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Özet
Bu çalışmada, farklı cins ve karışım kumaşlara (%100 pamuk, %65 polyester / %35 pamuk ve %100
polyester) dijital baskı yöntemi ile apre işlemi uygulaması yapılmış ve apre kimyasalının kumaş
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dijital baskılar, Mimaki marka dijital baskı makinesinde pigment
boyarmadde kullanılarak apre kimyasalı ilaveli ve normal olarak ayrı ayrı yapılmıştır. Kumaşlara baskı
işlemi, tek renk ve tam yüzey yapılarak gerçekleştirilmiş ve tüm kumaşlara fiksaj işlemi uygulanmıştır.
Daha sonra bu kumaşların kopma mukavemeti, baskı dayanımı, boncuklanma ve haslık testleri gibi
çeşitli kalite parametrelerine bakılmış ve sonuçları değerlendirilerek yorumlanmıştır
Anahtar Kelimeler: Dijital baskı, apre kimyasalı, haslık , mukavemet

THE EFFECT OF FINISHING CHEMICALS ADDITIVES IN DYES
USED FOR DIGITAL PRINTING ON VARIOUS FABRIC
QUALITY PARAMETERS
Abstract
In this study finishing chemicals have been applied to different types and mixtures of fabrics (100%
cotton, 65% polyester / 35% cotton and 100% polyester) by digital printing, and the effect of finishing
chemicals on the fabric has been explored. Digital prints are made on a Mimaki make digital printing
machine separately with and without finishing chemicals additives by using pigment dye. Printing on the
fabrics has been made with a single colour and on the whole surface and fixing has been applied to all
fabrics. These fabrics were then examined in terms of various quality parameters like tensile strength,
print resistance, pilling, and the results have been evaluated and interpreted.
Keywords: Digital printing, finishing chemicals, fastness, resistance

1. GİRİŞ
Son yıllarda inkjet baskı teknolojisinin kullanımı dünya genelinde hızla yayılmaya başlamıştır. Dijital baskı
olarak ta isimlendirilen bu teknik milyonlarca rengi bir araya getirebilen ve kumaş üzerine fotoğraf
kalitesinde uygulayan bir teknolojidir. Bu teknolojide, baskı desenleri bilgisayarda oluşturulmakta ve şablon
ve renk ayrımı kullanmaksızın baskı makinesine gönderilmekte, daha sonra da mürekkep deseni oluşturmak
üzere damlacıklar halinde çok ince düzelerden kontrollü olarak materyal üzerine püskürtülmektedir [1].
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Dijital baskıda renkler genellikle dört ana rengin (CMYK: cyan, magenta, sarı, siyah) materyal üzerinde
karıştırılmasıyla elde edilir. Çeşitli tipte boyarmadde çeşitleri vardır. Bunlar; Asit, dispers reaktif, pigment
boyarmaddeler örnek verilebilir. Dijital baskı mürekkepleri düşük viskoziteli olduklarından kumaş üzerine
püskürtüldüğünde ve yeterli penetrasyona ulaştığında kumaşı oluşturan iplikler/lifler tarafından etkili bir
şekilde emilme eğilimi içerisinde olurlar. Dolayısıyla, mürekkep damlası kumaş üzerine düşüp ıslanma
oluşturduktan sonra atkı ve çözgü ipliklerin yönlerinde emilerek yayılırlar. Bu durumda mürekkep damlaları
dairesel olmak yerine yıldız şeklini almakta ve keskin konturlu net baskıların elde edilmesine engel teşkil
etmektedir. Bu nedenle inkjet baskı yapılacak kumaşların normal ön terbiye işlemleri yapıldıktan sonra,
mürekkep yayılmasını önlemek amacıyla uygun bir kıvamlaştırıcı içeren fular banyosu ile emdirilip
kurutulması gerekmektedir. Ayrıca fular banyosuna boyarmaddenin fiksajı için gerekli olan alkali, asit, üre,
zayıf oksidasyon maddesi vb. gibi maddeler de ilave edilerek baskıdan önce kumaşa uygulanması önem arz
etmektedir [2].
Artistri™ 700 serisi pigment boyalar, endüstriyel piezo baskı kafalarına sahip Artistri Dijital Baskı Makinesi
için özel formüle edilmiştir. Pigment boyarmaddeler ön işlem gerektirmeden kumaş üzerine kolayca
uygulanabilirler. Genel olarak pamuk ve pamuk-polyester karışımlı materyaller üzerine baskıda
kullanılmaktadırlar. Artistri™ pigment boyaları yüksek derecede kalıcılığa ve dayanıklılığa sahiptir. Bu
çalışmada pigment boyarmaddeler ile antibakteriyel kimyasallar karıştırılmış ve kumaşa baskı uygulaması
yapılmıştır. Boyarmaddeye ilave edilen antibakteriyel kimyasal “Bacterial CMI”dir. Bu kimyasal
mikroorganizmaların hızlı bir şekilde üremesini engellemektedir[3].

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1.MATERYAL VE METOT
Çalışmada, değişik karışım oranlarına sahip; pamuk, pamuk/polyester ve polyester olmak üzere üç farklı
kumaş kullanılmış olup, Mimaki JV33 inkjet dijital baskı makinesinde baskıları yapılmıştır. Kumaşların
karışım oranları tablo 1 de, teknik özellikleri ise tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 1. Kumaş karışım oranları
Pamuk
%100
Pamuk/Polyester
%35 / %65
Polyester
%100

Kumaş Cinsleri

Tablo 2. Çalışmada kullanılan kumaşlar
Çalışmada
Kumaş Ağırlığı
kullanılan iplik
(g/m²)
numaraları (Ne)

Çözgü ve Atkı Sıklığı
(tel/cm)

Pamuk
%100

Ne 40

125

Çözgü: 55tel/cm
Atkı: 28tel/cm

Pamuk/Polyester
%35- % 65)
Polyester%100

Ne 45

110g/m²,

90 denye

90g/m²,

Çözgü:
Atkı :
Çözgü:
Atkı:

45tel/cm
31tel/cm
58tel/cm
35tel/cm
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Çalışmada, kumaşlara ilk önce desen çalışması yapılmadan sırası ile 100 cm tek renk baskı uygulanmıştır.
Boyarmaddenin her yere eşit yayılabilmesi için de zemin tamamen boyarmadde ile kaplanmıştır. Baskısı
yapılan kumaşlar fixaj işlemine tabi tutulmuş ve kumaş performans testleri yapılmıştır. Daha sonra ikinci
işlem olarak boyarmaddeye kimyasal uygulaması yapılmıştır (2ml/litre- 1litre boyarmaddeye 2 ml kimyasal
ilavesi). Yöntem olarak reçete örneğine göre hazırlanan boyarmadde makineye ilave edilmiş ve desen
çalışması yapılmadan sırası ile kumaşların baskıları yapılmıştır. Desen çalışması yapılmamış boyarmaddenin
her yere eşit yayılabilmesi için zemin tamamen boyarmadde ile kaplanmıştır. Baskısı yapılan kumaşlar fixaj
işlemine tabi tutulmuş ve daha sonra kumaş performans testleri yapılmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Çalışmada baskı işlemi uygulanan kumaşlar için yapılan testler ve testlerin sonuçları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.
Baski Dayanımı; EKOTEKS 16: 2007 Durawash@ 40°C, sererek kurutma. Ece (B) deterjanı+Sodyum
perborat. 15 dakika.
Kopma Mukavemeti; ISO 13934-1:2013 Instron 5969 (Yük: 50 kN), Şerit Metodu. Hız: 100 mm/dk±10,
Çene mesafesi 200 mm. Ön gerilme uygulanmamıştır. Islatma işlemi yapılmamıştır. Atkı ve Çözgü
yönlerinde 5 adet sonucun ortalaması verilmiştir. Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C - %65±4)
Boncuklaşma; ISO 12945-2:2000 Lissajus Figürlü Martindale Test Cihazı. Orijinal numune/@2.000 devir
Kumaş kumaşa test uygulanmıştır. Yükleme ağırlığı: 155 g±1, 415 g±2 3 adet sonucun ortalaması
verilmiştir. Gözlemci sayısı: 2. W 3 skalasına göre değerlendirilmiştir. Kondüsyon şartlarında test edilmiştir.
(20±2°C-65%±4).
Yıkama Haslığı; ISO 105 C06:2010 A2S 40°C.Gyrowash. ECE(B)+ Sodyumperborat. DW multifiber. 10
çelik top ISO 105 A02 ve ISO 105 A03 standart renk değişimi ve lekeleme gri skalaları ile
değerlendirilmiştir.
Ter Hasliği; BS EN ISO 105 E04:2013 37±2°C@4 saat. DW multifiber ISO 105 A02 ve ISO 105 A03
standart renk değişimi ve lekeleme gri skalasına göre değerlendirilmiştir.
Tablo 3 Haslık Testleri Değerlendirme Skalası
Renk Değişimi

Lekeleme

Boncuklaşma Değerlendirme

2.

5

Değişim Yok

5 Lekeleme Yok

5 Değişim Yok

3.

4

Az Değişmiş

4 Az Lekelenmiş

4 Yüzeyde Az Boncuklaşma

4.

3

5.

2

6.

1

Fark Edilebilir Derecede Değişmiş 3 Farkedilir Derecede Lekelenmiş 3 Yüzeyde Orta Derecede
Boncuklaşma
2
Çok
Lekelenmiş
2 Yüzeyde Belirgin Derecede
Çok Değişmiş
Boncuklaşma
1
Çok
Fazla
Lekelenmiş
1 Yüzeyde Yoğun Derecede
Çok Fazla Değişmiş
Boncuklaşma
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Tablo 4. %100 pamuk kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilavesiz)
Baskı Dayanımı
Kopma Muk. (kg)
Boncuklaşma
Yıkama Haslığı

Ter Haslığı

Renk Değişimi
Atkı
Çözgü
Renk Değişimi
Lekeleme
Renk Değişimi
Lekeleme

4
62,5
96,9
5
4-5
asetat
4-5

pamuk
4-5

nylon 6.6
4-5

polyester
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

asetat

pamuk

nylon 6.6

polyester

akrilik

yün

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Tablo 5. % 35- % 65 pamuk/polyester kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilavesiz)
Baskı Dayanımı
Kopma Muk. (kg)
Boncuklaşma
Yıkama Haslığı

Ter Haslığı

Renk Değişimi
Atkı

1-2
42,4

Çözgü

73,7
3
4
asetat
4-5

pamuk
4-5

nylon 6.6
4-5

polyester
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

4-5
asetat

pamuk

nylon 6.6

polyester

akrilik

yün

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Renk Değişimi
Lekeleme
Renk Değişimi
Lekeleme

Tablo 6. %100 Polyester kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilavesiz)
Baskı Dayanımı
Renk Değişimi
4
Kopma Muk. (kg) Atkı
62,5
Çözgü
96,9
Boncuklaşma
5
Yıkama Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5
Ter Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5
Tablo 7. %100 Pamuk kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilaveli)
Baskı Dayanımı
Renk Değişimi
2-3
Kopma Muk. (kg) Atkı
32,3
Çözgü
66,5
Boncuklaşma
4
Yıkama Haslığı
Renk Değişimi
3-4
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5
Ter Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5
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Tablo 8. %35-65 Pamuk/Polyester kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilaveli)
Baskı Dayanımı
Renk Değişimi
3-4
Kopma Muk. (kg) Atkı
43,2
Çözgü
72,9
Boncuklaşma
4
Yıkama Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5
Ter Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
asetat
pamuk nylon 6.6 polyester
4-5
4-5
4-5
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

polyester
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

polyester
4-5

akrilik
4-5

yün
4-5

Tablo 9. %100 Polyester kumaş için yapılan test sonuçları (kimyasal ilaveli)
Baskı Dayanımı
Renk Değişimi
4
Kopma Muk. (kg) Atkı
60,5
Çözgü
96,5
Boncuklaşma
5
Yıkama Haslığı
Renk Değişimi
4-5
Lekeleme
Ter Haslığı

Renk Değişimi
Lekeleme

asetat
4-5
4-5
asetat
4-5

pamuk
4-5

nylon 6.6

pamuk
4-5

nylon 6.6

4-5

4-5

3. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada, baskı boyarmaddesine apre kimyasalı ilavesinin kumaş mukavemetine ve haslıklarına etkisi
görülmek istenmiş ve yapılan test sonuçları aşağıda değerlendirilmiştir. Buna göre;
% 100 pamuklu kumaşların atkı ve çözgü yönünde yapılan mukavemet testlerinde elde edilen değerler,
boyarmaddeye ilave edilen apre kimyasalının kumaş yapısına olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.
Boyarmaddeye kimyasal ilave edilmesinin ilgili tablolara bakıldığında (Tablo 4 ve 7) atkı ve çözgü yönünde
kumaş mukavemet değerlerini düşürdüğü görülmektedir.
%100 pamuklu kumaşlarda boyarmaddeye apre kimyasalı ilavesinin ilgili tablolara bakıldığında (Tablo 4 ve

7) baskı dayanımı, boncuklaşma, yıkamada renk değişimi ve yıkamada lekeleme haslık değerlerinde
düşmeye neden olduğu buna karşın boyarmaddeye apre kimyasalı ilavesinin ise ter haslığı renk değişimi ve
lekeleme değerlerini değiştirmediği görülmektedir.
%35-%65 pamuk/polyester karışımlı kumaşlarda baskı boyarmaddesine apre kimyasalı ilavesinin ilgili
tablolara bakıldığında (Tablo 5 ve 8) kumaş mukavemetine etkisi görülmektedir. Atkı ve çözgü yönünde
yapılan mukavemet testlerinde elde edilen değerler, boyarmaddeye ilave edilen apre kimyasalının kumaş
yapısına olumsuz yönde etkilemediği, boyarmaddeye kimyasal ilave edilmesinin atkı ve çözgü yönünde
kumaş mukavemet değerlerini değiştirmediği görülmektedir.
%35-%65 pamuk/polyester karışımlı kumaşlarda baskı boyarmaddesine apre kimyasalı ilavesinin ilgili
tablolara bakıldığında (Tablo 5 ve 8); baskı dayanımı, boncuklaşma, yıkamada renk değişimi değerlerinde
düşmeye neden olduğu, buna karşın boyarmaddeye apre kimyasalı ilavesinin yıkamada lekeleme haslığı, ter
haslığı renk değişimi ve lekeleme değerlerini değiştirmediği görülmektedir.
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% 100 polyester kumaşlarda baskı boyarmaddesine apre kimyasalı ilavesinin, ilgili tablolara bakıldığında
(Tablo 6 ve 9), kumaş yapısına olumsuz yönde etkilemediği atkı ve çözgü yönünde kumaş mukavemet
değerlerini değiştirmediği görülmektedir.
% 100 polyester kumaşlarda baskı boyarmaddesine apre kimyasalı ilavesinin, ilgili tablolara bakıldığında
(Tablo 6 ve 9); baskı dayanımı, boncuklaşma, yıkamada renk değişimi, lekeleme haslığı, ter haslığı
değerlerini değiştirmediği görülmektedir.
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Abstract
Felt is one of the simplest and oldest known man-made textile materials. Today, the use of felt continues
to find applications in new industries with the development of sustainable textiles movement. Felt is a
fibrous material produced by interlocking fibers through the application of moisture, heat, friction and
pressure. On the other hand, felting is the natural characteristic of wool fibers. Due to its natural
properties, wool is particularly suitable for producing of felt. It is 100% biodegradable, environmentally
friendly and sustainable source for natural felt production. Its many properties are superior to synthetic
materials. The purpose of this study is to introduce the manufacturing methods for felt, the advantages of
natural fibers in felt production and the application field of woolen felt textiles.
Key words: felt, wool, sustainable, biodegradable, natural

1. INTRODUCTION
Felt is one of the oldest types of fabric in the world; its earliest examples date back to between the seventh and
second centuries BC [1] . The fragments of felt dating from the 4th or 5th century BC was discovered at
Pazyryk in Central Asia (Figure 1), showing that the ancient Turkish people had also known how to make felt
[2].

Figure 1. Reconstruction of a horse caparisoned with felt [2]

Felt is a fibrous material produced by interlocking fibers through the application of moisture, heat, friction and
pressure. On the other hand, felting is the natural characteristic of many animal fibers; especially wool fibers
and a desirable characteristic in the making of felted products.
Wool, which is one of the natural fibers, has a number of advantageous characteristics. Wool fibers have the
cuticle cells on their structure and the cuticle or scale structure is largely responsible for felting behavior of
wool fiber. Additionally, it is well suited to produce felt materials with its thermal and moisture wicking
properties.
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Woolen felt is a natural textile product which produces from nature’s renewable resources. It requires neither
the weaving, nor the knitting processes. With all of these properties, the natural wool felt is becoming
increasingly popular and important as a resource material in various applications.
Before mentioning of the manufacturing methods for felt, it is important to touch briefly on the properties of
wool fibers and its end-uses.

2. WOOLEN FELTS
Wool is primarily made of keratin, an insoluble protein [3]. Wool fibers have a very complex physical
structure, as shown in Figure 2 [4]. The micro structure of wool fiber consists of two main components, the
cuticle and cortex cells. In coarse fibers, there is also a central medulla. Cuticle cells (scales) which overlap
like tiles on a roof, make wool unique amongst textile fibers. An important function of cuticle cells is to anchor
wool fibers in the skin of sheep. The exposed edge of each cuticle cell points from the fiber root towards the tip.
This gives rise to a larger surface frictional value when a fiber is drawn in the against-scale direction than in
the with-scale direction [5]. The frictional difference serves a function in nature as a self-cleaning mechanism
in an assembly of fibers on an animal, but it is also responsible for wool's property of felting when agitated in
water [6]. This characteristic, which is not shared by any other textile fiber, enables fabrics with very dense
structures to be produced, such as blankets, felts and overcoat materials.

Figure 2. Exploded view of the various structural units of the wool fiber

The felting behavior of wool mainly depends on the fiber scale, crimp, diameter and medullation. Generally,
fine wool fiber has higher feltability due to its higher number of scales per unit area, higher crimp and lower
diameter without any medullation [7].
The wool fiber has unique physical and chemical properties that allow it to be extremely versatile. It absorbs
water vapor, yet has a water-repellent surface. Wool can absorb up to 30% moisture to its own weight without
feeling wet. The natural crimp and resilience of wool fibers helps the maintenance of high loft and thermal
insulation of fabrics. The high absorption heat it releases when absorbing moisture makes it an ideal material
for cold and humid climate conditions [8]. In addition, due to it is a natural fiber, wool is an environmentally
friendly and sustainable source for felt production. The carbon-to-nitrogen-ratio of wool is quite narrow,
meaning that wool has a high percentage of nitrogen. This high percentage of nitrogen is the reason wool
biodegrades so well [9]. On the other hand, wool’s high nitrogen and water content makes it naturally flame
resistant. Wool does not ignite easily and will often self-extinguish [10].
The combination of these desirable properties make wool a versatile fiber for different textile applications. It
can be also blended with other non-felting fiber to achieve easy-care properties and reduce cost of felt
production.
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Nowadays, woolen felt is used for used for apparel, craft projects, accessories, furnishing, and a wide variety of
industrial applications, including: lining, filtering, polishing, vibration and sound absorption, noise reduction,
insulation, heat barriers etc. Many musical instruments use felt, such as drum cymbal stands, bass drum and
timpani mallets and piano hammers.

3. MANUFACTURING METHODS OF FELT
Basically , there are two felting methods and the method used depends on the project, including wet felting and
needle felting.
In wet felting, the natural fibers are stimulated by friction and lubricated with water and alkaline. This causes
the fibers to interlock and matt together.
Needle felting is the technique of making felt without the water. It is originally developed for making industrial
felt. Felt is made by interlocking wool fibers by stabbing then with a barbed needle. The barbs of the needle
catch the scales on the fiber and cause them to tangle and bind together [11].

3.1 Wet felting
Wet felting is the traditional process by which animals fibers, such as wool, are made into a sheet of non woven
fabric through a combination of wetting and an agitation, making the fibers shrinks and lock together [12]. The
production of wet felting involves the following processes;
1. Wool fibers (alone or along with small proportion of non-felting fibers) are cleaned by scouring process, the
cleaned fibers are blended and passed carding machine. The purpose of carding is to orient the fibers in a
roughly parallel status with each other, to form the felt uniformly.
2. Two or more layer are placed, one on top of the other, at right angles to attain the required thickness
3. These layers (batts) are trimmed and rolled. Heat and moisture is applied and the batts are consolidated into
a felted fabric on a felting machine. This has a pair of heavy, reciprocating boards between which the wool
fiber structure is placed.
4. The fulling machine than repeatedly beats, compresses and squeezes the wet web to a felt of required
density. Sometimes soap or dilute sulphuric acid is also used for fulling.
5. The felt is neutralized, scoured, rinsed and dried after putting it on a stenter frame.
6. The structure is then steam pressed to obtain a smooth surface
7. Felts can be imparted finishes to make them moth proof and resistant to fungi. Choice of finishes would be
decided by the end of use planned [13].

3.2 Needle felting
A needle felted fabric is a non-woven fabric made from webs or batts of fibers in which special barbed felting
needles on an industrial felting machine are used. (Figure 3)
The barbs catch the scales on the fiber and push them through the layers of web, tangling them and binding
them together. This needling action interlocks the fibers and hold the structure together much likes the wet
felting process, and its popular for two-dimensional and three-dimensional felted work.
With needle felting, almost any type of fiber can be used, though synthetic fibers are commonly used.
A web or batts of fiber are transported by a feeding device between upper and lower hole-plates. The bearded
needles periodically penetrate through the holes in the plates and through the batts. In every stroke, the barbs of
the needle seized fibers and pull the fibers through the web creating fiber bundle. As the needle withdraws, the
batt is released and moves a small step towards take-off rolls [14].
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Figure 3: Needle punching process

4. CONCLUSION
Recently, woolen felt is increasingly being seen as a versatile textile material with new modifications and
applications. Moreover, due to its extreme versatility, the use of wool felt continues to find applications in new
industries with advances in technologies and the development of sustainable textiles movement. It is hoped that
the new developments in textile technology will continue to provide valuable contribution for wool and felt
industries.

