarındaki ziyaretinde Bayburt’tan
bahsederken şehirdeki boyahanelerde boyanan yünlerden kilim ve seccadelerin Avrupa’ya kadar
gönderildiğinden bahsetmektedir. Yine kadınların örtünmek amacıyla yünden çeşitli renk ve motifte, ihram
diye tabir edilen bir el sanatından bahsetmektedir. Ehramın doğal koşullarda elde edilmesi, yapım
1
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aşamasında hiçbir kimyevi işleme tabi tutulmaması ve tezgâhlarda elle dokunması bu ürünün değerini daha
da artırmaktadır [5].

EHRAM İPLİĞİNİN(YÜNÜN) ÖZELLİKLERİ

Şekil1, Yün Tarağı
(Yaşaroğlu, 2014).

Şekil2, Sümek
(Yaşaroğlu, 2014).

Şekil3, Teşi
(Yaşaroğlu, 2014).

Şekil4, Kelep
(Yaşaroğlu, 2014).

İhramın ana maddesi saf koyun yünüdür. En değerli yün, bir yaşındaki kuzu yünüdür. İlk defa kırkılan kuzu
yününün elastikiyeti sonraki kırkımda elde edilenlere göre daha azdır. Kuzu yünü yumuşak ve incedir. Sekiz
yaşın üzerinde koyunların yünü gevşektir ve elastikiyeti çok azdır. Yaşlı ve hasta olan hayvanların yünü ise
en değersiz olanıdır, bu yüzden bu yünlere ölü yünlerde denir. En ince ve uzunluğu en iyi olan yün, koyunun
omuz kısmından kırpılan yündür. Göbek ve gövde yanlarından orta kalitede yün lifi elde edilir. Boyun sırttan
yün lifi ise uzun kıvırcıklı ve kalındır. Karın ve bacak aralarından kırpılan yün ise kirli ve keçelemiştir.
Kafadan kırpılan yün ise kısa ve değersizdir. Bacakların dışından kırpılan yün lifleri kalın, pıtraklı ve
kuyruktan kırpılan yün ise genellikle hayvan pisliği bulaşığıdır. Yün lifinin inceliği onun en önemli
özelliğidir (http://www.faikksr58.name.tr/yun.html). Ehram dokumacılığında kullanılan iplerin büküm işlemi
(eğirme) herhangi bir makina kullanılmadan yapılmaktadır. Kimi ev kadını boş zamanlarını değerlendirmek,
el harçlığını çıkarmak, dolayısıyla aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yapağı hâlinde yün satın alır, bu
yünü evinde yıkar, iplere sererek kurutur, özel yün çubuğu ile çırpar, yün tarağında tarar, teşi ile büker, iplik
yapar ve culhalara satardı(Şekil 1, 2, 3, 4). İplikler elle büküldüğü için incelik ve kalınlıkları, eğiren kişiye
göre değişmekteydi. Ehramlık iplerde büküm ne kadar ince gerçekleştirilirse, o kadar kıymetli olurdu.
Ehramın bükümüne göre değeri arttığı ve iyi bükülen ip dokumada güzel durduğu için, çoğunlukla ehramı
dokutan kişi bükerdi. Bu yüzden ipi büken kişi büküm işlemine özen gösterirdi [4]. Yün lifinin kimyasal ve
fiziksel özelliklerine değinecek olursak; yün, higroskopik bir liftir ve bulunduğu ortamın sıcaklığına ve
nemine bağlı olarak değişik oranlarda nemi bünyesine alabilmektedir. Yün lifinin, ağırlığının % 30’una
kadar nemi bünyesine alabilme ve yine de ıslaklık hissi oluşturmama özelliği vardır[6]. Yün diğer liflerin
hiçbirinde aynı ölçüde bulunmayan incelik, uzunluk, elastikiyet ve kıvrım gibi özellikleri yanında, ısıyı iyi
tutma, fazla rutubet alma, az ıslanırlık ve keçeleşme yeteneği gibi üstün giyim fizyolojisi gösteren ve vücutçevre ilişkilerini en iyi şekilde ayarlayan değerli bir dokuma maddesidir. Yünün bu üstün özellikleri, onun
karmaşık kimyasal yapısı ve birleşik biyolojik yapı sistemi göstermesinden kaynaklanır. Keratin
proteinlerinin temsilcisi olan yün, yirminin üzerinde aminoasidin çeşitli şekil ve biçimlerde kombine
olmasıyla meydana gelir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yün yalnız Keratin denen
boynuzsu maddelerden oluşmamakta, aynı zamanda bünyesinde %20 dolaylarında Keratin olmayan
maddelerle diğer büyük küçük maddeleri de içermektedir [7]. Keratin; bir lifsel proteindir ve derinin dış
yüzeyinin, saçın, tüylerin ana bileşenidir. Keratin dayanıklı olup, çevreye karşı bir bariyer görevi görür ve
böylece koyunları sıcağa, soğuğa, güneşe, rüzgâra ve yağmura karşı korur. Yünleri sayesinde koyunlar tüm
dünyada, örneğin Moğolistan’daki eksi 40°C’den Avustralya’daki artı 40°C’ye kadar değişen sıcaklıklarda
son derece rahat bir şekilde yaşamakta ve varlıklarını devam ettirmektedirler[8]. Ayrıca s u molekülleri yün
liflerinin içine nüfuz ederek, liflerin enine kesitlerinin %25 kadar artmasına yol açarlar. Keratine su
molekülleri, soğukta ve sıcakta farklı şekilde etkir. Soğuk suyun etkisiyle makromoleküller arasındaki H‐
köprüleri ve tuz köprüleri kısmen koptuğundan, yün liflerinin yaş kopma dayanımları, kuru kopma
dayanımlarından daha düşüktür (% 78‐96.5’u kadardır). Sıcak suyla uzun süre işlem görmesi hâlinde H—
köprüleri ve tuz köprülerinin yanında, bir miktar disülfür köprüsü (sistin bağları) de kopmaktadır. Bunun
sonucu olarak da, uzun süre suyla kaynatılan yün liflerinin bileşimindeki kükürt miktarında bir azalma
görülmektedir. Bu kopmadan sonra materyal kurutulduğunda ve soğutulduğunda yeniden molekül içi bağlar
teşekkül eder (Biçimlenme yeteneği). Su özellikle yüksek sıcaklıklarda makromoleküller arasındaki çeşitli
bağları önemli derecede kopardığından, basınç altında 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, su buharıyla
uzunca süre işlem gören yün lifleri zarar görebilir. Ancak bir yandan da bu sıcaklığın yükselmesi fikse
işleminde kalıcılığı arttırır. Sıcaklık arttıkça suyun etkisi de artar. 150 °C de basınç altında yün proteini
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hidroliz olur, peptid bağları kopar. Liflerin soğuk suyla ıslanması zor ve yetersizdir. Lif yüzeyinin hidrofob
(su itici) bir özellik göstermesine rağmen, liflerin nem tutma yeteneği yüksektir[9].

YÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI
Gerek giysilerde gerekse diğer ürünlerde yün, yaz kış kullanılabilen tek doğal lif türüdür. Doğal bir yalıtım
malzemesi olduğu için vücut ısısını düzenler; vücudu yazın serin, kışın ise ideal sıcaklıkta tutar. Yünün
terletmeyen doğal bir malzeme olmasının sebebi ağırlığının %30’u kadar nemi içine alması ve daha sonra
dışarı vermesidir. Yün içinde bulunduğu milyonlarca hava yastığı ile hava akımı sağlar ve bu yüzden terleme
yapmaz ve doğal yapısı gereği lekelere karşı dirençlidir. Çünkü her bir elyaf, tampon görevi gören, suyun
yün elyafın yüzeyine nüfuz etmesini önleyen ince bir zarla kaplıdır. Yüksek nem ve protein içerikli yün
elyafının alev alması zordur. Yün hem ısı hem de ses açısından doğal bir izolatör görevi görür [10]. Yün,
giysinin giyen kişiyi rahatsız hissettirecek şekilde vücuda yapışmasına yol açacak statik elektrik birikme
olasılığını en aza indirir. Bununla birlikte, statik elektriğin varlığı toz ve tiftikleri de çeker. Yün, doğal koku
giderme özelliklerine sahiptir. Yün, karmaşık fiziksel ve kimyasal yapısından dolayı sigara dumanı, trafik
kaynaklı gazlar ve yemeklerden gelen kokular gibi günlük kokuları emebilecek doğal bir kabiliyet ve büyük
bir kapasiteye sahiptir. Bu kokular daha sonra giysinin temizlenmesi sırasında tamamen dışarı atılırlar. Yün,
mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir ve koyunun üstünde bulunduğu zamanlarda olduğu gibi giysileri
giyen kişileri soğuk, sıcak, rüzgâr ve yağmura karşı korur. Bunun nedeni yünün fiziksel yapısının, lifler
arasındaki havanın büyük miktarını hapsetme kabiliyetidir. Bu özellik sayesinde yünlü ürün giyen kişi ile
çevre arasında bir tampon ya da koruyucu kalkan görevi görür. Yün, doğal alev yavaşlatıcı özelliklere sahip
olduğundan dolayı yünü tutuşturmak veya yakmak zordur. Kir, toz, toprak veya lekelerin lif yüzeyine
oturmaları ve kökleşmiş hâle gelmemelerinden dolayı yün kumaşlar kolayca temizlenirler. Sarkma veya
şekil kaybetmeye karşı doğal esneme ve orijinal hâlini alma özelliklerine sahip olan yün, kendini çabucak
toparlar. Bunun nedeni, yün liflerinin düz olmaması ve her birinin kıvrım olarak bilinen doğal dalgalanmaya
sahip olmasıdır. Her bir lif, giyilme esnasında bir yay gibi hareket eder ve böylece, kumaş esnetildiğinde
liflerin büzülme hareketi ile eski pozisyonuna geri dönmesi anlamına gelen bir kıvrım içerir. Bu kıvrımlar
koyunlar için çevreye karşı koruma sağlamak amacıyla deride büyür. Yün büyüdüğünde derinin tabanında
yerleşik olan yağbezi tarafından sürekli olarak yağlanır. Bu yağbezleri, çevresel unsurlara karşı daha fazla
koruma sağlamak üzere her bir yün lifini, mumsu bir madde ile kaplar. Bu mumsu maddenin ana bileşeni
günümüzde insan cildi için benzeri koruma sağlayan pek çok kozmetik ürünü imal etmek üzere kullanılan
lanolindir ve bu madde biyolojik olarak ayrışabilir yapıya sahiptir. Yün, pek çok insan yapımı liften farklı
olarak bertaraf edildiğinde sadece birkaç yıl içerisinde toprakta doğal olarak yok olur [9].

EHRAM DOKUMAYA BAŞLARKEN;

Yün elde etmek için yünlerin hayvanın vücudundan kesilerek ayrılması gerekir. Bu işleme kırkım denir. İki
türlü kırkım vardır; genelde bahar döneminde yapılan tam kırkım ve bazen de bahar ve güz döneminde
yapılan yarım kırkım. Tam kırkım sırasında yarım kırkımdan daha uzun ve kuvvetli yünler elde edilir.
Kırkım sırasında elde edilen yünler; kir, ter dışkı, bitki ve yem artıkları nedeniyle temiz değildir. Kirlenmeler
genelde ham ağırlığın %40-50’sini oluştururlar. Daha kötü kalitelerde bu oran daha da fazladır[12]. Ehramı
kadınlar evden dışarı mahalle gezisine ya da köy dışına çıkarken kullanırlar. Her kadının biri günlük
herhangi bir renkte, diğeri de özel günler için beyaz renkli olmak üzere en az iki ehramı vardır. Üretilen
ehramda kullanılan renk kadının yaşı ve medeni durumu belirleme açısından oldukça önemli bir
göstergesidir. Zengin fakir herkesin ehram giymesi ise sınıf ayrımını ortadan kaldırır, birlik duygusunu
pekiştirir. Ehramı dokumaya başlarken eve ayağı uğurlu biri gelirse işin çabuk biteceğine, uğursuz biri
gelirse de işin uzayacağına inanılır. Bu nedenle dokuma yapılırken ayağı uğurlu olduğuna inanılan kişiler
“içeri atlı ile gel” denerek çağrılır. (http://aregem.kulturturizm. gov.tr/TR, 131270/ehramgelenegi.html).
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Şekil 5, DokumaTezgahı (Ataner, 2016).

EHRAMI KULLANIRKEN VERİLEN İSİMLER
Ehram katlama: Başları yapıldıktan sonra ehram, boyuna ortadan önceden ikiye, sonra tekrar ikiye, sonra
tekrar ikiye katlanır; yani boyuna üç kez ikiye katlanır. Buna ehram katlama denir. Katlama işini tamamlanan
ehram bir yatağın altına konur. Amaç; Kat izlerinin oluşmasını sağlamak ve bu izleri korumaktır. Aynı
zamanda yöre kadını boyuna üç kez katladıktan sonra baş kısım ile ayak kısmı aynı tarafta olmasın diye baş
kısım içe ayak kısım dışa gelecek şekilde katlanır(Şekil 6).

Şekil 6, Ehram Katlama (Yaşaroğlu, 2014).

Gündelik ehram: İpliği kalın, nakış kullanılmamış veya basit nakışlarla dokunmuştur, gündelik olarak
kullanılan ehramdır. 13,5 tan daha küçük taraklarda ve kalın ip kullanılarak dokunur. Kullanım yönünden
Erzurum ve Bayburt yörelerinde farklılık göstermektedir. Erzurum yöresi enine Bayburt yöresi ise boyuna
kullanmaktadır(Şekil 7).
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Şekil 7, Ehram kullanımı (Yaşaroğlu, 2014).

Gerilik ehram: Baş ehramı da denir. İpliği ince, nakışlı, daha çok ta ağır nakışlı olarak dokunan, sadece
özel günlerde kullanılan ehramdır. 13,5 veya daha yüksek taraklarda dokunur.
Gelin ehramı: Çoğunlukla beyaz olmak üzere genel olarak açık renk yünden, ağır nakışların kullanıldığı
ehramdır(Şekil 8).

Şekil 8, Ehram(Yaşaroğlu, 2014).

Bohça ehramı: Bir ehram çeşidi olarak değerlendirilmemektedir. Kız evi tarafından dokutturulan ehramdır.
Damadın ailesi tarafından olup geline takı takılmış anne, annenin eltileri, babaanne, anneanne, eltiler ve
evli görümce için gelinin ailesi takılan takıların karşılığı olarak damadın ailesine gönderilen bohçaların
içerisine konur. Gelinin çeyizinde ehramı ne kadar çoksa ailenin maddi durumunun o kadar iyi olduğu
anlaşılır(Aktürk, 76 yaşında).

EHRAM MOTİFLERİ VE RENKLERİ
İhram renkleri yanında üzerinde bulunan desenlerle adlandırılır. Ehram yaklaşık 32 iç 13 çeşit kenar deseni
(motif) mevcuttur. Bu desenler yapıldığı yörenin özelliklerini yansıtmakta olup, her biri Türk kültürünün
birer yapıtaşıdır. Ehram uzun sürede yapılması ve maliyetinin fazla olması nedeni ile fabrikasyon ürünler
karşısında üretimi git gide azalmıştır. Bu azalmalar çoğunlukla yapılan motiflerin çeşitliliğini azaltmakta ve
ehramın
zaman
içinde
unutulmasına
neden
olmaktadır[13].
Anadolu’da uzun yıllar boyunca yörelere özgü benimsenen ve kullanılagelen çeşitli biçimlerde ve motiflerle
süslenen geleneksel kıyafetler her bölgede değişik özellikler göstermiştir. Kadın ve gelinlerin giydikleri
geleneksel kıyafetlerin biçimi, renkleri, motif zenginliği ve zarafeti Anadolu insanının hayat tarzını
yansıtmıştır[14]. İhramda renk çok önemlidir. Genelde beyaz renkli ihramı genç kızlar ve gelinler giyerken,
mor ve gri rengi orta yaştaki kadınlar, kahverengi, mor ve siyah rengi de yaşlı kadınların kullanıyor[16].
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Ehram Nakışlarında Kullanılan Renkler
Gülü rengi: ehramda kullanılan iplik, kırmızıya boyanarak gülü (gül) rengi elde edilir. Daha çok beyaz mor
ehramların nakışlarında kullanılır.
Beyaz: Daha çok beyaz ve mor ehramların nakışlarında kullanılır. Ehramlar (S. Yaşaroğlu, 2012).
Yeşil: Daha çok elmas küpeler gibi motiflerde kullanılır.
Lacivert: Uçan Kuşlar, Ceviz Kanadı nakış olarak eğer boz ehrama dökülecek ise Lacivert kullanılır.
Mavi: Uçan Kuşlar, nakışı mor ehrama dökülecek ise mavi kullanılır.
Al-Yeşil: ikisi birlikte Akşam güneşi nakışlı ehramların rengidir.
Güli rengi, Mor Beyaz ( gibi): üçü birlikte Üç Eltiler nakışının rengidir[14].

