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Özet
Buldan Milattan önce 2.yüzyılda kurulmuş tekstil ve dokumacılığı ile ünlü Denizli’nin bir ilçesidir.
Yapılan araştırmalar, Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bugünkü ismiyle Yenice kent olan Antik
Tripolis halkının dokumacılığı bildiği ve 1094 yılında Selçuklu Türklerinin yönetimine giren yöre halkının
dokumacılığı Türkler’e öğrettiğini göstermiştir. Bölgenin her türlü ticari malı bulundurması ve ticaret
yolları üzerinde olması nedeniyle çevreden alış-veriş için yöreye gelenler birbirlerine, "BUL DA AL"
diyerek BULDAN kelimesinin doğmasına neden olmuşlardır. Osmanlı belgelerine göre ‘‘Bükülü’’
olarak da tanımlanan bu bezin
işlemeciliği normal ipliğe göre, daha fazla bükülmüş “kıvrak” da
denilen pamuk ipliğinden bez ayağı örgü tekniğiyle dokunan ; 14 sıklık/cm çözgü-14 sıklık/cm atkı
şeklindedir. Dokumalarda genellikle yörenin kültürel kimliğini yansıtan renkli ipek ya da pamukla
dokunmuş geleneksel motifler kullanılmaktadır. Buldan bezinden yapılan giysiler; doğal sağlıklı ve
rahattırlar, kimyasal madde içermezler. Son yıllarda motorlu tezgahların sayısının artmasıyla birlikte
seri üretim hızlanmış bugün Buldan ve Denizli yurt dışında aranan bir pazar haline gelmiştir
Anahtar Kelimeler: Buldan Bezi, dokuma, Buldan Tarihi

1. GİRİŞ
Denizli’de dokumacılığın kökeni Osmanlı’dan çok daha öncesine antik dönemlere kadar dayanır.Türkler
Anadolu’ya gelmeden önce bugünkü ismiyle Yenice olan Antik Tripolis halkının dokumacılığı bildiği ve
1094 yılında Selçuklu Türklerinin yönetimine giren yöre halkının dokumacılığı Türklere öğrettiği tarihi
kaynaklardan bilinmektedir
M.Ö. 2. yy.da kurulduğu bilinen Buldan’ın dokuma ve tekstildeki basarılarının tümü günümüze kadar
gelmistir. Bölgenin her türlü ticari malı bulundurması ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle çevreden
alıs-veris için yöreye gelenler birbirlerine, "BUL DA AL" diyerek BULDAN kelimesinin doğmasına neden
olmuşlardır.[1]

2. BULDAN BEZİ’NİN TARİHİ
Türklerin Çürüksu ve Büyük Menderes vadilerine yerleşmesinden sonra dokumacılık daha da gelişerek,
şehrin en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Çürüksu Ovası’nda yetişen pamuklar özenli bir
sürecin ardından dünyaca ünlü Buldan bezine dönüşmeye başladı. Eskiden genellikle kadınların yaptığı
dokumacılığı çok fazla beden gücü gerektirdiğinden zaman içinde erkekler devraldı. Buldan
bezinin saraylara kadar uzanan macerasının ve bu denli itibar görmesinin en temel nedeni her aşamasında
yoğun bir el emeğinin kullanılmasıdır. Anadolu’nun pek çok şehrinde o bölgeye has dokumalar üretilir.
Yöresel dokumalar içinde en bilineni ve geçmişi en eskiye uzananı ise Denizli’nin Buldan ilçesine özgü
Buldan bezidir. Osmanoğulları’nın henüz Bursa'ya yerleşmeden Germiyanoğullarının aracılığı ile Buldan'dan
kumaş temin ettikleri tarihi kayıtlarda mevcuttur.
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Osmanlı Devletinin kuruluşundan sonra da sarayın dokuma ihtiyacının bir kısmı BULDAN'dan sağlanmıştır.
Ertuğrul Gazi'nin içliği, Barbaros'un şalı, Padişah Genç Osman'ın gömleği Buldan' da dokunmuştur. Türk
dokuma kumas ve islemelerinde motifler genellikle bitkiseldir. Lale, Karanfil gibi çiçekler ve çesitli dallar
özellikle XVI. yüzyılda çok kullanılmıstır. Desenler geometrik bitkiseldir, renkler kırmızı basta olmak üzere
çini mavisi, güvez, pismis ayva ve safran sarısıdır.
Bu gelenek BULDAN dokuma ve islemelerinde de açıkça görülür. Bu örnekler Topkapı Sarayı Müzesinde
sergilenmektedir.
Tahsin Öz’ün ‘Türk Kumaş ve Kadifeleri’ adlı çalışmasında Topkapı Sarayı kumaş deposunda 14. yüzyıla ait
Denizli kumaşı olarak kaydedilen ve ilk Osmanlı padişahlarının kaftanı olarak saklanan iki kaftan bulunduğu
yazmakta. Bu kaftanlar Neşri tarihindeki I. Osman’ın mirası arasında sözü edilen Denizli’de dokunmuş
dokuma kaftanın açıklamalarına uyuyor.[2]. 17. yüzyılda Denizli’ye yolu düşen Evliya Çelebi
seyahatnemesinde Akdağ’ın beyaz pamuk bezinin, Acem ve Musul bezinden daha ince olduğun yazmıştır.
14.yüzyılda İbni Batuda’nın “ Orada pamuktan altın işlemeli kumaş imal olunur ki başka örneği yoktur.
Kaliteli pamuğun kuvvetli eğrilmiş olması nedeniyle dokumaları uzun ömürlüdür. Bu kumaş beldenin
ismiyle anılır.” dediği Buldan bezi ve Buldan dokumacılığının tarihi bir belgesidir [3].

3. BULDAN İŞÇİLİĞİ
Anlam olarak, bürünmek, sarınmak, örtünmek temelindeki Bürümcük sözcüğü, dokumacılıkta çok bükümlü
ipek iplikler ile dokunmuş , dokuma anlamındadır. İpek ipliği yerine çok bükümlü, yün, keten veya pamuk,
iplikleri ile buruşuk yüzey görünümlü dokumalar halk arsında Kıvrak”, “Bükülü Bez” veya yöre adı ile
anılan, “Mora Bezi”, “Buldan Bezi”, “Şile Bezi”, bezi diye tanınmıştır. Fakat büyük çoğunlukla motorlu
tezgâhlarla el tezgâhları rekabet edemediğinden süreksiz ve tek tük el tezgâhları bükülü dokumaktaydılar. .
Şile bezi adı ile bükülü duyulmaya başlayınca, bükülü beze ilçenin adı verilerek hem bir rekabet, hem de
ayırma isteğiyle Buldan bezi denmeye başlamıstır. Bütün bu ad değiştirmeler nedeniyle ilçede her ad
kullanılmasına rağmen yinede bükülü veya bürümcük adı en çok kullanılmaktadır.[4].Buldan bezinden
(bürümcük) yapılmış giysiler doğal ve rahat giysilerdir avantajlarına gelince; % Pamukturlar, terletmezler,
vücuda nefes aldırırlar, serin tutarlar.
Yörede daha önceleri ipek ve pamuk kullanılırken, maliyetinin yüksek olması, imalatının güç oluşu gibi
nedenlerle ipek yerine, fabrikasyon imalatı floş ve pamuk iplikler kullanılmaktadır.
Geçmişte Buldan ve çevresinde dokuma boyamacılığı doğal kaynaklardan elde edilen hammaddelerle
yapılmaktaydı. Bunlar ayva çekirdeği, nar kabuğu, ceviz yaprağı ve meşe palamudu gibi yörede doğadan
kolay elde edilebilen kaynaklardır. . Genellikle üretilen mamuller parça dokuma ve metre dokuma olarak iki
gruba ayrılmaktadır. Parça dokuma ürünleri: Peştamal, üstlük, havlu, çarşaf, mendil, sofralıktır. Metre
dokuma ürünleri ise: Buldan bükülüsü, havlu, tentelik, başörtüsü, astar ve kanaviçedir.(şekil1)
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Şekil 1. Soldan sağa Başörtüsü ve Kanaviçe örneği

1779 yılına kadar Buldan'da dokumacılık, ilkel tezgahlarla yapılıyordu. Bu tarihten sonra Buldan'ın bucak
olması Bucak Müdürünün çalışmalarıyla dokumacılığın gelişmesi için çözümler aranmış, mekiği boynuzdan,
masurası kargıdan tezgahlarda 10 numaradan 20 numaraya kadar ipliklerle başörtüsü, peştamal, çarşaf ve
BULDAN bezi gibi dokumalar yapılmıştır. 1910 yılında Osman SAY isimli dokumacı, İstanbul'da gördüğü
çekme (kamçılı) bir tezgahı Buldan'a getirmiş, Buldan zamanın en ileri tekniğine sahip tezgahlardan
yararlanma imkanını bulmuştur. Bu tezgahlarda pamuklu, ipekli kumaşlar dokunmuş, dokunan bu kumaşlar
yıllarca çeşitli ihtiyaçları karşılamıştır. Dokuma araç ve gereçlerini günün şartlarına göre düzenlenmesi
nedeni ile 1951 yılından başlayarak motorlu tezgahlar kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ipekli vb. türdeki
ince kumaşlar, peştamal, üstlük örtü türü dokumalar halen el tezgahlarında diğer türler ise motorlu
tezgahlarda dokunmaktadır. Buldan dokumacılığı kültüründe hakim olan motif türleri kuşgözü, bademli,
siyah üstlük, pancarlı, muskalı isimlerini verdikleri motiflerdir.Teknolojinin gelişmesi sonucu motifler çağa
ayak uydurmuş yerinin yeni desenlere bırakmıştır. Bununla ilgili örnekler şekil 2.de verilmiştir.

Şekil 2. Günümüz modasına uygun gömlek ve elbise örnekleri
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4. SONUÇ
Buldan el dokumacıları Buldan bezinin kendilerine baba yadigârı olduğunu belirtmekte ve sürdürebildikleri
sürece mesleklerini yasatacaklarını söylemektedirler. Onlar için buldan bezi, hobi, sevda, ekmek teknesi
gibi görülmektedir. [5]. Son yıllarda Buldan daki en büyük tehlike
Çin pazarının bu bölgeye de el atmasıdır. Bu duruma neden üreticilerin bir kooperatif oluşturamamaları ve
maliyetlerin artması sonucu bu işi üretmeden ziyade ticarete dökmüş olmalarıdır. Yapılan bir araştırmaya
göre Buldan da iş yapan esnaf Çin’den ithal edilen ürünleri bir tehdit olarak görmektedir. Araştırma
bulgularına göre; Çin’den ithal yoluyla gelen ürünlerin piyasaya girmesi sonucunda Buldan dokumalarının
satışlarında azalma olduğu belirtilmiştir. [6].Temmuz 2009 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan habere
göre; “Dünyanın en ünlü el dokumalarından olan ve birçok devlet adamının sarayını süsleyen Buldan
kumaşları,Çin ürünlerine yenik düşmemek için direniyor..” denilmiştir.
Buldan’ın son ipek ustası Habib Dışkaya “Saf ipekten el tezgahlarında yaptığımız dokumaları diğer illere
satmaya giderdik. Sonra İstanbul’dan alıcılar gelmeye başladı, Vakko, Beymen gibi ünlü markalar
dokumalarımızı almaya geldi. Sonradan mallarımızın değerini anlayan simsarlar mallarımızı alıp bizim
isimlerini bilemediğimiz kişilere pazarladılar” şeklinde konuşarak [7]. üretim ve pazarlama konularında
köklü değişiklikler yapılmasını savunmuştur. Sonuç olarak el emeği ve göz nur u bu tarihi dokumamızın
zamana karşı yaşatılması ve ayakta durabilmesi için başta halkımız, özel sektör ve kamu kurumları sahip
çıkmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.
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ÇORUM İLİ İSKİLİP İLÇESİNDE KENEFİ BEZİ
DOKUMACILIĞI
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Özet
Geçmişten günümüze aktarılan el sanatları içerisinde dokumalar oldukça ayrı bir önem taşımaktadır.
Halı, kilim, cicim, zili, sumak gibi dokumaların yanı sıra dokunduğu yöreye özgü isimler alan farklı
yapıda dokumalar bulunmaktadır. Kenefi bezi, Çorum ili İskilip ilçesinde bez ayağı dokuma örgüsüne
sahip, yörede “Çorum Bezi” olarak da bilinen ve geleneksel el dokuma tezgâhlarında dokunmaktadır.
Geçmişte Kenefi bezi Çorum İskilip ilçesinde ihtiyacı karşılamak için dokunurdu. Ancak dokumacılığın
gerilemesinden Kenefi bezi de etkilenmiştir. Kenefi bezi yöreye özgü farklı özellikler taşımaktadır.
Bu bildiride Kenefi bezi ve günümüzdeki durumu incelenmiş, Kenefi bezi dokumada kullanılan araç ve
gereçler, dokuma aşamaları ve mikroskop altında iplik ve dokuma yapısı incelenerek, elde edilen
ürünlerin kullanım alanları fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çorum, İskilip, Dokuma, Kenefi, bez

KENEFI CLOTH WEAVING IN ISKILIP TOWN IN PROVINCE OF
ÇORUM
Abstract
In hand crafts, which have been imported from past to present, fabrics are of quite a different
significance. As well as carpets, rugs, light rug, rings, sumac there are fabrics, which has different
structure, is entitled according to the area where it is woven. Kenefi Cloth having plain weave knitting,
which is also known as Çorum Cloth, is woven in traditional hand loom in İskilip Town in Province of
Çorum.In the past ÇorumKenefi Cloth was woven to meet the need in Çorumİskilip district. However,
Kenefi Cloth was also affected by the decline of weaving.Kenefi cloth bears different characteristics
which are unique to the region. In this paper, Kenefi cloth and its present day condition are examined,
tools and devices which are used in weaving Kenefi cloth, weaving stages and by examining weaving and
thread structure under microscope, by photographing the usage area of provided products are
documented.
Key Words: Çorum, İskilip, Weaving, Kenefi, Cloth.
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1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze Anadolu’nun birçok yerinde yapılmış el sanatları, içinde bulunan yöreye ait yaşam
biçimini farklı şekilde yansıtma yollarından biridir. Yöreye özgü kültürel özellikleri günümüze aktaran
farklı sanat dalları, hem boş zamanları değerlendirmiş hem de önemli birer gelir kaynağı haline gelmiştir.
Geleneksel el dokumacılığı da günümüze ulaşan el sanatları uğraşı alanlarındandır. Tekstil endüstrisinin
gelişimi ile olumsuz olarak etkilenen el dokumacılığının bazı yörelerde yoğun olarak yapıldığı
görülmektedir. Anadolu insanının yaşamında büyük yer tutan el dokumacılığı Çorum ili İskilip ilçesinde de
oldukça yoğun bir şekilde yapılmıştır. İhtiyacı karşılamak amacıyla bu yörede yapılan dokumacılık,
kişilerin kendi kullanımlarına yönelik üretimin yanı sıra, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmiştir.
Dokuma, çeşitli iplik ya da lif türlerinin belirli desenlerde birleştirilmesi yoluyla, kumaş ya da bez elde
edilmesine yönelik işlemlerin tümüne denir (Temir, 2011:120). Bugüne kadar yapılan araştırmalar,
dokumacılığın farklı yörelerde yapıldığını ve Kastamonu bezi, kutnu, ehram, tülü dokuma, kenefi bezi vb.
gibi yöresel isimlerle anıldığını ortaya koymuştur.
Yöresel olarak dokunan bezlerden biri olan Kenefi bezi, Çorum ili İskilip ilçesinde üretilmiştir. Yörede
Çorum bezi olarak da bilinen Kenefi bezi; Kastamonu ve Çorum- Kargı ilçesinde dokunan bezlere çok
benzemekte ancak dokumada kullanılan iplik ve kumaşın kullanım alanı olarak farklılık göstermektedir.
İpliğin elde edilmesinden kumaş dokuma aşamasına kadar olan tüm ayrıntıları İskilipli kadınların yaptığı
Kenefi bezi, yörede özellikle başörtüsü olarak kullanılan çember, geçmişte nişan kıyafeti olan cepken ve üç
eteklerin altına göynek olarak kullanılmıştır. Özellikle bayan iç giyiminde kullanılan Kenefi bezi, yatak
çarşafı, masa örtüsü, perde ve peşkir olarak da ayrı bir kullanım alanına sahiptir.
Kenefi bezi dokunmadan önce İskilipli kadınlar, ipek kozalarından lif çekerek, ipek iplikleri elde etmişler
ve kullandıkları pamuk iplikleri de kendileri eğirmişlerdir. İplik elde etme, çözgüleri hazırlama, tezgâha
geçirme, dokumaya başlama ve bitirme işlemleri yapıldıktan sonra dokunan kumaşların ağartılması için
farklı bir uygulama yapılmıştır. Dokunan bu kumaşlar, ilçedeki çeşmelerin oluklarında inek dışkısının
inceltilerek kıvamlı bir hal alması sağlandıktan sonra bu oluklara yatırılmış ve kurumaması için üzeri ceviz
yaprağı ile kapatılmıştır. Burada 1 saat kadar bekletildikten sonra geniş ve güneşli bir alana serilmiştir.
Güneşe serilen bu kumaşlar eli ısıtacak hale geldiğinde bu inek dışkısından arındırmak için tekrar çeşme
oluklarına getirilerek yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Bu kumaşları sürekli çiğneyerek yıkayarak inek
dışkısı kumaştan arınana kadar bu işleme devam etmiştir. Kenefi bezini ağartmak için yaptıkları bu
işlemden sonra açık havadar bir ortamda kumaşı sererek kurutmuştur. Bunun haricinde dayanıklı olması
amacıyla,

çam akması ve unu karıştırarak hazırladıkları bir bulamaca ipliği yatırarak dayanıklılık

kazanmasını sağlamıştır. Ağartma ve mukavemet kazanması için yapılan bu işlemler yaklaşık 3 ya da 15
gün boyunca devam etmektedir.
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
2. 1 Materyal
Araştırmanın materyalini, Çorum ili İskilip ilçesinde yöresel olarak dokunan Kenefi bezi, Kenefi bezi
dokumada kullanılan araç ve gereçler, kumaş dokuma işlemi ve Sabri Çiçekçi, Faik Biçer, Emine Erdoğan,
Ethem Balcıoğlu, Ayşe Göknar, Nazik Kabakçı’ dan temin edilen 22 adet kenefi bezi örnekleri ile bu kumaşı
dokuyan ya da kumaşa sahip olan kişilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler, çekilen fotoğraflar
oluşturmaktadır.
2. 1 Yöntem
İskilip’te yapılan araştırma sonucu, Kenefi bezi olarak dokunan kumaşlara sahip olan ve bu kumaşı dokuyan
kişiler belirlenmiş ve Kenefi bezi ile ilgili bilgiler alınmıştır. Yöresel dokumada kullanılan araç- gereç ve
malzemeler, çözgü çözme işlemi, kumaş dokuma işlemi ve dokunan kumaş örnekleri incelenmiş, fotoğrafları
çekilerek belgelendirilmiştir. Ayrıca Kenefi bezi dokumada kullanılan iplik, kumaşların en- boy oranları, atkı
ve çözgü sıklığı, kullanılan hammadde, desen durumu, renk ve kullanım alanlarını gösteren bir çizelge
hazırlanmıştır.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Çorum ili İskilip ilçesinde yapılan araştırma sonucu İskilipli kadınların sandıklarında kenefi bezi olduğu
belirlenmiştir. Evlenirken kendilerine çeyizlik olarak verilen bu bezler, farklı kullanım alanlarında
değerlendirilmek üzere bütün bir dokuma halinde ya da özellikle çember şeklinde bulunmaktadır. İskilipli
kadınlardan edinilen 22 adet bez, kullanım alanları incelenerek, en- boy oranları, atkı- çözgü sıklıkları, iplik
çeşitleri ve desen yapılarına göre incelenmiştir.
3. 1. Kenefi Bezi
3. 1. 1. Kenefi Bezi Dokumada Kullanılan Araç ve Gereçler
Kenefi bezi dokumada araç olarak çözgü dolabı, tezgâh, desen tahtası, peçe ve mekik, gereç olarak da
iplikler kullanılmaktadır.
3. 1. 1. 1. Çözgü Dolabı
Yöresel olarak dokunan Kenefi bezinin çözgüsünün çözülmesi için, bir ucu tabana diğer ucu tavana
sabitlenen, artı şeklinde kolları olan ahşaptan ya da metalden yapılmış çözgü dolabı kullanılmaktadır. Çözgü
dolabının kollarının üzerinde üç parmak denilen ağızlık almak için gerekli bir sistem de yer almaktadır.
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Fotoğraf 1. Çözgü dolabı (Bozkurt, 2011)
3. 1. 1. 2. Tezgâh
Kenefi bezi dokumada mekikli dokuma tezgâhı kullanılmaktadır. Bazı yörelerde kamçılı tezgâh olarak
bilinen bu tezgâhlar genellikle ahşaptan yapılmış olup, her tezgâha bir kişi oturarak dokuma yapacak şekilde
üretilmiştir.

Fotoğraf 2. Kenefi bezi dokumada kullanılan mekikli tezgâh (Bozkurt, 2011)
3. 1. 1. 3. Desen Tahtası ve Peçe
Kenefi bezi dokumada kullanılacak olan çözgü çözülürken, çözgülerle elde edilecek deseni ortaya koymak
için bobinlerden gelen ipleri ayırmada desen tahtası kullanılmaktadır. Desen tahtasından ayrılarak gelen ipler
peçe denilen araçtan geçirildikten sonra çözgü dolabına aktarılmaktadır. Ağızlık alma esnasında kolaylık
sağlayan peçe, iplerin geçmesi için ortasında delikler olan ahşaptan yapılmış bir araçtır.

Fotoğraf 3. Desen tahtası ve peçe (Bozkurt, 2011)
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3. 1. 1. 4. İpler ve Mekik
Kenefi bezi dokumada genellikle krem ya da beyaz renkli pamuk ipliği ve ipek iplik kullanılmaktadır.
Desenlemede ise lacivert, kırmızı ve sarı renklere de yer verilmektedir.

Fotoğraf 4. Kullanılan ip çeşitleri ve mekik (Bozkurt, 2011 Tonus, E., Kayabaşi, N., Yanar, A.,2011 )
3. 1. 2. Kenefi Bezi Dokuma İşlem Basamakları
3. 1. 2. 1. Çözgü Çözme
Dokunacak olan kumaşın en ve boy hesaplamaları yapıldıktan sonra çözülecek çözgü tel sayısına göre, bobin
sayısı tespit edilmektedir. Kullanılacak olan bobinler sırasıyla yere yerleştirildikten sonra desen tahtası
içerisinden her bir tel peçeye geçirilmektedir. Peçeden çıkan uçların hepsi bir elde toplandıktan sonra çözgü
dolabı üzerinde yer alan üç parmağın en dış kısmına bağlanmaktadır. Başlangıç noktası oluşturulan teller, bir
alttan bir üstten alınmak suretiyle ağızlık alınarak diğer iki parmağa çapraz bir şekilde geçirilmektedir.
Çözgü dolabı çevrilmek suretiyle aşağıya kadar belirli aralıklarla sarılan teller daha sonra aynı yerlerden
yukarıya doğru sarılmaktadır. Böylece bir tur elde edilmekte ve her tur sonrasında bu turu oluşturan teller
başka bir ip yardımıyla bağlanmaktadır. Bu şekilde istenilen tel sayısı elde edilene kadar çözgü çözme
işlemine devam edilmektedir (Saka, 2011).
3. 1. 2. 2. Çözgüyü Tezgâha Aktarma
Çözülen çözgü, birkaç kişi yardımıyla çözgü dolabından çıkarılarak, tezgâhın çözgü sarma mekanizmasına
aktarılmaktadır. Buraya aktarırken çözgünün ağızlık kısmı karışmayacak şekilde alınmalı ve ağızlık iplerle
bağlanarak ayrılmaktadır. Çözgü sarma mekanizmasına aktarılan çözgü öncelikle ağızlık kısmından
başlanarak iki kişi yardımıyla tezgâha geçirilmektedir.

Fotoğraf 5. Çözgünün çözgü sarma mekanizmasına aktarılması (Bozkurt, 2011)
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Tezgâha karşılıklı olarak oturan iki kişiden biri, ağızlığı baş ve işaret parmaklarına takarak her bir çözgü
telinin ucunu tek tek gücü tellerinden geçirmek suretiyle karşıda oturan kişiye vermektedir. Karşıda oturan
kişi ise ince uçlu bir tığ yardımıyla her bir çözgü telini çekmekte ve çözgü çözülürken bağlamış oldukları
tura göre gücü tellerinden geçen çözgü tellerini gruplayarak bağlamaktadır. Daha sonra aynı işlem tekrar
edilerek gücüden çıkan teller taraktan geçirilerek dokumanın sarılacağı levende bağlanmaktadır. Çözgünün
sarıldığı tezgâh aksamı ise tezgâhın üzerinden aktarılarak dokuyan kişinin oturacağı yerde, arka kısımda
bulunan yerine yerleştirilmekte ve demir yardımıyla sabitlenmektedir. Dokuma yapıldıkça bu demir
gevşetilerek çözgü açılmaktadır.

Fotoğraf 6. Çözgünün gücü tellerinden ve taraktan geçirilmesi (Bozkurt, 2011)
3. 1. 2. 3. Dokuma İşlemi
Çözgü tezgâha aktarıldıktan sonra yeterli gerginlik oluşturulmakta ve tezgâhın pedallarına basılarak ağızlığın
açılması sağlanmaktadır. Bir ayak basılı iken açılan ağızlığın arasından, tezgâhın kamçısı çekilerek mekik
soldan sağa ya da sağdan sola doğru geçirilerek (atılarak) dokuma işlemi yapılmaktadır. Dokuma düz
yapılacaksa olduğu gibi devam etmekte eğer desen konulacaksa deseni oluşturacak ip, çözgü tellerinin
arasına farklı şekillerde yerleştirilerek desenleme yapılmaktadır.

Fotoğraf 7. Dokuma işlemi (Bozkurt, 2011)
3. 1. 3. Kenefi Bezi Üretiminde Elde Edilen Ürün Çeşitleri
Kenefi bezi dokumada elde edilen kumaşlar, iç giyim, göynek,

çember, çarşaf, peşkir, örtü olarak

kullanılmaktadır. Çember olan kenefi bezleri örtü amaçlı kullanılacak olan kenefi bezlerine göre daha kısa
şekilde, eni yaklaşık olarak 40-45 cm boyu ise 140 cm civarında dokunmaktadır. Dokunan bu iki parça
çözgü ipleri kesilmeden 3-4 cm bir boşluk bırakılmakta ve daha sonra tekrar atkı atılarak diğer parçanın
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dokuması yapılmaktadır. Daha sonra bu iki parça boyuna birbirine dikilmek suretiyle birleştirilmekte ve
“çember” adı verilen bezler elde edilmektedir. Çember olarak kullanılan kenefi bezlerinin yan kısımlarında
ve alın hizasına denk gelen yerinde kalın sarı renkli çizgiler yer almaktadır. Bu sarı renk, çözgüde
kullanılan ipek ipliğinden kaynaklanmaktadır.

Fotoğraf 8. Kenefi bezi
İskilip’te sokağa çıkan yaşlı kadınların tercih ettiği çember, genellikle günlük başörtüsü tülbent olarak ya da
yazmanın üzerine takılarak kullanılmaktadır. Sokaktaki yabancı erkeklere karşı kendini örtme isteğinden
kaynaklanan çember kullanımı esnasında kadınlar, ellerinde çanta ya da herhangi bir yük taşıyor ise
çemberi, tülbentlerinin yan kısmından sıkıştırarak ve ağızları ile çemberin uç kısımlarını hafifçe ısırarak
çemberin kaymasını ya da düşmesini engellemektedirler.

Fotoğraf 9. Çember ve kullanımı
Örtü amaçlı üretilen dokumalar ise istenilen çözgü uzunluğunda dokunmaktadır. Farklı kullanım alanları
olmasına rağmen enleri dar dokumalara örnek olan kenefi bezi, “peşkir” olarak da kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 10. Peşkir örneği
Kenefi bezi, farklı kullanım alanlarında örtü olarak kullanılmak amacıyla pamuk ip kullanılarak, krem
renkte ya da lacivert renkli olarak da dokunmuştur. Bu dokumaların çemberde olduğu gibi enleri dardır
ancak boyları oldukça uzundur. Kullanım amacına göre yapılacak örtünün ebatlarına uygun olarak kesilen
dokuma, genellikle krem ve beyaz renkte dokunmaktadır. Ancak atkı ve çözgü ipinde ağırlıklı olarak
lacivert renge yer vererek, lacivert zeminli dokumalar da yapılmaktadır. Kırmızı, turuncu, krem, sarı renkte
atkı ipleriyle de çizgili bir dokuma elde edilmektedir.

Fotoğraf 11. Örtü amaçlı dokunmuş renkli bezler
İskilip’te örtü amacıyla dokunan bu renkli bezlerin yanı sıra krem- sarı renkte ya da sadece beyaz renkte
dokunmuş bezler de sofra bezi ve sehpa üzerinde dekoratif örtü olarak kullanılmaktadır.

Fotoğraf 12. Sehpa örtüsü kullanımı
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3. 1. 4. İskilip İlçesindeki Kenefi Bezlerinin Özellikleri
İskilip ilçesinde elde edilen 22 kenefi bezi üzerinde inceleme yapılmış ve yapılan bu incelemenin ayrıntıları
çizelgede halinde verilmiştir.

Çizelge 1. Kenefi bezlerinin özellikleri ve kullanım alanları
Kullanılan

Desen

hammadde

Durumu

35

Pamuk

Çizgili

Krem

35

39

Pamuk

Çizgisiz

Beyaz

143

33

45

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem- Sarı

Çember

262

32

44

Pamuk

Çizgisiz

Krem

Çember

Örnek

En(cm)

Boy(cm)

Atkı Sıklığı

Çözgü Sıklığı

1

43

434

30

2

162

222

3

92

4

47

Renk

Kullanım
Alanı
Çember
Sofra
Bezi

Masa
5

39

150

26

63

Pamuk

Çizgili

Krem

örtüsü
(boyama)

6

41

825

38

44

Pamuk

Çizgili

Krem

7

49

284

33

40

Pamuk

Çizgili

8

86

142

40

55

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem- sarı

Çember

9

43

176

41

47

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem- Sarı

Çember

10

86

140

35

42

İpek- Pamuk

Çizgili

Sarı

Çember

11

43

250

42

50

Pamuk

Çizgili

Sarı

Çember

12

47

280

35

42

İpek- Pamuk

Çizgili

Beyaz- Sarı

Çember

13

35

70

40

45

Pamuk

Çizgili

Turuncu- Gri- Krem

Peşkir

14

36

220

32

43

Pamuk

Çizgili

Krem

Örtülük

15

43

254

37

37

Pamuk

Çizgisiz

Krem

Çember

16

45

280

30

40

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem-Sarı

Çember

17

45

1048

32

35

Pamuk

Çizgili

Krem

Örtülük

18

95

145

37

41

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem- Sarı

Çember

18

47

1014

28

30

Pamuk

Çizgili

20

40

135

42

42

İpek- Pamuk

Çizgili

Krem- Açık sarı

Çember

21

90

130

36

47

Pamuk

Çizgisiz

Beyaz

Çember

22

47

140

34

42

Pamuk

Çizgisiz

Beyaz

Çember

Turuncu-SarıLacivert- Krem

Lacivert-KırmızıSütlü Kahve- Beyaz

Örtülük
Örtülük

Örtülük

Çizelge 1. incelendiğinde, bezlerin enlerinin 35- 162 cm arasında olduğu, en düşük değeri 35 cm ile
13.örneğin, en çok değeri 162 cm ile 2. örneğin; boylarının ise 70-1048 cm arasında olduğu, en düşük değeri
olan 70 cm ile 13.örneğin, en çok değeri 1048 cm ile 17. örneğin verdiği görülmektedir. 13’üncü örneğin ise
en ve boy olarak küçük ebatlı dokunduğu belirlenmiştir.
Çizelge, atkı ve çözgü sıklığı açısından incelendiğinde, atkı sıklığının 26-42 adet/cm arasında olduğu en
düşük değer olan 26 adet ile 5.örneğin, en çok değeri 42 adet ile 11 ve 20. örneğin; çözgü sıklığının ise 30-
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63 adet/cm arasında olduğu en düşük değer olan 30 ile 18.örneğin, çok 63 değeri ile 5. örneğin verdiği
görülmektedir.
Çizelge, kullanılan hammadde olarak incelendiğinde, 14 bezde pamuk; 8 bezde ise ipek-pamuk olduğu
belirlenmiştir.
Çizelge, bezlerde kullanılan desen durumuna göre incelendiğinde, bezlerin çizgili ya da çizgisiz olduğu
belirlenmiştir. İncelenen örneklerin bazılarında çizgilerin ince bazılarında ise kalın olduğu görülmektedir.
İnce çizgiler genelde kumaşın kenarlarında ve o kısımdaki çözgü ipinin diğer çözgü iplerine oranla daha
kalın olarak kullanılmasıyla; bazı bezlerde ise enine yer alan ince çizgiler (peşkir örneği), atkı ipi olarak
farklı renkte ipliklerin kullanılmasıyla oluştuğu tespit edilmiştir. Çember adlı bezlerde, kalın çizgileri bezin
alına gelen kısmında çözgü iplerinin, enine olan kısımda ise atkı iplerinin oluşturduğu görülmektedir. Kalın
olan çizgiler genelde ipek ipliği kullanıldığı için sarı renktedir.

Çizelge, bezlerde kullanılan renklere göre incelendiğinde, 7’sinin krem, 5’inin krem-sarı, 3’ünün
beyaz, 2’sinin sarı, 1’inin beyaz-sarı, 1’inin krem-açık sarı 1’inin Turuncu-Sarı- Lacivert- Krem,
1’inin Turuncu- Gri- Krem ve 1’inin Lacivert-Kırmızı- Sütlü Kahve- Beyaz olduğu belirlenmiştir.
İncelenen dokumaların 14’ünün çember, 5’inin örtülük, 1’inin sofra örtüsü, 1’inin masa örtüsü ve
1’inin peşkir olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
SONUÇ
El sanatlarının içerisinde en önemli bölümü oluşturan dokumacılık günümüzde çok az il ve
ilçelerde devam etmektedir. Yöresel olan bu dokumacılığın geliştirmesi için bazı kamu ve özel
kurum ve kuruluşlar tarafından proje ve çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle halk eğitim merkezleri
ve belediyeler kurslar açarak dokumacılığın gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Çorum İskilip
ilçesinde dokunan Kenefi bezini yeniden canlandırılması açısından dönem dönem bazı çalışmalar
yapılmıştır. Ancak günümüzde kenefi bezi dokunmamaktadır. Dokumacılığın geliştirilmesi ve
canlandırılması için yapılan bu çalışmalarda sürekliliğini sağlanması konusunda özellikle dokunan
dokumaların pazarlanmasında sorunlar oluşmaktadır. Dokumaların kullanım alanlarını geliştirerek
ve fonksiyonellik kazandırarak bu sorunlar aşılabilir. Böylece yöresel olarak yapılan
dokumacılığın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacaktır.
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Özet;
Geleneksel dokumaları yöreler arasında farklılıklar göstermekle birlikte aynı adı taşısalar bile bölgelere
göre özellikler göstermektedir.
Bildiride Anadolu’daki yöresel ipek dokumacılığı yörelere ait farklılıklar üzerinden karşılaştırmalı bir
deneme çalışması olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında Bursa, Ödemiş, Buldan, Hatay, Gaziantep
illerindeki ipekli dokumalarda tablolarda analizler yapılmıştır.
Öncelikle Anadolu ipekçiliğinin koza rengi, koza çekim özelliği, büküm farklılıkları üzerine karşılaştırma
yapılmıştır.
Koza cinslerine, fiziksel ve kimyasal yapılarına bakılarak, dokunmuş kumaş örnekleri sınıflandırılmış,
çizelge üzerinde karşılaştırmaları yapılarak değerlendirilmiştir.
Coğrafi işaret tescilinde yararlı olabilecek temel özelliği saptamak için dokumaların yapısal
özelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiği üzerine durulmuştur. Bölgeye has aidiyet simgesi olan ürünün
başka bölgelerle olan farkını ortaya koyacak yapı analizleri ana hedef olarak kabul edilmiştir.
Yöresel farklılıkları ortaya koyan çizelgeler üzerinden yapılan bu değerlendirmeler diğer araştırmacılara
örnek olması düşüncesiyle görseller eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İpek, Dokuma, Koza, Ödemiş, Hatay

A COMPARATIVE OVERLOOK TO TRADITIONAL SILK
FABRIC IN ANATOLIA
Summary;
Even though traditional weaving carries the same name in many areas, they have different characteristics
according to their regions.
This assertion, embraces the differences of the traditional silk weaving in different regions in Anatolia as
a comparative study. Within the scope of this research the analysis of the silk weavings in the cities of
Bursa, Ödemiş, Buldan, Hatay, Gaziantep are done.
First of all, the cocoon color of the sericulture, the feature of the spinning of the cocoon and the twist
difference are dealt with.
Taking into consideration the sort, the physical and chemical features of the cocoon the woven fabric
examples are classified and are evaluated by comparing them on the table.
1

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Öğrencisi /gulgunduz34@gmail.com/
00905378838303
2 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi/basakozdemir@gmail.com/ 00905334962661
3 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi/gunayatalayer@hotmail.com/ 00905354266909
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

214

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

It has been concluded that the structural features of the weavings should be revealed to determine the
basic feature which will be useful for geographical indication registration. The product which shows
region specialties and belonging sign and the structural analysis that indicates the differences with other
areas are determined to be main aims.
The evaluations made from the tables on regional differences are accompanied with illustrations to help
other researchers as a sample.
Key Words: Silk, Weaving, Cocoon, Ödemiş, Hatay

1. Giriş
Bildiride; Anadolu’nun farklı illerinde yer alan ipekli dokumaları ele alınacaktır. Araştırma kapsamında
Bursa, Ödemiş, Buldan, Hatay, Gaziantep illerindeki ipekli dokumalar üzerinden yörelere özgü koza
rengi, koza çekim özelliği, büküm farklılıkları üzerine karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bezce2016 çalıştay kapsamında gezilen yörelerde geleneksel bir dokuma olan ipekli kumaşların bölgesel
özelliklerini ve bölgeye özgü özellik taşıdığını saptamak için, araştırma kapsamında 5 yöreden elde edilen
ipek kumaşlar, laboratuvar ortamında yapıları incelenmiş daha sonrada bu kumaşların görsel ve yapısal
özellikleri üzerinden bir kimlik çıkarılması hedeflenmiştir.
Bölgelerin coğrafi işaret tescilinde yararlı etkisi olabilecek temel özelliği saptamak için dokumaların
yapısal özelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiği üzerine de durulmuştur. Lif inceliği, yapılacak ipliğin
dolayısıyla ürünün inceliğini etkileyeceği için tasarım açısından önemlidir. Bölgeye özgü simgesi olan
dokuma ürün başka bölgelerle olan farkını ortaya koyacak yapı analizleri ana hedef olarak kabul
edilmiştir.
Günümüzde geleneksel ipek dokumacılığı gün geçtikçe azalmaktadır. Anadolu’da halen bu geleneksel
dokumacılığı sürdüren iller hem orijinal kimliklerini korumaya hem de yeni ürünler dokuyarak güncel
yaşamın içinde olmaya çalışmaktadır.

2. ANADOLU’DAKİ İPEĞİN ÖZELLİKLERİ
İpek, İpek böceği olarak isimlendirilen bir tür güve larvasının dut yapraklarıyla beslenmesi sonucunda
kendi etrafında ördüğü kozadan elde edilir. Kozadan çekilen ip flament halinde ve sürekli elyaf
olmasından dolayı oldukça sağlamdır.
Bulunan kaynaklarda ipeğin ilk önce Çin’de daha sonra Hindistan ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanıldığı
belirtilmiştir. Doğu Asya ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen ipek böceğinin(bombyx mori) Anadolu’da
yetiştiriciliği yapılan ipek böceği ile aynı türdedir.
İpek lifinin tamamı düzgün çekilememekte ve bu nedenle ipekteki lif uzunluğu kozadan çekilen lif
uzunluğudur. İpek inceliği ipek böceğinin ırkına, bakım, beslenme ve üretim mevsimine göre değiştiği
için, lif uzunluğu aynı değildir. Kamçıbaşı olarak adlandırılan karışık lifler dahil olmamakla birlikte
Anadolu’da çekilen lif uzunluğu 700-1300 metre arasında kabul edilmektedir.
İpek böceğinin çeşidine bağlı olarak kozanın boyutu ve hacmi bir dereceye kadar bakım ve beslenme
şartlarına göre de değişiklik gösterir.6 cm uzunluğunda 4 cm kalınlığında olan kozalara büyük koza adı
verilirken; 3 cm uzunluğunda 2,5 cm kalınlığında olan kozalara küçük koza olarak değerlendirilmektedir.

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

215

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

YÖRELER

KOZA RENGİ

KOZA ADEDİ

Bursa

Beyaz

Ödemiş

Sarı

Buldan

Beyaz

Hatay

Beyaz

40-45

Gaziantep

Beyaz

40-45

30-35

Çizelge-1: Anadolu’daki koza rengi ve iplik çekiminde kullanılan koza sayısı (L. Gül Gündüz)

Bir kozanın üzeri koza gömleği ile kaplıdır. Onun altında sırasıyla, çıkarılmış deri gömleği ve krizalit
bulunur. Koza rengi çeşidine bağlı olarak değişmektedir. Ancak genelde beyazdır ve beyaz olan tercih
edilir. Beyaz renkteki kozanın yanı sıra krem, sarı, sarı-yeşil, pembe, pembe-yeşil renkte de kozalar vardır.
Renk maddeleri serisinde bulunduğu için serisini giderilmiş ipek beyazdır.
Genel olarak “s” büküm olan lifler bazı yörelerde bükümsüz olarak kullanıldığı, atkı ipliklerinin ipek
olmasının yanı sıra pamuk, keten, rayon ipliği kullanıldığına da rastlanılmıştır. Serisini uzaklaştırılan
lifler, hem de parlak ve yumuşak bir tutum kazanmaktadır. Protein esaslı bir lif olan ipek yüksek nem
çekme özelliğine sahiptir. Yün, pamuk liflerine göre kopma dayanımı daha yüksek ve yüksek sıcaklığa
karşı hassastır.

2.1. Anadolu’daki Koza Çekimi
Koza üzerinde bulunan karışık ipek liflerine kamçıbaşı adının verildiği ve kamçıbaşı ipek liflerinin elde
büküm yapıldığından düzgün bir biçimde bükümünün gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. Farklı
yörelerde kozanın başlangıç çekimindeki bozuk karışık liflerden yapılmakta olduğu öğrenilmiş ancak bu
araştırma kapsamında ipeğin ve ipek böcekçiliğinin yerinde gözlemlenmesi amacıyla gidilen Hatay ilinde,
ipek çekimi başlangıcında elde edilen karışık liflerin yanı sıra, delinmiş ya da düzgünlüğü bozulmuş
kozalardan elde edilen lifler, kirmanla eğirilerek üretime uygun hale getirildiği gözlemlenmiştir.
İpek çekiminin yapılması için kozaların lif uçları bulunur ve bölgelere göre farklı sayıda lif ucu bir araya
getirilerek iplik çekimi yapılır. İpek çekim işlemi; ince flamanlar bir araya getirilerek kendi serisinleri ile
birbirlerine bağlanır. İstenilen kalınlıkta ipek elde etmek için kozalardan çıkrığa sarma işleminde belli
sayıdaki kozanın ucu bulduktan sonra ipek lifleri bir araya getirilerek sarılır. Çekim sonunda elde edilen
ipeğe ham ipek adı verilir.
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İpek çekimi kendi aralarında sınıflandırılmış kozalardan yapılmaktadır. Hatay’da gerçekleştirilen ipek
çekimi sırasında ustanın açıklamasıyla, farklı kozalardan çekim yapılmadığını ve kozaların çekimden önce
kendi aralarında sınıflandırıldığı öğrenilmiştir.

Resim-1: Hatay 2014 / L.Gül Gündüz

Resim-2: Hatay 2014/ L.Gül Gündüz

3. ANADOLU’DA 5 BÖLGENİN İPEKLİ KUMAŞLARIN GÖRSEL
ÖZELLİKLERİ
Hatay iline ait 7 farklı ipekli dokuma örneği incelenmiş, sonuç olarak da, çözgü ve atkısının ipek
olduğuna, bezayağı örgünün yanı sıra dimi örgüsüne rastlanıldığı tablo 1 de görülmektedir. Örneklerin
genelinde “s” büküm saptanmış, foto 7 de ise çözgü ve atkı ipliklerinin fazla büküm yapmasından dolayı
“bükülü-bürümcük” adı verilen bir dokuma çeşidine dahil olduğu düşünülmektedir.
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Tablo-1: Hatay İpekli Dokumaları
Kumaş Fotoğrafı

Foto1

Dijital Mikroskopla Çekilmiş Fotoğraflar

Ön Yüzü

Arka Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 2

Ön Yüzü

Arka Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 3

Ön Yüzü

Foto 4

Foto5

Ön Yüzü

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Arka Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Arka Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 6
Ön Yüzü

Foto 7

Ön Yüzü

Arka Yüzü

Arka Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Lifin Detay Çekimleri
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Tablo 2’de geleneksel ve güncel ipekli dokumalar incelenmiş, çözgü ve atkı ipliklerinin ipek olduğu tespit
edilmiştir. Örneklerde serisin yapısı çıkarılmamış ipekli kumaşlar olduğu ve güncel örnek olan foto 11 de
ki dokumada, yumuşatılmış ipek ipliğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Karşılaştırmada rastlanılan tablo 1’de
fazla bükümlü ipek ipliğiyle yapılmış ve tablo 2 deki foto 10 örneğinde serisini çıkarılmamış “bükülübürümcük” adı verilen dokuma örneği bulunmuştur.

Tablo-2: Buldan İpekli Dokumaları
Kumaş Fotoğrafı

Dijital Mikroskopla Çekilmiş Fotoğraflar

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 8

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 9

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 10

Foto 11

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Gaziantep yöresine ait geleneksel kutnu adı verilen örnekler incelenmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere
çözgü ipliğinin bükümsüz ipek, atkı ipliğinin ise pamuk ipliği olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Foto
12’deki örnekte ikat (taraklı-makaslı) adı verilen çözgü ipliklerini belirli aralıklarda bağlayarak boyayıp
desenlendirme işlemi yapıldığı görülmüş, Foto13’de ise düz ipekli dokuma (kutnu) örneği incelenmiştir.
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Tablo-3: Gaziantep İpekli Dokumaları (Kutnu)
Kumaş Fotoğrafı

Dijital Mikroskopla Çekilmiş Fotoğraflar

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 12

Foto13
Tablo 4’te yapılan incelemede örgü yapısının bezayağı olduğu görülmüş çözgü ipliklerinin ipek ipliği atkı
ipliklerinde ise ipek, keten veya rayon ipliği kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Tablo-4: Ödemiş İpekli Dokumaları
Kumaş Fotoğrafı

Foto14

Foto15

Dijital Mikroskopla Çekilmiş Fotoğraflar

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 16
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Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto17

Foto 18

Foto 19
Tablo 5’te güncel ipekli kumaşlar üzerinden analizler yapılarak örgü yapısının saten örgü olduğu ve
ipliklerin “s” büküm yapıldığı gözlemlenmiştir.

Tablo-5: Bursa İpekli Kumaşları
Kumaş Fotoğrafı

Dijital Mikroskopla Çekilmiş Fotoğraflar

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Ön Yüzü

Lifin Detay Çekimleri

Foto 20

Foto 21

4.SONUÇ
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Çalışma kapsamında Bursa, Buldan, Ödemiş, Hatay, Gaziantep yörelerinin geleneksel ipekli kumaşları
toplanmış bunların yapısal özellikleriyle ilgili bir durum saptaması yapılmıştır.
Bunun için Buldan’dan farklı görsellikte 4 ipekli, Gaziantep’ten 2 ipekli, Hatay’dan 7 ipekli, Bursa’dan 2
ipekli ve Ödemiş’ten 6 ipekli olduğu belirtilen kumaşlar seçilmiş ve laboratuvar analizinde çözgü ve atkı
ipliklerinin ipek olup olmadığı, iplik numaraları ve bükümleri incelenerek günümüzde bilinen geleneksel
ipekli dokuma kumaşların yapısal verileri ortaya konmuştur. Geleneksel ipekli dokumaların yörelere ait
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiş ve yörelere özgü dokuma örneklerinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Kullanılan ipek iplikleri yörelere göre ipek böceğini kendi yetiştiren ve çekimini kendi yapan iller
belirlenirken büküm için farklı illerden destek alındığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra hammadde
teminini diğer illerden yapan yörelere de rastlanılmıştır.
Günümüzde dokunan bu kumaşların yöresel kimlikleri belirlenerek kullanım alanlarına ilişkin veriler
tespit edilmiş aynı zamanda yöreler arasında tekstil ticaret bağının olduğunun ispatı olarak da ortaya
çıkmıştır.
Bu tablolar üzerinden günlük kullanıma ve güncel yaşama uyarlanma durumları hakkında yorum yapılarak
kumaşların günümüz tekstil dünyasında özgün bir dokuma olup olmayacağı hedeflenmiştir.
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Özet
Dokumacılığın ilk izlerini taşıyan Anadolu, yöresel farklılıkları ile zengin bir dokuma kültürü sunar. Yöresel
farklılıklar, elde edilen elyaf türünü / türlerini, kullanılan doğal boyanın renklerini ve dokuma yapısı gibi bir
çok şeyi betimler. Anadolu’da pamuklu, ipekli, yünlü ya da karışımlı dokumalar – çözgü ipek, atkı pamuk –
olarak adlandırabileceğimiz bir çok dokuma, günümüze kadar üretimi azalmasına rağmen varlığını
korumuştur. Maalesef artık üretilmeyen sadece müzelerde ve çeyiz sandıklarında ya da kaynaklarda
rastladığımız dokumalar da oldukça fazladır. Bunlardan biri olan ‘Sekko’, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
dokunan ‘Seko’ ya da ‘Sako’ olarak da adlandırılan paltoluk veya ceketlik bir kumaş olarak geçer
kaynaklarda. Tarsus’ta çulfalık / çufallık tezgâhı ile eni 40-60 cm genişliğinde çarşaflık, sofralık (kareli),
‘Savan’ ve yolluk dokumaları devam etmekte, ancak Sekko’nun adı bile zor hatırlanır durumdadır.
Doğduğum toprakların dokuması Sekko’yu yüksek lisans eğitimim sırasında duymam da bunun bir kanıtıdır.
Bu bildiride Tarsus’ta bir çeyiz sandığından çıkan Sekko’nun nasıl üretildiği ile dokumanın yapısı ele
alınacak, neden üretilmediği ve günümüzde üretilebilirliği irdelenecektir.

Anahtar kelimeler: Anadolu’da dokumacılık, Tarsus, Sekko

1. GİRİŞ
Anadolu’nun birçok yerinde dokunmuş olan Sekko’yu tanımam 2005 yılında Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında Prof. Günay Atalayer’in yürüttüğü Anadolu’da
Yaşayan Geleneksel Kumaş Dokumacılığı adlı dersle mümkün oldu. Tarsus’ta da dokunan
Sekko’yu evinde ‘çulfalık’ tezgahı olan biri olarak bu kadar geç duymak oldukça üzücüydü. Lakin
araştırmam çeyiz sandığındaki el değmemiş bir sekkoya ulaşmama kadar vardı. Zengin bir
dokumacılık kültürüne sahip Anadolu’nun küçücük bir öğesini anlatmaya çalıştığımın farkındayım
ancak gelecek nesillere artık üretilmeyen bir dokumayı tanıtmanın da önemli olacağını
düşünüyorum.
Anadolu zengin dokuma kültürüyle dünya dokumacılık haritasında önemli bir yere sahiptir.
Dokumanın tarihsel sürecinde Anadolu’nun farklı bölgelerinin izine rastlamak mümkündür: KonyaÇatalhöyük, Burdur-Hacılar, Tokat-Horoztepe, Mersin-Yumuktepe ve Diyarbakır-Çayönü.
Dokumayla ilgili en erken buluntular bazı belirsizlikler olsa da Anadolu’da ele geçmiştir. Bu
buluntulara dayanarak dokumacılık teknolojisinin Anadolu’da ortaya çıktığını söyleyebiliriz [1].
Çatalhöyük’ün, dokuma tezgahını kullanan en eski yerleşmelerden biri olduğunu idda edebiliriz [2].
Dokuma eyleminin başlangıcını bize hissettiren öğeler arkeolojik kazılarda karşılaştığımız
ağırşaklar ve dokuma tezgâhı ipliklerinin ucuna asılan ağırlıklar, iğneler, kabartma ve heykellerdeki
ayrıntılardır.

Öğr. Gör./ Lecturer Semra GÜR ÜSTÜNER, Tlf/Phone: 00 90 216 326 26 67 (dahili/ext. 1407)
E-Mail:semra.gur@marmara.edu.tr / semragurustuner@gmail.com
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Mersin-Yumuktepe ve Tarsus-Gözlükule höyüklerinde yapılan kazılarda taş temelli evler ve taş
temelli tahıl ambarları bulunmuştur. Hayvan barınakları ile ağıllar hayvancılığın, kil ağırşaklar ise
dokumacılığın göstergesidir [3].

Resim 1: Yumuktepe kazılarından çıkarılan bir grup ağırşak. Mersin Müzesi, Foto: Şenay Gür, 2008

Anadolu’nun farklı coğrafi bölgeleri elde edilen dokumların kimliklerini etkilemiştir. Çukurova ve
Ege’de pamuk yetiştiriciliğinden dolayı pamuklu, Karadeniz’de ise keten ve kenevir
dokumacılığının ön planda olduğu görülür.
Amerika’daki iç savaş (1861-1865) dolayısıyla Amerika’dan pamuk alamayan İngiliz pamuklu
sanayiinin girişimiyle, Çukurova’da pamuk ekimi geliştirildi. 1885 kuraklığı arkasından, bölgede
Amerikan pamuk tohumu ekilmeye başlandı. 1887’de Tarsus’ta, iç tüketime yönelik kaba pamuk
ipliği üreten bir tekstil fabrikası açıldı [4].

2. TARSUS
2.1 Tarihçesi
Mersin’in en büyük ilçesi olan Tarsus, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Gözlükule
höyüğünde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, insanlığın yerleşik düzene geçtikleri ilkçağ olan
Neolitik Çağ’a (M.Ö. 5000) ait kalıntılar bulunması bunun kanıtıdır. Anadolu tarihinde Kilikya
denilen Çukurova’nın üç yerleşim yerinden biri olan Tarsus, Adana ve Mersin’in ortasında yer
almaktadır.
Tarsus, mitolojide Kydnos ile geçer. Kydnos; Kilikya’da bugün Tarsus çayı diye anılan ırmağın
tanrısıdır. Kydnos’un Parthenios adlı bir oğlu varmış, Kydnos ırmağının denize döküldüğü yerde bir
şehir kurup ona Parthenia demiş. Bu şehir bugünkü Tarsus’tur [5].
Eski Yunan mitolojisinin bir anlatımına göre Pegasus yahut Bellerofontes, Kilikya ovasında yolunu
şaşırmış ve Tarsus’un bulunduğu yerde ayağı sakatlanmış olduğundan kente Yunanca ayak tabanı
anlamına gelen Tarsos ismi verilmiştir [6]. Kent önceleri Tarsos adıyla anılmış, sonradan bu ad
Latince Tarsus olmuş ve günümüze kadar gelmiştir [7].
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2.2. Tarsus’ta Dokumacılık
Harun Reşit ve Oğulları Döneminde Tarsus adlı yayında; Tarsus’ta iplik imal edildiği ve bundan da
kumaş dokunduğunun bilinmekte olduğu belirtilmiştir [8].
Tarsus’ta çulfalık ya da çufallık adıyla anılan dokuma tezgâhlarında ile eni 40-60 cm genişliğinde
çarşaflık, sofralık (kareli), savan ve yolluk dokunmaktadır. Önceleri dokumacı hem ipliğini eğirir
hem de boyardı. Bunu da genellikle ya günlük kullanımı için ya da çeyizi için kadınlar yapardı.
Bugün el büküm ipliğin yerini sentetik iplikler almış, doğal boyama ise tamamıyla ortadan
kalkmıştır.
1996 yılında İçel Valiliğinin desteğiyle, İÇEV İçel/Mersin El Sanatları ve Eğitim Vakfı’nın
girişimleri sonucu Prof. Dr. Taciser Onuk başkanlığında gerçekleştirilen İçel Yöresi Halk El
Sanatlarının Derlenmesi, Üretiminin Geliştirilmesi ve Pazarlanması kapsamlı proje 1998 yılında
tamamlanmıştır. Mersin’de bulunan dokuma tezgâhlarının 80’i üretime geçirilmiştir. Pazar
arayışında tasarımcı Cemil İpekçi ile görüşülmüş ve ayda 2000 m kumaş siparişi alınmıştır. Ancak
tasarımcı dokumaları daha sonra 90 cm eninde istemiştir. Bölgedeki tezgâhlarda en fazla 60 cm
eninde kumaş dokunabilmesi sonucu Berdan Tekstil A.Ş.’den teknik destek alınmasına rağmen
sipariş karşılanamamıştır. Maalesef, proje başarısızlıkla sonuçlanmıştır [9]. Proje, geleneksel
dokumaların yaşatılması bakımından doğru bir girişimdir. Ancak bölgede kullanılan tezgâhın teknik
olanaklarının göz ardı edilmesi büyük bir hatadır.
Yurt Ansiklopedisinde adı geçen göklü bükme ise halen varlığını sürdürmektedir. Eskiden kollarına
ve yakasına küçük figürler işlenen bu bükmelik yani gömleklik dokumanın üzerine günümüzde
baskı yapılmaktadır. Ev tekstilinde de karşımıza çıkan dokuma halen ihtiyaca karşılık vermektedir
[10].

3. SEKKO
Türkçe Sözlükte ‘Sako’ eski İtalyanca’da paltoya benzer bir üstlük olarak; ‘Seko’ ise halk ağzında
ceket olarak yer alır [11]. Türkiye’de Halk Ağzıdan Derleme Sözlüğünde de Seko (Sekü); Kars’ta
ve Tokat’ta palto, Şebinkarahisar, Giresun, Erzincan, Adana ve Mersin’de ceket olarak geçer [12].
Sözcük dilimize İtalyancadan girmiştir. “Paltoya benzer bir üstlük.” anlamında Türkçe Sözlük’te
eskimiş kaydıyla geçmektedir. Modası geçtiği için ve kaban, palto ve mont gibi kışlık giysiler bu tür
eski giysilerin genel adı haline geldiği için her geçen gün kullanımdan düşmektedir. Örnek cümlesi
şöyledir: Sakosunun yan cebinden çıkardığı broşu kızın göğsüne titrek ellerle, güç bela taktıktan
sonra … [13].
Yazılı kaynaklarda adını bulduğum Sekko’ya Tarsus’un Ulaş Köyü’nde yaşayan Saniye
Apaydın’nın (1946) çeyiz sandığında rastladım. Genç kızlığında evin erkekleri için dokuduğu
Sekkoyu büyük bir gururla gösterdi. İpliğini elinde büktüğünü, sarı renk için ‘taşkara’ boya ile külü
beraber kaynattığını ve bunların kıpkırmızı bir renk verdiğini sonucunda ise ipliği turuncuya
boyadığını, siyah rengi ise köye gelen boyacıya boyattığını anlattı. Dokumada görülen kırçıllı rengi
ise beyaz iple siyah ipi beraber eğirerek elde etmiş. (Resim 2’deki dokuma)
Pamuğun eğrilmesi için ahşaptan yapılmış ‘eğirtmeç’ veya ‘kirman’ dedikleri aletleri kullanıyorlar.
Çile şeklindeki ‘kecefeye’ sarılan ipler çıkrık yardımıyla bükülerek, mekiğin içine girecek şekilde
masuralara sarılır. Atkı böylece hazırlanmış olur. İki çerçeve ile çalışılan ‘çulfalık’ tezgahı için
çözgü ipliği 7 metre çekilir. İplerin dayanıklılığını arttırmak için ipler un ve su karışımıyla işleme
tabi tutulur. Tezgah yere monteli olabildiği gibi köşk şeklinde olup ayakcaklar görünebilir. Yere
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monteli tezgahta zemine açılan 40 cm’lik küçük bir çukur içine yerleştirilen ayakcaklar sayesinde
çerçeveler hareket ettirilir. Dokuma sırasında dokunan kısmın büzülmesini, daralmasını önlemek
için dokunan kısma takılarak gerdirilen, ucu tırnaklı, uzayıp kısalabilen demirden alete cımbar denir.

SEKKO

Örgü

: Bezayağı 1/1

Kumaş Eni : 40 cm

Çözgü İpliği : Nm 12

Atkı İpliği : Nm 6

Çözgü Sıklığı : 14 cm/tel

Atkı Sıklığı : 16 cm/tel

Gramaj

: 496 g/m²
Resim 2. Sekko analizi. Semra Gür Üstüner, 2005.

Prof. Günay Atalyer’in 1999 yılında sunduğu “Akdeniz Dokumacılığından Örnekler” adlı
bildirisinde Sekko’ya Adana’nın Karaisalı köylerinde rastladığını öğreniyoruz.

Resim 3. Sekko; balıksırtı örgülü [14].
Bölge pamuk yetiştirilmesi ve pamuklu dokumacılık için olanaklı olması nedeniyle; Adana, Tarsus
ve bağlı köyleri “savan, melez ve bükülü örneği ile püsküllü özel çarşafları” kapsayan pamuklu ve
bezayağı örgülü, dokuma kumaş çeşitlerine sahiptir. Ancak “Sekko” diğer dokumaların aksine, dimi
dokuma örgüsü ile daha gelişmiş ipliklerin kullanıldığı bir kumaştır [15].
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Dimi örgünün bir türevi olan balıksırtı örgü oluşturduğu kumaşın gerek sağlamlık gerek tuşe ve
gerekse tasarımcıya sunduğu görünüm olanaklarının zenginliği açısından hemen hemen en çok
kullanılan örgüdür [16]. Elde edilen bezayağı örgülü Sekkoya yapılan test sonuçları aşağıdadır:

Resim 4. Sekko’nun fiziksel test raporu.
Fiziksel performans test sonuçlarına göre dokumanın kuru ve yaş sürtme haslıkları oldukça kötüdür.
Bunun sebebi; doğal boyar maddenin liflere düzgün bir şekilde tutunamamasıdır. Yıkama haslığı da
kötüdür ancak kuru temizlime haslığı iyidir. Dokumanın mukavemet, boncuklanma ve aşınma
değerleri ceketlik kumaş için yeterli düzeydedir.
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

227

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

4. SONUÇ
Bezayağı örgülü Sekko’nun ceketlik olarak kullanımı yapılan fiziksel performans test sonuçlarına
göre renk haslığından dolayı uygun görülmemektedir. Balıksırtı örgülü Sekko’ya ise fiziksel
performans testlerinin yapılabilmesi için 1 metre dokuma gerekmektedir ve maalesef tarafımca
Tarsus’ta yaptığım araştırmalarda bu örgülü Sekko’ya ulaşılamamıştır. Sekko’nun tekrar
üretilebilirliği için bu iki örgülü dokumanın karşılaştırılması önemlidir.
Kaybolan el dokumalarımızın neden artık üretilmediği sorusu iyi cevaplanmalıdır. Bu dokumalar,
günümüz ihtiyaçlarına cevap mı veremiyorlar? Ya da dokumaların el tezgahlarında üretimi seri
üretime göre daha mı pahalıdır? Sekko’nun neredeyse diğer tüm el dokumaları için de geçerli olan
üretilmeme süreci öncelikle seri üretim karşısında pahalıya gelmesidir. Bu nedenle hem üretici hem
tüketici seri üretim dokumaları tercih etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki kaybolan her değer
kültürel mirasımızı eksiltmektedir.
Yukardakileri sorulara cevaben Sekko için, fiziksel performans test sonuçlarına göre ceketlik bir
dokumada olması gereken kuru ve yaş sürtme haslıklarını iyileştirici yeniliklerle hem bezayağı hem
de balıksırtı örgülü denemeler yapılmalıdır. Maliyet açısından ipliğin boyanmasında iki deneme
yapılmalı: Doğal boyalı ve sentetik boyalı. Doğal boyalı iplik denemelerinde, boyanın elyafa
tutunması sağlanmalıdır. Tüm yok olmuş dokumalar için geçerli olan “tasarlama-üretim-pazarlama”
üçgeninde mühendis ve tasarımcı bir ekip birlikte çalışarak dokumanın yeniden üretimi
gerçekleştirilebilir.
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‘SEKKO’: THE LOST VALUE OF TARSUS
Abstract
Bearing the first traces of weaving, Anatolia offers a rich weaving culture via regional differences. Regional
differences describe a lot, like the obtained fiber type / types, natural dye colors and weaving structure. In
Anatolia, cotton, silk, wool or mixed weaves – warp silk, weft cotton – which we might call, a lot of weave
types maintained its presence despite the decrease in production ever since. Unfortunately, we come across
a lot of weaves only in museums, dower-chests or sourcebooks. ‘Sekko’ which is one of them, woven in
various regions of Anatolia as a fabric to overcoat or jackets, also known as ‘Seko’ or ‘Sako’ takes its place
in sourcebooks. In Tarsus weaving is in progress in çulfalık / çufallık looms with the 40-60 cm wide, to use
in bed linens, table cloth (squared), ‘Savan’ weave and runner weave, but nowadays it's difficult to
remember even the name of Sekko. Get to know Sekko during my masters degree education, which is actually
a
weave
of
my
homeland,
proves
that
situation.
In this paper, production and structure of a Sekko from a dower-chest will be studied, why its production was
stopped and the produceability will be discussed.