References
[1] Brown , S. , Dent , A. , Martens , C. and McQuaid , M., Fashioning felt , New York : Cooper-Hewitt, National
Design Museum, Smithsonian Institution,2012
[2] http://www.turkishculture.org/fabrics-and-patterns/felt-107.htm
[3] Krzysztof Gieremek, Wojciech Cieśla, Natural Wool Fabrics in Physiotherapy, Chapter 8, Physical Therapy
Perspectives in the 21st Century - Challenges and Possibilitie, 2012
[4] http://www.geoffanderson.com/kat16-Fabrics/side318-Merino-wool.html
[5]The Chemical & Physical Structure of Merino Wool,
http://www.csiro.au/OrganisationStructure/Divisions/CMSE/Fiber-Science/The-chemical-and-physical-structure-ofmerinowool.aspx
[6] Bradbury J.H., The Morphology and Chemical Structure of Wool, Pure&Appl. Chem, Vol46, pp 247-253
[7] Raja A. S. M., Shakyawar D.B, Kumar A., Pareak P. K., Temani P., Feltability of Coarse Wool and Its Application
as a Technical Felt, Indian Journal of Fiber& Textile Research, Vol 38, , pp 395- 399, December 2013
[8] N. A. G. Johnson, I. M. Russell, Advances in wool technology High-performance wool blends, pp 284, 2009
[9] Wool and Biodegradability, IWTO fact sheet
http://www.iwto.org/uploaded/Fact_Sheets/Wool_and_Biodegradability_IWTO_Fact_Sheet_update.pdf
[10] Wool and Flame Resistance, IWTO fact sheet
http://www.iwto.org/uploaded/Fact_Sheets/Wool_and_Flame_Resistance_IWTO_Fact_Sheet.pdf
[11] http://www.historyofclothing.com/textile-history/felt-and-feltmaking-history/
[12] http://feltingandfiberstudio.com/felting/wet-felting/
[13]Sekhri S., Textbook of Fabric Science, Fundamentals to Finishing,PHI Learning, Delhi, pp. 190-194, 2011
[14] Maigari Y., Manufacturing of Felt, Fiber2fashion, 2013

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

639

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

TEKSTİL İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK
KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erkan İŞGÖREN1, Nuriye İŞGÖREN2, Demet ÖZNAZ2, Necla TEKTAŞ3, Candan AYLA4
Marmara University, Faculty of Technology, Textile Engineering Department, İstanbul, TURKEY
Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Design Department, İstanbul, TURKEY
3
Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Electronics and Automation Department,
İstanbul, TURKEY
4
CD Packaging Machines, İstanbul, TURKEY
1

2

Özet
Bu araştırmada; Sosyal Sorumluluk açısından Tekstil İşletmelerindeki mevcut durum araştırılarak insan
kaynakları yönünden ele alınmıştır. İşletmelerin, işgörenlere karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine
getirmelerinde, rehberlik etmek bu projenin asıl amacını oluşturmaktadır.
Tekstil İşletmeleri hakkında genel bilgiler, kurumsallaşma, insan kaynakları ve sosyal sorumluluk kriterleri
ile ilgili işletmelerin düşünceleri, mevcut uygulamaları ve ileriye dönük planlarını belirlemeye yönelik bir
anket çalışması yapılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda, özellikle kurumsallaşma sürecindeki Tekstil İşletmelerinin
insan kaynakları yönetimi yapılandırılırken sosyal sorumluluk kriterleri açısından konuya yaklaşımları,
insan kaynaklarına katkılar sağlamak ve sosyal sorumluluk alanında Tekstil İşletmelerinin yaptıkları
çalışmalara rehberlik etmek amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil işletmesi, kurumsallaşma, sosyal sorumluluk, insan kaynakları.

1. GİRİŞ
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, literatüre yeni girmiş bir kavram olmamasına rağmen, konuya verilen
önem ve ilgi oldukça yenidir. Son yıllarda iş dünyasında ortaya çıkan skandalların gündeme taşınmasıyla
tüketicilerin işletmelere, liderlere ve ekonomiye olan güvenleri sarsılmış, sonuç olarak da “iş ahlakı” ve
“kurumsal yönetim” konularına olan ilginin artmasına, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramının ön plana
çıkmasına neden oluşturmuştur. [1]
İşletmelerin daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmesi yönündeki bu trend, geçici bir moda, bir heves olmayıp,
toplumsal önceliklerde meydana gelen köklü bir değişimdir. İşletme yöneticilerinin sosyal sorumluluk
fonksiyonunu alt kademelere devredebilecek, sadece kaçınılmaz olduğu ve işletmeyi doğrudan tehdit ettiği
durumlarda uygulanacak bir faaliyet olarak görmeleri, işletmelere özellikle uzun vadede büyük zarar
verecektir. Sosyal sorumluluk, tüm soyut ve ölçülemezlerine rağmen ciddi bir söylevdir. İşletmelerin kendisi,
bu söylevin gelişmesinin ve zorunluluklar haline gelmesinin en önemli nedenidir.
Büyük bir hızla gelişen globalleşme rekabet ortamına neden olmaktadır. Bu rekabet ortamı hem toplumu
hem de işletmeleri etkilemektedir. Ekonominin globalleşmesi ile yönetim sistemlerinde değişmeler
gerçekleşmiş ve modern yönetim teknikleri uygulanmaya başlamıştır. Yeni yönetim anlayışını benimseyen
ve uygulamada başarılı bir sistem modeli geliştiren işletmeler rekabet ortamında ayakta kalmayı
başarabilmişlerdir.
Değişim süreciyle birlikte önemi artan insan, işletmelerin vazgeçemeyeceği bir kaynak olmuştur. Bu nedenle
işletmeler, personellerinin performansını yüksek tutabilmek amacıyla yeni arayışlara girmişlerdir. Küresel
ekonomide verimliliği ve etkinliği arttırmak amacıyla, klasik personel yönetiminden, modern insan
kaynakları yönetimine geçilmiştir.
Çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla performans, ücret artışları, kariyer planlaması, eğitim, terfi gibi
insan kaynaklarının pek çok alanıyla ilişkilendirilmiştir. [3].

1

Sorumlu yazar:
Yrd.Doç.Erkan İŞGÖREN (PhD), Phone: 00 90 216 336 57 70 (ext.1408)
E-Mail: eisgoren@marmara.edu.tr

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

640

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

1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı

Kurumsal sosyal sorumluluk, gerek bireyler gerekse işletmeler açısından oldukça önemli bir kavramdır.
Bireyler, toplumsal gelişim açısından çeşitli çalışmalara gönüllü olarak dahil olmak yolu ile sosyal
sorumluluklarını yerine getirirken, işletmeler de yaşanan değişimlere paralel olarak sürdürülebilir kalkınma
ve gelişme için aynı çabayı sarf etme yolunda ilerlemektedirler.
Konuya kurumsal perspektiften bakıldığında, günümüzde işletmelerin sadece mal üreten, hizmet sunan
bunun sonucunda kar elde eden, yalnızca ekonomik sorumlulukları olan kuruluşlar olmaktan çıktığı,
dünyanın daha yaşanılır hale gelmesi, toplumun gelişmesi ve sınırlı kaynakların sürdürülebilirliğinin
sağlanması konularında çevresel ve sosyal sorumlulukları olan kuruluşlar haline geldiği dikkatleri
çekmektedir. Özellikle son yıllarda küreselleşmenin de etkisi ile daha yoğun boyutlarda yaşanmaya başlayan
ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler işletmelerin sosyal sorumluluk projelerine eskiye oranla daha fazla
önem vermelerini gerektirmiştir [3].

1.2. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu

Sosyal sorumluluk kavramı, bu çerçevede, 1960’lar ve 1970’lerde işletme yöneticileri arasında ve
işletme/yönetim okullarında daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. İşletme yöneticileri, işletmenin sosyal
sorumluluğundan bahsetmeye ve ekonomik problemler yanında, sosyal nitelikli problemlere de çözüm
getirecek sosyal programlar geliştirmeye başlamışlardır. İşletme ve yönetim okulları ise ders programlarına,
işletmenin sosyal sorumluluğu hakkında yeni dersler koymuşlardır. [4]
Sosyal sorumluluk, 1980’li yılların başlarında “İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinin onunla ilgili tarafların
(hissedarlar, çalışanlar, tüketiciler ve tüm toplumun) hiçbirinin menfaatlerine zarar verilmeden yönetilmesi”
olarak tanımlanırken, günümüzde ise işletmenin ekolojik çevreyle ilgili sorumluluğu da çevre bilincinin
artmasıyla birlikte sosyal sorumluluk kavramının bir parçası haline gelmektedir.[2]
Sosyal sorumluluğun çeşitli tanımları olmakla beraber, bu tanımların çoğunda ortak olan dört unsurdan söz
etmek mümkündür.[5]
 İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları vardır.
 Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına katkıda bulundukları sosyal problemlerin
çözümüne katkıda bulunmak da vardır.
 İşletmeler sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlar olan çevreye karşı da sorumludurlar.
 İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmamakta, daha geniş anlamda insani değerlere hizmet
etmektedir.[7]

1.3. Yasal Gerekliliklere Karşı Gönüllü Sosyal Sorumluluk

İşletmelerin sosyal sorumlulukla yönetilmesi için yasalara ve hükümet düzenlemelerine ihtiyaç var mıdır?
Ya da işletmeler toplumun yüksek standartlı sosyal davranışlar beklediğini bildiğinde, gönüllü olarak sosyal
sorumluluk faaliyetleri içinde yer alma kararı alır mı?
Bu iki sorunun da cevabı “evet”dir. Toplumların işletmelerin; uyması gereken, uymadığında yasal ve cezai
sonuçlar yükleyen yasalara ve kamu politikalarının bir ürünü olan sosyal kurallara ihtiyacı vardır. Bu kurallar
olmadığında işletmeler, hangi sosyal amacı izlemeleri gerektiğini ya da hangisinin önceliği olduğuna emin
olamazlar ya da hiçbir sosyal konu karşısında sorumluluk hissetmezler ya da harekete geçme gereği
duymazlar. Örneğin 1970’lerin başlarında gelişmiş ülkeler kamuoyunun çevre kirliliğinden rahatsız
olduğunun sinyallerini vermeye başlamış ve buna bağlı olarak yasa koyucular, kısa sürelerle güncellenen
kirliliği denetleyen güçlü yasalar koymaya başlamıştır. Bu yasalar işletmelerin uyması gereken standartlar
oluşturmuştur ve bir anlamda işletmelere çevreyi korumanın öncelikli ve önemli sosyal bir amaç olduğunu
belirtmektedir.
Yasalar ve düzenlemeler aynı zamanda “rekabet alanının” oluşturulmasına yardım eder. Aynı sosyal
standartlarda tüm işletmelerin buluşması gerekliliğiyle, bir işletmenin çalışanlarının ve yöneticilerinin olası
hapis cezası alma, para cezası alma, dava açılma riski olmaksızın atıklarından dikkatsiz bir şekilde kurtularak
rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazanmasının önüne geçilmiş olur.
Kamu politikalarına ve yasalara uyan işletmeler aynı zamanda kamuoyunun beklediği sosyal sorumluluğu
minimum düzeyde de olsa karşılamış olur, çünkü yasalar ve düzenlemeler, kamuoyunun işletmelerden
beklediğinin bir anlamda asgari seviyesini göstermektedir. İşletmelerin yasaları yorumlamada ve uymada
kararlı olması, titiz olması ve özenli olması çıkarınadır, bu yaklaşıma işletme etiğinde “öğrenilmiş kişisel
çıkarlar” adı verilmektedir. [2]
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1.3.1. Öğrenilmiş Kişisel Çıkarlar
Sosyal vizyona sahip olan işletme liderleri, işletmelerin sosyal değişimi engellemek yerine yaratmasına
yardımcı olması gerektiğine inanırlar. Bu davranış ile bu liderler, günümüz dünyasının karmaşık sosyal
sorunları karşısında işletmenin yaşama şansının daha yüksek olacağını bilirler.
Ekonomik çıkarlarını bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olma anlamına gelen “öğrenilmiş çıkarlar” bakış
açısı, işletmelere yol göstermektedir. Bu görüşe göre, müşterileri için gerçek değer yarattığı, çalışanlarının
gelişmesine yardım ettiği ve bir birey olarak sorumlu davranmayı sürdürdüğü sürece işletme için karlılık, bir
ödüldür. Örneğin, sosyal sorumluluğa yapılan vurgu, tüketicileri çekmektedir.
Bu konuda yapılan bir araştırmada ankete katılan yetişkinlerin % 89’u, işletmelerin imajının ürünü tercih
etmede etkili olduğunu belirtmiştir. Sosyal sorumluluk aynı zamanda işletmelere yüksek kaliteli iş gücünü,
işletmede tutma yeteneği verdiği de vermektedir. [6]

1.3.2. Yasal Zorunluluklara Karşı Gönüllülükle Harekete Geçme
Bir işletme eğer sosyal sorumluluk faaliyetlerini yasal mecburiyet ve düzenlemeler nedeniyle
gerçekleştiriyorsa, güveni sağlayabilir mi? Bazı araştırmacılar bu soruya “hayır” cevabını vermektedir.
Sadece gerçek anlamda işletmelerin, sosyal amaçları gerçekleştirmeyi istemesi ve yatırım yaparak
gönüllülüğünü göstermesi önemlidir. Bu görüşe göre işletmelerin, yasaların zorlamasıyla sorumlu
davranması, sosyal sorumluluğun gerçek anlamına ulaşmada eksik kalmaktadır.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri günümüzde, önemli sosyal amaçları destekleme zorunluluğu, işletmenin
imajını geliştirme isteği ve işletmelerin istedikleri yönde davranış göstermediklerinde hükümetlerin bazı
adımlar atabileceğini bilmeleri olmak üzere, bu üç gerçeğin karışımının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
[6]

1.4. Çevre Sorunlarıyla İlgili Ekonomik Yaklaşımlar

Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve meteorolojik nedenler çevre kirliliğinin ortaya çıkma nedenleridir.
Gerçekçi bir yaklaşımla sorunları çözmenin yolu sorunların nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Başka bir
anlatımla çevre sorunlarına neden olan faktörleri ortadan kaldırdığımızda, çevre kirliliğinin önüne
geçilebilecek ve şu anki seviyesinde tutulabilecektir.
Ancak bunu yapmak pek mümkün değildir. Yani kentleşmeyi, nüfus artışını, sanayileşmeyi ve diğer
faktörleri ortadan kaldırmak mümkün olmayacağı gibi mantıklı bir yaklaşım da değildir. Bu yapılabilseydi,
doğa kurtulmuş olacaktı ama insan ortadan kalkmış olacaktı.
Sorunların çözümünde amaç herhangi birini tercih etmek değil, ikisini bir arada birbirinden en az zarar
görecek şekilde barışık tutabilmektir. Başka bir deyişle, bir yandan doğa korunmalı ve çevresel sorunlara
çözüm getirilmeli, diğer yandan da insanların ihtiyaçları karşılanmalı, üretim ve tüketim yapılmalıdır. Bu
dengeyi sağladıkça, insan ve doğa iç içe yaşayabilir. Dengeyi sağlamak için bir takım ekonomik yaklaşımlar
ileri sürülmekte ve uygulanmak istenmektedir. Ekonomik yaklaşımlar sayesinde ülkelerde insan-doğa
dengesi oluşturulmakta ve çevre koruması yapılmaya çalışılmaktadır. Fayda maliyet analizi yöntemi bu
ekonomik yaklaşımların en önemlilerindendir. Çevre sorunlarıyla ilgili bu ekonomik yaklaşımları şu şekilde
açıklayabiliriz. [6]
 Sosyal Sorumluluk ve Ekolojik Çevre
 Sosyal Paydaşlar Teorisi ve Çevre
 Karlılık ve Sosyal Sorumluluk

1.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Sağlayacağı Faydalar

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, işletmelere sağladığı faydalar incelendiğinde;
sosyal kimlik oluşturma, rekabet üstünlüğü elde etme, şirket bağlılığı yaratma, itibar sağlama ve markalaşma
konularının başta geldiği görülmektedir.
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının etkisiyle sağladıkları kazanımlar sadece ekonomik
göstergelere yansıyan rakamlarla ifade edilen kazanımlar değildir. Bunun dışındaki birçok konuda da
işletmelerin çeşitli faydalar sağladıkları yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş durumdadır. Bu faydalar
incelendiğinde ortaya şu bulgular çıkmaktadır: Toplumsal saygınlık kazanmanın etkisiyle kurum imajı değer
kazanmakta ve bu firmanın marka değerine yansımaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinde katılımcı olmak
şirket personeli üzerinde olumlu etki yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta ve aynı zamanda nitelikli
işgücünün işletmeye çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğa önem
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veren şirketler hem daha iyi şartlarda borçlanabilmekte, hem de hisse senedi değeri artmaktadır. Kurumsal
sosyal sorumluluk, şirketlere yeni pazarlara girme ve müşteri sadakati sağlamada kolaylıklar sağlamakta,
verimlilik ve kalite artışları yaşanmakta, risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir. İşletmelerin kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamalarında samimiyetsiz yada kandırma amacı güden uygulamaları fark edildiği
taktirde paydaşlar tarafından çok ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Bir işletmenin bu şekilde kaybedeceği
itibar ciddi maliyetlere katlanılsa dahi geri getirilmeyecek kadar büyük olabilmektedir. Örneğin, çocuklara
yönelik şiddeti durdurmayı amaçlayan bir vakıfla işbirliğine giden çocuk giyimleri üreticisi bir firmanın, bir
insan hakları örgütü tarafından kampanyanın altıncı haftasında düşük ücret ve sağlığa zararlı bir ortamda
çocuk işçi çalıştırmakla suçlanmasıyla kampanya çökmüş ve firma onarılamaz bir imaj kaybına uğramıştır.

İşletmeye Sağlayacağı Faydalar











Marka değeri oluşturma, müşteri sadakati
Etkin risk yönetimi
Hassas yatırımcılara ve finansman kaynaklarına ulaşım, karlılıkta artış
Kurumsal imajın artması, toplumsal saygınlık
Nitelikli çalışanı cezp etme ve elde tutma
Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık, faaliyetlerde etkinlik
Yeni pazarlara girme kolaylığı
Verimlilik ve kalite artışı
Rekabet avantajı
İşbirliklerinin gelişimi

Kurum İçi ve Kurum Dışı Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
























Onur ve gurur duyma
Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikaları
Etik konularda daha fazla farkındalık
Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesi
Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması
Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi
Müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi
Örgütlü hareket edebilme
Sosyal sorumluluk yatırım projelerine kolay fon temini
Sosyal performans ölçütü oluşturma
Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek
İnsan haklarının geliştirilmesi
Eğitim, sağlık ve kültür alanlarına yatırım
Kadın, çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma
Sürdürülebilirliğe olan katkı
Güvenli çalışma ortamı
Etkin insan kaynakları politikaları
Fırsat eşitliği ve erişim hakları
Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek verme
İstihdam oluşturma
Çevre kirliliğinin azaltılması, daha temiz üretim süreçleri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm
Eko-verimlilik
Kültürel mirasın korunması
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1.6. Çevresel Teknoloji Kullanımı

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının toplumun birçok kesimi tarafından kabul görmesinin en
önemli nedeni bu uygulamaların her kesimin lehine sonuçlar doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla
ortaya konulmuş ve paydaşlar tarafından anlaşılması olmuştur. [6]
Kurumsal sosyal sorumluluk yönünde yasaların ve düzenlenmelerin oluşturulması; doğanın ve çevrenin
korunması, işçilerin sömürülmesinin engellenmesi, çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesi, rüşvet ve
yolsuzlukların önüne geçilmesi vesaire konularda bir araç rolü oynayabilir. Bu şekilde, işletmeler
kendilerinden neler beklendiğini açık ve net biçimde bilirler. Böylelikle faaliyet alanları içerisinde bir adım
ileriye gitme yönünde girişimlerde bulunabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yasal yönü bir
çok açıdan işletmelerin çıkarınadır. Bu tür girişimlerle işletmeler insan kaynakları, markalaşma ve yeni
pazarlara girme yönünde fayda sağlarlar. Bir başka açıdan bakıldığında ise; faaliyetleri ahlaki nitelikte
olmayan (dolandırıcı şirketler gibi) işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları nedeniyle diğer
işletmeler arasında fark edilmeleridir. Kendilerini ispat etmeleri son derece güç ve sıkıntılı olacağından,
kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerin etik ve asıl amaçlarını açığa çıkarır bir uygulama olarak
piyasalarda bir güven aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. [6]

1.7. Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Sosyal Sorumluluk İlkeleri

Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de insan onuruna ve haysiyetine saygının sağlanmış olup korunması,
sosyal eşitliğin sağlanması, çevrenin korunup yaşatılması en evrensel görevlerdir. İktisadi gelişim ve sosyal
ilerleme ancak doğal yaşam şartlarının korunmasıyla sağlanabilir. Perakende satışın görevi, tüketicilerin
yaşam kalitelerinin korunması veya yükseltilmesi doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap
vermektir. Perakende satış, endüstri sektörü ile tüketici arasındaki köprüyü oluştururken tüketici
menfaatlerini dikkate almaktadır. Perakende satış kuruluşlarının amacı ve görevi sadece geçinimlerini, ortaya
koydukları anaparanın faizlendirilmesiyle sağlamak değildir. Bu şirketler, ayrıca satış açısından bakıldığında
çalışanlarına karşı olduğu gibi müşterilerine karşı da sorumluluk taşırlar ve aynı zamanda tedarikçi açısından
bakıldığında çalışma ortaklarıyla onların çalışanlarından da sorumludurlar. Bunun dışında da toplumsal
yaşamın ve toplumsal sorumluluk bilincinin bir parçası olarak devlete, topluma ve çevreye karşı da
sorumludurlar.
Bu çerçevede, tekstil ve hazır giyim sanayinin günümüz rekabet şartlarında başarılı olabilmesi için;
 Teknoloji ve Ar-Ge yanında artık insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen küresel kurallara da
özen göstermek ve büyük bir hızla bunlara uygun düzenlemeler yapmak,
 Dünya pazarlarına açılmayı ve kalıcı olmayı hedefleyen firmaları bilinçlendirmek ve harekete
geçirmeyi özendirmek,
 Uluslararası rekabet açısından her an güçlü olmalarını sağlayabilmek, amacıyla, insan haklarına ve
çalışma hayatını düzenlemeye yönelik ülkemiz yasal mevzuatı ve bu kapsamda uluslararası
anlaşmalarla taraf olduğumuz kurallar ile yabancı mümessil firmaların yayınladıkları sosyal ve çevre
standartlarına uyulması büyük önem arz etmektedir. Ancak, uygulama kurallarının yürürlüğe
sokulması ve tatbik edilmesi durumunda, sosyal ve çevre standardını iyileştirmek için ön görülen
tedarik ve uygulama kuralları, üretici ülkenin ve imalatçıların gelişme durumlarına göre değişik
süreçleri gerektiren bir prosedür olarak algılanması gerekmektedir.
Üreticilere yönelik çalışma ilkeleri, firmaya direkt üretim veya fason üretim yapan tüm fabrikalar veya
bunların yan kuruluşları, bağlı şirketleri, bölümleri ve de temsilcilikleri için geçerlidir.
Türkiye’den alım yapan büyük perakende mağaza zincirlerinin şart koştuğu sosyal ve çevre standartları
yanında, Türkiye’nin de çalışma, sosyal güvenlik ve milli eğitim mevzuatlarının bir gereği olarak üretici
firmaların uymak zorunda olduğu koşullar aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır. [15]