Ehramda Kullanılan Nakışlar
Bayburt’ta ehramın yüzeyine, dokuma esnasında veya dokuma sonrası elle işlenen motiflerin adı nakıştır. Bu
desenler yapıldığı yörenin özelliklerini yansıtmakta olup, her biri Türk kültürünün birer yapıtaşıdır. Ehram
uzun sürede yapılması ve maliyetinin fazla olması nedeni ile fabrikasyon ürünler karşısında üretimi git gide
azalmıştır. Bu azalmalar çoğunlukla yapılan motiflerin çeşitliliğini azaltmakta ve ehramın zaman içinde
unutulmasına neden olmaktadır[13].

Orta Nakışları
Hanımeli: Her renge uygulanabilir[15]. Bir çiçek ismidir yörede yetişmez. Bazılarına göre de “Hanım
Süpürgesi” denmektedir[14]. Bu çiçek, sarılıcı çiçekler grubundandır. Tek başına dik duramaz. Bir dayanağa
ihtiyacı vardır. Ehram da kadınların dayanağı olmuştur. Hanımelinin bir çınara sarılması gibi ehramda kadın
bedenine sarılır[15]. Bu nakış ehramın amacını simgeler. Arkadaşlıkların, dostlukların, sevgilerin, aşkların
başlangıcı ve sürmesi kişilerin birbirlerine olan bağlılıklarını anlatır. Bu kişi ehrama hanımeli motifini
işlerse, “size olan bağlılığını tekrarlamış ve ebediyete, sonsuza kadar sürdüreceğini” belirtmek istemiştir.
Aynı zamanda bu nakış, Hz. Fatıma’nın elini sembolize ettiği için de, kutsal bir anlam taşır.

Şekil 9, (Yaşaroğlu, 2014).

Reyhan Dalı: Her renge uygulanan bir motiftir[15]. Reyhan dalı da çokça tutulan nakışlardandır. Adından
da anlaşılacağı gibi bir dal üzerinden üç tane yaprak veya reyhan bitkisi çıkmaktadır. Ya da bir dal üzerinden
üç tane pirinç deni çıkmaktadır, şeklinde tabir de edilebilir. Reyhan dalı taneli olduğu için diğerleri gibi
yüzeye serpiştirilmektedir. Ölçümü de aynı şekilde yapılmaktadır[15]. Anadolu’da “Reyhan Otu”, “Reyhan
Çiçeği” denilen kokulu bir bitkiden esinlenilerek yapılan ve sevilen bir nakıştır[14]. Rızık, geçimlik ve
rahmet anlamlarına da gelir.

Şekil 10, (Yaşaroğlu, 2014).

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

172

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

Yıldızın Oynaşı: Ehram nakışları içerisinde dökülmesi en kolay nakıştır[14]. Yıldızın Oynayışı, adından da
anlaşıldığı gibi bir yıldızı andırmaktadır. Bir merkezden çıkan 8 kollu yıldız nakışı, çizgisel hâlde yer
almaktadır. Bu nakış taneli olduğu için, yüzey üzerine serpiştirilmiştir. Ölçümü diğerlerinin aynısıdır [6].

Şekil 11, (Yaşaroğlu, 2014) .

Elma Şeleği: Her renge uygulanabilir. Dökülmesi en zor olan nakışlardan biridir; fakat en çok talep bulan
nakış da elma şeleğidir[15]. Elma şeleği ortadan yarılmış bir elmanın görüntüsündedir. Şelek yüz, alın gibi
manalara gelmektedir. Buradaki manası elmanın yenmiş hâlidir. Elma Şeleği, karşılıklı iki hattın artı (+)
şeklinde oturtulmasıyla temellenmektedir. Karşılıklı iki uca sırt sırta verilmiş, iki kollu pirinçdeni nakışı
konulmaktadır. Diğer tarafta kalan iki uca da, üç kollu pirinçdeni nakışı konmaktadır. Bu nakışta taneli
olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir. Ölçümü diğerlerinin aynısıdır[6]. Elma Şeleği, görünmez kuşa
gönderme yapar. Bu kuş, hem masalda hem de mitolojide adı geçen ve aynı görevi üstlenen ender
kuşlardandır. Masallarda kahramanın başına konan ve onun kral olmasını sağlayan ‘devlet kuşu’dur.
Mitolojideki adı ise ‘Huma Kuşu’dur. Dişi olan bu kuş; havada yaşar, havada yumurtlar, yavrusunu da
havada çıkarırmış. Huma Kuşu bazen yeryüzüne yaklaşır, sonra geri dönermiş. İşte o zaman bu kuşun
gölgesi her kimin üzerine düşer ise o kişi ya padişah ya da zengin olurmuş [15].

Şekil 12, (Yaşaroğlu, 2014).

Ceviz kanadı: Daha çok mor ehramda, lacivert nakış kullanılarak dokunur[15]. Ceviz Kanadı, bir orta
bölümün dört tarafından çıkan üç kolun oluşturduğu, çokça kullanılan nakışlardandır. Ceviz Kanadı ismini,
kırılmış ceviz tanesinin içindeki iç cevizin şeklinden almaktadır. Dikkat edilirse aynen ceviz içine
benzemektedir. Ceviz Kanadı, taneli olduğu için diğerleri gibi yüzeye serpiştirilmektedir. Ölçümü de aynı
şekilde yapılmaktadır [6].

Şekil 13, (Yaşaroğlu, 2014).

Uçan Kuş Nakışı: Havalanmış bir uçağı ya da bir kuşu hatırlatmaktadır. Bu yüzden olsa gerek bu ismi
almıştır. Ana gövde üzerine oturulmuş üçgen bir baş, başın yanında çıkan karşılıklı pirinç deni nakışından
kuyruk yer almaktadır. Bu nakışta taneli olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir. Ölçümü diğerlerinin
aynısıdır[6]. İki çeşit uçan kuşlar motifi vardır. Birisi:
Kellesiz-Çengelli Uçan Kuşlar,
nakış olarak döküldüğü zaman mor ehramda mavi, boz ehramda lacivert iplik kullanılır[15].
Diğeri ise:
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Şekil 14, (Yaşaroğlu, 2014).

Kelleli Uçan Kuşlar: Motifi daha çok mor renkli ehramda uygulanır. Nakışta kullanılan ipliğinde
koyu olması tercih edilir[15].

Şekil 15, (Yaşaroğlu, 2014).

Perçem Tarağı

Şekil 16, (Yaşaroğlu, 2014).

Pirinç Deni: Kibrit kutusu mesafesinde aralıklarla dökülür. Hem gündelik hem de gerilik ehramlarda
kullanılır. Güzel bir motif olarak değerlendirilir[15]. Birlik ve dayanışmayı simgeler.

Şekil 17, (Yaşaroğlu, 2014).

Beli Bağsız Boyun Bağı: Her renge dökülebilir[15].

Şekil18, (Yaşaroğlu, 2014).
Beli Bağlı Boyun Bağı: Diğer adı Arı Dala Ters Kondu’dur. Her renge uygulanabilir[15].

Şekil 19, (Yaşaroğlu, 2014).