Key words: Weaving in Anatolia, Tarsus, Sekko

1. INTRODUCTION
I first met Sekko during the Living Traditional Fabric Weaving lesson in Marmara University
Instiute of Fine Arts lectured by Prof. Günay Atalayer in 2005. Sekko was produced in many paces
of Anatolia. As someone who had touched Sekko ‘çulfalık’ bench at her home in Tarsus it was very
sad to hear this so late. My research ended with finding a Sekko in a brida Chest. I know I am trying
to explain a tiny element of Anatolia's rich textile culture, but I think introducing a fabric which is
not produced now to future generations would be important.
Anatolia has an important place in the world map of weaving with its a rich culture. In the historical
process of weaving, it is possible to find traces in different regions of Anatolia: Konya- Çatalhöyük,
Burdur-Hacılar,
Tokat-Horoztepe,
Mersin-Yumuktepe
and
Diyarbakır-Çayönü.
Although some uncertainty, the earliest findings about weaving were uncovered in Anatolia. Based
on these findings we can say that the weaving technology emerged in Anatolia [1].
We can assume that Çatalhöyük is one of the oldest settlements using the looms [2]. The items that
make us think that we found something related to weaving in archeological researches are weaving
loom weights, yarns, needles, and the details of the reliefs and sculptures.
Granaries and stone based houses were found during the archeological researches in MersinGözlükule and Tarsus-Yumuktepe. Animal shelters and clay loom weights are indications of
farming and weaving [3].
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Picture 1: A group of weaving weights unearthed during the excavation in Yumuktepe. Mersin Museum,
Photo: Şenay Gür, 2008

Different geographical regions of Anatolia have affected the identity of weaving types. Due to the
cotton growing in Çukurova and Aegean region, cotton weaving is common whereas in the Black
Sea region flax and hemp weaving are common types.
As a reason of the Civil War in America (1861-1865) British cotton industry could not get cotton
from America, therefore cotton cultivation was developed in Çukurova. Following 1885 drought
American cotton seeds were cultivated in the region. In 1887 a textile factory producing coarse
cotton yarn for domestic consumption were opened in Tarsus [4].

2. TARSUS
2.1. History
As Mersin's largest district, Tarsus is one of the world's oldest settlement. As the result of the
excavation in Gözlükule (tumulus), ruins and relics from the Neolitic era 5000 BC, when man
started to settle down, are the proofs of that fact. Çukurova, so-called Cilicia in Anatolian history,
had three setlements. One of them is Tarsus, which is located between Adana and Mersin.
Tarsus is known as Kydnos in mythology. Kydnos is the God of Tarsus river in Cilicia. Kydnos had
a son named Parthenios. Kydnosthe set up a city in the estuary of the river where he maned as
Parthenia. This city is today's Tarsus [5].
According to an expression from Ancient Greek mythology, Bellerofontes or Pegasus was lost in the
plains of Cilicia, and he was crippled in the foot in this place, then he named city Tarsos which
means footpad in in Anciant Greek [6]. The city was known as Tarsos, this name later changed to
Tarsus in Latin and is valid until today [7].

2.2. Weaving in Tarsus
According to the publication of the Tarsus in Harun al-Rashid and his Sons; it is stated that yarn is
produced and fabric is manufactured from yarns [8].
Using looms named çulfalık or çufallık, 40-60 cm wide bed linens, table (squared), savan and
yolluk are woven in Tarsus. Previously, weavers used to spin and dye yarns. And this was done by
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women for dowry or daily use. Today synthetic yarn has taken the place of handmade yarn and
natural
dyeing
has
completely
disappeared.
The project named The Compilation of Icel Folk Crafts and the Development and Marketing of the
Products was carried out in 1996 with the support of the Icel Governer and with the initiatives of
ICEV Içel / Mersin Crafts and Educational Foundation and with the leadership of Prof. Dr. Taciser
Onuk, and in 1998 it was completed. 80 weaving looms have started production in Mersin. Designer
Cemil İpekçi ordered fabrics 2000 meters per month after the feekings to find a designer. However,
the designer asked fabrics to be 90 cm width. Looms in the region are able to weave only up to 60
cm width fabric, despite the support from Berdan Textile Inc., they could not fulfil the orders.
Unfortunately, the project was unsuccessful [9]. The project is a true attempt, in terms of survival of
the traditional weaving. But it is a big mistake to ignore the technical possibilities of the loom used
in that area.
Goklu
bukme
which takes
place
in
Yurt
Encyclopdia
still remains
its
existence. It is done by printing these days while it was made by embroidery on
sleeves and collars of Bukmelik fabric which is actually shirting fabric. This kind of weaving still
remains in todays home textile [10].

3. SEKKO
In Turkish dictionary, it is definded as ‘Sako’ similar to the old Italian phrase cloth like a coat
whereas ‘Seko’ is known as a jacket in puclic [11]. Also Seko (Sekü) known as coat in Tokat and
Kars, as jacket in Şebinkarahisar, Giresun, Istanbul, Adana and Mersin according to Public Words
Compilation Dictionary [12].
The word has entered our language from Italian. In Turkish dictionary it takes place as “cloth like a
coat”. As it is out of fashion and winter clothing such as coat have become the common names of
that sort of cloths, day by day Seko has been using its place. Example sentences are as follows: with
a shaky hand, he has pot the brooch on the chest of the girl which he has taken from pocket after of
his seko ... [13].
I came across seko in dowry chest of Saniye Apaydın (1946) living in
Ulaş village in Tarsus. She showed pieces with a pride which she had prepared for men of her house.
She told that she had twisted yarn in hand, to get yellow color she
boiled ‘taşkara’ dyes together with ash and this mixture had given red
shade. As a reason she reached the orange color. Black color was dyed by a dyer which came to
their village. She made melange color by twisting black and white yarn together. (Weaving in
Figure 2)
A tool made of wood named ‘eğirtmeç’ or ‘kirman’ to spin cotton is used. Yarns that are winded on
kecefe in hank form, then winded on bobbins to insert into shuttles. Thus, weft is prepared. 7 meters
of warp yarn is prepared for ‘çulfalık’ loom that works with two frames. In order to increase
strength, yarns are treated with water and flour. Loom can be mounted on the floor or can be in a
pavilion shape then feet can be seen. Frames of loom that is mounted on the floor are moved by feet
that are inside a 40 cm hole in the ground. Ring temples are used to prevent shrinkage of weaved
fabric after weft insertion. Temples are tools that pulls fabric with claws.
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SEKKO

Örgü

: Bezayağı 1/1

Kumaş Eni : 40 cm

Çözgü İpliği : Nm 12

Atkı İpliği : Nm 6

Çözgü Sıklığı : 14 cm/tel

Atkı Sıklığı : 16 cm/tel

Gramaj

: 496 g/m²
Picture 2. Sekko analysis. Semra Gür Üstüner, 2005.

We can see in her bulletin “Examples in Mediterranian Weaving”, which Prof. Günay Atalayer met
Sekko in Karaisali country of Adana.

Picture 3. Sekko; herringbone braid [14].

We can see “savan, meles and bükülü weavings in plain cotton weaves” in
Adana, Tarsus and vilages around because the region is suitable for both cotton farming and thus
cotton weaving. But, “Sekko” is an advanced fabric unlike others with different type of yarns and
twill weave [15].
Herringbone
which
is
actually
a
derivative
of
twill,
is
very
popular
because
of
its
durability
and
handtouch
advantage
and
creates
a
derivative of color and design [16]. The results of plain woven Sekko tests performed are as follows:
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Picture 4. Sekko physical test report.
According
to
performance
tests
color
fastness
to
wet
rubbing
results
are very low. This has been caused by natural dyes that can not fix on fibers. Color fastness to
washing results are low too but color fastness to dry cleaning results are quite high. Tensile strength
pilling and abrasion results are satisfactory for jacketing fabric.
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4. RESULTS
According to performance test results Plain Weave Sekko is not sitable
to
be
used
as
jacketing
fabric
because
of
poor
color
fastness
properties. In order to make performance tests to Herringbone Sekko we need 1
meter
of
fabric.
Unfortunately
I
could
not
find
any
piece
in
this
weave pattern. It is important to compare these two fabrics in different weave types for its
reproducibility.
Why hand weaves are not produced any more should be questioned and answered. Can not these
fabrics meet requirements of todays needs? Or hand weaves are much more expensive than
industrial fabrics? Being expensive compared with industrial fabrics is the most common
reason for Sekko to disappear. Therefore, both producers and consumers prefer mass production of
textiles. However, it should be noted that each lost value diminishes our
cultural heritage.
In response to the questions above, both herringbone and plain weaves samples should be made for
Sekko with the help of rehabilitatie innovations of wet and dry rubbing fastness required to be in a
jacketing fabric according to the physical performance tests results. In terms of cost two attempts
should be made for dyeing yarn: Natural and synthetic dyes. In the experiment of yarn in natural
dye, dyes should be fixed on fibers. Reproduction of every lost weaves can be achieved by “designproduction-marketing” triangle of engineers and designers working as a team.
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KONYA İLİ HADİM İLÇESİ’NDE BEZ DOKUMACILIĞI VE
GÜNÜMÜZDE DEVAM EDEN BİR FAALİYET ÖRNEĞİ;
MÜJGAN AKDEMİR
Zuhal TÜRKTAŞ1
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya, TÜRKİYE.

1

Özet
Bir bölgenin kültürel kimliğinin oluşturulmasında etnik özelliklerin yanında, orada yapılan sanatsal
çalışmalar önemlidir. Bölgede yaşayanların giyim özellikleri gibi yöresel alışkanlıklarının belirlenmesi,
kültürel kimliği de beraberinde getirir. Yöreye bir kimlik özelliği katan el dokumaları, yapıldığı bölgeyi
dünyaya bu özelliği ile tanıtır. Dokuma; insanların temel gereksinimlerini karşılayan el sanatlarından
biridir. İlk insanlar korunmak ve örtünmek için önceleri hayvan postunu daha sonra keçe, düğüm, örgü ve
dokumalarla oluşturdukları tekstilleri kullanmıştır. Anadolu da var olan hammadde türüne göre birçok
yörede kumaş dokumacılığı faaliyeti bulunmaktadır. Bu çerçevede Konya’nın Hadim ilçesinde yöresel bir
faaliyet olarak geçmişten bu güne yapılan bez dokumacılığı, kültürel kimliğin oluşmasında yöreye katkı
sağlamıştır.
Dokumacılık, diğer el sanatlarında yaşanan olumsuz gelişmeler paralelinde günümüzde eski önemini
yitirmiştir. El tezgâhlarında üretilen kumaş dokumalar bugün yerini farklı materyallare bırakmıştır.
Fabrikalarda kısa sürede binlerce metre kumaş üretiminin yapıldığı günümüzde, geleneksel tezgâhlarda
kumaş dokumacılığı, çok az merkezde devam etmektedir.
Yaşanan bu olumsuz gelişmlelere rağmen yörenin kültürel kimliğine katkıda bulunan ve dokuma
faaliyetlerini evinde sürdüren az sayıda dokuyucu bulunmaktadır. Konya'nın Hadim ilçesinde Aşağıhadim
mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Müjgan Akdemir, 120 yıllık dokuma tezgâhını kullanarak dokuma
faaliyetlerine devam etmektedir. Toroslar üzerine kurulu ilçede halkın en önemli geçim kaynağı arasında
yer alan bez dokumacılığı, teknolojinin gelişmesi ile eski önemini kaybetmiştir. Buna rağmen Müjgan
AKDEMİR günde 10-15 metre kumaş dokuyarak kültürel hafızayı canlı tutmaya çalışmakatadır.
Çalışmada Hadim bez dokumacılığı genelinde, Müjgan AKDEMİR örneği ile ilgili veriler aktarılmıştır.
Bugünün şartlarında kullandığı hammadde, tezgâh tipi, üretim özellikleri ve aşamaları ile üretilen
dokumaların kullanıldığı yerler ve pazarlama konusunda verilere ulaşılarak bir değerlendirme yapılmıştır.
Çalışma ile, günümüz kumaş/bez dokumacılığı faaliyetlerinin oldukça azaldığı son yıllarda devam eden bir
örnek olarak AKDEMİR örneğinin belgelenmesi sağlanmış olacak ve konuya yörede bez dokumacılığının
devam etmesi açısından bazı öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelime :Konya el sanatları, Hadim bezi, Kumaş dokuma
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1.GİRİŞ
Dokumacılık, Anadolu’da önemli sanat alanlarından biridir. Düz dokumalar, halı dokumalar, çarpanalı
dokumalar bu alana ait örnekler olarak karşımıza çıkarken, mekikli dokumalar grubunda yer alan bez
dokumalar ile ilgili veriler oldukça azdır. Anadolu, Ortaçağ'da oldukça tanınmış bir kumaş üretim merkezi
iken, bu dönemden kalan kumaş örneği yok denecek kadar azdır.
Mekikli dokumacılık, tarihi dokumalar grubunda incelenebilecek özelliklere sahip bir ata el sanatıdır.
Anadolu’nun hammadde bulunan farklı bölgelerinde günlük ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra Saray
dokumaları olarak bilinen ve Sarayın kumaş ihtiyaçlarını da karşılayan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tarihçiler mekikli dokumacılık sanatını 8-9 bin yıl öncelerine uzanarak Konya nın 52 km güneydoğusunda
bulunan Çumra ilçe merkezi yakınlarındaki Çatalhöyük kazılarına (1962) dayandırırlar. Dünyanın en eski
kumaş parçaları olarak bilinen bu dokumalar, evlerin taban kısmındaki ölülerin sarıldığı kumaş parçalarıdır.
Kazıyı yürüten Ian Hodder ise bu dokumaların 9000 yıllık kumaşlar olduğunu ileri sürer [1]. Dünyanın şimdiye
kadar elde edilebilen en eski örnekleri olan bu dokuma parçalarının teknik yönden de ileri seviyede olmaları
daha ilkellerinin de bulunabileceği düşüncesiyle dokumacılığın başlangıcını çok daha derinlerde aramamız
gerektiğini göstermektedir [2].
Anadolu mekikli el dokumacılığı yöre özelliklerine göre farklı teknik ve desen özellikleri göstermektedir.
Anadolu’nun bez dokunan yöreleri arasında Beledi, Bursa, Buldan, Tire, Rize, Gaziantep, Hadim gibi
merkezler bulunmaktadır. Türklerin tarih boyunca kullandıkları kumaş çeşitlerinin sayısı oldukça fazladır.
Kaynaklarda adı geçen kumaş türlerinin sayısı 650 civarındadır [3]. Bu yörleler arasında yer alan Konya ve
çevresinde dokunmuş Selçuklu kumaşları çoğu zaman parçalar halinde yerli ve yabancı müzelerde
sergilenmektedir. Daha geç dönemlerde dokunan Osmanlı kumaşları ise işlemeler ile bezenmiş bez dokumalar,
başörtüleri, (bürgü), sofra altlıkları, sofra peşkirleri, peşkirler, göynek ve don olarak dikilmiş kıvratmalar, yollu
dokumalar ve daha pek çok farklı tip halinde Konya müzelerinde sergilenmekte, [4]. günün şartları ve sosyal
yaşam hakkında da izleyenleri aydınlatmaktadır
Anadolu, Ortaçağ'da oldukça tanınmış bir kumaş üretim merkezi olmasına rağmen bu dönemden kalan kumaş
örneği yok denecek kadar azdır. Bilinen en önemli parça, üzerinde Alâeddin Keykubat için yapıldığı yazılı
olan bir kadife dokuma parçasıdır. Bu parça bugün Lyon Dokuma Müzesi'nde sergilenmektedir. Kırmızı zemin
üzerine altın telle dokunmuş arslan motifleri ve bitkisel arabesk doldurulmuş daire dizileri bulunan bu kumaşın,
Selçuklu saraylarının özel dokuma tezgâhlarında dokunmuş olabileceği kabul edilmektedir [5].
Konya halı ve düz dokumaların yanında bez dokumacılığının da yapıldığı bir kent olarak karşımıza çıkar.
Müzelerde bulunan bu eserlerin yanında bu durumu kanıtlayan diğer bulgulara ise bazı yabancı kaynaklarda
rastlanmaktadır. Marco Polo nun anılarında Selçuklu çarşı kuruluşlarından övgüyle bahsedilirken, kırmızı ipek
dokumaların bu bölgede yapıldığına değinilmiştir.1640 tarihli Narh defterlerinde ,”Beyşehir Melezi”, Beyşehir
Alacası” şeklinde yer alan bilgiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Konya’nın önemli bir bez dokuma
bölgesi olduğunu kanıtlar durumdadır. Ayrıca Konya İli Salnamelerinin ilgili bölümlerinde Seydişehir
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hakkında genel bilgiler verilirken bez dokumacılığından da söz edilmekte ve “boğası” denilen astarlık bezin
İstanbul’a gönderildiği anlaşılmaktadır [6].
Osmanlı İmparatorluğunun bazı şehirleri, kendilerine göre, değişik dokumalarıyla ün yapmışlardı. Bursa ipekli
ve kadife kumaşlarıyla, İstanbul Saray için dokuduğu lüks kumaşları ve “diba” adı verilen atlas kumaşlarıyla,
Batı Anadolu'da Bergama, Soma, Denizli pamuklu dokumalarıyla, Ankara “sof” adı verilen yünlüleriyle, Sakız
adası yine atlas kumaşlarıyla, Amasya “benek” adı verilen desenli kumaşlarıyla tanınmıştı. Osmanlılar'da
dokuma sanatı XVIII. yüzyıla kadar geleneklerini korumuştur. Fakat imparatorluğun ekonomik imkânlarının
sınırlanması ile lüks kumaş üretiminin azalması arasında da doğru orantılı bir ilişki görülür. Avrupa kumaşları
XVI. yüzyıldan itibaren Türk piyasasına girer ama yerli dokumanın yerini alması XVIII. yüzyıldan sonradır.
1842'de Hereke'de kurulan ipekli kumaş fabrikası ile el tezgâhlarının sonu görünmüştür [7]. Bugün bez
dokumalar yöresel özellik taşıyan turistik değerler olarak karşımıza çıkar. Bugün Anadolu’da çok az yörede el
tezgâhı ve dokumacılık faaliyetleri günümüze ulaşmıştır.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini Konya ili Hadim ilçesinde yaşayan ve ilçede yaklaşık 60 yıldır bez dokumacılığı yapan
Müjgan AKDEMİR in ürettiği bez dokumalar, dokumaların üretiminde kullanılan materyallar ve bu
materyallarin belgelenmesinde kullanılan fotoğraf ve belgeler oluşturmaktadır.
Çalışmada alan araştırma yöntemi kullanılmıştır. 2016 yılında Hadim ilçesine yapılan ziyaretler de Müjgan
AKDEMİR ve diğer kaynak kişilerden görüşme yöntemi ile bilgi toplanmıştır Bu yöntem kullanılırken
dokumaların hammadde, teknik, desen ve üretim süreçlerine ilişkin veriler toplanarak değerlendirilmiştir.

3.ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1.Hadim İlçesi Fiziksel ve Coğrafi Özellikleri
Seydişehire 94 km, Beyşehire 124 km, Alanya ya dağ yolundan 94 km uzaklıktaki Hadim, Konyanın 131 km
güneyinde kurulmuş bir ilçedir. Önceleri Karaman’a bağlı olan bu ilçe, 1271 tarihli salnamede Konya
sancağına bağlı kazalar içinde yer almaktadır. Akdeniz Bölgesinin dağlık kesiminde 1525 metre yükseklikte
kurulmuş olan ilçenin yüzölçümü 1379 km kare, nufusu ise 13.260 dır [8].
Antik dönemde ve Hititler döneminde İsauris Bölgesinde önemsiz bir yerleşme olarak bilinen ve 1077 yılından
sonra Selçukluların eline geçen Hadim, 1112 de Buharadan ele geçen bilginlerin ilçeye yerleşmesiyle giderek
önem kazanmıştır. 1700 yılına kadar köy olarak kalan ilçe, Ebusait Muhammaet Hadimi zamanında bir eğitim
ve öğretim merkezine dönüşmüştür [9].
Genellikle bağcılık ile geçinen Hadimlilerin ikinci ve önemli geçim kaynaklarından bir tanesi 1980 li yıllara
kadar bez dokumacılığı idi. Özellikle Aşağıhadim mahallesinde tezgâh olmayan ev yok idi. Günümüzde
dokumacılık faaliyetlerinin oldukça azaldığı ve ilçe merkezinde bir-iki kişi tarafından faaliyet gösterdiği
düşünüldüğünde, bugün ilçe geçim kaynakları arasında dokumacılığın var olmadığı görülür. Günümüzde bağ,
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bahçe ve az olarak tarım ile büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan ilçede nufus her geçen yıl azalmakta
ve ilçe büyük şehirlere göç vermektedir (Ramazan Bilgili’den 19 Şubat 2016 da alınan verilere göre).
3.2. Hadim Bez Dokumacılığı
3.2.1.Kullanılan Hammadde
Hadim bez dokumalarının çözgü ve atkılarında Adana (Çukurova) bölgesinden elde edilen pamuk ipliği
kullanılmaktadır. Hazır halde satın alınan iplikler, incelikleri ile dikkat çekmektedir. Dokumaların çoğunlukla
gömleklik olarak kullanılmasından dolayı ince iplik tercih edilmektedir. 1950 li yıllarda ham olarak satın alınan
pamuğun bölgede eğrilerek iplik haline getirildiği (Veysel AKDEMİR den alınan verilere göre) bilinmektedir.
Müjgan Akdemir babanesinin Adana’dan elde edilen ham haldeki pamuğu eğirerek dokuma ipi yaptığını ve
sonra çözgü hazırladığını ifade etmiştir. Ayrıca verdiği bilgiler arasında babanesinin eğirdiği iplikleri ceviz
kullanarak boyadığı ve beyaz-kahverengi çizgili kumaşlar dokuduğu da yer almaktadır. Ancak günümüzde
satın alınan iplik, dokuma için hazır haldedir. Bu nedenle günümüzde pamuk eğirmeyi bilen bulunmamaktadır.
Ayrıca elde edilen iplikler renklendirilmiş halde satın alınmakta, seçilen renkler ise genellikle kahverengi,
beyaz, mavi ve pembenin tonlarından oluşmaktadır. Müjgan AKDEMİR’in hammadde ile ilgili verdiği bilgiler
arasında hammaddeyi çok miktarda elde ettiği (5-10 yıl dokumaya yetecek kadar diye tanımlamıştır) de yer
almaktadır. Bu bilgilerden hammadde teminin zor ve pahalı olmadığı anlaşılmaktadır.
3.2.2 Kullanılan Araçlar
-Tezgâh
Bez dokumacılığının yapılmasında kullanılan en önemli araç tezgâhtır. Hadim de genellikle gürgen ve dut
ağacından yapılmış kamçılı tezgâhlar kullanılmıştır. Barışta, 1994 yılındaki ilgili yayınında bu tezgâhların
1942 li yıllarda Karadeniz de dağıtıldığı gibi (çizim 1) Konya Hadim de de dağıtılmış olabileceğini ifade
etmiştir. Bunun sonucunda yün dokuması yapılan eski çulhalıklar ortadan kalkmıştır. Müjgan AKDEMİR ise
çocukluğunda bugünkü yerinde bulunan bu tezgâhta babnesinin dokuma yaptığını ve 120 yıllık bir dut
ağacından yapılan bu tezgâhı, babanesinin babasının satın alma yoluyla elde ettiğini ifade etmiştir. Dokuz
yaşından beri olduğu gibi bugün aynı tezgâhta kendisi dokuma yapmaktadır (Foto 1).Evin giriş bölümünde
kurulu tezgâh, bazı evlerde kapalı mekânlarda da bulunmaktaydı. Ancak bugün üretim yapılan başka tezgâha
rastlanmamıştır.
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Çizim 1 Şahin YAĞAN tarafından çizilen ve 1942 yılında kooparatif tarafından Karadeniz de
dağıtılan kamçılı dokuma tezgahı (Yağan, 1978 s:77)

Fot: 1 Dokuma tezgahı (Şubat 2016 Hadim)
-Yardımcı araçlar
Bez dokumacılığında kullanılan yardımcı araçlar ise ipliğin ve çözgünün hazırlanmasında kullanılan birtakım
araçlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda çözgü için kullanılan çözgü dolabı, çıkrık, masura ve mekik yer
almaktadır. Bu el araçlarının tümü ahşaptan yapılmıştır. Çoğu zaman dokuyucu halkın kendi imkanları ile
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oluşturduğu bu araçlar, uzun yıllar dokumacılıkta kullanılmıştır. Müjgan AKDEMİR, bugün kullanmaya
devam ettiği bu araçların yine aile büyüklerinden kaldığını ifade etmiştir (Foto 2-3-4-5-6-7)

Foto 2-3 Ahşap çıkrık (Şubat 2016, Hadim)

Foto 4-5 Ahşap mekik (Şubat 2016 Hadim)
1940 lı yıllarda bir kooparatif tarafından Aşağıhadim’de dağıtılan bu araçların, benzer işlevde olanları
dokuyucu halk tarafından zaman zaman yapılmış ve yaptırılmıştır. Bu ahşap el aletleri ve ahşap tezgâh
kazıkları çarşı esnafı tarafından elektirikli tornalarda üretilmiş olup, bugün üretimi bulunmamaktadır. Çarşı da
satışı yapılan yardımcı araca da rastlanmamıştır. Aşağıhadimdeki her evde bulunan bu araçlar, dokuma işlemi
devam etmediği için kullanılmaz durumdadır. Ancak Müjgan AKDEMİR, bu aletler yardımıyla bez dokuma
faaliyetlerine devam etmektedir.
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Foto 6-7 Ahşap çözgü dolapları (Şubat 2016, Hadim)
3.2.3.Dokuma Tekniği, Türleri ve Bezlerin Kullanım Alanları
Hadim’de dokunan bezlerin tümünde bezayağı tekniği kullanılmıştır. Dokumaya başlamadan önce pamuk
ipliği çözgü dolaplarına sarılmaktadır. 100-150 metre pamuk ipliği drezi (tezgahın üstünden dolaşan ve
birbirine paralel sarılan ip sırası) için gelep (ipin halkalar halinde hazırlanmış biçimi) yapılmaktadır. Daha
sonra ip dokuyucunun oturduğu yerin arka kısmında yanda bir kazığa asılmaktadır. Oradan ip, tezgâhın “oda”
olarak isimlendirilen ayaklarından birine monte edilmiş kazığa gelmektedir. Kazıktan yukarı doğru
yönlendirilen iplik, grubu tezgâhın üstünde paralel sıralar oluşturacak biçimde yan yana dizilmektedir. İplerin
arasına bir oklava yerleştirilmekte ve böylece drezinin çaprazı oluşturulmaktadır. Çapraz, drezinin
karışmaması için gereklidir (Foto 8 ).

Foto 8 Çapraza alınmış çözgüler
Tezgâhın üstünü dolaşan ipler, (Foto 9) tezgâhın arkası olarak adlandırılan kısımı geçerek köprüye ulaşmakta,
köprünün altından geçerek gücünün (tarağın önünde yer alan çerçeveler) orta boncuklarına gelmektedir. Üst
ipliğe yörede “geri” denilmektedir. Genellikle 3 metre uzunluğundadır. Bu iplik grubu orta boncuklardan (bir
ön, bir arka çerçevelerden) geçerek tarağa ulaşmaktadır (Foto 10-11).
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Foto 9 Çözgülerin tezgâh etrafını dolaşması

Foto 10-11 Çözgülerin orta boncuktan geçerek tarağa ulaşması
İpler taraktan önlüğe gelince birinci ayakcak (pedal) basılmakta (Foto 12) ve kamçı (yukarıdaki kol) çekileek
ağızlığın (mekiğin geçeceği yer) açılması ve mekiğin ağılığa doğru itilmesi sağlanmaktadır (Foto 13). Dönüş
sırasında diğer ayakcağa 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 [10]. Dokunan kumaş uzadıkça sermil olarak isimlendirilen ve tezgâhın altında bulunan büyük
boyutlu makaraya sarılmaktadır.
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Foto 12 Pedal basılması

Foto 13 Ağızlığın açılması

Çözgü hazırlanırken oluşturulacak dokumanın desenine göre renkli olarak planlanır. Desen atkı ipliklerinin
renklerinden oluşabildiği gibi çözgü iplikleri ile de şekillenir. Sadece çözgü raporlanarak yapılan dokumalarda
dikey yollu çizgili dokumalar, (Foto 14) çözgü ve atkı ipliği belli sıralarda renkli atılarak (raporlanarak) yapılan
dokumalarda kareli başka bir deyişle haneli dokumalar (Foto 15) oluşur. İki çeşit için de iki renk ve daha fazla
rengin kullanıldığı çizgili ve haneli dokumalar mevcuttur. Çizgilerin ve renklerin genişliği her renk için aynı
olabileceği gibi, farklı kalınlıklarda da olabilir (Foto 16-17). Hem zeminin hem de atkının aynı renk olduğu
düz renkli dokumalara da rastlanmıştır. Bu tür dokumalar çoğunlukla peşkir olarak dokunmuş ve uzun yıllar
kullanılmıştır.

Foto 14 Çizgili dokuma

Foto 15 Haneli dokuma

Foto 16-17 Çizgili ve haneli dokumalar
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Hadim dokumaları olarak bilinen pamuklu dokumaların çeşitleri ise sofra bezi, peşkir, sofra peşkiri, bürgü,
gömleklik, pijamalık ve ev mefruşatında çeştili amaçlar ile kullanılan yatak çarşafları vb. bezlerden
oluşmaktadır. Bu çeşitlerin tümünde dokuma eni, tezgâh eninden oluşmaktadır. Çeyizlik olarak üretilen ve
kullanılan peşkirler 45 cm en ile 70-100 cm boyları olan ev eşyalarıdır. İki renkli yollu olarak dokunduğu gibi
düz renkteki örnekleri de dokunmuştur. Uçlarının nakış ile süslendiği örnekler bulunmaktadır. Müjgan
AKDEMİR in 7 yaşında peşkir dokuma yaparak bez dokumaya başladığı öğrenilmiştir. Kendi çeyizi için genç
kız iken dokuduğu düz renkli peşkir bugün kullanılır durumda saklamaktadır. Peşkirin iki kısa kenarı sarma
tekniği ile işlenmiştir. Dokumanın sağlamlığı ve yıllar içinde kullanılmış olmasına rağmen herhengi bir
bozulmaya uğramaması dikkat çekicidir (Foto 18).

Foto 18 Müjgan Akdemir in 50 yıl önce dokuduğu peşkir
Gömleklik olarak dokunan bezlerde kullanılan desen genellikle haneli olarak bilinen çözgü ve atkının eşit
sıralarda renklerden oluştuğu çeşididir. Yörede erkek gömlekliği olarak uzun yıllar kullanılan bu bezlerden
dikilmiş örneklerin giyildiğine günümüzde rastlanmamaktadır. Müjgan AKDEMİR eşi Veysel AKDEMİR ve
çevresi için gömleklik dokuduğu gibi uzun yıllar satışını da yapmıştır.
Pijamalık olarak dokunan bezler ise genellikle boyuna çizgili olarak renklendirilmiştir. Sofra bezleri ve
bürgüler (başörtüsü) ise haneli olarak isimlendirilen kareli dokunmuş bezlerden dikilmektedir (Foto 19).

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

244

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

Foto 19 Haneli bezden dikilen bürgü (Barışta,1994,s:4)
Sofra bezlerinin eni 70 cm olmakta ve iki parça yan yana dikilerek kare biçimde kullanılmaktadır. Bürgü olarak
adlandırılan başörtüleri 70 cm eninde dikdörtgen biçimindedir. Dokuma enleri 70 cm tezgâh eninde olmakla
birlikte, yapılacak eşyanın türüne göre uzunluğu değişmekte ve farklı ebatlarda dikilebilmektedir. Bugün, bu
eşyalar yerini günümüz şartlarına uygun farklı kullanım eşyalarına bırakmıştır. Bürgünün kullanıldığına
rastlanmamıştır. Diğer, sofra bezi gibi eşyaların yerine ise leke tutmayan güncel teknolojik kumaşlar
kullanılmaktadır. Erkek giyiminde kullanılan haneli ve çizgili kumaşlar ise bugün sadece ileri yaşlı kişilerin
üzerinde görülebilmekte, gençler tercih etmemektedir. Bez çeşitleri aşağıdaki fotoğraflarda görülmektedir
(Foto 20-21)

Foto 20-21 Top halinde satışa hazır kumaşlar
3.3.Müjgan AKDEMİR’in Dokumacılık Hayatı ve Hadim Bez Dokumacılığının Bugünkü Durumu
Müjgan AKDEMİR 1947 yılında Hadim İlçesi’nde Aşağıhadim mahallesinde doğmuştur.69 yaşındaki
AKDEMİR, üç kız bir erkek çocuğa sahiptir. Eşi Veysel Akdemir ile birlikte Aşağıhadim de dededen kalma
taş evlerinde yaşamaktadır. Çocuklarından biri vefat etmiş, diğerleri ise evli olup torunlarının okuduğunu
belirtmiştir. Küçükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıkları evlerinde bundan 10 yıl öncesine kadar
ana geçim kaynağını bez dokumacılığı oluşturmaktaymış. Ancak kendisi günümüzde yaşanan olumsuz
gelişmeler sonucu bugün yalnızca temel ihtiyaçlar için bez dokuduğunu, bez dokumayı bırakamadığı için
torbalar dolusu dokunmuş bezin biriktiğini söylemiştir.
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Hadim için geleneksel bir özellik taşıyan bez dokumacılığını 7 yaşından bu yana yapan Akdemir, annesinin
izni olmadan ele geçirdiği mekikleri hazırlayarak dokumacılığa başladığını ifade etmiştir. İlk olarak çeyizlik
peşkir dokumaları yapan Akdemir, şimdiye kadar 500- 550 adet peşkir dokumuş olabileceğini tahmin
etmektedir. İpliğin Adana’dan geldiğini ve çok dokuma yaptıkları için ipliği toptan satın aldıklarını
söylemiştir. Bez dokumacılığının Aşağıhadim’in ana geçim kaynaklarından birini oluşturduğu çocukluğunda,
peşkir siparişlerinin toptan alındığını ve bir günde satıldığını, şimdilerde ise yılda bir tane bile satamadığını
üzülerek ifade etmiştir. Babanesinin gençlik yıllarında ipliğin hadim de eğrilerek boyandığını ancak kendi
çocukluğundan bu yana hammaddeyi Adana’dan aldıklarını belirtmiştir. Çözgünün ise eski yıllarda yerde
çözüldüğünü ve dokumaya hazırlandığını ifade ederken, bugün bu işlemi tezgâh üzerinde yaptığını söylemiştir
(Foto 22).

Foto 22 Müjgan AKDEMİR konu hakkında bilgi verirken (Hadim 2016)
Müjgan AKDEMİR kendi mahallaelerinden Konya’ya göç eden bir dokuyucunun Konya merkez de 3 yıl
makineli tezgâhta bez dokuduğunu, bu nedenle her yıl aldıkları siparişleri alamadıklarını ve müşteri
kaybettiklerini belirtmiştir. Ancak günümüzde bu dokuyucunun da kalitesiz üretim ve pahalı satış yaparak
müşterilerinin tamamını yok ettiğini söylemiştir. Çocukluğunda Aşağıhadim’de 350 dokuma tezgâhı olduğunu
söyleyen Akdemir, Ramazan Bilgiliye verdiği [11] 08.03.2014 tarihli ropörtajında “bir zamanlar, Aşağıhadim
deyince akla ilk gelen el dokuması kumaşlar olurdu. Her evde muhakkak bir dokuma tezgâhı olur, sokak
araları bu tezgâh sesleriyle çınlardı”demiştir. Yakın zamana kadar mahallede birçok ailenin dokumacılık
yaptığını, dokunan ürünler satılmayınca, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların değişmesi ile birlikte kendinden
başka kimsenin kalmadığını belirtirken, Anadolu Ajansının kendisiyle yaptığı [12] 27.11.2015 tarihli
ropörtajda şunları söylemiştir;
"Önceleri sadece çeyiz havlusu dokurduk. Sofra altı, pijama ve perde gibi ihtiyaçlarımızı dokuduğumuz
kumaşlardan karşılıyorduk. Peşkir (havlu), fanila,, çarşaf, ve gömleklik kumaşlar da dokurduk. Gelinlik kızlar
çeyizlerini bu tezgâhlarda yaparlardı. Özellikle bu kumaşlardan almak için Hadim dışından bile gelenler
olurdu. Ürettiğimizin fazlasını da satardık. 30-40 yıl önce ayda 150-200 metre kumaş dokunurdu. Şimdi bunu
yapan da yok satan da. Öyle duyup da gelen olursa 10'ar metre alırlar. Yaptığımız işten karnımız doyuyordu.
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Dokurduk, satardık, alın terimizle kazandığımızı da harcardık. Hala yapıyorum ama eskisi gibi satılmaz oldu."
Ürünlerinin uzun ömürlü olduğunu, kalitesiyle adından söz ettirdiğini vurgulayan Akdemir, "Öyle hemen
solmaz ve yıpranmaz. Çocuklarımla yaşıt dokuduğum kumaşlar var, hala kullandığım. Yaklaşık 50 yıl önce
dokuduğumuz çarşafları bugün bile kullanıyorum. Yakmadıktan, kesmedikten sonra kolay kolay eskimez.
Herkes gidip şehirden hazır kumaş almaya başlayınca, bu geleneğimiz de ortadan kalktı. Yetkililerden, bu
geleneğin devam etmesi için kurs gibi faaliyetler gerçekleştirilmesini istiyoruz'' …

Kızı, Anakız Yavuz u kısa süre önce kanser hastalığından dolayı kaybeden Akdemir, bu olay sonucu çok
üzüldüğünü ve çok sevdiği dokumacılığı bir süre bıraktığını ifade etmiştir. Ancak yeniden bez dokumaya
başlamasıyla birlikte, günlük sıkıntılarından uzaklaştığını, pek çok sağlık sorununu da dokuma yaparak aştığını
söyleyen Akdemir, kendi ifadesiyle “Bu benim günlük sporum. Bu tezgâh olmasa ben çoktan yatağa bağlı
olurdum. Ne kalp ne şeker, ne de yüksek tansiyon hastalığı var bende. Eğer bir gün dokuma yapmayım, kamçı
çekmeyim, o gün hasta olurum” demiştir. Dokumadan kaynaklanan herhangi bir sorunu olmamakla birlikte
son yıllarda az miktarda boyun eğriliği oluştuğunu belirtmiştir.
Dokumacılığın ilçedeki geçmişi düşünülerek bugünkü yok oluş ile ilgili sorulan soruları ise,“Bize ait bir sanat
ölüyor, gençler hep okuyor ve dokuma öğrenmek istemiyor, isteyen olsa bir ayda öğretirim dokumayı, ikinci
ayda para kazanır hale gelir, ,ama genç kızlardan bir tane bile hevesli çıkmıyor. Benim iki kızım da bilir
dokumayı ama dünya telaşı işte, para kazanamayacakları için yapmak istemiyorlar, oysa ihtiyaçları da var”…
diye yanıtlamaktadır. Ayrıca dokumayı bilen ve kendisi ile yaşıt olan diğer Aşağıhadim kadınlarına ise
“birleşip dokuma yapalım farklı renkler dokuyalım, bir Pazar bulalım, yöneticilerden yardım isteyelim” diye
tekliflerde bulunduğunu ama hiç kimsenin kendisine olumlu yanıt vermediğini ifade etmektedir. Bu konuyu
“oysa günümüzde bu kişilerin hepsi dokumayı biliyor, evlerinde tezgâh ve teçhizat var, hem de satın alınmış
hammadde bile var, ama dokuyan yok, artık ümidim kırılıyor” şeklinde üzülerek dile getirmektedir.
Önümüzdeki günlerde Ankara da yapılacak bir fuar organizasyonunda canlı performans olarak dokuma
yapmaya davet edilen Akdemir, bu daveti memnuniyetle karşıladığını, etkinliğe gideceğini ve buna benzer
etkinlikler olursa seve, seve fayda sağlayacağını belirtmiştir. Bunun yanında ilerleyen yaşına rağmen söz
konusu, bez dokuma olunca yapabileceği ne varsa yapmak istediğini ifade etmiştir.
Kış aylarını evinde geçiren Akpınar ailesi bahar gelince Beyreli tarafında Yellice Yaylasına yaylaya çıkmakta,
bu nedenle yaz aylarında dokuma işleri ile uğraşamamaktadır. Eskiden kış aylarında dokuduğu bezleri, eşi
Veysel Akpınar’ın satmaya götürdüğünü söyleyen Müjgan hanım, daha çok ta siyah bürgü giyme geleneği
olan Bolat köyüne satmak için çok dokuma yaptığını dile getirirken “bugün isteseler yine yaparım ama o
geleneksel kıyafetleri giyen de kalmadı”… şeklinde bilgi vermektedir. Elinde fazlaca satın alınmış çözgülük
iplik olduğunu belirten Akdemir, “eskiden ip yetiştiremezdik, şimdi ise iplik çuvallarda ama dokuyan da yok
almak isteyen de” diyerek, eşinin de sağlık sorunları nedeniyle dokumaları satmaya götüremediğini ifade
etmiştir (Foto 23)
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Foto 23 Müjgan Akdemir ve eşi Veysel Akdemir

Çocukluğundan beri kullandığı 120 yıllık tezgâh evinin girişinde kurulu durmaktadır. Bu tezgâhta nasıl
dokuma yapıldığını ona soran herkese anlattığını ve en büyük kaygısının da kendisi ölünce bu tezgâhın
işlemeyeceği olduğunu söylüyen Müjgan Akpınar, bu nedenle gençlerden birkaçına dokuma öğretmek için çok
çaba harcadığını belirtmiş, bir asırlık bu tezgâhın son yıllarını yaşadığını ifade etmiştir.
Son olarak dokuduğu farklı renklerdeki bezleri çuvallara yerleştiren Müjgan Akdemir, bunları ihtiyacı olanlara
gerektikçe hediye etmekte ya da teknik olarak merak eden ve evine gelen araştırmacılara vermektedir. Satın
almak istediğimiz bezlerin metresini 5 TL karşılığında yine 62 yıldır kullandığı kumaş metresini ve makasını
kullanarak keserken, (Foto 24-25) dokuduğu bezlerini satın almak isteyen olursa (ki bunun çok az olduğunu
ifade ediyor) sattığı kumaşın yerine yenilerini dokumak için de heyecan duyduğunu söylemektedir. Bugün
evin ihtiyaçları için hala bu bezleri kullandığını ifade ederken sözlerini “satamadığım için çok fazla
dokumuyorum, bu çalışmalar sonucu bir pazar oluşursa metrelerce dokurum” şeklinde tamamlıyor…

Foto 24 Altmış yıllık tarak

Foto 24 Altmış yıllık kumaş metresi
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4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu araştırma ile tarihte ilçenin adıyla anılan Hadim bez dokumacılığını günümüz şartlarında bulunduğu durum
açısından inceleme olanağı bulunmuştur. Hadime yapılan ziyaret sonucu Müjgan Akdemir özelinde konunun
detaylarıyla ele alındığı bu çalışmada, diğer el sanatlarında görülen yok olma sürecinin Hadim bez
dokumacılığında da benzer durumda olduğu gözlenmiştir. Bugün ihtiyaçların değiştiği ilçede gençlerin bez
dokumacılığına ilişkin bir bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Araştırma esnasında görüşme olanağı
bulduğumuz Belediye Başkanı Sayın Ahmet Hadimioğlu nun da dokumacılığa olan duyarlılığı sayesinde son
yıllarda konu medya kanalları aracılığı ile duyurulmuş ve bu konuda bir bilinç yaratmak hedeflenmiştir. Ahmet
Hadimioğlu, Hadim ile birlikte anılan bu sanatın ilçe tarihinde yok olmayacak kadar değerli izler bıraktığını
ve günümüzde olabilecek sanat festivallerinde ve etkinliklerde yer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Konuyu
detaylı olarak yorumlarken, hammadenin daha kaliteli olarak elde edilmesi ile belki dokuma kalitesinin de
yükselebileceğini ve bunun sonucunda dokuma talepleri almanın daha kolay olacağını ifade etmiştir. İlçede bu
konu ile ilgili çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve destek vereceklerini belirtirken ilçeyi
tanıtıcı bazı festivel ve etkinlik planları olduğunu dile getirmiş, dokumacılığın da teşhir edileceği platformları
desteklediğini açıkca belirtmiştir. Hadim belediyesi’nde muhabir olarak görev yapan ve çalışmalarımızda bize
destek olan Ramazan Bilgili ise, bez dokumacılığı ve Müjgan Akdemir ile ilgili yaptığı haberlere kendi
yorumunu da katarak ilgiyi dokumacılığa çekmeye çalışmaktadır [13].
Anadolu bez dokumacılık yörelerinden biri olan Hadim bez dokumacılığının tarihi olarak başlangıcı,
sürdürülüş biçimi, hammade temini ve gerekli teçhizatın hazırlanması açısından konuya bakıldığında; bez
dokuma yapılan diğer Anadolu yöreleri ile benzerlikler olduğu saptanmıştır. Bu konudaki kaynaklar
incelenirken, hepsinde görülen ortak sonuç, bugün ihtiyacın olmamasından dolayı bez dokumacılığın bir hobi
şeklinde çok az kişi ile temsil edildiği yönündedir [14-15]. Çalışma da incelenen Müjgan AKDEMİR örneğine
bakıldığında; 69 yaşında bir bireyin çocukluktan başlayarak dokumacılık ile geçen hayatı dikkat çekmektedir.
Önceleri ihtiyacın karşılanması açısından dokuma yapan AKDEMİR, ihtiyacın azaldığı, hatta bittiği yıllarda
da dokuma yapmayı bırakmamış, bunu bir yaşam geleneği halinde sürdürmüştür. Çalışmada değinilen özel
durumlarında bile dokumayı bir günlük ritüel haline getirerek bu hafızayı günümüze taşımış ve bizlere canlı
olarak sunmuştur. Bu kişilerin özel çabası ile yaşatılan bez dokumacılığı, ihtiyaçların değişmesi ve teknolojinin
gelişmesi ile son yıllarını yaşamaktadır. Ancak bunun yanında son yıllarda ekolojik dünya düzeninin
gündemde olduğu pek çok ülkede, doğal yaşam ve doğal üretimler desteklenmekte ve kişilerin tercihleri bu
yönde değişmektedir. Değişen bu tercihler sonucu bez dokumacılığının hem yöresel giysi yapımında hem de
ev mefruşatında yeni yorumları ile kullanılması söz konusudur. Bu gelişmeler takip edilerek Hadim ilçesinde
yüzyıldır devam eden bu faaliyetin uygun pazarlarda yer bulması sağlanmalıdır. Günlük hayatın içerisinde
kullanım alanı bulamayan söz konusu bezlere, gelir düzeyi daha yüksek entelektüel özellikler taşıyan şehir
insanlarının hayatında pazar bulmak, daha doğru olacaktır. Farklı etnik kültürlerin sosyal hayata
yansımalarının gözlendiği son yıllarda, hadim bez dokumaları ile ilgili bazı projeler geliştirilebilir.
Dokumaların hammadde kaliteleri yükseltilerek, profosyonel tasarımcılar eşliğinde farklı desen alternatifleri
yaratılabilir ve bezlere alternatif pazar arayışları söz konusu olabilir.
Ayrıca dokumacılığın benzer yaştaki son nesil ile temsil edildiği bir gerçektir. Anadolu da diğer yörelerde de
olduğu gibi Hadim de de genç nesilin bu konuya ilgisi oldukça zayıftır. Okullaşma oranının yüksek olduğu
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Hadim de genç nesil okul hayatı dışında bu tür etkinliklere zaman ayıramamakta, okumayan gençler ise daha
güncel uğraşlar ile ilgilenmektedir. Bununla ilgili teknik konuların öğretileceği bir eğitim ortamı oluşturmak
ve bez dokumacılığını yöre için cazip hale getirmek gerekmektedir.
İlçenin bulunduğu coğrafi konum itibariyle turistik özellik taşıyan deniz kıyısı bölgelere 70-90 km
uzaklıktadır. Farklı alternatif turizm faaliyetlerinin canlandırılmaya çalışıldığı bu yıllarda, Hadim bunun için
bir cazibe merkezi olabilir. İlçeye dağ- doğa turizmi amacıyla gelecek turistlere bezlerin dokuma sistemi canlı
gösterilerek satışı yapılabilir. Ayrıca çeşitli yaz festivalleri ve Avrupa Birliğinin tanıtım fonları ile bu süreçler
desteklenebilir. Bu ve bunun gibi öneriler geliştirilerek dokunacak bezlere pazar bulunması ve yörede
dokumacılık hafızasının canlı tutulması gerekmektedir.
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ELAZIĞ BASKİL BEZİ
1Elif
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Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Tekstil Bölümü, Elazığ

Özet
Köklü bir geçmişin ürünü olan dokumalarımız, maddi kültür varlıklarımızın en değerli ögelerinden
biridir. Son dönemlerde ülkemizde geleneksel bez dokumalarının dokunduğu yerleşim yerlerinin sayısı
gittikçe azalmaktadır. Son iki yüzyıldır bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler dokuma
sanatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Geleneksel el sanatlarımız içerisinde yer alan dokumacılık,
teknolojik gelişmeler karşısında tutunamamış ve ülkemizde geleneksel el tezgâhlarının yerini motorlu
dokuma tezgâhlar almıştır. Bu bildiride Baskil bezi olarak bilinen dokumalar tanıtılacaktır. Baskil ve
çevresinin de içerisinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi birçok medeniyetin kurulmasına beşiklik
etmiştir. Baskil ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almaktadır. Elazığ’ın
Baskil ilçesinde dokunan geleneksel bez dokumalar, Baskil Halk Eğitim Merkez’inde 2009 yılından
beri ev hanımları tarafından yapılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi’nde dokunan dokumaların malzemesi
ve dokumada kullanılan tezgâhlar Kastamonu’dan temin edilmiştir. Dokumada kullanılan iplikler
pamuk ya da keten olup, örgüleri bezayağıdır. Baskil bezinden önlük, perde, masa örtüleri, sehpa
örtüsü, çocuk giysisi ve gömlekler yapılmaktadır. Bu bildiride, Baskil Halk Eğitim Merkezinde yapılan
geleneksel bez dokumanın dokuma işlem basamaklarından bahsedilerek dokumalar hakkında bilgi
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Baskil, Bezayağı dokuma, Doğu Anadolu

ELAZIG BASKIL CLOTH
Abstract
As the products of a long-standing background, fabrics are one of the most valuable elements of our
cultural property. The number of settlements where traditional fabrics are waived gradually decreases
recently. Rapid developments experienced in science and technology during the last two centuries have
affected the art of weaving negatively. Taking part among our traditional handicrafts, weaving could not
survive against the technological advancements and motor weaving looms have substituted traditional
hand looms. In this writing, weavings known as Baskil fabric will be introduced. The Eastern Anatolia
Region has been a cradle to many civilizations including Baskil and environs. Baskil town is located on
the Upper Euphrates Region of the Eastern Anatolia Region. Traditional fabric weavings woven in
Baskil town of Elazığ are made by housewives in Baskil Public Education Center since 2009. The
materials and looms used for the fabrics woven in the Public Education Center were procured from
Kastamonu. The threads used in fabrics are cotton and linen and the fabrics were made through plain
weave method. Aprons, curtains, tablecloths, dollies, children's clothing and shirts are made of Baskil
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fabric. In this writing, information about the fabrics will be given by mentioning the stages of the
weaving process of traditional fabric weavings made in Baskil Public Education Center.
Key Words: Baskil, Plain Weaving, East Anatolia

1.GİRİŞ
Baskil Elazığ iline bağlı bir ilçedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi doğusunda Elazığ, güneydoğusunda Sivrice
ilçesi, batısında Karakaya Baraj Gölü ve Malatya ili Arguvan ilçesi, güneyde Kale ve Doğanyol ilçeleri,
kuzeyinde Keban ilçesi ile çevrili olan Baskil, düz bir arazi üzerine kurulmuş olup; tepe ve dağ yükseltileri
ile çevrilmiştir. Baskil ilçesi yöresinde ilk tunç çağına uzanan yerleşim izlerine rastlanmıştır. Karakaya baraj
çalışmaları sırasında çıkan kalıntılar, özellikle Fırat havzasına birçok kavimlerin yerleştiğini göstermektedir.
Elde edilen bilgilere göre Hititler burada uzun süreli hâkimiyet kurmuşlardır. Daha sonra Asur ve Makedon
istilası başlamıştır. İlçeye en son Romalılar ve Bizanslılar hakim olmuşlardır 2.

Şekil 1.Baskil Haritası

2. Dokuma İşlemi
Dokumacılık, insanoğlunun ihtiyacını karşılamak amacı ile insan gücü ile çalışan tezgahlarda üretime dayalı
olan el sanatı ve endüstri koludur. Aynı zamanda dokumacılık, insanların iklim ve diğer çeşitli durumlardan
doğan temel gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkan ve zaman içerisinde geliştirilerek devam eden bir
sanattır 3. Dokuma, iki iplik grubunun doksan derecelik bir açı ile örgü çeşidine göre bağlantılar yapmasıdır.
Çözgü ise dokuma boyunca uzanan iplik grubudur. Dokumanın en önemli kısmını oluşturan çözgü, aynı
zamanda kumaşın iskeletini meydana getirir. Baskil dokumasında çözgü, dokunacak olan kumaşın boyutuna
göre hazırlanır. Çözgünün boyu, eni, çekmesi ve kayıplar düşünülerek hesaplama işlemi yapılır. Daha sonra
http://www.elazig.bel.tr/elazig.php?CID=30
Akan, Meral: (2008). “Yörüklerde Taşımada Kullanılan Dokumalar”. 38. ICANAS, 1(1) içinde 21-43, Ankara: Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.
2
3
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kumaşta kullanılacak olan çözgünün iplik adeti belirlenir. Baskil dokumasında çözgü, dönme dolap üzerinde
kumaşın istenilen uzunluğuna göre sarılır.
Baskil kumaşlarında bezayağı tekniği kullanılmıştır. Bezayağı dokuma, birim alanda en küçük raporlu
dokuma yapısıdır. Birim alandaki dokuma bağlantılarının sık olmasından dolayı, dayanıklı bir kumaş
türüdür. Çözgü ve atkı ipliklerinin çok sık kesişmesinden dolayı bu dokuma örgüsü, kumaş yapısının çok
ince ve sağlam olmasına olanak sağlar. Şekil 2’de görüldüğü gibi Bezayağı dokuma, atkı ipliğinin kumaş eni
boyunca, çözgü ipliklerinin bir altından, bir üstünden geçerek diğer atkı ipliğinin ters hareket yaparak
oluşturduğu örgüdür4. Baskil dokumasının 10 santimetresinde 90 diş ve 90 çözgü bulunmaktadır. 10 cm deki
atkı sıklığı 320 ilmektir. Her tarak dişinden 1 çözgü geçmektedir. Dokuma eni 110 cm olmakla birlikte tarak
eni de 118 cm’dir. Kumaş, bir günde yaklaşık 50 cm dokunabilmektedir.

Şekil 2. Bezayağı Dokuma 5

2.1. Dönme dolapta çözgü hazırlama
Baskil Halk Eğitim Merkezi Kumaş dokuma atölyesinde kullanılan çözgü hazırlama aparatının temel
özelliği, çözgü hazırlayan kişinin yerinde sabit durarak, kendi ekseni etrafında dönen bir dönme dolap
üzerinde çözgü hazırlamasıdır. Kumaşın uzunluğuna göre bobin sayısı ayarlanır. Şekil 3’de görüldüğü gibi
yerde bulunan bobinlere sarılı çözgüler 31 dişli çözgü tarağından ve peçeden geçirildikten sonra dokunacak
kumaşın boyutuna göre hazırlanıp hesaplandıktan sonra çözgü dolabına doğru uzatılır. Çözgü ipliği, dolabın
üstünde bulunan bir çiviye veya ağızlığa bağlanır. Şekil 4ve 5’te görüldüğü gibi ağızlıktaki iplikler
parmaklarımızla çaprazlandıktan (ağızlık alındıktan) sonra çözgü dolabı kendi ekseni etrafında çözgü
uzunluğuna bağlı olarak yukarıdan aşağıya sağdan sola doğru döndürülür. Dolap, sağdan sola 3 veya 5 sıralı
çileler halinde döner. Birinci çile sarıldıktan sonra bir iplikle bağlanır ve ikinci çile için tekrar aynı işlemler
yapılır.

4
5

http://dokumatasarim.blogspot.com.tr/2008/12/bezaya.html
http://thisismyfashion.blogcu.com/bezayagi-nedir/12765985
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Şekil 3. Çözgülerin 31 dişli taraktan ve peçeden geçirilmesi

Şekil 4. Çözgü ipliğinin ağızlığa bağlanması ve çaprazlanması
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Şekil 5. Çözgü dolabının kendi ekseni etrafında dönmesi

İstenilen çözgü uzunluğuna ulaşıncaya kadar döndürülen dolap, levente sıkı bir şekilde sarılır. Daha uzun bir
çözgü hazırlanmak isteniyorsa alttaki çivinin etrafından alınıp dolap geriye doğru döndürülür, çapraz
ipliklerden alınarak üstteki çivilere bağlanacak şekilde çözgüye devam edilir. İlk çilenin çözgü hazırlama
işlemi bittikten sonra çözgülerin çaprazı bağlanarak karışmamalarına dikkat edilmelidir.

Şekil 6. Çözgülerin çaprazının bağlanması

Çözgüler daha sonra sarılı bulunduğu dolaptan levente sarılarak tezgâha aktarılır. Çözgü dolabından çıkan
levente sarılı çözgüler tezgahın ön kısmına (zemine) yatırılır ve tezgahın arkasına doğru uzatılarak gücü
tellerine takılır ve taraktan geçirilerek kumaşın sarıldığı demir merdaneye geçirilir. Şekil 7’de görüldüğü gibi
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çözgüler merdaneye geçirildikten sonra teker teker arkadan öne, önden arkaya doğru bolluk verilir ve levent
tezgaha sabitlenir.

Şekil 7. Çözgülerin tezgaha sabitlenmesi

Dokuma işlemine başlanır. Dokuma bittikten sonra kumaşın etrafı temizlenir ve dikiş makinesinde düzgün
bir şekilde dikilir. Şekil 8’de görüldüğü gibi kumaşın kenarlarını örmek için iplik, tığ ile kumaşa takılır ve
istenen şekilde kumaşın etrafı örülür.

Şekil 8. Baskil Bezinden örnekler

Dokumada kullanılan iplik malzemesi pamuk ve ketendir. Dokumada kullanılan iplikler makine ile
eğrilmektedir. İplik S bükümdür. Atkı ve çözgü iplikleri tek kattır. Dokumada kullanılan tezgah 2 çerçeveli
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tezgahtır. Dokumada kullanılan motiflerin belli bir adı yoktur. Kumaşlarda en çok kullanılan motif badem
motifidir. Bu motif genellikle masa örtülerinde ve sehpa örtülerinde kullanılmaktadır.

Şekil 9. Badem motifi

Şekil 10. İki çerçeveli dokuma tezgahı
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2.1. Çözgü hazırlamada dikkat edilecek noktalar
Çözgü ipliklerinin çaprazı doğru yapılmalıdır. İpliklerin birbirine paralel olmasına, üst üste gelmemesine
dikkat edilmelidir. Hazırlanan çözgü sayısının kumaşı oluşturacak sayıda olması gerekmektedir. İpliklerin
çok gevşek ya da çok gergin olmamasına önem verilmelidir. Bütün çözgü iplikleri aynı gerginlikte olmalıdır.
Çözgü iplikleri çubuklara çok sıkı bağlanmamalıdır. Çözgü iplikleri tezgâha bağlanırken çapraz tarafından
bağlanmamasına, dikkat edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ
Baskil ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinin atıl ev kadınlarına meslek edindirme, iş olanakları sağlama, el
becerilerini kullanma ve geliştirme, halkın sanata karşı ilgisini artırmada önemli bir payı vardır. Bez
dokumalar bu kursta genellikle sipariş üzerine yapılmaktadır. Kurstaki genç kızlar bu dokumaları kendilerine
çeyiz, ev hanımları ise evde kullanmak amacı ile yapmaktadırlar.

Geleneksel el sanatlarımız, ülkemizde büyük bir potansiyele sahiptir. Üretildikleri zamana tanıklık eden bu
belgeler hem geleceğimize ışık tutan hem de geçmişle iletişim kurmamızı sağlayan değerlerdir. Bu yüzden
özellikle kültürel bir çeşitliliğe sahip olan Anadolu’da dokunan her türlü dokumanın muhafaza edilip gelecek
kuşaklara aktarılabilmesi için günümüz gençliğinin eğitilmesi gerekmektedir. Bu görev de halk kültüründe
ve sanat alanında eğitim almış uzmanlara ve eğitimcilere düşmektedir.

Teknolojik gelişmeler, kırsal bölgelerdeki nüfusu büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle tarımda makineleşme,
köylerdeki işsizliğin artması ile köylerden kentlere göç başlamıştır. Makineleşme ile birlikte insanlar
kendilerine özgü geleneklerini bırakmışlar, sonrasında da teknolojik ürünleri tercih etmişlerdir. Geleneksel
sanat ürünlerine ihtiyacın azalması, gençlerin bu ürünlere ilgi göstermemeleri çeşitli sanat kollarının yavaş
yavaş yok olmasına sebep olmuştur.

KAYNAKLAR
[1] http://www.elazig.bel.tr/elazig.php?CID=30
[2] http://thisismyfashion.blogcu.com/bezayagi-nedir/12765985
[3] Akan, M. Yörüklerde Taşımada Kullanılan Dokumalar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları,
Ankara, 2008
[4] Röportaj: Porsuk A., Baskil Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi, 2015, tel: 541 8733079
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ANADOLU’DA GÖZENEKLİ YAPI İLE ELDE EDİLEN
DESENLİ KUMAŞLAR
Başak Özdemir Uysal1

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Özet;
Anadolu’da, iki iplik sistemiyle üretilmiş kumaşlarda (bezayağı, dimi, saten) ana dokuma örgüleri ile
oluşturulmuş kumaş yapılarının yanında, gözenekli yapı olarak adlandırabileceğimiz farklı kumaş
yapılarının da bulunduğu görülmektedir. Pamuklu, keten ve ipekli kumaşlarda zaman zaman
desenlendirmelerde kullanılan bu gözenekli yapı, dokuma tekniği ile desen yapma özelliğinin farklı bir
biçimidir. Gözenekli yapı olarak adlandırılan bu kumaşlardaki lino, yalancı lino ve ajur sözcükleri ile
ifade edilen bu teknik Anadolu’da desenlendirmede kullanılan önemli bir teknik olarak ayrı bir
kategoride değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada, lino, ajur olarak ifade edilen teknikte ve bu teknik gereği oluşturulan gözeneklerin bir
desen anlayışı ile yüzey değerlendirilmesi şeklinde kullanılmasıyla elde edilmiş olan Karadeniz Yöresi’ne
ait “Feretiko” bezi örnek olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gözenek, Ajur, Feretiko, Dokumacılık, Anadolu

THE PATTERNED FABRİC OBTAİNED BY THE POROUS
STRUCTURE IN ANATOLIA
Başak Özdemir Uysal2
Marmara University, Faculty of Fine Arts
Summary;
Besides the fabrics that are woven with twill, satin or plain weavings that are based on double yarn
weaving structures, other types of fabrics with porous sutructures and surfaces also exist. While porous
structure is used for designing the cotton, linen, and silk based fabrics, it also indicates the different way
of designing by using the weaving technique. This technique is categorised separetly as one of the
important techniques used in Anatolia while designing, that is expressed as porous structures having
leno, hemstich.
This work focuses on the Feretiko fabric from Northsea Region, whose designs are based on the natural
porous surface that is created by the leno, hemstich techniques.
Key Words: Ajur, Feretiko, Weaving, Anatolia

1
2

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü /basakozdemir@gmail.com/ 00905334962661
Marmara University, Faculty of Fine Arts, Textile Department /basakozdemir@gmail.com/+905334962661
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1. Giriş

Arkeolojik kazılar sonucunda dokumacılıkla ilgili elde edilen bulgulara bakıldığı zaman, günümüze kadar
ulaşan örneklerin, dokuma sistemi olarak adlandırdığımız iki iplik sistemiyle oluşan bezayağı örgülü
yapısının yanında farklı kumaş yapılarının da bulunduğu görülmektedir.
Tekstil teknolojisinde, tasarımlar doğrultusunda geliştirilmiş olan, farklı dokuma tekniklerine örnek olarak
döner gücü sistemiyle gözenekli bir yapıyı oluşturan (Gaze ve Lino) kumaşları verebiliriz. Bu tür
kumaşlar döner gücü olarak adlandırılan farklı bir gücü teli kullanımıyla elde edilmektedir. Gücü tiplerine
göre oluşan ajurlar da farklılıklar göstermektedir. Ajur sistemiyle elde edilen kumaşların birçok ülkenin
kültüründe yer alması nedeniyle uzun bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Döner gücü sistemiyle
oluşturulan lino ve gaze kumaşlar, gücü tiplerinin farklı olması nedeniyle klasik gücü sistemiyle
oluşturulan gözenekli dokumalardan farklılık taşımaktadırlar.

2. DÖNER GÜCÜ SİSTEMİ
Ajurlu kumaşlar içinde yer alan, günümüz teknolojisinde döner gücü sistemi ile üretilmiş olan
kumaşların, üretim şartları nedeniyle klasik yöntemle üretilmiş olanlara oranla daha az sayıda üretilmiş
olduğu görülmektedir. Bu sistem özellikle ev tekstili alanında ve daha çok perdelik kumaş imalatında,
medikal sektörde sargı bezi imalatında ve ambalaj sektöründe de çuval imalatında kullanılmaktadır.
Bu sistemle dokunmuş kumaşların çözgü atkı sistemlerini incelersek; düz dokuma kumaşlardan farklı
olarak çözgülerin “sabit (standart) çözgülü” ve “hareketli (çapraz) çözgülü olmak üzere iki gruba
ayrıldığını görmekteyiz. Sabit çözgüler, dokuma sırasında hiç hareket etmezken tasarım doğrultusunda
üstlendikleri görev değişebilmektedir. Hareketli çözgüler ise, sabit çözgülerin sağından ya da solundan
veya dönüşümlü olarak bir sağından, bir solundan yukarı kalkıp ya da aşağı inerek atkı ile bağlantı
yapmaktadır.