Genel İlkeler
 Üretim yapan fabrikalar, kendi ülkelerinin kanunlarına ve ilgili diğer tüm kanun, kural ve tüzüklere
uygun şekilde faaliyet göstermelidir.
 Fabrikalar, çalışma, işçi sağlığı ve güvenliği ve de çevre ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere ilgili
tüm kanun, tüzük ve kurallara tam olarak uymalıdır.
 Fabrika, önceden bir bildirimde bulunulsun veya bulunulmasın, firma temsilcileri veya acentelerinin
tesisleri veya kayıtlarına her zaman için sınırsız erişimine izin vermelidir. [6]
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Fabrikalar, ilgili tüm çevre kanunları ve tüzüklerine uymalıdır. Sözü edilen kanun ve tüzüklerin firmanın
belirlediklerinden daha gevşek olması durumunda, fabrikaların firmanın çevresel ilkeler düzenlenmesinde
ana hatlarıyla belirtilen standartlara uymaları esastır. Fabrikalar, ürün geliştirme aşamasından başlayarak, iş
organizasyonundan üretime ve buradan ürünün satışına kadar çevreyi koruyarak hareket edilmeli
(Washington Antlaşmaları kapsamında belirli türler korunmalıdır, Ozon tabakasının aşınmasına yol açan
maddelerle ilgili Montreal Protokolü çerçevesince ozon tabakasını korumaya yönelik yükümlere-FCKW
kullanım yasağına uyulmalıdır, Forest Stewardship Council-FSC’in kriterlerine göre çevre koruma
uygulamaları çerçevesince kazanılmış ağaçların kullanılması zorunludur, Ekoteks Standard 100 kriterleri
dikkate alınmalıdır). Fabrikanın bir çevre yönetim sistemi veya planı bulunmalıdır. Fabrikanın, tehlikeli
maddelerin kazara dökülmesi, serbest kalması veya diğer çevre ile ilgili acil durumlarda yerel makamları
haberdar etmeye yönelik prosedürleri bulunmalıdır. [1]

1.8. Tekstil İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Projelerine Örnekler
1.8.1. Mavi Jeans
Mavi Jeans, üniversitelere yönelik bir basketbol organizasyonu olan Mavikupa'yı düzenlemiştir. İlk yılında
(1998) sadece İstanbul'dan takımların yer alabildiği organizasyona 11 üniversite katılırken, ertesi yıl
Mavikupa'da İstanbul, Ankara ve Eskişehir'den 32 üniversite takımı yer almıştır. Basketbol Federasyonu
işbirliğinde gerçekleşen organizasyon ile Türkiye yurt dışında üniversiteler platformunda temsil edilmektedir.
Türkiye'de yıldızlar kategorisinde başarılı sporcuları keşfetmek adına Türkiye genelinde düzenlenen
basketbol kampı da yaklaşık 20 yıldır 20’den fazla ilde gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. [10]
Mavi Jeans ve Toplum Gönüllüsü gençler hep birlikte TOG ATAK etkinlikleri kapsamında, Katip Çelebi
İlköğretim Okulu'nun yenileme çalışmalarına katıldı. [14]

1.8.2. LC Waikiki
LC Waikiki, sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirebilmek için vergi sonrası net karının % 10’unu
yoksul, ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim öğrencilere ayni ve nakdi yardım bütçesi olarak ayırmaktadır.
Şirket tarafından yapılan toplam yardımın yaklaşık % 90’nı, Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul yöneticilerinin belirlediği listeler
üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışında,
Emniyet Müdürlükleri, Ordu Komutanlıkları, Mehmetçik Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden
yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışılmaktadır. [12]

1.8.3. Marks & Spencer Türkiye
Marks & Spencer Türkiye olarak, markanın köklü geçmiş ve mirasına uygun, marka değerlerine yakışır ve
sürekliliği olan bir kutlama yaparak 125.yıl kutlamasını kuruluş ilkeleri ve sosyal sorumluluk prensipleri ile
birleştirerek Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile işbirliği başlatmıştır.
İşbirliği kapsamında, anne ve çocuğun eğitimine destek verilmiştir. Mağazalarda AÇEV yararına özel
ürünler satılmaktadır. Bu noktada, dar gelirli kadınların bireysel ve toplumsal iyileştirme çabalarını
desteklemek ve çocukların erken çocukluk eğitimi olanaklarından yararlanmalarını sağlamak üzere kurulan
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) bünyesinde faaliyet gösteren yerel kadın gruplarının ürettiği
özel ürünleri de mağazalarda satışa sunarak proje kapsamında hem KEDV’e hem ACEV’e gelir elde
etmektedirler. [12]

1.8.4. GAP
Çalık Holding, “Ellerimizi uzattık sizlere. İşte tutuyor ellerinizden hayat. Güzel günler gelecek, tutun
ellerimizden” sloganıyla hareket eden ‘Elim Sende’ ekibi; 2007 yılında İstanbul’un Güngören ilçesinde
bulunan Tozkoparan İlköğretim Okulu’na bir kütüphane açarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulundular.
Kütüphanenin oluşturulması, yerleştirilmesi, ilgili teçhizat ve kitapların alınarak düzenlenmesinde Elim
Sende ekibi bizzat görev alarak çocukların mutluluğuna ortak oldular.
Kütüphane dışında okulun diğer ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyen ekip, okulun ihtiyacı olan masa, sandalye,
dolap vs. gibi teçhizatlarını da karşılayarak okulun yeni öğretim yılına eksiksiz şekilde girmesini sağladı.
Elim Sende ekibinin 2007 yılı için yürüttüğü diğer bir proje ise İstanbul Yakacık’ta bulunan Hatice Abbas
Çocuk Yuvası’nda bulunan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak oldu. İlgililerin talepleri doğrultusunda yetim
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ve öksüz çocukların tüm okul ihtiyaçları; kırtasiye malzemeleri, kitapları ve eğitimde aracı olması için görsel
medya teçhizatları yuvaya hediye edildi. [13]

1.8.5. Silk & Cashmere
Silk&Cashmere, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle kazancı, gelir düzeyi yüksek olmayan genç
kızların eğitimine gidecek bir proje geliştirmiştir. Genç Hayat Vakfı’yla işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle,
Mart ayı boyunca Silk&Cashmere’in mağazalarına gelerek iyi kalpli Cashmere ayıcıkları Mr ve Mrs. Teddy
Cashmere alanlar, gelir düzeyi yüksek olmayan genç kızların eğitimine katkıda bulunabilecektir.
Firma bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Ana-Çocuk sağlığına, Mor Çatı’ya, Edebiyat Dünyası’na,
Diyarbakır El Sanatları Vakfı’na, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne katkı sağlamıştır. [16]

2. UYGULAMA
2.1. Amaç

Bu araştırmanın amacı, sosyal sorumluluk açısından Tekstil İşletmelerindeki mevcut durum araştırılarak
konunun insan kaynakları yönüyle değerlendirilmesi; işletmelerin, işgörenlere karşı olan sosyal
sorumluluklarını yerine getirmelerinde, rehberlik etmektir.
Bu araştırmada Tekstil İşletmeleri hakkında genel bilgiler, kurumsallaşma, insan kaynakları ve sosyal
sorumluluk kriterleri ile ilgili işletmelerin düşünceleri, mevcut uygulamaları ve ileriye dönük planlarını
belirlemeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda,
özellikle kurumsallaşma sürecindeki Tekstil İşletmelerinin insan kaynakları yönetimi yapılandırılırken sosyal
sorumluluk kriterleri açısından konuya yaklaşımları açısından insan kaynaklarına katkılar sağlamak ve sosyal
sorumluluk alanında Tekstil İşletmelerinin yaptıkları çalışmalara rehberlik etmek amaçlanmıştır.

2.2. Kapsam ve Yöntem

Bu araştırma İstanbul’da konuşlanmış ve kurumsallaşma sürecinde olan 144 Tekstil-Konfeksiyon
işletmesinde uygulanmıştır. Her işletmede üst düzey yöneticisinin izin verdiği bir çalışana işletmenin sosyal
sorumluluk yaklaşımını sorgulayan anket uygulanmıştır.
Bu araştırmanın kapsamı tekstil-konfeksiyon işletmelerinin yönetici ve çalışanlarından oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılan yöntem yüz yüze anket yöntemidir. Sosyal sorumluluk hakkında işletme
yöneticilerinin düşündükleri, işletmelerde ki sosyal sorumluluk çalışmaları ve yaklaşımlarını anket formları
şeklinde çeşitli işletmelerdeki yönetici ve çalışanlara yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar yorumlanmıştır.
Tekstil-konfeksiyon işletmeleri yöneticilerinden oluşan toplam 99 yöneticiye uygulanan anketlerin verilerin
analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler tablolara dönüştürülmüş ve bu verilerden yola
çıkarak hazırlanmış olan sonuçlar ve yorumları grafiklerle birlikte verilmiştir.

Şekil 1. Üretim Tipi
Ankete katılan işletmeler faaliyet alanlarına göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 9 işletmenin bu
soruya cevap vermedikleri görülmüştür. Geri kalan 90 işletmenin 59'u konfeksiyon, 27'si tekstil 4'ü ise
tekstil-konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.

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

646

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

Konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 32'si fason üretim, 19'u da kendi
markası ile üretim yaptıklarını beyan etmişlerdir. Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 27
işletmeden 14'ü fason üretim, 10'u ise kendi markası ile üretim yaptıkları konusunda görüş bildirmişlerdir.
(Şekil 1.).

Şekil 2. Pazar Yapısı
Ankete katılan işletmeler pazar yapısına göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 30’unun bu soruya
dış piyasa, 25 işletmenin ise iç piyasa cevabını verdikleri görülmüştür. Konfeksiyon alanında faaliyet
gösteren 59 işletmeden 24’ü dış piyasa,16’sı ise iç piyasada olduklarını beyan etmişlerdir. Tekstil
konfeksiyon alanında ise hem iç piyasa hem dış piyasa seçeneğini tercih eden 4 işletme mevcuttur. (Şekil 2.).

Şekil 3. Sahip Olunan Belgeler
Ankete katılan işletmeler sahip olunan belgelere göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 9 işletmenin
bu soruya cevap vermedikleri görülmüştür. Geri kalan 90 işletmenin 59'u konfeksiyon, 27'si tekstil 4'ü ise
tekstil-konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.
Konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 43'ü herhangi bir belgeye sahip
olmadıklarını, 16'sı ise çeşitli kalite belgelendirme sistemine sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Tekstil
alanında faaliyet gösteren işletmelerde ise 27 işletmeden 22'si herhangi bir belgelendirme sistemine sahip
olmadıklarını, 5'i ise çeşitli belgelendirme sistemlerine sahip oldukları yönünde cevap vermişlerdir. (Şekil 3.).
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Tablo 1: Belge Çeşitleri
Faaliyet
Alanları
Cevapsız
Tekstil
Konfeksiyon
İkiside
Toplam

ISO9001

ISO14000

OHSAS18001

SA8000

WRAP

AVE

2

0

0

0

0

0

6
13
1
22

0
0
1
1

0
0
0
0

0
1
0
1

1
0
0
1

0
1
0
1

Ankete katılan işletme yöneticilerine ISO 9001 belgesine sahip olup olmadıkları yönünde bir soru
sorulduğunda konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmeden 46’sının bu belgeye
sahip olmadığını, 13’ünün ise bu belgeye sahip olduğu görülmektedir.
Tekstil alanında faaliyet gösteren 27 işletmeden 21’nin bu belgeye sahip olmadıklarını, 6 işletmenin ise bu
belgeye sahip oldukları belirtilmiştir.
Ankete katılan işletme yöneticilerine ISO 14000 belgesine sahip olup olmadıkları sorulduğunda konfeksiyon
alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 59’u da bu belgeye sahip olmadığını belirtmiştir.
Tekstil alanında faaliyet gösteren 27 işletmenin 27’si de bu belgeye sahip olmadığını göstermiştir.
Ankete katılan işletme yöneticilerine OHSAS 18001 belgesine sahip olup olmadıkları yönünde bir soru
yöneltildiğinde konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirten 59 işletmenin tamamının bu belgeye
sahip olmadıklarını belirtmiştir.
Tekstil alanında faaliyet gösteren 27 işletmenin 27’sininde bu belgeye sahip olmadıkları belirtilmiştir.
Ankete katılan işletme yöneticilerine SA8000 belgesine sahip olup olmadıkları sorulduğunda, konfeksiyon
alanında faaliyet gösteren 59 işletmeden 58’sinin bu belgeye sahip olmadığını, 1’nin ise böyle bir belgeye
sahip olduğunu belirtmiştir. Tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerin ise tamamının bu belgeye sahip
olmadıkları görülmüştür.
Ankete katılan işletme yöneticilerine WRAP belgesine sahip olup olmadıkları yönünde bir soru
sorulduğunda, konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirten 59 işletmenin tamamının da bu belgeye
sahip olmadıkları görülmüştür.
Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 27 işletmeden 26'sı bu belgeye sahip olmadıklarını
belirtirken, 1 işletme ise bu belgeye sahip olduğunu belirtmiştir.
Ankete katılan işletme yöneticilerine AVE belgesine sahip olup olmadıkları yönünde bir soru sorulduğunda
konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmeden 58’nin bu belgeye sahip olmadığını
belirtirken, 1 işletme bu belgeye sahip olduğunu belirtmiştir. Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini beyan
eden 27 işletmeden 27'si bu belgeye sahip olmadıklarını belirtmiştir.

Şekil 4. Üye Olunan Sendikalar
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Ankete katılan işletmeler faaliyet alanlarına göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 9 işletmenin bu
soruya cevap vermedikleri görülmüştür. Geri kalan 90 işletmenin 59'u konfeksiyon, 27'si tekstil 4'ü ise
tekstil-konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirtmiştir.
Konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 12’si bir sendikaya üye olduğunu
belirtirken, 47'si ise bir sendikaya üye olmadığını beyan etmişlerdir. Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini
beyan eden 27 işletmeden 9’u bir sendikaya üye olduğunu belirtirken, 18 işletme ise sendikaya üye
olmadıklarını belirtmiştir.

Şekil 5. Tedarikçi Firma Demetimi
Ankete katılan işletmeler faaliyet alanlarına göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 9 işletmenin bu
soruya cevap vermedikleri görülmüştür. Geri kalan 90 işletmenin 59'u konfeksiyon, 27'si tekstil 4'ü ise
tekstil-konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.
Konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 29'u tedarikçisi olduğu firma
tarafından bir denetim yapıldığı yönünde görüş bildirirken, 30'u denetim yapılmadığı yönünde görüş
bildirmiştir. Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 27 işletmeden 11'i denetim yapıldığını
belirtirken, 16'sı ise denetim yapılmadığını belirtmiştir.

Şekil 6. Sosyal Sorumluluk / Çalışma Şartları Prosedürü
Ankete katılan işletmeler faaliyet alanlarına göre sınıflandırıldığında toplam 99 işletmeden 9 işletmenin bu
soruya cevap vermedikleri görülmüştür. Geri kalan 90 işletmenin 59'u konfeksiyon, 27'si tekstil 4'ü ise
tekstil-konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.
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Konfeksiyon alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 59 işletmenin 31'i işletmelerinde uygulanan bir
‘Sosyal Sorumluluk’ veya ‘Çalışma Şartları’ prosedürü olduğunu belirtmiştir, 28’i ise işletmelerinde
uygulanan bir prosedürleri olmadığını belirtmiştir. Tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini beyan eden 27
işletmeden 11'i işletmelerinde uygulanan bir prosedürleri olduğunu belirtirken, 16'sı ise işletmelerinde
uygulanan bir prosedürleri olmadığını belirtmiştir.

Şekil 7. STK Üyeliği
Ankete katılan işletme yöneticilerinden tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerden 1 tanesi DİSK 1
tanesi İSO 1 ide İTKİB e bağlıyken; konfeksiyon alanında faaliyet gösteren işletmelerden sadece 1 tanesi
İSO'ya; her iki alanda da faaliyet gösteren işletmelerden sadece 1 tanesi İSO'ya bağlı olduklarını beyan
etmişlerdir.

Şekil 8. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yapılmasının Gerekliliği
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yapılmasının
Gerekliliği” konusunda yöneltilen soruya 99 işletmeden 79 işletme yöneticisinin bu soruya evet, 6 işletme
yöneticisinin ise; bu konuya kısmen cevabını verdiği görülmüştür.
Konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 49’u ile tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin
26’sı bu konuda olumlu görüş bildirmişlerdir.

Şekil 9. Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Verimlilik, Şirket İmajı ve Güven Artışına Etkisi
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Ankete katılan işletme yöneticilerine “Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Verimlilik, Şirket İmajı ve Güven
Artışına Etkisi” konusunda sorulan soruya 90 işletme yöneticisinden 79’unun evet, 2’sinin ise hayır cevabını
verdiği görülmüştür. Tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin 25’i ile tekstil-konfeksiyon alanında
faaliyet yapan 4 işletmenin 4’ü de bu konuda olumlu görüş bildirmişlerdir.

Şekil 10. İşletmelerin Yerine Getirdiği Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Maliyet, Zaman ve Emek Kaybı
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Yerine Getirdiği Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin
Maliyet, Zaman ve Emek Kaybı” konusunda yöneltilen soruya 99 işletmeden 60 işletme yöneticisinin bu
soruya hayır 13 işletme yöneticisinin ise; bu konuya kısmen cevabıyla yaklaşım gösterdikleri görülmüştür.
Tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin 3’ü ile konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 10’u
bu konuda kısmen cevabını vermiştir.

Şekil 11. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğun Farkında Olmasının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğun Farkında Olmasının Çalışanlar
Üzerindeki Etkileri” konusunda sorulan soruya 99 işletmeden 73 işletme yöneticisinin bu soruya evet, 5
işletme yöneticisinin ise; bu konuda hayır cevabını verdiği görülmüştür. Tekstil alanında faaliyet yapan 27
işletmenin 3’ü ile konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmeden 2’sinin bu konuya olumsuz cevap
verdiği görülmüştür.
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Şekil 12. Firmalardaki Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerin Yeterliliği
Ankete katılan işletme yöneticilerine “Firmalardaki Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerin Yeterliliği”
konusundaki soruya 99 işletmeden 23 işletme yöneticisinin bu soruya hayır, 38 işletme yöneticisinin ise; bu
konuda evet cevabını verdikleri görülmüştür.
Tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin 4’ü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yeterli olmadığı yönünde
fikir bildirirken, konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 59 işletmenin 20’si tam tersi yönde cevap
vermişlerdir.

Şekil 13. Konfeksiyon Sektöründe Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yeterliliği
Ankete katılan işletme yöneticilerine “Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk
Faaliyetlerinin Yeterliliği’’ konusunda sorulan soruya 99 işletmeden 19 işletme yöneticisi evet diye cevap
verirken, 40 işletme yöneticisinin ise; bu konuda hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin 9’u ile tekstil konfeksiyon alanında faaliyet yapan 4 işletmenin
1’inin bu konuda kısmen cevabını verdiği görülmüştür.

Şekil 14. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Yerine Getirmesinde Parasal Gücün Etkisi
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Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Yerine Getirmesinde
Parasal Gücün Etkisi’’ konusunda yöneltilen soruya 99 işletmeden 55 işletme yöneticisi olumlu görüş
bildirirken, 3 işletme yöneticisinin ise; bu konuda fikir beyan etmedikleri görülmüştür.
Konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 34’ü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine
getirilmesinde parasal gücün etkisinin olduğu yönünde fikir beyan derken tekstil-konfeksiyon alanında
faaliyet yapan 4 işletmenin 4’üde parasal gücün etkisinin olmadığı yönünde cevap vermişlerdir.

Şekil 15. İşletmelerin Faaliyet ve Kararlarında Sosyal Sorumluluk Bilincinin Etkisi
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Faaliyet ve Kararlarında Sosyal Sorumluluk Bilincinin
Etkisi” konusunda sorulan soruya 99 işletmeden 55 işletme yöneticisinin evet, 12 işletme yöneticisi ise; bu
konuda olumsuz fikir bildirmiştir.
Konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 11’i ile tekstil alanında faaliyet yapan 27 işletmenin
1’inin bu konuda hayır cevabını verdiği görülmüştür.

Şekil 16. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Gerçekleştirmesinde Yöneticinin Etkisi
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Gerçekleştirmesinde
Yöneticinin Etkisi” konusundaki soruya 99 işletmeden 69 işletme yöneticisinin olumlu görüş bildirdikleri,
12 işletme yöneticisinin ise; bu konuda kısmen cevabını verdikleri görülmüştür.
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Konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 43’ü ile tekstil alanında faaliyet yapan 27işletmenin
22’sinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yöneticinin etkisinin bulunduğu konusunda
fikir beyan etmişlerdir.

Şekil 17. İşletmenin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin İşletmeye Sağladığı Avantajlar
Ankete katılan işletme yöneticilerine “İşletmenin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin İşletmeye
Sağladığı Avantajlar” konusunda yöneltilen soruya 99 işletmeden 62 işletme yöneticisinin evet, 3 işletme
yöneticisinin ise; bu konuda hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Konfeksiyon alanında faaliyet yapan 59 işletmenin 40’ı yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmeye
fayda sağladığı yönünde fikir bildirirken; tekstil alanında faaliyet gösteren 27 işletmeden 3’ü olumsuz fikir
beyan etmişlerdir.

3. SONUÇ
Bu bölümde anketlerde yer alan sorulara verilen yanıtlardan ve hazırlanan tablo verilerinden yararlanılarak
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anketlere göre varılan sonuçlarda işletmelerin sosyal sorumluluğa karşı olumlu yönde yaklaşım gösterdikleri
ortaya çıkmıştır. Ayrıca yöneticiler çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için bazı projeler
gerçekleştirmişlerdir.
İşletmelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yapılmasının gerekliliğine olumlu yönde yaklaşan çoğu firma,
bu alanda faaliyet yaparken emek kaybını göz önünde bulundurmaksızın çalışmalarına devam etmiştir.
Bunun sonucunda hem çalışanlarına karşı hem de topluma karşı gerekli sosyal sorumluluk yaklaşımları
göstermişlerdir.
İşletmelerin sosyal sorumluluğa karşı yaklaşımlarının daha etkin hale gelmesi gerekmektedir. Bunu
sağlamak içinde işletme yöneticileri çalışanlarına ve çevreye karşı daha duyarlı bir hale gelmelidirler.
İşletmelere çalışmak için başvuran işçilerin kendi haklarını göz önünde bulundurarak bu firmaları seçmeleri
söz konusu olmuştur. Bu sayede uzun yıllar aynı firmaya bağlı kalan çalışanlar görülmüştür.
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Özet
Çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında yapılan eğitimin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak,
güncel eğitim teknolojilerini kullanmak üzere alt yapı oluşturmak ve görevli öğretim elemanlarının ilgili
konulardaki eğitim becerilerini geliştirmektir.
Bu çalışmanın katılımcıları gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Farklı üniversitelerin Meslek
Yüksekokullarında Tekstil Eğitimi veren bölümlerde görev yapan eğitimcilerin eğitim beklentileri alınmış,
beklentiler doğrultusunda uzman eğitimciler tarafından 5 günlük eğitim programı düzenlenmiş, eğitim
sonrasında eğitim memnuniyet analizi yapılmıştır
Anahtar Kelimeler: Eğiticinin eğitimi, Yetişkin eğitimi, Meslek Yüksekokulu, Andragoji.