Kuş gözü(İçi Dolu sandal): Daha çok beyaz ehramlarda kullanılan bir motiftir. Yaklaşık kibrit
büyüklüğündeki karelerden oluşur. Kutular da denmektedir. İki çeşidi daha vardır. Eğer karelerin içi bir
nakışla doldurulur ise dokunması en zor olan motiflerden biri olur ve adı: İçi dolu sandalın iç nakışlarında
daha çok pirinç deni veya Yıldızın Oynaşı nakışlarından biri dökülür. İçi dolu kutular da denmektedir. Diğer
bir santral çeşidi de kuş gözü diye adlandırılır. Kareleri diğer sandal çeşitlerinden çok daha küçüktür. Kuş
gözü, dört-altı sıra beyaz yün, iki sıra Felemenk olarak tezgâha atılır. Aynı aralıklar dokuma sırasındaki
atkılarda da dokunur, genellikle iki mekikle dokunur[15]. Sağlıklı bir hayatı ifade etmektedir.
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Şekil 20, (Yaşaroğlu, 2014).

Antikalar: Ehramın her rengine dökülebilir. Dört-Sekiz çizgiden oluşur. Çizgiler yuvarlaklar meydana
getirir, bacak boyları birbirinden farklıdır. Bu nakışın Şanlıurfa’daki adı kepenek’tir[15]. Antika, üçken bir
kaide üzerine oluşturulmuş üçgenin uç tarafından çıkan, üç kollu bir şekildir. Bu çıkan kollar pirinçdeni
motifindeki gibidir. Antika nakışının nereden esinlenerek isimlendirildiği tespit edilememekle birlikte,
kanatlarını açmış bir andırmaktadır. Antika taneli olduğu için diğerleri gibi yüzeye serpiştirilmektedir.
Ölçümü de aynı şekilde yapılmaktadır[6]. Gurbete yolladığı eşinin bekleyişini, Askere gönderdiği çocuğunu,
Ana baba hasretinden bahsetmektedir. Kanatlarını açmış yarım kuşu görünümdedir. Elmas Küpeler nakışı
ise tam kuşa atıfta bulunur. Sürecin noktalanmasını ve devamlılığı anlatmaktadır.

Şekil 21, (Yaşaroğlu, 2014).

Çift kartlar: Bir bileğe bağlı, beşer parmaklı iki eli andırır. Her renk ehramda dökülebilir[15].

Şekil 22, (Yaşaroğlu, 2014).

Elif (dikine):Nakış, iki yatay, bir dikey olarak dökülür. Çizgileri, birleştirilmemiş, büyük ‘T’
harfini andırır.

Şekil 23, (Yaşaroğlu, 2014).

Elif (Enine) : Elif, alfabenin ilk harfi olması ve diğer harflerin de aslı ve esası olması sebebiyle tasavvufta
Allah’ın simgesi olmuştur. Çünkü elif bütün harflerin evveli olduğu gibi Allah da bütün varlıkların evvelidir.
İlk nakışta Elif sevgiliyi belirtirken Diğer nakışta ise elif iki büklüm hâline gelmiş aşığın yerine
kullanılmıştır.

Şekil24, (Yaşaroğlu, 2014).

Üç Mercimekler: Her renge uygulanabilir[15]. Mercimek nakışı, mercimek taneleri gibi yuvarlak bir
şekildir. Üç tane yuvarlak tanenin yan yana gelmesiyle oluşmaktadır. Her bir tanenin ortasından yatay çizgi
geçmektedir. Bu nakış taneli olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir. Dizilişi daha çok dik olmaktadır. Ölçümü
diğerlerinin aynısıdır [6].
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Şekil 25, (Yaşaroğlu, 2014).
Çark Yıldızı: Ehram renklerinin hepsine dökülebilir. Nakış rengi beyaz ehramda, beyaz olur. Biçim olarak
elma şeleği nakışının küçültülmüşü gibidir[15]. Çark Yıldızı nakışı ile Yıldızın Oynayışı nakışı birbirlerinin
hemen hemen aynısıdır. Çark yıldızı nakışında, Yıldızın Oynayışı nakışının uçlarına dönence oluşturan, aynı
yönlerde çizgi filamalar yer almaktadır. Bu nakış taneli olduğu için yüzey üzerine serpiştirilmiştir [6].

Şekil26, (Yaşaroğlu, 2014).

Hanım göbeği: Her renk ehrama dökülebilir. Yıldızın Oynaşı nakışına benzer, onun bir nevi gibidir [15].

Şekil 27, (Yaşaroğlu, 2014).

Üç Eltiler: Daha çok gündelik ehramlarda kullanılır. Sütlü kahve, boz veya mor renkli yünlerden biri çözgü
ipi olarak uzatılır. Dolayısıyla çözgü ipi tek renk olur. Dokuma esnasında çift mekik kullanılır her bir
mekikte ayrı renkte atkı iplikleri bulunur, mekiklerden birinde mesela gülü rengi, diğerlerinde beyaz veya
lacivert boyalı iplikler, sıra ile bir gülü rengi mekik, bir diğer mekik atılır. Ayrıca nakış kullanılmaz. Üç ayrı
renk bir armoni oluşturur[15].

Şekil 29, (Yaşaroğlu, 2014).

Arı Dala Ters Kondu: Arı Dala Kondu nakışı bir kelebeğe, bir arıya ya da herhangi bir uçan böceğin şekline
benzemektedir. Nakışının ortasında bir çubuk, iki ucunda birbirine ters ikili pirinçdeni nakışı yer almaktadır.
Çubuğun ortasından dört tarafa doğru gelişen, dört kollu pirinçdeni nakışı açılmaktadır. Bu nakış taneli
olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir. Ölçümü diğerlerinin aynısıdır [6].

Şekil 31, (Yaşaroğlu, 2014).
Elmas Küpeler: Ehramın bütün renklerine dökülebilir. Nakış rengi gülü rengi veya yeşildir[15]. Elmas
Küpe, Kişmiş Çöpi nakışındaki gibi, uzun bir çizginin uçlarından çıkan iki kola sahiptir. Altlı üstlü olmak
üzere şekillendirilmekte, bu hâli ise üçlü şamdana benzemektedir. Uzun çizginin ortasından çıkan, karşılıklı
iki tarafta iki pirinçdeni nakışı yer almaktadır. Bu nakış taneli olduğu için yüzeye serpiştirilmiştir. Ölçümü
diğerlerinin aynısıdır [6]. Birlik ve dirlikten bahsetmektedir. Aynı zaman da Anadolu’da küpeler evlilik
hediyesi olarak vazgeçilmezdir. Bu motifi kullanan bir kız, ailesine evlenmek isteğini dolaylı olarak belli
etmeye çalışır.
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Şekil 30, (Yaşaroğlu, 2014).

Kenar Nakışları(Zincirler)
Ehramın kenar nakışlarıdır; diğer bir ifade ile bu nakışlar kenar bordürleridir
Aynalı Kutu: Aynalı kutu esas itibariyle kenar nakışıdır. Son yıllarda oldukça işlek bir kullanım
kazanmıştır. Ehramın, hem saçak üstüne yani alt üst kenarlara hem boyuna hem de orta motifi olarak
kullanılır. Ehrama orta nakışı olarak kullanıldığında dokunması en zor ve en uzun sürede dokunan nakış olur.
Bir ustanın böyle bir ehramı dokumayı tamamlayabilmesi için üç ay civarında bir süre gerekir[15]. Aynalı
Kutu nakışı, ehramın haşiye bölümünde ve iç yüzeyinde kullanılmaktadır. Yaygın olarak haşiye olarak
kullanılmaktadır. Bu nakış daha çok Bayburt’ta kullanılmaktadır. Bu yörede “Peten” adı da verilmektedir.
Aynalı Kutu nakışı, dört sıralı dört basamağın karşılıklı kare oluşturması ile tamamlanmaktadır. Ortasında
“+” şeklini andıran ikili nakışla kompozisyon doldurulmuştur. Aynalı Kutu nakışı istenirse diğer haşiyelerde
olduğu gibi hat olarak da kullanılabilmektedir [6].

Tetiksiz zincir
Paşa Merdiveni
Şekil 32, (Yaşaroğlu, 2014).

Tek zincir

Çift zincir

Tetikli zincir

Tetikli aynalı kutu
Çift Tetikli Zincir
Şekil 33 (Yaşaroğlu, 2014).