Şekil-1: Sabit ve Hareketli Çözgülerin Görünümü (Başak Özdemir Uysal)
Hareketli çözgüler, çevresinde dolandığı sabit çözgü ile (tek bir çözgü teli gibi) aynı tarak dişinden
geçirilmektedir. Birden fazla hareketli çözgü tek bir sabit çözgünün çevresinde dolanacaksa yine aynı şekilde
tek bir çözgü teli gibi aynı tarak dişinden geçirilmelidir. Sabit çözgülerin sağından ve solundan dolanarak
hareket ettiği için daha çok gerilen hareketli çözgüler, bu gerilme durumundan dolayı ayrı levendlere
sarılmalıdırlar.
Bu sistemde, sabit ve hareketli çözgülerin gerektiği gibi bağlantılarının sağlanabilmesi için, düz dokumalarda
kullanılan gücü tellerinden farklı olan ve bu tür gözenekli yapıyı elde etmek amacı ile geliştirilmiş olan
“döner gücü” adını verdiğimiz özel gücü tellerine ihtiyaç vardır.
Söz konusu olan döner gücüleri; 1. Gözlü Gücü 2. Kanallı Gücü olmak üzere iki grupta sınıflandırabiliriz.
Kanallı gücüleri de kendi içinde; a) Tek Kanallı b) Çift Kanallı olmak üzere sınıflandırabiliriz.
Gücüler, dokunacak kumaşın desenine uygun olarak tek kanallı ya da çift kanallı olarak seçilir.
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Şekil-2: Gücü Çeşitleri ve Çerçeve Ayakları (Başak Özdemir Uysal)

Resim-1: Lino Dokuma Örneği 1 (Uygulama: Başak Özdemir Uysal)

Resim-2: Lino Dokuma Örneği 2 (Uygulama: Başak Özdemir Uysal)

2.1. Ajur ( Gözenek-Yalancı Lino )
“Ajur” (Gözenek) genel anlamıyla kumaşlardaki gözenekli yapının varlığını göstermektedir. Buna karşın
gözenekli yapıya sahip olan her kumaşı ajurlu olarak adlandıramayız çünkü ajurda çözgü hareketlerinde
farklılık oluşturmak ve bu farklılığı özel gücüler vasıtasıyla yapmak ( döner gücü) ve gerçekten çözgülerin
yer değiştirmesini sağlamak söz konusudur. Bunun dışında yine çözgü ve atkıların atlamalarını uzun ve kısa
yapmaya dayalı olarak çözgüler arasında boşluk yaratmak ve görsel olarak gözenek diye niteleyebileceğimiz
boşluklar yaratmak mümkündür. Bunları ajurlu kumaşlar içinde görmek mümkünse de teknik yapı itibariyle
çözgülerin yer değiştirmesi söz konusu olmadığından bunlara yalancı lino adını vermek uygun bulunmuştur.
Ajur, Fransızca kökenli bir kelime olup boşluk anlamına gelmektedir. Ajur yani gözenekli yapının oluşumu
üretim yöntemlerine bağlı olarak üç grupta ele alınabilir. 1- Tekstil el sanatlarında dokunmuş kumaşlar
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üzerinde oluşturulan gözenekli yapı olarak el işi ajurlar. 2- Örme yöntemiyle oluşturulan örme ajurlar. 3Dokuma yöntemiyle oluşturulan dokuma ajurlar olarak gruplanabilir.
Bu bildiri kapsamında özellikle ele alınan konu, klasik dokuma yöntemiyle yapılan ajurlu dokuma grubu
içerisinde görülebilecek ajur sistemlerinin en yalını, etamin olarak ta bilinen “Yalancı Lino”dur. Diğer bir
deyişle bu lino yapı örgü değişikliği ve düz gücülerle elde edilmektedir.
Dokuma örgülerinin sınıflandırma anlayışı çerçevesinde tanımlarsak; yalancı lino, bezayağından türetilmiş
bir örgü türüdür ve ana örgülerden birincisi olarak ele aldığımız bezayağı örgü ile birlikte kullanılarak
oluşturulur. Temel özelliği, döner gücü teli kullanmadan, normal gücü (düz dokuma gücü telleri) kullanılarak
oluşturulmasıdır. Bu örgü grubunu, lino efektini ve gözenekli yapıyı sağlayan örgü tipi olarak
tanımlayabiliriz.
Dokuma yönteminde yalancı lino diye nitelediğimiz ajur grubu en temel özelliği ile, bezayağı bir zeminde
gözeneklerin (ajur) oluşması diye tanımlanabilir. Daha teknik bir ifade ile, bezayağı örgüde boşaltılan bir
alanın diğer tarafa aktarılmasıyla, karşılıklı dolu ve boşlarla oluşturulan boşlukların yaratılmasına dayanır.
Şekil 1’de görüldüğü gibi, bezayağı bir zemin üzerinde gözeneğin (ajurun) oluşmasını sağlayan işlem; bir
bezayağı hareketinin bir yerden boşaltılıp, buna karşıt olan bir yere konmasıdır. Daha açık bir söyleyiş ile;
eğer işareti bir yerden iptal edip boşaltıyorsak, işareti buna karşıt olan bir yere koyup doldurmamız
gerekmektedir. Eğer iki iptal yapılıyorsa, iptal edilen işaretlerin karşıt olan iki yere konmasıdır.

Şekil 3: Gözenekli Yapının Oluşum Aşamaları (Başak Özdemir Uysal)
Dokuma yönteminde gözenekli yapı (ajur), çözgü ve atkı ipliklerinin birbirlerini karşıt konumda etkilemesi
sonucu ortaya çıkmaktadır. Daha başka bir deyişle, bir yerde eğer çözgü kumaşın yüzeyinde fazla
bulunuyorsa, kumaşı dışarıya doğru yani yüzeye doğru çeker, atkı ise tersine çekim yapar. Bu iki farklı
çekim işlemini bileşik kullanmak suretiyle gözenekli yapı (ajur) oluşturulur. Ajurun yani gözenekli yapının
yaratılmasındaki temel neden bu çekim işlemine dayanmaktadır. Bir tarafta karşılıklı olarak uzun çözgü
yüzmelerinin varlığı diğer tarafta bunun tersi atkı hareketlerinin bulunması, buna karşı çaprazlarda ise
çözgünün üstünde atkı, atkının üstünde çözgü yüzmelerinin oluşturulmasıyla meydana getirilen bir çekme
sistemidir. Başka bir ifade ile, ipliğin dokuma içerisinde yapmış olduğu bu çekim işlemiyle boşluklar
yaratılmaktadır.
Prensip olarak kare yapıyı yakalamak için, bezayağı bir zemin üzerinde kaldırdığımız nokta (işaret) zayıf
kalıyorsa, bu işaretin sağ ve solunda bulunan yerleri, doldurup boşaltma yapmak suretiyle atlama yapan iplik
sayısını desteklemek gerekmektedir. Çünkü iplik sayısı desteklenmediği zaman zayıf kalan tek hareketten
biri üstte, biri altta yüzmelere neden olmaktadır. Kumaş yüzeyinde, daima atkı yüzen yerlerde kumaş tersine
çeker, çözgü olan yerlerde ise kumaş yukarıya kabarır.
Gözenekli yapı (ajur) şematik olarak Şekil 4 ve Şekil 5’te şu şekilde gösterilebilir:
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Şekil 4: 1’li, 2’li, 3’lü Ajur Oluşumu (Başak Özdemir Uysal)
1’li Ajur; 2 standart ve 2 değişken hareketin, tahar sisteminde bir defa kullanılmasıyla oluşturulan
gözenekler (ajur) olarak adlandırılabilir.
2’li Ajur, 2 standart ve 2 değişken hareketin, tahar sisteminde iki defa kullanılmasıyla oluşturulan gözenekler
(ajur) olarak adlandırılabilir.
3’lü Ajur, 2 standart ve 2 değişken hareketin, tahar sisteminde üç defa kullanılmasıyla oluşturulan
gözenekler (ajur) olarak adlandırılabilir.

Şekil 5: 4’lü, 5’li Ajur Oluşumu (Başak Özdemir Uysal)
4’lü Ajur, 2 standart ve 2 değişken hareketin, tahar sisteminde dört defa kullanılmasıyla oluşturulan
gözenekler (ajur) olarak adlandırılabilir.
5’li Ajur, 2 standart ve 2 değişken hareketin, tahar sisteminde beş defa kullanılmasıyla oluşturulan
gözenekler (ajur) olarak adlandırılabilir.[1]

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

263

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

Şekil 6: 1’li Ajur Örneği (Uygulama: Başak Özdemir Uysal)

Burdur, Kastamonu, Elpek, Rize, Fethiye-Üzümlü gözenekli yapının kullanıldığı desenli dokumaları olan
yöresel dokumacılık alanlarındandır. Gözenekli desenlendirmeler yörenin özellikleri ile adlandırılmış,
hammadde ve kumaşın diğer özellikleri yöresel farklılıklar taşımaktadır. Örneğin Elpek’te ev tekstili
alanında kullanılan gözenekli desenli keten-pamuk karışımı dokumalar yapılırken, Üzümlü’de ise çözgü ve
atkısı pamuk olan ajurlu desenler yer almaktadır. Burdur’da da pamuklu dokumacılıkta ajur
kullanılmaktadır. 3 Bildiride ajurun özellikle desen anlayışı olarak çok gelişmiş şekilde kullanılmasından
dolayı Rize Bölgesi örnek olarak belirtilmiştir. Ajurun dokuma esnasındaki işlem basamakları detaylı şekilde
ele alınmıştır. Bu yöresel desenler bölgelerin özellikleri olarak resmi sitelerinde de tanıtılmakta ve
duyurulmaktadır.

Resim-3: Elpek Bezi Örneği
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi
3

Prof. Günay Atalayer-Sözlü Görüşme
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Resim-4: Fethiye-Üzümlü Bezi
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi

Resim-5: Burdur Alaca Dokuma Atölyesi
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi

3. FERETİKO (RİZE BEZİ)
3.1. Hammadde ve İplik
Türk El Dokumacılığı adlı kaynak yayında günümüzden yaklaşık 50 yıl önce feretiko hakkında yapılan
açıklamada bezin çözgü ve atkısının yörede yetiştirilen kenevir lifinden yapıldığı belirtilir. Rize bezi,
çözgüsü 20 Ne ve ya 24 Ne tek katlı pamuk ipliğinden, atkısı ise İngiliz iplik sisteminde 20 Ne’ye denk
gelen ve 2 numara olarak isimlendirilen kenevir ipliğinden yapılan bir dokuma çeşididir. Çözgü sıklığı
cm’de 18-20 arasında, atkı sıklığı ise cm’de 16-18 arasındadır. Örgüsü bezayağıdır. [2] Günümüzde,
Karadeniz Bölgesi’nde, bölgede bilinen adıyla Feretiko (Rize Bezi), çözgüsü pamuk, atkısı ise kendir yani
kenevir olan geleneksel bir dokuma çeşididir.

Resim-6: Kendir İpliği
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi
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Bezin özelliği olan ham maddenin elde edilmesi konusundaki işlem basamakları kısaca şöyle ifade
edilmektedir. “Bölgeden elde edilen kendir iplikleri krem ve kahve tonları arasındadır. Özellikle deniz
suyunun katkısı ile, hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan dokunduktan sonra suya sokularak kasarlama
yani ağartma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem için dokunan bez denize ya da dereye atılır ve çıkarılarak
kurutulur. Bezin rengi beyazlaşıncaya kadar aynı işlem birkaç kez uygulanır. Dere suyundaki ozon ve deniz
suyundaki klorun az ölçüde olması ağartma işleminin 20-30 gün aralığında sürmesine neden olmaktadır. Bu
işlem yapılırken bezin hızlı bir şekilde kuruması için özellikle güneşli havalar seçilmektedir”.[3]
Yerel üreticiler tarafından kendir lifi yapısı nedeniyle cilde zarar vermeyen bir bitki olduğu, çözgü iplikleri
pamuk olduğu için teri emme, serin tutma ve çabuk kuruma özelliklerinin bulunduğu bu nedenle Rize
Bezinin, iç çamaşırı, pijama ve çeşitli ev tekstili ürünlerinde kullanıldığını belirtmektedirler.

3.1. Desenlendirme
Geçmişte el dokuma tezgahlarında, günümüzde ise daha çok mekanik tezgahlarda dokunan Feretiko’nun
en belirgin özelliği önce kullanılan hammadde, daha sonra ipliğe dayalı kumaşın dökümü ve günümüzde
yaygın olarak kullanılan gözenekli desenleridir. Dokunacak bezin kullanım alanına göre desenlendirme
özellikleri de değişiklik göstermektedir. Özellikle masa örtüsü gibi ev tekstili alanında kullanılan
örneklerde sıkça kullanılan ve yüzeyde değişik düzenlemeler yapılarak oluşturulan desenlendirme ile
üretilmiş Rize Bezi örneklerinde özgün bir ajur tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Yüzeydeki bu
kompozisyonlara bağlı olarak gözeneklerle oluşturulan yöresel desene değişik adlar verilmektedir.
Feretiko (Rize Bezi) dokumalarında uygulanan gözenekli yapı (ajur) motifleri, Tekli Ajur ve Çiftli Ajur
olmak üzere 2 farklı teknikle yapılmaktadır.
Tekli Ajur, ilk iplik grubuyla ikinci iplik grubunun yer değiştirmesi ile oluşmaktadır.
Çiftli Ajur ise, iplik kalınlığı ve desen özelliğine göre ikiden fazla iplik grubunun yer değiştirmesi ile
oluşmaktadır.
Feretiko’ya (Rize Bezi) uygulanan motifler kullanılan ipliğin kalınlığı ve çözgü tel sayısı göz önüne
alınarak el uygulaması ile yapılmaktadır. Feretiko (Rize Bezi) dokumalarda motif özelliğine göre
kullanılan desenler; Kaydırma desenler, Bitkisel desenler (gül, lale, çay yaprağı, mine vb.) , Geometrik
desenler (baklava, üçgen, dikdörtgen, kare, kilim deseni vb.), Hayvan desenleri (kelebek, kuş vb.),
Karışık motifler ( yazı, saksı, su testisi vb.) şeklinde sıralanmaktadır.[4]

Resim-7: Feretiko (Rize Bezi) Örneği 2
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi
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Resim-8: Feretiko (Rize Bezi) Örneği 3
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi

Resim-9: Feretiko (Rize Bezi) Kese Örneği 4
Fotoğraf: Prof. Günay Atalayer Arşivi

4. SONUÇ
Yöresel dokumacılıkta kumaş örneklerine bakıldığında, desenlendirme anlayışının çözgü ve atkıda sıklık,
renk ve örgü değişkenleri ile yaratıldığı görülmektedir. Bu çerçevede çözgü hareketlerinin geliştirilmesi
ve ajur adını verdiğimiz gözeneklerin elde edilmesi ve bu gözenekli yapının desenlendirme anlayışı ile
geliştirilmesi özgün desenli kumaşları ortaya çıkarmıştır. Tasarımcı bakışı ile hem üretimde hem de
kullanım eşyası tasarlanmasında bu değişkenlerin daha bilinçli kullanımı kumaşa daha farklı özellikler
kazandıracak ve yeni, özgün desenlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca ipliklerin büküm
yönlerinin tasarımda farklı biçimde kullanımı, hammaddenin özelliklerinin-örneğin Rize’de olduğu gibi
çözgü ve atkıda-farklı kullanımı ile gözenekli yapıya daha belirgin ya da değişik etkiler ortaya koyacak
şekilde görsellik kazandırmak mümkündür.
Sonuç olarak, bu yazı kapsamında ele alınan Anadolu’nun geleneksel desenlendirme özelliklerinden
ajurla desenlendirme özelliği gerek endüstriyel dokumacılıkta tasarımcılar tarafından, gerekse sanatsal
tekstillerde sanatçılar tarafından kullanılabilecek; estetik yaratıcılığı güçlendirecek önemli sanatsal ifade
aracıdır. Bir bakıma gözenekli (ajur) yapıların oluşturduğu motifler ve yüzey değerlendirmeleri ve buna
bağlı tekstil nesneler bütün zamanların köklü bir desenlendirme anlayışı olarak kabul edilebilir.
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DAĞKÜPLÜ BEZ DOKUMALARI
Cafer ARSLAN 1
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yunus Emre Kampüsü, 26470 Eskişehir

Özet
Anadolu bez dokuma kültürünün kırsalda yaygınlaşmasında, Köy Enstitüleri önemli katkı sağlamıştır.
Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü, Enstitülerinin hayata geçmesinde rol model üstlenmiştir. Eskişehir
Çifteler Köy Enstitüsü bez dokuma atölyesi enstitü öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamış ve dokumacı
yetiştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle Köy Enstitülerinin mekikli dokuma
tezgâhlarındaki faaliyetleri, Anadolu bez dokuma kültürüne önemli katkı sağlamıştır.
Dağküplü Köyü Sarıcakaya ilçesi, Eskişehir ilindedir. Dağküplü köyünde pamuk tarımı, ipek böceği ve
koza üretimi yapılmıştır. Köyde, pamuk ve ipek iplik üretimi yapılmış olup pamuklu ve ipekli mekikli
dokuma bezler köyde üretilmiştir. Pamuklu ve ipekli dokumacılık Dağküplü köyünde 1980’li yıllara kadar
devam etmiştir. Günümüzde dokumacılık faaliyeti köyde aktif yapılmamaktadır. 1980’li yıllarından
itibaren pamuk tarımı ve ipek böceği koza üretiminin sonlanması ile dokumacılık, sosyo-ekonomik değişim
nedeniyle günümüzde aktif değildir.
Dağküplü köyü geleneksel pamuklu dokumalar ile üretilen bezler; peşkir, sofra bezi, çarşaf, gömlek ve
kefen gibi ürünlerin yapımında kullanılmıştır. Dağküplü köyünde ipek böceği ve koza üretiminden yapılan
iplikler ile ipekli dokumacılık yapılmıştır. İpekli dokumalar ile üretilen bezler, kadın iç ve dış giyiminde
kullanılmıştır.
Yöntem; Bu araştırmada, 1965-1980 yıları arasında köyde dokumacılık yapmış olan kişiler ve aileler ile
bağlantı sağlanmıştır. Dokumacılık yapmış olan aileler ile yapılan görüşmeler sonucunda, sınırlı sayıda elde
bulunan dokuma örneklere ulaşılmıştır. Alan araştırması yapılarak ulaşılan, Pamuklu ve ipekli dokunmuş
olan bez örneklerinden yapılan analizler, desen örnekleri ve elde edilen tespitler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dağküplü köyü, Köy enstitüleri dokuma, Pamuklu dokuma, İpekli dokuma

Köy Enstitülerinin Anadolu Dokuma Kültürüne Etkileri
Köy enstitüleri, TBMM’de 17 Nisan 1940’da kabul edilen 3803 sayılı yasayla kurulmuş olup ilkokul
üzerine beş yıl eğitim veren yatılı kurumlardı. Sınavla enstitüye kabul edilmiş, sağlıklı kırsal kesim
çocuklarının tüm öğrenim giderleri devlet tarafından karşılanırdı. Yasadaki Anlatımıyla “Köy
öğretmenini ve köye yarayan meslek erbabını yetiştirmek üzere tarım işlerine uygun toprağı bulunan
yerlerde açılan” bu eğitim kurumları “eğitim-öğretim hizmetleri yanında araştırma, inceleme, üretim
ve üretim süreçlerini de barındırmaları nedeniyle okul değil, enstitü olarak adlandırılmışlardır.” 1954
yılında kapatılışlarına değin bu kurumlar, ülkemizin toplumsal hayatına nicel ve nitel açıdan
küçümsenemeyecek değerler katmışlardır. Enstitülerin hedef kitlesi, Türkiye’nin kırsal kesimi ve
oralarda yaşayan yurttaşlarımızdır. [1]
Ayrıca enstitüler sadece öğretmen yetiştiren kurumlar olarak kalmıyor, üçüncü sınıfı bitiren çocuklar
arasından bir bölümü gezici köy sağlık memuru ve gezici köy ebesi olarak yetiştiriliyordu.
Öğretmenler kurulunca öğretmen, sağlık memuru ya da ebe olamayacağına kanaat getirilenler ise
enstitüde öğrendikleri demircilik, yapıcılık, dülgerlik, biçki-dikiş, dokumacılık gibi mesleklerden
birini icra etmek üzere serbest hayata da bırakılabiliyorlardı. [2]

1
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İlki Eskişehir’e bağlı Mahmudiye Köyünde (şimdi ilçe merkez) 1936 yılı Temmuz ayında açılan
eğitmen kursunun beklenen sonucu vermesi üzerine Mahmudiye’dekine Hamidiye, Kızılçullu,
Uzunköprü ve Gölköy kurslarının da eklenmesiyle hizmet hızla genişledi, kursiyerlerin sayıları da
arttı. Açılışlarından on yıl sonra sekiz bin köyümüz, üç sınıflı ilkokullara kavuşturulmuş bulunuyordu.
[3]
Köy enstitüleri Anadolu’nun öğretim-eğitimine gerekli olan öğretmenler yetiştirilirken, köyde ihtiyaç
duyulan tarım, dokumacılık vb. faaliyetler için köylerin kalkınmasında öncelikli gereksinim duyulan
mesleklerin eğitimini de vermiştir.
Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü ve Dokuma İlgisi
Çifteler Köy Enstitüsü, Hamidiye’de ve Mahmudiye’de birer tane demircilik, arabacılık ve
doğramacılık işlikleri vardır. Enstitünün bütün işleri burada yapıldığı gibi köylülerin bozulan aletleri
de onarılmaktadır. Artık komşu köylüler kırılan pulluk, orak vb. tamir ettirmek için şehre gitmekten
kurtulmuşlardır. Doğramacılık işliğinde de çatı, kapı, pencere, vb. işleri yapılmakta iki dikiş
işliğindeki 21 makineyle elbise ve çamaşırlar dikilmekte, İktisat Vekilliği’nin verdiği 6, enstitü
tarafından yapılan 2 dokuma tezgâhıyla da çarşaf, masa örtüsü, havlu vb. dokunmakta ve öğrenciler
yetiştirilmektedir. [4]
1947 programında “Sanat dersleri ve atölye çalışmalarının amaçları; Öğrenciler, enstitünün birinci
sınıfından son sınıfına kadar yapılacak demircilik, marangozluk, biçki-dikiş ve dokumacılık gibi ayrı
sanat bölümlerinde uzmanlığa ve köy ustalığına doğru giden bir öğretim tarzına sokulmadan,
bunlardan anlayan, türlü işlere yatkın ve eğitilmiş bir ele sahip, sanat kültürü kuvvetli ve her hususta
becerikli birer öğretmen olarak yetiştirileceklerdir. [5]
…Kitap ciltleyenler, fotoğraf çekenler, sepet kazak örenler, resim yapanlar, makine ile çorap örenler,
iplik bükenler, kumaş, bez, çarşaf, örtü, havlu dokuyanlar, çamaşır, elbise, dikenler, nakış yapanlar,
milli nakışların örneğini alanlar, deri pişirenler, … [6]
1927 doğumlu Muzaffer Gürnaz Yörme Köyü doğumlu (şimdiki adıyla Gümüşkonak) Çifteler Köy
Enstitüsünde öğrenim görmüştür. Kendisiyle yapılan kayıtta “… beni dokuma atölyesine verdiler.
Orada Mehmet usta diye birisi vardı, unutmuyorum; o bize evvela iki ayak, ondan sonrada dört ayak
dokumayı öğretti.” [7] bu kayıttan köy enstitülerinde kullanılan dokuma tezgâhlarında çerçeve
hareketleri ayak pedalı ile yapıldığı ve dört çerçeveli dokuma tezgâhlarının kullanılmış olduğu
anlaşılmaktadır.
1950’li yıllardan itibaren Anadolu kırsalında mekikli dokumacılığı tezgâh üretimi ve köylerde dokuma
eğitimini öğretmenlerin köylülere aktarmasıyla Anadolu dokuma kültürüne önemli katkılar
sağlamıştır.
Öğrenim programındaki çalışmalarda, kızlara ya da erkeklere uygun düşecek işlerde de ayrılıyorlardı.
Ama dokuma, mutfak, revir işlerinde kızlar da erkekler de görev alıyorlardı. [8]
Yüksek Köy Enstitüsü’nün bir broşür serisi yayımlaması olmuştur. Bunlar özel konulardaki bilgi
isteklerine karşılık olarak yazıyorlardı ve parasız olarak başvurulan okullara dağıtılıyorlardı. İlk seri şu
konulardan oluşturulmuştu.
1.
2.
3.
4.
5.

İpekçilik
Köylere içme suyu getirilmesi
Devlet posta telgraf hizmetleri
Hayvan yemleri
Tohum ıslahı
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bitki, böcek ve taş koleksiyonları
Halk öyküleri toplama ve yöntemleri
Yabancı dil öğrenme yöntemleri
Konservecilik
Çocuk bakımı
Dokumacılık ve Boyacılık [9]

İpekçilik, dokumacılık ve boyacılık, Anadolu da yaygınlaşması, iklim koşullarına uygun bölgelerde ki
köylerde pamuk, ipek kozası yetiştirilmiştir. Köylerde dokumanın yaygınlaşması, köylünün kendi
yetiştirdiği pamuğu ve ipeği ile ihtiyacı olan günlük giysilerin bezlerini köylü dokur hale gelmiştir.

Şekil: 1. Köy Enstitülerinin Anadolu illerindeki isimleri [10]

Şekil: 2. Dağküplü Köyü
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Dağküplü Bez Dokumaları
Dağküplü köyü Eskişehir il merkezine 35 km. uzaklıkta olup bağlı bulunduğu Sarıcakaya ilçesine
16.km uzaklıktadır. Büyükşehir Belediye kanununda yapılan değişiklik ile Dağküplü Köyü, Dağküplü
Mahallesi’ne dönüşmüştür. Dağküplü köyü coğrafi yerleşim olarak dağ ve orman köyüdür. Tarım
arazisi sınırlıdır. Dağküplü de Pamuk tarımı ve ipek koza yetiştiriciliği sonlanmış durumdadır. Sınırlı
olan tarım arazileri sebze vb. tarım ürünlerine yönelmiştir. Zamanında binden fazla olan köy nüfusu
iki yüz kırklı sayılara kadar inmiş olup, yaş ortalaması yüksektir.
Sarıcakaya’ya bağlı olan Mayıslar Köyü Dağküplü Köyü’nün Sarıcakaya yolu üstünde bulunan sınır
komşu köyüdür. 5 Eylül 1927 doğumlu Sadettin Sav Mayıslar Köyü doğumludur. Çifteler Köy
Enstitüsü’nde öğrenim görmüştür. Kendisiyle yapılan kayıtta çocukluk dönemlerinde bölgede pamuk
yetiştirilmesi dokumaya iplik hazırlığı ve bez dokumaların güncel hayattaki yeri hakkında bilgi
vermektedir. “… Zengin bir ailenin çocuğu değilim. Nihayet arazimizin yekûnu beş, on dönümü
geçmez. O zamanın şartlarında daha çok pamuk üretiyorduk. Ürettiğimiz pamuğu da kendimiz
dokuyup iplik yapardık. Nitekim çorabımızdan başımızdaki şapkaya kadar rahmetli anamın ellerinden
geçmiştir. Onun için daha çok pamukla bilahare son zamanlarda sebzecilikle yaşayan bir ailenin
çocuğuyum.” [11]
Dağküplü Köyünde, yün iplikle kirkitli dikey tezgâhlarda yünlü dokumacılık ile kilim vb. yer yaygıları
yolluk ve heybeler dokunmuştur. Yatay mekikli 2 ve 4 çerçeveli düz dokuma tezgâhlarında, Pamuk ve
İpek iplik ile bezayağı örgülü bez dokumalar yapılmıştır. Dağküplü de yaygın olan bez dokumacılığı
1980’li yıllara kadar aktif yapılmıştır. Günümüzde bez dokumacılık yapılmayıp, çalıştığı şekilde
kurulu bulunan bir dokuma tezgâhı üzerinde sofra bezi yarım kalan bir dokuma bulunmaktadır. Şekil
7. de görülen dokuma tezgâhında gücülerin iplikten yapıldığı görülmektedir.

Şekil: 3. Dokuma Tezgâhı
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Şekil: 4.

Şekil: 6. Pedallar

Şekil: 9. Mekikler

Şekil: 5.

Şekil: 7. Çerçeveler

Şekil: 10. Keçire

Şekil: 8 Çözgü

Şekil: 11. Çıkrık

Dokumada kullanılmış olan pamuk ipliklerin köyde yetiştirildiği ve artan gereksinim nedeniyle yakın
köylerden özellikle Sarıcakaya ve Mayıslar köyünden alındığı bilinmektedir. Hazır alınmayıp köyde
eğrilip dokuma ipliği yapımında kullanılan çıkrık ve keçire gibi aletler şekil 10 ve 11 de görüldüğü
gibidir. Mekikli dokumada kullanılan mekikler ve masura takılı mekikler şekil 9. da görülmektedir.
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Köyde pamuk iple mekikli düz dokuma yapılmış. Dokumada kullanılan örgü tekniği ise sadece
bezayağıdır. Bu dokumalar ince ve kalın diye ikiye ayrılmaktadır. Pamuktan harar (çuval). Sofra bezi,
çarşaf şalvar dokunacaksa daha kalın eğrilmiş ip tercih edilir. Gömlek, örtme, peşkir, göynek ve kefen
ince eğrilmiş ipten dokunur. [12]
Köyde özellikle peşkirler ve bazen çarşaflar desenli dokunmaktadır. Desenler için kullanılan renkli
ipler orlondur. Orlonun tercih edilme nedeni ise boyanmış pamuk ipliklerin her yıkamada rengin
çıkması ya da solmasıdır. [13]

Köyde kullanılmış olan desenler:
“Enik, ipin her sırada üç ya da dört ilmek kaydırılarak yapılan küçük bir desendir. Her bir kaydırma
basamağı enik olarak adlandırılır.
Yolaklı, daha kolay bir desendir çünkü sadece mekik atılarak ya da elle masura ile yapılır. İnce ya da
Kalın, renkli çizgidir.
Deveboynu, düz ve ters V harfi biçimindeki desendir.
Toplu, baklava dilimi biçimindeki desendir. Ancak iç içe geçmiş birden fazla renkle birbirinden
ayrılan bir desendir.
Esranlı, denilen desen kesik kısa “tire” biçimindeki çizgilerden oluşur. İp sayılarak yapılır. Çifte kesik
kısa çizgiler, kesin hatlı bir kum saati biçimi verilerek işlenir.
Cimcik, denilen desen esranlının temelini oluşturan çifte kesik kısa çizgidir. Desen kaydırılarak
yapılmış paralel çizgilerden oluşur.” [14]

Şekil: 12. 1. Örnek Peşkir En: 38 cm Çözgü boyu: 82 cm

Şekil:12-14 deki 1. Peşkir örneğinde atkı yönünde kullanılan orlon ipliklerin zemin dokumasında
kullanılan pamuk ipliğine göre daha kalın ipliğin kullanılması desen birimlerini çözgü boyunca
genişlemesine ve kumaş yüzeyinde deforme olmasına neden olduğu görülmektedir. Benzer durum
şekil 15,16 da yer alan 2. Örnek peşkirde daha belirgin görülmektedir. Şekil:12 de 1.örnek peşkir de
çözgü sıklığı:14 / 1cm, atkı sıklığı: 13 / 1 cm dir. Bez uçlarındaki püsküller orlondur.
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Şekil:13. Çözgü eni desen görünümü

Şekil:14. Birim detay
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Şekil:15 2. Örnek Peşkir En: 39,5 cm Çözgü boyu: 78 cm

Şekil: 16 Örnek 2. Peşkir Çözgü eni desen görünümü

Şekil: 15,16 da yer alan 2. Örnek peşkirde atkı yönünde kullanılan orlon ipliklerin zemin dokumasında
kullanılan pamuk ipliğine göre daha kalın ipliğin kullanılması, kumaş yüzeyinde deforme olmasına
neden olduğu belirgin olarak görülmektedir. Şekil:15 ve 16 da 2.örnek peşkir de çözgü sıklığı:14 /
1cm, atkı sıklığı: 14 / 1 cm dir. Bez uçlarındaki püsküller orlondur.
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Şekil: 17 Havlu En: 45x2: 90 cm Çözgü boyu: 175 cm

Şekil: 18 Örnek 2. Peşkir 1 cm çözgü sıklığı 14

Şekil: 19 Düzensiz iplik kalınlıkları

Şekil: 20. Düzensiz iplik kalınlıkları
Dokumada kullanılmış olan pamuk ipliklerin büküm ve eğrilmesinin neden olduğu farklı kalınlıkta düzensiz
iplik kalınlıkların dokuma yüzeyinde gözlemlenmesi, ipliğin elde eğrilip bükülerek hazırlandığını gösteren
bulgulardır. Şekil 18-20 deki gibi İplik endüstriyel fabrika üretimi olduğunda, iplikteki bu kalınlık farklılıklarını
görmemiz mümkün olmazdı ve dokumada iplik aynı kalitede devam ederdi. Şekil 17 de ki havlu çözgü

sıklığı:14 / 1cm, atkı sıklığı: 14 / 1 cm dir.
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Şekil: 21. 3. Örnek Peşkir En: 40 cm Çözgü boyu: 87 cm

Şekil: 22. 3. Örnek Peşkir çözgü eni desen görünümü

Şekil: 21 ve 22 deki 3. Peşkir örneğinde Dağküplü bez dokumalarında mekik veya masura ile atkı
atılan renkli orlon ipliklerle yapılan motif desen uygulamaları görülmektedir. Orlon iplikler renklerini
koruduğu görülürken, motifin alt ve üstünde kumaş eni boyunca atılan atkı ipliklerinde rengi solmuş
açık mavi ve kırmızı renkli pamuk iplikler olduğu anlaşılmaktadır. Bez uçlarındaki püsküller
pamuktur.
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Şekil: 23. İpekli örtme

Şekil 23 de ki İpekli bez örtme, çözgüsü pamuk olup, çözgü sıklığı:14 / 1cm, atkısı ipek olup atkı
sıklığı: 13 / 1 cm dir. En: 50 x 2: 100 cm Çözgü boyu: 154 cm

Şekil: 24. Sofra bezi

Şekil 24 de ki sofra bezi çözgüsü pamuk olup, çözgü sıklığı:14 / 1cm, atkısı pamuk olup atkı sıklığı:
14/1 cm dir. . Sofra bezi, çözgü eni 45 x 2 En: 90 cm, Çözgü Boyu: 95 cm dir.

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

279

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

Kaynakça
[1] Yakut K., (ed.), Çifteler Köy Enstitüsü anılar-İzlenimler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları,
s.1, 2014
[2] Akçalı A.A., Karanlık Sokağı Aydınlatan Enstitü Aksu Köy Enstitüsü, Turkish Studies, s.37, V.
10/5 Bahar 2015
[3] Yakut K., a. g. k. s.6
[4] İnan R., Çifteler (Eskişehir) Köy Enstitüsü, Köy Enstitüleri II, s. 152-154, Ankara, 1944
[5] Gedikoğlu Ş., Evreleri Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri, İş Matbaacılık ve Ticaret, s.
198, Ankara, 1971
[6] Apaydın T., Aydoğan M., Altunya N. ,Başaran İ.E.,Gazalcı M., Dünyaya Örnek Bir Eğitim
Uygulaması Köy Enstitüleri, Tüses yayınları, s. 99, İstanbul, 2000
[7] Yakut K., a. g. k. s.97
[8] Kirby F., (çev.) Niyazi Berkes, Türkiye’de Köy Enstitüleri, Tarihçi Kitabevi, s.258, İstanbul 2010
[9] Kirby F., a. g. k. s.332
[10] Özel M., Köy Enstitüleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.6, Ankara, 1990
[11] Yakut K., a. g. k. s.81
[12] Kara Ç., Eski Bir Dokumacı Köyün İzinde, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 2048, s.71,
Eskişehir, 2010
[13] Kara Ç., ., a. g. k. s.75
[14] Kara Ç., ., a. g. k. s.75

Fotoğraflar
Şekil: 2 - 24 Cafer Arslan / Dağküplü, 2016

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

280

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

İZMİR İLİ ÖDEMİŞ İLÇESİ ÖRNEĞİNDE DOKUMA
GELENEĞİNİ SÜRDÜRME ÇALIŞMALARI
Gülcan BATUR*, Neslihan YAŞAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Özet
İzmir İli Ödemiş İlçesi 1300 yıllık köklü ipek dokuma geleneğine sahiptir. Günümüz Ödemiş’inde ise
geleneksel ipek üreticiliği ve dokumacılığı büyük ölçüde azalmaya başlamıştır. İlçede çok az sayıda
dokuma firması üretime devam etmekte ve bunların sınırlı üretimiyle ayakta kalmaya çalışmaktadır.
Geleneksel Ödemiş ipek dokumacılığının canlandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara
başlanmıştır. Ödemiş’te “Ödemiş Kadın Kooperatifi” ve ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Projeler Dairesi Başkanlığı Kent Koleji Şube Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Beydağ’da iki farklı çalışma
başlamıştır. Her iki kurumun da temel hedefi, Ödemiş’te ipek dokuma geleneğini genç nesillere aktarmak,
canlandırmak ve özellikle kadınlara istihdam sağlamaktır. Bu bildiriyle bölgede alan araştırması
yapılarak, söz konusu iki kurumun amacı, ürün yelpazesi ve üretim faaliyetleri irdelenerek sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : İpek üreticiliği, İpek dokumacılığı, dokuma geleneği

1.GİRİŞ
Ödemiş, İzmir il sınırları içerisinde Küçük Menderes Havzası olarak adlandırılan coğrafi bölgede yer
almaktadır. İlçenin temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca ilçenin köklü ipek dokuma
geleneğine sahip olduğu, geçmişte ipek üretimi ve ipek dokumacılığıyla ünlü olduğu bilinmektedir. Özellikle
Ege bölgesi Ödemiş - Birgi, ipekçiliğin önemli bir merkezi olarak kabul edilmektedir. Ödemiş’te köklü ipek
dokuma geleneği, nesilden nesile aktarılan ve geçmişte hemen hemen her evde dokuma tezgahı bulunduğu,
ipekböceği yetiştiriciliğinin yapılarak kozadan ipek ipliği elde edilerek yöreye özgü ipekli dokumalar
yapıldığı bilinmektedir. İlçede dokumacılık faaliyeti, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çoğunlukla
kadınların evde el tezgahlarında ürettikleri ve semt pazarlarında satışa sundukları dokumalardır. Bölgede,
geçmişten günümüze sosyo kültürel yapısı gereği çeyiz geleneği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ipek
dokumacılığında üretilen ürünler, genel olarak çeyiz sandığına hizmet etmiştir. Bu ürünler geleneksel yerel
dokumalar olarak pembezar, bürgü (bürümcük), peştamal, peşkir, çiğ çarşaf, idare kumaşı ve mendillerdir.
Bu dokuma ürünleri, çeyiz geleneğinin temel unsuru olmuştur.
1300’lü yıllarda Aydınoğulları beyliğinin başkenti olan Birgi, pek çok eski kaynakta ipek ve ipek kumaş
üretimi ile yer almaktadır. Ödemiş’te ipek üretiminin ilk izlerine, Aydınoğulları Beyliği’nde rastlanmaktadır.
Ünlü tarihçi İbni Batuta, Ödemiş Birgi’ye yapmış olduğu seyahatlerde Aydınoğlu Mehmet Bey’in kendisine,
yöreye özgü geleneksel bürümcük kumaştan giysiler hediye ettiğini bildirmektedir. Evliya Çelebi de
Seyahatname’sinde Birgi’de ham ipek ipliğinin üretiminin yapıldığını ifade etmektedir.
“Osmanlı imparatorluğu döneminde de ipek dokumacılık gelişerek devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde
ise; İzmir Ticaret Odası Mecmuası 1927 yılı 8. sayısında Ödemiş’i tanıtan yazıda Mensucat başlığı altında
şöyle denmektedir: “Pek eski zamanlardan beri Ödemiş’te mevcut olup Kar-i kadim destgahlarında ince,
zarif kumaşlar ve peştemaller imal edilmekteydi.” (Sezgin,1999; 253) Ayrıca bu dönemde Ödemiş’te ipekli
mendillerin çok popüler bir ürün olduğu belirtilmektedir.
Cumhuriyet sonrasına baktığımızda, el tezgahlarında küçük ölçekli üretim yapılan Ödemiş’te, 1943 yılında
dokumacılığın yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandığını görüyoruz. Dönemin Ticaret Bakanı Behçet
Uz, ilçeye yapmış olduğu bir ziyarette ilçedeki dokumacılara kooperatif kurulmasının zorunluluğunu ve
önemini dile getirmiştir.
“Birgi’li Mehmet Gül, bu kooperatifin kurucularından biridir. … Merkezi Birgi’de olan bu kooperatif 5-6 bin
lira sermaye ile kurulmuştur… Fakat kooperatif kısa sürede kapanmıştır. İşin aslı ortadadır. Kooperatifin

Gülcan Batur, 0 532 212 15 13
batur.gulcan@gmail.com

*
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kuruluşu II. Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. İplik bulma güçlüğü ortadadır. Böylece amacına hizmet
edemeyen kooperatif kuruluşundan 2-3 yıl sonra kapanmak zorunda kalıyor”. (Uzun; 1989, 31)

2.Ödemiş İpek Dokumacılığının Günümüzdeki Durumu
2000’li yıllara gelindiğinde, Ödemiş’te geleneksel ipek üreticiliği ve dokumacılığı büyük ölçüde azalmaya
başlamıştır. İlçede çok az sayıda dokuma firması üretime devam etmekte ve sınırlı üretimleriyle ayakta
kalmaya çalışmaktadır. Ödemiş Ticaret Odası’ndan alınan bilgilere göre şu an faaliyette olan kayıtlı iki firma
bulunmaktadır. Bunlar ‘Ödemiş İpek’ ve ‘Hedef Tekstil’dir. Ayrıca Ödemiş Terziler Odası kayıtlarına göre
küçük ölçekli atölye düzeyinde faaliyet gösteren dokuma firmalarının sayısı yirmidir. Ancak Şubat 2016
tarihi itibariyle altı firmanın faaliyette olduğu bildirilmiştir. Bu firmalar; ‘Ersoy İpek’, ‘Simge İpek’, ‘Gül
İpek’, ‘Ödemiş İpek’, ‘Sem İpek’, ‘Hedef Tekstil’dir. İlçede yapılan alan araştırmasında listede adı olan
‘Always İpek’ adlı firmanın ise aktif olarak üretimde olmadığı tespit edilmiştir.
Ödemiş ipek dokuma üretim atölye ve işletmeleri hal-i hazırda ciddi bir dar boğazdadır. Günümüzde
Ödemiş’te faaliyet gösteren az sayıdaki firma üretimde ithal ipek kullanımı olduğunu, Çin, Hindistan ve
Özbekistan ipeği kullandıklarını ifade etmektedir. Köklü dokuma geleneğine sahip Ödemiş İlçesi’nin
dokuma üretiminin temel hammaddesi olan ipeği ithal olarak kullanıyor olması, üreticiye büyük yük getirmiş
ve geleneksel ipek dokumacılığının azalmasına neden olan faktörlerin başını çekmiştir. İlçede faaliyet
gösteren firma sahipleriyle yapılan görüşmelerde, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Çin ipeğinin çok düşük
fiyatlarla piyasaya girmesiyle ipek böceği yetiştiriciliğinin hemen hemen yok olmasına sebep olduğu
öğrenilmiştir. Bununla birlikte ipek böceğinin temel besin maddesi olan dut ağaçlarının yöre halkının
“dutluk” olarak ifade ettiği alanların yok edilmesi ve farklı tarımsal ürünlere yönelmesinin, ipekçiliğe en
büyük darbeyi vurduğu da belirtilmiştir.
Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Genel Müdürü
İsmail Aydın, Hürriyet Gazetesi’nde yer alan röportajında, Çin’in piyasaya çok ucuz fiyatlarla ipek sürmesini
sadece Türkiye üretimini değil Dünya ipek üretimini de büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bu
röportaja göre; “1990 ile 2000 arasındaki 10 yıllık dönemde, 2 bin tondan 150 tona düştü, ama bu sadece
Türkiye'ye has bir üretim düşüşü değil. Örneğin Brezilya 16 bin tondan 4 bin tona indi. Komşularımızdan
hiçbirinde ipek böcekçiliği kalmadı; Suriye, Yunanistan, Bulgaristan gibi... Çin, piyasaya çok ucuz fiyatlarla
iplik verdi. Hatta koza fiyatları 2000'li yıllardan önce 2 dolara kadar geriledi, iplik fiyatları da 15 dolara
kadar düşmüştü. Bu fiyatlar karşısında ülkemizdeki halıcılar daha ucuz diye yurt dışına yöneldi. Bu sefer
yurt içinde koza alıp da işleyip, kozadan iplik çekip ondan halı yapma faaliyeti terk edildi.” diyerek
ipekböcekçiliğinde yaşanan olumsuz tabloyu vurgulamıştır. (http://www.hurriyet.com.tr/ipek-bocekciligi-2bin-tondan-150-tona-geriledi-20230397)
İpek üretimi ve Dünya yaş koza üretim piyasalarında yaşanan bu olumsuzluklar Ödemiş ipek dokumacılığını
derinden etkilemiş olsa da, Ödemiş ve Birgi Belediyeleri, Kaymakamlık ve Bursa Koza Birlik bu alanda
öncü çalışmalar yapmıştır. İlk olarak, 2005 yıllında Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme
Kooperatifinin 7 kurucu ortaklarından biri olan Gülfer Keskin’in kişisel çabaları ve Birgi Belediyesi’nin
desteğiyle başlamıştır. Gülfer Keskin ile yapılan görüşme de konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir.
“Her şey bir gece internette gezinirken başladı. Niye artık Ödemiş’te ipek böceği yetiştirilmiyor diye
araştırınca, ardından bir cesaretle Bursa Koza Birliğe telefon ve süreç başladı. İlk yıl Birgi'de Belediye
çalışanı Hatice ile ev ev dolaştık. İlk kozayı kadınlar kargo parası vermesin diye, otobüse verdik, Bursa'dan
Koza Birlik'ten Eyüp Bey sabah karşı garajdan aldı. Okullara tohum dağıttık. Ovakent ve Konaklı
Belediyeleri ipek böcekçiliğine sahip çıktı bireysel denebilecek bu çabalar 2010’da Ödemiş Kent Konseyinin
kurulmasıyla projemiz başladı.”
2010 yılında Ödemiş Belediyesi desteğiyle Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ekonomi ve
İstihdam Çalışma grubu tarafından Geleneksel İpek Böcekçiliğinin Teşvik ve Geliştirme Projesi yapılmıştır.
Bu projenin temel amacı, kültürel miras olan Ödemiş ipekçiliğinin yeniden canlandırılması için aktif
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu projenin en önemli misyonu, Ödemiş ipekçiliğinin ve dokuma geleneğinin
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve ipekçiliğin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.
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“Yapılan çalışmalar sonucunda 9 Mart 2010’da Ödemiş’te ipek böcekçiliği ile ilgili bir panel düzenlendi.
Daha sonra Bursa Koza Birlik yetkilileri tarafından bir eğitim semineri verildi, hazırlanan afişler ve
posterlerle halkın projeye katılımı sağlanmaya çalışıldı. İpekböcekçiliği projesi Ödemiş Merkez, Birgi,
Konaklı, Ovakent, Kaymaklı, Çaylı beldeleri ile köylerde ilgi ile karşılanarak destek buldu.” ( Adanır,
2013;33)
İpekböcekçiliği; fazla yatırım maliyetine ihtiyaç duyulmadan aile fertlerinin katılımıyla 30-40 günlük süre
içerisinde üreticiye gelir sağlayan yardımcı tarımsal faaliyet olarak ifade edilmektedir. İpek böcekçiliğinin
yaygınlaştırılması kırsal alanda yörenin ipek sektöründe aktif rol alması, bölgede kırsal kalkınmaya destek
sağlamakta ve kırsal alanda gizli işsizliğin gerilemesine yardımcı olmakta, özellikle bireysel gelir seviyesini
arttırarak köyden kente göçün önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak sağlıklı kaliteli koza ve yüksek
verim elde etmek için ipek böceği yetiştiriciliği hakkında eğitim alınması gerçeği kaçınılmazdır. Kozabirlik
Türkiye’de ipekçiliğin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasında öncü bir kuruluştur. Birlik, ipek böceği bakım,
besleme ve hastalıklarıyla mücadele konusunda pratik eğitimler vermektedir. Özellikle ipek böceğinin
besleme döneminde, bakım-besleme kontrollerini teknik personeller tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetler
için de üreticilerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Proje kapsamında Bursa Koza Birlik ile işbirliği yapılarak, ipekböceği larvaları, bölgedeki ailelere ücretsiz
dağıtılmıştır. Ayrıca, yaş koza üretimi süresince birlik tarafından sürekli olarak eğitim ve teknik destek
alınmıştır. Elde edilen yaş kozalar, Bursa Koza Birlik tarafından satın alınarak ipek böcekçiliği ve
yetiştiriciliğinin özendirilmesi amaçlanmıştır.

3.Ödemiş İpek Dokumacılığının Canlandırılma Çalışmaları ve Projeler
Önemli bir dokuma geleneğine sahip Ödemiş ipek dokumacılığının canlandırılması ve yaygınlaştırılması için
bu alanda atılan önemli bir diğer adımsa Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin
göstermiş olduğu özverili çalışmalardır. 2013 yılında Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme
Kooperatifinin “İpekle Geleceğini Doku” sloganıyla yürütülen proje, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişim
hibe programı çerçevesinde yürütülmüştür. Projede kültürel bir miras olan Ödemiş ipekçiliğinin tekrar
canlandırılması ana hedefleri içerisinde yer almıştır. Yürütülen bu ipek dokumacılığı projesiyle Ödemiş ve
Birgi’de iş yaşamına katılımı olmayan ev hanımı ya da tarımsal faaliyetlerde bulunan kadınların istihdam
edilmesi, kadınlara meslek kazandırılması ve mesleki becerilerinin artırılması, kadınlara yeni istihdam
olanaklarının yaratılması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında eğitim programına katılan kadınlara, ödemiş ipek dokuma geleneğini çok iyi bilen
deneyimli ustalar Mehmet Bozbağ ve Emin Sevgel tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim programında, ipeğin
elde edilişi, fiziki ve kimyasal özellikleri gibi bilgiler ile kozaların kalitelerine göre ayrılması, koza
kazanında pişirilmesi, ipek çekimi gibi teknikler uygulamalı olarak öğretilmiştir. Elde edilen çile halindeki
ipekler doğal boyama ile boyanmaktadır. Ödemiş Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gülfer Keskin
ile yapılan görüşmede, bölgenin geçmişte doğal boya geleneği olduğunu, boya bilgilerini bölgedeki köyleri
dolaşarak, eskiden boyama yapan kişiler tespit edilerek geçmiş boyama geleneklerini öğrenmeye
çalıştıklarını ve bu alanda çok fazla denemeler yaptıklarını ve kendilerinin farklı bitkiler kullanarak boyama
çalışmaları yaptıklarını ifade etmiştir. Gülfer Keskin, doğal boya kaynağı olarak bölgede kolaylıkla elde
edebildikleri nar, kına, ceviz kullandıklarını, ayrıca yöreye özgü Ödemiş Bozdağ’da bulunan ‘Minivası’
ağacının çiçekleri ve yapışkan otuyla kalıcı renkler elde ettiklerini, mordan maddesi olarak sabun sodası,
kül, tuz ve sirke kullandıklarını söylemiştir.
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Resim 1: Kozadan ipek çekme işlemi
(Neslihan Yaşar; 2016, Ödemiş)

Resim 2: Kozadan ipek çekme işlemi
(Neslihan Yaşar; 2016, Ödemiş)

Proje kapsamında, doğal boyalı ipek iplikleri yakın köylerde yaşayan kadınlara dağıtılarak, Ödemiş
geleneksel iğne oyası üretilerek, hem üretim hem de köy yaşamındaki kadının istihdam edilmesine olanak
sağlamıştır. Bu iğne oyalı ürünler, aynı zamanda katılınan fuar, organizasyon ve etkinliklerde satışa
sunularak, Ödemiş yöresi iğne oyalarının genç kuşaklara tanıtılmasında öncü olunmaktadır. Ayrıca projeden
satın alınan 10 dokuma tezgahında Ödemiş Belediyesinin tahsis ettiği binasında Ödemiş ipek dokuma
geleneğini çok iyi bilen deneyimli ustalar Mehmet Bozbağ ve Emin Sevgel tarafından dokuma kursları
verilmiştir. Dokuma kurslarında çarşaf ve şal üretilmiştir. Proje kapsamında kullanılan dokuma tezgahları
yöre dokumacılığının iyi bildiği çekmeli tezgahlardır. İki çerçeveli, ilave çözgü leventi bulunan tezgahta
yöreye özgü dokumalar üretilebilmektedir

Resim 3: Proje kapsamında yapılan doğal boyama örnekleri
(Gülcan Batur, 2016, Ödemiş)
.
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Resim 4: Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde
Satışa sunulan ipek dokuma, iğne oyalı ürünler
(Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi- 2015
Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifinin “İpekle Geleceğini Doku” proje sonuçları
Sabancı Vakfı resmi sitesinde yayımlanmıştır. Bu bilgilere göre; Ödemiş’te Eğitim ve Dokuma Evi
kurulmuştur. 26 kadın ipek ipliği çekme ve boyama eğitimleri ile dokuma eğitimlerine katılmıştır. 22 kadına
girişimcilik eğitimi, 17 kadına işletme yönetimi eğitimi ve 30 kadına da kooperatifçilik eğitimi verilmiştir.37
kadının katılımıyla toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet eğitimleri verilmiştir. Eğitimler esnasında
üretilen ürünler Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde ve internet üzerinden satışa sunulmuştur.
“İpekle Geleceğini Doku” projesi, 2014 yılında, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
kapsamında Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü
öykülerinin”, anlatıldığı “Fark Yaratanlar” programına seçilmiştir. Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla bölgede
kısa film çekilerek Ocak 2014 yılında CNN Türk televizyon kanalında yayımlanmıştır. Bu program ile
Ödemiş ve Birgi ilçelerinde yürütülen proje ipek dokumacılığı ve Ödemiş ipeğinin yeniden canlandırılması
çalışmalarını tüm Türkiye’ye duyurmuş, hem de ipek dokumacılığının teşvik edilmesi konusunda bir
farkındalık yaratmış, özendirici olmuştur. Ayrıca projeden üretilen Ödemiş ipek dokumalarının geleneğini
bozmadan geliştirilmesi amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılması için çalışmalara başlanmıştır.
Ödemiş’e 29 km mesafede yer alan Beydağ İlçesi’nde de, ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve ipek
dokumacılığın yeniden canlandırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire
Başkanlığı, Beydağ Belediyesi ve Kent Koleji ortaklığıyla yürütülen bir diğer projede de, İpek Kozacılığı ve
dokuma kursu açılmıştır. İpek üretimi el sanatları kursunun tüm giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanmaktadır. Beydağ Halk Eğitim Merkezi’ndeki dersler kurs öğretmeni Semra Akgün
tarafından yürütülmektedir. Toplam 35 kadın kursiyerin eğitim aldığı el sanatları kursunda, ipek kozaları
kazanda kaynatılarak pişirme işlemiyle, ipek çekme yöntem ve teknik öğretilmektedir. Kurs merkezine
gerçekleştirilen teknik gezide, el sanatları kursunun ipek pişirme yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaptığı
belgelenmiştir. Kurs eğitmeni Semra Akgün, elde edilen ipek ipliklerle dokuma tezgahlarında dokuma
eğitimi verildiğini ve yörenin dokuma geleneğine bağlı kalarak ipekli ürünler üretmeyi hedeflediklerini ifade
etmiştir.
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Resim 5:Beydağ Halk Eğitim Merkezi dokuma kursundan görüntü
(Neslihan Yaşar, Beydağ, 2016)
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı, Kent Koleji yöneticileriyle yapılan görüşmelerde,
projenin uzun soluklu olabilmesi için üretilen ipekli dokumaların pazarlama aşamasının çok önemli olduğu
belirtilmiştir. Bu doğrultuda Ege Giyim Sanayi Başkanı Mukadder Özden ile görüştüklerini ve işbirliği
içinde olduklarını söylemişlerdir. Ayrıca ipek kumaş hammaddesiyle üretim yapan çeyiz ve abiye - gelinlik
üretimi yapan firmalarla irtibata geçilmesi için gerekli çalışma ve araştırmaların yapıldığını bu bağlamda
pazarlama sorunun çözümlenmesini ve projenin sürdürebilir olmasını sağlayacaklarını belirtmişlerdir.

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

286

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

SONUÇ
İlçede gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Beydağ
Belediyesi, Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi, Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi,
Ege İhracatçılar Birliği, Sabancı Vakfı, Bursa Koza Birlik gibi kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili yürütülen
projelerde öncü görev üstlenmişlerdir.
Ödemiş ipekçiliğinin bulunduğu olumsuz koşulların temelinde,
Türkiye ve Dünya’daki koza üretiminde yaşanılan hammadde sorunu olarak gösterilmektedir. Ödemiş ve
Beydağ’da yürütülen her iki projede Bursa Koza Birlik işbirliğiyle ipekböceği üreticiliği ile ilgili çalışmalar
kısa vadede sürekliliği olan kaliteli koza elde edilmesini hedeflemektedir. Koza Birlik, Türkiye’de bu alanda
çok özverili öncü çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca projeler kapsamında kadınların dokumacılık kurslarına
katılarak istihdam edilmesi, bu alanda dokumacılık mesleğini sürdüren kişilerin azlığına, usta-çırak döngüsü
azlığına, kalifiye eleman yetersizliğine de çözüm getireceği düşünülmektedir. Ödemiş ipekçiliğinde en
önemli sorun üretilen ipekli ürünün pazarlanamama sorunudur. Bu alanda Ege İhracatçılar Birliği ile
çalışmalar başlatılmış olsa da, farkındalığın artması büyük önem taşımaktadır. Çünkü Ödemiş’te bulunan
firmalar daha çok babadan oğula geçen küçük ölçekli işletmelerdir. Yapılan alan araştırmasında sanayi tipi
dokuma tezgahı olan firma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bu firmalar endüstrileşmenin getirdiği üretim
miktar ve süreleriyle rekabet edememektedir.
Ödemiş ipek dokumacılığının canlandırılması ve genç kuşaklara aktarılması için dokumacılık konusunda
temel eğitim ve teknik destek veren üniversite, meslek odaları, dernek, birlik, gibi kurumlarla işbirliğine
geçilerek, bu kurum ve kuruluşların aktif görev üstlenmeleri sağlanmalıdır. Bu alanda yapılan seminer,
atölye çalışmalarıyla desteklenmelidir.
Ödemiş ipek dokuma üretim atölye ve işletmeleri ciddi bir dar boğazda olup, üretimlerini sürdürememe
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durumun temel sebepleri; sürekli ve kaliteli hammadde tedarik
edilememesi, ithal ipek kullanılması, babadan oğula geçen küçük ölçekli atölyelerde üretilen ürünlerin
pazarlanamamasıdır. Bununla birlikte dokuma faaliyetlerinde endüstrileşememe, emeğin karşılığını
alamama, endüstrileşmenin getirdiği üretim miktar ve süreleriyle yarışamama sayılabilir. Ayrıca,
dokumacılık alanında mesleği sürdüren kişilerin azlığı, genç neslin bu sektöre ilgi göstermemesi, dokumayı
bilen insan sayısının azlığı, usta çırak döngüsünün çok az olmasından dolayı oluşan kalifiye eleman sıkıntısı,
dokumacılık konusunda temel eğitim ve teknik destek veren mesleki oda, dernek, birlik gibi kurumların
olmaması ve aktif görev almamaları olarak özetlenebilir.
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MAKEDONYA TÜRKLERİNDE DÜĞÜN GELENEĞİ VE KADİFE
KUMAŞIN ÖNEMİ
Maşide Lyoçi1
Günay Aykaç Atalayer 2
Özet
Türklerin, Balkanlardaki varlığı 14.yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin Çimpe kalesini ele alarak
Rumeliye geçişiyle başlamıştır.
Türkler, Osmanlı kültürünü bu topraklarda yüzyıllar boyu yaşatmayı başarmıştır. Bugün Makedonya
Türkleri’nin Balkan topraklarında gösterişli düğünleri halen yedi gün yedi gece sürmektedir. Kına,
kınagecesi, düğün ve sihir(sabalık) gibi farklı törenlerde, kadife kumaşın üzerine yapılan kordon tutturma ve
dival tekniği ile işlemelerle zenginleştirilerek, gelinlik, kaftan, çinkyan, ve salta olarak adlandırılan giysi
kategorileri vardır. Örneğin hergün giyilenler farklı günlerin anlam ve özelliğini belirler.
Çalışmada, tarihsel süreçte en çok bilinen ve tanınan kumaş türlerinden olan kadifenin, Makedonya
Türk’lerinin düğün geleneklerinde halen ihtişamı, zenginliği, giyen kişinin farkını (statüsünü) nasıl ifade ettiği
üzerinde durulmuştur. Bu nedenle zengin giysi kategorileri ve geleneksel kumaşları ele alınmıştır.
Kadife kumaşın hammadesi, rengi ve yüzeyine yapılan işleme tekniği, hangi törende, hangi giysi
kategorisinde, nasıl kullanıldığı; tarihsel ve güncel örnekler eşliğinde değerlendirilmiş ve araştırma
sonuçları görseller eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadife, İşleme, Çinkyan, Salta, Kına, Kına gecesi, Düğün, Sihir(Sabalık)

THE WEDDING TRADITION OF MACEDONIAN TURKS AND THE
IMPORTANCE OF VELVET
Summary
The existence of the Turks in the Balkans started with the taking of the castle Çimpe by the Ottoman Turks
and their moving to Rumelia in the middle of the 14th century.
The Turks were successful in keeping the Ottoman culture alive on these territories. Still today are the
spectacular weddings of the Macedonian Turks lasting for seven days and nights on the Balkan territories. In
different ceremonies such as henna, henna night, wedding and marriage gift (sihir / sabalık) there are cloth
categories named as the wedding dress, “kaftan”, the Macedonian dress (Çinkyan) and “salta” which are
enriched with cord fastening and “dival” technique (Gold or silver embroidery on velvet padded by
cardboard) on the velvet fabric. For example the ones which are worn everyday indicate the meaning and
importance of the different days.
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In this study among the other types of fabrics, the velvet which is known and acknowledged for a long time in
history still shows how its grandness, richness, and the distinction (status) of that person is expressed. Due to
this, categories of rich clothes and traditional fabrics were handled.
How the raw material, the color, and the embroidery made on the surface of the velvet is used in which
ceremony, cloth category and how it is used are evaluated with modern samples and the research results are
presented with illustrations.
Key Words: Velvet, Embroidery, Çinkyan, Salta, Henna, Henna Night, Wedding, Sihir (Sabalık)

1. GİRİŞ
İnsan hayatının en önemli anlarında biri olan ve aynı zamanda kendini içinde başrol oyuncusu olarak gördüğü
törenlerinden birisi olan düğünün en önemli giysilerinden biri gelinliktir. Gelinlik ritüel bir sembol olarak
kişinin statü değişikliğini ifade etmektedir. [1]
Osmanlı Türklerinin Balkan topraklarına gelişiyle beraber Makedonya’ da yaşayan Makedonlar, Arnavutlar,
Romlar ve diğer etnik grupların, Türklerin giyim kültürünü benimsemeye başladığı kabul edilmektedir. 19.
yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Türklerin ve Makedonların olduğu gibi Makedonya’ da yaşayan
diğer halkların da yaşam ve giyim kültürünün eşitlendiği ve kimin hangi milli ve dini gruba ait olduğunun zor
tespit edildiği belirtilmektedir. [2]
Makedonya Müzesi Etnoloji bölümünden edinilmiş kısıtlı kaynaklarda, Makedonya’ da yaşayan bütün etnik
grupların 1912-1913 Balkan savaşlarına kadar Osmanlının Anadolu’ ya özgü kültür ve geleneklerinin
Makedonya’ da var olduğu belirtilmektedir.
Balkan savaşları sonrası Makedonlar Batıdan gelen giyim akımını, düğün törenlerinde beyaz gelinlik olarak
benimsemeye başlamıştır. Türkler ve Arnavutlar ise günlerce süregelen düğünlerinde beyaz gelinlik
giymelerinin yanı sıra kaftan, çinkyan, salta gibi Osmanlı giyim kuşam kültüründen yadigar zengin giysi
çeşitliliğini yüzyılların değişiklikleriyle beraber yaşayan bir gelenek olarak günümüze getirmişlerdir. 3
Kastamonu’dan Makedonya’ ya göç etmiş Loçi ailesinin bireylerinden biri olarak bu bildiride, Osmanlı
Türkleriyle beraber Anadolu’dan Makedonya’ ya gelmiş olan ve bu coğrafyadaki Türkler tarafından günümüzde
halen Anadolu kumaşı olarak adlandırılan kadife geleneksel giysiler eşliğinde ele alınacaktır. Kadifenin dünden
bugüne üretici olarak değil de, geniş tüketici kitlesiyle beraber nasıl sürekliliğini sağladığı, üzerine süsleme
olarak hangi işleme tekniği uygulandığı ve geleneksel giysilerin günümüze kadar uğradığı biçimsel
değişikliklerden, görsel kaynaklar eşliğinde bahsedilmektedir.