1. GİRİŞ
Ekonomi dünyasındaki rekabet koşulları daha etkin bir iş için kuruluşları sürekli araştırmaya ve yeni
teknolojiler yaratmaya teşvik etmiş ve bunun sonucunda dinamik bir ticaret ortamında var olmanın, sürekli
bir iyileşme anlayışıyla mümkün olabileceği “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramını öne çıkarmıştır.
Bu kavram imalattan satışa her alanda söz konusu olduğu gibi eğitim ve eğitimci için de önemli bir faktör
haline gelmiştir. Bu nedenle, artan rekabet koşulları ve gelişen teknoloji içinde sürekli var olabilmek için bir
takım şartların yerine getirilmesi için bir dizi faaliyetin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu faaliyetler içinde
en önemli ise olanı hizmet içi eğitimdir. Çalışanların alanlarında daha etkin olabilmeleri için çeşitli
eğitimlere tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu eğitimler gelişen her yeni teknoloji ve teknik için sürekli
düzenlenmektedir.[1]
YÖK Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan “Mesleki ve Teknik Yüksek
Öğretimde Ön Lisansın Yeniden Düzenlenmesi Taslağı”nda da belirtildiği üzere MTYÖ Sistemi; iş
piyasasının talepleri doğrultusunda nitelikli insan gücü yetiştirmekte yetersiz kalmaktadır. Eğitim ve öğretim
kalitesini arttırmak amacı ile çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiş ve bunların bir kısmı uygulamaya
konulmaya başlamıştır.[2]
Dünyanın her tarafında son zamanlarda eğitimin her kademesinde öğretimin niteliğini artırıcı çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmaların temel alanları şunlardır:
 Temel öğretim kademesine etkili öğretmen yetiştirme,
 Ortaöğretim kademesindeki öğretmenlerin akademik alan bilgilerinin yanı sıra özel öğretim yöntem ve
teknikleri alanında iyi yetişmelerini sağlama,
1 Corresponding Author: (Sorumlu Yazar)
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Yükseköğretim düzeyindeki öğretim elemanlarının bilimsel yeterliklerini ve öğretim güçlerini
geliştirmektir.
Batı üniversitelerinin büyük bir çoğunluğu, bu yönde çalışmalar yapacak araştırma ve geliştirme birimlerini
kurmuşlardır. Bu birimler aracılığı ile Üniversiteler, ellerindeki akademik kadroların eğitici ve araştırıcı
yönünü geliştiren kurslar düzenlemekte, Internet üzerindeki sitelerden öğretim materyalleri sağlamakta ve
öğretim elemanlarının derslerini daha etkin öğretebilmeleri, öğrenci başarısını gerçek anlamda
yükseltebilmeleri için en ince ayrıntılarda bile neler yapılması gerektiğini tartışmaktadırlar.
Bu amaçla her dersin planlanıp sınıfta sunulması ve internet kaynaklarıyla desteklenmesinden değerlendirme
tekniklerine kadar bütün ayrıntılarda öğretim elemanlarına destek sağlanmaktadır.[3]
Türkiye’de de Yükseköğretim Kurulu yüksek lisans ve doktora sırasında “Gelişim ve Öğrenme” ile
“Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini her alanda kariyer yapmak isteyenlere zorunlu
tutmaktadır. Bu uygulamayla yeni yetişecek elemanlar öğretim alanında daha etkin bir şekilde yetiştirilirken,
eldeki mevcut elemanların pedagojik yönden yetiştirilmesi de büyük bir önem taşımaktadır. [4]
Öğretmenlik anaokulu, ilk ve orta öğretimde bir meslek olarak görülmekte; ama yükseköğretim
kurumlarında bilimsel araştırmacılık ile öğretim görevi birbirine karışmaktadır.
Üniversitelerin en önemli iki görevi, bilimsel araştırma ve yükseköğretimdir. Ancak yıllardır bilimsel
araştırma görevi en üst düzeyde tutulmuş, öğretim görevi her zaman ikinci bir fonksiyon gibi görülmüştür.
Değerlendirmeler hep bilimsel araştırma yönü ile yapılmış, akademik yükselmelerde hep bilimsel çalışma ve
yayınlar değerlendirilmiştir.
Ancak son zamanlarda dünyanın her tarafında yükseköğretimin normal öğretim kademelerinden biri haline
gelmesi, ülke gençlerinin büyük bir çoğunluğuna bu öğretim kademesini tamamlama imkânı verilmesi ve üst
düzey mesleklere girişte üniversite üstü eğitimin gerekli görülmesi; üniversite ve yüksekokul sayısının hızla
artmasına neden olmuştur.
Bu kitlesel hareket sonucu yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmadan ziyade verilen eğitimin
kalitesi ön plana geçmeye başlamıştır.
Meslek yüksekokulları iş dünyasının gereksinim duyduğu ilgili alanlarda bilgi ve beceri ile donatılmış vasıflı
ara insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır. Bu amaç itibariyle MYO’lar aynı anlayış ve davranış
biçimine sahip, dinamik ve sürekli kendini yenileyen iş dünyasına hizmet veren bir kuruluş olmalarının yanı
sıra gelişen yeni teknik veya teknolojiler doğrultusunda, sürekli kendini yenileyen bir eğitim anlayışına sahip
olmalıdır. Bu da; geliştirilen yeni ders programları, yeni teknolojileri destekleyen laboratuar/atelye
olanaklarının yanında eğitim verecek personelin eğitimi sayesinde mümkün olmaktadır. Yükseköğretim
elemanlarının bilimsel yeterliliklerini ve öğretim güçlerini geliştirmeleri yönünde sürekli hizmet içi eğitim
almaları gerekmektedir.
Tüm bunlara bağlı olarak bu makalede bahse konu olan Meslek Yüksekokullarında eğitim veren öğretim
elemanlarının eğitim ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın ana amacı MYO’da yapılan eğitimin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak, güncel eğitim
teknolojilerini kullanmak üzere alt yapı oluşturmak ve görevli öğretim elemanlarının ilgili konulardaki
eğitim becerilerini geliştirmektir.
Bu çalışmanın faydalanıcıları gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Farklı üniversitelerin Meslek
Yüksekokullarında Tekstil Eğitimi veren bölümlerde görev yapan eğitimcilerin eğitim beklentileri alınmış,
beklentiler doğrultusunda uzman eğitimciler tarafından 5 günlük eğitim programı düzenlenmiş, eğitim
sırasında ve sonrasında yapılan memnuniyet analizleri eğitim beklentilerinin ne kadar karşılandığı
belirlemiştir. Çalışmanın sonuç kısmı benzer çalışmalara rehber olması açısından önem taşımaktadır.

2. UYGULAMA
2.1. Kapsam ve Yöntem

Eğitim; herhangi bir alana yönelik olarak bireyin davranışlarında kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği
yaratmaya yönelik kişisel performansı arttırmak amacı ile tasarlanmış bir süreçtir. [5]
Pedagoji, çocuğun yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimine ve sanatına karşılık gelir. Bilmek ve öğretmek
hem bilimsel hem de sanatsal boyutu içeren bir olgudur.[6]
Andragoji ise yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin bilim ve sanatı anlamına gelen bir kavramdır.
Yetişkinlerin çocuklardan farklı şekilde öğrenmelerinden hareket ederek yetişkin eğitim programlarına
yönelik yeni metot ve teknikler geliştirilmiştir.[7]
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Yetişkinler için yeni bir eğitim yaklaşımı olarak ortaya çıkan andragoji; aynı zamanda örgütsel gelişme,
yönetim, danışmanlık, psikoterapi ve sosyal psikoloji alanlarıyla da yakından ilgilidir.
Pedagojik ve andragojik yaklaşımların bileşkesi ise, bireyi yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak bilimidir.
Eğitimde andragojik yaklaşım sadece yetişkin eğitiminde kullanılan bir model olarak kalmamış, 1960
sonrasında geleneksel eğitime alternatif olarak ortaya çıkan, yeni akımın özelliklerini içeren ve çocuk eğitimi
de dahil tüm eğitime damgasını vuran bir yaklaşım olmuştur.[3]
Andragojik yaklaşımda; öğretme ya da öğrenme işinde karşılıklı anlaşma ve bu nedenle yardım edici bir
ilişki söz konusudur. Yetişkinlere; kendini algılama konusunu ön plana çıkartmak üzere onların programa
katılımını ve gelişmelerini sağlayacak bağımsız, öz-yönetim eğitimi uygulanmalıdır. Andragojik yaklaşımda;
öğrenme için herkesin deneyimi değerlidir ve çok yönlü bir iletişim söz konusudur. Ön yaşantıları ve
tecrübeleri yetişkinler için önemlidir.
Yetişkinler neyi öğrenmeye gereksinimleri olduğuna kendileri karar verir. Öğrenmeye hazır olma
durumunda eğitimci, öğrenmeyi kolaylaştırıcı rol oynar.
Andragojik yaklaşımda öğrenme sorun merkezlidir. Yetişkinin eğitimden beklentisi; var olan
gereksinimlerine ve sorunlarına yanıt vermesi şeklindedir. Öğrenme; problem çözme ve duruma
uygulama şeklinde gerçekleşmelidir. Güdülenme süreci içseldir ve bireysel fayda merkezlidir. Yeni
öğrenilecek konuların hayatla direkt ilgili ve profesyonel gelişimi sağlayıcı nitelikte olması gerekir.
MYO’lardaki eğitim öğretim kalitesinin iyileştirilmesi konusunda çok önemli bir başlık olan öğretim
elemanlarının alt yapısının güçlendirilmesine kaynak oluşturması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma 4 ana
başlıkta gerçekleştirilmiştir.
1. Eğitimde İhtiyaç Saptama
2. Eğitim İçeriklerinin Planlanması
3. Eğitimin Uygulanması
4. Eğitimin Değerlendirilmesi

2.1.1. Eğitimde İhtiyaç Saptama
Yetişkinler, neden, niçin, nasıl ve ne zaman eğitileceklerine kendileri karar vermek isterler. Meslek
yüksekokullarının Tekstil eğitimi veren bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın 20 faydalanıcısı gönülülük esası ile
çalışmaya katılmışlardır.
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının mezuniyet durumları, ünvanları ve verdikleri dersler dikkate
alınmadan seçilen eğitim alma gönüllülerinin eğitim ihtiyaçları 4 ana faktör (Ölçme Değerlendirme, Eğitim
Teknolojileri, Eğitim Yöntemleri ve Kişisel Gelişim) altında sınıflandırılmıştır. (Tablo 1)
Tablo 1: Faydalanıcıların Eğitim İhtiyaçları
Eğitim
Eğitim
Eğitim İhtiyacı Duyulan Konular
Teknolojileri Yöntemleri
Aktif öğrenme yöntemleri

x

Araştırma yöntemleri

x

Bilgisayar ve internet kullanımı

x

Eğitim teknolojileri

x

Eğitim yönetimi ve takım çalışması
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
Enteraktif eğitim yöntemleri (beyin fırtınası,
soru-cevap, role play, tartışma vb)
Etkili iletişim, empati, kendini ifade edebilme
Görsel ve İşitsel araç-gereçleri kullanarak
etkili sunum hazırlama
İletişim ve sosyal etkileşim, beden dili, ses
kullanımı

Kişisel
Gelişim

Ölçme
Değerlendirme

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

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

658

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

İstatistik

x

Öğrenci merkezli eğitim uygulama modeli

x

Öğretim yöntemleri

x

Probleme dayalı öğrenme

x

Program değerlendirme

x

Program geliştirme

x

Proje tabanlı öğrenme
Sınıf yönetimi, stres yönetimi, zaman
yönetimi
Uzaktan eğitim yöntemi ve teknolojileri

x

x

Yabancı dil

x

x
x

2.1.2. Eğitim İçeriklerinin Planlanması
Yetişkin, öğretim için hazır olduğu zaman öğrenim etkinliklerinden faydalanır. İçerik ve yöntem,
öğrenenlerin öğrenme gereksinimlerine ve bireysel ilgilerine doğrudan bağlı olarak öğrenen grubu tarafından
belirlenir. Eğitim beklentilerini sunan gönüllü eğitim faydalanıcılarının bu çalışma sonunda:
 Öğrenmenin temel ilkeleri,
 Eğitim yönlendiriciliği,
 Yaşam boyu öğrenme becerisi,
 Eğitim ortamının oluşturulması,
 Oturum amaç ve öğrenim hedeflerinin belirlenmesi,
 Sunum becerileri,
 Görsel-işitsel araç-gerecin kullanımı,
 Eğitim ihtiyaçları ile eğitim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
 Eğitim modeli oluşturma,
 Grup dinamikleri,
 Zor durumlar ile başa çıkma,
 Araştırma planlaması,
 Veri toplama, değerlendirme ve yorumlama,
konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmiştir.

2.1.3. Eğitimin Uygulanması
Andragojik yaklaşımla eğitim programlarının geliştirilmesi, oluşturulması ve yönetimi aşağıdaki adımlarda
sağlanır.
1. Öğrenme için uygun ortam oluşturma
2. Amaçların açık ve net olarak belirlenmesi
3. Öğrenim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması
4. Sonuçların değerlendirilmesi
Gönüllü eğitimcilerin talep ettikleri eğitim başlıkları andragojik yaklaşımla eğitim çerçevesinde tekstil
eğitimi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilerek ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikleri içinde barındıran
eğitim konuları belirlenmiştir. Eğitim konuları belirlenirken ihtiyaç analizi faktörleri ve Yüksekokulun
mevcut fiziki ortamları dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın hedefleri doğrultusunda Tablo 2’de başlıkları
belirtilen eğitimler düzenlenmiştir.
Öğrenme için uygun ortam oluşturulurken Yüksekokulun fiziki alanları, yetişkin eğitimine uygun hale
getirilmiştir. Dersliklerden birisi U oturma düzeninde yeniden düzenlenmiş, gönüllü eğitmenlerin eğitimler
sırasında ergonomik oturma ortamında kişisel konforlarını da dikkate alacak ekipmanların (su, çay, bardak,
tabak, şeker, kurabiye vs) da ortamda bulunmasına dikkat edilmiştir.
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Eğitim Başlıkları

Tablo 2: Eğitim Başlıkları
Eğitim
Eğitim
Teknolojileri Yöntemleri

Kişisel
Gelişim

Akıllı Tahta Kullanımı

X

Etkin İnternet Kullanımı

X

Fotoğraf Çekme Teknikleri

X

X

Görsel Tasarım Programları

X

X

Öğretirken Öğrenme
Power Point Kullanımında Etkili İpuçları

Ölçme
Değerlendirme

X
X

Proje Tasarımı ve Yönetimi

X

X

Yüksek Performanslı Bir Takım Olma

X

X

Her sunum için gerekli olabilecek projeksiyon, projeksiyon perdesi, tahta, flip chart, kağıt, kalem, post it,
makas, cetvel, yapıştırıcı gibi malzeme ve teknik ekipmanlar gönüllü eğitimcilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri
bir düzen içinde derslikte konumlandırılmıştır. Akıllı tahta, ilgili programlarla donatılmış bilgisayarlar ve
printer da eğitim ortamında bulundurulmuştur.
Andragojik yaklaşımın temellerinden olan “yetişkinler eğitim kurallarını belirlemek ister” maddesi;
eğitimlerin günlük planlarının yapılması sırasında dikkate alınmış ve planların sunumunda gönüllü
eğitimcilerin katılım gösterecekleri ortamlar yaratılmıştır.
Birinci gün için planlanan program 5 günlük eğitim programının amaç ve içeriğinin sunulması ile
başlamaktadır. Her eğitim konusu başlamadan önce hazır bulunuşluluk düzeyini belirlemek üzere ön test ve
konuya girişi sağlamak amacı ile ilgili eğitime uygun ısınma eğitimleri programa yerleştirilmiştir.
Her eğitim sonrasında eğitimden ve eğitim ortamından memnuniyeti belirlemeyi hedefleyen memnuniyet
anketlerini uygulayacak gerekli zaman program içine yerleştirilmiştir.
Gönüllü eğitimcilerin aldıkları tüm eğitimlerden edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya dönüştürmelerine
imkan tanıyan sunumlar 4 kişilik grup halinde son gün gerçekleştirilmiştir. Gruplar sunum konularını
eğitimin dördüncü günü sabah oturumunda belirlemişler öğleden sonraki oturumda da sunum hazırlıklarını
yapmışlardır.
Her günün sonunda günün değerlendirilmesi, son gün ise eğitimin değerlendirilmesi yapılmıştır. Son eğitim
günü eğitimin sağladığı katkıyı ölçmek amacıyla eğitim değerlendirme anketleri yapılmıştır.

2.1.4. Eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitim programının hedefleri doğrultusunda “Yüksek Performanslı Bir Takım Olma”, “Akıllı Tahta
Kullanımı”, “Etkin İnternet Kullanımı”, “Öğretirken Öğrenme”, “Fotoğraf Çekme Teknikleri”, “Görsel
Tasarım Programları”, “Power Point Kullanımında Etkili İpuçları” ve “Proje Yönetimi” başlıklı eğitimler
verilmiştir.
Eğitimler sonrasında katılımcılara uygulanan “eğitim değerlendirme” anketi ile programda yer alan
eğitimcilerin etkinliği, eğitim içeriği, eğitim salonlarının yeterliliği gibi durumların tespiti sağlanmıştır.
Eğitimlere katılan gönüllü eğitimcilere yapılan değerlendirme anket uygulaması sonrasında;
Eğitimciler %95 oranında başarılı,
Eğitim içeriği %90 oranında faydalı,
Eğitim salonu genel olarak yeterli bulunmuştur.
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3. SONUÇ
Bu çalışmada; gönüllü eğitim almak isteyen Meslek Yüksekokullarının Tekstil eğitimi veren bölümlerinde
görev yapan 20 öğretim elemanlarına aldıkları eğitimler aracılığı ile kendi eğitim yöntemlerine katkı
sağlayacak organizasyonlar düzenlenmiştir.
Eğitimlerden sonra her eğitimin beklenen kazanımlarını ölçen sorulardan oluşan değerlendirme formları
gönüllü eğitimcilere uygulanmıştır. Doğru cevaplar neticesinde oluşturulan eğitim başarı tabloları aşağıda
sunulmuştur. (Tablo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Tablo 3: Akıllı Tahta Kullanımı Başarı Durumu
Akıllı Tahta Kullanımı

Başarı %

Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması ve anlamasına yardımcı olan sınıf içi
etkinlikleri hazırlama

78

Öğretim araç-gereçlerini zamanında ve etkili kullanma

76

Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı uyarıcı ve çeşitlenmiş bir sınıf ortamı
yaratma

89

Sınıf içinde birkaç öğrenme etkinliğinin gerçekleşebileceği mekânlar hazırlama

85

Ölçme ve değerlendirme amaç, yöntem ve araçlarının belirlenmesi

82

Ortalama

82

Tablo 4: Fotoğraf Çekme Teknikleri Başarı Durumu
Fotoğraf Çekme Teknikleri

Başarı %

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme-öğretme sürecini günlük
yaşantılarla bağlantılı hale getirme

82

Öğrencilere öğrenme bilinci ve sorumluluğu kazandırma

85

Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri ortaya çıkarıcı etkinlikler hazırlama

88

Ortalama

85

Tablo 5: Etkin İnternet Kullanımı Başarı Durumu
Etkin İnternet Kullanımı

Başarı %

Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma

88

Derste bilgisayar- TV- video vs öğretim araçlarını kullanma

89

Öğrencilerin yaptığı etkinlik çalışmalarında öğretim araç gereçlerini
kullanmalarına rehberlik etme

93

Ortalama
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Tablo 6: Görsel Tasarım Programları Başarı Durumu

Görsel Tasarım Programları

Başarı %

Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya teşvik edici ekinlikler hazırlama

88

Etkinliklerde öğrenci görüşlerine yer verme

89

Öğrencilere birer birey olduğunu hissettirme, fikir ve düşüncelerine önem
verme

87

Ortalama

88

Tablo 7: Öğretirken Öğrenme Başarı Durumu
Öğretirken Öğrenme

Başarı %

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme-öğretme sürecini günlük
yaşantılarla bağlantılı hale getirme

92

Sınıf içinde sosyal etkileşimi sağlama

98

Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma

96

Sınıf içinde hem disiplini sağlama hem de öğrencilerle arkadaş olma

98

Ortalama

96

Tablo 8: Power Point Kullanımında Etkili İpuçları Başarı Durumu
Power Point Kullanımında Etkili İpuçları

Başarı %

Araştırmaya teşvik edici proje ödevleri verme

98

Ders notları haricinde farklı kaynaklara başvurma

96

Portfolyo (ürün dosyası) değerlendirme

88

Ortalama

94

Tablo 9: Proje Tasarımı ve Yönetimi Başarı Durumu
Proje Tasarımı ve Yönetimi
Sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma ve yaratıcı olma gibi bilişsel
yöntemleri kullanma
Öğrencilerin; Eleştirel düşünme, yaratıcılığı kullanma, araştırma yapma,
problem çözme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi etkinlikleri
hazırlama ve uygulama
Proje değerlendirme

Başarı %
88
96
98

Ortalama
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Tablo 10: Yüksek Performanslı Bir Takım Olma Başarı Durumu

Yüksek Performanslı Bir Takım Olma

Başarı %

Öğrencilerin derse ilgisini çekme ve onlarla etkili iletişim kurma

82

Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma

88

Öğrencileri, bilgilerin araştırılmasında aktif hale getirme

94

Ortalama

88

Gönüllü eğitimcilerin eğitim becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak planlanan 5 günlük eğitim
programında verilen 8 eğitimin başarı durumları değerlendirildiğinde genel başarının % 90 oranında başarılı
olduğu görülmektedir.