Saçak Üst Nakışları
Saçak üstü bordürü olan bu nakışlar genel olarak gorda diye ifade edilir. Üç ayrı gorda türü vardır.
Gorda kullanılanlar sonraki yıllarda bu kısımda kullanılmaya başlamıştır. Saçak üstü nakışların üç tanesinden
biri Bayburt Gordası diğeri Erzurum gordası, bir diğeri de Çiftlik Gordasıdır. Bayburt gordasının yarım hâli
saat gordası adıyla da dökülür. Son yıllarda bu kısımda kullanılan bir diğer nakış da Aynalı Kutudur.
Kenar çizgileri olur ise sulu, kenar çizgileri olmaz ise susuz; temel nakışları birbirine bağlayan
bağlantı nakışlarındaki çizgiler yoğun ise tetikli, bağlantılar sadece bir veya birkaç sıradan ibaret ise tetiksiz
diye anılırlar.
Bayburt Gordası: Kenar nakışı olmakla birlikte ehramın yatay ya da dikey biçimde iç nakışı olarak da
kullanılır.
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Şekil 34, (Yaşaroğlu, 2014).

Çiftlik Gordası (Gordayı Aldı/ Çifliği Sattı)

Şekil 35, (Yaşaroğlu, 2014).

EHRAM EDEBİ YÖNÜ
Ehram
Hakikate olmaz mı acap ram
Yıllardır beslediğim düşünce?
Çıkılmaz dağlardan da mı yüce
Hasretlerin tırmandığı ehram?
Orhan Veli Yanık

Penek Kazasında Bağlar Seyrinde
Penek kazasında bağlar seyrinde
Bir gelin seyrettim eller kınalı
Al ihram örtünmüş servi kamete
Yakışmış obaya beller kınalı
Aşık Sümmani (Narman)

Ehram Kumaşından Tasarlanan Hatice Yaşaroğlu Çalışmaları
Baksı Müzesi için tasarlanan Nazar Temalı Hanımeli Tasarımı
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Şekil 36, Atkı-Eldiven (Yaşaroğlu, 2014).

Sergi ve Diğer Tasarım Örnekleri

Şekil 37, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil40, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil 38, (Yaşaroğlu, 2015) .

Şekil41, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil 39, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil 42, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil43,(Yaşaroğlu,2016). Şekil 44(Yaşaroğlu,2016). Şekil45,(Yaşaroğlu,2016).
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kil46, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil47, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil 48, (Yaşaroğlu, 2015).

Şekil49,(Yaşaroğlu, 2015). Şekil50,(Yaşaroğlu, 2015). Şekil 51, (Yaşaroğlu, 2015).

SONUÇ
Ehramın tarihi geçmişi incelendiğinde günümüze halen ışık tutmaktadır. Geçmişten getirdiğimiz tüm kültürel
değerlerimizde olduğu gibi yöresel kılık kıyafetlerimizde
de bir değişim söz konusu olmakta ve bu değişim neticesinde yöresel kılık kıyafetlerimiz özgünlüklerini
kaybetmektedirler. Özellikle genç kuşağın modern kıyafetlere eğilim göstermiş, yaşlı kesim ise ehramı çok
fazla kullanamamaktadır. Yörede ehram dokumanın son ustaları Sevim Atener (Bayburt) ve Mehmet
Tozoğlu (Erzurum) gibi birkaç usta kalmıştır. Ehram dokuması için bazen İşkur desteği ile kurslar açılmakta
bazen de Kosgep ve Kudaka gibi projeler ile canlandırılmaya çalışılmaktadır ancak günlük kullanımı çok az
olduğundan dolayı yeteri kadar devamlılık sağlanamamaktadır. Bu araştırmada ehram yeniden günümüze
uyarlanıp gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda ehram dokumacılığı sanatını daha yakından
tanımak ve yörenin geleneksel örtünme şekli olan ehrama yeni boyutlar kazandırılması amacıyla yapılmıştır.
Ehramın kayboluşunu engellemek toplumsal bir güç gerektirdiği için, ehram kullanımı farklı alanlara
taşıyarak sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Teşekkür: Göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Hocam’a çok
teşekkür ederim.

KAYNAKÇA
Yazılı Kaynaklar
[1] Ömer Demir ve Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 3. baskı, Ankara: Vadi Yayınları, 2002
[2] Crane, Diana, Fashion and Its Social Acendas Class, Gender and Identity in Clothing. The University of
Chicago Press. (2000)
[3] BAYRAKTAR, Fatma, Giyim, Sim Matbaası, Ankara, (1993)
[4] Kırzıoğlu, G. Neriman, Giyim Sanatı ve Kişisel Görünüm, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi,
Ankara, 1992
[5] İhsan Coşkun, Atılcan, Erzurum Barları ve Yöresel Giysileri, Erzurum Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
Yay., İstanbul, 1991, s.110.
[6] Çelik, Adem, Erzurumda Ehram, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayınmlanmış Yüksek
Lisans Tezi), Erzurum,1997
[7] Graw, B., Besikten Mezara Dostumuz Yün, Tekstil Teknik, 93:47-48, 1993
[8 ] Dalgıç, Dilek, Hing-Bulk ve Relax Akrilik İplikler ile yün karışımlı ipliklerin Kumaş performasları,
2009
[ 9]
Sydney Merkez ofis. Level 30, Avustralya Merinos Yünü Erkek Giysileri Eğitim El Kitabı A:
HCSB,Center 580 Geoege St. Sydney NSW 2000
[
10]
Tekstil
Mühendisleri
Yardımlaşma
Derneği
(TEMYAD),
2014.
Erişim
Tarihi:13.06.2014http://temyad.com/app/kullanicidosyalari/Y%C3%9CN%202.pdf
[11] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı El Sanatları Teknolojisi Ehram Dokumaya Hazırlık, Ankara, 2012
[ 12] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, tekstil teknolojisi I –II, Ankara 2002

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

180

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

[ 13] Kahveci, Mücella. Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinde Üretilen Ehram Dokumalarında Kullanılan
Hammadde ile Üretilebilecek Yeni Ürün Tasarımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
[ 14] Tansuğ, Sabiha, Anadolu Giysileri”. Antik Dekor Dergisi 39 (1997)
[ 15] Emir, Dursun, Bayburt’ta EHAM, Aksiseda Matbaacılık İstanbul, 2005
[16] Karakelle, Ayşegül, Erzurumun Kültürel Mirası Ehram, Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel sanatlar
Fakültesi, Elsanatları Bölümü Hatay, 2012

Sözlü Kaynaklar
[ 17] Seher Yaşaroğlu 78 yaşında Ehram giyen kadın, Bayburt
[ 18] Saadet Aktürk, Ehram giyen kadın, 76 yaşında, Bayburt
[ 19] Nadide Gacur 75 yaşında, Ehram giyen kadın Erzurum
[ 20] Memnune Karadağ, 65 yaşında, Ehram giyen kadın, Erzurum
[ 21] Sevim Ataner, 58 yaşında, ehram dokuma ustası, Bayburt
[ 22] Mehmet Tozoğlu, 50 yaşında, Ehram dokuma ustası, Erzurum Aziziye

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

181

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

GÜRÜN ŞALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ülkü AKÇA TOKATLI, Özlem ERZURUMLU JOREYEV
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Özet
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde olan Gürün, Sivas ilinin en güneyinde kalan sınır ilçesidir. Malatya,
Kayseri ve Maraş illerine komşu olan Gürün, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine
bağlamaktadır. Gürün tarihine baktığımızda, bölgede yapılan arkeoloji araştırmalarında yerleşimin M.Ö.
2000 yıllarına kadar uzandığı görülmektedir. Hititler zamanından kalan mağara evler, Gürün’ün tarihi
yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır. Hint, Asur, Bizans döneminde farklı isimlerle anılan ilçenin
Gürün adını ne zaman aldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bulunduğu coğrafi konum olarak eski ticaret
yolunun önemli kollarından birinin Gürün üzerinden geçtiği ilgili kaynaklarda belirtilmiştir. Birçok
uygarlığa ev sahipliği yapan ve önemli bir ticaret güzergâhı olan Gürün bu özellikleri ile kültürel olarak
zengin bir ilçedir.
Dokumacılık, insanların ihtiyaçlarını karşılarken, renk ve desenleri ile üretildiği toplumun kültürel
özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu nedenle bir yörede yapılan dokuma örnekleri, yöre ve yöre insanı
hakkında önemli bilgiler verebilir. Gürün’ün tarihi kültürel gelişimi, kuşkusuz el sanatlarının gelişimine
de katkıda bulunmuştur. Kendine özgü renk ve desen özellikleri ile geçmişte Gürün’de dokunmuş olan
“Gürün Şalları” günümüzde artık dokunmamaktadır. Bu çalışma ile günümüze ulaşabilmiş olan az
sayıda örnek üzerinden renk, motif, kompozisyon ve dokunuş özellikleri incelenecektir. Zamanla kaybolan
bu değerleri, gelecek nesillere aktaracak belge oluşturulması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime: Dokuma, Şal, Gürün