Kaftan: Kınalarda giyilen uzun kollu, bele kadar sıkıca oturan, belden ayak bileğine kadar uzanan geniş ve uzun boylu
ceket, altına şalvar ya da etek giyilmektedir.
Çinkyan: Düğün günü giyilen kolsuz, bazen de kollu olan göğüs altı ya da bele kadar uzun yelek, içine gömlek, altına da
şalvar giyilmektedir.
Salta: Kolsuz bir yelektir şalvar ile birlikte giyilir. Bele kadar sıkıca oturan yelek, belden genişleyerek ayak bileğine
kadar uzanmaktadır. [3]
3
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2. DÜĞÜN GİYSİLERİNDE KADİFE KUMAŞIN ÖNEMİ
Günümüzde önemini yitirmiş görünse de tarihsel süreç içinde kadife en çok bilinen ve tanınan kumaş türleri
içinde yer almıştır. Kadife hem Anadolu uygarlıklarında hem de Batı uygarlığında zenginliği sembolize
etmektedir. Tarihte kadife sadece kralların ve ailelerinin, soylu asil ve zengin kişilerin kumaşı olduğu
söylenmektedir.[4] Osmanlı döneminde uzun yıllar sadece lüks tüketim malı olmuş ve geniş kitlelerin
kullanımından uzak kalmıştır. .Kadifeler kullanım amaçlarına göre elbiselik ve döşemelik olarak ikiye ayrılır.
Elbiselik kadifelere ‘arşın kadife’, bunların nakışsız olanlarına ‘sade kadife’ ve nakışlı olanlarına ‘münnakaş
kadife’ adı verilmektedir.[5]
Makedonya Müzesi Etnoloji bölümü kaynaklarınca Makedonya’ da yaşamış olan Osmanlı Türklerinin
geleneksel kıyafetlerinde ‘çuha’ nın dışında sadece sade kadifenin esas kumaş olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bu nedenle; Kadife kumaş üzerine çok katlı bükülmüş sim iplikle kordon tutturma ve dival işi tekniği ile
‘sırmacılık zaanati’ adı altında geçen bu süsleme sanatı, bitki motiflerinin işlendiği, nakışlı (münakkaş)
kadifelerde zengin görünümü yakalamak ya da devam ettirmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.
Balkan savaşları döneminde Osmanlıların Balkanlarda ki hakimiyetini kaybetmesinin ardından bu topraklarda
yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumları çökmeye başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı ve sonrasında
kadife ve sim ipliğin ithal edilememesi nedeniyle sırmacılık zanaati duraksama yaşamıştırlar. Bu durumla karşı
karşıya kalan Türk kadınları evlerinde ahşap gergeflerde maddi imkanların elverdiği kumaşlar ve ipliklerle
işlemeler yaparak giyim kültüründeki bu zanaati anneden kıza devredip günümüze kadar getirmiştirler.[6]
20. yüzyılın son yıllarında Türklerin ekonomik gücünün yükselmesiyle sırmacılık zanaati yeniden güncel bir
zanaat olarak karşımıza çıkmaktadır.[7] Kadife, günümüzde Makedonya Türklerinin düğünlerindeki geleneksel
giysilerin esas kumaşı olarak bilinmektedir. Halen lüks tüketim malı olan kadife ve üzerine yapılan işleme
teknikleri, ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesinin ardından geniş kitlelere ulaşmıştır. Kadife, görkemini ve
ihtişamını üzerine yapılan çeşitli işlemeler ile Makedonya Türklerinin hayatında var olmaya devam etmektedir.
Günümüzde halk arasında pamuk, ipek ya da pamuk ve ipek karışımı olduğu düşünülen kadifeler, giyim ve
döşemelik kadife olarak kullanılır. Giysilik olarak kullanılan kadife, kaftan ve saltalarda görülmektedir. Sözlü
görüşmeler sonucunda; vücudun üst kısmına sıkıca oturan ceket ve yeleklerin boyu ayak bileğine kadar uzun ve
dökümlü durmasından dolayı tercih edildiği öğrenilmiştir.
Döşemelik kadifeler giyimde kullanışlı olmamasına rağmen çinkyanlarda görülmektedir. Bunun sebebi;
döşemelik kadifenin yapısı gereği çinkyanların yeleklerindeki sert duruşu yakalamakta kolaylık sağladığı için
tercih edildiği görülmüştür. Gözlemler sonucunda, kadife kumaşın hammaddesi bakımından giyen kişinin
kullanım rahatlığını sağlamak ya da sağlayamamak dışında, kişi kadife giyerek asaletini, statüsünü, ihtişamını
ortaya koyduğuna inanmaktadır. Ne kadar farklı ve yeni üretilmiş kadife kullanılırsa o kadar daha asil ve
yenilikçi göründükleri düşüncesi vardır. Bu görünümü kadifenin maliyetine, sade mi desenli mi olacağına ve
kısmen de fiziksel yapısına dikkatli edilerek güncel kumaş üretimlerini takip edilmesi ile karar vermektedirler.
Bunun yanı sıra, kadifenin rengi de önem taşımaktadır. Çeyiz hazırlığında olanlar ve yeni evli gelinler
kendilerince değerlendirdikleri asil renkleri tercih etmektedirler. Siyah, altın sarısı, yakut kırmızısı, zümrüt
yeşili ve safir mavisi tercih edilmektedir. Bekar kızlar ise gençliğini temsil etmek için daha canlı renklerde
kadife kumaşları tercih etmektedirler.
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3. DÜĞÜN GELENEKLERİNDE GİYİM KUŞAM
Makedonya’nın genelinde yerleşim gösteren Türkler asimile olmama konusunda direniş göstermektedirler.
Tarihten günümüze kadar her kapsamda olduğu gibi giyim kültürünü de bu direniş altında korumuşlardır.
Araştırmalar sonucunda tarihte günlük, dini ve milli bayramlarda giyilen giysilerin bugün Makedonya
Türkleri’nin düğün geleneklerinde zengin giyim kültürü olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
Çalışmada; düğün gelenekleri, Türk asıllı bir ailenin sandığından alınmış yaklaşık 100-150 yıldan fazla bir
geçmişe sahip olan geleneksel giysi öğesi olan yelek, yelek kolu ve ceket örneklerini karşılaştırmak amacı ile
güncel giysilere ait kumaş örneği, hem geleneksel olanda hem de güncel olanın üzerine yapılan işlemelerin
tekniği ve düğünün hangi evresinde giyildiği görsel örnekler eşliğinde gösterilmiştir.

3.1. Kına Giysileri
Kına, düğün süreci içerisinde düğünün başlangıcı olarak bilinmektedir ve sadece kadınlar arasında
yapılmaktadır. Kınanın esas unsurlarından biri kınaya davetli olan herkesin kırmızı renk giyme geleneğidir. Beş
yıl içerisinde evlenmiş olan kadınlar yeni gelin olarak nitelendirilmektedirler ve onlar da başkalarının
kınalarında kendi kınalarında giydikleri kaftanlarını ya da saltalarını giymektedirler. Gelini diğer konuklardan
ayıran kına yakılacağı esnada başına takılan kırmızı duvaktır. Gelin ilk olarak kırmızı güncel ve modern bir
giysi ile konukların arasına yöresel müzik eşliğinde katılır. Kınanın devamında, gelin kırmızı kaftanını ya da
saltasını giyerek, konukların arasında geline kına yakılmaktadır.

Resim1: Geçmiş dönemde kınalarda giyilen Çinkyan takımı yeleği
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Resim-2: Günümüz de Kınalarda giyilen salta

Resim-3: Günümüz de Kınalarda giyilen kaftan

Resim-1; Çinkyan yeleği örneği, yaklaşık 100-150 yıllık olup, yelek sahiplerince kınalarda yeleğin içine ipekten
gömlek, altına şalvar giyildiği belirtilmiş, giysi tamamlayıcı öğedir. Zemin kumaşı siyah kadifedir. Üzeri çok
katlı bükülmüş sim iplik ile kordon tutturma tekniğinin yeleğin tamamına uygulandığı ve tarihi eser olduğu için
de irdelenememiştir. Fiziksel özelliklerinin tespit edilmesi kısıtlanmıştır.
Resim-2 ve 3; Günümüzde kınası yakılacak gelinlerin kına giysileridir. Resim-2 salta olarak adlandırılmaktadır.
Yakut kırmızısı, atkı ve çözgüsü pamuk kadife kumaş üzerine ahşap gergefde çok katlı bükülmüş sim iplikten
çeşitli bitki motifleri işlenmiştir. Yakasız, uzun kollu ve kol dikiş boyunun yarısı açık yarısı dikili, diz altı
boyuna kadar uzanan ceket ve içine çiçek motifli oyalardan geniş yakalı gömlek giyilmektedir. Ceketin altındaki
şalvar, çinkyan şalvarlarından daha farklı bir kesime sahip ve ayak bileğinden diz boyuna kadar uzanan üzerinde
daha küçük boyutlarda aynı motif ve iplikler işlenmiş paçası olan bir şalvardır.
Resim-3; Kına elbisesi Makedonya Türkleri tarafından kaftan diye nitelendirilmektedir. Zeminde atkı ve
çözgüsü pamuk, yakut kırmızısı kadife kullanılmıştır. Diğer güncel kına kaftanlarından farkı, hazır sim iplik
işlemeli aplikeler ve bordürler kullanılmış olmasıdır.

3.2. Kına Gecesi Giysileri
Kınagecesinde gelin beyaz gelinlik giymektedir. Akşam saatlerine doğru gelin almasına gelen herkes çinkyan
giymektedir.

Resim-4: Günümüzde gelin almasında giyilen çinkyan takımı
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Resim-4; Günümüzde gelin almasında giyilen çinkyan halk arasında ‘Prizren Kosova Çinkyan’ı olarak
bilinmektedir. Yeleğinde sert görünümlü döşemelik siyah kadife kullanılmıştır. Üzeri kordon tutturma
yöntemiyle çok kat bükülmüş sim iplikle bitki motifleri işlenerek kaplanmış olduğu görülmüştür. Belinde aynı
kadife kumaştan ve motifleri sim iplikle işlenmiş kuşak vardır. İçine V yakalı, yaka ve manşette oya işlemeleri
bulunan gömlek ve altta şifon kumaştan şalvar giyilmektedir.

3.3. Düğün Giysileri
Gelin ilk olarak beyaz gelinliğini giymektedir. Bundan birkaç saat sonra gelin düğün için özel dikilmiş
çinkyanını giyer. Düğünde, kına da olduğu gibi kadife için bir renk sınırlaması yoktur. Genelde halk arasında
asil renkler olarak nitelendirilen; siyah, yakut kırmızı, zümrüt yeşili, altın sarısı ve safir mavisi tercih
edilmektedir. Yeleğin kadifeden olan kumaşına sim iplikle ahşap gergeflerde ya da dikiş makinelerinin nakış
ayarlarında görünümü dival işine benzeyen motifler işlenmektedir.
Düğün günü için özel yapılan çinkyanlarda genelde pamuklu çekirdek ipliğin altın bileşenli metal tel ile bükülen
halk arasında sırma iplik olarak adlandırılan iplik kullanılmaktadır. Sanatçı ile yapılan sözlü görüşmede; bu iplik
Fransa’dan ithal edilmiş ve adına halk arasında Fransız sırması denilmektedir . Motif olarak genelde çeşitli bitki
motifleri işlenmektedir. Bu zanaat ile uğraşan kadınların çoğu sürekli Balkan ülkelerindeki müzeleri ziyaret edip
orada fotoğrafladıkları tarihi kaftan ve çinkyanların motiflerini, tarihi ve güncel ev tekstili ürünlerindeki bitki
motifleriyle beraber kaynak alarak yeni motif arayışları içinde olduklarını dile getirmektedirler.
Yeleğin içine genelde kenarlarına çiçek motifli oyalar işlenmiş ipek gömlekler giyilmektedir. Altta rengi ve
görünümü sürekli değişmekte olan en görkemli kumaşlardan şalvarlar giyilmektedir. Düğünde giyilen çinkyan
takımının şalvarı diğer günlerde giyilen çinkyanların şalvarından farklı bir kalıbı vardır. Şalvarın, sağ ve sol
kenarlarında, ön ve arkasının ortasında olmak üzere dört adet cep görünümünde fakat cep işlevselliği olmayan
genelde 15:15 cm ölçülerinde kadife kumaş dikilmektedir. Bu dört adet kadife kumaştada yelekte olduğu gibi
sırma işlemeli motifler vardır. Bazı şalvarların cep görünümlü bölgelerinden paça boyuna kadar kadife şeritler
uzanmaktadır yine aynı şekilde bu şeritlerde de sırma işlemeli motifler vardır.

Resim-5: Geçmiş dönemde düğünlerde giyilen çinkyan takımı yeleği ve yeleğin kolu
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Resim-6: Günümüzde düğünlerde giyilen çinkyan takımı

Resim-5; Tarihi çinkyan yeleği, yeleğin kolu ve resim-6 da güncel çinkyan takımında görüldüğü üzere biçim
olarak büyük bir değişiklik yoktur. Resim-5 de bulunan yeleğin fiziksel analizler sonucunda zemin kumaşının
atkısı keten çösgüsü yün olarak tespit edilmiştir. Günümüzde giyilen çinkyan yeleklerinin boyu geçmiş
dönemde giyilenlere kıyasla göğüs altına kadar değilde bel boyuna kadar uzamaktadır.
Çinkyanların şalvarlarında da biçim olarak hiçbir değişiklik yoktur. Resim-6; Çinkyan yeleğinde ve şalvarında
belden şalvar boyunca uzanan şeritlerde yakut kırmızısı, yün ve polyester karışımı kadife kullanılmıştır.
Kadifenin tamamı çok katlı bükülmüş sim iplikten kordon tutturma yöntemiyle stilize edilmiş içiçe geçen bitki
motifleriyle kaplanmıştır.

3.4. Sihir(Sabalık) Giysileri
Arnavutlar arasında sihir olarak bilinen fakat Türklerin Sabalık (kahvaltı) olarak adlandırdığı düğün günün,
diller arasında iki farklı tanımı olmasına rağmen aralarında bir fark görülmemektedir.
Araştırmalara göre günün anlamı o gün geline annesinin gençliğinde giydiği ve kızının çeyizi için sakladığı
çinkyan giydirilerek son defa duvak takılır. Geleneksel olarak bu esnada uygulanan; gelinin duvağı saçından
çıkarılır, gelinin giydiği annesine ait Çinkyanından soğuyup yeni evine bağlanması inancıyla, adı Sihir olarak
tanımlanmıştır. Gelinin saçından çıkartılan duvak, bekar kızlara atılır ve duvağı kim tutarsa kısa sürede
evleneceğine inanılır.
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Resim-7: Geçmiş dönemde sihir (sabalıklarda) giyilen çinkyan ceketi

Resim-7; Sihir(sabalık) esnasında geline giydirilen, aslında annesinin gelinliğinde giydiği ceket yaklaşık 100
yıllık olduğu sözlü görüşme yapılan kişi tarafından söylenmektedir. Yelekte mor renkte atkı ve çözgüsü pamuk
olan kadife üzerine çok katlı büküm yapılmış sim iplik ile stilize edilmiş lale, çeşmi bülbül ve çeşitli bitki
motifleri işlenmiştir. Ceketin tüm kenarları sim ipliklerle dar dokuma jakar kumaş bordür ile kaplıdır.

4. SONUÇ
Makedonya Türklerinin güncel düğün giysileri ve büyük bir zorluk ile bulunmuş tarihi eser yelekler bu
araştırmada görüldüğü üzere yabancı kültürler tarafında çok fazla bilinmese de, bu topraklarda yaşayan Türkler
ve diğer etnik gruplar arasında büyük bir etkileşim yaşatmıştır.
Makedonya Türklerinin asimile olmama bağlamında giyim göreneklerine bu denli bağlı olmaları bu coğrafyada
hem yeni bir kültürel oluşum sağlamış hemde beraberinde kadife kumaşıyla birlikte sırmacılık zanaati gibi bir
kavram oluşturup bunun sürekliliğini sağlamıştır.Böyle bir giyim geleneği bu coğrafyada, bu alanda yeni iş
olanakları yaratmıştır.Örneğin bir yandan ahşap gergeflerde el emeğiyle dival işi ve kordon tutturma işlemeleri
yapanlarla;dikiş makinelerinde nakış ayarında görünüm olarak dival işine benzeyen işlemeler yapanlar ortaya
çıkmış ve diğer yandan da sim ipliğin bükümü için atölyeler kurulması olanağı sağlandığı görülmüştür.
Bu çalışmanın araştırmaları esnasında Makedonya Müzesi Etnoloji Bölümü belgelerinin paylaşıma açılmaması
nedeniyle canlı kaynaklara başvurulmuş, çalışma sözlü röpörtaj ve eldeki tarihi eser ve güncel giysi
örneklerinin incelenmesi üzerinden yapılmıştır.Bu çalışmanın başka araştırmacılar için kaynak oluşturması
hedeflenmiştir.Bu amaçla da “Batı Makedonyada Sırmacılık Zanaatinin Günümüz Tekstilindeki Yeri” yüksek
lisans tez çalışması sürmektedir.
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HEREKE FABRİKA-İ HÜMÂYUN DOKUMALARI VE
KULLANILDIĞI MEKÂNLAR
Ayça Özer Demirli1
TBMM Genel Sek. Yrd. Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Bşk Yrd. Tekstil Koleksiyonu Dolmabahçe
Sarayı Beşiktaş-İstanbul
Özet
Hereke Fabrikası bir bakıma geçmiş yüzyılların ana sanat karakterini koruyarak Batılılaşmanın etkisiyle
dokuma sanatına farklı açılımlar kazandırmıştır. 1845 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adını alan
Fabrika ürettiği çok çeşitli ve yüksek kaliteli kumaşlarla batılılaşmanın etkisiyle yapılan son dönem
sarayların perdelik ve döşemelik tefrişinde büyük rol oynamıştır. Hereke kumaşlar, döneminin teknolojisi
ve orijinal tasarımları ile kısa dönemler dışında günümüze kadar dokunmuştur.
19. yüzyıl Osmanlı geleneğini yansıtan Hereke İpekli Dokuma Fabrikası, günümüzde kuruluş amacına
uygun olarak Müze Fabrika statüsü ile halen üretimini sürdürmektedir. TBMM Genel Sekreter
Yardımcılığına bağlı olan Fabrika’da; aynı tezgâhlarda, aynı desenler üretilmekte ve bu dokumalar Saray,
köşk ve kasırlarımızın orijinaline uygun tefrişinde kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hereke Fabrika-i Hümâyunu, Müze Fabrika, Saray Dokumaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda ipek dokumacılığı, Selçuklular döneminde olduğu gibi sarayın tüm sanat
dallarında gösterdiği koruyuculuk ve yönlendirme ile önemli bir ekonomik kaynak, prestij unsuru ve statü
göstergesi olmaya devam etmiştir.
Osmanlı dokuma sanatı, İmparatorluğun yükselme dönemine paralellik göstererek 16. ve 17. yüzyıllarda
gerek teknik ve gerekse sanatsal açıdan en yüksek dönemine erişmiştir. 18. yüzyılda bozulan ekonomik yapı,
makineleşerek seri üretime geçen Batı dokumacılığı ile rekabet gücü zayıflayan Osmanlı dokumacılığını
durma noktasına getirmiştir. Osmanlı dokuma sanatının son devrini temsil eden Hereke Fabrikası bir bakıma
geçmiş yüzyılların ana sanat karakterini koruyarak Batılılaşmanın etkisiyle dokuma sanatına farklı açılımlar
kazandırmıştır.
1843 yılında, Serasker Rıza Paşa’nın da izniyle İzmit Çuha Fabrikası’nın yapımı için görevlendirilen
Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşlerin girişimi ile kurulan fabrikada üretim, 50 pamuklu ve 25 ipekli canfes
tezgâhla başlamıştır. 1845 yılında sahiplerince sultan adına ferağ olunan İpekli kumaş fabrikası Hereke
Fabrika-i Hümayunu adı ile Sultan Abdülmecid adına tescil edilmiştir. 1850 yılında kemhahânenin ilavesiyle
genişleyen fabrikaya o dönemin en gelişmiş dokuma teknolojisine sahip Fransa Lyon’dan çok sayıda jakarlı
el tezgahı alınmıştır.
Hereke Fabrika-i Hümayunu ürettiği çok çeşitli ve yüksek kaliteli kumaşlarla batılılaşmanın etkisiyle
yapılan son dönem sarayların perdelik ve döşemelik tefrişinde büyük rol oynamıştır. Hereke kumaşlar,
1
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döneminin teknolojisi ve orijinal tasarımları ile kısa dönemler dışında günümüze kadar dokunmuş ve halen
dokunmaya devam etmektedir. Saray dokumahanesi geleneği, Hereke Dokumahanesi’nin küçük boyutlu bir
örneğinin Dolmabahçe Sarayı bünyesine katılması ile sürdürülmüş ve bu dokumahanede 1952 yılına kadar
üretim devam etmiştir.

Hereke Fabrika-i Hümâyununun Üretimleri
İmparatorluğun dokuma fabrikası olarak bir prestij unsuru olan Hereke Fabrikası, dönemin sanayi ürünlerine
bir bakıma pazar sağlayan birçok uluslararası fuar ve sergide ülkemizi temsil etmiş; 1873 Viyana Başarı
ödülü, 1892 Viyana Bronz Madalya, 1894 Lyon Bronz Madalya gibi birçok ödüller, diplomalar ve nişanlar
kazanmıştır. Fabrikanın piyasaya açıldığı çok kısa dönemler dışında Hereke Fabrikası sadece saray için
üretim yapmıştır. Osmanlı Saraylarının tefrişinde kullanılan perdelik ve döşemelik kumaşların yanında çeşitli
giyim eşyası; havlu, kılaptanlı bornoz, ipek çorap, mendil, yatak örtüsü, masa örtüsü, baş örtüsü, boyun
atkısı, çarşaflık, esvaplık, kurdele, çiçekli tül, çorap bağ şeridi, sabun bezi gibi çok çeşitli tekstil ürünü ile
atlas, canfes, çuha, brokatıl, abani, şal, kadife, çatma kadife, ipekli kadife gibi çok çeşitli kumaşları
üretmekle kalmamış aynı zamanda fabrikada yabancı konuklara verilen en değerli armağanları da
dokunmuştur.
Mısır ve Hicaz’ın fethinden sonra hilafet makamının Osmanlı Hanedanına geçmesiyle Kâbe’nin örtülerini ve
Ravza-i Mutahhara’nın örtüsünü dokutma ve yenileme işini Osmanlılar kendi üzerlerine almışlardır. Sultan I.
Ahmed döneminden itibaren İstanbul’da dokunan bu örtüler zikzak hatlar içerisinde Kur’an-ı Kerim’den
ayetler ve dualarla karakteristik bir desene sahiptir. Milli mücadele yıllarına kadar üretimi Osmanlı
tarafından yaptırılan bu kumaşlar son dönemde Hereke Fabrika-i Hümayunun’da dokutturulmuştur.
Saraylara ve saltanat makamına verdiği hizmetin yanı sıra hilafet makamının temsilinde de Fabrika böylece
görev almıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası’na devredilen Fabrika, 1938 yılında,
önce Sanayi Ofisi’ne, ardından da Sümerbank’a bağlanmıştır. Hereke Fabrikası, Başbakanlık Özelleştirme
Kurulu’nun 14 Haziran 1995 ve 95/45 sayılı kararı ile TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na
devredilerek bir Müze-Fabrika olarak saray yapılarının özgün tefrişine yönelik üretimine devam etmektedir.
Fabrikanın dokunan döşemelik ve perdelik kumaşlarında kullanılan ana malzeme ipektir. Hem atkı, hem de
çözgüsünde ipek ipliğin kullanıldığı kumaşlarda yer yer üzerine değerli teller sarılarak elde edilen kılaptanlı
iplerin de kullanıldığı erken dönem örneklerinde görülmektedir.

Hereke Dokumalarının Desen Tasarımları
Hereke ipeklilerine tasarım açısından bakıldığında tüm koleksiyonda Batı etkili tasarımın ağırlıklı olduğu
göze çarpar. Araştırmalardan ilk kurulduğu yıllardan itibaren desen tasarımında Batılı sanatkârların çalıştığı
anlaşılmıştır. Hereke kumaşlarında Batı ile Osmanlı sanatının bir bakıma yorumu ile batılılaşmanın getirdiği
gözle görülür bir değişim vardır. Hereke kumaşlarında belirgin bir desen karakterinden söz edilemese de
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desen koleksiyonunun genelinde az sayıda Klasik Osmanlı kumaşlarına paralel bir çizginin devamı olan
doğu etkili kumaşlar ve yoğun olarak Barok, Rokoko, Art Nouveau, Neo-Klasik akımlar ile yorumlanmış
çiçek demetleri ve kompozisyonlar ile süslü kumaşların ve Fransız Lyon desenlerini hatırlatan Batı etkili
kumaşların varlığından söz edilebilir. Hereke kumaşların büyük bölümünün bir bakıma 19. yüzyılda Batı
mimarisi tarzında yapılmış olan Dolmabahçe Sarayı’nın tarzına uyması için yine Batı tarzı desenlerle
dokunmuş olduğu söylenebilir.
Desenlere bir başka bakış açısı da kumaşların mekânların kullanım amacı da göz önüne alınarak duvar ve
tavan süslemeleri ile mobilya ve halılarla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanıp kullanılan mekâna göre
şekillendirildiğidir. Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nda ikamet etmesi ile Yıldız Sarayı için saray
ressamları tarafından çizilen desenler, Hereke’de dokunarak saray mefruşatı bu kumaşlarla yenilenmiştir.
Doğu ve Batı’nın harmanlanarak Osmanlı motiflerinin Batı karakteri de katılarak yeniden yorumlandığı bu
saray üslubunda, duvarlarda olduğu gibi kumaşlarda da Osmanlı süsleme unsuru olan geçmeli
kompozisyonlar zarifliğini ve anlatım gücünü kaybetmeden korunmuş, rumî motifler Barok üslupla
harmanlanmıştır.
Sultan III. Selim’in yerli üretimi güçlendirmek için Selimiye Kışlası civarında kurdurduğu tezgâhlarda
dokunmaya başlanan eski sevai kumaşın bir benzeri, çözgü ve atkısı ipek, boyuna yollu Selimiye
kumaşlarına büyük benzerlik gösteren kumaşlar da Hereke Fabrikası’nın ürünleri arasındadır. Bu tipteki on
farklı desende üretim halen Fabrikada devam ettirilmektedir.
Hereke kumaşlarına renk özelliği açısından baktığımızda, en çok kullanılan rengin kırmızı olduğu görülür.
Deseni ortaya çıkaracak şekilde çoğunlukla krem rengi, sarı ve bej tonları ile renk kombinasyonu yapılmıştır.
Bazı kumaşlarda pastel tonlar tercih edilmiş, bazılarında deseni oluşturan çözgü ipliklerinin sıra ile tayf
renklerinde düzenlenmesi ile renk elde edilmiştir.

Hereke Çatma Kadifeler
Dokunuşu ve tekniği itibariyle kadifenin bir cinsi olan kabartma desenli çatma kumaşlar, Hereke Fabrikası
üretimleri arasında önemli bir grup oluşturur. Çatma, kadifeden zemine oranla süsleme havının farklı oluşu
ile ayrılır.
15.yüzyıldan itibaren dokunan çatmalar dış giyim için olduğu kadar döşemelik için de uygun bir kumaştır.
Önceleri kaftanların yapımında kullanılan çatmalar sonraları mefruşat eşyası olarak da kullanılmıştır. Bursa,
Bilecik çatmaları gibi geç dönemlerde de Üsküdar çatmaları dünyaca ün yapmışlardır. Üsküdar Ayazma
Camii (1757-1766) yanında bükücü, kırk çatma atölyesi ve loncası ile caminin külliyesi içinde yer alan
Çatma dokuma teşkilatının kurulmasının dışında son dönem Çatma tezgahları III.Selim (1789-1807)
tarafından Üsküdar’da Selimiye Camii külliyesi içinde kurulmuştur. Bugün her iki atölye de günümüze
ulaşmamıştır.
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Mefruşat eşyası olarak kullanılan ve bu atölyelerde dokunmuş Çatma yastıkların kısa kenarları nişli bordür
ve ortası göbek motifli, yelpaze şeklindeki karanfil veya lale desenleri karakteristiktir. Üsküdar atölyelerinde
dokunan yastık yüzlerinin arasında geleneksel motif şemalarından uzak Türk rokokosu denilen süsleme
üslubunda dokunan örneklerin olduğu görülmektedir. Ayrıca bu yastıklarda kullanılan diğer bir motif ay
yıldızdır. Yastıklarda zemin çoğunlukla krem, açık sarı, desen ise sarı yeşil veya kırmızı yeşil kadife ile
dokunur. Müzeler ve özel koleksiyonlarda günümüze çok sayıda ulaşan bu yastıklar döneminde divanlarda
ikili veya dörtlü gruplar halinde kullanılmıştır. Osmanlı Saraylarının, konaklarının ve evlerinin başköşesini
süsleyen çatma yastıklar bu dönemde Osmanlı ticaretinde de önemli bir yere sahiptir.
Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Fabrikası üretimi yedi adet Çatma Kadife bulunmaktadır. Desen
Numaraları 7, 345, 629, 1009, 2009 ve iki adet de numaraları tespit edilemeyen bu çatmalardan 629, 2009
desen numaralı örnekler ile 2005’den beri 7 desen, 2009 yılından beri de 345 desen ve bir adet de numarasız
olan örnek üretilebilmektedir. Milli Saraylar’a bağlı saray, köşk ve kasırların tefrişinde kullanılmış olan bu
çatma kadifeler Dolmabahçe Sarayı 28 Numaralı Bekleme Odası ve 30 Numaralı Elçi Kabul Odası gibi
önemli odalarda hem perde hem de mobilyada kombin olarak kullanılmıştır.

Hereke Fabrikası Dokumalarının Kullanıldığı Mekânlar
Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu olumsuz koşullar altında Hereke İpekli Dokuma Fabrikası,
İmparatorluk mekânlarının mefruşat gereksiniminin karşılanması yanında bir kumaş geleneği ortaya koymuş,
kendi yorumu ve başarısı ile 19. yüzyıla damgasını vurmuştur.
Hereke Fabrikası 1995 yılında,

Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlandıktan sonra perdeler ve

mobilyalar üzerindeki kumaşlar incelenerek tefrişteki özgün kumaşlara ulaşılmış, belgelenen kumaşlar
yeniden üretimi yapılması için Fabrikaya gönderilmiş ve bu kumaşların yeniden üretimine geçilerek, perdeler
ve mobilyalarda özgün kumaşlar kullanılabilmiştir.
1995 yılında üretilen 48 adet desen sayısı, 1998 yılında 84, 356, 1157 numaralı desenlerin yeniden üretimi ile
51 adete çıkmış, 2003 yılı itibari ile 847, 72, 89, 703, 2008, 2009, 2010 numaralı desenlerin de üretimi
sonucu 58 adete çıkmış, 2005 ve 2010 yılları arasında 924, 864, 822, 115, 147, 345, 2002 numaralı
desenlerinde üretimi sonucu 65 adete ulaşmıştır. 143 adet orijinal desen içerisinde üretimi yapılabilen 65 adet
desen mevcuttur.
Milli Saraylar yapılarında kullanılan perdelerin ve mobilya döşemeliklerin neredeyse tamamı Hereke ipekli
kumaştandır. Perdelerin birçoğunda Hereke kumaşlar düz renkli atlaslar ve kadifelerle kombin edilerek
kullanılmış püskül, ponpon gibi aksesuarlarla zenginleştirilmiştir. Milli Saraylar tefrişinde döşemelik ve
perdelik kullanımının dışında yer minderi ve duvar kaplaması olarak da Hereke kumaşlar tercih edilmiştir.
Hereke İpekli dokuma fabrikası aslına uygun üretimini son yıllarda sadece Milli Saraylar bünyesindeki Saray
köşk ve kasırlar için değil özgün tefrişinde Hereke ipekli dokuması bulunduran diğer devlet kurumları için de
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gerçekleştirmiştir. Milli Saraylar ile yapılan protokoller kapsamında özgün kumaşlar, tarihi mekânların
orijinal tefrişine kavuşabilmesi için üretilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşk’ün 2007 yılında tamamlanan restorasyonu kapsamında Köşk’ün
tefrişinde kullanılan dokuz farklı desendeki Hereke kumaşı köşkte kullanılan özgün renklerine uygun olarak
yeniden üretilmiş ve Köşk’ün perde ve mobilya tefrişinde kullanılmıştır. Ayrıca, restorasyonu 2007 yılında
tamamlanan İzmit Av Köşkü'nün perde ve mobilya tefrişinde de üç farklı desende Hereke kumaş
kullanılmıştır.
Günümüzde 19. yüzyıl Osmanlı geleneğini yansıtan Hereke İpekli Dokuma Fabrikası kuruluş amacına uygun
olarak Müze Fabrika statüsü ile üretimini sürdürmekte, Milli Saraylar bünyesinde çalışan Tekstil
Koleksiyonu ve Mobilya Koleksiyonu uzmanları tarafından yürütülen uzun soluklu çalışmalar sonucunda
özgün Hereke kumaş desenlerine ulaşılmakta ve kaybolmaya yüz tutmuş bu desenler fabrikada yeniden
üretilerek Saray, köşk ve kasırlarımız orijinal tefrişine uygun hale getirilmektedir. Geçmişten günümüze aynı
mekânda, aynı tezgâhlarda ancak farklı ellerde dokunan Hereke ipekli kumaşlar el emeğinin sabrın ve göz
nurunun ipeğe yansımış en zarif halidir.
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TEKSTİL KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
“Islak Temizlik Uygulaması”
Fatma Banu Çakan1
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım,
Genel Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Özet
Dokuma yoluyla şekillendirilmiş ürünleri yaşamımızın birçok alanında kullanmaktayız. Dokumaları bazen bir
sanat eseri, bazen günlük bir kıyafet ya da insanların veya toplumların duygularını, inançlarını, kişiliklerini ve
karakterlerini ifade etmek için kullandığı bir zanaat ürünü olarak görebilmekteyiz. Bu nedenlerden dolayı; söz
konusu ürünler kültürleri anlamaya çalışan araştırmacılar için önemli veri kaynaklarını meydana getirirler. Ve
yine bu nedenlerden dolayı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmaları gerektiği konusunda bütün dünyada
fikir birliği oluşmuştur.
Dokuma eserlerin korunması ve onarımı alanında Avrupa’da 19. Yüzyıldan itibaren bir uyanış başlamış, daha
çok var olan geleneksel koruma yaklaşımları tekrar yorumlanarak yeni koruma yöntemleri geliştirilmiş ve en
önemlisi de söz konusu koruma prosedürleri kaydedilerek belgelenmiştir. Günümüzde bazı müzelerde etnografik
dokuma eserlere uygulanan depolama ve sergileme yöntemleri ve eserlerin bulunduğu çevresel koşullar uzun
dönemde eserler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.
Dokuma eserlerin, organik malzemelerden yapılandırılmış olmaları, düzenli bakımlarının yapılmasını ve uygun
çevresel koşullarda bulunmasını gerektirmektedir. Eserler ancak bu şekilde var olan tarihsel kanıtlarını ve
dolayısıyla yaşatılması gereken değerlerini muhafaza edebilme şansına sahip olacaklardır. Dokuma eserlerde en
çok karşılaşılan sorunlardan biri eserlerin yapısına işlemiş olan yabancı maddeler ve bunların uzaklaştırılma
yöntemleridir. Eserlere zararı olan yabancı maddeleri (kir, toz, leke, vb.) uzaklaştırma uygulamalarında en
önemli tehlike esere değer katan özellikleri kaybetme riskinin var olmasıdır. Bu nedenle öncelikle, uygulanacak
koruma yönteminin eser için uygun olup olmadığı test edilmelidir. İkinci aşamada ise kullanılacak koruma
onarım malzemelerinin esere uygun olup olmadığı deneysel yöntemlerle ispatlanmalıdır.
Ancak bu değerlendirmeler ışığında uygulama çalışmasına başlanabilir ve uygulamanın her aşaması görsel ve
yazılı olarak kaydedilir. Bu bildiride eski tekstillerin bakım ve onarımına ilişkin uygulama çalışmalarından biri
olan temizleme yöntemlerinde dikkate alınması gereken noktalardan bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Birincil, İkincil, Üçüncül Koruma Uygulamaları

TEXTILE CONSERVATION AND RESTORATION
“WET CLEANING ”
Abstract
Woven objects are in use in many faces of our lives. They appear sometimes as an artefact, sometimes a daily
suit or a dress, or an artisanal object which reflects the sentiments, characters and believes of an indivual or of
a society. Because of these, woven objects may serve as data for those who are willing to understand the related
cultures. And again for these reasons, there is a consensus on the fact that these objects need to be conserved
and conveyed to future generations.
The conservation and preservation attempts started in the 19th century Europe focused on revising and
reinterpreting traditional conservation methods. This then helped in recording the non-written traditional
remedies. In our day, the storage and exhibition methods that are used in some museums do have negative
impacts on the nature of exhibited material.
Due to the fact that the woven materials are made of organic ingredients, they must be kept in proper
environmental conditions and they must be maintained regularly. It is only by this way that the materials can
preserve their identities in the future. One of the primary problems that is encountered in woven objects is the
removal of impurities that penetrated into the original material. While trying to remove these impurities (dust,
stain, etc.) one is risking to lose the original state and the real identity that add value to the object. For this
1
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reason, the conservation method needs to be questioned before it is applied. Secondly, one has to prove
experimentally that the conservation materials are suitable for the woven object.
It is only after these checks are made, that the conservation procedure may be initiated for the object. Each step
in this process is recorded both visually and in written format. The present work is about the points that need to
be taken into consideration while one proceeds with one of the most important parts of any conservation and
preservation study: cleaning the textile.
Keywords: Textile, Preventive conservation, Remedial conservation, Restoration

1. GİRİŞ
Küratörler, eser sahipleri ya da eserleri geçici olarak elinde bulunduran kişilerin eserler adına, bakım
koruma veya onarım ile ilgili endişeleri ve/veya istekleri gündeme geldiği noktada, konservatörler de
eserlerle karşı karşıya gelir. Bu aşamada konservatörün sorumlulukları; eserin taşıdığı tarihsel, sanatsal,
manevi değeri ya da önemi hakkında bilgi sahibi olmak, uygulama çalışmalarına yön verecek bir amaç
konusunda eser sahibi veya sorumlu kurumla görüş birliğine varmak, eser sahibinin beklentilerini sağlayacak
amacın etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebilir olup olmadığının fizibilitesini yapmaktır.

2. ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir esere yapılabilecek müdahaleler; eserin daha fazla bozulmasını önlemek amacıyla alınacak birincil
koruma önlemleri, var olan bozulmaların geri döndürülmesi adına yapılan ikincil koruma veya eserin orijinal
görüntüsünün geri kazandırılması amacıyla yapılan üçüncül koruma uygulamaları olarak sayılabilir. Bir
esere hangi yaklaşımın uygun olacağını o eserin yapım tekniği, yapısal özellikleri gibi teknik özelliklerinin
yanı sıra tarihçesi de belirleyecektir. Bu açıklamalar, bir örnek üzerinden somutlaştırılmaya çalışılırsa: 20
yüzyıl başlarında kullanılmış bir gelinliğe ait üç farklı olasılık olduğunu varsayalım,
1. Olasılıkta, gelinliğin tarihte önem arz eden bir kişiye, örneğin Mevhibe İnönü’ye ait olduğunu
düşünelim. Bu durumda söz konusu gelinlik, salt bir gelinlik değil aynı zamanda tarihsel öneme
sahip bir belgedir ve gelinliğe yönelik müdahalelerin, eserin sahip olduğu belge niteliğindeki
özelliklerin kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu özellikteki eserler için “birincil
koruma önlemleri” alınır.
2. Olasılıkta, gelinlik yapım tekniği ve yapısal özellikleri ile yapıldığı döneme ait az rastlanan
örneklerden biri olabilir. Bu durumda gelinlik dönemini yansıtan kültürel değerler adına
incelenecek, araştırılacak bir malzemedir. Bu nitelikteki eserlerde bozulma sonuçlarını giderici
ve bozulma süreçlerini durdurucu müdahaleler uygun olacaktır. Fakat eser üzerinde yapısal
özelliklerini ve yapım tekniklerini değiştirecek müdahaleler kesinlikle etik olmayacaktır. Çünkü
bu eser artık bu alanda çalışan uzmanlar için “bilimsel veri” olma niteliği kazanmıştır. Bu
özellikteki eserlere “ikincil koruma uygulamaları” önerilir.
3. Olasılıkta, herhangi bir bireyin, büyük annesinden kalan bir gelinliği kendi düğününde giyilecek
hale getirilmesini istediğini düşünelim. Bu noktada konservatör gelinliğin üzerindeki lekeleri
gidermek, eksikleri tamamlamak, kısacası gelinliği orijinal haline döndürme hedefine yönelik
yapılacak her uygulamayı etik kurallar çerçevesinde yerine getirebilir. Fakat müdahalelerde
modern yapım teknikleri yerine eserin yapım tarihine uygun geleneksel yöntemlerin ve
malzemelerin kullanılması tercih edilmelidir. Bu özellikteki esere “üçüncül koruma
uygulamaları” önerilir.
Öncelikle yukarıdaki üç yaklaşımdan hangisinin amaçlandığı konservatör ve eser sahibi veya sorumlu kurum
nezdinde bir netlik kazanmalıdır. Konservatör, seçilen yaklaşımı hedefine yönelik yöntemin uygunluğunu
test ederek, sonuçlarını ve değerlendirmesini eser sahibine veya sorumlu kuruma öneri şeklinde sunar. Bu
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aşamada eserden sorumlu kurum ödeneği ve zaman etkenlerini de dikkate alarak uygulamayı onaylama ya da
onaylamama kararı alır.

3. ISLAK TEMİZLİK UYGULAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tarihi tekstillerde karşılaşılan; vakum temizleme ile uzaklaştırılamamış kir ve toz birikintileri, temasta
bulunduğu malzemelerden veya bulunduğu ortam nedenli asitlenme, bölgesel renk değişimleri, lekeler ve
tortuların giderilmesi amacıyla bütünsel veya bölgesel ıslak temizlik uygulamaları gerekebilmektedir. Bu
durumlardan yapılacak olan ikincil konservasyon uygulamalarından “Islak Temizlik” uygulaması, planlanan
laboratuvar ortam koşulları ve depolama olanakları açısından standartlara uygun olmalıdır. Bu laboratuvarda;
saf ve yumuşak su kaynağı, donanımlı yıkama teknesi, suction table, gücü ayarlanabilir vakum gibi cihazlar
yer almalıdır. Ayrıca nemlendirme, kurutma ve sergileme düzeninin varlığı da uygulama yöntemi sürecinde
ihtiyaç duyulacak önemli ayrıntılardır. Ayrıca sıcaklık, bağıl nem, ışık ve ortamdaki hava kalitesinin sınırlar
arasında olması arzu edilir.
Islak temizlik uygulamasına başlamadan önce esere yapılacak inceleme ve testlerle, lif tipi, üzerindeki baskı
ya da boyanın türü, eserin yapılandırılışı, farklı malzeme kullanılarak yapısına iliştirilen ekler ayrıntıları ile
tespit edilmiş ve belgelenmiş olması beklenir.
Uygulama Öncesi Lif Türlerinin Tanımlanması

Genellikle tekstil konservatörünün karşılaştığı lifler, yün, pamuk, ipek ve keten gibi doğal lif türleridir.
Uygulamalarda kullanılan kimyasalların suya kazandırdığı değerlere bağlı olarak lif türleri birbirlerinden
farklı reaksiyonlar vereceklerdir. Islak temizlik uygulamasında kullanılan suyun kuvvetli alkali olması
durumda protein kaynaklı lifler ya da suyun asidik olması durumunda da selülozik kaynaklı lifler zarar
göreceklerdir.
Karşılaşılan Boya Türleri ve Tanımlama Amaçlı Testler
Tarihi tekstillerde karşılaşılan doğal boyalar ve mordanlar, su ve diğer kimyasallara karşı tepkileri
bilinmelidir. Tekstillerin renklendirilmesinde veya bezenmesinde kullanılmış olan boyaları tanımlama
amacıyla yapılan testler aşağıda sıralanmaktadır.
Asit boyalar için test: Ufak miktarda amonyak ile deterjan denenir, kurutma kağıdı bastırılarak üzerindeki
belirtiler gözlemlenir. Eğer bir renk geçişi söz konusu ise test edilen boyanın asit boya olduğunu
söyleyebiliriz. Hatta amonyak damlası ile nötralizasyon sonucu duruyorsa boyanın bazik boya olduğu daha
da kesin olacaktır.
Bazik boyalar için test: Öncelikle nötr deterjan denendikten sonra asetik asit damlatılır, kurutma kağıdı
üzerindeki akma belirtisi gözlemlenir. Oluşan akma test edilen boyanın bazik boya olduğunun göstergesidir.
Direkt pamuk boyalar için test: Kumaşın ufak bir alanı sabunlu sıcak su veya deterjan solüsyonu ile
doyurulur ve sonra birkaç saniye beyaz kurutma kağıdı ile baskı yapılarak beklenir. Eğer renk geçişi
görülürse bu direkt pamuk boya olabilir. Eğer test bölgesi % 5-10 oranında tuzlu solüsyon ile ıslatılır ve
kurutma kağıdında boya geçişi gözlemlenmez ise test kesinleşmiş olur.
Mordan kullanılmış boyaları test etmek için: Sırasıyla asit, bazik ve direkt gruplar için önerilen testler
uygulanır. Eğer hepsi negatif çıkarsa bu boya muhtemelen mordan boyadır.
Küp (Vat) boyalar için test: Deney için tekstil örneğinin şüpheli görünen bir kısmı seçilir. Rengi bilinmeyen
ufak bir bölge önce nötr deterjanla ıslatılır. Sonra asetik asit damlası damlatılır. Takiben ticari boya tiriz’i
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(dye stripper) (%2 sodyum hidrosülfit) damlatılır. Bu kuvvetli bir indirgeme ajanıdır. Birkaç dakika
gözlemleriz, eğer renkte soluk yeşile, oranja veya sarıya doğru bir solma oluşuyorsa, küp boya olabilir
demektir. Eğer % 1 veya 3 oranında hidrojen peroksit damlası damlatıldığında renk orijinal haline geri
dönüyor veya daha koyu renk özüne dönüşüyorsa nokta test kesinleşmiş demektir. [1]
Koruma Uygulamalarında Kullanılacak olan Suyun Özellikleri;
Islak temizlik uygulamasına uygun bir yıkama teknesinde, püskürtme tekniği sayesinde kontrollü bir
nemlendirme ile başlamak önemlidir. Yıkama teknesi kesinlikle doldurulmaları, yanlardan fazla suyun
akışını sağlayacak kanallar ve ayarlanabilir hafif eğim olmalıdır. İlk nemlendirme ve son çalkalama suyunun
nötr saf su (pH 7) olması eserin korunması açısından önemlidir.
Bazı leke ve bütününü etkilemiş toz kir yağ tabakası gibi kalıntıları uzaklaştırılma amacıyla yıkama sıvısının
pH aralığında hafif asidik veya alkali yapılabilir. Örneğin okside olmuş boyaları ve aynı zamanda yağları ve
hayvansal kaynaklı yapışkanları uzaklaştırma amacıyla yıkama ortamı alkali yapılır. Pas korozyon nişasta ve
yapıştırıcı kalıntılarını uzaklaştırmada ise asidik ortamlı ıslak temizlik uygulamaları iyi sonuç verecektir. [2]

4. SONUÇ
Tarihi tekstillerde yapılacak herhangi bir ıslak temizlik uygulamasından önce eserde, asit boyanın varlığı
tespit edilmiş ise, sıcak alkali sabunlar kullanılmamalıdır. Test sonucu tarihi tekstildeki boya türü bazik
olarak belgelenmiş ise, her türlü asidik malzemelerden kaçınılması gerekecektir. Banyo suyunun da soğuk
olmasına ve çok zayıf amonyak solüsyon kullanılması gerekecektir. Pamuk liflerinin boyanmasında
kullanılan direkt pamuk boyalı örneklerde alkali deterjanlardan ve sabundan sakınmak gerekir. Küp (Vat)
boyaların varlığında ise indirgeme ajanlarından sakınmak gerekecektir.
Islak temizlik uygulamasına başlanmadan önce mevcut boyanın türü tespit edilmelidir. Dolayısıyla,
uygulamada karşılaşılacak “boya akıcılığı” riski ortadan kaldırılmış olur. Ayrıca bahsi geçen testlerin
sonuçları temizleme kimyasalı seçimine de rehberlik edecektir. Öncelikle uygulama yapılacak konservasyon
laboratuvarının olanaklarını incelemeli ve yapılacak uygulamanın takiben seçilen yöntem ve kullanılan
malzemenin görsel ve yazılı olarak kaydedilmesi de çok önemlidir.

5. KAYNAKLAR
[1] Rice, James W. (1963). “The Conservation of Historic Textile Colorants” Textile Museum Journal, sf. 61, 4,
[2] Rice, J. (2011). The wonders of water in wetcleaning. M. Brooks, D. Eastop (Ed.), Changing Views of Textile
Conservation (s. 120-122). Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
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ARKEOLOJİK KAZI ORTAMINDA TEKSTİL
BULUNTULARA UYGULANAN KORUMA
YÖNTEMLERİ
“Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Örnekleri Etüdü”
Hale Çelik Hekim1

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Tezli Yüksek Lisans

Özet
Son dönemlerde arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tekstiller için kazı bölgesinde, Tekstil
Konservasyon uzmanı olmadığı durumlarda bozulmayı engellemek ve zararı önlemek için uygun
koşulların sağlanması ve olası durumlarda ki ilk müdahalenin gerçekleşmesi gündemdedir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun kazı
başkanlığında yürütülen, Sinop ili, Merkez ilçe, Balatlar Kilisesinde 2010 yılında başlatılan arkeolojik
sondaj ve kazı çalışmalarında, çıkarılan arkeolojik tekstiller gerek Prof. Günay Atalayer yürütücülüğünde
2012 yılında başlatılan Sinop Balatlar Tekstilleri projesi kapsamında gerekse Sinop Balatlar Kilisesi
Tekstil Buluntularının Yapısal Özelliklerinin Tespiti ve Koruma Önerileri konulu yüksek lisans tezi
kapsamında incelendi.2 Bu süreçte, yaşanılan sıkıntılar ve farkındalıklarla, kazı alanın da tekstil bulgular
için hazırlıksız olunan durumlarda uygulanacak yönteme dair veriler çıkmıştır. Kazı alanında, çıkarıldığı
an itibariyle tekstil bulgu için uygulanacak ilk müdahaleler; kazı süreci, belgeleme ve toprak altından
çıkarılan malzemenin muhafazası, bilimsel analiz için örneklerin depolanması ve koleksiyonu gibi
konulara önermeler getirildi.
İklimsel değişiklikler, tekstillerin bozulmasını hızlandırabilir. Koruma koşullarını stabilize eden
topraktan çıkarılıp hava ile ilk temasından itibaren gerçekleşebilecek bozulma, tekstilin depo alanındaki
doğal iklimini sürdürmesi gerektiğinin önemli kanıtıdır. Arkeolojik tekstiller, hava ile ilk temasının
ardından yapısal bozulmaya uğrar ve üzerindeki her incelemede hasar alır. Bu yüzden işlem gerektiren
müdahalelerin sayısını azaltmak başlıca önleyici korumadır. Raporlarda kalıcı olabilen yanlış
tanımlamaları önlemek amacıyla bunun tekstil analizlerinde uzman olan kişiler tarafından yürütülmesi
gerektiği de vurgulanmalıdır.
Özenli bir önleyici koruma, yeterli belgeleme ve iyi depolama prosedürleri alanında uzman kişilerin
yapacağı gelecek yorumlamalar için tekstillerin korunmasında en fazla önemi taşımaktadır. Çalışmanın
sonuçları ile Sinop balatlar tekstillerinin ortaya koyduğu saptamalar kazı alanlarında karşılaşılabilecek
arkeolojik tekstiller için temel rehber bilgiler ortaya koymayı hedeflemektedir. Bildiri bu somut önerileri
kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Arkeoloji, Konservasyon, Restorasyon

Hale Çelik Hekim; Tel: 00 90 536 451 7607 E-mail: haleecelikk@gmail.com
Bakanlar kurulunun 07/06/2010 tarih ve 2010 / 581 sayılı kararı ile 3386 kanun ile değişik, 2863 sayılı ‘Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma’ kanununun 6. Ve 23. maddelerinde belirtilen ‘Taşınır Taşınmaz Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını’ meydana çıkarma izni kapsamında 2010 tarihinden bu yana devam etmektedir.
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THE CONSERVATION TECHNIQUES APPLIED TO
TEXTILE FINDINGS IN ARCHEOLOGICAL
EXCAVATION AREAS
“Sinop Balatlar Church Excavation Textile Samples Survey”
Hale Çelik Hekim

Istanbul University, The Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage
Master’s Thesis

Abstract
For the textiles that are uncovered in the archeological excavation works recently, to hinder deterioration
and to prevent any damage when there is not any textile conservation expert, proper conditions and first
responder in case of contingency are the matters in question.
Under the presidency of Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, academic member of Mimar Sinan Fine Arts
University, in the Balatlar Church, Central District/Sinop where archeological drilling and excavation
works were started in 2010, the archeological textiles which are uncovered are examined in the scope of
Sinop Balatlar Textiles Project which started in 2012 led by Prof. Dr. Günay Atalayer and in the scope of
“The Identification of Structural Features of Sinop Balatlar Church Textile Finds and Conservation
Suggestions” themed master thesis.3 In this process, with the problems and awareness experienced, there
is data revealed for the application method for the unprepared situations of the textiles in the excavation
area. Suggestions are made for such topics as the application of the first responder of the textile finds
from the moment they are uncovered, the excavation process, documentation, the conservation of
material uncovered from the soil, the storage and collection of scientific analysis.
Climatic changes may fasten the deterioration of the textiles. While removing the soil which is stabilizing
the conservation conditions, the deterioration may happen from the first contact with air and this is an
important proof for the textile to be kept in its natural climate in the storage. Archeological textiles suffer
structural damage with the first air contact and are damaged every time it is examined. Therefore this is
the first conservation that should be applied to decrease the number of first responder works. It should be
underlined that the reports should be written by experts to prevent false definitions which remain in the
reports in textile analysis.
An attentive preventive conservation, enough documentation and proper storage procedures carry the
greatest importance in conservation of the textiles for future comments by the experts in this field. The
results of the study and the determinations revealed by the textiles of Sinop Balatlar aim to provide basic
data for the archeological textiles found in the excavation areas. This assertion includes these concrete
suggestions.
Key Words: Textile, Archaeology, Conservation, Restoration

The 2010/581 numbered and 07/06/2010 dated decision of the Council of Ministers is different from 3386
numbered law, In the law that is numbered 2863 ‘The Conservation of Cultural and Natural Heritage’ the 6th and
23th item indicates the permission for uncovering the ‘Movable and Immovable Cultural and Natural Heritage’ that
continues from 2010 till today.
3
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1. GİRİŞ
Her alanda çevremizi saran tekstiller, hem işlevsel hem de sembolik olmak üzere birçok amaca hizmet
ederek kültürümüzün temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Tarihi tekstiller, bu bağlamda çeşitli
grupların tarihleriyle ilgili bilgileri destekleyici bir belge niteliği taşıdığından dolayı ayrı bir öneme
sahiptir.
Arkeolojinin temel soruları, tarihi tekstile yöneltildiğinde, kökenler ile yani tekstillerin ne zaman ve
nerede üretildiği, ne için kullanıldıkları, nasıl göründükleri, yapımları için hangi araçlara ihtiyaç
duyulduğu, kullanılan biçim, süsleme ve teknolojinin nasıl geliştirildiği ile ilgilidir. Ayrıntılardan oluşan
bu bilgi yığını, ilgili bilim alanlarının uzmanları tarafından değerlendirilerek, kullanılabilir bilgiye
dönüşür. Dolayısıyla tekstillerin korunması, titiz bir geri kazanım, yeterli belgeleme ve iyi depolama
işlemleri, yönelen soruların cevabının aranmasında ve uzmanların yapacağı gelecek yorumlamalar için
ciddi önem taşımaktadır. [1]
Tarihi tekstiller, sadece arkeologlar ve müzecilerin değil tekstilciler, korumacılar ve diğer ortak bilim
alanların katkılarıyla ve tekstillerin korunmasında, arşivlenmesinde farklı açılardan değerlendirmeler
sunabileceğinin farkındalığı ile Sinop Balatlar Kilisesi kazısı tekstil örnekleri, disiplinler arası bir anlayış
ile incelenmiştir. Bu örneklerden çıkışla kazanılmış olan yaklaşımlar irdelenerek kazı alanında
karşılaşılabilecek tekstillerin korunma durumunun tanımlanması ve çok hassas bulguların nasıl ele
alınması gerektiği konusunda ortaya bazı veriler çıkmıştır.
Çalışmaya konu olan buluntular, Sinop ilinde Balatlar Kilisesi olarak tanınan yapı topluluğuna aittir. Yapı
inşa edildiği Geç Roma döneminden 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen dönemde tıpkı bir höyük gibi
devamlı olarak farklı işlevler verilerek sürekli yerleşim görmüş ve birbiriyle bağlantılı haç planlı iki büyük
mekan ile dikdörtgen planlı çok büyük bir salon kalabilmiştir. 2010 yılında Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun
başkanlığında başlanılan kazı çalışmalarında, yüzeyin 50 cm altına inildiğinde Geç Osmanlı dönemine
tarihlenen Hristiyan mezarlığı ortaya çıkmıştır. Prof. Günay Atalayer yürütücülüğünde 2012 yılında
başlatılan Sinop Balatlar Tekstilleri projesi adı altında projelendirilmiş ve günümüzde halen
incelemelerine devam edilen tekstiller, Hıristiyan geleneğine uygun olarak giysi ve mezar hediyesi ile
gömülen kilisenin din adamlarına aittir. [2, 3]

2. ARKEOLOJİK KAZI ALANINDA TEKSTİL
Döneminin tekstil teknolojisini ve tasarım özelliklerini içinde barındıran tekstiller, sosyal yapıya dair
birincil izler taşıyarak günümüzde tarihi belge olarak yer bulur. Dolayısıyla ilk keşfedildikleri anda ani
mikro iklim değişiklikleri sebebiyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan arkeolojik tekstiller, saygılı ve
itinalı bir yaklaşım isterler.
Çatalhöyük örneğinde ki gibi kültürel toplumun ayrılmaz bir parçası olan ve Sinop balatlar örneğinde ki
gibide büyük miktarlarda bulunan tekstiller, tek ve küçük parçalı da olabilir. Geçmişinde günümüz kadar
çeşitlilik içerdiği ve doğru yöntemlerle bu çeşitliliğin öğrenilebilmesi için her türlü ayrıntının kapsamlı
olarak ele alınmasının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, her durum ayrı bir
değerlendirme gerektirir.
Tarihi tekstiller, organik yapıları gereği ilelebet bütünlüklerini koruyamazlar. Bu nedenle bulunduğu
alanda, her bir parçanın tam yerini kazı planında ve bölümlerde gösteren fotoğraf ve çizimlerle birlikte
belgelendirmek, bulunduğu alan ve koşullar göz önünde bulundurularak arkeolojik kazı alanında
gerçekleştirilecek olan koruma yöntemi gelecek araştırmalar için çok önemlidir. Tüm tekstilin, onu saran
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ana yapıyla birlikte kaldırılması, tekstilin tam konumu korunduğunda; katları, dikişleri, düğme delikleri ve
diğer detaylar gibi özelliklerini belirlemek daha kolay olacaktır. [4]

2.1. Arkeolojik Tekstil Buluntuların Ortam Koşulları
-

Aşırı kuru ortamlardan alınan tekstiller, mümkün olduğunca etrafındaki toprakla birlikte
kaldırılmalıdır. Bazı durumlarda, hassas olan tekstili destekleyen toprak veya kumu bir bütün olarak
kaldırmak için bunlar yapıştırıcı emdirilerek birleştirilebilir. Yapıştırıcı stabil ve uzun vadede
çözümlenebilir olmalıdır. Tekstile uygun olan bir pH değerine sahip olması da göz önünde
bulundurulmalıdır. [Resim-1]

-

Donmuş tekstiller, donmuş kalıbıyla birlikte kaldırılmalıdır ve laboratuvarda işleme sokulana kadar
donmuş olarak kalmalıdır. İhtiyaç durumunda bulunduğu yerinde karbondioksit buzu kullanılarak da
dondurulabilir.[Resim-2]

Resim-1: Keten kumaş parçası,
Nahal Hemar, İsrail, M.Ö. 6500

Resim-2: Eriyen kar altında bulunan yün tunik,
Norveç Dağları, M.Ö. 4000

-

Suya doygun ortamlarda, ıslak ve kirli tekstiller kolayca fark edilmeyebilir. Islak tekstiller mümkün
olan yerlerde tortu blokları içinden bloklar halinde kaldırılmalıdır ve ıslak tutulmalıdır. Küçük tortu
blokları, tabanına bir katman ETHA köpüğü gibi polietilen köpüğüyle birlikte dikkatlice plastik
kutulara koyulabilir, kaymaya karşı sabitlenebilir ve köpüğü nemli tutarak ıslak tutulabilir. [Resim-3]

-

Metal nesnelerle temas halinde olan tekstiller, sıklıkla aşınmaya maruz kalır. Alandaki tekstil ve metal
bulgular asla birbirlerinden ayırmaya çalışılmamalıdır. Etrafındaki toprak (kiri, tozu) dikkatlice
incelenmelidir çünkü tekstilin orijinal yeri hakkında delil sunabilir ve tekstille ilgili bilgi sağlayabilir.
Yapıların ilişkisi belgelenmeli ve tekstil, etrafındaki toprak ve metal bulgu ile birlikte kaldırılmalıdır.
[Resim-4]

-

Karbonlaşmış tekstiller, çok kırılgandırlar ve dikkatli dokunulmadığı takdirde sayısız parçalara
bölünebilirler. İyi bir destekle kaldırılmalı ve etrafındaki topraktan ayırmaya çalışılmamalıdır. [Resim5]

-

Tekstiller insan kalıntıları üzerinde, hem ıslak hem de kuru alanlarda bulunabilir. Oldukça çorak
mezar alanlarında insan artıkları eklem yerlerinden genellikle ayrılır ve bütün olarak
kaldırılamayabilir, bu da tekstillerin ayrı ayrı çalışılmasını gerektirir. Tekstil bulguya yapışık olan
iskelete ait parçalar incelenmelidir ve tekstil uzmanı ile konservatör için kaydedilmelidir.
[Resim-6]
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Resim-3: Bataklık buluntusu olan Huldremose’lu kadın,
Ramten-Yutland, Danimarka, Demir Çağ, M.Ö.2000

Resim-5:Sinop Balatlar Kilisesi kazısı,
Sinop, Türkiye, Geç Osmanlı Dönemi, M.S. 1800

Resim-4: Sinop Balatlar Kilisesi kazısı, Sinop,
Türkiye, Geç Osmanlı Dönemi, M.S.1800

Resim-6: Sinop Balatlar Kilisesi kazısı, Sinop,
Türkiye, Geç Osmanlı Dönemi, M.S. 1800

2.2. Kazı Alanından Tekstillerin Taşınması
Toprak altı bulgusu olan tekstilin, bulunduğu ortamından gerek alanda oluşturulan kazı laboratuvarına
taşınmasında gerekse detaylı incelemelerin gerçekleşeceği donanımlı bir laboratuvara aktarılmasında
geçici olarak taşınması için oluşturulması gereken düzenek, bulgunun uğrayacağı hasarı engellemek için
önemlidir. Özellikle kuru ve kırılgan numunelerin ulaşım esnasında zarar görmemeleri ve hareket
etmelerini engellemek amacıyla asitsiz kâğıt ile duruş pozisyonlarına uygun desteklenmesi ve sert kutulara
yerleştirilerek taşınması önerilmektedir.
Tez kapsamında Sinop Balatlar Kilisesi tekstillerinde yapılan ön çalışmalar sırasında, bulgular
bulundukları plastik kutuları içerisinde sert mukavva ile hareketleri sınırlandırılmış ve plastik kutu ile
teması kesilmiştir. Asitsiz kağıt ile bulgular kaldırılabilir kılınmış ve mukavva ile de arasında
gerçekleşebilecek temasın önüne geçilmiştir. Yapılan araştırmalar ve uygulamalı bu yaklaşım ile şekil-1
de bulunan geçici düzenek örneği çıkmıştır.
Bazı iklimlerde böcekler tahta depo kutularını, raflarını, asitsiz kâğıtları ve karton kutuları bozacaklardır.
Böyle durumlarda böcekleri yıldıran şey tekstilleri asitsiz kâğıtlar yerine, bulgu ile etkileşime girmeyecek
materyal ile sarmaktır. Bulgunun boyutuna uygun oluşturulan materyalin yuvasındaki destek görevi gören
asitsiz kağıt, kutudan kaldırmayı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak içindir. Aynı zamanda sonraki analiz ve
yorumlamalarda tekstilin hasar almasının önüne geçmektedir.[4]
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Şekil-1: Arkeolojik tekstil bulgunun taşınması için geçici düzenek örneği

2.3. Belgeleme
Kazı alanında organik eser olan tekstil bulgu için hızlı belgeleme çok önemlidir. Birçok arkeolojik tekstil,
bulunduğu anda iyi durumda görünür ancak hızlıca bozulur. Eğer kazı ile tam belgeleme arasında bir
zaman aralığı varsa önemli detaylar kaybolabilir. Tekstilin asıl büyüklüğü, kumaşın ve ipliklerin teknik
analizi, dikiş teknikleri, boya ve renk, görsel bozulmanın betimlenmesi, cm sıklık ölçümleri, iplik çekme
derecesi gibi fiziksel görüntünün yani sıra tasarım ve giysi formunun da detaylı belgelenmesi zaman alan
bir süreçtir.

2.3.1. Görsel Belgeleme
Toprak altı bulgusu olan tekstilin, yapısı gereği gerçekleşecek hızlı bozulma göz önünde tutulduğunda
bilgisini hızlıca toplayabilmek ciddi önem arz etmektedir. Arkeolojik kazı sırasında, özellikle toprak
altından çıkarılan nesnelere daha sonradan ulaşmak zor ve daha sonraki analizleri nesneye gerek kalmadan
herhangi bir zamanda yapılabilmek için el çiziminin yanı sıra fotoğraf ile detaylı ve farklı açılardan
belgeleme yapmak da tercih edilebilir bir durumdur. Araştırma sırasında detaylı belgeleme; sonraki görsel
görüntünün karşılaştırmasına olanak sağladığı gibi teknik analizlerin bazılarının ilerleyen zamanda
yapılmasına da imkan tanır.