4. TARTIŞMA
Meslek Yüksekokullarında Tekstil Eğitimi veren öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma becerilerinin
geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı sonunda eğitime katılanların görüşleri doğrultusunda
benzeri eğitimler için öneriler oluşturulmuştur.
Çalışmanın ana amacı, MYO’da yapılan eğitimin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak, güncel
eğitim teknolojilerini kullanmak üzere alt yapı oluşturmak ve görevli öğretim elemanlarının ilgili
konulardaki eğitim becerilerini geliştirmektir.
Bu çalışmanın faydalanıcıları gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Farklı üniversitelerin Meslek
Yüksekokullarında Tekstil Eğitimi veren bölümlerde görev yapan eğitimcilerin eğitim beklentileri alınmış,
beklentiler doğrultusunda uzman eğitimciler tarafından 5 günlük eğitim programı düzenlenmiş, eğitim
sırasında ve sonrasında yapılan memnuniyet analizleri eğitim beklentilerinin ne kadar karşılandığını
belirlemiştir. Çalışmanın sonuç kısmı benzer çalışmalara rehber olması açısından önem taşımaktadır.
 İyi bir eğitim almış ve belgelendirilmiş eğitimcilerin kendilerine olan güveni artmıştır.
 Eğitimciler artık kendi okullarındaki eğitimleri daha başarılı bir şekilde hazırlayıp sunabileceklerdir.
 Eğitimlere gönüllü olarak katılan eğitimciler eğitimlerde sıkılmamış ve eğitimlerden daha fazla yarar
görmüşlerdir.
 Eğitimler, akademisyenlerin iletişim becerilerinin de gelişimine katkı sağlamıştır.
 Üniversite öğrencilerinin de yetişkin oldukları kabul edilirse onlara uygulanacak tüm eğitim
programlarının da andragojik eğitim modeline uygun olarak oyun eğitimleri ve görsel içeriklerle
zenginleştirilmiş şekilde verilmesi faydalıdır.
 “U” düzeni eğitim verilebilecek eğitim salonlarının oluşturulmasında yarar görülmektedir.
 Derslerde akıllı tahta kullanmak ders materyallerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.
 İnternet hakkında verilen tüm bilgiler mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlamaktadır.
 Bütün eğitimcilerin bu ve benzeri eğitimleri sık sık almasında fayda vardır.
 Eğitimlerde kullanılan yöntemler etkin eğitim ortamı oluşturulmasında olumlu katkı sağlamaktadır.
 Eğlenirken öğrenmek, problemi çözerken bilgilenmek, taklit ederken beceri geliştirmek akademik ve
kişisel gelişime katkı sağlamaktadır.
 Power Point eğitimi, sunumların daha etkin ve verimli olarak hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
 Proje Tasarımı ve Yönetimi eğitimi proje yazma konusunda akademik gelişime katkı sağlayacaktır.
 Proje tasarımı eğitimi, öğrencilere bilgi aktarımı sırasında da destek olacaktır.
 Proje yönetimi Ar-Ge çalışmaları ve Bilimsel araştırmaların planlamalarında fayda sağlayacaktır.
 Yüksek Performanslı Bir Takım Olma eğitimi, akılda kalıcı eğitimler vermek için yöntem
geliştirmede en büyük kazanımdır.
 Eğitim çalışmalarında, projelerde, kurumsal çalışmalarda, Yüksek Performanslı Bir Takım Olma
eğitiminde kullanılan yöntemler yararlı olacaktır.
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 Eğitimlerde kullanılan Role – play gibi eğlendirici ve hayat ile ilişkilendirilen teknikler, derslerin
dönem başında öğrencilerle ilk tanışma esnasında kullanılması anlamlı olacaktır.
 Proje açılışlarında, seminerlerde, günlük yaşamda, sınıfta öğrencilere, eğitimin içinde Yüksek
Performanslı Bir Takım Olma eğitiminde kullanılan oyunların bazılarını kullanmak etkili olacaktır.
 Öğrencilerle daha etkili bir iletişim kurmak ve ders sürecinde hem onların öğrendiklerini
güçlendirmek ve kalıcı kılmak, hem de ders içeriklerini güncel tutabilmek ve etkileşimin artması için
eğitim programında öğrenilen her şeyi uygulama fırsatları yaratılmalıdır.
 Oturumlarda kullanılan amaç ve içeriğin eğitimin başında paylaşılması, konu ile ilgili ısınma
bölümlerinin ders sunum tekniğine eklenmesinde fayda vardır.
 Derslerde öğrenciler ile küçük grup çalışmalarının uygulanması grup kültürünün gelişimi açısından
önemlidir.
 İleri düzeyde eğitimci eğitimi programlarının düzenlenmesi talep edilmektedir.
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İPEKTE BOZUNMA: PROTEOMİK METODUN AVANTAJI
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Abstract
Silk is one of the promising natural fibres and has a long established history in textile production
throughout the centuries. It is extracellular proteinaceous fibres which consist of highly crystalline and
insoluble proteins, the fibroins glued with sericin and an amourphous protein. Hence, for silk textiles,
appearance retention is critical value for the quality which is one of the key properties directly related to
the degree and nature of protein degradation. It is therefore necessary to understand the silk composition
and degradation which leads to a better conservation treatments and long-term preservation especially for
the historical silk fabrics. In this study, briefly the silk composition and its properties are introduced and
later silk degradation in detail is presented with the advent of proteomics method which examines the
degradation at the molecular level.

Key words: Silk, properties, degradation, conservation, preservation, proteomics

1. GİRİŞ
İpek elyafı, oldukça eski ve binlerce yıldır doğal filament olarak tekstilde kullanılmaktadır. Günümüz en büyük
üreticileri arasında Çin, Hindistan ve Japonya gelmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz tekstil endüstrisinde ipek
üretimi denilince en çok bilinen ilimiz Bursa’dır. İpek lifi, ince ve kuvvetli fibroin filament olup parlaklığı ve
mekanik özellikleri bakımından da mükemmeldir. İpek lifi, kültürlü ipek böceği tarafından ve çeşitli örümcek,
akrep, böcek gibi Arachnida sınıfına dahil Lepidoptera larvalarına ait çeşitli tırtılların epitel hücrelerinde
sentezlenen bir fibroiz proteindir [1]. İpek böceğinin bazı türleri ise, üretilebilir ipek miktarına göre ticari anlamda
tekstil kullanımına uygundur. Bu böcekler arasında, kültür ipek böceği olan Bombyx mori (B.mori) ve yabani
ipek böceği olan Eri (Şekil 1), Muga (Şekil 2) ve Tasar (Şekil 3) örnek verilebilir [2].

(a)

(b)

(c)

Şekil 1: Eri ipek: (a) tırtıl, (b) kozalar ve (c) kelebek

a)

(b)

(c)

Şekil 2: Muga ipek: (a) tırtıl, (b) kelebek ve (c) kozalar
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a)

(b)

(c)

Şekil 3: Tasar ipek: (a) tırtıl, (b) kelebek ve (c) kozalar

B.mori ipek böceğinin lifleri, çekirdekte çift fibroiz filamentli bir yapı olup protein (%70-80) ve serisin (%2030) esaslıdır; bunun yanında vaks, renk pigmentleri ve inorganik bileşenler gibi diğer yabancı maddeler de
içerir [3]. Oysa, yabani ipekte fibroin miktarı daha yüksek (%80-90) olup serisin miktarı ise daha düşüktür
(%10-20). Fibrin, bilindiği üzere bir çeşit proteindir ve ipek böceğinin filament ipeğini üretmesini sağlayarak
elyafa eşsiz fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırır. Öte yandan serisin ise, fibroin filamentlerini bir arada
tutan ve kozalara mukavemet kazandıran grup proteinlerden oluşur. İpek lifindeki serisin ve diğer yabancı
maddeler ipeğe sert bir tuşe ve kalınlık verirken ipek fibroinindeki parlaklığı da örter. Böylece, serisin ve diğer
yabancı maddelerin uzaklaştırılması son derece önem arz etmektedir; uzaklaştırma işlemi neticesinde
yumuşak, parlak ve beyazlatılmış ipek lifleri elde edilir ve boyama işlemine hazır hale getirilmiş olur.
İpekli tekstil materyallerinde, görünümü muhafaza etme kalite için kritik bir değerdir ve bu durum direkt olarak
proteinin doğal degredasyonu (bozunma) ve derecesi açısından anahtar özelliklerden birisini teşkil eder. Bu
bakımdan, hem ipeğin yapısını/özelliklerini hem de bozunmasını anlamak son derece önemlidir; zira özellikle
tarihsel ipek kumaşlar/ve dokumalarda daha iyi konservasyon işlemleri ve uzun süreli koruma yapılması
mümkün olabilmektedir.

2.

İPEĞİN ÖZELLİKLERİ

Daha önce bahsedildiği üzere, kültür ve yabani olmak üzere iki tip ipek türü vardır. Her ikisi de çap, enine kesit
şekli ve ince yapısı bakımından farklılıklar gösterir. İpeğin uzunluğu yaklaşık 300-700 m arasında olup genelde
300 m civarındadır ve çapı da 12-30 µm kadardır [4]. İpek, güzelliği yanında tuşesi ve yüksek maliyetinden
ötürü lüks elyaf olarak ta bilinir. Bundan dolayı hali hazırda bir çok tekstil ürününde kullanılır; bunların arasında
kumaşlar, iç giyim, sabahlık, çoraplar, gömlek, bluz, kravat, resmi kıyafetler, pahalı moda giysilerde, yöresel
kıyafetlerde, dekorasyon uygulamalarında, döşemeliklerde, halılarda, battaniyelerde ve son zamanlarda da
ameliyat iplikleri vb. uygulamalarda kullanıldıklarını görmekteyiz. Geçmişe ait bir örnekte ise, ipekli tekstil
ürünleri arasında son derece zarif olan Osmanlı “kaftan”larında sıklıkla kullanıldıklarını görmekteyiz (Şekil 4).

Şekil 4: Kanuni Sultan Süleyman tarafından giyilen ipek kaftan örneği [5]

Kaftan, aynı zamanda dünyada bir çok kültür ve uygarlıklar tarafından da giyilen bir çeşit elbise olmuştur ve
ipekten yapılabildiği gibi yün, kaşmir ve pamuktan da yapılabilir. Ancak, kaftan gibi tarihsel zarif ipek
tekstiller çok iyi korunmalıdırlar. Bu bakımdan, ipekli materyallerin bozunmasını incelemede faydalı olan
proteomik metoda geçmeden önce, ipeğin özelliklerinden kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.
B.mori ipek böceğinin ipeği, kısmen düzgün olmayan üçgen enine kesitli ama köşeleri yuvarlağımsı (5–10
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μm genişliğinde) olup yoğunluğu 1.30-1.37 g/cm3 arasındadır [6]. İpek, pamuktan daha fazla higroskopiktir
ve ağırlığının %30’una kadar absorblama yapabilir. Ayrıca, doğal lifler arasında kopma esnasında yüksek
mukavemeti ve kopma uzaması sebebi ile daha yüksek kopma/kırılma enerjisine de sahiptir. Nylon ve yüne
göre başlangıç modülü daha yüksek olup keten, polyester ve aramide göre daha düşüktür. Ayrıca filament
denyesi azaldıkça, mukavemet ve başlangıç modülünün artmakta olduğu diğer taraftan ise denye azaldıkça
kopma uzamasının da azalmakta olduğu bilinmektedir [7]. İpek, sağlam bir doğal elyaf olmasına rağmen
ıslandığında mukavemetinin %20’ini kaybeder. Standart atmosfer şartlarında %11 civarında nem absorplar ki
bu da oldukça iyidir. Şayet, güneşe fazla maruz kalırsa zayıflar zira güneş ışığı ipekte bozunmayı hızlandırır.
Ayrıca, özellikle kirli bırakılırsa böcekler tarafından saldırıya uğrayabilir. İpek elektriği iletmede zayıf
olduğundan statik elektrik oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan, ipek proteinin omurgası amino asit
zincirleri olup her biri dört gruptan oluşur; bunlar: amin grup (-NH2), karboksil grup (-COOH), hidrojen grup
(-H). Tablo 1’de ipek fibroininde yer alan aminoasitlerin miktarları verilmiştir.
Amino asit tipi

Oran (%)

Glisin

43.8

Alanin

26.4

Serin

12.6

Tirosin

10.6

Diğer aminoasitler

6.6

Tablo 1: İpek fibroininde yer alan aminoasitlerin miktarları [8]
Bu gruplar α-karbon olarak bilinen karbon molekülüne bağlıdırlar. Amino asidin dördüncü grubu ise
değişkenlik gösteren “R” gruptur. İpek proteinlerindeki bu çeşitlilik belirgin bu “R” gruplardan ileri
gelmektedir [9]. Asit ve alkaliler sıcak halde ipeği kolaylıkla çözündürmesine rağmen seyreltik asitler rengini
canlandırır ve ipeğin canlılığını arttırır. Seyreltik organik asitler, tartarik asit ve sitrik asit ipek kumaşlara hoş
ve özel bir tutum vermek için kullanılırken derişik asitler ipeği çözer. Örnek olarak, bazı derişik organik asitler
(formik asit) ve %37 hidroklorik asit gibi çözünmeye ve proteinin bozunmasına neden olurlar [10]. Serisin ya
sıcak sabunlu suda ya da kısmen alkali çözeltide çözünürken fibroin çözünmez. İpek elyafı ısıtma işlemine
tabi tutulduğunda, 175oC’de yavaş yavaş ağırlığından kaybetmeye başlar ve 250oC’de rengi siyaha döner [11].
İpek ısıya karşı yünden daha toleranslı bir liftir ve iyi bir termal yalıtkandır. Ancak aleve maruz bırakıldığında
yanmış boynuz kokusu yayar ve geriye kırılgan bir kül bırakır.

3. İPEĞİN BOZUNMASI
İpek gibi protein esaslı tekstil materyallerinde bozunmanın anlaşılması ve kontrolü hem görünümlerini
muhafaza etme hem de kalitenin saptanması bakımından son derece önemlidir. Protein oksidatif hasar; ipek,
yün gibi protein esaslı materyallerin ve hatta bozulmuş gıda kalitesinin, enzim aktivasyon kaybı gibi bozunma
ve azalan performansının belirtisidir [12-13]. Proteinler için oksidatif hasar, genellikle reaktif oksijen türlerinin
hem aminoasit kalıntısı yan zincirlere hem de protein omurgasının kendisine olan saldırısına
bağlanabilmektedir. Bu sebeple ipekli tekstillerde, özellikle renk ve materyalin mekanik özellikleri moleküler
düzeydeki oksidatif hasar yüzünden kritik olarak etkilenmektedir. Özellikle hem arkeolojik hem de tarihsel
ipek kumaşlar, fiziksel görünümleri ve kimyasal yapıları anlamında bazı modifikasyonlardan geçerek
günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Tekstil materyalindeki hasar tamamen durdurulamasa bile, materyalin
kompozisyonunu ve bozunmasını iyi bir şekilde anlayabilmek daha iyi konservasyon işlemleri için ve uzun
dönem koruma için önemlidir.
İpek proteinden meydana geldiği için ısı, nem, ışık, mikroorganizma, kimyasallar ve kirleticilerden ötürü risk
altındadır. Ve ipekli tekstillerin üretiminde, zamk çıkarma, ağırlaştırma, boyama ve bitim gibi işlemler ayrı
ayrı kimyasal bozunma için bir potansiyel teşkil etmekte ya da ışık ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak
olabilecek hasarı hızlandırmaktadır. Diğer taraftan, mikroorganizmalar arkeolojik ipekli tekstiller için ayrı bir
problemdir ve bunların elyafta meydana getireceği hasarın gömülü olduğu yerle alakalı ilişkisinin de çok iyi
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anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca, müzelerdeki haşarat tekstil materyalleri için önemli bir problemdir ve
dikkatlice izlenmelidir.

4. İPEKTE PROTEOMIK DEĞERLENDİRME
İpek bozunması ve özellikle fotodegredasyon yıllarca üzerinde çalışılmış olmakla beraber günümüzde
proteomik metotların getirdiği avantaj ile moleküler düzeydeki bozunma analiz edilebilmektedir. Geleneksel
anlamda, floresan haritalama ve protein ekstraktesi yöntemleri[14] ipekteki bozunmayı anlamak için
kullanılmakta idi. Fakat günümüzde, güçlü ve yeni proteomik cihazların (kütle spektrometre olarak bilinen
mass spectrometry-MS gibi) gelişimi ve kullanımı ile protein foto-oksidasyonu iyi bir şekilde
incelenebilmektedir.
Son zamanlarda proteomiK yöntemler, yaşamsal bilim araştırmalarında yeni geliştirilen metotlardan kabul
edilmekte ve verilen bir hücrede, dokuda veya organizmada protein karakterizasyonu ya da tanımlanması için
araştırmacılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Katagata [15] çöktürme ve α-kimotripsin (proteinleri
hidrolize eden bir çeşit enzim) ile parçalama sayesinde fibroindeki kristalin bölgelerini ayırmıştır; bu
çalışmada kristalin bölgenin %55’i çökelmekte %45’i ise çözeltide kalmaktadır. Inoue et.al [16] ise,
glikoprotein P25’i SDS-PAGE (proteinleri moleküler ağırlıklarına göre ayırma yöntemi) ile karakterize
etmişlerdir; çalışmalarında 27 kDa ve 24 kDa olmak üzere glikozilasyon ve N-bağlı oligosakkarit zincirleri
olan iki band saptamışlardır. Degum (yani zamk/serisin uzaklaştırma) işlemi sonrasında ağır fibroin (350kDa)
ve hafif fibroin (25kDa) bandları kaybolmuş sadece leke şeklinde bir miktar 100 kDa olarak görülmüştür. Bu
durum, serisin uzaklaştırma işleminin hem ağır hem de hafif zincirlerde hasar meydana getirdiğinin bir
göstergesidir.
MS tekniği, ipekli numunelerin moleküler düzeylerindeki karmaşık modifikasyonlarının profillerini ortaya
çıkarmak için yüksek hassasiyetli ve etkili bir yöntemdir. Ve MS, geleneksel yöntemlere göre belirgin
avantajlar sunmaktadır.
Bir redoks proteomik yaklaşımı aşağıdaki adımlardan oluşur [17]:


Peptid üretimi için proteolitik enzim ile parçalama,



Uygun sıvı kromotografisi ile peptidlerin ayrılması,



Çift kütle spektrometre (Tandem mass spectrometre) ile peptid fragmentasyonu (kısımlara ayırma),


Esas redoks ürünler için hedeflenen bio-enformatik değerlendirme ile ipek proteom (yani belirli zaman
ve şartlar içerisinde hücreler tarafından oluşturulan proteinler olup kısaca genom tarafından kodlanan tüm
proteinleri tanımlar) boyunca detaylı tanılama, saptama ve lokalizasyon.
Böylelikle, proteinler içerisinde oksitlenme ile modifiye olmuş amino asit kalıntıları hassas bir şekilde MS/MS
data ile doğal ve bozunmuş peptidler karşılaştırmalı olarak karakterize edilmiş olur. Ayrıca, MS/MS veri
analizi ile aminoasit dizisinden protein tanımlamasına gidilebilmektedir.

5. SONUÇ
Proteomik gibi gereçler yeni teknolojilerin gelişimi ve uygulamaları ile, ipekli numunelerdeki protein amino
asit kalıntılarının düzeyinde gözlenen oksidatif bozunma rahatlıkla saptanır, haritalanır ve hassas bir şekilde
belirlenmiş olur. Böylece, proteomik uygulamalar ile ipekteki bozunma ve korunma daha iyi
anlaşılabilmektedir. Bu sayede, hem yeni teknolojiler hem de proteomic metotların avantajı ile tarihsel ipekli
dokumaların gelecek kuşaklara miras kalmasının mümkün olacağı kanaatini taşımaktayız.
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Abstract:
Fabric brushing process which catches yarns in the textile structure and pulls individual fibers
partly from the structure, changes its properties and influences fabric handle. The brushing process
imparts hairiness, softness and warmth effect to the fabric. Repeated brushings can be applied to
increase the efficiency of the treatment. In this study, in order to define the effect of brushing
passages on the handle properties of fabrics, cotton woven fabric was used. Three different brushing
effects were processed and thickness change, roughness, surface kinetic friction coefficient and
circular bending rigidity properties of the fabrics were measured. The results were compared and
evaluated by using statistical methods.
Key words: Brushing, bending rigidity, kinetic friction coefficient, roughness, fabric handle.

1- INTRODUCTION
Brushing is a mechanical process that gently raises the fibers from the surface [1]. Physical
delustering of a fabric as well as bulking and lofting of the fabric can be achieved by treatments which
roughen the fiber surface or raise fibers to the surface. Fiber raising processes involve use of wires or
brushes which catch yarns in the textile structure and pull individual fibers partly from the yarn
structure. The resulting fabric is warmer, more comfortable and softer [2].

(a)

(b)

Figure 1. Cylinder used for brushing operation (a), brushed cotton twill fabric (b) [1]
During the process, brushing rollers should run absolutely concentrically so that the brush pressure on
the fabric remains constant. In the case of the still very commonly used brushes with wooden cores
(bristle tufts pressed in or held in by wire), gradual warping or distortion of the wooden core occurs
under the influence of varying room humidity, with consequent loss of brush concentricity and
disadvantageous effects on brushing process quality. This does not occur with brushes in which the
brush material is pressed into a U-sharped spiral metal band, and in which the mounting base is
secured by wire. These types of endless brush spirals are slid on to a special iron core to the required
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length, pressed together at both ends by means of ring nuts, and shorn down to working diameter.
With these types of brushes, the brush material can be renewed quickly at any time by replacing the
worn spiral. Brushing roller clothing can be seen in Figure 2 [3].

Figure 2. Brushing roller clothing [3]
Since the fibers in the structure are raised to the surface of the fabrics, after this operation the physical
properties of the fabrics are changed. Different brushing pressures can be applied in order to increase
the efficiency of the operation. As the literature reviewed, it can be seen that, the effect of brushing on
fabric handle has not been systematically investigated, although it is a commonly used method to
change fabric surface.

2- MATERIALS AND METHODS
It was aimed in this study to determine the handle properties of the fabrics, which were mechanically
treated by brushing. For this purpose, cotton woven fabric was supplied. First, it was dyed by reactive
dying agent. After that, the fabric was brushed by a “Lafer” model brushing machine in order to get
three different brushing effects, defined as “Slight, middle and intensive brushed”. These effects were
obtained by using different pressure levels. After the brushing treatment, fabrics were conditioned
under standard atmosphere conditions (20 °C±2 °C temperature, 65% ± 4% RH). Afterwards, handle
characteristics such as thickness, roughness, surface kinetic friction coefficient and circular bending
rigidity properties of the fabrics were measured.

Figure 2 . Circular bending rigidity tester (left), Frictorq instrument (middle), Mitutoyo roughnesss
tester (right) [4,5,6]
Thickness value was determined according to BS EN ISO 5084 by using the pressure weight as 200
grams. It is measured by determining the distance between the pressure foot and the reference plate on
where the fabric sample is placed. In order to determine the kinetic friction coefficient of the
experimental fabrics, Frictorq instrument, that uses the torq principle was used. It is designed to
measure the Coefficient of Friction, μ, in 2D flexible structures such as woven fabrics, knitted
fabrics, nonwovens and soft papers (tissue). In this model, friction coefficient is worked out from the
friction reaction torque measured by means of a high sensitivity torque sensor, the normal load created
by the contact sensor and a geometrical parameter [7]. Roughness measurement was conducted by
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Portable Surface Roughness Tester Surftest SJ-310, which is a compact, portable, easy-to-use surface
roughness measurement instrument. Measured average roughness value (Ra) was used to compare the
roughness values of the fabrics.
After all measurements, ANOVA and Student-Newman-Keuls tests were conducted to determine
whether the effect of dying and brushing on fabric properties are statistically significant at 95%
confidence level (p<0.05).

3- RESULTS AND DISCUSSION

Mass per Unit Area (g/m2 )

Fabric mass per unit area and thickness results are given in Figure 3 and Figure 4 and the statistical
analysis results are given in Table 1 and Table 2 respectively. According to the results it can be stated
that, dyed fabric has higher weight than gray fabric, because of shrinkage of the fabric. Brushing
decreases fabric weight. The weight difference between brushed fabrics and untreated fabric was
found statistically significant.

140,0

128,0

126,1

126,6

125,9

125,4

Slight
Brushed

Middle
Brushed

Intense
Brushed

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Gray
Fabric

Untreated
Fabric

Figure 3. Mass per Unit Area Results of the Fabrics
Table 1. Student-Newman-Keuls Test Results for Mass per Unit Area Values
Fabric Type

Subset
N

1

Intense Brushed

4

125,3650

Middle Brushed

4

125,8675

Gray Fabric

4

126,1475

Slight Brushed

4

126,6025

Untreated Fabric

4

Sig.

2

127,9975
0,147

1,000

Thickness values and statistical evaluation results are given in Figure 4 and Table 2 respectively. Since
the brushing treatment raises the fibers, surface hairiness increases. Therefore, the fabrics become
thicker and bulkier.
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Thickness (mm)
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Figure 4. Thickness Results of the Fabrics

Table 2. Student-Newman-Keuls Test Results for Fabric Thickness Values
Fabric Type

Subset
N

1

3

Gray Fabric

5

,3260

Untreated Fabric

5

,3280

,3280

Slight Brushed

5

,3280

,3280

Middle Brushed

5

Intense Brushed

5

Sig.