Abstract
Gürün is a border-county at the south of Sivas province, located in the Central Anatolian Region of
Turkey. Gürün is the neighbor of Malatya, Kayseri and Maraş provinces and connects the East Anatolia
Region with the Central Anatolian Region and the Mediterranean Region. When the history of Gürün is
examined and based on the archeological studies conducted in the region, it is clear that the settlement
goes back to 2000B.C. Cave houses remaining from the Hittite era prove that Gürün was a historical
settlement area. It is not known for sure when the county received the name Gürün, which was referred to
by different names in the Hint, Assyrian and Byzantium eras. The relevant resources indicate that one of
the important old trading routes go through Gürün as a geographic location. Gürün hosted many
civilizations and has a crucial trading route, and is a culturally rich county with these characteristics.
Weaving meets the people’s needs and also reflects cultural characteristics of the society which makes
them, with their colors and patterns. Hence, weaving examples made in a location provide important
information about the region and region’s people. Historical and cultural development of Gürün has
contributed to the development of hand crafts for certain. “Gürün shawls”, weaved in Gürün in the past
and with unique colors and patterns, are not weaved today any longer. In this study, color, motif,
composition and weaving characteristics of few samples, which reached today, will be examined. A
document creation is aimed to transfer these values that were lost in time to the future generations.
Key Word: Weaving, Shawl, Gürün
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1. GİRİŞ
Bezce 2016 kapsamında hazırladığımız bu çalışmanın birinci bölümünde el dokumacılığı ve Anadolu’da
dokumacılık tarihine genel bir bakıştan sonra konumuz olan Gürün ilçesi hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
İkinci bölümde “şal” sözcüğünün tanım ve terminolojisi ile ilgili açıklamaya yer verilmiştir. Gürün ilçesinde
dokumacılığa ilişkin bilgiler derlenmiştir. Ulaşılabilen özgün örnekler üzerinden Gürün şalları incelenmiş ve
tanımlanmıştır.

2. ANADOLU’DA DOKUMACILIK VE GÜRÜN
Tarih öncesi zamanlarda dış etkilerden korunma ve örtünme ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile gelişen
dokumacılık, insanoğlunun gelişimi ile paralel olarak ilerlemiştir. Dikey dokuma tezgâhlarında, çözgü
ipliklerinin uçlarına ağırlık bağlayarak gerilmesi sağlanmış ve elle ağızlık açılarak dokuma yapılmıştır.
Zaman içerisinde pedallı dokuma tezgâhları geliştirilmiş ve dokumacılık hız kazanmıştır.

Estetik ve

güzelliği arayan insanoğlu, dokuma tezgâhlarında daha karmaşık desenleri dokuyabilmek için desen dokuma
tezgâhlarını geliştirmiştir.
Anadolu’da dokumacılık oldukça eski tarihlere uzanmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen
buluntular Neolitik dönemde Anadolu topraklarında dokumacılığın yapıldığını kanıtlamaktadır. Bu da
Türkler Anadolu’ya geldiğinde, dokumacılığın yüzyıllardır gelişerek süregeldiğini göstermektedir.1
Dokumacılık insanların ihtiyaçlarını karşılarken, renk ve desenleri ile üretildiği toplumun sosyokültürel
özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu nedenle bir yörede yapılmış dokuma ürünleri yöre ve yöre insanı
hakkında önemli bilgiler verebilir.

Şekil 1. Sivas Haritası

Sivas ilinin güneyinde kalan Gürün ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalar yerleşimin M.Ö. 2000 yıllarına
kadar uzandığı göstermektedir. Bulunduğu coğrafi konum olarak eski ticaret yolunun önemli kollarından
birinin Gürün üzerinden geçtiği bilinmektedir. Hitit, Asur, Bizans döneminde farklı isimlerle anılan ilçenin
Gürün adını ne zaman aldığı kesin olarak bilinmemektedir. Hitit döneminden kalan mağara evler Gürünün
kültürel zenginliğine en güzel örneklerdendir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve önemli bir ticaret
1

Yağan, Şahin Yüksel; “Türk El Dokumacılığı”, Türkiye İş Bankası Yayınları; Ankara; 1978; Syf. 52
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

183

7th International Istanbul Textile Conference, Anadolu’ya Doku”N”an Bezler, BEZCE2016, 21-23 Mart 2016, Sultanahmet–Istanbul-TURKEY

güzergâhı olan Gürün, bu özellikleri ile kültürel açıdan zengin bir ilçedir. Gürün’ün tarihi kültürel gelişimi,
şüphesiz el sanatlarının gelişimine de katkıda bulunmuştur. Geçmişte Gürün’de dokunan özgün Gürün
şallarından günümüze çok az sayıda örnek ulaşmıştır. Buna rağmen günümüzde Gürün denildiğinde akla ilk
Gürün Şalları gelmektedir.

3. TANIM VE TERMİNOLOJİ
Şal sözcüğü sözlük tanımlarına göre “atkısı ve çözgüsü yünden olan desenli bir kumaştır. Ayrıca ipek ve
pamuk ile dokunmuş nevileri de vardır.2 Eski Türk dillerinde “çul”, “çuval”, Farsçada “şal”3, İngilizcede
“shawl” ve Fransızcada “chale” olarak yer alır. Şallar, Acem (İran) şalı, Horasan şalı, Gürün şalı gibi
genellikle dokundukları yörenin adıyla anılmaktadır. Gürün’de şal dokumacılığından önce halı, kilim ve bez
dokumacılığı yapılmaktadır. Şal dokumacılığına ise 19. yüzyılın sonlarına doğru başlanmıştır.4 Özbel (1949),
I. Dünya savaşından önce Gürün’de dokumacılığın çok ileri düzeyde yapıldığını belirtilmektedir.