Resim-7: Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Buluntusu,
IV. Mezar, II. Nolu kutu, manşet örneğinin ön ve arka çekimleri
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2.3.2. Fiziksel, Kimyasal ve Biyokimyasal Analizlerle Belgeleme
Kazı sonrası toprak altı bulgusu tekstillerin envanter kaydı için oluşturulan belgeleme mümkün olduğunca
aşağıda belirtilen maddeleri içermelidir. Kazı alanında yapılacak analizlerde, kalıcı olabilen yanlış
tanımlamaları önlemek amacıyla bunun tekstil analizlerinde uzman olan kişiler tarafından yürütülmesi
gerektiği de yadsınamaz bir gerçektir. Öteki türlü kumaş ve iplik yapılarına dair sadece temel tanımlayıcı
detaylar kaydedilebilir.
-

Tanım (tam/bütün, parça, giyim, kefen, çanta, vb.)
İpliklerin durumu (tam, bozulma aşamasında, bozulmuş, karbonlaşmış)
Boyutlar (bütün parçaların maksimum uzunluk ve genişliği. Katlanmış veya buruşmuşsa
düzeltmeden ölçün ve durumu kaydedin)
Şimdiki rengi (hem yatay hem de dikey iplikler için)
Dikey ve yatay ipliğinin iplik tipi(‘muhtemelen’ yün, keten, pamuk vb.) Kesin iplik tanımlamaları
ancak yüksek büyütme oranı olan mikroskoplar tarafından yapılabilir.
Cm başına iplik sayısı (hem dikey hem de yatay yönlerinde)
Büküm. Örneğin; ipliklerin büküm yönü (S, Z, veya I)
İpliklerin büküm açısı (gevşek, orta, sıkı)
Katlı ipliğin tanımı (kat sayısı, karşıt ipliklerin burgu yönü)
İpliklerin çapı
Doku tekniği(Bezayağı, dimi, dar dokuma vb.)
Hatalar (üretim sırasındaki düzensizlikler. Ör çift/ çok katlı iplikler)
Çapraz özellikler (başlangıç/bitiş köşesi, kumaş kenarı, dikiş yeri, püskül, onarma)[4]

Resim-8: Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Buluntusu,
IV. Mezar, II. Nolu kutu, Manşet örneği kesitinin ön ve arka çekimleri

Resim-9: Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Buluntusu,
IV. Mezar, II. Nolu kutu, Manşet örneği kesitinin detay digital belgelemesi

Bu başlıklar altında incelemesi gerçekleştirilen oldukça zayıf fiziksel ve kimyasal koşullarda olan IV.
Mezar 2. Nolu kutuda bulunan din adamı gömüsünün giysi tamamlayıcısı olan manşet örneğinde 3’ den
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fazla kumaş çeşidi olduğu gözlenmiştir. Kesit olarak incelemeye alınan metal işlemeli parça; 12x10
ebadında merkez motifi hac olan kompozisyonun çevresinde bulunan tanımlanması güç olan çeşitli
desenlerden biri olan yaprak işlemeli kısımdır. İşlemenin bulunduğu kumaş ile bezayağı astar kumaşın
birleşiminde işleme deseni hareketini gösteren el dikişi mevcuttur. Kumaş birleşim noktaları makine dikişi
gibi olduğu görülmüştür. İşleminin yapıldığı üst zemin kumaş; cm sıklığı alınamayacak kadar bozulma
yaşamış ve örgüsünün kadife olduğu gözlenmiştir. İşlemeli kumaşın altında bulunan ve işlemelerin el
dikişi ile geçildiği astar; 25x25 bezayağı dokuma olduğu tespit edilmiştir.
İplik örneklerinin alınmasından önce tekstilin, üç boyutlu mikroskopla incelemesi gerçekleştirilmiştir.
Mümkün olduğunca hasar görmemiş örnekler, fiziksel analiz sürecinde ilgili bilim alanları tarafından
yapılacak olan çalışmalar için ayrılmıştır. Örneklerin alındığı alanlar belgelenmiş, yanıltıcı sonuçlarla
karşılaşmamak için gevşek iplikler veya elyafın, analiz için seçilmemesine dikkat edilmiştir. Analiz için
numunelik ipliklerin çekilmesi yerine, kesilerek alınmıştır.
-

-

GC / MS; Mikroskopla morfolojik inceleme, gaz yayın çözümü / kütle izge ölçümü aracılığıyla
kimyasal analiz
FTIR, Cenazelerdeki örtülerde kullanılan reçine, yağ, balsamın belirlenmesi için kızılötesi mikro
spektroskopi içermektedir
SEM / EDX; Tarayıcı elektron mikroskobu / enerji dağınımlı x ışınları görünge gözlemi kullanarak
element analizi, mevcut olan elementlerin bilgisini ve pigmentlerde, mordanlar da, tuzlarda ve
hayvansal ipliklerdeki proteinlerde bulunan elementlerin izafi miktarı hakkında bilgi verir.
AMS; Katalizör kütle görünge gözlemi aracılığıyla radyoaktif karbon izotopu kökenini vermeden
bozulmuş içerik ya da tekstiller için kesin tarihler verir ve DNA dizileme mikroskobik tekniklerin işe
yaramadığı durumlarda bitkisel ve hayvansal iplikleri belirler.

Resim-10: Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı Tekstil Buluntusu,
IV. Mezar, II. Nolu kutu, Manşet örneği kesitinin mikroskop çekimleri

2.3.3. Arkeolojik Tekstillerin Depolanması
Arkeolojik tekstilin depolanması için doğru çevresel durumlar, tekstilin bulunduğu toprak altı koşullarına
göre değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak Sinop Balatlar Kilisesi tekstilleri muhafaza edildikleri kutularda
sert mukavva ve asitsiz ile kendilerine uygun destek pozisyonunda düzenlemeleri yapıldıktan sonra silika
jeli kullanılarak mikro iklim oluşturulmuştur. Böylece depolama ve gelecek incelemeler için de
kullanılabilir kılınmıştır.
Arkeolojik tekstilleri, tozdan korumak için destekleyici, sabit, eskimeyen depolama düzeneklerine
yerleştirilebilirler. Destekler hareket ettirilebilecek büyüklükte olmalı, objeye dokunmadan yeteri kadar
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yakınlıkta olmasına imkân tanıyabilmeli ve en ideali de mikroskobun altına objeye temas etmeden
yerleşmesini mümkün kılmalıdır. [3]

3. SONUÇ
Bildirinin etüt konusu olan, Sinop balatlar kilisesi kazısında toprak altı bulgusu olarak ele geçirilen
tekstiller, ciddi bozulma yaşamış olduğu gözle görülür düzeydedir. Yüzeye çıkarıldıkları günden bugüne
gelebilmeleri, dikkatli bir koruma sürecinden çok tekstil bulgunun kendi dayanımı ile ilişkilendirilebilir.
Yüksek lisans tezi kapsamında, kayıt altına alma süreci ile kazı arasında geçen zaman farkının yarattığı
olumsuzluklar yapılan analizlere de birebir yansımıştır. Bu durum kazı ortamında bulunan tekstillerin
korunma yönteminin önemini bir kez daha göz önüne çıkarmıştır.
Arkeolojik kazı alanından çıkarılan tekstil için bu temel bilgileri derlerken karşılaşabilecek geniş çaptaki
çeşitli durumların hepsine değinmek mümkün değildir. Öncelikli koruma; tarihi belge niteliği olan
tekstiller de bilgiyi geleceğe taşımaktır. Tekstil bulgunun sunduğu bilgileri korumak; geçmişi aydınlattığı
gibi günümüz tekstil sektörüne de yeni fikirler ve bilgiler kazandıracağı ve doğrudan kullanılabilir bilgiye
dönüştürülebileceği açıktır. Anadolu’ da ki tekstil geleneğinin yaşatılmasının bir önemli parçası da
arkeolojik kazı buluntusu olan tekstiller olduğunun altını çizmek abartı olmayacaktır.
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TEZGÂHLARDAN SEFERLERE OSMANLI ÇADIR BEZLERİ
Cemile Tuna1

Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul

Abstract
Turkic communities, throughout their semi-settled life in Inner and Central Asia and Anatolia,
traditionally have lived in tents made of a rich variety of hand wowen fabrics. Tents have served Turks as
indespensable housing for daily life, for splendent ceremonies, for reverent prayers and during macabre
wars.
While the dynamic Ottoman military forces were rushing from long and tiresome incursions to incursions
aiming to found a “World Empire”, the primary home, palace or military headquarters of Turks, away
from home, have been the tent cities.
Military camps compromising tents for the Sultan (Otağ-ı Humayun) and tents for the viziers and for the
soldiers of all ranks have been designed to simulate the settlement plan of Topkapi palace and conveyed
the power of the Ottoman Empire to new lands.
Tent tradition has influenced the political and cultural life of the Ottoman Empire as well. As can be seen
in the numerous miniatures depicted by the artists of the time, tents have been erected for oath of
allegiance (bay’ah) ceremonies, royal weddings and circumcision feasts as well as for funerals of the
Sultans.
Rich variety of textiles used in Ottoman tents which are in the collections of Turkish and European
museums are identified, characterized and well documented. We must admit that with the quality and
variety of textiles we have today we fall short far behind their rich quality and variety. In the archived
documents, numerous textiles used in the tents are classified and named with regard to their region of
production, materials and colours such as red Diyarbakır kirpas, kirpas-ı badban, Denizli bogasi, red
Mosul fabric, blue Anatolian kirpas, to name a few.
In this paper, use of various textiles in tent architecture from Sultans’ tents (Otağ-ı Hümayun) and zokaks
to service tents and canopies; structure, color and dyestuff analyses of selected samples from cotton,
linen and hemp tent textiles will be scrutinised.

Key worlds : Tent architecture, tent skirts, local tent textiles

GİRİŞ
Türklerin Orta Asya’nın doğusundan başlayan yolculukları tüm Avrasya’yı kat ederek Anadolu’ya
ulaşmıştır. Türk-Moğol mirası, İslam mirası ve Anadolu mirası üzerine inşa edilen Osmanlı Devleti fetih
yolculuğunu sadece Avrupa ile sınırlamamış güzergâhını dünyanın değişik bölgelerine yönelterek
İmparatorluk sınırlarını genişletmiştir.
Türkler göç yollarında, yarı yerleşik ve yerleşik düzene geçtikleri yüzyıllar boyunca ana malzemesi kumaş
olan çadırlarda yaşamışlardır. ”Çadır Türk hükümdarının sarayı, halkın da evi olmuştur. Arazi üzerinde
yüzlercesi, binlercesi bir araya getirilerek çeşitli büyüklükte çadır şehirler kurulmuştur”. [1]
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“Türk mimarisi de birçok unsurunu çadırdan almıştır. Ünlü arkeolog J. Strzygowski Şark’taki kubbelerin,
yuvarlak ve konik kümbetlerin, frizlerin ve daha birçok mimari ve süsleme unsurlarının Orta Asya Türk
çadırından geldiğini öne sürmüştür.” [2]

OSMANLI ÇADIR GELENEĞİ
Osmanlı Sultanları, Oğuz Türklerinin atası Oğuz Han’ın 1660 yılında Ebulgazi Bahadır Han tarafından
yazılan Şecere-i Terakime adlı destanında yer alan sözleriyle; “Beli bu dünya ribata (kervansaraya) benzer,
âdemoğulları ise kervana benzer. Biri göçer, biri konar.” [3] tanımlamasına uygun olarak yaşamlarını seferler
ve savaşlarla hareket halinde geçirmişler; Oğuz Han’ın bilgece söylemindeki gibi Osmanlı Devleti’nin uzun
ve yorucu fetihlerinde kervan benzeri ordularıyla Orta Asya bozkırlarındaki atalarından miras kervansaray
benzeri “Çadırlı Ordugâh”’larda konaklamışlardır.
Göktürk yazıtlarında ve sonraki çağlarda bu çadırlar topluluğu “Ordu” olarak adlandırılmıştır. Bir “Ordu”
içinde hükümdarın ailesi, devletin ileri gelenleri ve muhafız birliğinin çadırları bulunmaktaydı. Ancak
hükümdar çadırı “Ordu”’nun sembolü idi. Hükümdar çadırları genelde “otağ” olarak adlandırılmaktaydı. [4]
Osmanlı kaynaklarında, bir veya birden fazla direkli, bezden yapılmış çadır için, Farsça “hayme” sözcüğü
sık sık kullanılmıştır. [5]
Çadırların taşınması, kurulması ve korunması için kurulan teşkilat Mehteran-ı Hayme (Hayme Mehterleri)
cemaati olarak isimlendirilmiştir ve Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Hayme Mehterleri otağ-ı
hümayunlar ve saray çadırlarının dikimi, döşeme ve süsleme malzemelerinin temini, seferler sırasında
nakliyesi, onarımı ve mehterhane-i mühimmat ambarı ve hassa mühimmat ambarlarını korumakla
görevlendirilmişti.
Çadırlar Osmanlının saray dışındaki taşınabilir hanesi, sarayı ve saltanat mevkii olmuştur. Çadırlar seferlerde
ordugâh, biat törenlerinde, düğün şenliklerinde, sünnet merasimlerinde Şekil 1-2’de görüldüğü gibi) Ok
Meydanında veya padişah cenazelerinin esas türbelerine nakline kadar geçen sürede naaşın geçici türbe
olarak kullanılmıştır.

Şekil 1: Ok Meydanı’nın Genel Görünümü

Şekil 2: Tersane Bölüğü’nün Gösterisi
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Osmanlı devletinde Sultanların kullandığı büyük, süslü etekli çadırlar: “Otağ-ı Hümayun”, “Çetr-i Hümayun
veya renginden dolayı “kızıl çadır” olarak tanımlanmıştır. Otağ-ı hümayunlar ve vezirlerin kullandığı “Otağı Asafi”’ler imparatorluğun saray dışındaki kudret ve görkemini yansıtan haşmetli mekânlar olmuştur.
Çadır kompleksinin savaş meydanları ve tören alanlarına kurulumunda Topkapı Sarayının mimari planı ve
idari yapısı esas alınmıştır. “Lamartin, otağ-ı hümayunla Topkapı Sarayı arasındaki yakınlığa bir başka
yönden bakmıştır: Topkapı Sarayı’nı çadıra, daha doğrusu otağ-ı hümayuna benzetmiş ve yaldızlı bir çadır
olduğunu belirtmiştir”. [6]
Seferler esnasında ”Otağ-ı Hümayun ve padişaha ait diğer çadırlar kurulurken konaklama noktası olarak
güzel manzaralı ve bol ağaçlı yerler seçilir, strateji bakımından da arkalarının dağlık bir araziye dönük
olmasına dikkat edilirdi. [7]
“Osmanlı padişahlarının otağ-ı hümayun denen sefer çadırı eski Türk geleneğindeki “kızıl otağ”ın en
gelişmiş örneğiydi. Bu çadırları otağ-ı geranlar (çadır ustaları) hazırlar, hayme-duzanlar diker, nakş-ı
duzanlar süslerdi”. [8]
Çadır kompleksinde yer alan otağ-ı hümayun ve her türlü hizmetin verildiği enderun, hazine, erzak, mutfak,
hamam hela, ahır gibi farklı “çerge”lerin çevresi çadır bezinden zokak veya sokak adı verilen ve sur
duvarlarını andıran bir çeşit kumaş (tekstil) duvarla çevrilerek ordugâhın güvenlik ve gizliliği sağlanırdı.

OSMANLI ÇADIR TEKSTİLLERİ
Müze koleksiyonlarında yer alan “çadırların hemen hepsi iki kat kumaştan yapılmıştır. Geniş bilgi veren
kaynaklar da çadırları tanıtırken dışı ve içi diye belirtmeyi ihmal etmemişlerdir. Dış ve iç kumaşlar bazen
aynı cins olsa da, bazı kumaşlar dışta hiç kullanılmamış, sadece iç kumaşı olmuştur.” [9]
“Yapımları tamamen dokuma malzeme ile gerçekleştirilen ve bazı kısımlarında deriyle keçeye yer verilen
çadırlarda pamuklu, yünlü ve ipekli kumaş türleri kullanılmıştır. Genelde en yaygın kumaş türü pamukludur.
Gerek dayanıklılığı, gerekse sıcağa ve soğuğa karşı koruyuculuğu açısından pamuklu kumaşlar tercih
edilmiş, su geçirme problemi ise özel bir dokuma tekniğiyle çözümlenmiştir. Daha çok küçük Ege
adalarındaki tezgâhlarda ve Soma’da dokunan “kirpas” adlı bir cins pamuklu kumaşın kalın cinsi çadır bezi
olarak kullanılmıştır.” [10]
Günümüze gelen veya izleri arşiv belgelerinde kalan çadır örneklerinde “kullanılan kumaşlarla ilgili bilgi,
bulunan belgelerde karşımıza çok zengin bir liste çıkmaktadır. Günümüze gelmiş çadırları inceleyerek bizim
verebildiğimiz kumaş isimlerinin oluşturduğu liste ise bunun karşısında pek fakir kalmaktadır. Kırmızı bezin
çeşitlerini anlayamıyor, sadece kırmızı bogasi, kirpaslara sadece jengari kirpas, beyaz kirpas deyip
geçiyoruz.” [11]
Çadırların yapısındaki malzeme, desen ve renk zenginliği Türkler’in dokuma ustalığı, Anadolu’nun tarih
öncesine dayanan dokuma geleneği, Osmanlı İmparatorluğu’nun kıtalar arası kültürlerden beslenen estetik
sentezi ile harmanlanmıştır. Osmanlı devleti dini ve ticari ağları sayesinde fethettiği topraklarda üretilen veya
komşularından satın aldığı kumaş çeşitlerini çadırlar üzerinde sergilemiştir.
Kumaşlar dokundukları ülke ve şehir adlarıyla, dokuma, baskı ve işleme (nakış) tekniklerine göre veya renk
özelliklerine göre isimlendirilmiştir.
“1772 tarihli Mehterhane yoklama defterinde tek tek kayda geçirilen çadırlarda adı geçen kumaş isimleri bir
dönemin tam bir kesitini verir. Genel anlamda çadır dersek:
Dışta: Jengârȋ, beyaz, beyaz çuka, çuka, kırmızı çuka, beyaz kutni, beyaz kirpas, mavi kirpas,
saye, saye çuka, al saye, saye çuka, beyaz küpköyü (kirpası), Londra çuka, mavi bogasi, kırmızı
bogasi, gezi atlas, daranȋ.
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İçte: Fıstıkȋ atlas, kırmızı bogasi, mavi Halepkȃrȋ, beyaz bogasi, kırmızı Diyarbekir, güvez atlas,
mavi kirpas, çiçekli sûzenȋ, şal, çiçekli Acem, mütella çiçekli Acem dibası, çiçekli yemeni,
sakızkârȋ şal,çubuklu atlas, taraklı atlas, mavi Anadolu, mavi bogasi, basma çuka, kırmızı çuka,
basma şayak, sarı merre, mütella çubuklu Şamkârȋ, beyaz kutni, kırmızı muşamba, kırmızı
Diyarbekir, kırmızı Diyarbekir bezi, çiçekli kadife, taraklı kutni, kahverengi çuka, şeritli basma,
çit yemeni, çubuklu basma, kırmızı merre,t araklı Hamakârȋ, Banaluka, elvan hatayȋ, sakızkârȋ,
basma çuka, hatayȋ, tellü hatayȋ, şayak, beyaz bugasi, mai bugasi, çit, çiçekli Acemkârȋ,
laciverdi ve mai daranȋ, beyaz daranȋ ,” [12]
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden seçilen tek bir örnek belge bile çadırlarda kullanılan kumaşların zengin
dünyası hakkında fikir verebilmektedir. Örnekleri müze koleksiyonlarında, isimleri Osmanlı arşiv
belgelerinde kalan kumaşlar içinde en yaygın olanı çadırların dış yüzünde, çadır eteklerinde ve zokaklarda
kullanılan “kirpas” kumaşı olmuştur.
Fars’ça Kirbâs kökenli kirpas pamuk keten veya kenevir ipliğinden dokunan bir tür kaba kumaştır.
“Hayme-i jengari”, yani çadır jengarisi, bazen beyaz, mavi, kırmızı, nohudi ve jengari gibi rengiyle, bazen
Anadolu, Diyarbakır gibi yapıldıkları yerle anılan “kirpas” çadırın ana kumaşıdır. Kirpasın çeşitli renkleri
1772 tarihli bir belgede sadrazam için yaptırılan dışı sarı, içi kırmızı nakışlı ve çifte pervazlı çadırla ilgili
masraf defterinde adeta bir liste halindedir: Kirpas jengari, kirpas beyaz, kirpas mai, kirpas sarı, kirpas mor,
kirpas fıstıki. [13]
Kirpas kumaşları zengin renk çeşitleriyle çadır dekorasyonunda önemli bir süsleme tekniği olan aplikelerde
de kullanılmıştır. Şekil 3-4’

Şekil 3: İki direkli sayebanlı germe çadır.

Şekil 4: Kıvırma oturtma işleme.

Osmanlı Saray arşiv belgelerinde adı geçen Amerikan bezi veya kaput benzini andıran pamuklu bir bez olan,
İç ve dış çadırlarda astarlık olarak sıkça kullanılan Boğasi “orta kalitede bir dokuma olup, beyaz renkliydi.
Boyar maddelerle renklendirilmiş ve rengine göre adlar almış olanları da vardır: (cengari, nar neftisi, mai
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gök, samani, cevizi) en kalitelilneri Bolu’da dokunurdu. Boğası kumaşların türlerinde, edna (düşük kalite),
avsat (orta kalite), ala (iyi kalite) olmak üzere üç çeşidini görmekteyiz. [14]
Çadır yapımında en çok adı geçen kirpas ve bogasi kumaşlarının dışında Londra, Lucca, Floransa çukaları,
Bursa kadifeleri, frengi kadife ve kemhaları, kutni, Acem zerbaftı, atlas gibi isimlerine arşiv belgelerinde
rastladığımız ve günümüze ulaşamamış zengin kumaş çeşitleri kullanılmıştır.

DOKU, BOYA VE RENK ANALİZLERİ
Çadırların yapımında kullanılan kumaşların malzeme ve teknik özellikleri, renkleri, kumaşların
birleştirilmesinde kullanılan dikiş teknikleri, çadır dekorasyonunda ve süslemelerinde kullanılan nakış
çeşitlerinin sanatsal ve teknik analizlerinin yapılması ve yayınlanması gerekmektedir. Bu bağlamda
Osmanlı çadırlarının iç ve dış duvarlarında, zokaklarda ve çadır eteklerinde kullanılan Figür 5: de görülen
orijinal bakır pası yeşili rengi çadır bezi ve kırmızı renkteki çadır bezleri (kirpas) örnekleri üzerinden doku
ve renk analizleri Şekil 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 de görüldüğü gibi ARMAGGAN Kültür ve Turizm
Tic.ve San. A.Ş DATU Laboratuvarı işbirliğiyle, laboratuvar müdürü Emine Torgan tarafından yapılmıştır.

Şekil 5: Çadır bezi örnekleri

Şekil 6: Yeşil çadır bezi

Şekil 7: Detay
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DAD1 D, Sig=276,16 Ref=360,100 (763\763 2016-02-18 09-53-00\763000004.D)
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Şekil 8: Yeşil çadır bezinin kromatogramı

*DAD1, 28.396 (1421 mAU, - ) Ref=27.996 & 28.909 of 688-3000001.D
*DAD1, 30.129 (209 mAU, - ) Ref=29.962 & 30.376 of 763000004.D
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Şekil 9: Indigotin spektrumu

Şekil 10: Kırmızı Kirpas

Şekil 11: Detay
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DAD1 B, Sig=255,16 Ref=360,100 (763\763 2016-02-18 09-53-00\763000007.D)
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Şekil 12: Kırmızı çadır bezi kromatogramı

*DAD1, 16.476 (166 mAU, - ) Ref=16.309 & 16.976 of 674-1000001.D
*DAD1, 15.911 (218 mAU, - ) Ref=14.264 & 16.678 of 763000007.D
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Şekil 13: Ellagic acid spektrumu

Şekil 14: Kaba kırmızı kirpas

Şekil 15: Detay

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

322

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

DAD1 B, Sig=255,16 Ref=360,100 (763\763 2016-02-18 09-53-00\763000006.D)
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Şekil 16: Kaba kırmızı kirpas kromatogramı

*DAD1, 16.476 (166 mAU, - ) Ref=16.309 & 16.976 of 674-1000001.D
*DAD1, 16.706 (423 mAU, - ) Ref=15.946 & 17.220 of 763000006.D
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Şekil 17: Ellagic acid spektrumu

SONUÇ
Taşınabilir kültür mirasımız olan çadır geleneği Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada farklı mimari
biçimlerde ve değişik isimler altında devam etmektedir. Konumuz olan Osmanlı çadırları Topkapı Sarayının
mimari yapısının kumaşlara geçirilmiş örnekleridir Çadır kumaşları uzun ve yorucu seferlere, savaşlara,
yenilgilere ve zamana karşı dayanamamıştır. Savaş meydanlarında ganimet olarak terk edilen çadır ve çadır
parçaları Avrupa müzelerinde ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir Ülkemizdeki
örnekler Topkapı
Sarayı Müzesi ve İstanbul Askeri Müze koleksiyonlarında sergilenmektedir. Teşhirde ve depo ortamında
korunan kültür hazinemiz olan çadırların ana malzemesi olan zengin kumaş çeşitlerinin iplik, dokuma
analizlerinin yapılması, bilimsel metotlarla boyar madde ve renk ölçümlerinin saptanması ve sonuçların
ulusal ve uluslararası yayınlarla duyurulması gerekmektedir. Bu çalışma çadırların restorasyonları
aşamasında renk denemeleri yapılan orijinal çadır kumaşları kullanılarak yapılmıştır.
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OSMANLI SARAY GİYSİLERİNDE KULLANILAN
KUMAŞLARIN ÖZELLİKLERİ
Fatma ÇİTOĞLU1, Ergin ERYETGİN2
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Böl. Göztepe Kampüsü,34722 İstanbul,
TÜRKİYE

1

Özet
Türk toplumu Yüzyıllar boyu zengin bir giyim kültürüne sahip olmuştur. Anadolu’nun geçirdiği çeşitli
dönemler, uzun tarihsel geçmişi, Orta Asya etkisi, başka kültürlerle teması da giyim çeşitliliğinde ve
zenginliğinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı coğrafyası Orta Asya ve Ön Asya uygarlıklarının birbiri
içinde erimesi ile adeta uygarlıklar sentezi ortaya çıkarmıştır. İklim, ekonomi, gelenek, geçmiş
uygarlıklar, din, mezhep, etnik yapı ve ferdi tercihler giyim kuşamı etkileyen faktörlerdir. Entari, ferace,
çarşaf, peçe, yaşmak, yeldirme ve meşlah gibi parçalar Osmanlıda kadın giyiminin parçalarıdır. Bu
araştırmada Osmanlı dönemi giyiminde kullanılan kumaşlar ve özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, kültür, uygarlık, giysi, kumaş,

FEATURES OF THE FABRIC USED CLOTHING
IN OTTOMAN PERIOD
Abstract
Turkish society has had a rich culture of clothing for centruies. Several periods that Anatolia spent, long
history, central Asian influence, contact with other cultures has also played a major role in the diversity
and richness of the clothing. Turkish fabric has a big role in the world, both material and design of wealth
drapery. Our country is still under the influence of different cultures, but there are the effects of Ottoman
culture. In folkloric clothing , like special occasions ( birth, marriage , holidays , etc.) or a variety of styles
as seen in the traditional costumes , offers a contemporary extension in the past and shed light on the
worldwide fashion phenomenon. Ottoman geography mixing with Central Asia and the Near East
civilizations has revealed almost synthesis of civilizations. Climate , economy , tradition, history of
civilizations, religion, sect, and ethnicity are factors that affect individual preferences for clothing . In this
study Ottoman-era clothing has studied with the properties of the fabric used in this period.
Keywords; Ottoman, culture, civilization, clothing, fabric

1.GİRİŞ
Osmanlı Sanatının önemli bir yaratıcılık alanı olan dokumacılık sanatı, ilk başkent Bursa'da başlayarak,
İstanbul'da en iyi eserlerini vermiş ve bir Saray Üslubunun doğmasına yol açmıştır. Osmanlı padişahlarının
güzel ve görkemli kumaşlara düşkünlüğü, giyimin, günümüzde olduğu gibi, geçmişte de bir statü sembolü
olarak algılanması, bu gelişmenin arkasında yatan önemli nedenlerdendir [1 ].
Osmanlı devletinin kuruluşundan Fatih dönemine kadar, Türk giyimine ait yeterli ve güvenilir bilgiler
bulunmamaktadır. Fatih döneminden sonraki Türk giyimi hakkındaki bilgiler ise yabancı ressam ve
1
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gezginlerin eserleriyle, Türk ressamlarının minyatürlerinden öğrenilmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in
ölümünden sonra sarayda gelişen “ölen sultanların giysilerini bohçalayarak saklama geleneği” Osmanlı
Dönemi giysilerini 15. yüzyılda oluşan kısa bir boşluktan sonra 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar
kopmadan izlememize olanak sağlamaktadır. Halkın giyim biçiminden, yaşayışından tamamen farklı
durumda olan padişah, hanedan ile saray mensuplarının elbiseleri için özel olarak dokutulan kumaşlara
“saray kumaşları” denir [2 ].
Saray kumaşlarına benzer ürünlere halk için çalışan diğer atölye imalâtında rastlansa bile, Saray'a ait
kumaşlar gerek süsleri gerekse kullanılan malzemenin zenginliği ile diğerlerinden farklı olmuştur.
Padişah ve saraylıların tüm giysilerinin belli kurallara bağlı olması nedeniyle, özellikle Padişah'ın günlük
kıyafetlerinde, tören elbiselerinde kumaş cinsine ve desenlerine büyük titizlik gösterilmesi saray
tezgâhlarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır [1-2]. Ekonomik, ticari, sosyal nedenlerden dolayı dokuma
sanatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselmesine paralel olarak gelişmiş ve dünyada eşine rastlanmayan bir
düzeye ulaşmıştır [3 ].

2.OSMANLI DÖNEMİNDE SARAY KUMAŞLARI
15.yüzyıldan sonra Osmanlı dokumacıları kumaş sanatında uzmanlaşmışlardır. Osmanlı saray kumaşlarının
en iyi örneklerinin başarı ve motif zenginliğinin yanı sıra, desenlerdeki renk uyumu da saray kumaşlarının
sanatsal yanını ortaya koymaktadır. Saray kumaşlarında desenler, Kumaş cinslerine göre özel olarak
tasarlanmıştır. Aynı motifler, kumaş cinslerinin teknik ve malzemelerine bağlı olarak farklı ölçülerde
tasarlanmış efektler ve renkleri de farklılık göstermiştir.
Osmanlı kumaşları Doğu-Batı sentezi taşımaktadır, kendine özgüdür, dünyada bilinen tarzlar içinde en eski
desen tarihine sahip kültürlerden biridir [4 ].
Osmanlı saray kumaşları saray sanatında uygulanan süsleme programına tabi olmuştur. Türk kumaşlarının en
çarpıcı özelliği, çarpıcı desenleri ve kontrast renkleriyle uzaktan fark edilmeleridir[5].

2.1. 14.Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
Ortaçağ Anadolu’sunda zengin örnekler vermiş olan kumaş dokumacılığı 14.yüzyıldan 16.yüzyıla değin hızlı
bir gelişme göstermiş ve 16.yüzyılda en değerli örneklerini üretmiştir. 14.yüzyıla ait yazılı kaynaklarda
geçen kumaş tanımları, beylikler döneminde Anadolu dokumacılığının varlığını kanıtlamaktadır. Türk

kumaş desenleri 14.yüzyılda oldukça büyük motifli az fakat çok canlı renklerdir. İri kozalak, çınar
yaprağı, nar motifleri bu yüzyılın karakteristik özelliğini taşır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde ve Paris’te Ulusal Kütüphanede bulunan kopyalarında, I.
Osman’ın mirasıyla ilgili bilgilerde, Tonozlu (Denizli) bezinden söz edilmektedir. Ayrıca 1348 tarihli Orhan
Mülkhamesinde Hacı Paşa’ya vezirlik armağanı olarak “kırmızı bir kemhanın verildiği belirtilmektedir.
Kaynaklardan 14.yüzyılda Denizli’nin önemli bir kumaş dokuma merkezi olduğu anlaşılmaktadır [6].
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2. 2.15.Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
Klasik Osmanlı sanatının temeli 15. yüzyılda atılmıştır. Saray sanatının üslup birliği kumaş tezyinatına da
yansımıştır. Bu asırdan kalma kumaşların sayısı fazla olmamakla birlikte, o dönemin dokumacılığı açısından
bize yeterince bilgi verecek kadar eser mevcuttur.
Türk kumaşları ince, karakteristik muntazam desen anlayışına ve mükemmel dokuma tekniğine 15. yüzyılda
ulaşır. Bu asırda en çok kullanılan renk, kırmızının tonları ve mavidir. Sarı ve yeşil az kullanılmıştır. Altın
ve ipek ise birlikte kullanılmaya başlanmıştır [7 ] .
15.Yüzyılda kumaş dokumacılığında en önemli merkez Bursa’dır. İstanbul’un fethinden sonra ikinci önemli
merkez İstanbul olmuştur. Bu yüzyılda Bursa’da çok sayıda atölye bulunduğu ve üretimin devlet kontrolü
altında olduğu, kaynaklardan anlaşılmaktadır. 1502 tarihli Kanunnamede 15.yüzyılda dokuma niteliğinin
16.yüzyıl başından daha üstün olduğu belirtilmektedir. 1542 tarihli, Çin imparatoruna ait bir fermanda Türk
dokumalarından istenmesi, ürünün yaygınlığını göstermektedir.
15.yüzyılda örgü ve desende çeşitlilik ve renk skalasında çoğalma dikkat çekicidir. Bulut, bezek, lale, nar,
karanfil, kozalak, çınar yaprağı gibi doğal örgeler desenleri oluşturur [8].

Şekil 1.Lale Deseni [11]

Şekil 2.Nar Deseni[11]

15. yüzyıl sonuna doğru bitkisel motiflerin yoğunluk kazandığı ve desenlerin küçüldüğü görülür[8].
Kumaşlarda görülen desenler arasında gül, karanfil, menekşe gibi çiçeklerin az stilize edilmiş örneklerini, iri
yapraklı desenlerin yanı sıra sade ve düz renkli kaftanları da bulabiliriz. 15.yüzyılda desenler bir yüzyıl
öncesine nazaran daha küçük fakat kullanılan renk adedi daha fazladır.

2.3. 16.Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
Osmanlı kumaş dokumacılığının en parlak dönemi 16. yüzyıldır. Bursa, İstanbul, Bilecik, Denizli,
Kastamonu, Ankara, Amasya, Karaman gibi şehirler tam bir dokuma merkezi haline dönüşmüştür. Osmanlı,
ekonomi ve sanatta en güçlü dönemine bu asırda ulaşır. Kumaşların ve desenlerin en zengini bu devirde
dokunmuştur. Lale, karanfil, sümbül, çınar yaprakları, bahar dalları, narçiçekleri ve narlar, kıvrık dallar
arasında hançer yaprakları 16. yüzyılın en çok sevilen ve sık kullanılan motifleridir. Bu tür natüralist
çiçeklerin dış kontürlerinin belirgin olarak çizilmesi ise Osmanlı kumaş desenlerini diğer ülke kumaşlarından
ayıran en belirgin özelliktir. Bunların yanı sıra üç benek, stilize bulut ve ikisinin birlikte kullanıldığı
çintemani olarak hayvan figürlü kumaşlara da rastlanmaktadır.
Desenlerin çoğu sonsuzluk fikrinde düzenlenmiştir. Motifler bir araya getirilirken belli şemalar, kartuş ve
madalyonlar kullanılmıştır [6].
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İstanbul’da saray içinde ve dışında çeşitli atölyeler kurularak, özellikle sarayın dokuma kumaş gereksinimi
karşılanmaya çalışılmıştır. 1504 tarihli Kanunname’de Osmanlı’larda kumaş ve kadifeciliğin oldukça ileri
olduğu, iyi cins kumaş üretmek için alınan önlemler anlatılmakta ve atkı ölçüsü, bükümleri, altın ve gümüş
telin niteliği, boyları belirlenmektedir.
1525 tarihinde dokumacılarla ilgili aba, kemha ve çeşitli kumaş dokuyan 27 kişilik bir ekipten söz edilir. Bu
sayı 1557 tarihli defterde 146’ya çıkmıştır. 16.yüzyıl dokumacılığı ile ilgili en yararlı kaynak Surnamedir,
16.yüzyılda Osmanlı toprakları içinde Bursa, Bergama, Soma, Ankara, Amasya, Mardin, Şam, Halep,
Bağdat, Humus, Selanik gibi merkezlerde kumaş ve bez dokunmuştu

Şekil 3.Çatma Kumaş

[11]

Şekil 4.Çatma Kumaş[11]

Bu dönemin kumaş türleri Kemha, Çatma gibi kadifelerin yanı sarı, Seraser, Şahbenek, Zerbaft, Diba'dır.
Yine bu dönemde Çuha ve Sof gibi yünlü kumaş dokumacılığı ile Kutnu, Alaca diye tanınan bez
dokumacılığı da yapılmıştır.

2.4. 17. Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu birçok kuşatma ve savaşlar yaşamıştır. Sultanlar devlet işlerinden
ellerini yavaş yavaş çekmişler, saray hayatına dalmışlardır. Devlet yönetimi ise tecrübeli vezirler eline
kalmıştır.16.yüzyılda en yüksek noktasına ulaşan Türk sanatı, 17.yüzyıl boyunca siyasal ve sosyal olaylarla
birlikte devam ederek varlığını bir süre korumuştur. Ancak yüzyılın sonuna doğru yavaş yavaş hızını
kaybetmiştir. Özellikle tezgâhta dokunan klaptanlı ve ipekli kumaşları alacak kadar zengin olmayan
kimselerin modaya uymak için bu tip kumaş örneklerini taklit ederek daha ucuza üretilen giyimler elde
ettikleri görülmüştür. Kumaşlar teknik açıdan 16. yüzyıl kalitesindedir. Klasik sanatın tutucu, kaidelere bağlı,
ölçülü desenleri yerine, nakkaşların hayal güçlerine daha fazla dayanan aynı kalıplar içinde daha neşeli,
renkli, orijinal kompozisyonların desenlerde yer aldığı görülür. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Osmanlı sanatında görülen Batı tesiri, kumaş sanatında da etkili olmuştur [8].
17. yüzyıl kumaş desenleri arasında en yaygın olanı yelpaze şeklini alan iri yapraklı karanfil desenidir.

Şekil 5. Karanfil Desenli Kumaş [12]
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17.yüzyılda dokunan kumaşlarda lâle deseninin daha az ve şeklinin biraz değişmiş olduğu, buna karşın
karanfil deseninin çoğalmış olduğu görülür. Bu devirde madalyonlu motiflere de oldukça fazla
rastlanmaktadır. Madalyonlar gayri muntazam kırmızı, renkleri biraz daha açık ve kumaşların zemin renkleri
daha parlaktır.

2.5.18. Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
18.yüzyıl kumaşlarında renkler sadeleşmiş, desenler küçülmüştür. Milli bir renk olan parlak kırmızı
soluklaşmıştır. 1770'li ve 1780'li yıllarda Avrupa'da yaşanan sanayileşme, tekstil alanında da kendini
göstermiştir. Bunun sonucunda bir zamanlar kumaş ihracatı yapan Osmanlı İmparatorluğu, kumaş ithalatına
başlamıştır. 1786'da Jacquard'ın desen dokuyabilen bir tezgah icat etmesiyle, dokuma sanayiinde bir çığır
açılmıştır. Bu gelişmeler, Osmanlı el dokumacılığına büyük darbe vurmuştur.
Kalitesi düşen Türk kumaşlarının yerini Avrupa kumaşları almaya başlamıştır. Türk kumaşlarında Batı
motifleri, Barok ve Rokoko etkili çiçek ve desenler moda olmuştur [9].

2.6.19. Yüzyıl Osmanlı Saray Kumaşları
19.yüzyılın ikinci yansında ahenkli ve zevkli Türk kumaşlarının kalitesi tamamen unutulmuştur. Eski
karakterini ve ününü kaybetmiştir. 1843 yılında Hereke’de ipekli kumaşlar dokunmuş ve sarayın döşeme
işlerinde kullanılmıştır.
18.yüzyılın ikinci yansından sonra, 19.yüzyılın sonlarına kadar küçük desenli ve çizgili (yollu) kumaşlar
daha çok kullanılmıştır [10].
Her şeyden önemlisi 19.yüzyılda geleneksel kıyafet biçimleri de değişmiştir. 1828'de yayınlanan bir
nizamnameyle, yapılan kıyafet değişikliği etraflıca anlatılmış, kimin ne giyeceği, hangi meslek adamının ne
olacağı belirtilmiştir. Yüzyıllardır giyilen kaftan da, bu yasayla kaldırılmıştır [10].

3. SONUÇ
15.yüzyıldan sonra Osmanlı dokumacıları kumaş sanatında uzmanlaşmışlardır. Osmanlı saray kumaşlarının
en iyi örneklerinin üretildiği dönem Osmanlı imparatorluğunun en güçlü olduğu 16. ve 17. yüzyıllardır. Bu
yüzyıllarda, teknik başarı ve motif zenginliğinin yanı sıra, desenlerdeki renk uyumu da saray kumaşlarının
sanatsal yanının ortaya koymaktadır.
Desenlendirmede iki ilke, "monoton ana şema" ve "şema içindeki detay motiflerin oluşturduğu
kompozisyonlar" uygulanmıştır. Bu kompozisyonlar Osmanlı saray kumaşlarının farklı, özgün yapısını
oluşturur.
Osmanlı döneminde özellikle kumaş dokumacılığında Bursa’nın önemli bir yeri olduğu, sadece ipekten ya da
ipek ve pamuktan mamul kumaşların üretildiği net olarak anlaşılmaktadır. Osmanlı dokuma sanatının da en
gelişmiş olduğu dönem ise 16. yüzyıldır. Bursa bu yüzyılda da dokuma alanında öncülüğünü korumuştur.
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Bursa’da ipek böceği üretiminden önce de ithal yoluyla temin edilen malzeme ile yine ipek kumaşların
dokunduğu, dokumanın görülmektedir.
16-18. Yüzyıllarda İstanbul’da dokunan kumaşlarda en fazla görülen bitkisel bezemeler; Rumi, palmet,
hatayi (nilüfer, şakayık, ve çiçek tomurcukları ve meyvalarının üsluplaştırılmış şekilleri), lotus, lale, karanfil,
sümbül, gül, nar, elma, saz üslubu (kıvrık, sivri uçlu, hançer formundaki yapraklarla hatayî çeşitlemeleri),
Türk Rokokosu (küçük çiçek buketleri, kıvrık daldan çıkan küçük çiçek kompozisyonları), çınar yaprağı,
hançer yaprağı, kozalak, ağaç (bahar açmış ağaç motifi, hurma ağacı motifi vb.) ve çark-ı felek motifleridir.
Bu motifler kumaşlarda bazen tek başlarına bazen de birkaç motif bir arada kullanılmıştır.
Osmanlı saray kumaşlarında desenler, Kumaş cinslerine göre özel olarak tasarlanmıştır. Aynı motifler,
kumaş cinslerinin teknik ve malzemelerine bağlı olarak farklı ölçülerde tasarlanmış, efektler ve renkleri de
farklılık göstermiştir.
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1720 ŞENLİĞİ’NDE DEVLET ERKÂNININ VE ESNAFIN
SULTANA HEDİYE ETTİĞİ KUMAŞLAR ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER
Sinem Erdoğan İŞKORKUTAN1
1Boğaziçi

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Özet
Kumaşlar, Osmanlı devlet törenleri ve şenliklerindeki hediyeleşme ritüellerinde statü sembolü lüks
objeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 16.yy’dan 18.yy’a kadarki dönemde saray tarafından düzenlenen
şenliklere baktığımızda, sultana hediye edilen kumaşların türlerinde ve hediye edilen kumaş miktarında
önemli bir değişim olduğu görülmektedir. Ayrıca 17. Yy. sonu itibariyle Avrupa, Acem ve Hint işi
kumaşların hediye listelerinde daha yoğunlukla yer almaya başladığı görülür ki bu durum dönemin
ticaret ve diplomatik ilişkilerle gittikçe kozmopolit hale gelen sosyal-kültürel bağlamıyla da örtüşür.
Bu bildiri 1720 yılında Sultan III. Ahmed’in dört şehzadesinin sünnet edilmesi ve yeğenlerinin
evlenmesi vesilesiyle İstanbul’da düzenlediği, on beş gün süren büyük şenlikte devlet erkanı ve esnafın
sultana sundukları hediyelerde tercih edilen kumaşların türleri ve miktarlarından yola çıkarak bazı
düşünceler öne sürmeyi amaçlamaktadır. Birincil kaynak olarak Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan ve
daha önce yapılan çalışmalarda kullanılmamış olan şenliğin toplu hediye defteri, Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde bulunan müstakil hediye defterleri ve de şenlik için sarayın hamiliğinde yapılan, içinde
minyatürlü tasvirlerin de olduğu, Vehbi surnamesinin (düğün kitabı) resimli kopyalarını
kullanılmaktadır. Bildiri, şenlikte yer alan hediye kumaşların yanı sıra, surnamenin metni ve bazı
resimlerinden yola çıkarak kumaşların Osmanlı materyal kültüründeki yoğun kullanım alanlarını
vurgulamayı da amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: 1720 şenliği, Osmanlı şenliklerinde kumaşlar, Surname-i Vehbi, Osmanlı
şenliklerinde hediye, İbrahim Çelebi, Levni, Hediye defteri.

1. GİRİŞ
Beverly Stolje ve Richard Baumann performans odaklı antropolojik çalışmalarında tören, şenlik, ritüel gibi
kültürel formların benzer yapısal ve simgesel unsurlardan meydana geldiğini vurgularlar. Buna göre, bu tarz
kültürel formların en temel unsuru ve fonksiyonu bir toplumun sosyal, kültürel ve de politik yapısını
özetlemeleri, canlandırmaları ve adeta teşhir etmeleridir. Bunu yaparken de bir yandan o toplumda veya
grupta var olan hiyerarşiler görsel ve materyal olarak vurgulanır ve pekiştirilir. Tören alanlarının
organizasyonu, devlet erkanının ve izleyicilerin yeri, törende yenilen yiyeceklerin türü ve ziyafet esnasında
oturulan yerler, sunulan hediyeler, bunların türleri, miktarları ve sunulma sıraları bizlere hem o dönemin
materyal kültürü hem de sosyal hiyerarşileri hakkında önemli ip uçları sunar. Osmanlı törenleri ve
şenliklerinin yapısı söz konusu olduğunda da her türlü unsurun bir protokol çerçevesinde kurallara bağlı
olduğu görülür. Bu gelenekle şekillenmiş kurallar bir törende veya şenlikte yemek yenilecek sofraların
düzenlerinden verilecek hediyelere kadar her alanı kapsamaktaydı.
Bu çalışma 1720 yılında İstanbul’da düzenlenen büyük sünnet şenliğinde sultana devlet erkanı ve esnaf
tarafından sunulan hediyeler içindeki değerli kumaşlardan yola çıkarak, tercih edilen kumaş türleri ve
miktarlarındaki değişimleri yorumlamayı ve kumaşın Osmanlı şenliklerindeki yaygın kullanım alanlarını
tartışmayı amaçlamaktadır.

Sinem Erdoğan İşkorkutan (Doktora Adayı)
Email: sinem.erdogan@boun.edu.tr.
1
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2. OSMANLI ŞENLİKLERİNDE HEDiYELEŞME VE HEDİYE OLARAK
DEĞERLİ KUMAŞLAR
Modern öncesi toplumlarda hediyeleşme ritüellerinde, özellikle de diplomatik hediyeler olarak lüks
kumaşların kullanımı oldukça eskiye dayanır; hatta milattan sonra üçüncü yüzyıl başlarına kadar geri
gitmektedir. Osmanlı Devleti’ne baktığımızda da diplomatik ve statü sembolü hediyeler olarak değerli
kumaşların her dönem rağbet gördüğü bilinmektedir. Osmanlı şenlikleri söz konusu olduğunda ise hem
devlet erkanının ve esnaf gruplarının sultana sundukları hediyeler hem de sultanın yüksek rütbeli devlet
görevlilerine ihsan buyurduğu hediyeler arasında değerli kumaşlar ve bunlardan yapılan bazı kıyafetler
önemli bir yer tutar. Şenlikler hakkında tutulan detaylı muhasebe defterleri, hazineye gelen hediyelerin
ayrıntılıca kaydedildiği toplu hediye defterleri ve de şenlikler hakkında yazılmış olan düğün kitapları
(surname) ve hatta bunların resimleri bize konu hakkında geniş bir çerçeve sunar. 1720 yılında Sultan III.
Ahmed’in (1703-1739) dört şehzadesinin sünnet edilmesi vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen görkemli
şenlikle ilgili tutulmuş olan benzer arşiv kayıtları ve şenlik için kaleme alınan surnameler bu şenlikteki
hediyeler hakkında detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Şenliği ayrıntılıca anlatan surnamelerden özellikle
de dönemin önemli şairler ve devlet görevlilerinden olan Seyyid Vehbi tarafından, sadrazam Damat İbrahim
Paşa’nın emriyle kaleme alınan Surname-i Vehbi her kişinin ve esnaf grubunun sultana sunduğu hediyeleri
ayrıntılıca kaydeder. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda kullanılmamış olan, şenlikte sunulan bütün
hediyelerin kaydının tutulduğu toplu hazine defteri (TSMA. d. 9561) ile kıyaslandığında Vehbi’nin bazı
kişilerin hediyelerini eksik kaydettiği, bazı kişilerin ismini zikretse de hediyelerini yazmadığı ve hatta hediye
sunan bazı görevlilere ise metninde hiç yer vermediği görülür.2
Hediyelerin içeriklerine bakıldığında ise özellikle de 1582 ve 1675 yıllarında yapılan sünnet şenliklerindeki
hediyelere kıyasla bu şenlikte değerli kumaşların hediye olarak daha fazla tercih edildiği görülür.3 Özellikle
de devlet erkanının ve taşradan gelen devlet görevlilerinin hediyeleri büyük çoğunlukla değerli kumaşlardan
oluşmaktadır. Esnaf gruplarının sundukları hediyelerde ise kumaşlar, gümüşten veya bakırdan yapılmış
eşyalar ve de her grubun meslekleriyle alakalı olan birtakım hediyelerle birlikte yer alır. Hediye listelerinde
Tablo 1 ‘de görüldüğü üzere yirmiden fazla değişik kumaş ve bunların farklı çeşitleri görülmektedir.
Kumaş Türü
Alaca
Atlas
Badılı
Boğası
Bürüncük
Çekme
Diba
Çuha

Tablo 1: 1720 Şenliğinde Hediye Kumaşlar

Çeşidi
Hindi, Elvan, Sade, Telli, Savayi, Berveci
Taraklı, Sade, Frengi, Rumi, Sade, Florentin, Kitresiz, Kılapdanlı, Parlak,
Floransa, Sermai, Sarı, Kırmızı, Yeşil
Telli
Telli Bervec
Atma Telli
İstanbuli
Acemi, İstanbuli, Nev-zuhur, Rumi ve Rahimi Çiçekli, Altın İşli, Altın Telli
İstanbuli, Çiçekli, Dimi Dibası, Venedik Dibası, Frengi
Mahud, Londrine

Örnek olarak Vehbi sadrazamın hediyeleri arasında kitap zikretmez, halbuki arşiv kaydında listenin en başında hediye
bir Kelam-ı Şerif görülür (bkz. TSMA. d. 9561 vr. 1b). Ayrıca bazı günlerdeki hediyeleşmelerde bir takım devlet
görevlilerinin veya elçilerin hediyelerinin surnamede atlandığı görülür. Mesela on üçüncü günde hediye sunan Van
Valisi Ali Paşa, Adana Beylerbeyi Seyyid Mehmed Paşa, Halep muhassılı Osman Efendi ve Diyarbakır voyvodası,
Venedik ve Nemçe elçileri surnamede zikredilmiş ancak hediyelerinin dökümüne yer verilmemiştir, bunların hediyeleri
hazine defterinde kaydedilmiştir (TSMA. d. vr. 16a, 16b). Bunun yanı sıra şenlik bittikten sonra hediyelerini sunan
Enderun ağalarının hediyeleri ise surnamede hiç zikredilmemiştir, bunlar hazine defterinde yine ayrıntılıca yer alır
(TSMA. d. 9561 vr.18b, 19a.)
2

1582, 1675, 1720 şenliklerinde verilen hediyeler literatürde Hedda Reindl-Kiel tarafından karşılaştırılmıştır. 1582 ve
1675 şenlikleri için ilgili hazine defterlerini kullanan Kiel, 1720 şenliği için hazine tarafından tutulan toplu hediye
defterini (TSMA. d. 9561) kullanamadığını makalesinde belirtir. Ancak bu sebeple 1720 şenliği hediyeleri dahilindeki
bir takım gözlemleri, toplu hazine kaydındaki bilgilerle örtüşmemektedir. Zira, surname-i Vehbi ve de Reindl-Kiel’in
kullandığı muhtelif arşiv belgeleri şenlikte sunulan hediyelerin tamamını içermemektedir.
3
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Destar
Dudemi
Germsud
Hara
Kadife
Kanaviz
Kemha
Kutni
Putedari
Sandal
Seraser
Sof
Susi
Şal
Zerbaf
Zencirbaft

Bendi, Köse, Hünkari, Mutalla, Altınbaş Hünkari, Hilali, Zerkar Hünkari,
Parlak, Cevizi
Telli
Hindi, Telli Hindi
Atlas, Sade, Telli, Dalgalı, Frengi, Alaca (renkli), Parlak, Renkli
Nakışlı, Telli, Çiçekli, Parlak Kırmızı, Hoş Yüzlü
Elvan
Frengi
Atkısı ve çözgüsü altın telli, Elvan, Sade, Siyah, Hindi, Taraklı Hindi,
Beyaz Hint kutnisi
Badılı, Telli, Zencirbaf Hint Putedari
Sırmalı
Acem, İstanbul
Hünkari, Mevvac (yanar döner)
Telli, Yaldızlı
Keşmiri, Nakışlı ve Sade Keşmiri, Sade, Alaca (renkli) iğne işi turuncu şal,
Bahuri, Zerduz, Çiçekli
Hindi
İstanbuli, Altın Çözgülü

Hediye kumaşların arasında en yoğun miktarda tercih edilenlerin Diba, Atlas ve Hatayi çeşitleri olduğu
görülmektedir. Bu üç değerli kumaş çeşidinin hediyeler arasındaki önemi hazine tarafından tutulan şenliğin
toplu hediye defterinde de ayrıca vurgulanmıştır. Defterin en sonunda görülen bir notta hediye olarak gelen
Rumi ve Frengi Diba, Sade ve Taraklı Atlas, Telli ve Sade Hatayi’nin ağırlıklarının ve altın ve gümüşten
objelerin ağırlıklarının dirhem4 bazında beyan edildiğini yazar.5 Buradan anlaşıldığı üzere bu kumaşlar altın
ve gümüş hediyelerle birlikte ve diğer bütün hediyelerden ayrı olarak, listelenmişlerdir. Bu da bize bu
kumaşların altın ve gümüş hediyeler kadar önemli ve değerli kabul edildiği ima eder. Hediye edilen
kumaşların çeşitlerine geri dönecek olursak ilginç bir nokta daha önceki dönemlerde saray tarafından
oldukça rağbet gören ve buna paralel olarak 1582 ve 1675 şenlikleri hediyeleri arasında bolca görülen
seraser ve kemhanın bu şenliğin hediyeleri arasında oldukça az miktarda yer almasıdır, çatma ise hediyeler
arasında hiç yer almaz.
Bunların yanı sıra, hediye kumaşlar arasında Batı veya Doğu’dan ithal edilmiş ipekli kumaşların bir hayli
yoğunluk arz ettiği göze çarpar. Esasen Osmanlı’da kumaşlar ve kumaş ticareti üzerine yapılan çalışmaların
daha evvel işaret etmiş olduğu üzere Avrupa, Acem veya Hint menşeli kumaşlar erken dönemlerden beri
Osmanlı pazarlarında yer almaktadır. İhtisap kanunnameleri, narh defterleri ve tereke kayıtları bu kumaşların
tüketimini anlamamız açısından en önemli kaynaklardır. Ancak özellikle de 17. Yy.’ın ikinci yarısından
itibaren, ithal kumaşlara talebin arttığı görülür.6 1675 yılında yapılan şenliğin hediyeleri arasından da bir çok
Avrupa, Acem ve Hint menşeli kumaş türü görülürken, 1720 şenliğinde bu oran sayısal olarak daha fazladır.
Burada değinilmesi gereken önemli bir başka nokta ise Avrupa menşeli kumaşlar hakkındadır. Şenlik hediye
kayıtlarında çoğunlukla “Frengi” adı altında zikredilen Avrupa menşeli bu kumaşlar, literatürde kimi zaman
yanılgıya düşülerek İtalyan kumaşları olarak kabul edilmişlerdir.7 Ancak kayıtlar dikkatlice incelendiğinde
Prof. Halil İnalcık’ın belirttiği üzere Osmanlı döneminde standart olarak 1 dirhem 3.207 gr. olarak kabul edilmektedir.
Halil İnalcık, “Weights and Measures,” An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1912
(Cambridge, England: Cambridge University Press, 1994), s. 990.
4

5

TSMA.d 9561 v. 20b: Bala-i defterde ziraati beyan olunan rumi ve frengi diba, telli ve sade hatai, düz ve taraklı
atlasın dirhemleri beyan-ı zikr olunub, sim evanilerin yekünleridir. Rumi diba 3204,5 dirhem, frengi diba 1940 dirhem,
telli hatai 6354,5 dirhem, sade hatai 3614,5 dirhem, sade atlas 4849,5 dirhem, taraklı atlas 6174 dirhem. sim dirhem
51003,5.
İnalcık, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, s. 83-111; Yücel; Osmanlı ekonomi, kültür, uygarlık tarihine
dair bir kaynak.
6

7

Bkz. Reindl Kiel, “Power and Submission.”
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görülür ki Frengi kategorisinin yanı sıra Venedik, Florentin, Fransa, Londra, Londrina gibi farklı orijinli
batıdan ithal kumaşlar da vardır. Bu durum sadece 1720 şenliği özelinde değil, genel olarak narh defterleri ve
terekeler incelendiğinde de yaygın olarak görülür. Bu sebeple, Prof. Halil İnalcık’ın da daha evvel ifade
etmiş olduğu gibi Frengi adıyla anılan kumaşlar Avrupa menşeli herhangi bir çeşit olmalıdır yani bunları
ekseriyetle İtalyan kumaşları olarak kabul etmek yanıltıcı olacaktır. 8
1720 şenliği için sarayın hamiliğinde yapılan resimli surnameler bizlere bu hediyeleri, en azından küçük bir
kısmını dahi olsa, görsel olarak canlandırma imkanı sunar. Örnek olarak, Surname-i Vehbi’nin resimli
kopyalarının musavvirleri olan Levni ve İbrahim Çelebi resimlerinde Damat İbrahim Paşa’nın (ö. 1730)
şenliğin birinci gününde sultana hediyelerini sunmasını temsil ederler. İki musavvirin görsel anlatılarıyla
oluşan iki farklı resimde İbrahim Paşa’nın sultana sunduğu saat, çini kase, değerli vazolar, tüfek, yeşil çuka
kaplı siyah tilki kürkü, kitap, müzehhep çekmece ve bunun gibi değerli objelerin yanı sıra değerli kumaşlar
bohçalara sarılı olarak görülür (TSMK. A. 3593 vr. 27a-26b; A. 3594 vr. 33a-32b). Surnamenin metninin ve
de arşiv kayıtlarının bizlerle belirttiği üzere bu kumaşlar arasında İstanbuli ve nev-zuhur Acemi diba, nevzuhur telli ve sade Hatai, taraklı atlas, elvan kanaviz, mahud çuha, elvan ve sade şal, çiçekli şal, elvan, telli,
sade, Hindi alaca, elvan, sade kutni, alaca kutni, bendi ve köse destar, elvan sof vardır.9 Bunlara benzer bir
başka resim bizlere yüksek rütbeli vezirlerin sundukları hediyeleri gösterir. Levni’nin resminde görevliler
ellerinde bohçalara sarılı kumaşlarla görülürler (TSMK. A. 3593 vr. 111a-110b). Tasvirde sadece hediyelik
atlara ve kumaşlara yer verilmesi vezirlerin hediyelerinin ekseriyetle değerli kumaşlardan meydana gelmesi
durumunu adeta görsel olarak anlatmaktadır.

3. SONUÇ
Kumaşların Osmanlı şenliklerine ve törenlerindeki kullanım alanları elbette hediyelerle sınırlı değildir.
Aksine değerli kumaşlar yer veya mobilya döşemelerinde, atların koşum ve eyerlerinde, otağ, çadırlarda, ve
köşklerde kullanılır ve bu durum resimlerde de karşımıza çıkar. Örnek olarak daha evvel bahsedilen
İbrahim’in sadrazamın hediyelerini sunmasını resmettiği temsildeki bir başka ayrıntı sultana hediye edilen
atların kıymetli kumaşlardan yapılmış eyerlerdir. Tahsin Öz bu eyerlerin kadifeden yapılmış olabileceğini
belirtir. 10 Buna benzer başka bir örnek İbrahim Çelebi’nin şenliğin dokuzuncu günündeki esnaf alayı
esnasında geçiş yapan İstanbul esnafından dülgerlerin sultan için hazırlamış olduğu iki öküzün çektiği
kasırdır (TSMK A. 3594 vr. 161a). Metne göre bu kasır al atlaslarla bezenmiştir, buna paralel olarak resimde
kasır kırmızı kumaşla kaplıdır. Yine başka bir örnekte ise şenliğin yedinci gününde Haliç kıyısındaki
gösteriler esnasında Aynalıkavak İskelesinden Fener iskelesine gerilen ip üzerinde yürütülen talika isimli
araba görülür, metin bu arabanın kırmızı çuha ile kaplı olduğunu belirtir. Hem Levni hem İbrahim arabayı
metne uygun bir şekilde resmetmişlerdir (TSMK A. 3593 vr. 93a-92b; A. 3594 vr. 142a-141b). Bütün bu
örnekler bizlere kumaşların Osmanlı şenliklerinde ve hatta Osmanlı günlük hayatındaki çok farklı kullanım
alanlarını anlamamız açısından bizlere geniş bir çerçeve sunmaktadırlar.
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BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ’NDE YER ALAN KUMAŞ İLE
ALAKALI BAZI BELGELERE DAİR
Ahmet AYTAÇ

Selçuk Üniversitesi Türk El San. Arş. ve Uyg. Merkezi, Konya

Özet

İnsanoğlunun ihtiyaçları bugün oldukça büyük bir sektör olan tekstil endüstrisini meydana getirmiştir.
Tekstil endüstrisi içerisinde bulunduğumuz yüzyılda önemli bir sektör haline gelmiştir. Tekstil süsleme
sanatlarının temelini ise dokuma sanatları oluşturur. El dokumalarıyla alakalı yapılan çalışmalar genelde
eser üzerinde incelemeye dayalı çalışmalardır.
Fakat Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde el dokumaları ile alakalı çok sayıda belge vardır. Bu
belgelerden dönemin doğal boyamacılığı, dokuma imalatı yapan yöreleri, dokumalarla alakalı kanunlar
gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.
Bildiride Osmanlı döneminde üretilen el dokuması kumaşlarla alakalı bir kısım belgeden bahsedilecektir.

GİRİŞ

Türklerde, arşivlemenin tarihi Orta Asya’ya kadar uzanır. Ortaçağın en medeni milletlerinden olan Uygur
Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler, noterler, gümrük teşkilatı, mahkemeler, resmi daireler ve bu
yerlerde resmi yazışmaların saklandığı arşivlerin bulunduğu yazılı belgelerden anlaşılmaktadır.
Arşivler adeta milletlerin bir nevi hafızasıdır. Çünkü toplumların geçmişleri, buralarda saklanan belgelerle
sağlıklı biçimde ortaya konur 1.
Diğer taraftan, insanoğlunun ihtiyaçları bugün oldukça büyük bir sektör olan tekstil endüstrisini meydana
getirmiştir. Tekstil endüstrisi içerisinde bulunduğumuz yüzyılda önemli bir sektör haline gelmiştir. Tekstil
süsleme sanatlarının temelini ise bir nevi maddi kültür ögesi özelliği de bulunan dokuma sanatları oluşturur.
Kültür mirasının toplum bakımından taşıdığı önem ekonomik, politik, halkbilimsel, turistik vb. boyutlarıyla
vurgulanabilir. Bu nedenle ülkelerin ulusal miraslarına sahip çıkma noktasında duyarlılıkları artmaktadır 2.
Somut kültürel mirasın önemli öğelerinden biri de el dokumalarıdır. El dokumalarıyla alakalı yapılan
çalışmalar genelde eser üzerinde incelemeye dayalı çalışmalardır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde el dokumaları ile alakalı çok sayıda belge vardır. Bu belgelerden
dönemin doğal boyamaları, dokuma imalatı yapan şehirler, dokumalarla alakalı kanunlar gibi birçok konu
hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Osmanlı döneminde yapılan dokuma türleri de belgelerden
anlaşılmaktadır.
Tarihsel süreçte el dokumaları zaman zaman malzemelerinin kıymetine göre, değerlendirilmiştir. Bir
dokumadaki süsleme yoğunluğu göz önüne alınarak, dokuma ne kadar çok süslenmiş ise o oranda değerli
sayılmıştır. Son dönemde teknolojinin de gelişimi ile dokusal yüzeyler, teknik mükemmelliklerine göre
değerlendirilmeye başlamıştır.