Circular Bending Rigidity
(N)

2

2,00

,3400

,3400
,3440

,913

,059

1,09

1,04

,424

1,86

1,50
1,11

0,88

1,00

0,50

0,00
Gray
Fabric

Untreated
Fabric

Slight
Brushed

Middle
Brushed

Intense
Brushed

Figure 5. Circular Bending Rigidity Results of the Fabrics
Circular bending rigidity test results were depicted in Figure 5 and Table 3. Dying process decreases
fabric stiffness, as it is compared with the gray fabric results. It is due removing of the foreign
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materials and impurities in the fabric structure. In addition to this, after brushing process, circular
bending rigidity results were found relatively lower. Since the fibers on fabric surface are raised in the
brushing process, the compact and stiff structure of the yarns are damaged. Therefore, yarns and fabric
surface are more hairy but softer. Circular bending rigidity of the intense brushed fabric was found as
the lowest. It can be concluded that, brushing process increases fabric softness.
Table 3. Student-Newman-Keuls Test Results for Circular Bending Rigidity Values
Fabric Type

Subset
N

1

2

Intense Brushed

4

Middle Brushed

4

1,0375

Slight Brushed

4

1,0875

Untreated Fabric

4

1,1125

Gray Fabric

4

3

0,8750

1,8625

Sig.

,689

1,000

Kinetic Friction Coefficient
(µkin )

Kinetic friction coefficient results are given in Figure 6. According to the measured friction
coefficients and statistical evaluation results, it can be denoted that after dying process, fabric surface
becomes smoother. The difference between them was found statistically significant. However, after
brushing, hairiness of fabric surface increases and because of that measured kinetic friction
coefficients increases. Therefore, after brushing treatment, it was found that fabrics become rougher.
0,5000
0,4000
0,2833

0,2640

0,2752

Untreated
Fabric

Slight
Brushed

0,3000

0,2961

0,3111

Middle
Brushed

Intense
Brushed

0,2000
0,1000
0,0000
Gray
Fabric

Figure 6 Kinetic Friction Coefficient Results of the Fabrics
Table 4. Student-Newman-Keuls Test Results for Kinetic Friction Coefficient Values
Fabric Type

Subset
N

1

Slight Brushed

4

Untreated Fabric

4

Gray Fabric

4

Middle Brushed

4

Intense Brushed

4

Sig.

2

3

4

5

0,2640
0,2752
0,2833
0,2961
0,3111
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

In this study, fabric roughness was also determined according to ISO 1997 by using Portable Surface
Roughness Tester Surftest SJ-310. In this method, average roughness value was measured in μm value
and the measurement was conducted both in warp and in weft direction. Related test results are given
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in Figure 7 and Figure 8 respectively. As it can be seen from the results, it can be stated that, fabric
roughness decreases both in warp and weft direction as the fabric was dyed. When fabrics were
brushed, due to the increased surface hairiness, fabrics become rougher. Therefore, the highest
roughness vaalue was measured for the intense brushed fabrics.

Ra (Weft Direction) (µm)

25

24,88

23,56

22,46

22,11
18,63

20
15
10
5
0
Gray
Fabric

Untreated
Fabric
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Middle
Brushed

Intense
Brushed

Figure 7. Roughness (Ra) on Weft Direction
Table 5. Student-Newman-Keuls Test Results for Roughness (Weft Direction) Values
Fabric Type

Subset
N

1

2

Untreated Fabric

4

Gray Fabric

4

22,11

Slight Brushed

4

22,46

Middle Brushed

4

Intense Brushed

4

Sig.

3

4

18,63

23,56
24,88
1,000

0,166

1,000

1,000

Roughness results on weft and warp directions were found parallel to each other. However, it was also
determined that, as the measurement was conducted on warp direction, the highest measured value (24
μm) is lower than the value of gray fabric. It is thought that, this is a result of the lying of raised hairs
on fabric surface, which in on warp direction. In contrary, during the measurement on weft direction,
the lying of hairs is perpendicular. For this reason, all the measured values for the brushed fabrics
were found higher than the gray fabric.
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25,68

Ra (Warp Direction) (µm)
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20,88

20,2
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Figure 8. Roughness (Ra) on Warp Direction
Table 6. Student-Newman-Keuls Test Results for Roughness (Warp Direction) Values
Fabric Type

Subset
N

1

Untreated Fabric

4

Slight Brushed

4

Middle Brushed

4

Intense Brushed

4

Gray Fabric

4

Sig.

2

3

4

20,20
20,88
23,51
24,00
25,68
0,354

1,000

1,000

4- CONCLUSION
Textile products can have better handle characteristics by brushing treatment, which is an important
textile finishing. The fabric used in this study was dyed and then brushed in three different brushing
intensity. Thereafter, all fabrics were tested for their handle properties by using objective handle
measurement methods.
According to the test results, it was observed that, usage brushing cause a decrease in bending rigidity,
and increase in kinetic friction coefficient and roughness. It improves smoothness and bulkiness.
According to the results, it was determined that fabric surface become rougher and thicker, as the
dense brushing was applied. However, circular bending rigidity of the fabric decreases, thus the fabrics
become softer.
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MAUT YÖNTEMİ İLE ‘AYANCIK KETENİ’NİN ŞAP
MORDANINA GÖRE UYGUN BOYAMA REÇETESİNİN
BELİRLENMESİ
Ferhat GÜNGÖR
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
fgungor@marmara.edu.tr

Özet
Türkiye’nin karakteristik özelliğini koruyan dokumalarından biri de Sinop’un Ayancık ilçesinde dokunan
Ayancık ketenidir. Bu çalışmada Ayancık keteni, Sinop yöresinde de yetişen altınotu, çay ve kekik
bitkileriyle potasyum alüminyum sülfat mordanı kullanılarak boyanmıştır. Boyanan Ayancık Keteni
numunelerinin ışık ve yıkama haslıkları yapılmış, CIE L*a*b renk uzay sistemi kullanılarak hesaplanan
renk farkları ve renk verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Işık ve yıkama haslıkları sonucu elde edilen verilere
MAUT yöntemi uygulanarak bağlayıcı şap mordanına göre en uygun boya bitkisi tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, “Çok nitelikli fayda teorisi” olarak tanımlanan MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) çok
kriteli karar verme yöntemlerinde kullanılarak bir dizi alternatifi sıralamaya ve arasından seçim
yapmaya odaklanır. Şap mordanının testleri problemin ölçütlerini, mordan oranlarına ait seçenekler,
alternatifler olarak belirlenmiştir.
Kriterlerin önem düzeylerini belirleyen ağırlıklandırma için belirsizliğin ölçüsü olarak tanımlanan
Entropi yöntemiyle objektif olarak ağırlıkların nasıl hesaplandığı anlatılmış, eşit ağırlıklandırmaya göre
çözüm sırası oluşturularak sıralamalar karşılaştırılmıştır. Uygulama için sınırlı olan materyal şartlarına
göre Şap mordanının 5 ayrı konsantrasyonu (%3, %5, %10, %15, %20) ve 3 bitki ekstraktı kullanılarak
toplam 15 farklı boyamaya göre testler yapılmış ve Ayancık keteninin boyamasında rengin bağlayıcılığını
sağlayan şap mordanının değişik konsantrasyonlarından uygun olan reçete alternatifi MAUT yöntemine
göre seçilmiştir. Amaç bu yörede boyama yapan üreticilere bilimsel katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: MAUT, Şap, Ayancık Keteni, Entropi yöntemi

Abstract

Woven in Ayancık county of Sinop, Ayancık flax is one of the weavings that protects characteristics of
Turkey. In this study Ayancık flax was dyed using asplenium ceterach, tea and thyme plants grown in
Sinop region. Fastness to washing and light-fastness of the dyed samples were done, and colour
differences and colour efficiencies computed using CIE L*a*b colour space system were compared. By
implementing the MAUT method to the data obtained from fastness to washing and light-fastness results,
the most appropriate dyeing plant by binder alum mordant was determined. MAUT (Multi-Attribute
Utility Theory) -one of the multi-criteria decision making methods- focuses on ranking a series of
alternatives and choosing among them. Criteria of the problem, choices regarding the rates of mordant,
tests of alum mordant were specified as alternatives. For weighting, which determines the importance
levels of criteria, Entropy method was used to describe how weights were computed objectively and
rankings were compared by creating solve order by equal weighting. By using 5 concentrations of the
alum mordant (3%, 5%, 10%, 15%, 20%) and 3 plant extracts, tests were carried out by 15 different
dyeings and the appropriate formula for dyeing Ayancık flax with different concentrations of the alum
mordant, which gives colour bindingness, was chosen using MAUT method. The aim is to make scientific
contribution to manufacturers in this region.

Key words: MAUT, Alum, Ayancık Flax, Entropy method

1. GİRİŞ
Üretim yönetiminin ilgi alanlarından biride, tekstil endüstrisinde ki dokuma alanıdır. Ülkemizin Sinop iline
bağlı, Ayancık ilçesinde de keten dokumacılığı yapılmaktadır. Bölgede yetiştirilen keten bitkisi lifinin elde
ve çıkrıklarda iplik haline getirilmesinden sonra, el tezgâhlarında dokunarak üretildiği bilinmektedir. Yörede
çok eski yıllardan beri keten tarımı yapılmasına rağmen, üretimin ilkel usullerle yapılması, keten tarımının
fazla işgücü gerektirmesi, kaliteli tohum olmayışı, keten lifinin ve diğer ürünlerinin geniş çapta pazarlama
imkânlarının bulunmaması, dokumacılığı olumsuz etkilemiştir. Keten ziraatı ile uğraşan nüfusun bir kısmının
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diğer yörelere göç etmesi ve keten ürünlerinin yöre pazarlarında uygun fiyata satılamaması gibi nedenlerle
yörede keten tarımı ve buna bağlı olarak dokumacılığın zamanla gerilemesine neden olmuştur.
Ayancık Keteni, keten liflerinden çeşitli kalınlıkta ipliklerle dokunmuş bir el dokumasıdır. Dokuyanın
zevkine göre kenarı yollu olanları da vardır. Halk arasında “Bez” olarak ifade edilmektedir. Dokunan kalın
ketene de “Pürsel” denilmektedir [1].
Ayancık ilçesinde yapılan dokumacılıkta hammadde olarak keten ve pamuk iplik kullanılmaktadır. Pamuk
ipliği yöre dışından, keten ipliği ise yöre tarımından sağlanmaktadır. Keten dokumalarında kullanılan keten
iplikler elle büküldüklerinden, fabrikada üretilmiş pamuk ipliğine oranla daha kalın olmaktadır. Yörede
çözgüde ve atkıda keten, çözgüde ve atkıda pamuk (bürümcük) ve çözgüde pamuk, atkıda keten olmak üzere
üç tip dokuma yapılmaktadır. Çözgü ve atkıda keten iplik kullanılan dokumalar, kalın oldukları için genellikle
yaygı materyali olarak, çözgü ve atkıda pamuk iplik kullanılan dokumalar (bürümcük) elbiselik, gömleklik
olarak, çözgüde pamuk atkıda keten iplik kullanılan dokumalar ise çanta, yastık, yelek, örtü gibi çeşitli
kullanım eşyası şeklinde ve ev tekstilinde kullanılmaktadır [2].
Ayancık ilçesi el dokuması "Ayancık Keteni" yanında "Ayancık Göynek Yakaları" ile de ün yapmıştır.
Göynek yakaları, el dokuması olan Ayancık Keteni üzerine işlenmektedir.
Çalışmamızda, Şap mordanının %3, %5, %10, %15, %20 olmak üzere beş ayrı konsantrasyon ve 3 farklı
bitki altınotu, çay ve kekik ekstraktı kullanılarak toplam 15 farklı boyamaya göre testler yapılmış ve Ayancık
keteninin boyamasında en uygun olan reçete alternatifi MAUT yöntemine göre belirlenmiştir.
MAUT “Multi-Attribute Utility Theory” Çok nitelikli fayda teorisi olarak tanımlanan ve üretim yönetiminde
değişik problemlerin çözümünde kullanılan, çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biridir. Bu yazımızda
gerçek deneysel verilerden yararlanarak, MAUT yöntemin sonucuna göre çözüme ulaşmak, gerçek
uygulayıcılara destek vermek adına heyecan verici oldu.
Yöntem, bir dizi alternatifi sıralamaya ve arasından en iyiyi seçmeye yöneliktir. MAUT yöntemi hem
niteliksel hem de niceliksel ölçütler baz alınarak en uygun alternatifi bulmaya yönelik kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntemde öznel veriler hesaplanabilir hale getirilerek en çok fayda sağlayan alternatifin
bulunması amaçlanır. MAUT esasen Çok nitelikli Değer Teorisi (MAVT) olarak da tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada girişten sonra ikinci bölümde çok kriterli karar verme yöntemi olan MAUT yöntemi hakkında
literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde MAUT yöntemine ait formüller ve çözüm aşamasından
bahsedilmiştir ve ölçütlerin ağırlıklarının bulunmasında kullanılan Entropi yöntemi ile hesaplanışı ve ilgili
bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde uygun boyama reçetesi seçimiyle ilgili, Entropi yöntemine göre ölçüt
ağırlıklandırması ile MAUT yöntemine göre uygulama ve aşamaları sunulmaktadır. Daha sonra beşinci
bölümde ise çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve yorumlar paylaşılmıştır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Çok Ölçütlü Karar Verme (kısaca ÇÖKV) (Multiple Criteria Decision Making_MCDM), en kısa tanımıyla;
Çoklu ve birbiriyle çelişen ölçütlerin çözümü ile doğru alternatifi seçmek olarak tanımlanır [3].
Son dönemde kullanılan çok ölçütlü karar verme yöntemi olan fayda teorisi (MAUT) , (Keeney 1974)
tarafından Çarpımsal fayda fonksiyonları isimli yazısında uygulanmaya başlanmıştır [4]. Keeney’den sonra
(Fishburn ve diğ.1992) Çok Kriterli Karar Verme, Çok Özellik Fayda Teorisinin Sonraki on yılı isimli
yazılarında, yönetim bilimi bakımından farklı araştırma konuları ile gelişmeleri heyecan verici
bulmuşlardır[5]. (Bedford ve Cooke 1999)’da [6] MAUT’u uygulamak için yeni bir genel modelin Teori ve
Metodolojisini sunmuştur. (Ananda ve Herath 2005) [7] ve (2008) [8]’de Avustralya’da orman arazisinin
çoklu kullanımını kamu çıkarları açısından, biyolojik, ekolojik ve sosyo-politik sistemlerin oluşturduğu
çoklu riskler bakımından MAUT’u kullanarak değerlendirmiştir. (Canbolat ve diğ.2007)[9] Global bir
üretim tesisine uygun bir ülke bulmak için çok-aşamalı MAUT yöntemi ile bir çözüm yaklaşımı sunmuştur.
(Peacock ve diğ. 2007)’de [10], Bütçeleme ve marjinal analiz programını kullanarak yeni bir çok-ölçütlü
yarar (MAU) yaklaşımı ile sağlık hizmetinin önceliklerini belirlemek için çalışma yapmışlardır. (Wang ve
Zionts 2008) [11] ÇÖKV yöntemlerinden MAUT’a göre akıllıca pazarlıklar konusunda, ilişkileri
matematiksel olarak benzeştirerek (simüle ederek) Bir pazarlıkta, çoklu ölçütlere göre, en iyi alternatif
üzerine çözüm yaklaşımında bulunmuşlardır. (Yang ve diğ.2009) [12] iş güvenliği yönetiminde, melez ve
belirsiz çok ölçütlü karar verme tekniğinin kullanımına ilişkin bir metodoloji önermişler ve konteyner
taşımacılığındaki gecikmeler ile örneklemişlerdir. (Malak ve diğ.2009)[13] birden çok tasarım faktörünü,
matematiksel analizlerle birleştirerek, MAUT yöntemine göre sabit oranlı güç iletiminin, teorik tasarımıyla
nasıl çözüm geliştirildiği gösterilmiştir. (Kailiponi 2010)[14] MAUT kullanarak acil durum yöneticilerinin,
çelişen ve yüksek düzeyde belirsizlik içeren tahliye kararlarını dengelemeye dönük çözüm geliştirmiştir. Bu
model ile acil durumda tahliye politikaları ve olası senaryolarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere bir
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model önerisinde bulunmuşlardır. (Jimenes ve diğ.2013)[15] Sulu ekosistemin radyoaktif kirlenmeye maruz
kalmasında, müdahale stratejilerinin sıralama ve seçimine yönelik öncelikleme çalışması yapmışlardır.
(Velasquez ve Hester 2013)[16], ÇÖKV yöntemlerinin belirli durumlarda nasıl kullanılacağına dair bir
kılavuz hazırladıklarını, yöntemlerin literatür incelemeleriyle, kullanıldıkları yerleri kısa açıklamalarla
sunmuşlardır. Bu çalışmalarında; MAUT yöntemi için bir çok hassas giriş verisine ihtiyaç duyulmasını
dezavantaj, birçok belirsizliği dikkate alarak çözüm bulmasını avantaj olarak gördüklerini belirtmişlerdir.
Ekonomi, finans, su ve enerji yönetimi ile tarım alanlarında kullanıldığına vurgu yapılmıştır. (Alp ve
diğ.2015)[17] kurumsal sürdürülebilirlik performansı için kimya sektöründen bir firmanın 5 yıllık verileri ele
alınmış ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlara ait ölçütlerle MAUT yöntemine göre sürdürülebilirliği
değerlendirilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır.
Yeni trend ise iki ayrı çok kriterli karar verme yönteminin birlikte kullanımıdır. (Sadıgh ve diğ.2011)[18] Bir
satın almacının birden çok ürüne ihtiyaç duyduğunda, en uygun tedarikçi sayısı ve satın alma miktarının
optimize edilmesinde lineer program ve MAUT yöntemini birlikte kullanarak çözüm bulmuşlardır. (Freitas
ve diğ.2013) [19] kalite ölçütlerine göre tedarikçileri AHP ve MAUT yöntemine göre değerlendirmiş her iki
çözümde aynı tedarikçinin seçilmesi nedeniyle sonuçları tutarlı bulmuşlardır. (Pachauri ve diğ.2014) [20]
literatürdeki verilerden yararlanarak, arıza tespit oranı sabiti için genetik algoritma ve MAUT yöntemlerinin
her ikisi birlikte kullanılarak çözüm aranmıştır. (Türkoğlu ve Uygun 2014) [21] havaalanı yeri için seçim
yöntemi olarak VIKOR ve MAUT yöntemlerini ayrı ayrı kullanarak aynı yeri çözüm olarak bulmaları
sonucunda, doğruluğuna emin olmuşlardır.
Ayancık keteni ve yörede yetişen altınotu, çay ve kekik bitkileriyle şap mordanı kullanılarak boyamaya ait
literatürde bilimsel bir çalışma yapılmadığı görülmüştür.

3. MATERYAL ve YÖNTEM
3.1. Materyal
Bu araştırmada % 100 keten lifiyle, bezayağı örgüsünde dokunan Ayancık Keteni kullanıldı. Kumaş ağırlığı
220 g/m2, atkı sıklığı 12,8 tel/cm ve çözgü sıklığı 13 tel/cm.dir. İplik Numarası ise 18/1 Nm’dir. Mordan
olarak potasyum alüminyum sülfat, doğal boya olarak da altınotu, çay ve kekik ekstraktları kullanılmıştır.

3.2. Yöntem
Keten kumaş % 3 Sodyum Hidroksit, % 1 Sodyum Karbonat, 2 g/L ıslatıcı ile 98oC ve 1/50 flotte oranında
hazırlanan banyoda ön işlem gördü ve kurutuldu.
Potasyum Alüminyum Sülfat mordanı malzeme ağırlığına göre %3, %5, %10, %15, %20 konsantrasyonda
hazırlandı. Flotte oranı 1/100 olan flottede 1 saat kaynama sıcaklığında işleme tabi tutuldu ve 24 saat bu
banyoda bekletildikten sonra kurutuldu.
479 g altınotu 4375 mL, 1000 g çay 12550 mL ve 740 g kekik 9000 mL destile suda 1’er saat ayrı ayrı
kaynatıldıktan sonra süzüldü ve soğutuldu. 1 g numune için ekstraktlardan 1 g bitkiye denk gelen mL, oran
orantı yöntemi ile hesaplanmıştır.
Mordanlanan numuneler 1/100 Flotte oranı ve 1g numune için; altınotu boyamalarında 9,13 mL, çay
boyamalarında 12,55 mL ve kekik boyamalarında 12,16 mL çekilen boya ekstraktı ile 100 oC’de 60 dakika
süre ile kaynatılarak boyandı. Boyamaya 30°C’de başlandı. 20 dakikada flotte kaynama sıcaklığına
yükseltildi. 24 saat bu banyoda bekletildikten sonra kurutuldu.
Boyanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans spektrofotometresi ile
Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIE L*a*b sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri
10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır [22]. CIELab sistemine göre renk değerlerinin
hesaplanmasında Eşitlik 1 kullanılmıştır.
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

(1)

Yukarıdaki formüldeki L*; açıklık-koyuluk, a*; kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir.
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

680

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

K/S Değerleri: Boyanmış örneklerin renkleri Kubelka-Munk eşitliği (Eşitlik 2) kullanılarak hesaplanan renk
kuvveti (K/S) ile değerlendirilmiştir. Burada R; maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda lifin reflektans
değeri, K; absorbsiyon katsayısı, S; scattering katsayısıdır [22].
K/S = (1-R)2/2R

(2)

Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06 [23] standardına göre yıkama haslığı test makinesinde
(Gyrowash Washer Tester) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme hem reflektans spektrofotometresi ile ISO
A05 [24] standardına göre yapılmıştır. Işık haslıkları ise TS 1008 EN ISO 105-B02 standardına göre [25] ışık
haslığı test cihazında (Solarbox 1500E) uygulanmış ve teste tabi tutulmamış örnek ile test örnekleri
arasındaki toplam renk farklılığı (ΔE*) spektrofotometrede değerlendirilmiştir.