4. GÜRÜN ŞALLARI
Yünlü dokumaları, 19. yüzyılın ilk yarısında Gürün’de yaygın olarak yapılmaktadır. 19. yüzyılın ikinci
yarısında da yünlü dokumacılık oldukça gelişmiş, köy ve kasabalarda 500 dokuma tezgâhında şal
dokumacılığı yapılmıştır. Şal dokumalarının haricinde erkek giysilerinde kullanılmak üzere kumaş, orduya
aba ve şayak dokumuşlardır. Bunların dışında ipekli dokuma örnekleri de yapılmıştır. Şal dokumacılığında
yörede iplik ihtiyacı evlerde hanımların çok ince eğirdiği iki kat yün ipliklerden karşılanmıştır. Kayıtlarda
ithal iplikler de kullanıldığı belirtilmektedir. Yöre halkının evlerde eğirdiği iplik kalitesinin çok iyi olmasına
rağmen dışardan iplik temin edilmesi kuşkusuz artan üretimi karşılamak amacı ile yapılmıştır. Gürün’de
dokuma tezgâh sayısı 1907 yılında 2000’e, 1911 yılında da 3500’e yükseldiği kaynaklarda belirtilmiştir.5
Yurt içinde çok talep edilen Gürün şallarının, yurt dışı ihracatı da yapılmıştır. Yöre halkının dokumacılıkta
deneyimli olmaları kuşkusuz yünlü şal dokumalarının başlanmasında kolaylık sağlamıştır. Özbel, Gürün şal
dokumacılığının Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sonrasında oldukça azaldığını ve yörede tekrar şal
dokumacılığını arttırmak amacı ile atılan adımların da İkinci Dünya Savaşı ile etkisiz kaldığını belirtmiştir.
Ayrıca iplik ihtiyacında dışarıya bağımlı olunması da olumsuz etkilemiş ve Gürün’de şal dokumacılığının
yok olmasına neden olmuştur.
Özbel, Gürün şallarında üç desen özelliğiyle karşılaşıldığını ifade etmiştir. Gürün Şal desenlerinin Hint ve
Acem şallarının desen ve teknik özellikleri ile Türk kumaş desenlerindeki süslemenin şala uygun olanlarının
Özbel, Kenan; “Gürün Şalları”, El Sanatları XIII CHP Halkevleri Bürosu Ulus Basımevi, Ankara, 1949, syf.4
Develioğlu, Ferit; “Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat”, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası; Ankara; 1970
4
Ergür, Atilla; “Tekstil Terimleri Sözlüğü”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; İstanbul, 2002
5
Sarıoğlu, Hadise; Kayadibi, Pakize; “Jakarlı El Dokuma Geleneğimizin Nadide Örneklerinden Gürün Şalları”,
Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, 2008, syf. 395
2
3
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kullanımı ve Avrupa taklit şallarının göz önünde bulundurulması sonucu oluşturulduğunu belirtmiştir.
Yörede geniş çalışma yapan Özbel, Gürün şallarını motif özellikleri bakımından incelediğinde dört grup
altında değerlendirmiştir. Birinci grupta, badem ya da pençe adı verilen motif, genellikle küçük çiçek ve
yaprakların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu motifle dokunan şallara “Motifleri serpme şallar”
denilmiştir. Günümüzde şal deseni dediğimiz bu motiflerin arasında kalan boşluklar, çeşitli motiflerle
doldurulmuştur. İkinci grupta, serpme motiflerin kıvrımlı bir dalla birbirine bağlı olarak dokunması ile elde
edilen örneklere “Motifleri birbirine bağlı şallar” denilmektedir. “Asma dalları” adı verilen üçüncü grupta
ise motifler birbirine geçmiş kavisli dallardan meydana gelmektedir. “Yollu ya da çubuklu şallar” adı verilen
dördüncü grupta, farklı genişlikte dokunan şeritlerden oluşmaktadır. Bu şeritlerin genişliği dokumacının
isteğine göre değişiklik göstermektedir. Şeritlerin içleri çeşitli motiflerle doldurularak boyuna yollu bir
görüntü elde edilmektedir. (Şekil: 2,3)

Şekil 2. Çubuklu Şal Desenleri.

Şekil 3. Serpme Motifli ve Asma Dallı Şal Desenleri.
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“Örtü ve bohça için dokunmuş olan şallar, tezyinatları bakımından diğerlerinden tamamı ile ayrıdır. Bunlar
için orta, köşe, kenar kompozisyonları tatbik edilmiş, malzemelerine ipek katılmıştır. Bilhassa sandukalar
için yapılmış olan şalların geniş dallı ve uzaktan görülebilecek parlak bir renkte olduğu görülür. Bohça ve
diğer örtüler için yapılmış olanlardan daha mutedil bir tertip ve renklerde dokunmuştur.”6

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan Kenan Özbel koleksiyonunda buluna iki Gürün
şal örneğinin fotoğrafları da aşağıda bulunmaktadır. Bu özgün örneklerden de anlaşıldığı gibi Gürün şalları
atkısı ve çözgüsü yün ipliğinden üretilmiştir.

Şekil 4. Kenan Özbel Koleksiyonu Örnekleri.

İpekli ve pamuklu dokuma örnekleri de olmasına rağmen şal dokumacılığında yaygın olarak kullanılan
hammadde yündür. Gürün şal dokumacılığında da genel olarak atkı ve çözgü ipliği iki kat bükümlü yün
ipliği kullanılmaktadır. Üzerinde çalıştığımız Nevşehir Avanoslu Ünal ailesine ait kaftan örneğinin de
çözgüsü ve atkısı yündür.

6

Özbel, Kenan; “Gürün Şalları”, El Sanatları XIII CHP Halkevleri Bürosu Ulus Basımevi, Ankara, 1949, syf.11
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Şekil 5. Nevşehirli Ünal Ailesi’ne ait Kaftan.

Nail Tan, Gürün şallarında zeminde kullanılan başlıca rengin beyaz olduğunu, zemin dışında da kırmızı sarı, kırmızı – mavi renklerin yaygın olarak kullanıldığını belirtmiştir. Kullanılan temel dokuma örgüsü
dimidir. Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen diğer örnekte ise çözgü iplikleri pamuk, atkı
ipliklerinden biri yün, diğer ikisi ise pamuk ipliğinden dokunmuştur.
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Şekil 6. Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü Koleksiyonu.

Gürün şalları kadın giyiminde elbiselik ve kaftan olarak kullanılmıştır. Anadolu da yaygın olarak bele kuşak
sarımı Gürün’de de görülmektedir. Ayrıca, kadın ve erkek giyiminde baş bağlamalarında ve omuza atılan
şallar da kullanılmıştır. (Şekil: 7, 8)
Giyim dışında minderlerde, kapı perdelerinde, oda tefrişatında (döşeme işlerinde), ocak yaşmaklarında,
bohçalarda, kavuk örtülerinde, sandık örtülerinde, cenaze merasiminde tabut üzerine örtü olarak ve
türbelerde sandıklar üzerine örtü olarak da kullanılmıştır.
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Şekil 7,8. Kenan Özbel “Gürün Şalları”.

5. SONUÇ
Bu çalışmaya başladığımızda Gürün Şalları gibi tarihi örneklere ulaşmanın olanaksızlığı ile karşılaşıp birebir
inceleme ve analiz (örgü vb.) yapılabilecek örneğe ulaşmanın güçlüğünü yaşadık. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesinde buluna Kenan Özbel koleksiyonunda bulunan iki Gürün Şalı
örneğinin boyutlarının küçük olması, ayrıca nadir örneklerden olması nedeni ile ayrıntılı inceleme
yapılamamıştır.
Ulaşabildiğimiz iki örnek üzerinde yaptığımız incelemelerde yazılı kaynaklarda da belirtildiği gibi çözgü ve
atkı ipliklerinde yün ve pamuk elyafı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Üzerinde çalıştığımız Nevşehir Avanoslu
Ünal ailesine ait kaftan örneğinin de çözgüsü ve atkısı yündür. Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen
diğer örnekte ise çözgü iplikleri pamuk, atkı ipliklerinden biri yün, diğer ikisi ise pamuk ipliğinden
dokunmuştur. Her iki dokuma örneğinde de dimi bağlantılar kullanılmıştır.
Bu çalışma, bizim için bundan sonra yapılacak yerel kaynaklı tasarım çalışmalarına başlangıç oluşturacaktır.
Bu tür çalışmalar daha sonra yapılacak olan yeniden tasarlama çalışmaları için kaynak oluşturabilir.
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Yapılacak çalışmaların yörenin özgün dokuma özelliklerine uygun olması gerekmektedir. İlgili bir deneme
çalışması olarak 2013-2014 öğretim yılı sonunda diploma proje uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yrd. Doç.
Ülkü Akça danışmanlığında mezun öğrencimiz Cansu Can tarafından geliştirilmiştir. (Şekil:9)

Şekil 9. Cansu Can. Diploma Projesi.
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A STUDY OF GÜRÜN SHAWLS

1. INTRODUCTION
In the first section of this study we have prepared in the scope of Bezce 2016, after a general view of hand
knitting and weaving history in Anatolia, short information was given about Gürün County. In the second
section, an explanation on the definition and terminology of “shawl” word was included. Information on
weaving in Gürün County was gathered. Gürün shawls were examined and defined based on the accessed
unique samples.

2. WEAVING IN ANATOLIA AND GÜRÜN
Weaving that developed to satisfy the needs to be protected from external effects and covering needs during
prehistoric ages progressed in parallel to the development of humans. In vertical weaving looms, weights
were tied to the ends of warp yarn and stretched and shedding was opened manually. Pedal weaving looms
were developed in time and weaving gained speed. Humans, in the search of aesthetic and beauty, developed
pattern weaving looms to weave more complex patterns.