GÖYÜNÇ, Nejat, “Türk Kültür Tarihi Bakımından Arşivlerimizin Önemi”, Belleten, XXXVII/147, Temmuz 1973, s.
305 - 319.
2
ÖTER, Zafer, “Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Milli Folklor, Ankara, S. 86,
2010, s. 174-185.
1
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OSMANLI DÖNEMİ EL DOKUMACILIĞI ve KUMAŞ

Fotoğraf: 1, XIII. yüzyıl Konya ipekli kumaş (Berlin Staatliche Müzesi) 3.
Osmanlı coğrafyasında hangi yöre de, ne tür dokuma en kaliteli üretiliyor ise orada devlet adına
görevlendirilen kişilerce dokuma yaptırılmıştır. Osmanlı devri Narh Defterleri’ne bakıldığında “Akşehir ve
civarında kumaş dokumacılığının yaygın olduğu ve bu kumaşların Akşehir Bezi” olarak adlandırıldığı
görülmektedir ki4, Türk kumaş işçiliğinin gelişimi ancak XV. yüzyıldan itibaren sistemli olarak izlenebilir 5.
Kanunnameler, Narh Defterleri ve bunlara ait hükümlerin, 1502’den itibaren her memleket kumaşının
cinslerini, dokularını gösterdiği bilinmektedir 6.
Osmanlı şehirlerinde dokumacılığın, iktisadi faaliyetin önde gelen kollarından birini oluşturduğu
bilinmektedir 7. İmparatorluğun kimi şehirleri, kendilerine göre, değişik dokumalarıyla ün yapmışlardı. Bursa
“ipekli ve kadife kumaşlarıyla”, İstanbul Saray için dokuduğu lüks kumaşları ve “diba” adı verilen “atlas”
kumaşlarıyla, Batı Anadolu'da Bergama, Soma, Denizli “pamuklu dokumaları”yla, Ankara “sof” adı verilen
yünlüleriyle, Sakız adası yine “atlas” kumaşlarıyla, Amasya “benek” adı verilen desenli kumaşlarıyla
tanınmıştı. Uşak, Konya, Gördes, Kütahya, Demirci, Dazkırı gibi yerlerde “halı ve kilim” imalatı yaygındı.
Örneğin, sadece Denizli kent merkezinde 1891 yılında 190, Tavas’ta 185, Sarayköy’de 784, Buldan’da 640
adet dokuma tezgâhı bulunduğu bilinmektedir 8. Temettuat defterlerinde ki kayıtlardan (1844-1845) Denizli
Kızılcabölük’te 258 adet çuhacı ustası olduğu anlaşılmaktadır 9. Yine 1908 yılında sadece Babadağ
Nahiyesi’nde 1000’den fazla tezgâh olduğu ve bu tezgâhlarda dokunan ürünlerin Osmanlı Devleti’nin çeşitli
bölgelerine sevk ve ihraç edildiği de bilinmektedir 10. Şer’iyye sicillerine göre: “XIX. yüzyılda Amasya,
Kayseri, Tokat ve Trabzon Şehirlerinde Dokumacılık” adlı doktora tezinde, 1000’i aşkın terekede 313
çeşit kumaş tespit edildiği de ifade edilmektedir 11. Saray Bursa pazarının da önemli bir tüketicisi olmuştur.
Yalnız hanedan üyeleri değil, vezirler, vilayet yöneticileri gibi yönetim kadrosundan pek çok kişi de bu
kumaşlardan üretilmiş giysiler kullanmışlardır 12. 1502 yılı civarında Bursa’da 1000’i aşkın tezgâhtan

ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1992, s.167.
İNALCIK, Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, s, 93.
5
ÖNEY, a.g.e., s. 166.
6
GÖNÜL, Macide, “Eski Dokumacılık ve Yurdumuzdaki Gelişimi”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Cilt:11,
Sayı:217, İstanbul, 1967, s. 4502.
7
EMECEN, Feridun, “Cullâh”, DİA, C: VIII, İstanbul, 1993, s. 83-84.
8
AKTAN, Coşkun Can, “2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri 1-Değişim Mühendisliği”, Türkiye Genç
İşadamları Derneği Dergisi, İstanbul, 1999, s.1-3.
9
ÖZÇELİK, Selahattin, “Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni (XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına)”,
Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu, Denizli-Kızılcabölük, 28-30 Mayıs, 2008, s. 2.
10
GÖÇER, Abdullah; ŞAHİN, Çiğdem, “İnternette Pazarlamanın Büyüyen Rolü ve World Wide Web”, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı:1-2, Eskişehir, 1999, s. 265-293.
11
YÜCEKAYA, Hüsnü, “Şer’iyye Sicillerine göre: 19. yüzyılda Amasya, Kayseri, Tokat ve Trabzon Şehirlerinde
Dokumacılık”, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2011.
12
FARAQHİ Suraiya, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, (Çev. Gül Çağalı Güven, ÖzgürTüresay),
YKY, İstanbul 2003, s.101
3
4
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bahsedilirken, 1586 yılına ait bir metinde ise 483 tezgâh olduğu söylenmektedir. Ancak bu rakamlar dokuma
sanayinde çok sayıda bulunan gayrimüslim ustaları ise kapsamamaktadır 13.
Kayseri şer’iyye sicillerinde yapılan sınırlı bir taramada, pek çok kayıtta bir şehrin, tüketim kapasitesinin
oldukça üzerinde dokuma sektörü ile ilgili zanaatlara rastlanmıştır. Tereke kayıtlarındaki meslek adlarının en
az üçte biri dokumacılıkla ilgilidir. Yine 1617 yılına ait bir sicilde 14.000 akçe gibi o günün şartlarında,
yüksek bir miktara devren satılan bir bezzaz dükkânından bahsedilmektedir. 1624–1625 tarihli bir sicilde
Kayseri iplik pazarında bir penbeci dükkânından bahsedilmiştir. Diğer bir defterde bezzaz ve penbecilerden
bahsedilmektedir. Yine pek çok kayıtta iplikçi, iplik pazarı, penbeci ve bezzaz ibareleri kullanılmıştır. Bu
kayıtlar oldukça önemlidir. Çünkü Kayseri’de ham pamuk satan işyerlerinin, iplik pazarı ve iplik imal eden
zanaatçıların varlığı gün yüzüne çıkmaktadır. Ayrıca çuhadar denilen dokumacıların ve kumaş satan
bezzazların varlığı da bütünüyle düşünüldüğünde tam anlamıyla bir dokuma imalatı silsilesine işaret
etmektedir 14.
Yalnızca Halep ve Şam’da 1825 senesinde pamuk-ipek karışımı kumaş dokuyan 25.000. tezgâhın varlığı bu
gelişimi gösteriyor15.
Osmanlı Devleti kumaş, kaliçe, kilim vb. dokumaların kalite, dayanıklılık, renklerinin solmaz olması ve
kumaş toplarının belli bir arşında yapılması için birtakım usul ve kurallar da koymuştur. Bunların iyi ve
sağlam olmasından esnaf şeyh ile kethüdaları yani esnaf heyetleri sorumluydu. Ülkedeki dokuma ve kumaş
tezgâhları her zaman kontrole tabi idi16. Her kime ait olursa olsun ülke dışına çıkacak eşya için mutlaka
hükümetin müsaadesi lâzımdı. Bütün eşya hükümetçe tayin edilen narh üzerinden satılırdı. Yabancı
memleketlere gönderilecek kumaşların sağlam, renkleri sabit ve ölçüye uygun olup olmadığı iyice incelenir,
miri damgasıyla damgalanırdı. Bu suretle bunların memleket dışındaki rağbetlerinin muhafazasına titizce
itina gösterilirdi.
Türk kumaşlarının XVI. yüzyılda bu kadar mükemmel olmasında, kontrollerin yanı sıra esnaf teşkilatı
loncalarında rolü olmuştur 17. Osmanlı Devleti’nde kalite ile alakalı ilk yasa düzenlemeleri, Fatih

devrinde çıkarılan
Kanunnâmeleri”dir.

ve

II.

Bâyezid

döneminde

genel

çerçevesi

belirlenen

“İhtisab

Dokumaların kalitesini korumak için çıkarılmış olan şehir belediye kanunlarıyla (İhtisab Kanunnâmeleri)
özellikle ipekli dokumalarda ipeğin ham halde elde edilişinden bükülüp boyanmasına kadar geçen her
süreçte uyulması gereken kurallar standardize edilmiştir. Dokumanın kalitesini belirleyen çözgü ipliklerinin
gramajı, çözgü tel sayısı standarda bağlanmıştır. Bu şartları taşıyan dokumalar kontrolden geçirildikten sonra
damgalanarak satışa çıkarılmış, buna uygun üretim yapmayan dokumacılar cezalandırılmıştır. İpekli ve
kadife dokumalar Osmanlı Devleti için gerek ihracat gerekse gümrük yolları aracılığı ile çok önemli bir gelir
kaynağı olmuştur 18.
Türkler tarafından dokunan kumaşlar ise XVI. yüzyıldan itibaren İtalya’da çok beğeniliyor ve rağbet
görüyordu. XVI. yüzyıl ortalarında Osmanlı Sarayı’na Hasburg elçisi olarak giden Ogier de Busbecq, Türk
ipeklilerinden şairane duygularla yüklü bir dille söz eder. Bu ve benzeri birçok belge, Türk ipeklilerinin
yüzyıllar boyu Avrupalılar üzerinde yarattığı hayranlığı yansıtır. Yabancı sanatçılar, Türk ipeği beğenilerini
FARAQHİ Suraiya, a.g.e., 2003, s.107.
YÜCEKAYA, Hüsnü, “Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön
Sanayileşme”, Gazi Akademik Bakış, Ankara, C:2, S:4, Yaz 2009, s. 87-92.
15
YILMAZ, Serap, “XVIII. yüzyıl Tekstil Dünyasından: Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Pamuk-İpek
Karışımı Kumaşları, Fransız Arşivlerinden II”, Belleten, C:LVI, S:217, Ankara, Aralık 1992, s. 787.
16
AYTAÇ, Ahmet; İLBAK, Merve, Başbakanlık Osmanlı Arşiv’lerinde El Dokumalarına Dair Önemli Kayıtlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2014.
17
TEZCAN, Hülya, “Bursa'da İpekçilik ve İpekli Dokumacılık”, Kültür Sanat Dergisi, Sayı: 35, Eylül 1997, s. 33.
18
GÜRSÜ, Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı: Çağlar Boyu Desenler, İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1988.
13
14
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Avrupa kumaşlarının genel desen ve temalarına yansıtırken tüm büyük Avrupa ve Amerika uygulamalı sanat
koleksiyonları, büyük miktarlarda Türk ipeklileri alıyorlardı. Busbecq’in, kumaşların, saltanatının görkemini
ve dolayısıyla da gücünü yansıtmadaki işlevini çarpıcı ve akıcı anlatımını, Osmanlı ipek dokumalarının Türk
ve yabancı izleyicileri nasıl etkilediğinin özüne iner ki 19, XV. yüzyıl insanı için dünya çok genişlemişti ve
fetihler, seyahatler, Doğu ile gelişen ilişkiler sonucu nefis bir Türk halısı evde, gemide, kilisede sanat eseri
gibi sergilenir olmuştu20.

Fotoğraf: 2, Osmanlı dönemi kumaş.
Tafta, valâ, atlas, kutnu, kadife, kemha, seraser, futa olarak gruplanabilen kumaşlar XVI. yüzyıldan itibaren
kaynaklarda geçmektedir.1567 tarihli bir belgede kadın kaftanı yapımında kullanılan 90 cm boyunda, 6500
tellik, ipek, kutnu dokumalardan söz edilmekte, Hint, acem Bursa kutnularının perdahlanan kumaşlar olduğu
en iyi kalitesine “tekyeli” denildiği belirtilmektedir 21.
Osmanlı döneminde kumaşlara, memleket, şahıs, malzeme ve tekniklere göre adlar verilmekteydi 22. Ancak
tespit edilen dokuma türleri dışında, agca, ahmediye, alvala, barçın, bozluk, cuna, çampır, çanpur, daliye,
durmaç, eşük, futa, gulbastı, hâre, kafgar, kökneç, mantini, önemen, selimiye, sof, sündüs, şip, tefecik, yatık
vd. gibi bugün hiç kullanılmayanlar da vardır 23.
Osmanlı Devleti, yeniçeri ocağı ve kapıkulu ocaklarının kışlık yünlü kumaş ihtiyacını karşılamak amacıyla
Selanik’ten düzenli senelik kumaş almıştır. Selanik’ten evvel ise bu ihtiyacın en azından bir bölümünü
İtalyan kumaşlarıyla karşılamaktaydı 24.
Devletin XVI. yüzyılın ilk yıllarından itibaren, Dergâh-ı Âli Yeniçeri için Selanik’ten yünlü kumaş satın
aldığı da bilinmektedir 25. Bursa’da 1678’de 300 ipek bükme tezgâhının 150’si kadınlara aitti. Kadınlara ait
bir lonca örgütü olmadığına göre kadınların, pazarla ilişkilerini tüccar vasıtasıyla kurulmuş olması gerekir 26.
Hem Bursa’da hem de İstanbul’da üretilen kumaşların en büyük müşterisi saraydı. Devletin sınırları içinde
ipeğin üretimi ve ticareti ile ilgili ipek kumaşların dokumalarının ve satılmalarının her safhasında toplanan
vergi, bütün aşamaları kontrolü altında tutan Osmanlı Devleti için büyük bir kazanç kaynağı idi. Doğal
olarak sarayın, Osmanlı kumaşlarında ortak bir üslubun gelişiminde büyük etkisi olmuştur 27. Bu surette
dokumacılıkla ilgili yurt içi ve dışı ticari faaliyetlerden de vergi alınmış ve belgelenmiştir.
TEZCAN, Hülya; ATASOY, Nurhan; B. DENNY, Walter; W. MACKİE, Louise, İpek, Osmanlı Dokuma Sanatı,
TEB İletişim ve Yayıncılık A.Ş., 2001, s.15.
20
İNALCIK, Halil, Rönesans Avrupası, Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İstanbul, 2011, s. 72.
21
ATALAYER, Günay, “Dünden Bugüne Anadolu’da Kumaş Dokuma Sanatı”, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari,
İstanbul, 1993, s. 57.
22
ÖZBEL, Kenan, El Sanatları III, Eski Türk Kumaşları.
23
ÖZEN ESİNER, Mine, “Türkçede Kumaş Adları, Tarih Dergisi, İstanbul, S:33, 1980, s. 291-340.
24
KOLÇAK, Özgür, “Osmanlılarda Bir Küçük sanayi Örneği: Selanik Çulha Dokumacılığı (1500-1650), (İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), İstanbul, s. 47.
25
KOLÇAK, Özgür, a.g.e., s. 43.
26
FAROQHİ, Suraiya, 2003, s. 25.
27
TEZCAN, Hülya, a.g.e., 1993, s.175.
19
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KUMAŞ İLE ALAKLI ARŞİV BELGELESİ

Başbakanlık Osmanlı Arşivi konu ile alakalı çok sayıda belgeyi ihitva etmektedir. Araştırmada belgelerin
tamamında dokuma türlerini ifade eden terimler geçmektedir. Bu çalışmada belgelerin tamamı ayrı ayrı
verilmemiştir. Belgelerde geçen dokuma türlerinden bahsedilmiş ve belgelerden örnekler verilmiştir.
O dönemlerde değerli kumaşların, özellikle ipekli ve sırmalı kumaşların dokunması, devletin denetimi
altındadır. İpekli ve sırmalı kumaşların gizlice dokunup satılması yasaktı. III. Ahmet, 1715 yılında çıkardığı
bir fermanla “… Padişahın izni olmadan gizlice ipekli ve sırmalı kumaşların dokunup işlenmesinin yasak
olduğunu, bu fermana karşı gelenlerin suçlarının büyüklüğüne göre, sürgün, kalenbendlik, kürek
mahkûmluğu gibi cezalarla şiddetle cezalandırılacakları…”nı emreder 28.

Fotoğraf: 3.
İzmir Aba Fabrikası’nda dokunan kumaşların dokuma işleminin tamamlanması talebi…

Fotoğraf: 4.
Hazine-i Hassa’nın 1281-1287 (1865-1871) yılları arasında vilayat-ı müteaddide emvalinden bila havale ita
olunan tahsisatı hususları ile bütün bu çeşit mebliğin mahsubu zımnında Çırağan Sarayı için Serkiz Bey’e ve
eşhas-ı saireye, Feshane’ye, Hereke Kumaş Fabrikası’na, Ebniye Anbarına, Harir Fabrikası’na, Istabl-ı
Amire’ye, kaliçe, revgan-ı sade, yapağı, kereste vesaire bahalarına, mabeyn için Bursa’dan ve Suriye’den
celb olunan kumaş ve çitari bahalarına, … ve yekunlarını bunlarla ilgili bir takım kayıt ve şerhleri ihtiva
eden tahsisat-ı tediyat defteri…

Fotoğraf: 5.
İstanbul’da sandal tabir olunan kumaşları dokuyan esnaf esasen ihtiyaçtan fazla olduğu halde bir taraftan
yeni tezgâhlar açılmakta olduğundan men’i, sandalcı ve bezaz esnafı tarafından istida olunmakta ise de
inhisarın irade-i seniyye ile yasaklandığı…

28

KÜÇÜKERMAN, Önder, Hereke Fabrikası, İstanbul, 1987, s. 19.
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Fotoğraf: 6.

İzmir’de boyanacak kumaşın yalnız bu boyahanelerde boyanması mahalle aralarında vs’de boyanmaması
hakkında İzmir Kadısı’na emirname…

Fotoğraf: 7.
Medine-i Münevvere Hastanesi için gönderilen kumaşlar… Şerif Abdullah Paşaya gönderilen mücevher
muhafazaları.

Fotoğraf: 8.
III. Ahmed'in kızı Atike Sultan için alınan kürk, yemeni, yağlık çakşırlık ve sair kumaşlar ile saray
mensupları ve adamları için iştira edilen eşyanın bedelinin tamamen Atike Sultan'dan alınarak kendisinde hiç
bir matlubu kalmadığına dair Kethüda Mehmed mühürlü masraf defteri…
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SONUÇ

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde açılan kumaş fabrikalarında muhtelif kumaşların üretildiği, sarayın
kumaş ihtiyacının da kimi zamanlar buralardan sağlandığı anlaşılmaktadır.
Kumaş dokuyan esnafın üretimlerinin sistematik olarak devlet eliyle kontrolünün sağlandığı, esnafın
üreteceği herhangi bir kumaşın metrekaresinin dahi bilindiği hatta rastgele yerlere boyahane açılamayacağı
belgelerde görülmektedir.
Dönemin hastanelerinin kumaş ihtiyaçlarının da devlet eliyle temin edildiği belgelerden anlaşılmaktadır.
Padişah ailesine mensup şahısların ve saray erkanının kumaş ihtiyaçlarının da zaman zaman devlet eliyle
sipariş edildiği ancak ücretlerinin kendilerinde tahsil edildiği de belgelerle tespit edilmektedir.
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ARKEOLOJİ MÜZELERİNDEN BİR KAÇINDA TEŞHİR
EDİLEN YONTULAR ÜZERİNDEN BÜKÜLÜ BEZ
DEĞERLENDİRMELERİ VE GÜNÜMÜZE GÖNDERMELER
Ebru Dikmen Varol*, Günay Atalayer
Akdeniz Üniversitesi SGSS MYO Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü
Özet
İnsanlık var olduğundan beri en temel ihtiyaçlarımızın başında tekstil kullanımı gelir. Tarih öncesi çağlarda
mağara duvarlarına uygulanan betimlemelerde, sonrasında; heykeller, alçak- yüksek kabartmalar, freskler ile
mozaiklerde giysi kullanım biçimlerinin yorumlamış olması bunun önemli bir kanıtıdır. Bu kullanım
biçimlerini araştırırken en temel kaynaklarımız arkeoloji biliminin gün yüzüne çıkardığı buluntulardan elde
edilen verilerdir. Bu verilerin başında da yontular gelir. Anadolu coğrafyası bu anlamda oldukça zengindir.
Bunu ülkemizdeki birçok arkeoloji müzesinde sergilenen yontulardan anlayabiliriz. Bu yontulardaki tekstil
tasvirleri dikkat çekicidir. Özellikle Antik Yunan temelli yontuculuk, giysi tasvirlerinde eşsiz örnekler
vermiştir.
Bu çalışmada Antik dönem tabiriyle Küçük Asya’nın Batısı, günümüzdeki adıyla Ege Bölgesi’nden ve Anadolu
Akdeniz’inden seçilen arkeoloji müzelerinden belirlenen yontu örnekleri üzerinde, tekstil tasarım boyutuyla
incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda günümüzde “bükülü bez” olarak adlandırılan tekstillere
benzer uygulamaların söz konusu yontularda sıkça görüldüğü tespit edilmiştir. Bildirimizde bu uygulamaların
bölgesel olarak yoğunluklarına da bağlı olarak, örnekler üzerinden; antik dönem ve günümüz coğrafyasında
kullanılan hammadde özellikleri, üretim yöntemleri ve kullanım biçimleri açısından bükülü bez hakkında
değerlendirmeler yapılarak, kültürel devamlılıkla ilgili bağlantılar kurulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, arkeoloji, yontu, bükülü bez

Giriş
Ülkemizin bulunduğu Anadolu coğrafyası zengin tekstil tarihi ile ön plan çıkmaktadır. Yapılan
arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular çeşitli tekstil üretim yöntemlerinin neolitik dönemden beri
Anadolu’da kullanıldığını doğrulamaktadır. Yarımada’nın geneline baktığımızda hemen hemen her
yörenin kendine has bir bez çeşidine sahip olduğu, bunun eskiçağlardan günümüze taşınarak sürdüğü ve
gelenek halini aldığı görülmektedir. Günümüzde tekstil tasarımcılarının da, tarihsel süreçte kültürel
birikim ve alışkanlıklara bağlı olarak, süregelen tekstil üretim ve kullanım biçimleri hakkında arkeoloji
biliminin gün yüzüne çıkardığı buluntulardan elde edilen verileri kaynak olarak aldığı bilinmektedir [1].
Bu bağlamda eski kullanım biçimlerini kavramak, çağdaş tekstilleri tasarlarken geliştirilen yöntemlere de
öncülük etmektedir.
Tekstil, insanlığın en temel ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Bu ihtiyaç, keçeleştirme, dokuma ve
örme gibi üretim yöntemlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Sözünü ettiğimiz
yöntemlerle oluşturulan tekstillerin Antik Dönem’ de nasıl ve ne şekilde kullanıldığını anlamak için, bu
süreci temsil eden yontuları, freskleri, mozaikleri ve sikkeleri incelemek gerekmektedir. Çalışma
kapsamında tüm bu unsurların bir arada incelenmesi mümkün olamayacağından, bildiri klasik arkeoloji
Ebru Dikmen Varol, gsm: +90 (532)7941105, e-posta: ebrudikmenim@gmail.com
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrencisi
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çalışma alanındaki Antik Yunan ve Antik Roma yontuculuğu eserleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca,
yontular üzerindeki giysi tasvirlerinden yola çıkarak, Antik Dönem’ deki adıyla Küçük Asya’nın
(Anadolu) Batısı olan Ege’de kullanımı çok yaygın bükülü bez ile ilgili değerlendirmeler
yapılacağından; bölgedeki Hierapolis ve Aphrodisias Müzeleri ile biraz daha güneyde kalan Antalya
Müzesi’nden örnekler analiz edilmiştir. Bu müzelerdeki eserler ağırlıklı olarak Athena Parthenon’nunun
heykellerini yapan Phidias’ın Antik Yunan yontuculuğuna öykünmüş ve kopyalanmış Antik Roma
yontularından oluştuğu bilinmektedir [2]. Fakat bunun Küçük Asya’nın Batısı’ ndaki heykel okullarının
gelişmesini engellemediği de düşünülmektedir[3]. Bu sentezi özellikle Efes, Aphrodias, Hierapolis,
Laodikeia, Perge gibi döneminin ekonomik gücü yüksek, üretimini ve ticaret ağını tüm Akdeniz
Havzasına yaymış kentlerin buluntularından anlamak mümkün olabilmektedir.
Özellikle Lykos Vadisi’ndeki kentlerde (Laodikeia, Clossai, Tripolis) üretilen ve boyanan kumaşların
yazılı tabletlerden de anlaşıldığı üzere, Flavius Zeuxis ve Julius Verecundus adlı tüccarlar tarafından,
Malea Burnu üzerinden Roma, Mutina, Lyon gibi kentlere ulaştırıldığı bilinmektedir [4].

Şekil 1. Tüccar Falvius Zeuxis’in Mezarı ve onuruna yazılan yazıt, Hierapolis - Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Bu ticaret yolu Efes Limanı’ndan Akdeniz’e doğru giderken, diğer bir ticaret yolu da Kybra üzerinden
Perge ve Side’ye ulaşarak, kentlerin limanları aracılığıyla Kuzey Afrika’ya doğru gitmektedir [5].
Bu yolları kullanarak ticareti yapılan tekstillerin ününün her iki rotadan Akdeniz havzasına yayıldığı
görülmektedir. Bu ünü doğrulayan ilk örnek, Strabon’un Geografica’sında da belirttiği şu satırlardır.
Strabon: “Laodikeia dolaylarındaki ülkede bir koyun türü yetiştirilir. Bunlar sadece
Miletos’lularınkinden üstün olan yünlerinin yumuşaklığıyla değil fakat aynı zamanda kuzguni siyah
renkleriyle de mükemmeldir. Bu sayede Laodikeia’lılar büyük gelir sağlarlar. Aynı şekilde komşuları
Kolossae’liler de aynı renkteki koyunlardan yararlanırlar ve bu koyunların rengi kentin ismini taşır”
demektedir [6]. İkinci örnek ise; M.S.301 yılında Roma İmparatoru Diocletianus tarafından yayınlanan
Tavan Fiyat Fermanı’dır. Lykos Vadisi’nde üretilen yünlü tekstillerin “dönemin marka tekstilleri olduğu”,
fermanda adı geçen Laodikeia tekstillerinin fiyatlarının, diğer tekstillere göre oldukça yüksek olmasından
anlaşılmaktadır [7]. Bu fermanın yazılı olduğu bir tablet parçası; yontularından bahsedeceğimiz
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Aphrodisias kazılarında bulunmuştur [8]. Belirtilen ticaret yolları, bu bölgede aynı kullanım biçimlerinin
yaygınlaşabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle bildiride Hierapolis, Aphrodisias ve Antalya
Müzesi’ndeki yontu örneklerinden inceleme yapılmıştır.
Tablo 1. Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanında Adı geçen Tekstiller
ÜCRET Denarii

MİKTAR

KILIK KIYAFET

Birrhus (Birinci kalite yünden elbise
kılıfı)
İkinci kalite yünden elbise kılıfı
Caracallis(topuklara kadar uzanan
başlıklı manto)
Başlıksız kısa manto

1 adet

?

1 adet,
1 adet

40
20

1 adet

20

Braces (pantolon)
Udones (çorap)
Sarcinator (terziye iç gömlek astar
kaplama)
Terziye ipekten elbise süsü yaptırılması

1 adet
1 çift
?

20
4
50

?

50

Terziye süsleme diktirilmesi
Kaba iç gömleği süslemesi
Süslemesiz kadın tuniği
İkinci el kadın tuniği
Kadın iç gömleği ya da bluzu
İkinci el kadın iç gömleği veya bluzu
Süslemesiz pelerin

?
?
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

30
4
16
10
10
6
16

İkinci el pelerin
Afrika mantosu
Dalmaçya Tuniği,
Başlıklı en iyi kalite Achaia ve Phrygia
pelerini
Phrygia ve Bessia Gömleği
Kenarları şeritli Laodikeia Tuniği
(paragauda) Fiyatı erguvani renk içerip
içermediğine gör belirlenir
En iyi kalite Laodikeia Paenulası (bir
çeşit başlıklı pelerin)
Laodikeidan başlıklı manto, Pelerin,
birrus)
Nervius kopyası başlıklı Laodikeia
Pelerini
Bir çift markasız, işlemesiz) Laodikeia
Dalmaticası

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

6
500
2000
2000

1 adet,
1 adet,

600
?

1 adet

5000

1 adet

4500

1 adet,

10000

1 çift,

2000

Günümüz Denizli ve çevresindeki antik kentlerden ortaya çıkarılan eserler Hierapolis Müzesi’nde
sergilenmektedir. Bu nedenle müzeye, Lykos Vadisi kentlerinden gelen yontuların üzerlerindeki giysi
tasvirleri bildiri için önemli veri kaynaklarıdır. Öte yandan yine aynı bölgede döneminde heykel
okuluyla adını duyuran Aphrodisias yontuları da bir o kadar önemlidir. Ayrıca bu bölgeden güneye inen
antik ticaret rotasında önemli bir ayak olan Perge’deki heykel okulunda yapıldıkları düşünülen
muhteşem yontuculuk örnekleri de bildiriye kaynak olmaktadır. Perge’de ortaya çıkarılan zengin yontu
koleksiyonu ise Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.
Bükülü Bez ve Yontu Değerlendirmeleri
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Tarihi kaynaklar (Strabon, Vitrivius, İbn-i Batuta, Katip Çelebi, Evliya Çelebi), Anadolu’da iyi bilinen
ve kıvrak çok bükümlü bez olarak tanımlanan el dokuması bürümcük kumaş olduğundan bahseder. Bu
kumaşın günümüzde sıklıkla dokunan örneklerinden biri Şekil 2’de görülmektedir [9].

Şekil 2. Bükülü Bez, Buldan- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Pamuklu dokumacılığın Anadolu’da daha geç dönemlerde uygulandığını dikkate alırsak, Lykos
Vadisi’ndeki kentlerde bürümcük etkisindeki bükülü iplikten üretilen kumaşın yün elyafından
dokunduğu düşünülebilir. Kaldı ki Laodikeia’nın yünlü kumaş üretimi ve ticareti ile ön plana çıktığından
bahsetmiştik. Bu kumaşların talep gören ve pahalı tekstillerin başında geldiği Diocletianus fermanındaki
fiyatlarından anlaşılıyordu. Şekil 3’de örneğini gördüğünüz, Günümüzde Denizli’nin Kızılcabölük
ilçesinde yün elyafından üretilen dokumaların bu kumaşların devamı niteliğini taşıdığına yanıt aramak
için Şekil 4’de bu kumaşlarla yapılan denemeler görülmektedir. Şekil 5 ve 6’da ise tamamen pamuk
elyafından Buldan Bükülüsü kullanılarak yapılan denemeler mevcuttur.

Şekil 3. Denizli Kızılcabölük, Eğin Tekstil, El Tezgâhında Dokunan Yünlü Kumaş Şekerpare- Fotoğraf: E.
Dikmen Varol, 2015
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Şekil 4. Günümüz yünlü dokumalarıyla yapılan denemeler- Fotoğraf: E. Dikmen Varol 2015

Şekil 5 ve Şekil 6. Pamuklu Buldan Bükülüsü ile yapılan denemeler-Fotoğraf: G.Atalayer Arşivinden

Atalayer, bükülü bezi, çok bükümlü, kıvrak adı verilen iplikle dokunmuş bez ayağı örgülü kumaş olarak
tanımlamaktadır [10]. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bu kumaş daha çok pamuk elyafından üretilmiş
ve ‘Buldan Bükülüsü’ – Kıvrak adıyla anılmaya başlamıştır. Az da olsa yün elyafı ve ipek elyafı
kullanılarak da dokunur. Bu el dokuması kumaş türüne günümüzde Anadolu’nun başka yörelerinde de
rastlamak mümkündür [11]. Özellikle M.S. dördüncü yüzyılda Akdeniz havzasında büyük ün kazanmış
bu kumaşların, üretim yöntemi aynı kalmak üzere elyaf türlerinde değişiklik göstererek süregelmiş
olabileceği düşünülebilir mi? Atalayer’e göre İbni Batuta’ nın söz ettiği, kuvvetle bükülmüş olduğundan
sağlam olarak nitelenen bükülü bez; Laodikeia, Hierapolis ve Tripolis üçlüsünün dokumacılık mirasıdır.
Bükülü bez, Anadolu’ da pek çok yörede dokunan büküm dereceleri yöreye göre değişen, desen ve
renkleri ile yöresel özellikler kazanan bir türdür. Çözgü ve atkısı pamuk olanlar bükülü ya da bez diye
adlandırılırken, çözgü ve atkısı ipek olanlar bürümcük olarak bilinir. Yün pamuk, yün, keten, ketenpamuk ve ipek-yün karışımlara rastlanır. Bu nedenle bükülü, ya da kıvrak denilen dokumalar
Anadolu’nun ortak karakteri gibidir. Bugün bu dokumanın hem en eski tarihsel sürece sahip olarak, hem
de çeşitlilik ve devamlılık olarak sürdürülebilirliğini sağlayan ise Denizli’de, ilçelerinde ve özellikle de
Buldan’daki dokumacılıktır [12].
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Hierapolis Müzesi’nde teşhir edilen ve bölgenin pagan dönem kültlerinden baş tanrı Zeus’a ait mezar
steli üzerindeki rölyef; Antik Roma’da inanışlara dayalı bir adet olarak Zeus “bölgeye özgü niteliklerle
yeniden adlandırılmış” ve Laodikeia’da “Zeus Ktesisi Patrios” (Zeus Laodikeus) çobanların ve
koyunların tanrısı olarak bilinmiştir. Zeus üzerinde yünden çoban kıyafeti, sağ elinde kartalı, sol elinde
asası ile birlikte betimlenmiştir [13]. Şekil 7’de gördüğünüz Zeus betimlemesinin iç giysisi, o
dönemlerdeki adıyla chitonu, kıvrak, bükülü bez görüntüsündedir. Bu da bu kumaşın o dönemlerde
chiton tarzı giysilerin üretiminde kullanıldığını düşündürmektedir. Bu örnekte de görüldüğü üzere çok
ince bir şekilde eğrilmiş yünden elde edilen iplikle dokumalar yapıldığı ön görülmüştür. Dış giysisi ise o
dönem ki adıyla chimationuna baktığımızda kumaş betimlemesinin oldukça kalın drapelerle
oluşturulduğunu, buna karşılık içteki giysisin çok ince ve zarif, dikine, yumuşak çizgilerle kumaşın
yapısında hareket varmışçasına yontulmuştur. Bu hareketliliğin dokuma tekniğinden kaynaklanan bir
farklılığı belirtmek amacıyla işlenmiş olacağı ön görülmüştür.

Şekil 7. Kaodikeia’dan Zeus Ktesisi Patrios, Hierapolis Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Bu arada kısaca değinmemiz gereken diğer bir konu Antik Dönem giysi biçimleridir. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi, tüm bildiri boyunca yontuların tasvirini yaparken iç giysi diye adlandıracağımız temel
giysi biçimleri Antik Yunan’da chiton (kısası tunik, dor bölgesinde kullanılanı Peplos) olarak karşımıza
çıkarken, Antik Roma’da stola olarak adlandırılır. Dış giysi olarak adlandırdığımız ve günümüzdeki
manto gibi kullanılan giysi ise Antik Yunan’da Chimation, Antik Roma’da ise Palla olarak anılmaktadır
(Penula, Toga gibi tabirlerde aynı tarz giysi biçimleridir) Şekil 8’de de detaylı çizimlerine yer verilmiştir
[14].
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Şekil 8. Antik Dönem Temel Giysi, Biçimlerinden, İllüstrasyonlar: E. Dikmen Varol, 2015

Yine aynı müzeden seçilen şekil 9’de de görülen yontuya dönecek olursak; Artemis betimlemesinin
üzerindeki giysi tasvir edilirken, giysinin kumaşının yontuyu yapan usta tarafından sıkı sıkı ve dik çizgi
gibi incelikle işlendiği, görsel olarak bükülü bezmiş gibi yorumlanabileceği düşünülmektedir. Artemis
Tanrıça Leto’nun da kızıdır. Bölgede antik bir yerleşim yeri olan Tripolis’e ait – ki Leto’nun Kentleri
olarak geçer - on sikkede de Ana Tanrıça Kybele ile özdeşleştirilen Tanrıça Leto, bükülü beze benzeyen
hareketli ve hafif kumaştan peplosu ya da khitonu içinde tasvir edilir [15].

Şekil 9. Tanrıça Artemis, Hierapolis Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Şekil 10’ daki Hierapolis Tiyatrosu’ndan çıkarılan frizlerdeki kabartmalara baktığımızda iç giysilerinin
daha ince ve bükülü beze benzer bir kumaştan olduğu, dış giysilerin tasvirinin işleniş şekliyle
kıyaslandığında anlaşılmaktadır. Dış giyside yer alan kumaş kıvrımlarının (drape) oldukça kalın ve kaba
olarak verildiği gözden kaçmaz.
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Şekil 10. Hierapolis Tiyatrosu Frizlerinden, Hierapolis- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Hierapolis Müzesi’nde heykeller ve lahitler salonunda sergilenen ve üslup olarak diğer yontulardan daha
farklı yorumlanan İsis Rahibesi yontusu ise giysi kullanım biçimi olarak daha değişik işlenmiştir.
Hierapolis Kazıları Başkanı Prof. Dr. F. D’Andria da bunu doğrulamaktadır [16]. Şekil 11’daki yontuya
ait yorumlamalar kumaşın son derece kıvrak, her türlü formu alabilen, hafif ve hareketli bir yapıya sahip
olduğunu göstermektedir.

Şekil 11. İsis Rahibesi, Hierapolis- Fotoğraf: E. Dikmen Varol 2015

Aphrodisias Müzesi’ndeki yontuları detaylıca incelediğimizde dönemin heykel okulunun üstün
tasvirleriyle karşı karşıya kalırız. Şekil 12’da da görülen ve bu sefer de Afrodisias Müzesi’nden bir
örneğini incelediğimiz Artemis yontusunun giysi betimlemesine baktığımızda, adeta kumaşın yontu
üzerine yerleştirildiği izlenimi verecek kadar gerçekçi olduğunu görürüz. Kumaşın son derece kıvrak ve
hareketli hali bize bükülü bezi çağrıştırmaktadır. Şekil 13’deki bir başka yontu grubuna baktığımızda da
yine aynı izlenimleri edinebiliriz. Çok zengin bir koleksiyona sahip müzedeki yontulardan benzer
özellikte birçok örnekle karşılaşmak mümkündür. Bildiride bunlardan sadece birkaçına yer verilmiştir.
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Şekil 12. Artemis, Aphrodisias Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2005

Şekil 13. Bir grup yontu, Aphrodisias Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2005

Dönemin betimlemelerinde sıkça yer verilen bir diğer pagan kültü de Athena’dır. Athena diğer
özelliklerinin yanında, aynı zamanda yün dokumacılığı ve el sanatlarının da koruyucusudur [17]. Bu
özelliği tekstil tasarımcıları olarak bizim de ilgimizi çekmektedir. Lykos vadisindeki kentlerde bu
özelliği nedeniyle kutsal tanrıça rolündedir.
Şekil 14’de Antalya Müzesi’ndeki üç Athena yontusunu da incelediğimizde; ilkinde iç giysisinin
Helenistik dönem ve sonrasında kullanılan robadan kuşaklı chiton olduğu görülmektedir. Chitonun
üzerinde ise dış giysi olarak chimation bulunmaktadır. Yontunun işleniş tarzından iç giysinin dış
giysideki kumaştan daha ince olduğu gözlemlenmektedir. İkinci yontuda Athena’nın sadece dor
stilindeki chitonu -peplos- ile betimlendiği görülür. Özellikle Tanrıça’nın dizi bükük bacağından, giysisi
için kullanılan kumaşın seyrek dokunmuş, son derece hafif ve şeffaf bir etki yaratan görünümde olduğu
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anlaşılır. Figürün sağ tarafındaki görüntüden, günümüzde benzer örneklerini görebildiğimiz yünlü
kıvrak, bükülü, bezayağı kumaşın olduğu söylenebilir. Üçüncü Athena yontusu da yine benzer şekilde
giysilerini kuşanmıştır. İç giysisinin tipik peplos, dış giysisinin chimation olduğu görülmektedir Bu
betimlemede asıl dikkat çekici olan iç giysisinin tasviri yapılırken oluşturulan görsel etkinin kumaşın
düşüşlerinin ve cinsinin kıvrak, bükülü kumaşların dokusu gibi dikine ve yol yol olarak özenle işlenmiş
olmasıdır. Tabi ki giysi betimlemesi yapılırken yontucunun bu kaygıyla hareket edip etmediği ise
tartışma konusu olabilir. Eğer öyle ise bu farklı kumaş üretimlerinin olduğunun bir göstergesidir.

Şekil 14. Perge Antik Kenti, Athena Yontuları, Antalya Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Şekil 15. Giyimli Kadınlar, Antalya Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015
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Şekil 16. Kadın Portresi, Antalya Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015

Şekil 17. Tanrıça Artemis, Antalya Müzesi- Fotoğraf: E. Dikmen Varol, 2015
Yine aynı müzeden şekil 15’deki giyimli kadınlar adlı yontuya baktığımızda giysi betimlemelerinin
benzer özellikler gösterdikleri görülür. Asıl etkileyici örnek Şekil 16’de görülen kadın portresindeki iç
giysinin detayındadır. Bu detay tamamıyla bir bükülü bez betimlemesidir.
Diğer iki müzeden de örneklerine değindiğimiz Artemis betimlemelerinden Antalya Müzesi’ndeki
örneğe gelince, yontuyu yapan ustanın, giysi betimlemelerini yaparken kumaşın tüm özelliklerini
detaylıca işlediği görülmektedir. Şekil 17’deki betimlemede kumaşın heykeli saran kıvraklığı ve hareketi
bükülü bezi tam anlamıyla yansıtmaktadır. Belki de asıl sorulması gereken; neden özellikle Artemis
betimlemelerinde bükülü bez tarzı kumaşların daha ön plana çıktığıdır.
Sonuç ve Öneriler
Çalışmada her üç müzeden seçilen örnekler arttırabilirdi, fakat bildiri kapsamında belirli bir sınırda
kalmak uygun görülmüştür. Giysi insanoğlunun temel ihtiyaçlarının başında gelir. Aynı zamanda
toplumda bir sosyal statü göstergesidir. Bildirinin başında da belirtildiği gibi, yontuları incelenen
müzelerin kapsamındaki bölgelerde üretilen tekstiller dönemin marka olmuş tekstillerdir. Yüksek kaliteli
bu tekstilleri günümüzde bölgesel olarak düşündüğümüzde bükülüsüyle meşhur Denizli/ Buldan’ın
ürettiği ve yine aynı şekilde markalaştırdığı görülür. Buldan, Lykos vadisi kentlerinden Tripolis’in
hemen yanı başındadır. Günümüzde, tıpkı Antik dönem Lykos Vadisi’nde üretilen tekstiller gibi ağırlıklı
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geçim kaynağı tekstil üretimi ve ticaretidir. Yüksek kalite üretim aynı zamanda markalaşmaya da sebep
olmuştur.
İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başladığı andan itibaren, çeşitli davranış, alışkanlık ve kullanım
biçimlerini benimsediler. Kitleleri ardından sürükleyen bu eğilimler giysilerde de kendini gösterdi.
Ekonomik güçle birlikte sosyal sınıf farklılıkları oluştu. İlk pazarlama, ‘marka- etiket’ kavramları ortaya
çıkarak giysilerin kimlikleri devreye girdi. Antik Dönem’de heykel betimlemelerini yaptırabilenler,
yönetici kesim, zengin ve soylulardır. Biz kült heykellerinin yanı sıra sosyal yaşamdan gelir seviyesi ve
sosyal statüsü yüksek bireylerin tasvirlerini de müzelerde görmekteyiz (özellikle lahitlerde). Birçoğunun
üzerinde de yaygın olarak bükülü beze benzer kumaş tasvirlerinden oluşan giysiler görmekteyiz. O halde
bu açıdan bakarsak, talep gören kesimi de düşündüğümüzde bükülü bez gerçekten dönemi için pahalı ve
markalaşmış bir üretim biçimi olarak görülebilir mi? Üretim yöntemi aynı olmakla beraber ilk
uygulamalarının yün elyafı kullanarak yapıldığı sonucuna varılabilir mi? Bildiride bu sorulara yanıt
aramaya çalışılmıştır.
Bildiri halen devam etmekte olan Laodikeia’da ticari amaçla üretilen tekstillerin sanatsal bir bakışla
yorumlanması ve sürdürülebilirliğine yönelik sanatta yeterlik tezinin alt başlığı niteliğindedir ve bu
yöndeki çalışmalar halen devam etmektedir **. Yine, Bezce 2016- Anadolu’ya Dokunan Bezler/ ‘Yöresel
Bezlerle Tasarım Projesi’ kapsamında Buldan Bükülü-kıvrak bezi kullanılarak; ilk tasvirlerini yontularda
gördüğümüz kültürel mirasımızın, çağdaş tasarımlarla günümüzde de hayat bulmasını sağlanması
hedeflenmiştir.
Atalayer’e göre Dokumacılık toplumsal yaşamın gelişiminin basamaklarını gösteren somut bir üretim
alanı ve üretim eyleminin adıdır. Farklı toplum yapılarını, bu üretimin tarihsel sürecini, teknik gelişmeyi
dokuma ürünler üzerinden gözlemlemek olasıdır. Tıpkı kültür mirası kentler gibi, bazı dokumalar da bir
kültürün simgeleri, tarihin tanıklarıdır [18]. Öneri olarak; yontular üzerinden de incelemeye çalıştığımız
antik dönemlerden günümüze - çeşitli değişiklikler yaşasa bile- , temel anlamda ‘Somut Olmayan
Kültürel Miras Kapsamına’ bu dokumacılık geleneğini sürdüren Denizli ve çevresi dokuyucularının
alınmasının sağlanması hedeflenmektedir.
O dönemde rağbet gören bu kumaş ve giysi kullanım biçimleri günümüze en etkileyici anlatım biçimi
olarak yontularla birlikte ulaşmaktadır. Amacımız seçmiş olduğumuz yontular üzerinden sizleri biraz
olsun organik ve yumuşak yapısıyla her zaman bizi kuşatan, doğal elyaftan ve el tezgâhlarında üretilen
tekstil dokumalara farkındalık yaratmaktır. Bükülü bez bu coğrafyanın en önemli bezlerinden olup,
binlerce yıldır Anadolu’ya dokunmaktadır.
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Abstract
Since the beginning of the humanity, textile usage takes the first place in our most basic needs. In prehistoric
times, the graphic description applied to the walls of the caves and in the aftermath, interpretation of cloth usage
patterns in statues, low-reliefs, high reliefs and mosaic frescoes is an important proof of this fact. Our most basic
resource to research these usage patterns is the information gathered from the unearthed finds of the
archaeological science, primary resources being the sculptures. Anatolia is very rich in this respect. We can
realize that from the sculptures on display in many archaeological museums of our country. Textiles depicted in
these sculptures are remarkable. In particular, ancient Greek sculpture has given unique examples depicting
clothing.
In this study investigations are made - with the perspective of textile design - on some select statues determined
from the selected archaeological museums situated in the west of the so-called Asia Minor in ancient times, in
the modern Aegean region of Anatolia and in the Anatolian Mediterranean. This analysis showed that so many
applications similar to the so-called twisted fabric (bükülü fabric) textiles of today have also been seen on these
sculptures. In our paper, depending on the regional density of these applications, assessments will be made on
the twisted fabric (bükülü fabric) through examples; in terms of the features of the raw materials used, its
production techniques and its usage forms in both the ancient and the modern times and links will be established
about its cultural continuity.
Keywords: Textile, archaeology, sculpture, bükülü fabric

Introduction
Our homeland geography, Anatolia, comes into prominence with its rich textile history. The findings
obtained in the archaeological excavations carried out so far, have been confirming the usage of various
textile production techniques in Anatolia since the neolithic period. When we look at the peninsula in
general, it is seen that almost every region has a characteristical kind of cloth, its continuity since the
antiquity has been ensured and finally turned into a tradition. It is known that, depending on the cultural
knowledge and habits in the historical perspective, present day textile designers have also been taking the
textile production and their usage pattern data as a resource which is obtained from the ruins that
archaeology has unearthed [1]. In this context, understanding the old usage patterns pioneers the methods
developed during the design of modern textiles.
Since the beginning of humanity, textile usage takes the first place in our most basic needs. This need has
led to the emergence and development of production methods such as felting, weaving and knitting. To
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understand how those textiles created by those methods mentioned above are used in antiquity, it is
necessary to examine the sculptures, frescoes, mosaics and coins representing this period. Since
examining a combination of all these elements all together would not be possible in the scope of this
work, this paper is limited to the works of sculpture of Ancient Greece and Ancient Rome in the classical
archaeology field. In addition, starting from the depictions of clothes on the sculptures, some
investigations will be made on the so-called “bükülü fabric” (twisted fabric) which is widely used in
Aegean Region which is the western part of Asia Minor (Anatolia); for this reason, some samples are
obtained from the Hierapolis and Aphrodisias Museums and also the Antalya Museum which is located a
little more in the south. It's known that the works in these museums are imitations of Phidias' ancient
Greek sculptures, - who has also made the sculptures of Parthenon, Athena - and the copies of ancient
Rome sculptures [2]. But it is also believed that this has not inhibited the development of the sculpture
schools in the West of Asia Minor [3]. This can be figured out from the findings in the cities of that
period, namely Ephesus, Aphrodias, Hierapolis, Laodicea and Perge, which had high economic strength
and had extended their production and trade network to the entire Mediterranean basin.
Especially, fabrics produced and dyed in the cities of Lykos Valley (Laodicea, Clossa, Tripolis),
understood from the inscriptions, are transported to Rome, Mutina and Lyon via Cape Maleas by
merchants like Flavius Zeuxis and Julius Verecundus [4].

Figure 1. Grave of merchant Flavius Zeuxis and the inscription written in honor of him, Hierapolis - Photo: E.
Dikmen Varol, 2015

While this trade route goes towards the Mediterranean Sea from the port of Ephesus, another trade route
reaches Perge and Side, through Kibyra, heads to the North Africa through the ports of the mentioned
cities [5].
It is seen that the fame of those textiles traded in these paths are spreaded in the Mediterranean basin from
both the routes. The first example that illustrates this fame are those lines written in Strabo's Geografica :
“A kind of sheep is grown in a country around Laodicea. They are excellent not only with their softness of
wool which is superior than that of Miletus, but also with their raven black colors. By this way, they
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provide great revenues to Laodiceans. Likewise, their neighbors, Colossians, also benefit from the same
sheep and the color of these sheep bears the city's name” [6]. The second example is the Edict on
Maximum Prices of Roman Emperor Diocletian published on 301 A.D. It is understood that the woolen
textiles manufactured in Lykos Valley were “brand textiles of the period” since the prices of Laodicean
textiles were quite high compared to others noted in the edict [7]. A part of a tablet on which this edict
was written have been found in excavations of Aphrodisias [8]. Mentioned trade routes are indications of
the possibility of becoming widespread of the same usage patterns. Therefore, some sample sculptures
from the Hierapolis, Aphrodisias and Antalya Museums are examined in this paper.
Table 1. Aforementioned Textiles in Diocletian's Edict on Maximum Prices

Artifacts unearthed from today's Denizli and the ancient cities around are being exhibited in the
Hierapolis Museum. Therefore, depictions of clothes on the sculptures that are brought from the cities of
Lykos Valley are important data sources for the paper. On the other hand, sculptures of Aphrodisias,
which was renowned with its school of sculpture, are also that important. In addition, magnificent
sculptures which are thought to be made in the school of sculpture of Perge, being an important pillar in
the ancient trade route from this region to the south, are sources for this paper. The rich collection of
statues unearthed at Perge ruins are exhibited in the Antalya Museum.
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Bükülü (Twisted) Fabric and Sculpture Reviews
Historical sources (Strabo, Vitruvius, Ibn Battuta, Katip Çelebi, Evliya Çelebi) mention about a handwoven bürümcük fabric which is well known in Anatolia and defined as “kıvrak” multi twisted fabric.
One example of this fabric, woven frequently nowadays is seen in Figure 2 [9].

Figure 2. Bükülü fabric, Buldan - Photo: E. Dikmen Varol, 2015
Considering that the cotton weaving in Anatolia has been implemented in a later period, it can be
imagined that the fabrics produced from the twisted yarn under the bürümcük impact are woven with
wool fiber. Moreover we had mentioned that Laodicea has come to the forefront with its woolen fabric
production and trade. It was clear from Diocletian's edict that these fabrics were in demand and and they
were leading the most expensive textiles. Some experiments are made, shown in Fig. 4, to find an answer
to whether the fabrics manufactured from the wool fiber in Kizilcabölük district of today's Denizli (seen
in Figure 3) is a continuation of these fabrics or not. On the other hand, figures 5 and 6 contain
experiments using Buldan bükülüsü (Buldan twisted cloth) made with cotton fiber solely.

Figure 3. Kizilcabölük Denizli, Eğin Textile, Woolen Fabric Şekerpare Weaved in Hand Loom - Photo: E.
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Dikmen Varol, 2015

Figure 4. Experiments made with today's woolen textiles - Photo: E. Dikmen Varol 2015

Figure 5 and Figure 6. Experiments made with Buldan Bükülüsü (Buldan twisted fabric) - Photo: G. Atalayer
Archive

Atalayer defines the bükülü fabric as a heavily twisted, plain knitted fabric woven with a yarn called
kıvrak [10]. In the last quarter of the twentieth century it is produced mostly with cotton fibers and started
to be known as “Buldan Bükülüsü – Kıvrak”. It is also woven with wool fibers and silk fibers, even if just
a bit. Today, this hand-woven fabric type can be found in other places of Anatolia [11]. Is it conceivable
that these fabrics that have gained great fame in the Mediterranean basin, in the fourth century A.D. in
particular, could have kept their continuation with some modifications on fiber types, leaving the
production method all the same? According to Atalayer, bükülü fabric is qualified as strong, since it is
strongly twisted, as per Ibn Battuta, are the weaving heritage of Laodicea, Hierapolis and Tripolis trio.
Bükülü fabric is a type, woven in many parts of Anatolia, which has gained local features with varying
twisting degrees, designs and colors. Those having warp and wefts of wool fibers are known as bükülü or
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bez, while those having warp and wefts of silk are called bürümcük. Wool-cotton, wool, linen, linencotton and silk-wool combinations are observed. For this reason, weavings called bükülü or kıvrak are
like the Anatolia's common character. Today, what ensures the sustainability of this fabric in terms of its
oldest historical course, its diversity and continuity, is the weaving present in Denizli and its districts,
especially Buldan [12].
The relief on the tomb stele pertaining to master god Zeus, which is the pagan period cult of the region, is
exhibited in Hierapolis Museum and Zeus, based on a belief in ancient Rome is renamed “according to
the specific characteristics of the region” and became known as “Zeus Ktesisi Patrios” in Laodicea (Zeus
Laodikeus), the god of shepherds and sheep. Zeus is depicted with a woolen shepherd dress, an eagle at
his right hand and a scapter at his left hand. [13]. The under cloth of the portrayal of Zeus in Figure 7, at
that time named as chiton, looks like a kıvrak, bükülü fabric image. This makes us think that the fabric is
used in manufacturing of dresses of chiton style of that period. As also seen in this example it is estimated
that fabrics are wowen with very finely spinned wools. When we look at the outer cloth, named chimation
in those times, we see that the cloth is depicted as having been created with quite thick drapes; on the
other hand, the Şekil 9 cloth is sculptured with very fine and elegant, vertical smooth lines, as if there's a
movement in the structure of the fabric. It is estimated that this mobility is engraved with a need to show
the difference resulting from the usage of different weaving techniques.

Figure 7. Zeus Ktesisi Patrios from Laodicea, Hierapolis Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

Meanwhile, another issue that we have to mention about is the clothing in antiquity. As mentioned above,
while we describe the sculptures throughout the paper, basic cloth styles what we call as inner clothes are
called as chiton (tunic for short; peplos for the ones used in the Dor region) in ancient Greece, while the
same being called stola in the ancient Rome. The ones that we call outer clothes, which are used like a
coat today, are called chimation in ancient Greece and palla in ancient Rome (penula, toga are all same
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types of these clothes) In Figure 8 is given the detailed drawings [14].

Figure 8. Illustrations of basic clothing types in antiquity: E. Dikmen Varol, 2015
Again, if we return to the sculpture seen in Figure 9, selected also from the same museum; when the clothing on

Artemis figuration is depicted, the fabric of the clothing is handled gracefully as tight and vertical lines by
the master of the sculpture, making us think that it can be interpreted visually being a bükülü fabric.
Artemis is also the daughter of the goddess Leto. Goddess Leto, who is identified with Mother Goddess
Cybele in all ten coins of Tripolis, an ancient settlement in the region, is depicted in peplos or khiton with
a moving and light fabric resembling bükülü [15].

Figure 9. Goddess Artemis, Hierapolis Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

When we look at the reliefs in friezes removed from the Hierapolis Theatre, the inner clothings are seen
to be made of a thinner fabric like bükülü, when compared with the depiction of the corresponding outer
clothes. The fairly thick and coarse drapes present at the outer cloth are not unnoticed, though.
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Figure 10. Friezes from the Hierapolis Theatre, Hierapolis - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

Sister of Isis sculpture, exhibited in the saloon of sculptures and sarcophagi of Hierapolis Museum and
styled dissimilarly from the other sculptures, is treated in a different way in terms of its cloth usage. Head
of Hierapolis excavations, Prof. Dr. F. D'Andria confirms this [16]. Depictions belonging to the sculpture
in Figure 11 shows that the fabric is extremely kıvrak (agile), that it can take any form and that it has a
light and lively structure.

Figure 11. Sister of Isis, Hierapolis- Photo: E. Dikmen Varol, 2015
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When we examine the sculptures in Aphrodisias Museum, we face with superior depictions of the school
of sculpture of that period. An examination at the clothing description of Artemis sculpture, this time
sampled from the Aphrodisias Museum, we see that it's realistic enough to give us an impression as if the
fabric is placed on the sculpture itself. The lithe and live form of the fabric reminds us of bükülü fabric.
When we look at an other group of sculptures shown in Figure 13, we can get the same impression again.
It is possible to encounter many samples of sculptures having similar features, all exhibited in the same
museum which has a very rich collection, to say. Notice is given to only a few in this paper.

Figure 12. Artemis, Aphrodisias Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015
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Figure 13. A group of sculptures, Aphrodisias Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

Another pagan cult referred frequently in the descriptions of the period is Athena. Athena, among other
things, is also the protector of wool weaving and handicraft [17]. This feature has attracted our attention
as textile designers. She has the sacred goddess role in cities of the Lykos Valley because of this feature.
In Figure 14, when we examine the three Athena sculptures in the Antalya Museum; we see that the inner
cloth of the first one is a rope belted chiton used in the Hellenistic period and afterwards. There is a
chimation over the chiton as an outer clothing. Based on the finishing of the sculpture, it is observed that
the inner clothing is thinner than the outer one. In the second sculpture it is seen that Athena is described
with the dorian style chiton - peplos. In particular, from the bent leg of the Goddess, it is understood that
the fabrics used for her clothing is sparsely woven, extremely light and in an appearance that creates a
transparency effect. From the image on the right side of the figure, it is the lithe, bükülü, plain woolen
that we can see similar examples of today. The third Athena sculpture wears her clothes likewise. It is
seen that the inner clothing is a typical peplos, while the outer is a chimation. What is most remarkable in
this portrayal of the inner cloth is that the drapes and the sort of the fabrics are the same like the textures
of the kıvrak (agile), bükülü fabrics, processed vertically and in stripes. Of course, whether the sculptor
has had the same concern during his/her depiction would be a topic of discussion. If that is so, it would be
an indication of existence of production of different fabrics.

Figure 14. The ancient city of Perge, Athena Sculptures, Antalya Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

If we look at the sculpture named dressed woman in Figure 15 from the same museum again, it's seen that
the depictions of the clothes have the same characteristics. The main impressive example lies in the
details of the inner clothes of the woman portrayal seen in Figure 16. This detail is completely a bükülü
fabric portrayal.
When it comes to the Antalya Museum version of Artemis portrayals, it's seen that the craftsman who
made the carvings has worked in detail all the features of the fabric. The portrayal in Fig. 17 completely
reflects the agility and movement of the bükülü fabric. Perhaps the question we must ask is why the
bükülü fabric style garments come into prominence, especially in the Artemis portrayals.
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Figure 15. Dressed Women, Antalya Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

Figure 16. Woman Portrait, Antalya Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015

Figure 17. Goddess Artemis, Antalya Museum - Photo: E. Dikmen Varol, 2015
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Conclusions and Recommendations
In this study, the number of the samples from the three museums could have been increased, but it was
deemed appropriate to stay at a certain limit in the scope of the paper. Clothing is among the basic needs
of human beings. It is also an indicator of the social status in society. As mentioned at the beginning of
the paper, textiles produced in the regions of the museums of whose sculptures are examined, are the
brand textiles of their periods. When we think of these high quality textiles it's seen that they are produced
and also turned into a brand by Denizli/Buldan which is famous with its bükülü. Buldan is right next to
the city of Tripolis of Lykos Valley. Today, textile production and trade are the sources of livelihood, just
like the textiles produced in antiquity in Lykos Valley. High-quality production has brought branding at
the same time. From the moment they started to form a community of people, they adopted a variety of
behaviors, habits and usage patterns. These trends which influenced the masses has manifested itself also
in clothing. With the economic power achieved, social class differences have become prominent. First
marketing, 'brand-label' concepts have emerged and clothing identities have stepped in.
In antiquity administrators, rich and noble were the only ones who could possess sculpture depictions. We
see in museums (especially in sarcophagi) depictions of individuals with a high level of income and social
status, as well as cult sculptures. On most of them, we see clothes consisting of portrayals of fabrics like
bükülü. So if we look at from this angle, when we also think about the demanding part, may the

bükülü fabric be considered as an expensive branded form of production? Production method
being the same, can we conclude that the first applications were made using the wool fibers? The
answers for those questions are sought in this paper.
This paper is a subtitle of the ongoing proficiency in arts thesis on the artistical interpretation and
sustainability of textiles produced for commerce in Laodicea and studies on this direction are
still in progress**. Again, under the Bezce 2016 - “Fabrics Touching Anatolia/Design Project with
Local Fabrics”, it is aimed to give life to our cultural heritage - of whose primary depictions were seen in
the sculptures above - with modern designs by using Buldan bükülü-kıvrak fabrics.