3.3. MAUT Yöntemi çözüm aşamaları
Üretim Yönetiminde kullanımı her geçen gün artan, MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) yönteminin
temel amacı; her karar verilecek problemde, uygun alternatifler seti üzerinden tanımlı gerçek değerli bir U
fayda fonksiyonu vardır ve karar verici bunun uygun olan en büyüğünü seçer [17]. MAUT yöntemi
uygulanırken aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
Adım 1: Karar problemine konu olan alternatifler seti (an) ve alternatiflerin seçilmesinde yardımcı olacak
nitelikler/ölçütler (x m) belirlenmelidir.
Adım 2: Ölçütlerin doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve önceliklerin belirlendiği ağırlık
değerlerinin (wi) ataması veya hesaplaması yapılır. Tüm wi değerlerinin toplamı 1’e eşit olmalıdır Eşitlik (3).
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1

(3)

Adım 3: Ölçütlere ait veri değerleri girilir veya değerlerinin hesaplanması yapılır. Bu hesaplamada nicel
ölçütler için deney sonuçlarından elde edilen nicel değerler olurken, nitel ölçütler için belirlenmiş değer
atamaları yapılır. (x m)
Adım 4: Hesaplanan değerler karar matrisine yerleştirilerek normalize etme işlemine geçilir. Normalizasyon
işleminde öncelikle her ölçüt için en iyi ve en kötü değerler belirlenerek en iyi değere 1, en kötü değere 0
değeri atanır ve diğer değerlerin bu aralıkta olmak üzere hesaplanması için aşağıdaki Eşitlik (4) kullanılır:
[3].
𝑋−𝑋 −

𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) = 𝑋 + −𝑋𝑖 −
𝑖

(4)

𝑖

Bu eşitlikte kullanılan terimler aşağıda gösterilmiştir;
𝑋𝑖+ Ölçütler için en iyi değer
𝑋𝑖− Ölçütler için en kötü değer
X
Hesaplanan satırdaki mevcut fayda değeri
Adım 5: Normalizasyon işleminin hemen ardından fayda değerlerinin belirlenmesi işlemine geçilir. Yarar
fonksiyonu eşitliği (5) aşağıdaki gibidir: [3].
𝑈(𝑋) = ∑𝑚
𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) ∗ 𝑤𝑖
U(X)
ui(xi)
wi

(5)

Alternatifin fayda değeri
Her ölçüt ve her alternatif için normalize fayda değerleri
Ağırlık değerleri

3.4. Entropi Yöntemi ile Ölçütlerin Ağırlık Değerlerinin Hesaplanması
Karar matrisinin değerleri verildiğinde, ölçüt ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan yöntemlerden biri
Entropi yöntemidir. Termodinamiğin 2. Yasası olarak bilinen Entropi, bir sistemdeki tesadüfilik ve
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düzensizlik olarak da tanımlanır ve bu kavram üzerine kurgulanan yöntemde, ölçütün önemine ait bilgiyi,
bünyesinde barındırdığı düşünülür. Entropi yönteminin temel düşüncesi bu bilginin veriler arasındaki
kümelenme değerinden geldiğidir.
Buna göre, ölçütlerin nesnel ağırlıkları, alternatiflerin her ölçütüne göre değeri ne kadar uzak veya farklı
olduğu yani "karşıtlık yoğunluğu" tarafından belirlenir. Bu karşıtlık ne kadar fazla (yoğun) ise ilgili ölçüt
tarafından kapsanan ve iletilen bilgi de o kadar fazla olur. Ya da tersi yani az olur. Örneğin eğer bir ölçüt için
tüm alternatifler çok benzer çıktılara sahipse ilgili ölçütün kararının verilmesinde fazla bir fonksiyonunun
olmayacağı varsayılır. Hatta tüm çıktıların eşit olduğu bir ölçüt karar verme durumundan tamamen
çıkarılabilir [3].
(Shannon 1948) [26] entropi kavramını olasılık teorisi açısından; sürekli dağılımın entropisini formüle
ederek, bilginin içerisindeki belirsizliğin ölçülmesi olarak tanımlamıştır. (Shannon’un 1948) önerdiği bu
kavram ile daha sonra çeşitli yazarlarca geliştirilmiştir. (Çakır ve Perçin 2013)[27] AB ülkelerinde, Ar-Ge
organizasyonlarının performans ölçümünde bütünleşik Entropi Ağırlık-TOPSIS yönteminin nasıl birlikte
kullanılabileceğini açıklamışlardır. (Wang ve Lee 2009) [28] tarafından Bulanık TOPSIS ile objektif ve
sübjektif ağırlıkları hesaplama yöntemi olarak geliştirilmiştir.
Bu yöntemin aşamalarını ve eşitliklerini söyle özetleyebiliriz: [3]
Adım 1: Karar matrisinin normalizasyonu Eşitlik (6) ile hesaplanır:
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

(6)

∑𝑗1 𝑥𝑖𝑗

i alternatif için indis
j ölçüt için indis
𝑟𝑖𝑗 normalize edilmiş değerler
𝑥𝑖𝑗 i.nci alternatif, j.nci ölçüt için verilen fayda değerleri
Adım 2: Her bir ölçüt için entropi değerinin hesaplanması Eşitlik (7):
𝑒𝑗 = −𝑘 ∑𝑚
𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 ln(𝑟𝑖𝑗 )

(7)

Burada;
𝑘 = (ln(𝑛))−1
k
entropi katsayısı
𝑟𝑖𝑗
normalize edilmiş değerler
𝑒𝑗
entropi değeri
Adım 3: Her bir ölçütün ağırlık değerinin hesaplanması Eşitlik (8);
1−𝑒

𝑗
𝑤𝑗 = ∑𝑚(1−𝑒

(8)

∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1

(3)

1

𝑗)

𝑤𝑗 Ağırlık değerleri
𝑒𝑗 Entropi değerleri

4. UYGULAMA
4.1. MAUT Yöntemi Uygulaması
Adım 1: Karar problemine konu olan alternatifler (a n) ve alternatiflerin seçilmesinde yardımcı olacak
nitelikler/ölçütler (x m) bu çalışmamızda testler için ölçütler standartlardan yararlanarak belirlenmiş,
alternatifler ise Sinop yöresinde de yetişen altın otu, çay ve kekik bitkileriyle mordan olarak sadece şap
kullanılmıştır. Mordanın ise 5 farklı konsantrasyonu (%3, %5, %10, %15, %20) kullanılarak boyanmıştır.
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Böylece 3 boya x 5 mordan konsantrasyonu ile toplam 15 farklı alternatif için satır oluşturulurken, 9 farklı
ölçüt sütunu kullanılarak reçete için matris kurgulanıp, başlangıç ve çözüm için matris oluşturulmuştur.
Boya bitkisi ve mordan konsantrasyonuna ait alternatifler aşağıda verilmiştir:
KOD
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

Mordan Miktarı
%3
%5
%10
%15
%20
%3
%5
%10
%15
%20
%3
%5
%10
%15
%20

Bitki
Altınotu
Altınotu
Altınotu
Altınotu
Altınotu
Çay
Çay
Çay
Çay
Çay
Kekik
Kekik
Kekik
Kekik
Kekik

Altınotu, Çay ve kekik ekstraktı ile boyanmış numunelerin toplam renk farklılıları (ΔE*), K/S değerleri ve
spektrofotometre ile değerlendirilmiş yıkama (renk değişimi ve lekeleme) ile ışık haslıkları bilgilerine ait
kullanılan 9 ölçüt aşağıda verilmiştir.
ΔE Y: (A)
ΔE 1: (B)
ΔE 2: (C)
ΔE 3: (D)
ΔE 4: (E)
ΔE 5: (F)
ΔE 6: (G)
ΔE I: (H)
K/S: (I)

Yıkama Haslığı (Renk Değişimi)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Yün
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliakrilonitril
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliester
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliamid
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Pamuk
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Asetat
Işık Haslığı
Renk Verimi (Kubelka-Munk)(Absorbsiyon katsayıları / Saçınım katsayıları)

Adım 2: Ölçütlerin doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve önceliklerin belirlendiği ağırlık
değerlerinin (wi) ataması yapılır. Tüm wi değerlerinin toplamı 1’e eşit olmalıdır. Bu aşamada ölçütlerin
ağırlıklarını bir birine eşit kabul ederek, (1/9=0,111) Tablo 1’de verilen değerler üzerinden işlemlerimizi
yapıyoruz.
Tablo 1:Ölçütlerin eşit ağırlıklandırılması

Ağırlık
wi

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 =1

Adım 3: Ölçütlerin değerlerinin hesaplanması yapılır. Bu hesaplamada nicel ölçütler için deney
sonuçlarından elde edilen ve cihazdan okunan nicel değerler kullanılarak, matristeki satır, sütun
karşılıklarındaki hücre yerlerine değerleri yazılır. (xm) Ölçütlerin en iyi ve en kötü değerlerine ait veri seti,
ölçütlerin altına belirlenerek satır şeklinde yazılır.
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Tablo 2: Deney sonuçlarının veri girişi olarak kullanılması
DENEY
KODU

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Ma x

Şa p

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

1-A

3%

7,17

1,465

1,108

0,681

0,933

1,399

4,251

10,878

3,86

1-B

5%

7,987

1,191

1,209

0,628

0,822

1,644

3,779

10,721

4,16

1-C

10%

12,109

0,971

1,581

0,926

0,965

1,348

4,557

15,735

7,61

1-D

15%

14,131

2,302

1,146

0,555

0,754

1,322

3,622

18,207

6,79

1-E

20%

14,52

3,9

1,202

0,639

0,594

1,092

3,336

13,021

6,02

2-A

3%

5,493

2,611

1,903

2,444

2,102

2,234

4,028

7,262

2,39

2-B

5%

8,645

2,944

2,032

2,542

2,057

1,907

4,458

5,941

3,25

2-C

10%

9,516

3,445

2,109

2,729

2,355

1,874

4,248

11,666

3,53

2-D

15%

5,993

3,291

2,218

2,793

2,645

2,23

4,454

9,915

3,24

2-E

20%

9,989

3,494

2,164

2,645

2,411

2,334

4,775

8,481

4,36

3-A

3%

5,776

2,872

1,93

2,722

2,373

3,052

3,893

7,59

9,66

3-B

5%

2,583

2,444

1,878

2,638

2,434

3,159

3,785

2,427

13,53

3-C

10%

11,553

3,044

2,187

2,604

2,427

2,593

4,439

11,374

6,47

3-D

15%

7,198

2,668

2,292

2,912

2,776

2,582

4,846

15,903

9,24

3-E

20%

4,751

2,291

1,97

2,428

2,27

2,388

4,218

8,737

6,3

𝑥
𝑥

14,52

3,9

2,292

2,912

2,776

3,159

4,846

18,207

2,39

2,583

0,971

1,108

0,555

0,594

1,092

3,336

2,427

13,53

Adım 4: Hesaplanan değerler karar matrisine yerleştirilerek normalize etme işlemine geçilir. Normalizasyon
işleminde öncelikle her ölçüt için en iyi ve en kötü değerler belirlenerek en iyi değere 1, en kötü değere 0
değeri atanır ve diğer değerlerin bu aralıkta olmak üzere hesaplanması için aşağıdaki Tablo 3 oluşturulur:
Tablo 3:Normalize edilmiş değerler tablosu
C
D
E
F

A

B

G

H

I

ui(xi)

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

1-A

0,616
0,547
0,202
0,033
0
0,756
0,492
0,419
0,714
0,380
0,733
1
0,249
0,613
0,818

0,831
0,925
1
0,546
0
0,440
0,326
0,155
0,208
0,139
0,351
0,497
0,292
0,421
0,549

1
0,915
0,601
0,968
0,921
0,329
0,220
0,155
0,062
0,108
0,306
0,350
0,089
0
0,272

0,947
0,969
0,843
1
0,964
0,199
0,157
0,078
0,050
0,113
0,081
0,116
0,131
0
0,205

0,845
0,896
0,830
0,927
1
0,309
0,330
0,193
0,060
0,167
0,185
0,157
0,160
0
0,232

0,851
0,733
0,876
0,889
1
0,448
0,606
0,622
0,449
0,399
0,052
0
0,274
0,279
0,373

0,394
0,707
0,191
0,811
1
0,542
0,257
0,396
0,260
0,047
0,631
0,703
0,270
0
0,416

0,464
0,474
0,157
0
0,329
0,694
0,777
0,415
0,525
0,616
0,673
1
0,433
0,146
0,600

0,132
0,159
0,469
0,395
0,326
0
0,077
0,102
0,076
0,177
0,653
1
0,366
0,615
0,351

1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

NOT: Bu aşamada ölçüt ağırlıklarına wi eşit değer verilerek MAUT yöntemi sıralaması yapılacaktır. Daha
sonra entropi yöntemine göre hesaplanan ağırlık değerleri dikkate alınarak MAUT yöntemine göre sıralama
tekrar yapılarak iki sıralama ilişkisi spearman testine göre karşılaştırılacaktır.
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Tablo 4: Eşit ağırlığa göre Ağırlıklandırılmış normalizasyon değerleri
wi=
wi*ui(xi)
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

0,1111
A

0,1111
B

0,1111
C

0,1111
D

0,1111
E

0,1111
F

0,1111
G

0,1111
H

0,1111 =1
I

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

0,068
0,061
0,022
0,004
0
0,084
0,055
0,047
0,079
0,042
0,081
0,111
0,028
0,068
0,091

0,092
0,103
0,111
0,061
0
0,049
0,036
0,017
0,023
0,015
0,039
0,055
0,032
0,047
0,061

0,111
0,102
0,067
0,108
0,102
0,037
0,024
0,017
0,007
0,012
0,034
0,039
0,010
0
0,030

0,105
0,108
0,094
0,111
0,107
0,022
0,017
0,009
0,006
0,013
0,009
0,013
0,015
0
0,023

0,094
0,100
0,092
0,103
0,111
0,034
0,037
0,021
0,007
0,019
0,021
0,017
0,018
0
0,026

0,095
0,081
0,097
0,099
0,111
0,050
0,067
0,069
0,050
0,044
0,006
0
0,030
0,031
0,041

0,044
0,079
0,021
0,090
0,111
0,060
0,029
0,044
0,029
0,005
0,070
0,078
0,030
0
0,046

0,052
0,053
0,017
0
0,037
0,077
0,086
0,046
0,058
0,068
0,075
0,111
0,048
0,016
0,067

0,015
0,018
0,052
0,044
0,036
0
0,009
0,011
0,008
0,020
0,073
0,111
0,041
0,068
0,039

Bu aşamaya kadar yapılan hesaplama sonuçlarına göre karar aşamasına gelinmiş olur. Ağırlıkların eşit
alınması durumunda (1/9=0,11) en iyi boyama reçetesi için önerimiz; Altın otu bitkisiyle %5 şap
konsantrasyonunda yapılan 1-B kodlu boyamadır. Altınotu ile yapılan boyamada en iyi ilk beş bu grupta
olduğu görülmektedir. Sonuçlar aşağıda tablo 5’te verilmiştir.

2

3%

1-A

1

5%

1-B

5
3
4
8
10
11
12
14
9
6
13
15
7

10%

1-C

15%

1-D

20%

1-E

3%

2-A

5%

2-B

10%

2-C

15%

2-D

20%

2-E

3%

3-A

5%

3-B

10%

3-C

15%

3-D

20%

3-E

Altınotu

0,675575
0,702696
0,574203
0,61856
0,615496
0,412792
0,360202
0,281582
0,267345
0,238466
0,406982
0,535822
0,251415
0,230452
0,424103

Çay

DENEY
KODU

Kekik

ŞAP
oranı

MAUT
En iyi
Toplamı Sıralama

BİTKİ

Tablo 5: En iyi boyamanın belirlenmesi

4.2. Entropi Yöntemine göre Ağırlık hesaplama uygulaması
Entropi yönteminin hesaplama aşamaları;
Adım 1: Karar matrisinin normalizasyonu Eşitlik (4) ile rij değerleri hesaplanır (Tablo 6)
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A

Tablo 6: Entropi yöntemi için normalizasyon matrisi rij
B
C
D
E
F

rij

ΔE Y

ΔE 1

1-A

0,056
0,063
0,095
0,111
0,114
0,043
0,068
0,075
0,047
0,078
0,045
0,020
0,091
0,056
0,037
1,000
-0,369

0,038
0,031
0,025
0,059
0,100
0,067
0,076
0,088
0,085
0,090
0,074
0,063
0,078
0,069
0,059
1,000

1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

k=

G

H

I

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

0,023
0,021
0,031
0,019
0,021
0,082
0,085
0,091
0,093
0,089
0,091
0,088
0,087
0,097
0,081
1,000

0,033
0,029
0,035
0,027
0,021
0,075
0,074
0,084
0,095
0,086
0,085
0,087
0,087
0,099
0,081
1,000

0,045
0,053
0,043
0,042
0,035
0,072
0,061
0,060
0,072
0,075
0,098
0,101
0,083
0,083
0,077
1,000

0,068
0,060
0,073
0,058
0,053
0,064
0,071
0,068
0,071
0,076
0,062
0,060
0,071
0,077
0,067
1,000

0,069
0,068
0,100
0,115
0,082
0,046
0,038
0,074
0,063
0,054
0,048
0,015
0,072
0,101
0,055
1,000

0,043
0,046
0,084
0,075
0,067
0,026
0,036
0,039
0,036
0,048
0,107
0,150
0,072
0,102
0,070
1,000

ΔE 2

0,041
0,045
0,059
0,043
0,045
0,071
0,075
0,078
0,082
0,080
0,072
0,070
0,081
0,085
0,073
1,000
m= 15

Adım 2: Her bir ölçüt için entropi ej değerinin hesaplanması Eşitlik (5) ile ve Tablo 7’nin oluşturulması.

Tablo 7: Hesaplanmış ej ve wi değerleri
ej
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

Σ=
ej=
wi=

A

B

C

D

E

F

G

H

-0,162
-0,174
-0,224
-0,244
-0,248
-0,136
-0,183
-0,194
-0,144
-0,200
-0,140
-0,079
-0,218
-0,162
-0,123
-2,628
0,970
0,12749

-0,123
-0,107
-0,092
-0,167
-0,230
-0,181
-0,195
-0,215
-0,209
-0,216
-0,192
-0,174
-0,199
-0,184
-0,167
-2,652
0,979
0,08930

-0,131
-0,139
-0,166
-0,134
-0,139
-0,187
-0,195
-0,199
-0,206
-0,203
-0,189
-0,186
-0,204
-0,210
-0,191
-2,680
0,990
0,04506

-0,086
-0,081
-0,108
-0,074
-0,082
-0,205
-0,210
-0,219
-0,222
-0,215
-0,218
-0,214
-0,213
-0,227
-0,204
-2,576
0,951
0,20937

-0,114
-0,104
-0,116
-0,098
-0,082
-0,195
-0,192
-0,209
-0,223
-0,212
-0,210
-0,213
-0,212
-0,230
-0,204
-2,612
0,964
0,15324

-0,139
-0,155
-0,136
-0,134
-0,117
-0,189
-0,171
-0,169
-0,189
-0,194
-0,228
-0,232
-0,207
-0,206
-0,197
-2,664
0,984
0,07062

-0,182
-0,169
-0,191
-0,165
-0,156
-0,176
-0,188
-0,182
-0,188
-0,196
-0,173
-0,169
-0,187
-0,198
-0,182
-2,703
0,998
0,00803

-0,184
-0,183
-0,230
-0,249
-0,206
-0,142
-0,123
-0,193
-0,174
-0,157
-0,146
-0,064
-0,190
-0,231
-0,160
-2,631
0,972
0,12186

I

-0,135
-0,142
-0,208
-0,194
-0,180
-0,096
-0,120
-0,127
-0,119
-0,146
-0,239
-0,284
-0,189
-0,233
-0,186
-2,598
0,959
8,767
0,17504 =1

Entropi yöntemine göre hesaplanan ölçüt ağırlıkları wi değerleri dikkate alınarak MAUT yöntemi tekrar
çözülerek en iyi sıralama yapılıp, ilk sıralama ile karşılaştırılır. Sıralamada altınotu yine en iyi ilk beşi
oluşturdu ancak sıralamalarda küçükte olsa farklılık bulunmaktadır.

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

686

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

0,676
0,703
0,574
0,619
0,615
0,413
0,360
0,282
0,267
0,238
0,407
0,536
0,251
0,230
0,424

2
1
5
3
4
8
10
11
12
14
9
6
13
15
7

3%
5%
10%
15%
20%
3%
5%
10%
15%
20%
3%
5%
10%
15%
20%

DENEY
KODU
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

Altınotu

0,668
0,677
0,610
0,586
0,572
0,360
0,338
0,236
0,243
0,250
0,389
0,539
0,252
0,261
0,408

ŞAP
oranı

Çay

ENTROPİ MAUT
MAUT
+MAUT Toplamı Sıralama

Kekik

ENT+MAU
sıralama
2
1
3
4
5
9
10
15
14
13
8
6
12
11
7

BİTKİ

Tablo 8: İki farklı çözümün sonuçları ve sıralaması

4.3. Spearman sıra ilişkisi testi
Spearman testi ise, iki farklı veri setinin birbiriyle olan sıralama ilişkisini ölçen bir istatistiksel yöntemdir.
[29]. Spearman'in ρ katsayısı Eşitlik (9) ile hesaplanır. ρ katsayısı değerleri de -1 ile +1 arasında değişir. Uç
değerler (yani ρ=-1 ve ρ=+1 ve yakın değerler) iki farklı sıralama arasında bağlantının ne kadar yakın
olduğunu gösterirler. Eğer ρ<0 ise, sıralamalar arasında negatif değişme, ρ>0 ise sıralamalar arasında pozitif
değişme, ρ=0 ise, sıralamalar arasında hiçbir bağlantının bulunmadığı sonucu çıkartılır. Tablo 9’da sıralama
ve ilişki hesaplanmıştır. % 91,79 oran ile sıralama bir birine pozitif yani aynı yönde benzerdir.
6 ∑ 𝑑2

𝑖
𝜌 = 1 − 𝑛(𝑛2−1)

(9)

Eşitlikte; di :İki farklı veri setinin her bir alternatifin arasındaki sıra farkını verir. n:Veri sayısı yada alternatif
(satır) sayısı;
Tablo 9:Spearman sıra ilişkisi testi hesabına ait tablo
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Ent+Maut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
225 =n2
2
224 =n -1
6 ∑ 𝑑2

Maut

2
1
3
4
5
9
10
15
14
13
8
6
12
11
7

2
1
5
3
4
8
10
11
12
14
9
6
13
15
7
n=15

Fark
0
0
2
-1
-1
-1
0
-4
-2
1
1
0
1
4
0
Σ=
6Σdi2 =

Karesi
0
0
4
1
1
1
0
16
4
1
1
0
1
16
0
46
276

6∗46

𝑖
𝜌 = 1 − 𝑛(𝑛2−1)
= 1 − 15(224) = 0,917857

5. YORUM ve SONUÇ
Çalışmamızda, Altınotu, Çay ve Kekik bitkileri kullanılarak, sadece şap mordanı ile farklı
konsantrasyonlarda hangi boyamanın daha iyi sonuç verdiğini laboratuvardaki testlerle ve MAUT yöntemini
kullanarak, 9 ölçütlü ve 3 farklı boyar madde ile 15 alternatif doğal boyamayı Ayancık keteni üzerinde
deneyerek sonuçlarını karşılaştırdık. Bilindiği gibi doğal boyamacılıkta renk tonuna çok sayıda faktör etki
etmektedir. Bu faktörler sabit tutulduğunda ya da doğru reçete kullanıldığında farklı zamanlarda ama aynı
şartlarda yapılan boyamalarda aynı renk tonu her zaman yakalanabilir. Boyamanın tekrarlanabilirliği ve aynı
renk kalitesi böylelikle korunmuş olur.
Doğal Boyamada Renk tonunu etkileyebilecek faktörler şunlardır. [30].
1. Mordanlama ve boyamada kullanılan suyun setliği ve içeriği.
2. Kullanılan mordan maddelerinin miktarı.
3. Kullanılan farklı mordan ve mordan karışımları.
4. Mordanlandıktan sonra kumaşın bekleme süresi.
5. Mordanlama ve boyama banyo oranları.
6. Mordanlama ve boyama esnasında sıcaklık ve süre.
7. Kullanılan ipliğin içeriği, iplik numarası, büküm sıklığı, büküm şekli ve büküm yönü vb.
8. Kullanılan bitki veya böceğin miktarı, toplandığı bölge, kullanılan kısmı ve tanecik büyüklüğü.
Bu faktörler dikkate alındığında yaptığımız çalışma ile en iyi boyama reçetesi Tablo 10’da verilmiştir.
Ayancık keteni doğal boyamacılığı yapan ya da yapmak isteyen üreticileri destekler ve yol gösterir bir
çalışmayı böylece sunmuş olduk.
Tablo 10: Önerilen Boyama reçetesi
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Boyama

Mordanlama

BOYAMA REÇETESİ
Mordan Cinsi
Mordan (%)
Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)
Bekleme
Boya Cinsi
Boya Bitkisi (%)
Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)
Renk
Bekleme

ŞAP
5
100
60
24 saat
Altınotu
100
100
60
Açık Kahve
24 saat

Üretim süreçlerinin, gerek miktar gerekse zaman bakımından doğru oluşturulması önemlidir. Ürün ya da
üretim yönetimi faktörleri olarak ele alınan; 1.Miktar, 2.Zaman, 3.Kalite ve 4.Maliyet bakımından süreçlerin
iyileştirilmesi, doğal boyamanın ilk defada ve firesiz, doğru yapılarak zaman tasarrufuyla, maliyetinin
düşürülmesi, ilk defada ve her defasında aynı kalitenin tutturulması için doğru reçetenin belirlenmesi, üretim
yöneticileri tarafından aynı kalitenin tekrarlanabilirliği bakımından da önemlidir. Ayrıca denemede
kullanılan ketene ait iplik özelliği her denemede standart olmasına dikkat edilmiştir. Doğal Boyama
denemelerinde kullanılan su ise, şehir şebeke suyudur. Başlıca özellikleri: Renksiz, pH 7,5±0,2, Sertlik sıfır,
özellikle demir ve mangan metal iyonları ile indirgeyen ve okside eden yabancı madde suda
bulunmamaktadır. Suyun özelliği her denemede sabit olarak değerlendirilmiştir. Boyamacılar bu bilgileri
dikkate alarak süreçleri uygularsa, üreticilere bu konuda destek verdiğimizi söyleyebiliriz.