Weaving in Anatolia goes back to quite old ages. Findings obtained in the archeological studies prove that
weaving was made in Anatolian land during the Neolithic era. This in turn shows that weaving developed
and continued for centuries when Turks arrived Anatolia. 7 As weaving satisfies the needs of humans, it also
reflects the sociocultural characteristics of the society that produces it with its colors and patterns. Therefore,
weaving products made in a region can provide important information about the locality and local people.

Figure 1. Sivas Map

Archeological studies conducted in Gürün County, which is situated at the south of Sivas City, illustrate that
the settlement goes back to 2000 BC. It is known that one of the old trading ways as a geographical location
7

Yağan, Şahin Yüksel; “Türk El Dokumacılığı”, Türkiye İş Bankası Yayınları; Ankara; 1978; Syf. 52
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passed through Gürün. The county was called different names during Hittite, Assyrian, and Byzantium eras,
and it is not known for certain when the county took the name Gürün. Cave houses that remained from
Hittite era are among the most beautiful samples of Gürün’s cultural wealth. Gürün, which hosted numerous
civilizations and was a significant trading route, is a rich county culturally with these characteristics. Gürün’s
historical and cultural development has also contributed to the development of handicrafts for certain. Very
few samples of unique Gürün shawls weaved in Gürün in the past have reached today. Nevertheless, when
Gürün is mentioned today, we first think of Gürün shawls.

3. DEFINITION AND TERMINOLOGY
The word shawl according to dictionary definitions is “a patterned fabric whose weft and warp made of
wool. In addition, it has varieties weaved from silk and cotton.8 In the old Turkish languages, it is mentioned
as “çul” and “çuval”, in Persian “şal”9, “shawl” in English, and in French “chale”. The shawls are called in
general with the name of the region they are weaved like Acem (Iranian) shawl, Khorasan shawl, and Gürün
shawl. Carpet, rug and cloth weaving was made in Gürün before shawl weaving. Shawl weaving started at
the end of the 19th century.10 Özbel (1949) reported that weaving was made in a very advanced level in
Gürün before World War I.

4. GÜRÜN SHAWLS
Wool weaving was made prevalently in Gürün in the first half of the 19 th century. Wool weaving was rather
advanced in the second half of the 19th century as well, and weaving was made in 500 weaving looms in
villages and counties. In addition to shawl weaving, fabric was woven to be used in men’s clothing, and
gabardine and hodden were woven for the army. Moreover, silk weaving samples were also made. Yarn need
in shawl weaving in the region was satisfied by two-layer wool yarns very thinly spun by women at houses.
The records indicate that imported yarns were also used. Although the yarn quality spun at homes of local
people was very good, importing yarn from overseas was due to satisfying increased production for certain.
The resources report that the number of weaving looms reached 2000 in 1907, and climbed to 3500 in
1911.11
Gürün shawls were demanded immensely within the country and exported abroad as well. Local people were
experienced in weaving and this facilitated start of wool shawl weaving for certain. Özbel reported that
Gürün shawl weaving quite diminished after World War I and War of Independence and the steps taken to
increase shawl weaving in the region again remained ineffective due to World War II. Furthermore, being

Özbel, Kenan; “Gürün Şalları”, El Sanatları XIII CHP Halkevleri Bürosu Ulus Basımevi, Ankara, 1949, syf.4
Devellioğlu, Ferit; “Osmanlıca-Türkçe Lugat”, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası; Ankara; 1970
10
Ergür, Atilla; “Tekstil Terimleri Sözlüğü”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; İstanbul, 2002, 250
11
Sarıoğlu, Hadise; Kayadibi, Pakize; “Jakarlı El Dokuma Geleneğimizin Nadide Örneklerinden Gürün Şalları”,
Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, 2008, syf. 395
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dependent abroad for yarn necessity also had unfavorable effect and caused disappearance of shawl weaving
in Gürün.
Özbel stated that three pattern characteristics were found in Gürün shawls. He indicated that Gürün shawl
patterns were formed as a result of pattern and technical characteristics of Indian and Persian shawls and
usage of ornamentation in Turkish fabric patterns and by considering European imitation shawls. Özbel, who
conducted large studies in the region, evaluated Gürün shawls in four groups when he examined them in
terms of motif characteristics. In the first group, the motif named almond or claw is formed generally by
grouping small flowers and leaves. Shawls weaved with this motif are called “shawls with spread motifs”.
Today, the gaps remaining between these motifs, which we call shawl pattern, are filled by various motifs. In
the second group, the samples obtained by weaving of spread motifs as linked to each other by a twig are
called “shawls with their motifs connected to each other”. In the third group, called “grapevine twigs”,
motifs are made of curved twigs intertwined. The fourth group, called “streaked or striped shawls”, is made
of bands woven in different widths. The width of these bands varies according to the wish of the weavers. A
vertically streaked view is obtained by filling the interior of these bands with various motifs (Figure 2, 3).

Figure 2. Striped shawl patterns

Figure 3. Spread motif and grapevine twig shawl patterns
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“Shawls that are woven for quilts and bundle are separate from the others in terms of ornaments. For these,
middle, corner, and side compositions were applied and silk was added to their material. It is observed that
the shawls made for especially symbolic coffins have wide twigs and bright color that can be seen from far
away. The shawls woven for bundles and other quilts have more gentle organization and colors.”12

Photographs of two Gürün shawl samples, included in Kenan Özbel collection at Marmara University,
Faculty of Fine Arts, are given below. As it is clear from these unique samples, Gürün shawls’ wefts and
warps are made of wool yarn.

Figure 4. Kenan Özbel’s collection samples .

Although there are silk and cotton weaving samples, the raw material used in shawl weaving prevalently is
wool. In Gürün shawl weaving, wefts and warps yarn and two ply twisted wool yarn is used generally. The
weft and warp of the kaftan sample we are studying, belonging to Ünal family from Avanos, Nevşehir, are
wool.

12

Özbel, Kenan; “Gürün Şalları”, El Sanatları XIII CHP Halkevleri Bürosu Ulus Basımevi, Ankara, 1949, syf.11
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Figure 5. A kaftan belonging to Ünal family from Nevşehir

Nail Tan reported that the color majorly used in the background of Gürün shawls is white, and red-yellow,
red-blue colors were used outside of the background. Fundamental weaving knit is twill. The warps of the
other sample obtained from Gürün Public Education Directorship was woven with cotton yarns, and one of
the weft yarn was wool, and the other two were woven with cotton yarn.
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Şekil 6. Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü Koleksiyonu.

Gürün shawls were used for clothing in women’s attire and as kaftan. Prevalent waist girdle in Anatolia is
also observed in Gürün. Moreover, shawls were used in men’s and women’s attire, head scarfs and shawls
for shoulders (Figure 7, 8).
In addition to clothing, shawls were also used in cushions, door drapes, room furnishing (upholstery works),
hoods, bundles, quilted turbans, chest quilts, quilts placed on caskets during funerals, and in quilts placed on
chests in shrines.
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Figure 7, 8. Kenan Özbel’s “Gürün shawls”

5. CONCLUSION
When we started this study, we were faced with the inability to reach historical samples like Gürün shawls to
do research and analysis (knitting, etc.). A detailed examination was not able to be done due to the small size
and being rare samples of the two Gürün shawl samples included in Kenan Özbel collection at Marmara
University, Faculty of Fine Arts Library.
It was observed that wool and cotton material was used in warp and weft yarns in the examinations we
conducted on the two samples that we obtained as indicated in written sources as well. The warp and weft of
the kaftan sample we studied belonging to Ünal family from Avanos, Nevşehir were wool. The warp yarns of
the other sample obtained from Gürün Public Education Directorship were wool, and one of the weft yarns
was wool and the other two were woven with cotton yarn. Twill connections were used in both weaving
samples as well.
This study will be the start of future design studies with local resources for us. Such studies could form a
resource for future re-design studies. The studies to be conducted should be according to the unique weaving
characteristics of the region. A diploma project application was conducted at the end of 2013-2014 academic
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year as a relevant test study. It was developed by our student Cansu Can who graduated and studied with her
advisor Associated Prof. Ülkü Akça (Figure 9).

Figure 9. Cansu Can’s diploma project.
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