According to Atalayer, weaving is a concrete production area which shows the stages of development of
social life and the name of the production process. Over woven products, it is likely to observe different
social structures, historical process of this production and the technical development achieved. Just as the
cultural heritage cities, some fabrics are also symbols of a culture, are witnesses of history [18].
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DOKUMA KUMAŞTA GÖRSELLİĞİN ÖNEMLİ BİR AŞAMASI
“LAMPAS”IN ÜÇ OSMANLI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YAPISAL
BİR İNCELEMESİ:
İrem Arıkan Ekşi1, Günay Atalayer 2, Şafak Akalın3
2. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Ana Sanat Dalı, İstanbul, Türkiye
3. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Ana Sanat Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet:
“Lampas",desenli kumaş dokuma sanatında desenin, farklı bir kumaş katı olan zemin ile
bütünleşmesinin yapısal anlamda aşamalarını ifade etmektedir. Desenli kumaş üretme anlamında işleme,
baskı, kilim dokuma ve diğer tekstil sanatı yöntemlerinden farklı olarak; özellikle ipeğin kullanıldığı tekstil
sanatında ileri bir teknolojiye işaret etmektedir. Bir dokuma tekniği olarak lampas, desenli kumaşlarda
ipek atkıların kabarık ve parlak dokusunu öne çıkararak, daha derinde parlaklığı kırılmış çözgü örgülü
zemin doku üzerinde ışığı farklı yansıtan bir desen bölgesinin vurgulandığı bir kumaş yapısı yaratmaktadır.
Desenin atkı yüzlü bir dokuma yapısı kullanılarak, atkı yüzmelerinin bir bağlantı çözgüsüyle örgüye
bağlandığı bu tür kumaşlarda, zemin atkı ve zemin çözgüden meydana gelen bir (zemin) kumaş katı
bulunmaktadır. Bu düz zemin (kumaş katı) üzerinde kabarık bir rölyef gibi görünen desenler ışıklı bir görsel
etkiye sahiptir.
Lampas dokuma yapısının gelişimi M.S 10.yy'ın başından 15. yy'a kadar çeşitli teknik aşamalarla
izlenmektedir. Çalışmamızda 15. yy'dan itibaren çoğunlukla desen için atkı yüzlü bir dokuma kumaş yapısı
ve zemin için çözgü sateni adı verilen, çözgü yüzlü bir dokuma yapısı ile karakterize olan lampas yapısı
üzerinden gidilecektir.
Bu türde lampas özelliği gösteren ve Sadberk Hanım Müzesi'nde Hüseyin Kocabaş kumaş koleksiyonu
ismiyle korunan, müze tarafından 16. yy Bursa kemhâ kumaşı tanımıyla etiketli bir grup kumaşın
incelenmesi sonucu, bunlardan üç adet örneğin yapısal analizleri,kumaş grubunun görselleri ile
sunulacaktır.
Bu kumaşların görsel ve yapısal nitelikleri temel alınarak üretilen; güncel dokuma denemeleri, bu yapıyı
irdelemek üzere bildirimizde görselleri ve teknik şemalarıyla yer almakta, çalışmamız sonuç tartışması ile
tamamlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, kumaş sanatı, ipek

1.Giriş:

İpek dokumacılığı, dokuma sanatında desenin ve dokuma tezgahının evrimini gözlemleyeceğimiz bir
alan olmuştur. Lampas dokuma özellikle ipeğin kullanıldığı görkemli kumaşlarda görülen teknik bir
gelişmedir. Bu teknik, çok genel anlamıyla desenli bir kumaştaki ipek atkıların parlak dokusunu vurgulayarak,
daha farklı bir ışığa sahip bir zemin kumaş dokusu üzerinde desen bölgesinin göz kamaştırıcı etkisini
oluşturmaktadır. “Lampas” terimi 20. yy’da Fransız ipek dokumacılığında teknik bir terim olarak ortaya
çıkmıştır. İngiliz dokumacılığında ise 18.yy’dan itibaren tissue kelimesi kullanılmıştır. Otto von Falke İpek
Dokumacılığın Sanat Tarihi isimli çalışmasında Latince diasprumdan gelen diasper kelimesini önermektedir.
Agnes Geijer diasper terimini 13. ve 14. yy’da İtalya’da üretilen zemin bölgesi çift kat dokunmuş, desenli bir
lampas türü ipek kumaşlar için kullanmaktadır. Diasperin en önemli özelliği parlaklığıdır. Lampas teriminin
tanımı CIETA (Eski Tekstilleri Araştırma Enstitüsü, Lyon) tarafından detaylı bir şekilde verilmekte, bu teknik
yapı konusunda G.VIAL, J. FLANAGAN, A. GEIJER, D. de JONGHE, A. MUTHESIUS, L. von
WILCKENS, J. BECKER ve özellikle de R. SCHORTA’nın yer yer detaylı teknik şemalarla verdikleri
tanımlar aydınlatıcı olmuştur. İran’da hiç bir kumaş bulunmasa bile desen özelliklerine dayanarak lampasın
ortaya çıktığı coğrafya bakımından İran’ın önemi pek çok çalışmada vurgulanmaktadır. İlk lampas yapılı
kumaşlar hakkında araştırmalar öncelikle, ister Bizans İmparatorluğu’nda, ister Suriye veya İran’dan gelmiş
olsun ticaret ya da diplomatik hediyeler olarak genellikle saray veya dinî elit için Avrupa kilise hazinelerine
ulaşan kumaşlar üzerinden yapılmıştır. İplik gruplarına göre; en az iki çözgü grubu, en az iki atkı grubu ile
birleşik bir dokuma eylemi sonucu oluşan bu tür kumaşlar, M.S 10. yy’dan itibaren özellikle Suriye, Safevi
İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, daha sonraları Moğol-Timur İmparatorluğu,
1
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Hindistan, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ileri örnekleriyle ipekli kumaşların en değerlileri arasında yer
almıştır.
Lampas dokuma yapısında desen atkısı olarak kullanılan ipek iplikler arasında, klaptan denen ipek
ipliğin etrafına altın ve gümüşün sarıldığı ipliklerin de kullanıldığı görülmekteydi. Osmanlı imparatorluğu
içinde kemnhâ olarak bilinen lampas yapının klaptanlı ve klaptansız örnekleri yanında kemha çeşitleri içinde
değer olarak en üst sırada yer alan zerbaft, klaptan ipliğin boydan boya kumaş yüzeyi boyunca egemen olduğu
ağır bir kumaş türüdür. Serenk de bir diğer kemhâ çeşidi olup, bu kumaşta klaptan iplik kullanılmamaktadır.
Kemha kumaşlar, Osmanlı imparatorluğu’nda çok değerli kumaşlar olup belli başlı kullanım alanları hil’at,
kaftan, kilise ayin cübbesi, örtü, kefen örtüsü olarak sayılır. İbn Battuta, İzmir’i ziyareti sırasında İzmir Beyi
Ömer Bek’in (Umur Bey’in) kendisine hil’at olarak “kemhâ denen kumaştan iki kat elbise verdiğini” ifade
etmekte, kemhâ kumaşın “…Bağdat, Tebriz, Nişabur ve Çin’de dokunan bir tür ipekli kumaş” olduğunu
yazmaktadır.
Damask, taqueté ve samit terimleriyle bilinen üç farklı desenli kumaş yapısı, lampasın oluşum
çizgisinden önce gelen ve lampasa etkileri olan dokuma yapılarıdır. Özellikle taqueté ve samit; lampas
terimiyle anlatılan desenli kumaşları anlamak için desendeki ana etkinin kumaş yüzündeki atkı yüzmeleriyle
gerçekleştiği kumaş yapılarıdır. Damask, bir çözgü ve bir atkı sisteminde, desenin kumaş yüzünde aynı
örgünün çözgü ve atkı yüzlerini kullanarak yaratılır. Damask kumaş yapısında kullanılan örgüler, dimi ya da
satendir. Bu kumaşlar sadece dimi örgünün atkı hakim, çözgü hakim etkilerinin aynı kumaş üzerinde
kullanılmasının yanı sıra, farklı saten örgülerin bir arada kullanıldığı ya da hem saten hem diminin beraber
ancak uyumlu dokunabildiği örgüler sonucu oluştuğu kumaşlardır. Farklı örgülerin uyumunda dikkat edilen;
aynı dokuma yapısında yer alan her bir örgünün aynı anda, aynı atkı yüzmesinde aynı çözgülerin üzerinde
çalışmamasıdır. Taqueté, atkı yüzmeli birleşik bezayağı(ing. weft faced compound tabby, alm. LeindwandSchußkompositbindung) dokuma yapısı kimi araştırmacılara göre kilim tekniğinde çalışan dokumacılar
tarafından geliştirilmiştir. Mısır, Akhmim ve Antinoe’de çıkan kumaşlardan hem yün, hem ketenle ya da
sadece yünle dokunan pek çok örneği bulunmaktadır. Bu yapıda, zemin çözgü ağızlığı açıldığında gelen atkı
kumaşın arka yüzüne, tekrar zemin çözgü ağızlığı açıldığında ön yüzüne çıkar. Yine de bu zemin çözgülerin
hareketi bezayağı örgülü bağlantı gibi değildir çünkü kumaşın ne ön ne de arka yüzünde görünmezler. Bu
zemin çözgüler kumaşta atkıyı tutan bir dolgu malzemesi gibi işlev görürler. Bağlantı çözgüsünün işlevi ise
desen yapan atkıyla bezayağı örgü oluşturmaktır. Bağlantı çözgüsü deseni hesaba katmadan düzenli bir şekilde
bezayağı örgü yapar. Osmanlı dokumacılığında seraser olarak bilinen kumaş eni boyunca altınlı ve gümüşlü
ipliklerle dokunan kumaşlar taqueté, diğer deyişle atkı yüzmeli birleşik bezayağı dokuma kumaş yapısına
sahiptir. Samit dokuma yapısını atkı dimili birleşik yapılı/birleşik atkı dimisi, taqueté benzer nitelikte olup,
farkı bağlantıyı yapan çözgünün bezayağı yerine dimi örgü ile kumaş yapısını oluşturmasıdır. Genellikle 1/2
sol yollu üçlü dimi örgü yaygındır. Bir tane bağlantı çözgüsü altından geçen atkı hareketi, ve iki tane bağlantı
çözgüsü üzerinden atlayan atkı hareketi ile kumaşın yüzey özellikleri vurgulanmaktadır. Taqueté’deki
bezayağından dimiye geçişte ipek ipliğinin parlak ve yumuşak dokusunu öne çıkarma hedefinin rolü
gösterilmektedir.
Atkı yüzmeli birleşik dokuma örneklerindeki en temel nokta; atkı iki renk/adet ya da daha fazla olsun,
dokumada sadece onların etkisinin görülmesidir. Çözgüler kumaşın her iki yüzünde de atkıların ardına
saklanmıştır. Bağlantı noktaları bile belli belirsizdir. Kumaşın ön yüzünde düzgün bir bezayağı ya da dimi
örgü karakteri desen bölgesinde rahatça fark edilir. Bu tür atkı yüzmeli etkili kumaşlarda farklı atkı renklerinin
de kullanılması estetik etkiyi oluşturan etmenler arasındadır. Bu kumaşlardaki atkıların, dolgu işlevi gören
çözgülerin üzerinden uzun atlamalar yaparak kumaş yüzeyinde ipeğin yumuşak, parlak, hacimli, rölyefe
benzer etkileri pekiştirilir. Atkı ipliklerinin az bükümlü veya bükümsüz olmaları ve atkıyı bağlayan örgü
sayesinde ; bağlantı çözgüleri kumaşın içine gömülür ve zor fark edilir. Lampas dokuma yapısında taqueté ve
samitte görülen dokuma yapılarına; tamamen farklı bir örgüye sahip zemin örgüsü eklenmektedir. Samite ve
taqueté yapılarından lampasa geçiş aşamaları ayrıntılı anlatım ve şemalarla tezimizde yer almaktadır.
Literatürde, “yalancı(pseudo)-damask”,”yalancı(pseudo)-lampas”, “protolampas”, ve “desen yapan bezayağı”
yanısıra “birleşik yapılı Çift dimi”(kombinierte Variante eines Doppelköpers) terimleriyle ele alınan çeşitli
kumaş yapılarından ancak bir kaçı, lampasa geçişte aşama olarak kabul edilmektedir, çünkü ayrıntılı ele alınan
söz konusu kumaş yapılarını dokumak için samitte kullanılan tezgahın değişmesi gereklidir. Lampası
oluştururken, muhtemelen yüzen atkı ipliklerinin arasındaki zemin çözgü bağlantılarını sağlamada zemin
kumaş yapısını oluşturan çerçeveler yeterliydi. Buna göre bu teknik buluşun, desen için gerekli olan çözgüleri
desene göre kaldıran bir sistemin hareketiyle geliştiği düşünülebilir.
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Çeşitli kaynaklara göre, en erken lampaslarda kullanılan zemin örgüsü, bezayağı ve 2/1 dimi ile sınırlı
iken; daha sonraları 3/1, 2/1, dimi,1/1 bezayağı ve 5li, 4lü, 8li saten kullanıldığı kumaş örnekleri üzerinden ele
alınmaktadır. Kumaşın desen bölgelerindeki kumaş yapısı için bezayağı, 1/2 dimi, 1/3 dimi örgüler kullanılmış
olup, 15. yy’dan sonraya tarihlenen kumaşlarda yaygın olarak 1/3 ve zaman zaman da 2/1 dimi örgü
görülmektedir.
Lampas kumaşın özünde, zengin bir doku çeşitliliğinin oluşturduğu görsel düzenlemeler arasında belli
başlıları arasında kuşlar, simurg betimlemeleri, laleler, güller, nar gibi meyve formları, palmet ve madalyon
biçimleri, bitkisel ve geometrik formlar sayılabilir. Lampas kumaşlarda samitten farklı olarak ulusal, kültürel
ve dinî motiflere dair tasarımlara rastlanmaz. Lampaslarda yer alan hayvan motifleri ince, uzun ve daha
üsluplaşmıştır. Motifler el çizimini andıracak ölçüde asimetrik ve serbest kompozisyonlarda olabilmekte,
zaman zaman tekrarı olmayan çok büyük ya da karmaşık desenler dokunabilmektedir. Motiflerin estetik
niteliği kumaşın yapısal özelliklerine birebir bağlıdır. Kemha kumaşlarda ipek çözgü ve atkı ile dokunan saten
zemin sıkı, parlak, pürüzsüz ve kalın bir kumaş katı olup; kullanılan çözgü sateni örgü nedeniyle ışıltılı,
yumuşak bir görünüm sergilemektedir. Bu ışıltılı doku üzerinde yer alan motiflerin atkı etkileriyle yaratılması
ve kullanılan ipliklerin bükümsüz karakteri deseni bir kabartma gibi kumaşın yüzünde neredeyse
yontmaktadır.

Amaç:
Tarihsel bir kumaş yapısının, teknik ve estetik serüvenini anlamak ve doğru bir dil kullanarak
aktarmak amacıyla literatür taraması ve tarihsel kumaş kaynaklarından erişebildiklerimizi mümkün olduğunca
ilk elden gözlemlemeye ek olarak;eriştiklerimizin teknik iplik, dokuma analizleri yapılmıştır. Teknik
analizlerde çözgü sıklığı, atkı sıklığı, iplik numaraları, iplik bükümleri, kumaş dokuma yapısı/kullanılan
örgüler, çözgü ve atkı renk raporu değişkenleri incelenmiştir. Eldeki bulgular doğrultusunda, tarihsel malzeme
ve tekniği temel alarak, onlara en yakın malzeme ve tekniklerle benzer kumaş kalitesinin elde edilmesi
amaçlanmıştır. Tüm bunların ışığında, “kemhâ” ismi ile tarihsel kaynaklarda geçen kumaşın, lampas dokuma
yapısının bir türü olduğu görsel ve teknik veriler ışığında tartışılmalıdır.
Yöntem:
Lampas dokuma yapısının gelişim çizgisi, yapısal ve estetik özellikleri ve tarihsel kumaş örnekleri
literatür taraması ile incelenmiştir. Osmanlı’da dokunan lampas yapının bir türü olan kemha kumaş
örneklerinden üç adedi olarak, Sadberk Hanım Müzesi tarafından “Hüseyin Kocabaş 16. Yy Bursa kumaşları”
tanımıyla korunan bir grup kumaştan 7, 3 ve 17 numaralı örnekler incelenmiştir. Kumaşlar, önce gözlemle ,
daha sonra teknik özellikleri üzerinden incelenmiştir. Kumaşların belli başlı teknik özelliklerine en yakın,
güncel bir kumaş kalitesi 24 çerçeveli armürlü tezgahta, tarihsel örnekteki iplik özelliklerine en yakın
ipliklerle, aynı kumaş özellikleri ve dokuma örgüleri esas alınarak dokunmuştur. Bir sonraki aşamada, el çizimi
ile yapılan güncel bir sanatsal yüzey tasarımı desen; tarihsel örnekteki ve tıpkı üretimden daha farklı, daha
fazla ve çeşitli örgülerle, endüstriyel bir tezgahta, sentetik ipliklerle güncel bir kumaşa dönüştürülmüştür.
Tarihsel bir kumaşı aydınlatmak için kumaş yapı bilgisini, analizler sonrasında, kumaşı dokuyarak
kullanmanın önemi vurgulanmıştır. Teknik özelliklere bakarak yeniden üretim yapmanın, tarihsel kumaşlara
dair pek çok bilgiyi açığa çıkaracağı düşünülmektedir.
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Bulgular:
Fig1. Sadberk Hanım Müzesi Hüseyin Kocabaş 16. YY Bursa Kemha Kumaşları NR. 7
NR. 7, NR. 3, NR. 17 Kumaş Birim
Ağırlıkları

420 gr/m2 ; 450 gr/m2 ; 643 gr/m2

Analiz Tarihi, Yeri

Ha zira n-Ağustos. 2009, S a dbe rk Ha nım Müze si,
Ön Gözle mle r: P rof. Güna y Ata laye r, İre m Arıka n
Ekş i, Ba şak Özd e mir Uysa l; Ba ş ak Özke ndirci (NR.
17)

Teknik Analizler

Ma rma ra Ünive rsite si, Te knik Eğitim Fa külte si,
Te kstil Eğitimi, Doç. Dr. İsma il Usta , Arş. Gör. Ze hra
Yıldız. 17 ve 30 -31 Te mmuz. 2009

Analizde Kullanılan Teknik
Yöntemler

TS 251, TS 250 EN 1049-2, TS 255, TS 256,
TS 4739

Hammadde cinsi

%100 ipek

Tablo 1. ÜÇ ADET ÖRNEK KUMAŞIN GENEL ANALİZ BİLGİLERİ
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Fig.2 ve 3: NR 7 kumaşının sol tarafta krem rengi desen atkısıyla desenlendirilmiş bölgesinin ön yüz makro
fotoğrafı; sağ tarafta desen bölgesinin arka tarafının makro fotoğrafı yer almaktadır.

NR. 7 KUMAŞI
ÇÖZGÜ DİZİMİ

4 ZEMİN ÇÖ ZGÜ

1 BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ

ÇÖZGÜ RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ÇÖZGÜ: KIRMIZI

96 TEL/CM

96 TEL/CM

BAĞLANTI ÇÖZGÜ: KREM

24 TEL/CM

24 TEL/CM

ATKI RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ATKI:P EMBE

24 TEL/CM

DESEN ATKI:MAVİ ve S ARI

48 TEL/CM

48 TEL/CM

DESEN ATKI:KREM

24 TEL/CM

24 TEL/CM

DESEN ATKI:S ARI / METAL

22 TEL/CM

22 TEL/CM
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Tablo 2. NR. 7 Kumaşının çözgü ve atkı renk

raporları
Fig. 4 ve 5: Sol tarafta kumaşın zemin dokuma yapısını gösteren makro fotoğraf; sağ tarafta klaptanlı desen
atkısıyla desenli bölgenin makro fotoğrafı yer almaktadır.
NR.7 İPLİK ÖZELLİKLERİ

İPLİK NUMARASI

BÜKÜM(T/M)

ZEMİN ÇÖ ZGÜ :KIRMIZI

NM 90

1500, 2 KATLI, S BÜKÜMLÜ

BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ:KREM

NM 80

DÜZ, BÜKÜMSÜZ

ZEMİN ATKI:P EMBE

NM 148

400 TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:MAVİ

NM 70

400 TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:KREM

NM 109

400 TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:S ARI

NM 55

400 TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:S ARI/METAL

NM 17

2400, S BÜKÜM

KUMAŞ DOKUMA YAPISI

ZEMİN - ÖN YÜZ

DESEN - ÖN YÜZ

4+1/ 5Lİ S ATEN

1 + 3/4LÜ DİMİ (Z)
(Fig.2 ve 3 de ki turuncu çizgile r
ba ğlantı çö zg üs ünün kre m de se n
a tkıs ını ba ğladığı dimi yolunu
kuma şı n ön ve a rka yüzünde
vurgular)
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Tablo 3. NR 7. İplik özellikleri ve kumaş yapısını meydana getiren örgülerin analiz tablosu.
Fig. 6. Sadberk Hanım Müzesi Hüseyin Kocabaş 16. YY Bursa Kemha Kumaşları NR 3
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Fig. 7. NR. 3 Kumaşının ön yüzünde desenli bölgenin örgülerini gösteren makro fotoğraf. Pembe ile
bilgisayarda yapılan çizgiler bağlantı çözgüsünün desen atkısını bağladığı noktaları ifade etmektedir.

NR. 3 KUMAŞI
ÇÖZGÜ DİZİMİ

4 ZEMİN ÇÖ ZGÜ

1 BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ

ÇÖZGÜ RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ÇÖZGÜ: KIRMIZI

83 TEL/CM

83 TEL/CM

BAĞLANTI ÇÖZGÜ: P EMBE

yıpra nma ya ba ğlı sa yıla ma dı

yıpra nma ya ba ğlı sa yıla ma dı

ATKI RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ATKI:KIRMIZI

17 TEL / CM

17 TEL / CM

DESEN ATKI:KREM

yıpra nma ya ba ğlı sa yıla ma dı

ka rton ne de niyle sa yıla ma dı

DESEN ATKI:S ARI / METAL

yıpra nma ya ba ğlı sa yıla ma dı

ka rton ne de niyle sa yıla ma dı

DESEN ATKI:MAVİ

yıpra nma ya ba ğlı sa yıla ma dı

ka rton ne de niyle sa yıla ma dı

Tablo 4. NR. 3 Kumaşının çözgü ve atkı renk raporları
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NR.3 İPLİK ÖZELLİKLERİ

İPLİK NUMARASI

BÜKÜM(T/M)

ZEMİN ÇÖ ZGÜ :KIRMIZI

NM 107

400

BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ:P EMBE

NM 136 (Bu iplik, ke sikli iplik
te knolojisi ile ya pıla bile ce k iplik
ince lik üst s ınırında dır )

-

ZEMİN ATKI:KIRMIZI

-

-

DES EN ATKI:KREM

NM 87

DÜZ, BÜKÜMSÜZ

DES EN ATKI:S ARI/METAL

NM 11

1142

KUMAŞ DOKUMA YAPISI

ZEMİN - ÖN YÜZ

DESEN - ÖN YÜZ

4+1/ 5Lİ S ATEN

1 + 3/4LÜ DİMİ (Z)
(Fig.7 de ki pe mbe çizgile r ba ğlantı
çö zg üs ünün kre m de s e n a tkıs ını
ba ğladığı dimi yolunu kuma şı n ön
ve a rka yüzünde vurgular)

Tablo 5. NR 3. İplik özellikleri ve kumaş yapısını meydana getiren örgülerin analiz tablosu.

Fig. 8. Sadberk Hanım Müzesi Hüseyin Kocabaş 16. YY Bursa Kemha Kumaşları NR 17 detayı
NR 17. olarak tanımlanan bu kumaşın 3 ve 7 numaralı kumaşlardan farkı,önceki kumaşlarda kırmızı parlak
zemin dokuma yapısını oluşturan çözgü sateni örgünün bu kez desen konturlerini oluşturmak için “teknik“ bir
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kumaş yapısı olarak kullanılmasıdır. Kontur çizgilerinin dışında kalan, tüm kumaş eni boyunca görülen
klaptanlı atkı ile kurulan atkı yüzlü dokuma yapısı kumaşı daha da hacimli ve ağır yapmaktadır.

NR. 17 KUMAŞI
ÇÖZGÜ DİZİMİ

4 ZEMİN ÇÖ ZGÜ

1 BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ

ÇÖZGÜ RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ÇÖZGÜ: KIRMIZI

90 TEL/CM

90 TEL/CM

BAĞLANTI ÇÖZGÜ: KREM

24 TEL/CM

24 TEL/CM

ATKI RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ATKI:S OMON

24 TEL/CM

24 TEL/CM

DESEN ATKI:S ARI

48 TEL/CM

48 TEL/CM

DESEN ATKI:KREM/ METAL

24 TEL/CM

24 TEL/CM

DESEN ATKI:S ARI/METAL

24 TEL/CM

24 TEL/CM

Tablo 6. NR 17. Kumaşının çözgü ve atkı renk raporu.

Fig. 9. NR. 17 Kumaşının ön yüzündeki atkı yüzlü dimi kumaş yapısında yer alan örgüleri yeşil çizim
belirtmektedir.
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NR.17 İPLİK ÖZELLİKLERİ

İPLİK NUMARASI

BÜKÜM(T/M)

ZEMİN ÇÖ ZGÜ :KIRMIZI

NM 80

733, 3 KATLI, Z BÜKÜMLÜ

BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ:KREM

NM 123

a çılmıyor, kırılga n

ZEMİN ATKI:P EMBE

NM 39

DÜZ, BÜKÜMSÜZ

DES EN ATKI:S ARI

NM 98

1400, TEK KAT, S BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:KREM/METAL

NM 11

3200, TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

DES EN ATKI:S ARI/METAL

NM 10

350, TEK KAT, Z BÜKÜMLÜ

KUMAŞ DOKUMA YAPISI

ZEMİN - ÖN YÜZ

DESEN - ÖN YÜZ

4+1/ 5Lİ S ATEN

1 + 3/4LÜ DİMİ (Z)
(Fig.9 da ki ye ş il re nkli çizgile r
ba ğlantı çö zg üs ünün kre m de se n
a tkıs ını ba ğladığı dimi yolunu
kuma şı n ön yüzünde iş a re tler)

Tablo 7. NR 17. İplik özellikleri ve kumaş yapısını meydana getiren örgülerin analiz tablosu.
Fig.10. NR. 17 Kumaşının arka yüzünün makro fotoğrafı. Bu fotoğrafta, klaptanlı desen atkılarının motif
sonunda geri döndüğü görülmektedir. Bu tür klaptanlı kemhâ kumaşlarda kumaşın arka tarafından dokunduğu
tartışılmalıdır.
NR.3, NR.7, NR.17 KLAPTAN
SEM ANALİZLERİ.

Ag

Au

NR.3.

%63.81

%21.96

NR.7.

%64.47

%22.58

NR.17

%82.36
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Analiz Yeri, Tarihi

P rof. Dr. Gürca n Ora lta y.
Ma rma ra Ünive rsite si Mühe ndislik
Fa k.

18.03.2010

Fig. 11. Estetik ve teknik açıdan lampas kumaşın teknik özelliklerinin kullanıldığı güncel deneme örneğinin
ön yüzünün makro fotoğrafı. 2013.
Yukarıda teknik analizleri verilen kumaşların birebir incelemeleri, ve kemhâ türüne ait kumaşların farklı
kaynaklardan incelenmeleri sonucu özetlenen kumaş yapısı değişkenleri değerlendirilmiştir. Bu teknik
dokuma özellikleri kullanılarak 24 çerçeveli armürlü tezgahta, bu tarihsel yapıya en yakın görsel niteliğin
sunulması amacıyla toplam 15 cm X 70 cm ebadında kumaş örneği, farklı desen bölgeleriyle ve farklı ipek
iplik ve klaptan çeşitleriyle dokunmuştur. Tezgah
şartlarının kemhâ kumaşlardaki desen çeşitliliğini
oluşturmaya imkan vermemesi nedeniyle desen
geometrik tekrara dayalı seçilmiştir. Aşağıda
teknik özellikleri tablo ile gösterilen kumaş,
tezgah özelliklerine bağlı olarak ön yüzden
dokunmuştur.
Fig. 12. Fig. 11’de gösterilen ön yüz güncel
deneme kumaşın, arka yüzünün makro fotoğrafı.
2013.
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GÜNCEL DENEME
ÇÖZGÜ DİZİMİ

4 ZEMİN ÇÖ ZGÜ

1 BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ

ÇÖZGÜ RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ÇÖZGÜ: KIRMIZI

88 TEL/CM

88 TEL/CM

BAĞLANTI ÇÖZGÜ: KREM

22 TEL/CM

TOPLAM ÇÖZGÜ TEL SAYISI

110 TEL/CM

110 TEL/CM

ATKI RENK RAPORU

ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

ZEMİN ATKI:4 KAT KIRMIZI ve
2 KAT P EMBE İP EK

24 TEL/CM

24 TEL/CM

DESEN ATKI:4 KAT KIRMIZI

12 TEL/CM

12 TEL/CM

DESEN ATKI:4 KAT KIRMIZI,
1 KAT GÜMÜŞ KLAP TAN

12 TEL/CM

12 TEL/CM

Tablo 8. Güncel deneme kumaşının çözgü ve atkı renk raporu.

GÜNCEL DENEMENİN
İPLİK ÖZELLİKLERİ

İPLİK NUMARASI

BÜKÜM(T/M)

ZEMİN ÇÖ ZGÜ :KIRMIZI

90 de nye

580 Z te k ka t - 240 S çift ka t

BAĞLANTI ÇÖ ZGÜ:KREM

90 de nye

840 Z te k ka t - 480 S çift ka t

ZEMİN ATKI:KIRMIZI

90 de nye

220 S te k ka t

DES EN ATKI:GÜMÜŞ KLAP TAN

200 de nye (kla pta n) 100 de nye (içinde ki be ya z iplik)

800 Z te k ka t
100 S çift ka t(6 a de t iplik ka tla ma
ya pılara k te k iplik ha line
ge tirilmiştir, me tre de 100 a de t S
bükümle ka tla nmıştır)
MERKEZ İPLİK PES e tra fı simle
sa rılı

DES EN ATKI:MAVİ / P EMBE

90 de nye
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İPLİK HAMMADDE

%100 İPEK, Klaptan
merkezindeki iplik PES

KUMAŞ DOKUMA YAPISI

ZEMİN - ÖN YÜZ

DESEN - ÖN YÜZ

4+1/ 5Lİ S ATEN

1 + 3/4LÜ DİMİ (Z)

ARKA YÜZDE BAĞLANTI ÇÖZGÜSÜNÜN ÖRGÜSÜ KIRIK SATEN.

Tablo 9.Güncel deneme kumaşının iplik özellikleri ve kumaş yapısını meydana getiren örgülerin
analiz tablosu.
İpek iplik ile el dokumacılığına en yakın yeniden üretme denemeleri sonucu kazanılan deneyim, güncel
sanatsal yüzey tasarımlarının bu teknik dokuma yapısı ışığında değerlendirilebileceği fikrini ortaya
çıkartmıştır. Yukarıda örneklerle incelediğimiz teknik yapıyla birlikte, aynı renk iplikle kullanılan farklı
dokuma örgülerinin pek çok çeşitlilikte ışık ve renk farkına yol açtığını, böylelikle de farklı görsel etkilere
açık oluşu ile güncel denemeler için yaratıcı bir alan sunduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle,
serbest el çizimi ile oluşturulan bir yüzey desen tasarımı endüstriyel etiket tezgahında, polyester ipliklerle
güncel bir kumaş denemesi olarak gerçekleştirilmiş ve bu çalışmanın görsel niteliği Fig. 13’teki makro
fotoğrafla özetlenmiştir.

Fig. 13. ÖN YÜZ DETAY. Kumaş ebadı: 20X20 CM. Çözgü//Tek çözgü grubu- Polyester beyaz, 90
denye. Atkı//Zemin atkı: Beyaz polyester, 70 denye. Desen atkılar: Açık yeşil, koyu yeşil, kahverengi,
siyah polyester, 70 denye. ETİKET’S Firması. 2014.
SONUÇ VE TARTIŞMA:
Lampasın tarihsel anlamda önünde yer alan damask, taqueté ve samit dokuma yapılarının teknik tanımları tek
başlarına, lampas yapının gelişim evresi hakkında net çizgiler çizmemiz için yeterli görünmemektedir. Lampas
terimi literatürde zaman zaman samit ve taqueté olmayan tüm diğer teknik yapılar anlamında da karşımıza
çıkmaktadır. Desen yapan takviye bir atkıyla, desen yaratan bezayağı ve bezayağı türevi örgülerle zemin ve
bağlantı oluşturan kumaş yapıları belki de lampasa en yakın kumaş yapılarıdır. Kemhâ ismiyle Osmanlı saray
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kumaşları arasında yer alan ve pek çok teknik özelliği ile öncelikle kaynaklardan tanıştığımız bir kumaş yapısı
ilk elden incelenmiştir. Tarihsel bir kumaş yapısının estetik ve yapısal anlatımını doğru bir dille yapmak için
lampası ele alan tüm araştırmacıların anlatım ve analizlerini inceledikten sonra; tarihsel yapı örneklerinin ilk
elden gözlemleri ve teknik analizleri, kemhânın lampas kumaş yapısının özellikle 15. yy’dan itibaren görülen
bir türü olduğunu tartışmak konusunda daha fazla iç görü kazandırmıştır. “Kemhâ" türünden yola çıkarak
parlak 4/1 saten zemin kumaş yapısı üzerinde, bir ya da daha fazla desen iplikli, klaptanlı 1/3 dimi yapı
uygulanmış, desenli dokumacılıkta bireysel motiflerin farklı dokularda görsel özelliklerle elde edileceği
konusunda somut veriler elde edilmiştir. Tarihsel bir yapıyı birebir incelemeye ve bunu tekrar üretmenin
yarattığı problemleri aşmaya yönelik deneyimler ile lamapasın bir türü kemhânın tezgah özelliklerine dair
somut irdelemeler yapılmıştır. Zemin dokumayı üreten belirli sayıda çerçevenin, deseni üreten çekme
sisteminden bağımsız hareket ettiği, deseni yaratan çekme sisteminin her dokuma deseni için ayrı hazırlandığı
ve ne kadar karmaşık, tekrarsız ya da büyük olursa olsun her tür deseni dokuyabilen imkanlara sahip bir sistem
olduğu, bu kumaş yapısında desenin kumaşın arka yüzünden dokunmuş olduğu düşünülmektedir. Tezgahtaki
zemin çözgülerin geçtiği gücü gözleri, desen ve zemin ağızlıklarının farklı örgülerde birlikte açılabilmesi için
uzunca ya da yarık olduğu düşünülebilir.
Lampas dokuma yapısının görsel özelliği öncelikle kumaştaki ışığın zemin kumaş yapısının yarattığı
parlaklıkla desen dokusu arasındaki zıtlık üzerinden vurgulanmasıdır. Zemin dokudaki pürüzsüz parlaklık,
desenli alanlarda yer alan enine ve kalın çizgili doku tarafından kesintiye uğramaktadır. Bu kalın ve hacimli
desen dokusu, diyagonal noktalarla yumuşamış bile olsa, yine de zemindeki yumuşak ve akıcı kumaş niteliğine
bir zıtlık oluşturarak desenlere dikkati çekmektedir. Bu kabartma yüzeylerle oluşan desenler, sadece renk ile
oluşan desenler yerine doku ile zenginleşen bir kumaş dokusu olgusunu oluşturmaktadır. Dokuma kumaş
desenlerdeki rengin örgüdeki iplik özelliklerine dayanarak doku ile çoğaltılması olgusunun lampasta önemli
bir gelişim basamağına ulaştığı yeniden üretim ve güncel deneme ile ortaya konmuştur.

Teşekkür:
Bu çalışma kapsamında kemhâ örneklerinden bir grup kumaşı bilimsel ve sanatsal gözlem ve analiz amacıyla
incelememize imkan sağlayan Sadberk Hanım Müzesi müdürü Sayın Hülya Bilgi’ye ve müzenin Türk-İslam
tekstil bölüm yöneticisi Dr. Lâle Görünür’e; tarihsel kumaşların teknik analizlerini titizlikle yaparak bilgileri
ve tecrübeleriyle katkıda bulunan Prof. Dr. İsmail Usta ve araştırma görevlisi Dr. Zehra Yıldız’a; kumaşlardaki
klaptan ipliklerin SEM analizlerini yapan Prof. Dr. Gürcan Oraltay’a; tarihsel kumaşların ön gözlemindeki
katkı ve görüşlerinden dolayı öğretim görevlisi Başak Özdemir Uysal ve Yrd. Doç. Başak Özkendirci’ye
teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışma gurubuyla ulaşılan analiz sonuçlarıyla, tarihsel kumaş analizi ve yeniden
üretimi için bir ekip çalışmasının önemi vurgulanmaktadır.
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BABADAĞ BEZ DOKUMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU
Aysen SOYSALDI, Ebru ÇATALKAYA GÖK1
Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Özet
Denizli ilinin Babadağ ilçesinde bez dokumacılığı oldukça eski dönemlere dayanmakta ve çarşaf
dokumacılığı olarak tanınmaktadır. İlçede yaşam dokuma üzerine kurulu olduğundan evler aynı zamanda
atölye olarak kullanılmaktaydı. Bu durumun doksanlı yıllara kadar sürdürüldüğü bilinmektedir. Ancak
günümüzde azalmaya yüz tutmuştur. Çalışmada öncelikle ilçede dokumanın tarihi gelişimi ele alınarak,
bugünkü durum ürün çeşitliliği, sosyo kültürel ve ekonomik açıdan değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Çalışmanın amacı, Babadağ dokumalarının var olan örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek
gelecek nesillere ışık tutmasıdır. Çalışma alan araştırmasında tespit edilen örnekler ve dokumacı
görüşlerinden elde edilen verilerden yola çıkarak şekillendirilecektir. Ulaşılabilen örneklerin teknik
analizleri yapılarak detaylı bilgileri verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Denizli, Babadağ, kumaş analizi, bez dokuma

PRESENT SITUATION OF CLOTH WOVEN IN BABADAĞ
Abstract
Cloth weaving in Babadag county of Denizli is based on very old era and is recognized as a linen weaving.
Houses were also used as a workshop because life is based on textile in the county. This is believed to
continue until the nineties. Today, however, there has been a decline.
Primarily in this study will take the historical development of weaving in the county study and the current
situation assortment will be evaluated in terms of socio-cultural and economic.
The purpose of the study, existing examples of Babadag weaving by determining the visual and technical
characteristics is to shed light on future generations. The studying will be formed samples are determined
from field research and the data obtained from the weaver opinions. Existing examples will be given detailed
information by making technical analysis.
Keywords: Denizli, Babadag, fabric analysis, cloth weaving

GİRİŞ
Önceleri Beşikkaya, Cumhuriyet döneminde Kadıköy, günümüzde ise Babadağ adını alan [8] bu yerleşim
yeri Denizliye otuzaltı kilometre uzaklıkta bir ilçedir. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı 2015 nüfus
kayıt sistemine göre ilçe nüfusu ise 6611’dir [13]. Babadağ’ın yerleşim yeri ve doğa koşulları tarıma pek
elverişli olmadığından[4], halk daha çok tekstil üretimine yönelmiştir[8]. Temmettuat Defteri verileri de;
bölgedeki 29 meslek çeşidi arasında “çulha”nın (bugünkü adıyla dokuma) en fazla tercih edilen meslek
olması bunu desteklemektedir [11]. Böylelikle ilçenin ana geçim kaynağı dokumacılık denilebilir. Babadağ,
piyasaya çarşaf ve kumaş üzerine çalışarak ün sağlamıştır [3]. Bunun yanında kanaviçe, divan örtüleri, masa
örtüleri, çocuk bezleri, havlu, ham bez, pike ve sofra bezleri günümüzde de üretilmektedir. üretilmiş [9].
1928 yılında bölgede Ticaret Odası’nın bütün dokumaları denetleyecek bir kalite kontrol başlatması, ilçeye
ekonomik katkı sağlamıştır. Bu denetlemelerde kullanılan oval damga malın standarda uygun olduğunu
belirtirken, halk arasında battal damga da denilen üçgen damga ise malın arızalı olduğunu göstermekteydi.
Prof. Aysen SOYSALDI, asoysal@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Ebru ÇATALKAYA GÖK, catalkayaebru@gmail.com
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Kaynaklarda bu denetim işinin 1954 yılına kadar devam ettiği, sonrasında ise tüccarların kendi ürünlerini
kendilerinin denetledikleri, ürünlerinin kalitesini garantilemek için de ürünlerinin üzerlerine kendi isimlerini
yada fotoğraflarını yapıştırdıkları yer almaktadır [7].
1935–1940 yılları arasında Denizli ve çevresinde dokumacıların kurduğu onyedi sanat kooperatifi, 1941
yılında merkezi Denizli olmak üzere (Mahdut mesuliyetli-sınırlı sorumlu) Garbi Anadolu Dokumacılar
Küçük Sanat Kooperatifleri Birliği adı altında birleşmişlerdir. Bu birlik arasında toplam 2029 tezgâh ve 1787
ortak sayısına sahip iki Babadağ kooperatifi de yer almaktaydı. Ancak otuz yıl süre için kurulmuş olan bu
birlik, kooperatif ortaklarından, organizasyon ve yönetiminden gelen etkenler [5] ile sermaye yetersizliği [2]
gibi sorunlar yüzünden 1946 yılının Temmuz ayında kapanmıştır [6].
1955’li yıllarda elektriğin zayıf olmasından motorlu tezgâhlar çalıştırılamadığından bölgede el tezgâhları
hakimdi [8]. 1961 yılından sonra ise, sanayinin ilçede cereyan etmesi [12] ile halkın kendi yaptığı yarı
otomatik ağaç tezgâhların yanı sıra yurtiçi ve yurt dışında üretilen “kara tezgâh” diye de tabir edilen demir
aksamlı mekanik tezgâhlar kullanılmaya başlamıştır [3]. Böylece de Babadağ’da el tezgâhlarında dokunan
çarşaflara olan rağbet azalmaya başlamıştır [6]. 1966 tarihli Babadağ Ticaret Odası’nın raporuna göre ilçe
genelinde toplam 3670 adet yarı otomatik motorlu tezgâh bulunmaktadır. Bu tezgâhların devreye girmesi ile
dokunan ürünlerin enleri genişlemiş (90-220 cm olmuş) ve ürün kalitesi artmıştır [7].
1960’lı yıllardan önce el tezgâhlarında ipliğini alıp-dokuyan-satan küçük çaplı tüccarlar, motorlu yarı
otomatik tezgahların devreye girmesi ve 1970’li yılların ortalarında baskılı ham bez üretiminin başlaması ile
bu üretim hızına yetişememişlerdir. Evlerinde 1-2 ya da daha fazla el tezgâhı bulunanlar biraz daha sermaye
biriktirerek ya yarı otomatik dokuma tezgâhına geçiş yapmışlar ya da tüccarlara ham bez dokuyarak fason iş
yapmaya başlamışlardır[12]. Bu ham bez üzerine baskı işlemleri yoğun sermaye isteyen bir fabrika işlemi
olduğu için üretimdeki dengelerin bozulmasına sebep olmuştur [7].
1980’li yıllara gelindiğinde yarı otomatik tezgahlarla birlikte tam otomatik tezgahlarda ürünler dokunmaya
başlamıştır [9]. 1985’li yıllar da ise ülke standartlarına uygun fabrikalar kurulması gerekliliği fark edilmiş ve
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bu amaçla fabrikalar kurulmaya başlamıştır. Böyleliklede ufak iş
yapanlar piyasadan çekilmek zorunda kalmıştır. 1998-1999’lı yıllara gelindiğinde ise, Denizli Organize
Sanayi Bölgesinde kurulan bu fabrikaların %60-70 oranda sahibi, sermaye birikimini iyi yapmış Babadağ’lı
dokumacılardı [7].
Şuan, “Babadağ da 1. ve 2. sanayi sitesinde 27 adet dokuma ve haşıl fabrikası faaliyet göstermektedir” [14].
El tezgahlarının yerini otomatik tezgâhlar aldığından evlerde dokumacılık yapma oranı düşmüş olup, ilçe de
kalan dokumacılar Babadağ’daki ve Denizli’deki bu fabrikalarda çalışmaktadır.
1955’de yayınlanmış bir makalede “Babadağ’lı aile, tezgâhı hiç boş bırakmaz. 7-8 yaşına gelen çocuk iplik sarmakla
işe başlar. tezgâha geçer, pazara gider, yaşlanınca yine iplik sararak aileye yük olmaz, böylece ömrünü yaşar,
Babadağlı..” [8] şeklinde yer alırken, günümüzde ise bu durum tam tersi yönde ilerlemektedir. El
tezgâhlarında dokumayı canlandırmak Babadağ belediyesi işbirliği ile Halk Eğitim Merkezinde Düz
Dokuma kursu açılması planlanmıştır. 16 Mart 2015’de halk tarafından da onay alan Mustafa Eryılmaz
yürütücülüğünde 176 saat sürmesi planlanan bu kurs sonunda evlere el tezgâhları kurularak, istihdam
yaratılması amaçlanmış [17], ancak ne yazık ki yeteri kadar talep olmaması nedeniyle 45 saat ile son
bulmuştur. Altı yaşından beri dokuma ile uğraşan dokuma ustası Eryılmaz, Babadağ’daki depremlerden
dolayı 2012 de Denizli’ye göçen ustalardan biridir. Denizli’de kendi atölyesinde ahşap yarı otomatik
tezgâhlarda şal ve peştamal dokumaya devam etmektedir [16].
1941 yılından beri kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olarak bilinen Babadağ’da evlerde de yer alan otomatik
tezgahların oluşturduğu titreşimlerin doğrudan zemine intikal etmesi ilçe merkezindeki heyelanın oluşmasını
tetikleyen sebeplerden birisi olduğu düşünülmektedir [10]. Bu hareketliliğin 1940’ dan günümüze kadar
devam etmesi ustaların İlçe’den Denizli’ye göçmesine neden olmaktadır. Deprem dışında bölgeden göç
etmenin çeşitli sebeplerine kaynaklarda rastlanılmıştır. 1944 yılında gerçekleşen ilk göçte sebep yoksulluk ve
sermayesi olduğu halde çalıştıracak işçi bulunamaması [6] iken, ilerleyen yıllarda yarı otomatik tezgâhların
bölgeye gelmesiyle ustaların üretim hızına yetişememesi, tabi çevrenin[5] ve yol probleminin yarattığı [7]
olumsuzluklar takip etmiştir. Dolayısıyla da günümüzde bölgede hobi amacı dışında geçim kaynağı olarak
evde devam ettiren hiç usta kalmamıştır.
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Çalışmanın amacı, Babadağ dokumalarının günümüzde dokunmakta olan örneklerinin görsel ve teknik
özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışma 25- 27 Mart 2015 tarihinde yörede yapılan alan araştırmasında tespit
edilen örnekler ve dokumacı görüşlerinden elde edilen verilerden yola çıkarak şekillendirilmiştir.
Ulaşılabilen örneklerin teknik analizleri yapılarak detaylı bilgileri verilmeye çalışılmıştır.

GÜNÜMÜZDEKİ BABADAĞ DOKUMALARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şekil 1: El tezgahında dokunmuş örtü, Mehmet Yılmaz Koleksiyonu, Babadağ, 2015
Tablo 1: Şekil 1’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Masa Örtüsü
Bezayağı
Pamuk
Pamuk, Şönil
Z (sağ yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 30/2
Şönil Nm 12/1
14 Tel
5 Tel
150 cm
150 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
160 cm
2100
70
Çözgü renk raporunda beyaz pamuk ipliği, atkı renk
raporunda ise 55 sıra pembe şönil iplik, 7 sıra beyaz şönil
iplik, 22 sıra pembe şönil iplik, 7 sıra beyaz şönil iplik
kullanılmıştır.
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Şekil 2: El tezgahında dokunmuş örtüler, Mehmet Yılmaz Koleksiyonu, Babadağ, 2015
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Tablo 2: Şekil 2’deki kumaşların teknik analizi
Divan Örtüsü
Bezayağı
Çözgü
Pamuk
Atkı
Pamuk, Şönil
Çözgü
Z (sağ yönlü) ve iki katlı
Atkı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Çözgü
Ne 30/2
Atkı
Şönil Nm 12/1
Çözgü Sıklığı
14 Tel
Atkı Sıklığı
5 Tel
Eni:
150 cm
Boyu:
2,5 m
160 cm
2100
70
Üç kumaşında çözgü renk raporlarında beyaz pamuk ipliği kullanılmış
olup, birinci kumaşın atkı renk raporunda 30 yeşil şönil iplik, 30 krem
şönil iplik, ikinci kumaşın atkı renk raporunda 40 kahverengi şönil iplik,
30 krem şönil iplik, üçüncü kumaşın atkı renk raporunda ise 70 mavi
şönil iplik, 5 beyaz şönil iplik, 45 sarı şönil iplik kulanılmıştır.

Şekil 3: El tezgahında dokunmuş örtü, Mehmet Yılmaz Koleksiyonu, Babadağ, 2015
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Tablo 3: Şekil 3’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Koltuk Örtüsü
Bezayağı
Pamuk
Pamuk, Şönil
Z (sağ yönlü) ve iki katlı
Z (sağ yönlü) ve iki katlı
Ne 30/2
Pamuk Ne 20/2, Şönil Nm 12/1
14 Tel
11 Tel
90 cm
140 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
100 cm
1250
70
Çözgü renk raporunda peyaz pamuk ipliği kullanılmış olup,
atkı renk raporunda 8 sıra beyaz şönil ipliği, 86 beyaz ve siyah
karışımı kırçıllı pamuk ipliği kullanılmıştır.

Şekil 4: Dokuma Kursunda el tezgahı üzerinde bir örnek, Babadağ Halk Eğitim Merkezi, Babadağ, 2015
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Tablo 4: Şekil 4’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Masa Örtüsü
Bezayağı, tezgâh üzerinde atkı
ilavesiyle desenlendirme tekniği
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 30/2
Ne 20/2
12 Tel
6 Tel
142 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
147 cm
1704
60 ( TGTA:2)
Çözgü renk raporunda beyaz pamuk ipliği kullanırken, atkı
renk raporunda ise siyah pamuk ipliği kullanılarak tezgah
üzerinde atkı ilavesi tekniği ile 8 çözgü ipi atlanarak kümeler
halinde atkı yüzmeleri ile desenlendirme yapılmıştır.

Şekil 5: Yarı otomatik tezgahta dokunmuş, Giyisilik (metrelik) kumaş, Mustafa Eryılmaz koleksiyonu,
Babadağ, 2015
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Tablo 5: Şekil 5’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Giysilik
Bezayağı, dimi
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 30/2
Ne 30/2
8 Tel
11 Tel
55 cm
200 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
63 cm
504
80
Çözgü renk raporunda; 2 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı + 2
kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) + 4 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi
S) + 2 beyaz bezayağı + 7 kırçıllı kırmız (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı +
1 kırçıllı kırmız (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezyağı + 2 kırçıllı kırmızı (3/1
Dimi S) + 2 beyaz bezayağı + 3 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) + 1 beyaz
bezayağı + 1 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı + 16 kırçıllı
kırmızı (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı + 4 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) +
2 beyaz bezayağı + 1 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 2 yeşil bezayağı + 3 ten
rengi bezayağı + 1 beyaz bezayağı + 2 ten rengi bezayağı + 6 beyaz
bezayağı + 2 ten rengi ten rengi + 7 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı kırmızı (3/1
Dimi S) + 5 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 2 turuncu
bezayağı + 1 beyaz bezayağı + 1 yeşil bezayağı + 4 beyaz bezayağı + 2
kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 3 beyaz bezayağı + 1 ten rengi bezayağı + 2
yeşil bezayağı + 3 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 2 beyaz
bezayağı + 4 kırçıllı kırmızı (3/1 Dimi S) + 2 yeşil bezayağı + 2 beyaz
bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı
siyah (3/1 Dimi S) + 3 beyaz bezayağı + 1 turuncu bezayağı +3 beyaz
bezayağı + 1 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 1 turuncu + 1 kırçıllı siyah (3/1
Dimi S) + 3 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 1 beyaz
bezayağı + 1 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) +2 beyaz beazayağı + 1 ten rengi +
1 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı + 1
kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 1 beyaz bezayağı +2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S)
+ 2 beyaz bezayağı + 2 kırçıllı siyah (3/1 Dimi S) + 3 beyaz bezayağı + 1
kırçıllı siyah (3/1 Dimi S), Atkı renk raporunda ise; 5 x (6 kırmızı + 6 beyaz
) + 142 beyaz pamuk ipliği kullanılmıştır.
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Şekil 6: Yarı otomatik tezgahta dokunmuş, Giyisilik (metrelik) kumaş Mustafa Eryılmaz koleksiyonu,
Babadağ, 2015

Tablo 6: Şekil 6’daki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Giysilik
Dimi
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 20/2
Ne 30/2
9 Tel
6 Tel
104 cm
330 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
113 cm
936
90
Çözgü renk raporunda 1 mavi + 4 kırmızı + 1 mavi + 1 beyaz
+ 1 mavi + 1 beyaz + 1 mavi + 4 kırmızı + 1 mavi + 6 beyaz
+ 4 mavi + 2 beyaz + 4 mavi + 6 beyaz (3/1 Dimi Z) pamuk
ipliği, atkı renk raporunda ise beyaz pamuk ipliği
kullanılmıştır.
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Şekil 7: Yarı otomatik tezgahta dokunmuş, Giyisilik (metrelik) kumaş, Mustafa Eryılmaz koleksiyonu,
Babadağ, 2015

Tablo 7: Şekil 7’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Giysilik
Dimi
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 20/2
Ne 20/2
10 Tel
5 Tel
128 cm
1,30 m

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
136 cm
1280
50 (TGTA:2)
Çözgü renk raporunda, 2 siyah + 2 bordo + 2 sarı + 2 beyaz +
2 mavi + 2 kırmızı + 2 sarı + 2 beyaz (3/1 Dimi S), atkı renk
raporunda siyah pamuk ipliği kullanılmıştır.
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Şekil 8: Yarı otomatik tezgahta dokunmuş, Giyisilik (metrelik) kumaş, Mustafa Eryılmaz koleksiyonundan, Babadağ,
2015
Tablo 8: Şekil 8’deki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi
İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS
Tarak Numarası:
Açıklama:

Giysilik
Bezayağı
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
S (sol yönlü) ve iki katlı
Ne 20/2
Ne 20/2
11 Tel
6 Tel
1,47 m
2,20 m

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
155 cm
1705
110
Çözgü renk raporunda 20 mavi + 20 beyaz + 20 pembe + 20
beyaz + 20 sarı + 20 beyaz pamuk ipliği, atkı renk raporunda
ise siyah pamuk ipliği kullanılmıştır.
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Şekil 9: Yarı otomatik tezgahta dokunmuş, Giyisilik (metrelik) kumaş, Mustafa Eryılmaz koleksiyonundan,
Babadağ.

Tablo 9: Şekil 9’daki kumaşın teknik analizi
Kullanım Yeri:
Dokuma Örgüsü:
İplik Cinsi:
İplik Büküm Yönü ve Adedi

İplik Numarası: (Ne)
İplik Sıklığı: (adet/cm)
Kumaş Boyutları:
Kullanılan Tarak Eni: (cm)
TÇTS:
Tarak Numarası:
Açıklama:

Çözgü
Atkı
Çözgü
Atkı

Giysilik
Bezayağı
Pamuk
Pamuk
S (sol yönlü) ve iki katlı
Krem ve renkli: S (sol yönlü) ve iki
katlı
Ne 40/2
Krem Ne 40/2, Renkli: Ne:20/2
11 Tel
22 Tel
1,50 m
85 cm

Çözgü
Atkı
Çözgü Sıklığı
Atkı Sıklığı
Eni:
Boyu:
163 cm
1793
110
Çözgü renk raporunda beyaz pamuk ipliği kullanılırken, atkı
renk raporunda 2 açık pembe +36 beyaz + 2 koyu pembe + 36
beyaz pamuk ipliği kullanılmıştır. Kenarlarda 13 çözgü ipliği
kullanıldığı gözlemlenmiştir.

*Hesaplamalar kumaş numuneleri analiz edilerek yapılmıştır.

Değerlendirme
Günümüzde halen dokunmakta olan Babadağ dokumaları incelendiğinde ilk dört örneğin el tezgâhında son
beş örneğin ise yarı otomatik tezgâhta dokunduğu gözlemlenmiştir. Örneklerinin kullanım amaçlarına
bakıldığı genellikle masa örtüsü, divan örtüsü, koltuk örtüsü ve giysilik metrajlı kumaş olarak üretilmeye
devam etmektedirler. Dokuma örgülerinde bezayağı yoğunluklu olarak kullanılmış, bunun yanında dimi ve
tezgâh üzerinde atkı ilavesiyle desenlendirme tekniklerine de rastlanılmıştır. Çözgü ipliği olarak %100
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pamuk ipliği kullanılırken, atkı ipliklerinde el tezgâhlarında şönil iplik, yarı otomatik tezgâhlarda dokunmuş
örneklerde ise pamuk iplik tercih edilmiştir. Kullanılan ipliklerin iplik büküm yönlerine bakıldığında S (sol
yönlü) ve iki katlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. El dokuma tezgâhında kullanılan çözgü ipliklerinde Ne 30/2
kullanılırken yarı otomatik tezgâhta dokunmuş örneklerin çözgü iplilerinde Ne 40/ 2, 30/2, Ne 20/2
kullanılmıştır. El tezgâhında üretilen kumaş örnekleri Mehmet ustanın hobi amaçlı yaptığı kumaşlar olduğu
için atkı ipliği olarak Nm 12/1 şönil tercih etmiştir, Mustafa usta ise örneklerindeki atkı ipliklerinde Ne 20/2,
Ne 30/2, Ne 40/2 tercih etmiştir. El tezgâhlarında çözgü sıklığı 14 tel, atkı sıklığı ise 5 ile 11 tel arasında
değişirken, yarı otomatik tezgâhlarda çözgü sıklığı 8 ile 11 tel arasında, atkı sıklığı ise 5 ile 22 tel arasında
değişmektedir. El tezgâhlarında üretilen kumaşların enleri maksimum 150 cm. dokunabilirken, yarı otomatik
tezgâhlarda genişlik 240 cm.’e kadar çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak toplam çözgü telleri de orantılı
olarak yarı otomatik tezgâhlarda daha fazla kullanılmaktadır. Kullanılan tarak numaraları ise 50 ile 110
numara arasında değişiklik göstermektedir. On yıl önce, yörede ham bez, çarşaf ve sofra bezi gibi ince sık
bez dokumalar üretilirken günümüzde ticari amaçlı, hızlı üretim ile turizme yönelik dekoratif ev tekstili ve
giyimlik kumaşlar üretilmektedir. 90’lı yıllara kadar dokunan Babadağ çarşafı olarak bilinen marka yapmış,
yöreye özgü örneklere rastlamak da pek mümkün değildir.

SONUÇ
Günümüzde 6611 nüfusa sahip Babadağ’da geçmişte ana geçim kaynağı dokuma olan ilçelerdendir. 20.
yüzyılın ilk çeyreğinde ilçede dokumacılık kontrol altına alınarak kaliteye önem verilmiştir. 1961’de
elektriğin bölgeye ulaşmasıyla el tezgâhlarından, yarı otomatik tezgâhlara geçen bölge halkının ürün
çeşitliliği artmıştır. Piyasa da çarşaf ve kumaş üzerine çalışarak ün yapan ilçede bugün kanaviçe, divan
örtüleri, masa örtüleri, havlu, peştamal, peşkir, pike ve ev giyimi gibi ürün çeşitleri dokunmaya devam
edilmektedir.
Geçmişte ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 5000 civarında yarı otomatik tezgâh olmasına rağmen zamanla
yerini tam otomatik tezgâhlara bırakmıştır. Bu geçiş sürecinde sermaye birimi yeteri kadar iyi olmayan
dokuma ustaları piyasadan çekilmek zorunda kalmışlardır. Sermayesi olan ustalar ise kendi fabrikalarını
Babadağ ya da Denizli Organize Sanayi bölgesinde kurmuşlardır.
Teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uyduramayan halk geçimini sürdürebilmek amacıyla veya yörenin
afet bölgesi olmasından dolayı İlçeden göçler yaşamıştır. Günümüzde Babadağ’da kalmış yaşları 50-56
arasında olan ustalar ise 1. ve 2. Babadağ sanayindeki fabrikalarda çalışmaktadırlar. Piyasadan çekilmek
zorunda kalan ustalar ise artık dokumacılığı evlerinde hobi olarak sürdürmektedirler. Yarı otomatik ve tam
otomatik dokuma tezgâhların çıkmasının ardından unutulan el tezgâhlarını yeni nesillere öğretebilmek
amacıyla geçtiğimiz yıl İŞ-KUR ve belediye işbirliği ile “Dokuma Kursu” açılmış ancak yeterli talep
görmediğinden yarıda kalmıştır. 176 saat olarak planlanan bu kurs, 45 saat sonrasında bitirilmek zorunda
kalmıştır.
Dokumaya yeterince talep olmamasının sebepleri olarak; geçimi temin edecek kazancı sağlayamaması,
emeğinin karşılığını alamaması, çalışma şartlarının olumsuzluğu ve sosyal güvencenin olmaması gibi
nedenler ifade edilmektedir. Bu durumda Belediye işbirliğinde tekrar dokuma kooperatifi altında bir
birliktelik sağlanarak, olumlu koşulların sunulması ile küçük yaşlardan itibaren dokumacılığın eskiden
olduğu gibi ilçede en çok tercih edilen meslek olması sağlanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca eski marka
ürünlerin saf pamuk ipliği ile tıpkı üretimi yapılarak kalite standardı sağlanması ve örnek çeşitliliğinin
arttırılması da yöre dokumacılığının gelişmesine katkıda bulunacaktır.

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

398

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

KAYNAKLAR
[1] Aktan, F “Denizli Dokumacılar Kooperatifleri Birliği”, Karınca kooperatif postası, s. 10-11, , cilt 11, no. 99, Mart
1945.
[2] Anı, M., C. “Garbi Anadolu Dokumacıları Küçük Sanat Kooperatfileri Denizli Birlik Kooperatifi”, Karınca
Kooperatif Postası: Türk Kooperatfiçilik Cemiyetinin Aylık Dergisi, s. 8-13, cilt 12, no. 113, Mayıs 1946.
[3] Ateşok, E., A. Babadağ Dokumaciliği Ve İlçede Üretilen Düz Dokumalarin Bazi Özellikleri, Ankara, 2005.
[4] Cillov, H. Denizli El Dokumacılığı Sanayi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat ve İçtimal Enstitütüsü
Neştiratından No:10, İstanbul, 1949, s. 163.
[5] Güler, Ş. “Türkiyede Küçük Pamuklu Dokuma Sanayiinde Çalişan Sosyo-Ekonomik Motifli Gruplarla İlgili
Olarak Babadağli Dokumacilar Üzerinde Yapilan Bir Araştirmanin Bazi Sonuçlari”, Araştırma Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, s. 127-157, cilt 9, 1971.
[6] Karaçam, N., T. “Denizli Ekonomisi (1920–1980)”, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 2006.
[7] Kavak, Ş. “Çalışma Sermayesi Tüccardan Duran Varlıklar ve İşçilik Dokumacıdan Ortaklık Olmayan Ortaklık:
Tekstilde Babadağ Modeli Kalkınma" I. Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ, Denizli, 1999
[8] Önen, R. “Buldan ve Babadağ Dokumacılığı”, Karınca Kooperatif Postası, s. 13-14, cilt 22, no. 225, Eylül 1955.
[9] Önlü, N. “Ege Bölgesi El Dokuma Kaynakları” Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, s. 47-60, no. 17, 2010.
[10] Özpınar, Y., Köseoğlu, M., Çobanoğlu, İ., Ok, R., “Babadağ (Denizli) İlçe Merkezi Gündoğdu Heylanı”, I.
Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ, Denizli, 1999.
[11] Özçelik, S. “XIX. Yüzyılda Kadıköy'de (Babadağ) Sosyal ve İktisadi Hayat”, I. Babadağ Sempozyumu Tarihte ve
Günümüzde Babadağ , Denizli, 1999.
[12] Tezcan, M. “Denizli'nin Bazı İlçelerindeki Toplumsal Değişmlerin Gençlik ve El Sanatlarına Etkisi Üzerine Bir
Araştırma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi s. 625-642, , cilt 25, no. 2, 1992.
[13] Tüik, “İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu-2015” 1 Ocak 2015.
Available: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. [Erişildi: 7 Şubat 2016].
[14] Demirezen, S. Babadağ Belediye Başkanı, http://www.babadag.bel.tr/index.php?icerik=387 [Erişildi: 21 Şubat
2016].

Kaynak Kişiler

[15] Mehmet Yılmaz, 1943, Babadağ, Dokuma Ustası, 27 Mart 2015 tarihinde görüşüldü
[16] Mustafa Eryılmaz, 1954, Babadağ, Dokuma Ustası, 27 Mart 2015 – 20 Şubat 2016 tarihlerinde görüşüldü
[17] Adile Erten, 1960, Babadağ, Düz Dokuma Kursuyeri, 27 Mart 2015 tarihinde görüşüldü
[18] Osman Yüksel, 1958, Babadağ, 7 yaşından beri dokuma yapıyor, Babadağ’daki özel bir fabrikada dokuma ustası
olarak çalışıyor, 27 Mart 2015 tarihinde görüşüldü

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

399

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

BURDUR İLİ GELENEKSEL MEKİKLİ DOKUMALARI
N. Rengin OYMAN 1, Kevser HIZ2
Suleyman Demirel University, Fine Arts Faculty, Department of Traditional Turkish Handcrafts, Isparta
Suleyman Demirel University, Fine Arts Faculty, Department of Traditional Turkish Handcrafts, Isparta

1
2

Özet
Dokuma, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan soğuktan korunma ve vücudunu örtmek amacıyla
ortaya çıkmıştır. Giyim kuşamı etkileyen en önemli etkenler iklim koşulları ve bulundukları yerin doğal
yapısıdır. İnsanlar soğuktan korunmak ve örtünmek amacıyla ilk olarak bitki yaprakları, yumuşak lifler
ve hayvan postlarından yararlanmışlardır. İnsanoğlu hayvanları evcilleştirerek o dönemde tekstilin
hammaddesi olan yüne ve tiftiğe ulaşmıştır. Dokuma tezgâhları ve tekstil ürünlerinin dayanıksız
malzemeden oluşması nedeniyle günümüze gelebilen buluntular çok azdır. Geçmişe ait arkeolojik
kazılarda, gün yüzüne çıkarılan buluntuların üzerindeki resimlerden dokumanın tarih öncesi çağlara
dayandığı görülmektedir. Kalkolitik devirde Burdur’da bulunan hacılar höyüğünden çıkarılan kadın
figüründe insan resminin üzerine boya kullanılarak kumaş deseni yapılmıştır. Figürlerin boyanması
renkli ipler kullanıldığını ve bir çeşit elbise giydirildiğini göstermektedir.
Burdur’da dokunan mekikli dokumalar yöresel ve geleneksel değerlere önem verilerek halen
üretilmektedir. Dokumalar genellikle pamuk, yün, ya da ipek iplikler kullanılarak dokunmaktadır.
Menevrek dokumalarında kendi yetiştirdikleri koyunyünü ve keçi kıllarını ip haline getirerek
kullanmaktadırlar. İbecik dokumalarında satın alınan pamuk iplerini kendi geleneksel yöntemlerine göre
haşıllama işlemi yaparak iplerini sağlamlaştırmışlardır. Dokuma atölyelerinde dokunan mekikli
dokumalarda zamanla arz ve talebe göre değişiklikler yapılarak ticari bir ürün haline getirilmiştir.
Çalışmada burdur ilinde üretilmiş mekikli dokuma kumaşlar hakkında bilgilere ve çeşitli amaçlarla
kullanılmış örneklere yer verilecektir. Burdur mekikli dokumalarının günümüzdeki sorunu ve çözüm
önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Burdur, Mekikli dokuma, Alaca, İbecik, Menevrek

Abstarct
Weaving, one of the people's basic need for protection from the cold and appeared to cover his body.
costumes of the most important factors affecting climate and the natural environment of the location. first
plant leaves in order to protect people from the cold and to cover themselves, have benefited from the soft
fibers and animal skins. Mankind animals evcilleştirerek wool textile raw materials, which at that time
and reached mohair. Looms and textile artifacts can come today from durable materials due to the
formation of very small. In the past archaeological excavations revealed that weaving from prehistoric
times based on the pictures on the finds unearthed. Located at the Burdur pilgrims Chalcolithic mound is
removed from the cycle of the female figure made of fabric patterns using paint on the human image. The
painting of the figures shows that some kind of colorful rope used and worn clothes.
The shuttle woven fabrics are produced in Burdur still giving importance to local and traditional values.
Fabric usually cotton, wool, or silk yarn are woven using. Menevrek weaving rope they use to make it
into the hair koyuny and grow their own goats. İbecik the purchased cotton rope weaving the rope
through the sizing process as they consolidate their traditional methods. fabrics woven on looms of the
weaving workshop making changes over time based on demand and supply has been turned into a
commercial product. Here is the work produced in the province shuttle will be given in the examples used
in weaving the information about fabrics and a variety of purposes. current issue will be made at the
Burdur shuttle weaving and solutions.
Key Words: Burdur, Shuttle weaving, Alaca, Ibecik, Menevrek
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1. GİRİŞ
Ev tekstili ürünler ve bunların geçirdiği aşamalar, kültür mirasımızın bugüne kadar gelebilen önemli
parçalarıdır. Geleneksel el sanatlarımız geçmiş ile günümüz arasında köprülerin kurulabilmesine olanak
sağlayan değerlerimizdendir. Köklü bir geçmişi olan burdur geleneksel mekikli dokumaları kumaş
kültürümüzü tanıtmak açısından önemli bir yere sahiptir.
Zamanla yaşanabilir köy olgusunun kaybolması, köyden kente göçün hızlanması, farklı sanayi kollarının
gelişmesi ve kırsal bölgelerdeki eğitim düzeyinin artmasıyla geleneksel sanatlarımızı üretebilecek nesiller
azalmıştır.
Giderek hem kolay hem uygun olduğu için, makine dokumaları tercih edilmiş, el emeği göz nuru dokumalara
hak ettiği değer verilmemiştir. Farklı alanlarda kullanılan mekikli dokumalar bölge ve kişisel ihtiyaçlar
dâhilinde sınırlı kalmıştır. Destekleyici programların yeterli olmaması nedeniyle kabuğunu kıramamıştır.
El dokumacılığı, kırsal alanda geçim kaynağı ya da ikinci iş olarak varlığını sürdürmektedir. Bu gelişmeler
gözlemlendiğinde Geleneksel Türk el sanatlarımızdan olan mekikli dokumalarda önemini yitirmeye
başlamıştır. Burdur ili ve köylerinde insanların sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıkları
evlerdeki tezgâhlar ya da projelerle desteklenen dokuma alanlarındaki tezgâhlar hayatta kalabilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Burdur İli merkez ve ilçelerinde Alan araştırması yöntemi ile, evlerde sandık çeyizi olarak
saklanan ve müzelerde bulunan, farklı amaçlarla kullanılan geleneksel mekikli dokumalar saptanmış, bu
ürünlerin fotoğrafları yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf makinası ile çekilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
Ürünler hakkında sözlü görüşme tekniği ile yöre halkından bilgi alınmıştır. Sözlü görüşmelerde ses kayıt
cihazı kullanılarak belgelemenin doğru raporte edilmesine dikkat verilmiştir.Ürünlerin belegelemesi için
Yüksek konfigürasyonlu bilgisayar kullanılmış, ürünlerin yüzey şemaları, kullanılan motiflerin çiziminde
Corel Programı kuulanılmıştır. Bildiride, araştırma alanı olarak seçilen Burdur ili geleneksel mekikli dokuma
örneklerinden 3 adet peşkir, 2 adet ihram, 1 adet başörtüsü, 1 adet sofra mendili, 1 adet peştamal, 1 adet
damat donu, 1 adet sofra altı önlüğü, 2 adet menevrek dokuma kuşak olmak üzere 12 adet dokumaya yer
verilmiştir.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Burdur İli Geleneksel Mekikli Dokumaları
Burdur merkez, Gölhisar, Bucak, Yeşilova, Altınyayla, Çavdır, Tefenni, Kemer, Karamanlı, Ağlasun,
Çeltikçi ve köylerinde alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda Ağlasun, Dirmil, Çeltikçi,
Yeşilova, Bucak ilçelerinde, merkeze bağlı Aziziye, Ulupınar köylerinde ve burdur müzesinde mekikli
dokuma örnekleri tesbit edilmiştir. Burdur mekikli dokumaları dokuyucu ve çevresinin ihtiyaçları için
üretilirken zamanla küçük işlikler oluşturularak aile bütçesine katkı sağlayan bir geçim kaynağı haline
gelmiştir. Bu zamana yayılan uzun bir süreçtir. Burdur il ve ilçelerinde her ilçenin hatta köylerinin bile
dokuması farklıdır. Kadın evin her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde yetiştirilmiştir. Günlük ihtiyacı olan
ve yörede geçmişte çok giyilen menevrek, çakşır denilen yünlü pantolon, kuşak, kaput bezi, peşkir, peştamal,
dokumuş yörede dokunan pamuklu kumaşlardan damat donu, içlik, uçkur, entari, çarşaf göynek, yatak
çarşafı, astarlık ve sofra takımı dikmişlerdir. Bu dokumaları hem günlük ihtiyaçları için hem de dokudukları
top kumaşları satmak için dokumuşlardır. Burdur Alaca dokumalarında genelde pamuk ipi kullanılmıştır.
Yapay ipek (floş ipek)’in yanı sıra seyrek olarak da ipek kullanmışlardır.
1983 yılında 75, 1906 yılında 300, 1914 yılında 500 alaca tezgâhı bulunmaktadır. Ayrıca 1914 yılında 30
adet peşkir ve havlu tezgâhı ile 60 adet kıldan çul, çuval ve torba dokuma tezgâhı mevcuttur (Uysal, 1998:
132).
Bu tarihlerde kumaş dokumacılığı hayli gelişmiştir. Bunun nedeni dokuma üretebilecek kişilerin yetiştirilmiş
olmasıdır. Dokuma ticari anlamda önemli bir yere sahip olmuştur. O dönemlerde dokuma önemli bir geçim
kaynağı olmuştur.
Dokuma ipi olarak, yün kullanılacaksa, doğal koyunyünü yıkanıp temizlendikten sonra kirmanla eğirilip
dokumada kullanmışlardır. Pamuk iplerini ise üretilen ürünlerin satıldığı yeni Ulu caminin altındaki pazardan
temin etmişlerdir. Pazarda, Topan diye adlandırılan büyük yumaklar boyanılacağı zaman dağılmaması için
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iplerle bağlanıp, dibeklerde çiğnenip ıslatılıyordu. Daha sonra ipler bir kazanda kaynatılıp sabaha kadar
bekletiliyordu. Eğer kirlenen ipler var ise yörede gasser diye tabir edilen bir tür çamaşır suyuna batırılıp
beyazlaması sağlanıyordu.
Boyama işlemi yapılmadan ise boyayı sabitleyen sağlamlaştıran nert yağı diye adlandırılan bir tür yağ katılıp
kaynatılıyordu. İpleri sağlamlaştırmak için haşıllama işlemi de yapılıyordu. Kullanacakları yere
dokuyacakları ürüne göre iplerin haşıllanacakları ayrı, boyanacakları ayrı, gasserlenecekler ayrı yerlerde
işlemlerden geçiriliyordu.
Dokuma alanında oluşan pazarın etkisiyle yörede geçim kaynağı haline gelen dokuma ailede çoğu kişinin bu
işi ekonomiye katkı sağlamak için yapmasını sağlamıştır. Bu sebeple zamanla her evde bir işlik oluşmuştur.
Ve dokuma tezgâhlarının farklı olması sebebiyle oluşturulan işlikler tezgâha göre uyarlanmıştır.
Bu tezgâhlar evlerin genelde zemin katında bulunuyordu. Dokumaya tezgâhın altında bulunan bir metre
civarındaki çukurluktaki ayaklar sayesinde şekil veriliyor desen çıkarılıyordu. Bu bölüme tezgâhta ayaklık
adı veriliyordu. Tezgâh kullanırken eller ile dokuma yapılırken ayak kısmı ile desenler oluşturuluyordu.
Günümüzde kullanılan tezgâhlar ayaklık çukurluğu gerekmeyecek şekilde yapılmıştır.
Bu fonksiyon dokuma tezgâhının koyulacağı yerlerde özel çözümler üretme ve konumu ona göre
planlanması yoluna gidilerek hayatlarında önemli yere sahip olan dokuma tezgâhlarına göre mekânlar
oluşturulmuştur. Dokuyan kişiler kışın boş zamanlarında yoğun olarak kullandıkları tezgâhları yazında
Burdur’da hemen hemen herkeste bulunan bağlarda üzüm beklerken çardağın altına götürüp yaz mevsiminde
bile dokuma işlemini sürdürmüşlerdir. Bu tezgâhlar zamanla kamçılı diye adlandırılan ipi çekildiğinde
otomatik olarak mekiği atan ve daha pratik olan tezgâha dönülmüştür.
Belli bir zamandan sonra ise farklı iş kollarının daha cazip olması, el emeği ürünlerinin yeteri kadar maddi
karşılığını alamaması daha ucuza mal eden ülkeler tarafından mağlup edilen dokuma sektörü şu anda
Burdur’da yok denecek kadar azalmıştır. Sadece yaşatılması için kurumlar tarafından desteklenen kurslar
ayakta kalabilmiştir.

3.2. Burdur Geleneksel Mekikli Dokumalarında Kullanılan İplerin Hazırlık İşlemleri
3.2.1.

Alaca dokumalarında kullanılan ipler

Alaca dokuma genelde zemini kırmızı sarı çubuklu atkısı ve çözgüsü pamuk olan bir kumaştır. Alaca
dokumalarında pamuk ve ipek iplikler kullanılmaktadır. Dokumada pamuk ipi kullanılacaksa dokuyucu ipin
sağlamlığını arttırmak için haşıllama işlemi uygulamaktadır.
Geçmişte haşıllama işlemi yapılırken zamanla değişen istekler sonucunda bu işlem kaybolmuştur. İpler
haşıllama işlemi yapılmadan boyanmış halde satın alınmaktadır. Alaca dokumaların çözgüsünde dokunacak
ürünün çeşidine göre çift bükümlü 16/2, 40/2, 20/2, 16/1 numara ipler kullanılmaktadır. Kaynak kişilerden
edinilen bilgiye göre Alaca dokumanın her evde yapıldığı dönemlerde Burdur’daki esnaflardan alınan, topan
denilen iplerin dağılmasını önlemek için bağlandıktan sonra dibek denilen yerlerde suya ıslatılıp
çiğneniyordu. İpler kullanım alanına göre boyanacaklar ayrı, haşıllanacaklar ayrı temiz beyaz renk elde
etmek için çamaşır suyuna gassere batırılanlar ayrı ayrı kaynatılıyordu. Boyanacak iplere ise daha iyi tutması
ve sağlamlaştırması için boyanın içine nert yağı katılıyordu. Bu işlem aynı zamanda boyayı sabitliyor
parlaklık veriyordu (S.E. Meral, sözlü görüşme, 18 Nisan 2014).

3.2.2.

İbecik Köyü Mekikli Dokumalarında Kullanılan İpler

Köyde yapılan alan araştırmasında, yapılan dokumaların kullanım alanına göre dokuma ipi tercih
edilmektedir.
İbecik dastarının özü pamuklu ipliktir. Tercihen ipek iplikle de yapılmışsa da günlük kullanıma daha uygun
olması sebebiyle pamuk ipten yapılan dastarlar daha çok tercih edilmiştir. Satın alınan iplikler çok
bükümlüdür.
İbecik dokuyucuları aldıkları pamuk ipliğini dokumadan önce birtakım işlemlerden geçiyorlar. Bu işlem
İbecikte yapılan dokumanın diğer benzeri dokumlardan ayrılmasını sağlıyor. Bu evre yöreye özgü dokumaya
dönüşmesini sağlayacak ilk evredir.
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Yörede İbecik dastarı diye adlandırılan ve bu bölgedeki kadınların günlük yaşamda ve özel günlerde halen
kullandığı, genelde başörtüsü ve göynek dokumak için kullanılan ipleri Denizli ya da Fethiye’den alıp
bunların sağlamlığını arttırmak için annelerinden gördükleri teknik ve malzemelerle haşıllama işlemi
yapılıyor.
Haşıl pamuk ipliğine kayganlık ve dayanıklılık sağlamak için yapılmaktadır. Bu yöntemle bir tür kolalama
işlemi yapılır. Bu işlemle pamuk ipliği hem kabarır hem de sertleşir. Bu dokuma yapılırken ipliğin
kopmasına engel olduğu gibi birbirlerine yapışmasını önleyerek daha rahat dokuma yapılması sağlanır.
Haşıllama işlemi başlamadan çile ya da yumak diye tabir edilen ipler ayrılır. Büyük bir kazanın içine yeteri
kadar su koyulur. Yörede ilaç diye adlandırdıkları şap, nişasta ve buğday unu belirli ölçüde koyulur,
karıştırılır ve çorba kıvamında pişirilir.
Pürüzsüz kıvamda olması gerekmektedir. Pütürlü olması iplerin birbirine yapışarak dokumanın
güçleşmesine neden olur. Bu karışım soğutulur. Islatılıp suyu çırpılan çileler karışımın içine üst üste gelecek
şekilde üzerine ağırlık koyarak bir gece bekletilir. Çileler ertesi gün sudan çıkarılır hafif sıkılarak iki el
yardımıyla çırpılır, serilerek kurutulur.
İhram diye adlandırılan yer yaygısı ya da kanepe örtüsü olan dokumalarda doğal yöntemlerle boyama
yapılan ipler kullanılmış ya da doğal yünün rengi ile dokuma yapılmıştır. Zamanla ipleri hazır (boyanmış)
almaya başlamışlar, orlon koyunyünü kazak söküntüsü ile de dokuma yapmışlardır(B. Konuk, sözlü görüşme,
3 Nisan 2014).
3.2.3. Menevrek, Çakşır (Potur) dokumalarında kullanılan ipler
Bir çeşit pantolondur. Tanzimat’la birlikte batıdan gelen pantolondan önce, erkeklerin iç donu üzerine
giydikleri çamaşıra ‘çakşır’ denirdi. Bunlara bazı yerlerde ‘kara don’ ve ‘zıpka’ gibi adlarda verilirdi. Belden
uçkurla bağlanan çakşırın paçasına zaman zaman ince deriden bir mes de dikilirdi. Osmanlı yeniçerilerinin
rağbet ettiği bir giysiydi(Gürsoy, 2004:175).
Burdur ili Dirmil ilçesinde ise alt giysisi olarak geçmişte kullanılan ve yörede çakşır diye adlandırılan giysi
yünlerin yıkanıp, temizlenip, taranmasından sonra yaklaşık bir günde dokunmaktadır. Ve bir kilo siyah yün
yapağından dokunup bir çakşır giysisi elde edilmektedir. Bu dokuma kalın ve kaba bir kumaştır. Çözgüsü kıl
atkısı ise yündür.
Aba ise cekete benzeyen bir giysidir. Oda yaklaşık iki buçuk kilo yünden dokunur. Daha sonra düz bez
dokumalar kesilip,kaytan denilen bir iple dikilir. Üç bölük ip yassı olacağı için iyi görüntü vermez. Bu ip
yuvarlak olması için dört bölük ipten örülür abanın ana vücut kısmıyla kollarını birleştirmek için kullanılır.
İki parça yan yana getirilerek birleştirilir. Yöreye ait bu giysiler çulhalık diye adlandırılan bir tezgâhta
dokunur. Çulhalığın yanlarında iki adet diki ağacı vardır. Gücü ağacı çözgünün geçirildiği sistemdir. Gücü
ayaklardaki düzenek sayesinde açılınca mekik aradan geçirilir. Gücü kapatılınca ağaçtan uzun tarak
vasıtasıyla sıkıştırma gerçekleşir. Gücü dokuma esnasında mekiklerin geçmesi için çözgünün açılıp
kapanmasına yarayan bir düzenektir. Dokunan kumaş ok diye adlandırılan silindirik ağaçtan yapılmış bir
parçaya sarılır.
Oluşan bu kumaş kapan denilen yaklaşık bir metre uzunluğunda, yarım oval üstü açık ağaçtan oluk şeklinde
iki kişinin ve abanın rahat hareket ettirilebileceği genişlikteki aba tepmeye yarayan bir araçtır.
Aba tepme geleneği ise dokunan kumaşın sıkılaşması ve sağlamlaşması için yapılır. Dokunan aba koyun
yapağısının kiriyle bir gece ve yarım gün sıkıştırılır. Aba tepme esnasında en az üç kişi olmalıdır. Eşleyici
adı verilen kişi aba tepen kişileri eşleştirir. Bu işlem yapılırken güç, kuvvet ve anlaşa bilirlik dikkate alınır.
Aba tepme işlemi eğlenceler eşliğinde ezilir sertleştirilir (Y. Demiröz, sözlü görüşme, 21 Mayıs 2013).
Burdurun Dirmil ilçesinde çulhalık denen çulha, aba, çakşır ve ihram olarak adlandırılan dokumaların
dokunduğu tezgâh kullanılmıştır (Y. Demiröz, sözlü görüşme, 21 Mayıs 2013).
İbecik köyünde düğen denilen tezgâha benzemektedir. Bu tür tezgâhlarda aynı zamanda Ağlasun tarafında
menevrek, Dirmil tarafında çakşır diye adlandırılan yün ipler kullanılarak oluşturulan yöresel donlar ve
kuşaklarda dokunmuştur.
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Şekil 1.Çulhalık Tezgâhı (Demiröz Y. 06.05.2014) Şekil 2. Alaca, İbecik Bezi Dokuma Tezgâhı (Kaynak: Hız;
2015)

3.2.1. Burdur İli Geleneksel Mekikli Dokuma Örnekleri

Şekil.3. İhram örneği (Kaynak: Hız; 20.04.2013)

Dokumanın Özellikleri: Dokumada yün ince eğirilip doğal haliyle boyanmadan dokunmuştur. Kompozisyon
tekniği enine bantlar halinde dokunmuştur. Belli aralıklarla yün atkı, belli aralıklarla pamuk atkı
kullanılmıştır. Bu tarz dokumalarda parçalar birleştirilirken arasına isteğe göre dantelde
yerleştirilebilmektedir.

Şekil 4. Burdur Orhanlı Peşkiri (Kaynak: Hız, 20.04.2013)

Dokumanın özellikleri: Dokumaya beyaz renkli iplikle düz dokuma yapılarak başlanmıştır. Bazı kilim
desenleri kullanılarak dikdörtgen ebatlı dokumanın kısa her iki kenarına motifler belirli bir düzene göre
farklı renkte ip kullanılarak yerleştirilmiştir. Dokumanın saçakları ise yörede ponpon diye adlandırılan saçak
bağlama tekniği ile bağlanarak tamamlanmıştır.
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Şekil 5. Baş Örtüsü (Kaynak: Hız; 15.05.2013)

Dokumanın özellikleri: Dokumanın çözgüsünde beyaz ve kırmızı renkteki pamuk ipliklerinin, belirli
aralıklarla yatay ve dikey çizgilerin birbiriyle kesişmesiyle oluşturulmuştur. Bu çizgiler farklı büyüklükte
geometrik bezeme tarzında kare ve dikdörtgen motiflerle ekose görünüm oluşturmuştur. Başörtüsü eni dar
boyu uzun iki dokuma parçasının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Birleştirme lacivert, beyaz, kırmızı
renkte dantel ipiyle tığ kullanılarak örülen ince çizgi ve baklava motifi kullanılarak iki parçanın birleştirme
işlemi yapılmıştır. Dokumanın saçakları kırmızı, beyaz çözgü iplerinin büküm verilmesiyle oluşturulmuştur.

Şekil 6. Menevrek Dokuma Kuşak (Kaynak: Hız; 04.02.2014)

Dokumanın özellikleri: Dokuma dimi tekniği ile dokunmuştur. Yün doğal rengiyle kullanılmış. Kenarları
üçgen şeklinde kıvrılıp, ucuna kumaştan kuşağı bağlamak için parça kıvrılıp takılmış. Yörede eğirilip
dokuyucuya verilen ipler istenilen şekilde dokunup, dikilerek teslim ediliyor. Kuşağın ağır işlerde ve
soğuktan beli koruduğu düşünülüyor.

Şekil 7. Menevrek Dokuma Kuşak (Kaynak: Hız; 25.04.2014)

Dokumanın özellikleri: Dokuma bez ayağı tekniği ile dokunmuştur. Yün doğal rengiyle kullanılmıştır.
Kenarları üçgen şeklinde kıvrılıp, ucuna örülmüş ipten kuşağı bağlamak için ip takılmıştır. Yörede eğirilip
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dokuyucuya verilen ipler istenilen şekilde dokunup, dikilerek teslim edilmektedir. Yörede kuşağın ağır
işlerde ve soğuktan beli koruduğu düşünülmektedir.

Şekil 8.Yün Damat Donu (Kaynak: Hız; 07.03.2014)

Dokumanın Özellikleri: Elde dikilmiştir. Kumaşı pamuklu, kirli beyaz renklidir. Şalvar biçimlidir. Ağ yeri
paçaya kadar eklidir, ek yerlerine belli aralarda çift kırmızı ve mavi renkli boncuklar tutturulmuştur. Paçanın
ikisi de dıştan bele yakın yere kadar işlenmiştir. Turuncu renk iplikle ve beyaz iplikle işlidir. İşlemelerin
üzerine yine kırmızı mavi küçük boncuklar tutturulmuştur. Kalın bordürlerle serpme motifi, verev pesent
işlemeleri yapılmıştır. Ürün sağlamdır. Damat donu veya ak don diye adlandırılır. Atkı ve çözgü numarası
müzenin ürünün analizine izin vermemesinden dolayı iplik analizi yapılamamıştır.

Şekil 9. Burdur Hacı Veli Peşkiri (HIZ 23.05.2013)

Dokumanın özellikleri:
Dokumanın çözgüsünde beyaz ve mavi renkli ipliklerin belirli aralarla
yerleştirilmesiyle dikey çizgiler, atkısında beyaz ve mavi ipliklerle yatay çizgiler oluşturmuş ve bu çizgilerin
birbirleriyle kesişmesi sonucu farklı büyüklükte geometrik bezeme tarzında ‘kare ve dikdörtgen’ motifleri
ekose görünümü meydana getirmiştir.

Şekil 10. İhram (HIZ 03.04.2013)
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Dokumanın Özellikleri: Dokumada kullanılan yünler karakoyun ve beyaz koyunyününün temizlenip
kirmanda eğirilmesiyle, hiçbir işlem yapmadan atkı ipi olarak dokunmasıyla oluşturulmuştur. Kompozisyon
tekniği enine bantlar halinde dokunarak oluşturulmuştur.

Şekil 11.Sofra Mendili (HIZ 15.05.2013)
Dokumanın özellikleri: Dokuma çözgüde beyaz ve mavi renk iplerle bez ayağı tekniği kullanılarak
dokunmuştur. Dokumanın boyunda düz çizgi motifi olan sekiz tane kalın motif dokunmuş. Aralar dada ince
çizgiler oluşturulmuştur. Geometrik motiflerin birbirleriyle kesişmesiyle kare ve dikdörtgen motifler
oluşmuştur. Dokuma sofra mendili olarak kullanılmış ve bütün olarak dokunmuştur.

Şekil 12.Peşkir (Kaynak: Hız; 07.03.2014)
Dokumanın Özellikleri: Enine çizgili motifli, atkıdan desenli dokunmuştur. El dokumasıdır. İki kısa
kenardan lacivert kırmızı enine motifler bulunur. Krem renktedir. Pamukludur. Sağlamdır. Atkı ve çözgü
numarası müzenin ürünün analizine izin vermemesinden dolayı iplik analizi yapılamamıştır.
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Şekil 13.El Dokuması Sofra Peçetesi (Kaynak: Hız; 07.03.2014)
Dokumanın Özellikleri: Dikdörtgen bir kumaştır. Krem renklidir. Fakat zamanla sararmıştır. Kumaşın
kenarlarına ve uçlarına kırmızı renkte, inceli- kalınlı atkılar atılmıştır. Kenarlardaki kırmızı şeritler, uçlardaki
kırmızı şeritlerle kesişerek ekose görünüm oluşturmuştur. Kumaşın uçları tokalıdır. Şeritlerin bittiği yerdeki
tokaların rengi kırmızılı kremlidir. Atkı ve çözgü numarası müzenin ürünün analizine izin vermemesinden
dolayı iplik analizi yapılamamıştır.

Şekil 14.Peştamal (Kaynak: Hız; 07.03.2014)
Dokumanın Özellikleri: Kırmızı zemin üzerine inceli kalınlı atkılardan oluşan beyaz şerit dokulu bir
peştamaldır. Şeritler uçlarda daha yoğundur. Her iki uçta beşer sıra inceli kalınlı atkılardan oluşan şerit yer
alır. Ortada ise aralıklarla dokunmuş dört sıra şerit yer alır. Peştamalın uçları tokalıdır. Atkı ve çözgü
numarası müzenin ürünün analizine izin vermemesinden dolayı iplik analizi yapılamamıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
El sanatları, kültürel kimliğin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Kültürel değerlerimiz yaşatılmalı ve gelecek
nesillere aktarılmalıdır. Burdur mekikli dokumaları köklü bir geçmişe sahiptir. Kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel el dokumacılığımızı günümüze göre tekrar şekillendirmeliyiz.
Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı ipliklerini kendisi hazırlayıp doğal, geleneksel yöntemlere göre
renklendirerek ihtiyacına göre dokumalar üretmiştir. Burdur merkez ve köylerinde yaygın olarak kullanılan
1990 yılına kadar üretimi devam eden, yörenin geleneksel giysisi menevrek (çakşır) dokumaları ve
kumaşlarının günümüzde pek fazla örneği kalmamıştır. Kullanılmadığı için üretilmediği saptanmıştır. Yün
ürünlerinin diğer dokuma ürünlerine göre daha çabuk yıpranması sonucu yörede sadece kuşaklara
rastlanmaktadır. Bunlar halen kullanıldığı için sağlamdır.
Gölhisar’a bağlı İbecik köyünde ise geleneksel değerlerini yaşatmaya çalışan köy kadınları dokuma
üretmeye devam etmektedir. Devam etmesine etken nedenlerden biride üretilen ürünlerin günlük hayatta ve
özel günlerde geleneksel olarak kullanılmaya devam edilmesidir.
Burdur mekikli dokumalarının günümüzdeki en büyük sorunu, düşük maliyetli ve hızlı üretim avantajlarıyla
üretilen diğer dokumalarla rekabet edememesidir. Geleneksel Mekikli dokumaların üretiminin özendirilmesi
gerekmektedir. Dokuma koşullarının iyileştirilmesi ve pazar sorununun çözümlenmesi gerekmektedir.
Tüketiciye dokumanın diğer dokumalardan farkı ve avantajları anlatılarak tüketici bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalıdır. Burdur mekikli dokumaları korunarak özel kültürel bir kimlik olarak değerlendirilmeli,
dokuyucu kişilerin bilgi birikimi gelecek nesillere aktarılmalıdır.
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HATAY’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJE: İPEKBÖCEĞİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BUNA BAĞLI İPEK ÜRÜNLERİN
GELİŞTİRİLMESİ ve YAYGINLAŞTIRILMASI
Ayşegül KARAKELLE1, Feryal SÖYLEMEZOĞLU2, Zeynep ERDOĞAN2
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
1

2

Özet
İpek uygarlığın ilk ve en eski devirlerinden beri doğallığı, inceliği, uzunluğu, yumuşaklığı, parlaklığı ile
önemli bir tekstil hammaddesidir. Hatay eskiden olduğu gibi günümüzde de ipekli dokumacılığın
yapıldığı ve sürdürülmeye çalışıldığı illerden biridir.
Son yıllarda gitgide azalmakta hatta yok olmayla karşı karşıya kalan bu zanaat kolunu canlandırmak, bu
bölgedeki dokumacılığın kaybolmaması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir takım projeler
uygulanmaktadır. Bu projelerden biri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve
Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile yapılan “İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerin
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesidir. Proje kapsamında Hatay ili Defne ve Yayladağı
ilçelerindeki gelir seviyesi düşük olan 18-65 yaş arası 54 kadın çiftçiye ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve
ipeğe dayalı ürün üretimleri konularında eğitim verilerek mesleki vasıf kazandırılmış ve bu yolla
ipekböcekçiliği sektöründe küçük aile işletmelerinde istihdam alanı yaratılmıştır. Proje ile farklı
kültürleri barındıran Hatay ilinde turistik hediyelik eşya kapsamında ipekli dokumalarda ürün
çeşitliliğine gidilerek, yeni tasarımlarla oluşturulmuş tekstil ürünlerinin yaygınlaştırılması, iç ve dış
piyasada tanıtımlarının yapılması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve kırsalda yaşayan
kadınlara istihdam alanı oluşturulması sağlanmıştır.
Bu makalede; proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hatay, İpekçilik, Kadın, İstihdam, Proje, Sürdürülebilirlik, Ürün

GİRİŞ
Hatay, Akdeniz Bölgesinin doğu ucunda yer alan bir sınır ilidir. Türkiye topraklarının toplam yüzölçümünün
binde 7’sini kaplar. 5403 km2 genişliğindeki bu alan, 35°52’ ve 37°04’ kuzey enlemleri ile 35°40’ ve 36°35’
doğu boylamları arasında yer almaktadır. Hatay ili, doğudan ve güneyden Suriye, kuzeydoğudan
Gaziantep’in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybatıdan Osmaniye, Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri,
Batıdan ise İskenderun Körfezi ile çevrilidir [1].

Şekil 1: Hatay il haritası (Anonim 1997, www.kgm.gov.tr 2013)

1
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Hatay ili, 2012 nüfus sayımına göre yaklaşık 1,5 milyon nüfusu ile Türkiye’nin önemli jeopolitik
noktalarından biri konumundadır. Merkez ilçe (Antakya) dahil olmak üzere Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin,
Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ile birlikte 12 ilçeye sahiptir. Hatay,
Asi nehri, Karasu ve Afrin çayı olmak üzere belli başlı üç önemli akarsuya sahiptir ve bu akarsuların vadi
tabanlarıyla Amik ovası oluşmuştur. Bitki örtüsü makilik ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Amik
ovasının başlangıcında Amanos dağları ile Habib-i Neccar dağlarının ortasındaki vadide kurulmuş olan
Hatay, bugünkü konumuyla karşılaştırıldığında da inanılmaz bir tarihi zenginliğe sahiptir. Antakya’nın bu
gelişmişliği Akdeniz ile Mezopotamya arasında bir köprü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Hareketli
ticari hayat ve lüks malların üretimi kente büyük bir zenginlik kazandırmış özellikle, ipek, zeytinyağı ve
parfüm ticaretinin en önemli merkezi olma özelliğini tarih boyunca sürdürmüştür [2,4].
İpek uygarlığın ilk ve en eski devirlerinden beri doğallığı, yumuşaklığı, parlaklığı, güzelliği ve bütün
bunlardan kaynaklanan albenisiyle tekstil hammaddeleri arasında önemini ve güncelliğini daima korumuştur.
Hatta ipekten dokunan kumaşlardan giysi olarak yararlanmanın yanı sıra başörtü, mendil, kravat, fular,
bohça, perdelik ve döşemelik kumaş, halı gibi başka kullanım alanları da bulmuştur [6].
18. ve 19. yüzyıllar arasında Antakya yöresinden geçen gezginlerin kayıtları, yörede yapılan ipekçilikle ilgili
bilgiler vermektedir. 1700’lü yılların sonlarına doğru Hatay’da üretilen ipeğin büyük bir miktarı Halep’e
gönderilmekte, orada işlenen ipeğin geri kalanının bir miktarı Fransa’ya ve büyük bir kısmı da İngiltere’ye
“Antakya İpeği” adı ile ihraç edilmekte olduğu ifade edilmektedir. Tarihi sürece bakıldığında, 19. yüzyılın
sonlarına doğru 13 ipekli dokuma atölyesinin bulunduğu, yörede büyük dutluklar olduğu ve başlıca sanayi
ürünleri sabun, ipek ipliği, ipekli, yünlü, pamuklu ve deve kılından dokunmuş kumaşlar, aba, maşlah, kefiye,
melhafe ile çeşitli takılar olduğunu ifade edilmektedir [3].
20. yüzyılın başlarına gelindiğinde de ipekçilik, halkın önemli bir geçim kaynağı olmaya devam etmiştir.
Salnameler Halep vilayetleriyle ilgili önemli bilgi vermektedir. 1. sınıf kaza olan Antakya ile ilgili 1900
yılında 29 ipek fabrikası olduğu kayıtlara geçmiştir. I. Dünya savaşından sonra gerileyen ipekçilik, Hatay
Anavatana bağlandıktan sonra yeniden canlanmaya başlamıştır. 1939 yılında 80.000 kilo yaş koza elde
edilirken, 1940 yılında 120.000 kiloya yükselmiştir. Bu yükseliş 1943 yılında 350.000 kiloya çıkmıştır [5].
Günümüzde Hatay’da özellikle Harbiye (Defne), Samandağ, Yayladağ ilçelerinde, birkaç atölyede bu zanaat
devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kozabirlik, Ankara
Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Avrupa Birliği SODES (Sosyal Destek Projeleri), DOĞAKA
(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) ve Antakya Halk Eğitim Merkezi, İş-Kur, bazı sivil toplum kuruluşları
ortaklığıyla bazı projeler yürütülmektedir.
Hatay ilinde çok eski yıllardan beri ipekböcekçiliği yapılmasına rağmen son yıllarda ipek üretimi durma
noktasına gelmiştir. Buna karşılık Hatay ilinin kültürel ve tarihsel mirasına dayalı olarak turizm
faaliyetlerinin artmasına bağlı ipek ürün talebi yerli ve yabancı turistler tarafından artmıştır. Bu açığı
karşılamak için ithal ipek lif, iplik ve ürünler Hatay ipeği olarak pazarlanmaktadır. Yörede ipekböcekçiliğini
geliştirmek, kadınlara istihdam sağlamak, aile bütçesini ve yöre ekonomisini desteklemek amacıyla Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesinin
desteği ile 2015 yılında bir proje planlanmıştır ve uygulanmıştır.
Bu proje; Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Gürışık ve Çabala ile Defne İlçesi Yeşilpınar mahallelerinde
yürütülmüştür.

Şekil 2: Yayladağı/Çabala ve Gürışık (Google Earth 10.02.2016)

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

411

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

İpekböceği yetiştiriciliği kursuna Gürışık mahallesinden 5 çiftçi aile, ipek el dokumacılığı kursuna Gürışık
ve Çabala mahallerinde 40 kadın çiftçi, kozadan dekoratif ürün yapımı kursuna Defne İlçesi Yeşilpınar
mahallesinde 14 kadın katılmışlardır. Uzman eğitimciler tarafından kursiyerlere demonstrasyon yöntemi
kullanılarak dokuma ve dekoratif koza ürünleri eğitimi verilmiştir. Tüm kursiyerler İşkur tarafından proje
kapsamında verilen girişimcilik kursuna katılmışlardır.

PROJENİN GENEL AMACI
Hatay ili Yayladağ (Gürışık ve Çabala mahalleleri), Defne (Yeşilpınar mahallesi) ilçelerinde gelir seviyesi
düşük 18-65 yaş arası kadınlara ipekböceği yetiştiriciliği ve ipeğe dayalı üretim konusu mesleki eğitim
verilerek küçük aile işletmelerinde istihdam olanağı sağlamaktır.

Şekil 3: Yayladağı/Çabala ve Gürışık dokuma;Defne/Yeşilpınar koza işi kursları

Ayrıca tüketicilerin ipekböcekçiliğine bağlı olarak üretilen ürünlere olan ilgisini çekme yolu ile yörede ipek
üretimini arttırmak ve Hatay ilinin tarımsal, kültürel, tarihsel mirası olan ipekböcekçiliğinin korunmasına ve
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak projenin bir diğer amacıdır.

PROJE FAALİYETLERİ
* GTH Bakanlığı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında 26 Ocak 2015 tarihinde ‘Hatay İli İçin
Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modeli: İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerinin Geliştirilmesi
ve Yaygınlaştırılması Projesi’ yürütülmek üzere 06 Şubat 2015 tarihinde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü 7 teknik personel ile Ankara ve Mustafa
Kemal Üniversiteleri öğretim üyeleri danışmanlığında İl Proje Yürütme Komitesi oluşturulmuştur.

Şekil 4: Proje afiş ve logo

*Proje kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR,
Orman ve Fidanlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlükleri destek vermişlerdir.
* Projenin sürdürülebilirliği yani sonraki yıllarda dut yaprağı ihtiyacını sağlamak üzere 20.02.2015 tarihinde
Serinyol Orman Fidanlık Bölge Müdürlüğü tarafından Gürışık Mahallesine 1000 adet dut fidanı ücretsiz
olarak temin edilmiş ve dikimi gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 5: Proje afiş ve logo

*Yayladağı İlçesi Gürışık mahallesinde kullanılamaz durumdaki okul binası ve lojmanı bakım ve onarım
yapılarak ipekböceği yetiştirme evi ve ipek dokuma atölyesi; Çabala Mahallesinde eski muhtar odası ipek
dokuma atölyesi olarak hazırlanmıştır.

Şekil 6: Böcek evi

*Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezinden 10 adet dokuma tezgahı alınmıştır. Tezgahların birçok aksamı
(gücü telleri, leventleri) değiştirilerek ipek dokumaya uygun hale getirilmiştir.

Şekil 7: Mekikli dokuma tezgahları

*İpekböceği yetiştiriciliği yapan aileler için tohum Kozabirlik/Bursa’dan ücretsiz temin edilmiştir. Kerevet
ve askı proje kapsamında satın alınmıştır.

Şekil 8: İpekböceği tohumları
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*15 Nisan 2015 tarihinde projenin açılış ve tanıtım toplantısı yapılmıştır.

Şekil 9: Proje açılış toplantıları

*05-07 Mayıs 2015 tarihleri arasından 40 kadın çiftçi ve 6 teknik personele ipekböceği bakımı, beslenmesi,
künhe alımı, koza askı uygulaması konularında teorik ve pratik eğitim verilmiştir.

Şekil 10: Proje eğitim toplantıları

* İpek dokuma ve kozadan dekoratif ürün kursları Ankara ve Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri
danışmanlığında İşkur tarafından Mayıs ayı içinde yürütülmüştür.

Şekil 11: İpek dokuma ve kozadan dekoratif ürün kursları

*04-06 Haziran 2015 tarihinde Hatay İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım
Kampına katılan 40 öğrenci ve görevli öğretmenlere ipekböceği projesinin tanıtımı yapılarak, böcek evi ve
dokuma kurslarını ziyaret sağlanmıştır.
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Şekil 12: Öğrencilerin böcekevi ziyareti

*10 Haziran 2015 tarihinde koza hasadı başlamış, 12 Haziran 2015 tarihinde de 139 kilogram yaş kozanın
Bursa Koza Birlik tarafından alımı yapılmıştır.

Şekil 12: Koza hasadı

*05-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Gürışık ve Çabala Mahallelerinde 29 kadın çiftçiye 10 gün süreli
KOSGEB tarafından Girişimcilik Kursu verilmiştir. Bu projeye katılan bir kadın çiftçi 15 Ekim 2015
tarihinde İstanbul’da yapılan 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü töreninde ‘2015 Yılı En İyi Girişimci
Kadın Çiftçi’ Proje Ödülünü kazanmıştır.

Şekil 12: Ödül töreni

*06-08 Kasım 2015 tarihleri arasında projeye katılan 20 kadın çiftçi ile teknik personel Bursa İlindeki
Kozabirlik, ipekböceği yetiştiriciliği, koza çekim ve ipek dokuma atölyelerini ziyaret etmişleridir. Ayrıca 20
Kasım 2015 tarihinde Adana İlinde yapılan Tarım Fuarına proje kapsamındaki 40 kadın çiftçinin katılımı
sağlanmıştır.

Şekil 13: Kozabirlik teknik gezisi
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*Proje kapanış toplantısı 26 Kasım 2015 tarihinde Antakya’da gerçekleşmiştir. Projeye katılan kadın
çiftçilere sertifikaları verilmiş, proje kapsamında üretilen ipekli dokuma ve kozadan dekoratif ürünler sergi
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine proje kapsamında 10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında projenin ipek dokuma
ve yetiştiriciliğinin yapıldığı Yayladağı ilçesi Belediye toplantı salonunda 2 günlük sergi programı
düzenlenerek proje tamamlanmıştır.

Şekil 14: Proje kapanış toplantısı

*Proje kapsamında yaptırılan dokumalar el tezgahlarında, bezayağı dokuma örgüsünde yaklaşık 50-70 cm en
ve 150-200 cm uzunluğunda dokunmuşlardır. Kadın çiftçiler dokumalara yöreye özgü iğne ve tığ oyaları ile
ekleyerek yeni tasarımlar yapmışlardır (Şekil 15). Ayrıca kozadan giyim aksesuarı, dekoratif kullanım eşyası
hazırlamışlardır (Şekil 16).

Şekil 15. İpek fular ve şallar

Şekil 16. İpekböceği koza kolye, çanta, gelin tacı
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SONUÇ
Bu proje ile Hatay’da yaşayan çiftçi kadınlara ipekböceği bakım ve besleme şartları, iyi kalitede koza ve ipek
elde edilmesi, yeni ipek ürün tasarımları ve ürün çeşitliliği hakkında eğitim verilmiş, kadın çiftçilerin yerinde
istihdamı ile aile bütçelerine katkısı konularında farkındalık sağlanmıştır. Ayrıca geçmişi eskiye dayanan
Hatay ipekböcekçiliği kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin saptanması ve marka değeri
oluşturularak turistik hediyelik eşya kapsamında Hatay’ın tanıtımına katkı sağlayacaktır. Yine proje çıktısı
olarak elde edilen ürünlerin kataloğu yapılarak; ürün hammaddesi, ebat ve süsleme unsurları da
belirtilecektir. Bu konu ile ilgili araştırmacılara yardımcı olmak üzere yazılı kaynak olarak kütüphanelerde
yer alacaktır.

Kaynaklar
[1] Anonim. 1997. Hatay turizm envanteri, Hatay Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, Hatay Hizmet Vakfı
Yayınları, 49, Antakya/Hatay.
[2]Anonim. 2011. Hatay kültür envanteri. Cilt 1-Antakya. Sistem ofset, 619, Ankara.
[3]Demir, A. 1996, Çağlar içinde Antakya. Akbank Kültür ve Sanat Kitapları:62, 362, İstanbul.
[4]Dinçer, H. 1992. Hatay turizm envanteri. Hatay Eski Eserleri Sevenler Derneği Yayın No:5, 57, Hatay.
[5]Oğuz, Ş. 1944. Antakya’da ipekçilik. Hatay Halkevi Dergisi, Temmuz, Sayı:6, 6-10.
[6]Söylemezoğlu Ilgaz, F. 1995. Antalya ilinde üretilen ipekböceği (Bombyx mori) kozalarının koza kalitesi
ve kozalardan çekilen ipek liflerinin bazı teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Doktora tezi
(basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, 94, Ankara.
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KONYA - BOZKIR’DA DEPME KUMAŞ USTASI
H. Melek HİDAYETOĞLU1
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya, TÜRKİYE

1

Özet
El dokumacılığı geleneksel el sanatları kapsamında değerlendirilebilecek önemli faaliyet alanlarından bir
tanesidir. Mekikli el dokumacılığının ise bu faaliyetler arasında önemli bir yeri ve önemi vardır. Anadolu
da yün kullanımına bağlı olarak gelişen depme kumaş dokumacılığı Konya Bozkır ilçesinde varlığını
sürdürmektedir.
Bu araştırmada; Konya’nın Bozkır ilçesi Kayapınar köyünde yaşayan Mehmet Derinöz adlı dokuma
ustasının ürettiği depme kumaş hakkında bilgi verilecektir. Depme kumaş, yün ipliklerle mekikli el dokuma
tezgâhlarında dokunduktan sonra sıcak su ve sabun yardımıyla kumaşın keçeleştirilmesiyle elde edilir. Son
yıllarda depme kumaş çok fazla tercih edilmediği için üretimi de yapılmamaktadır. Araştırmada günümüzde
kullanım alanı bulunmayan ve tercih edilmeyen bu kumaşın, üretim aşamalarının belgelenerek tanıtılması
amaçlanmıştır.
Konya dokuma kültürüne katkı sağlaması amacıyla, unutulmuş ve yeni uygulamalarının yapılmadığı bu
kumaş çeşidini tanıtarak gündeme taşımak, amaçlar arasındadır. Bu suretle kaybolan kültür öğelerimizi
yaşatma, koruma, belgelendirme ana hedefi oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime: Konya, Halk Kültürü, Depme Kumaş.

1.GİRİŞ
El dokumacılığı geleneksel el sanatları kapsamında değerlendirilebilecek önemli faaliyet alanlarından bir
tanesidir. Mekikli el dokumacılığının ise bu faaliyetler arasında önemli bir yeri ve önemi vardır. Anadolu da
yün kullanımına bağlı olarak gelişen depme kumaş dokumacılığı Konya’nın Bozkır ilçesinde varlığını
sürdürmektedir.
Bu araştırmada; Konya’nın Bozkır ilçesi Kayapınar köyünde yaşayan Mehmet Derinöz adlı dokuma ustasının
ürettiği depme kumaş hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışma ile günümüzde kullanım alanı bulunmayan ve
tercih edilmeyen bu kumaşın, üretim aşamalarının belgelenerek tanıtılması amaçlanmaktadır. Araştırma 2004
yılında yapılan arazi çalışmaları sırasında Mehmet Derinöz ustayla yapılan görüşme sonucunda elde edilen
verileri kapsamaktadır.

1
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Konya dokuma kültürüne katkı sağlaması amacıyla, unutulmuş ve yeni uygulamalarının yapılmadığı bu kumaş
çeşidini tanıtarak gündeme taşımak, amaçlar arasındadır. Bu suretle kaybolan kültür öğelerimizi yaşatma,
koruma, belgelendirme ana hedefi oluşturmaktadır.
Bozkır Kayapınar Köyünün tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yaşam tarzı, konuşma dili, örf ve adetleri
Anadolu'ya göç eden Türkmen boylarına benzemektedir. Yapı itibariyle yapım tarihi bilinen en eski yapı
1874'te yapılan köy camisidir. Kayapınar ismi köyün güneyinde bulunan yüksek kayaların dibinden çıkan
Kayapınar isimli pınardan gelmektedir. Konya iline 135 km, Bozkır ilçesine 20 km uzaklıktadır. Kayapınar
hem sanayi hem tarımsal yönden zengin olmadığı için geçimini temin etmek için arayışlara geçen köylüler
başta Aydın-Söke olmakla beraber Konya, İstanbul, İzmir, Antalya ve komşu ilçelere yerleşmiştir. Köyde
yaşayanlar ise başta patates, elma, üzüm, buğday vb. tarım ürünleri ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
yapmaktadır [1].

2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Geleneksel el sanatlarımız arasında önemli bir paya sahip kumaş dokumacılığı Anadolu’nun pek çok yöresinde
yaygın olarak uygulanmıştır. Yöre özelliklerine göre, pamuk, keten, yün gibi malzemelerden farkı isimlerde
güzel örnekler üretilmiştir. Halkın ihtiyaçları ya da talepleri doğrultusunda üretim şekli, kumaşın cinsleri
çeşitlilik göstermiştir.
Bozkır Kayapınar köyünde Cumhuriyetin ilk yıllarında her evde bir dokuma tezgâhı varken ve halkın % 80'
i, dokumacılıkla uğraşırken, ilerleyen teknoloji ve makineleşme sebebiyle bu işle ilgilenenlerin sayısı gittikçe
azalmıştır. Bozkır’ın Kayapınar Köyü ile Dere Kasabasında yün kumaş dokuma ve Depme (sıkıştırılmış)
kumaş dokumacılığı yapımı ile bilgi verebilen yöre insanına rastlanmaktadır[2]. Depme kumaş Bozkır’a
komşu Hadim ilçesinde de bir dönem dokunmakla birlikte günümüzde depme kumaşın nasıl dokunduğunu ve
tepildiğini kaynak kişilerden öğrenebilmekteyiz[3].
Depme kumaş, yün ipliklerle mekikli el dokuma tezgâhlarında dokunduktan sonra sıcak su ve sabun yardımıyla
kumaşın keçeleştirilmesiyle elde edilir. Yün iplikler boyanmadan doğal renkleriyle çoğunlukla da elde
eğrilerek dokumaya hazırlanır. Bezayağı tekniğiyle dokunan kumaş, dokuma işleminden sonra tepilerek
keçeleştirilir. Depme kumaşa ilk bakıldığında keçeye benzetilebilir.
Kaynaklarda depme kumaş şeklinde bir tanıma rastlanmamakla birlikte derleme sözlüğünde; depme kelimesi:
yünden dokunmuş ve keçeleştirilmiş kumaş (Tavşanlı, Merzifon ve köyleri, Ermenek) veya 60–70 teneke
buğday alabilen büyük yün çuval (Divriği köyleri, Şarkışla, Kangal ve köyleri, Türkmen aşireti, Bünyan) ve
bir çeşit ev dokuması kumaş (Soma Manisa) tanımları yer almaktadır[4]. Anadolu’nun Amasya, Ankara ve
çevresinde, Anamur ve çevresi, Bursa ve dağ köylerinde, Denizli-Tavas, Edirne, Erzurum, Kırklareli, Karaman
gibi pek çok bölgesinde yün iplik kullanılarak çeşitli elbiselik, şalvarlık ve kaba kumaşlar dokunmuştur[5].
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Depme kumaş bu yörelerde aba, şayak gibi isimlerle dokunan kumaşlarla hammadde ve kullanım özellikleri
açısından benzerlik göstermektedir.
Araştırmamızda, Anadolu’nun pek çok yöresinde bir dönem tercih edilen depme kumaşı ve Konya’nın Bozkır
İlçesi Kayapınar köyünde yaşayan Mehmet Derinöz ustayı tanıtmaya çalışacağız. Mehmet Derinöz usta 1945
yılında Bozkır Kayapınar köyünde doğmuştur (Fotoğraf No:1). Hayatının çoğunu bu köyde geçiren usta depme
kumaş dokumayı kendi deyimiyle ebesinden öğrenmiştir. Usta Müslime Derinöz ile evli olup 2 çocuğu vardır.
Geçimini uzun yıllar depme kumaş dokuyarak kazanmıştır (Fotoğraf No:2).
Mehmet Usta 1970’li yıllara kadar depme kumaş yanında alaca kaput ve çullama (çaput kilim) denilen
dokumalardan da dokuduğunu belirtmektedir. Bu yıllardan sonra adı geçen dokumaların üretimi de
yapılmamıştır. Yörede Ahmet Navruz adında bir başka usta daha olduğunu, bu ustanın İstanbul’a çalışmaya
gittiğini söylemektedir.
Depme kumaş için gerekli yün malzemeyi yaklaşık 30 yıl önce yaylardan yörüklerden almakta ve köydeki
kadınlara eğirtmekteydi. Karakoyunun yününden elde edilen kahverengi yün, boyanmadan doğal rengiyle
kullanılmaktadır. Daha sonra ipleri fabrikada eğirtmeye başlamıştır. Bir dönem Konya esnafından Ali
Dalgıç’ın Uşaktan getirdiği yün ipliği kullanmıştır. Derinöz, Konya’da Aziziye Cami çevresinde bulunan
urgancı ve iplikçilere mal verdiğini ifade etmiş, ayrıca Karamandan Bozkıra gelerek depme kumaş alan
esnafların olduğunu da belirtmiştir. 1991 yılında yaşanan Irak savaşı sırasında hiç kumaş satılmadığı için elinde
mal kaldığını ve üretim yapamadığını söylemektedir. Savaş sonrasında kumaş satışları başlasa da 1996–1997
yıllarında Bursa ve Uşak dokumaları satıldığı için işler durma noktasına gelmiştir. Usta yaklaşık iki yıldır hiç
kumaş dokumadığını belirtmiştir.
Mehmet Usta, evinin bir odasına kurduğu mekikli el dokuma tezgâhında dokuma yapmaktadır. Tezgâh;
kaynaklarda kamçılı tezgâh[6] adı verilen tipte olup oldukça eski durumdadır. Odanın duvarlarına hazırladığı,
çözek diye adlandırdığı sistemle çözgü iplerini hazırlamaktadır (Fotoğraf No:3). Çözgüleri kücülendikten
sonra yumak halinde sarılır ve tezgâhın tarağına aktarılır. Mehmet ustanın ifadeleriyle, kullandığı tezgâhta;
selmin, tarak, tefe, kücü, taka tuka, masura, gön, ayakçak, elcek, kalbe, köcek, yargı, baş muammer isimli
parçalar bulunmaktadır (Fotoğraf No:4-5-6-8-9-10).
Dokuduğu kumaşa şalvarlık kumaş veya depme kumaş demektedir. Dokuma üretimi yaptığı dönemde bir
günde 40–50 metre kumaş dokumakta olduğunu belirtmektedir (Fotoğraf No:11-12). Dokunan kumaş birer
şalvarlık ya da yeleklik olarak ihtiyaca göre kesilir sonra tepme işlemi gerçekleştirilirdi. Tepilen kumaş
yaklaşık ende 10 cm, boyda 1 metre küçülür. Kolay tepilmesi için küçük parçalar halinde kesilmektedir. Tepme
işlemi önceleri elde yapılırken şimdilerde Bozkır merkezde makinede tepilmektedir (Fotoğraf No:13-14).
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Bu kumaştan çoğunlukla Alanya, Manavgat, Serik ve çevresinde giyilen şalvarlar dikilmektedir. Yöre insanı,
kış aylarında soğuktan ve rutubetten korunmak amacıyla bu kumaştan dikilen şalvar ve yelekleri tercih
etmektedir. Bir dönem Antalya ve Mersin yörelerinde halk oyunları giysileri olarak kullanılan şalvar ve
yelekler için de kumaş üretilmiştir. Son yıllarda depme kumaş çok fazla tercih edilmediği için üretimi de
yapılmamaktadır.
Mehmet Ustanın elinde bulunan dikilmiş pantolon örneğine kendisi şalvar olarak isimlendirse de kaynaklar
incelendiğinde Anadolu’da giyilen şalvar, çakşır, potur gibi giysilere benzemediği söylenebilir[7]. Bu örnek;
model özelliğine bakılarak daha çok 20. y.y. başlarında giyilen pantolonlarla benzerlik gösterdiği söylenebilir.
(Fotoğraf No:15-16-17).

3.DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Mekikli el dokumacılığı Anadolu’nun pek çok bölgesinde yöre halklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve geçim
sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyetken, günümüzde sanayileşme sonucu önemini yitirmektedir. Yok
olmaya başlayan geleneksel ve özgün dokumalarımızın yeni kullanım alanları yaratılarak yeniden
üretimlerinin yapılması önemlidir. Son dönemde ön plana çıkan organik ürünlerin yaygınlaştırılması ve
üretilmesi konusunda geleneksel dokumaların değerlendirilmesi düşünülmelidir.
Bu çalışmayla Konya’nın Bozkır İlçesi Kayapınar Köyünde yaşayan depme kumaş ustası Mehmet Derinöz
tanıtılmaya çalışılmıştır. Uzun yıllar ebesinden öğrendiği bu işi severek yapmış ve geçimini sağlamıştır. Usta
kendinden sonra hiç kimseye bu mesleği öğretememiştir. Kullanım alanı ve tercihleri bulunmayan depme
kumaş dokumacılığını artık kimse öğrenmek istememektedir. Dokunan kumaşlara talebin azalması, pazarda
yer bulamaması çırak yetişmemesinin bir diğer nedeni olarak söylenebilir.

FOTOĞRAFLAR
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Fotoğraf No:1 Mehmet Derinöz, Depme Kumaş Ustası,
Kayapınar, Bozkır, 2004.

Fotoğraf No:2 Mehmet Derinöz ve Eşi, Kayapınar,
Bozkır, 2004.

Fotoğraf No:3 Çözek.

Fotoğraf No:4 Ustanın Kullandığı Tezgah.

Fotoğraf No:5 Tezgahtan görüntüler.

Fotoğraf No:6 Tezgah parçaları.

Fotoğraf No:7 Tezgah parçaları.

Fotoğraf No:8 Tezgah parçaları.
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Fotoğraf No:9 çıkrık

Fotoğraf No:10 İplik.

Fotoğraf No:11 Kumaşın Tezgahtan Çıktıktan Sonraki
Hali.

Fotoğraf No:12 Detay.
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Fotoğraf No:13 Kumaşın Tepilmiş Hali.

Fotoğraf No:14 Detay.

Fotoğraf No:15 Dikilmiş pantolon, ön.

Fotoğraf No:16 Dikilmiş pantolon, arka.

Fotoğraf No:17 Ülker, Ali Ulvi,İst.,2003, s. 299.
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SIFIR ATIK GİYSİ UYGULAMASINDA ŞİLEBEZİ KULLANIMI
Gözde BURSALIGİL1
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü,
İstanbul, TÜRKİYE.

Özet
Sürdürülebilir giysi tasarımı ve giysi üretimi tekniklerinden biri olan sıfır atık giysi uygulaması, bir
giysinin üretimi sırasında geride çok az tekstil atığı bırakarak veya hiç tekstil atığı bırakmadan giysinin
oluşturulmasıdır. Bu yöntemdeki amaç atık bırakmayarak sadece pahalı olan hammadde kullanımından
tasarruf sağlamak değil, kullanılan hammaddenin tamamının değerlendirilerek harcanmaması ve atık
olabilecek kısımların tasarım sürecinde değerlendirilmesiyle katma değeri yüksek tasarım ürünler
oluşturulmasıdır.
Bu çalışmada, kullanım alanı sınırlı kalmış geleneksel kumaşlardan Şile’ye özgü bir bez olan şilebezi ele
alınarak, hem kumaşın kullanıldığı alışılagelmiş ürün gamının genişletilmesi hem de güncel giysi üretim
yöntemlerinden biri olan sıfır atık ile geleneksel kumaşların bir araya getirilmesiyle tasarım değeri yüksek
giysi tasarımlarının geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Yerel kaynakların kullanımı, uzun kullanım ömrü ve geliştirilen tasarım yöntemi gibi özellikleriyle kullanıcı
açısında manevi değeri daha yüksek tasarımlarla yavaş moda hareketi desteklenerek seri üretime ve
tüketim alışkanlıklarına alternatif bir öneri geliştirmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: şilebezi, giysi tasarımı, yavaş moda, sıfır atık, sürdürülebilirlik.

USAGE OF ŞİLEBEZİ FABRIC IN ZERO WASTE FASHION DESIGN
Abstract
Zero waste design is a sustainable fashion design and production method which can produce garments at
little to no waste. By utilizing the whole fabric without wasting any pieces, it can save valuable raw
materials to achieve more sustainable fashion production. At the same time, it can also create value-added
products through the design process.
This study applies zero waste design to Şilebezi, traditional fabric local to the Northeastern Istanbul region
of Şile. Typically, Şilebezi has been restricted in its use to lounge wear and home textiles. This study
expands the use of Şilebezi to fashion products with higher value.
By using the local materials, this study also examines how new design approaches such as zero waste
design support the slow fashion design movement and offer an alternative to our current wasteful
consumption habits.
Keywords: şilebezi, fashion design, slow fashion, zero waste, sustainability.
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1. GİRİŞ
Tekstil ve Moda Tasarımı endüstrinin büyümesi üretim hızını arttırırken firmaların her geçen gün hızlı ve
ucuz üretim yollarını arayışı da devam etmektedir. En yeni en güncel ve en ucuz ürüne ulaşma tatmini de
mevcut tüketim düzenini çok alıp hızlı atmak üzerine şekillendirmektedir. Sektörün olabildiğince hızlı ve
ucuz üretim yapma yolunu seçmesinin dramatik sonuçlar da doğurduğu görülmektedir. Ekolojik ve sosyal
bilincin artmasıyla yavaş moda ve zanaat temelli moda (artisanal fashion) var olan sistemin olumsuz
etkilerine alternatif çözümler olarak kitle pazarına karşı bir zihniyette ve daha yavaş bir üretim hızını
destekleyerek geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Sıfır atık giysi tasarımı yöntemleri bu yaklaşımı somutlaştıran alternatif tasarım ve üretim çözümleri
önermektedir. Bu çalışmada da bu yöntemlerden kullanım öncesi sıfır atık yönteminde yerel bir malzeme
kullanılma süreci incelenmektedir.

2. SIFIR ATIK GİYSİ TASARIMI
Geleneksel giysi üretim yönteminde kesip dikerek bir giysinin oluşturulması sırasında kalıpların
yerleştirildiği kumaşlardan geriye yaklaşık %15’i atık olarak kalmaktadır. [4] Sıfır atık giysi tasarımı; giysi
tasarımı sürecinin her aşamasında kumaş israfını ve atık oluşumunu ortadan kaldıran bir sistem önerisi olarak
öne çıkmaktadır.
Geleneksel tasarım sürecinde çizmek ya da drapaj ile başlayan aşamalarda, tasarlanan ürünün kalıbının
çıkarılması teknik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Sıfır atık kalıp çıkarma (ZWPC-zero waste pattern
cutting) sürecinde ise tasarım da tamamlanmaktadır. [1] Bu metoda göre tasarım ve kalıp bütünleşmiştir.
Tasarımcıdan bağımsız da gerçekleşebilecek olan konvansiyonel kalıp çıkarma tekniğinden farklılıklar
göstermekte hatta kalıp çıkarmak için konvansiyonel kalıp çıkarma bilgisi dahi gerekmemektedir. Sıfır atık
yönteminde deneyselliğe daha açık bir tasarlama sürecinden bahsetmek mümkündür. Kullanıcı öncesi sıfır
atık giysi tasarımında; sari, chiton gibi geleneksel yerel giysi örneklerinde de gördüğümüz drapaj [1],
tasarımın tamamen kalıp içerisinde çözümlendiği yapboz (jigsaw puzzle) [4], birim biçimlerin tekrar
ettirilmesiyle oluşturulan mozaikleme (tesellation) [3], ve atık kumaşların da tasarımın içerisinde
kullanıldığı kumaş manipulasyonu gibi teknikler uygulanmaktadır. [2]
Tüm bu tekniklerin
kullanılmasındaki temel amaç konvansiyonel giysi oluşturma sistemindeki atık oluşumuna alternatif
çözümlemelerle giysi tasarımı önerileri geliştirmektir.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TASARIM YÖNTEMİ İLE LOKAL BİR
MALZEME KULLANIMININ BİRLEŞTİRİLMESİ
Bu çalışmaya; hem giysi tasarımında yeni tekniklerin denenmesiyle katma değeri yüksek tasarım ürünleri
oluşturulması hem de bunu yaparken yerel kumaşların kullanımına öncelik verilmesi kaygısıyla
yaklaşılmıştır. Bu doğrultuda da Şile Bölgesine özgü yerel bir kumaş olan Şilebezi, %100 Pamuk ipliğinden
dokunmasından dolayı teri emmesi ve vücudu serin tutması gibi önemli özellikleri göz önünde
bulundurularak seçilmiştir.
Şilebezi; rahat, hafif, ucuz, doğal ve sağlıklı bir kumaş olma niteliklerinin yanı sıra kanaviçe işleme
detaylarıyla katma değer katılarak geniş bir ürün gamına sahip bir kumaştır. Elbise, pantolon, gömlek, şort
gibi dış giyim, pijama, gecelik ve sabahlık gibi ev giyimi, masa örtüsü, yatak çarşafı gibi ev tekstili
ürünlerinde kullanılmış ve kullanılmaktadır. Fakat her ne kadar şilebezi ürünlerin İstanbul’un Şile ilçesindeki
dükkanlarda ve internet sitelerinde satışı devam etse de kullanımı kısıtlıdır.
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Bu çalışmada yer verilen kumaş manipulasyonu ve drapaj tekniğinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan
tasarım örneklerinde, kumaşın atık olan kısımlarının tasarımın bir parçası haline getirebilme mantığı, güncel
giysi formlarının şilebezi kumaştan uygulanmasının ötesindedir. Konvansiyonel teknikler kullanılarak fırfır,
volan, pilise gibi detayların uygulanabilmesi için ekstra kumaş harcanması gerekecekken burada bu
elemanlar atık olan parçalardan malzemenin dili dinlenerek oluşturulmuştur. Malzemenin özellikleri
doğrultusunda hareket edilerek giysi üzerinde şekillendirmeler yapılmıştır. Oluşturulan giysilerdeki süsleme
detaylarının hepsi kalıp çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve atılacak olan kumaşlardır. Bu şekilde ekstra
kumaş harcanarak oluşturulabilecek detaylar olası atıklardan üretilmiştir.
Şekil 1’de bir üst beden giysi kalıbının kumaşa yerleştirilmiş, kesilmiş ve geriye kalan atık olan kısımlarının
giysi üzerinde kullanılmak üzere katlanarak oluşturulduğu manipülasyon görülmektedir.
Seçilen üst beden kalıbı kumaş üzerine yerleştirilirken sonraki adımlar öngörülerek bir yerleştirme
yapılmıştır. Dokuma bir kumaş kullanıldığından kumaşın çözgü yönü dikkate alınarak kalıplar
yerleştirilmiştir. Kalıplar kesildikten sonra arta kalan parçalar malzemeyle oynayarak şekillendirilmiştir.
Katlamayla oluşturulan parçalar giysinin bel kısmına yerleştirilerek kullanılmış, Şekil 2’de görülen üst giysi
tasarımı oluşturulmuş ve bu oluşum sırasında geride hiç kumaş bırakılmamıştır.

Şekil 1: Bir üst beden kalıbı ve pastal yerleşiminden sonra geriye kalan atık kumaş parçaları.

Şekil 2: Atık kumaş kısımlarının da tasarımın parçası haline getirildiği Sıfır Atık Giysi Tasarımı, Gözde Bursalıgil
2015.

Şekil 3’te görülen ikinci örnekte yine aynı üst beden kalıbı kullanılmış bu sefer arta kalan parçaların
kenarlarına overlok çekilerek farklı kalınlıklarda şeritlerden büzgüler oluşturulmuştur. Bu parçalar giysinin
kol evi kısmına simetrik olmayan dağınık kıvrımlar oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece atık kumaş
parçaları omuz kısmında detay olarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 3: Bir üst beden kalıbı ve pastal yerleşiminden sonra geriye kalan atık kumaş parçaları.

Şekil 4: Sıfır Atık Giysi Tasarımı, Gözde Bursalıgil 2015.

Şeki 5’te görülen üçüncü örnekte yine kullanılan aynı kalıptan çıkan aynı miktardaki atık parçalardan
oluşturulan şeritler, özgün bir dokuma yüzey oluşturur gibi giysinin üst bedeninden başlayarak kullanılmıştır.

Şekil 5: Atık kumaş parçaları kullanılarak oluşturulan yüzey ve sıfır atık giysi tasarımı, Gözde Bursalıgil 2015.

4. SONUÇ
Sıfır atık giysi tasarım orijinalliği, yaratıcılığı ve daha sürdürülebilir çözümleri geliştirmeye yardımcı
olmaktadır. Bu çalışmadaki örneklerde de açıklandığı gibi (Şekil1,2,3) yenilikçi sürdürülebilir tasarım
arayışları doğrultusunda giysi tasarımları geliştirilmeye çalışılmıştır. Tasarım sırasında yapılan müdahaleler
ile şekillenen ve tamamlanan tasarım bir taraftan seri üretimin hızının dışına çıkarken kullanıcı öncesi sıfır
atık giysi tasarımı yöntemi ile tasarım önerileri geliştirilmiştir.
Tasarımlarda kullanılan şilebezi kumaş her ne kadar kumaşın olumlu teknik özellikleri ve işlemelerle
süslenerek katma değer kazandırılarak, oldukça geniş bir ürün gamına yayılmış olsa da kullanımı yaygın
olmayan yerel bir kumaştır. Bu çalışmada verilen örnekler ile şilebezi kumaşın kullanımıyla oluşturulan
giysilere yeni bir önerme daha eklenmiş olunmuştur. Atık kumaş parçalarının giysiye eklenerek tasarımın bir
parçası haline getirilmesi ve böylece giysinin oluşumunda atık kumaş bırakılmaması vb. yeni önermelerin
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şilebezi kumaş ile denenmesi ve geliştirilmesi şilebezi kumaştan yapılan giyim ürünlerine de ilgiyi
arttıracaktır.
Giysinin oluşum hikayesi ile de tüketici bilincinin arttırılması amaçlanmaktadır. Tüketici açısında alınan
giysinin oluşumundaki hikaye, giysiye harcanan emek ve işçilik ve giysinin güncel ve rahat olması gibi
detaylar kullanıcı ile giysi arasındaki bağı kuvvetlendiren etkenlerdendir. Kullanıcı ile satın alınan ürün
arasındaki ilişkinin değişmesi gerektiği gerçeği doğrultusunda sıfır atık giysi tasarımı yöntemi ile oluşturulan
tasarımlarla hem malzeme açısından hem de ürün açısından değer arttırılmaktadır.
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