TEŞEKKÜR: Bu çalışmanın hesaplamalarına katkı olması bakımından, Anadolu’da yöresel bezler
konusunda alansal araştırma yapan, kendi laboratuvar araştırmalarından elde ettiği bulguları bu yöntemin
uygulanmasında kullanımına veri olarak sunan ve sonuçları inceleyen M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil
Eğitimi Bölümü Arş. Grv. Meral Akkaya’ya teşekkür ediyorum.
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1

Özet

Karabük’ün Eflani İlçesi’nde eskiden yoğun şekilde dokunan ve gittikçe azalan, “Eflani bezi” olarak
isimlendirilen, günümüzde sadece yöresel ifadeleri ile peştamal ve çember dokumalar üretilmektedir.
Çember ise yörede başörtüsü olarak kullanılan, pamuklu, ince bir dokumadır.
Bu çalışmada, yörede ham renkte dokunan ve renklendirilmeden kullanılan Eflani bezi, yine yörede
yetişen safran bitkisi ekstraktı ile renklendirilmiştir. Yapılan boyamalarda sitrik asit mordanının %2, %4,
%6, %8 ve %10 konsantrasyonları kullanılmıştır. %100 pamuk lifinden dokunan Eflani Bezi numuneleri
için çeşitli testlerden elde edilen verilere MULTI-MOORA Yöntemi uygulanmıştır. MOORA (Multi
Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) “oran analizine dayalı çok amaçlı en iyileme”
yöntemi, oransal analize göre bir karar verme tekniğidir. MOORA yöntemi iki veya daha çok ölçütü,
belirli kısıtlar altında eş zamanlı olarak en iyileme sürecidir. Çok ölçütlü karar verme yöntemi olan
MOORA, hesaplama kolaylığı nedeniyle yaygın kullanılmaya başlayan bir yöntem olup literatürde
MOORA-Oran Metodu, MOORA-Referans Noktası Yaklaşımı, MOORA-Önem Katsayısı, MOORA-Tam
Çarpım Formu ve MULTI-MOORA adında farklı çözümleri görülmektedir.
Bu deneysel çalışmada, Eflani Bezi’nin safran bitkisiyle boyanmasında kullanılan sitrik asit mordanın en
uygun konsantrasyonu MULTI-MOORA yöntemine göre aşama aşama hesaplanarak sonuçlar ve
sıralamalar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Amaç, üreticilere doğal boyama ve bağlayıcı olarak
doğru oranda sitrik asit mordanı için kullanıcılarına yol göstermektir.
Anahtar Kelimeler: MULTI-MOORA Yöntemi, Eflani Bezi, Safran, Sitrik Asit.

Abstract
In Eflani district of Karabuk city loincloth and loop weavings are manufactured today, but Eflani cloth
was intensively woven previously. Loop is thin, cotton weaving used as headgear in the region.
In this study, Eflani cloth, which is used with its natural colour without dyeing in the region, was
coloured using saffran plant extract which is grown in the region. 2%, 4%, 6%, 8%, and 10%
concentrations of citric acid mordant were used in the dyeings. MOORA Method was implemented to the
data obtained from various tests done on Eflani Cloth samples woven from 100% cotton fibre.
MOORA (Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) is a decision making technique
based on ratio analysis. MOORA Method is the process of best optimisation of two or more criteria
concurrently under certain restrictions. MOORA is a widely used method for its easiness of calculation,
and various solutions such as MOORA-Ratio Method, MOORA-Reference Point Approach, MOORASignificance Co-efficient, MOORA-Full Multiplicative Form, and MULTI-MOORA can be found in the
literature.
In this experimental study the most appropriate concentration of citric acid mordant used for dyeing
Eflani Cloth with saffran plant was calculated in accordance with MULTI-MOORE method step by step
and results and rankings were given comparatively.
The aim is to lead the manufacturers to use the correct formula for citric acid mordant as a natural
colorant and binder
Key words: MULTI-MOORA Method, Eflani Cloth, Saffran, Citric Acid.

1. GİRİŞ
Çok Ölçütlü karar verme yöntemlerinden olan Multi-MOORA yöntemi, üretim süreçlerinin değişik
alanlarında kullanılmaktadır. Eflani bezinin boyama süreçlerinde, süreçlerin kontrol altına alınması ve
üreticilerin kaliteli boyama yapabilmeleri için reçeteyi standart hale getirebilmek ve geliştirmek için bu
çalışma, gerçek deneysel verilerden yararlanarak yapılmıştır.
Karabük’ün Eflani İlçesi’nde eskiden yoğun şekilde dokunan, yöresel ifadeleri ile peşkir, dokurcun, bez,
peştamal ve çember gibi dokuma ürün çeşitleri bulunmaktaydı. Günümüzde sadece “peştamal” ve “çember”
dokumaları yapılmaktadır. Çember, eskiden erkeklerin fes üzerine kuşattıkları ve halen yörede bayanların
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başörtüsü olarak kullandıkları pamuklu, ince bir dokumadır. Yazın güneşten korunmak için “labarrak suyu”
(NAOCl) ile ağartılmış beyaz renkli, kış aylarında ise anilin esanslı yeşil, siyah ve sarı toz boya karışımı ile
boyanan koyu nefti yeşil renkli çemberler kullanılmaktadır. Yerel bitkiler ve değişik mordanlarla farklı
renklerde doğal boyamalar da yapılmaktadır. Çember dokumacılığında kullanılan ve Eflani’de “düzen” adı
verilen tezgâhlar yüksek tipte olup iki gücülü ve iki ayaklıdır. Eflani çember dokumalarında uygulanan
dokuma örgüsü, bez ayağıdır [1].
Safran özellikle Budizmin olduğu Çin ve Hindistan’da kumaş boyası olarak kullanılır. Örneğin Hindistan’da
Budist keşişler Buddha Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra safran renkli giysiler giymeye
başlamışlardır Safranın içinde safranal, pikrokrosin, krosin adlı maddeler bulunmaktadır. Safranın yaklaşık
80 kadar türü vardır. Baharat, ilaç ve boya bitkisidir. Türüne göre kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya
boyama özelliğine sahiptir. [2].
19. yüzyılda sentetik boyaların ortaya çıkmasıyla kullanımı azalan doğal boyaların sağlıklı ve dayanıklı
olması nedeniyle yaşatılması gerektiği üzerine uzmanlar öneride bulunmaktadır. Doğal boyamada kullanılan
safran, kekik, soğan kabuğu, ayva yaprağı, ceviz kabuğu, papatya, nar kabuğu gibi bitkiler, rutubetin, nemin
ve gün ışığının olmadığı yerlerde saklanırsa yıllar sonra bile işlevlerini kaybetmezler. Ancak bitkilerin taze
olması önemli, çünkü mevsiminde taze olarak toplanmış bitki daha iyi bir renk verir. Kaynatılan suya atılan
doğal boya ham maddesi ile iplik ya da kumaş sürekli karıştırılır. Çünkü boyanın ipliğin ya da kumaşın
tamamına eşit işlemesi için karıştırma işlemi sürekli yapılmalıdır. İplik ya da kumaş ne kadar fazla suyun
içinde kalır ise renk o kadar koyulaşır [3].
Bu çalışmada, pamuktan dokunan Eflani bezinin, safran bitkisi ekstratı ile yapılan renklendirmesinde mordan
olarak kullanılan sitrik asidin %2, %4, %6, %8 ve %10 konsantrasyonundaki elde edilen boyama verileri ile
mordansız boyama referans alınarak elde edilen ΔE farkları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1; Eflani Bezi’nin sitrik asit mordanı ve Safran ekstratı ile boyama verileri
Referans

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Maks

Sitrik Asit

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

2%

6,393

1,592

0,776

0,297

0,699

1,998

3,87

15,021

0,51

4%

5,332

1,685

0,903

0,235

0,423

1,545

3,709

14,487

0,46

6%

6,137

1,124

0,761

0,322

0,549

1,817

3,263

15,831

0,55

8%

10,495

1,392

0,678

0,215

0,448

3,755

3,26

18,19

0,47

10%

7,793

1,763

0,656

0,315

0,398

3,981

3,824

16,215

0,45

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
MULTI-MOORA yöntemi konusunda, son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, (Aksoy vd.2015) [4]
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait sekiz işletmenin AHP Temelli Multi-Moora ve Copras yöntemleri ile
toplam satış, faaliyet kȃrı, vb. performans ölçütlerine göre değerlendirmeleri yapılmıştır. (Hafezalkotob &
Hafezalkotob 2015)[5] Multi-Moora yönteminde ölçütlere kendi verdikleri ağırlık ve entropi ağırlığı ile
karşılaştırarak Malzeme seçimi için öneride bulunmuştur. (Özçelik, vd.2014) [6]. Özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi seçiminde Multi-Moora ve bulanık AHS ölçüt ağırlıklandırmasını kullanmıştır.
(Stankevičienė, ve Rosov 2013) [7] Avrupa Birliği ülkelerinin makroekonomik verilerinden yararlanarak,
Kamu borç risk yönetimini Multi-Moora yöntemine göre değerlendirmiştir. (Stanujkic vd.2014) [8]
Sırbistan’da potansiyel turistik hotelleri web sitelerindeki bilgilere göre Multi-Moora yöntemine göre en
iyilerini sıralamışlardır. (Bekar 2014) [9] Performans sıralaması sağlayan Multi-Moora yöntemini de
kullanarak, bir dönemin Türk Bankacılık sektörünün etkinliğini incelemiştir. Farklı alanlarda kullanımı
bulunan bu MULTİ-MOORA yöntemin herhangi bir kumaş boyası reçetesiyle ilgili bir çalışmaya literatürde
rastlanılmamıştır.
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3.MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Kullanılan Deney Materyali ve Ölçütler
Safran ekstraktı ile sitrik asit mordanının 5 farklı konsantrasyonlarında boyanmış %100 pamuklu olan Eflani
bezi numunelerin toplam renk farklılıkları (ΔE*), K/S değerleri ve spektrofotometre ile değerlendirilmiş
yıkama (renk değişimi ve lekeleme) ile ışık haslıkları bilgilerine ait kullanılan 9 ölçüte göre değerlendirilmiş
ve ölçütlerin neler olduğu aşağıda verilmiştir.
ΔE Y: (A)
Yıkama Haslığı (Renk Değişimi)
ΔE 1: (B)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Yün
ΔE 2: (C)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliakrilonitril
ΔE 3: (D)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliester
ΔE 4: (E)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliamid
ΔE 5: (F)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Pamuk
ΔE 6: (G)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Asetat
ΔE I: (H)
Işık Haslığı
K/S: (I)
Renk Verimi (Kubelka-Munk)(Absorbsiyon katsayıları / Saçınım katsayıları)
Buradaki deneyleri;
Renk Ölçümleri: Boyanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans
spektrofotometresi ile Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIELab sistemine göre
gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri 10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır.
Yıkama Haslıkları: Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06 [10] standardına göre yıkama haslığı
test makinesinde (Gyrowash Washer Tester) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme hem reflektans
spektrofotometresi ile ISO A05 [11] standardına göre yapılmıştır.
Işık haslıkları ise: TS 1008 EN ISO 105-B02 standardına göre [12] ışık haslığı test cihazında (Solarbox
1500E) uygulanmış ve teste tabi tutulmamış örnek ile test örnekleri arasındaki toplam renk farklılığı (ΔE*)
spektrofotometrede değerlendirilmiştir.

3.2. MULTI-MOORA Yöntemi Ve Uygulama
Çalışmamızda, üretimin birçok süreçlerine uygulanan ve ÇÖKV yöntemlerinden birisi olan MULTIMOORA metodu kullanılmıştır. Literatürde yer alan çok ölçütlü karar verme yöntemlerine bakıldığında
benzer problemlere birçok farklı yöntemler kullanılarak çözüm üretildiği bilinmektedir. Yapılan çalışmada
MULTI-MOORA yönteminin seçilme nedeni (Chakraborty 2011) [13] yaptığı çalışmada MOORA
yönteminin, bazı popüler ÇÖKV yöntemlerinin karşılaştırılması sonucu diğer yöntemlere göre Hesaplama
zamanının çok kısa olduğunu, zorluk seviyesinde çok basit olduğu, Matematiksel hesaplamanın minimum
seviyede ve Kararlılıkta iyi olduğunu yazısında belirtmiştir. Bizim de yazısında karşılaştırdığı MOORA,
AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, yöntemleri arasından bu yöntemi tercih etmemizde
etkili olmuştur.
MOORA metodu; ilk olarak Karel. W., Brauers. M. ve Zavadskas. E.K., tarafından bir bütün olarak 2006
yılında ‘Control and Cybernetics’ adlı çalışmaları ile tanıtılmıştır [14].
Literatürde çeşitli MOORA yöntemleri bulunmaktadır [15] .
1)
2)
3)
4)
5)

MOORA-Oran Metodu
MOORA-Referans Değer (Nokta) Yaklaşımı
MOORA-Önem Ağırlığı (Katsayısı)
MOORA-Tam Çarpım Yaklaşımı (Şekli)
MULTI-MOORA

3.2.1. MOORA-Oran Metodu
Oran metodunda, ölçütler dikkate alınarak alternatiflerin başlangıç verileri normalize edilir. Ölçütler
temelindeki her bir matrise ait satırdaki alternatif, o ölçütle ilgili bütün alternatifleri temsil eden bir payda
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(bölen) ile karşılaştırılır [16]. Payda, her ölçütün, her bir alternatifte aldığı değerlerin kareleri toplamının
karekökünden oluşur. X𝑖𝑗: i ölçütü için j alternatifinin değeri olmak üzere; j = 1, 2, …, m; m alternatiflerin
sayısı; i = 1, 2, …, n; n ölçütlerin sayısı; X𝑖𝑗*: i ölçütü için j alternatifinin normalize değerini ifade eden
boyutsuz (birimi olmayan) sayısal değer [16].
∗
𝑋𝑖𝑗
=

𝑋𝑖𝑗

(1)

2
√∑ 𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗

Her satıra ait bir alternatifin ölçütlere göre aldığı değerlerin kareleri toplamı ve bu toplamın karekökleri ayrı
ayrı hesaplanır. Daha sonra her bir ölçüte göre alternatiflerin aldığı değerler eşitlik (1)’e göre normalize
edilerek, Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kareler toplamı ve Karekök değerleri

Sitrik Asit
2%
4%
6%
8%
10%
kareler toplamı
karekökü

A
ΔE Y
40,870
28,430
37,663
110,145
60,731
277,839
16,669

B
ΔE 1
2,534
2,839
1,263
1,938
3,108
11,683
3,418

C
ΔE 2
0,602
0,815
0,579
0,460
0,430
2,887
1,699

D
ΔE 3
0,088
0,055
0,104
0,046
0,099
0,393
0,627

E
ΔE 4
0,489
0,179
0,301
0,201
0,158
1,328
1,152

F
ΔE 5
3,992
2,387
3,301
14,100
15,848
39,629
6,295

G
H
ΔE 6
ΔE I
14,977 225,630
13,757 209,873
10,647 250,621
10,628 330,876
14,623 262,926
64,631 1279,926
8,039
35,776

I
K/S
0,260
0,212
0,303
0,221
0,203
1,198
1,094

MOORA yönteminin oran metodu yaklaşımına göre optimizasyonu için, normalize değerler eşitlik (2)’de
gösterildiği gibi maksimizasyon durumunda ilave edilir, minimizasyon durumunda çıkartılır [17];
∗
∗
𝑦𝑗∗ = ∑𝑔𝑖=1 𝑋𝑖𝑗
− ∑𝑛𝑖=𝑔+1 𝑋𝑖𝑗

(2)

X𝑖𝑗*є[0,1]; i ölçütünde j alternatifinin aldığı skorun normalize edilmiş değerini ifade etmektedir.
Tablo 3. Normalizasyon matrisi

Min
A
ΔE Y
0,384
0,320
0,368
0,630
0,468

Min
B
ΔE 1
0,466
0,493
0,329
0,407
0,516

Min
C
ΔE 2
0,457
0,531
0,448
0,399
0,386

Min
D
ΔE 3
0,474
0,375
0,514
0,343
0,503

Min
E
ΔE 4
0,607
0,367
0,476
0,389
0,345

Min
F
ΔE 5
0,317
0,245
0,289
0,596
0,632

Min
G
ΔE 6
0,481
0,461
0,406
0,406
0,476

Min
H
ΔE I
0,420
0,405
0,443
0,508
0,453

Maks
I
K/S
0,466
0,420
0,503
0,429
0,411

En iyileme çalışmaları yaklaşımında, ‘fayda maksimize edilirken, maliyet minimize edilir’ şeklinde açıklanır.
i = 1, 2, ..., g, maksimize edilecek yani fayda ölçütleridir; i = g + 1, g + 2, ..., n ise minimize edilecek yani
maliyet ölçütleridir. j = 1, 2, .., m alternatifleri temsil etmektedir ve 𝑦𝑗*; j alternatifinin toplam içindeki sıra
indeksidir.
Yj’nin büyükten küçüğe sıralanması çözümün sonucunu verecektir, dolayısıyla en iyi alternatif en yüksek
𝑦𝑗*değerine sahipken, en kötü alternatif en düşük 𝑦𝑗* değerine sahip olacaktır [13];
Uygulamanın çözüm sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. 𝑦𝑗*değerleri (skor) sıralaması
Moora-Oran Metodu
Sitrik Asit
y i*
sıralama
2% -3,13921
3
4% -2,77784
2
6% -2,76968
1
8% -3,24879
4
10% -3,36762
5

3.2.2. MOORA-Referans Değer (Nokta) Yaklaşımı
Referans noktası yaklaşımında en iyi ölçüt değeri referans noktası (değeri) olarak dikkate alınır [18], referans
noktası yaklaşımı daha gerçekçi ve objektiftir, her bir ölçüt için aday alternatiflerin en iyi skorları
belirlenerek maksimize edilecek ölçütlerde en büyük değer, minimize edilecek ölçütlerde en küçük değer baz
alınarak Tablo 5’te (ri) referans serisi oluşturularak verilmiştir. Karar matrisinde verilen normalize değerlerin
referans seriden sapmaları eşitlik (3)’e göre hesaplanır. Bu çözüm yaklaşımında eşitlik (4)’teki gibi
hesaplanan (𝑃i ), j.nci alternatifin tüm dikkate alınan fayda ve maliyet ölçütleri için toplam sapmasını
Tablo 5. Referans değerler (nokta) serisi (r i) değerleri

ri

A
0,320

B
0,329

C
0,386

D
0,343

E
0,345

F
0,245

G
0,406

H
0,405

I
0,503

vermektedir [19]. Referans nokta değerleri ve sonuç değerleri Tablo 5-6’da verilmiştir.
∗
𝑑𝑖𝑗 = |𝑟𝑖 − 𝑋𝑖𝑗
|

(3)

𝑃𝑖 = 𝑀𝑖𝑛(𝑖) (𝑀𝑎𝑥|𝑟𝑖 𝑋𝑖𝑗∗ |

(𝑗)

)

(4)

Tablo 6. Moora-Referans nokta değerlerine göre çözüm sonuçları ve sıralama

Sitrik Asit
2%
4%
6%
8%
10%

A
0,064
0
0,048
0,310
0,148

B
0,137
0,164
0
0,078
0,187

C
0,071
0,145
0,062
0,013
0

D
0,131
0,032
0,171
0
0,160

E
0,261
0,022
0,131
0,043
0

F
0,072
0
0,043
0,351
0,387

G
0,076
0,056
0
0
0,070

H
0,015
0
0,038
0,104
0,048

I
0,037
0,082
0
0,073
0,091

MAKS MIN Sırası
0,261
3
0,164
1
0,171
2
0,351
4
0,387
5

3.2.3. MOORA- Önem Ağırlığı (Katsayısı)
Birçok durumda, bazı ölçütlerin diğerlerinden daha ağırlıkta ve önemde olduğu düşünür. Bu ölçütlere daha
çok ağırlık yada önem vermek amacıyla, ölçütler uygun ağırlık ile (wi) çarpılabilir[18]. Bu önem yada ağırlık
katsayıları dikkate alındığı zaman aşağıdaki eşitlik (5) ve (6) kullanılabilir;
∗
𝑦𝑗∗ = ∑𝑔𝑖=1 𝑋𝑖𝑗
𝑤𝑖 − ∑𝑛𝑖=𝑔+1 𝑋𝑖𝑗∗ 𝑤𝑖

(5)

∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1

(6)

𝑤𝑖; i. Ölçütüne verilmiş ağırlıktır, ağırlıklar ile ilgili değişik hesaplama yöntemleri bulunur.
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Ağırlık puanı
wi
Sitrik Asit
2%
4%
6%
8%
10%

Tablo 7. Ölçütlere verilen eşit ağırlık değerleri ve Moora-Önem katsayısı sonuçları
ΔE Y
ΔE 1
ΔE 2
ΔE 3
ΔE 4
ΔE 5
ΔE 6
ΔE I
K/S Toplam
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
1
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Maks
A
B
C
D
E
F
G
H
I MAKS MIN Sırası
0,0071 0,0152 0,0078 0,0145 0,0290 0,0080 0,0084 0,0017 0,0041 0,0290
3
0,0000 0,0182 0,0162 0,0035 0,0024 0,0000 0,0062 0,0000 0,0091 0,0182
1
0,0054 0,0000 0,0069 0,0190 0,0146 0,0048 0,0000 0,0042 0,0000 0,0190
2
0,0344 0,0087 0,0014 0,0000 0,0048 0,0390 0,0000 0,0115 0,0081 0,0390
4
0,0164 0,0208 0,0000 0,0177 0,0000 0,0430 0,0078 0,0054 0,0102 0,0430
5

Referans değeri (noktası) yaklaşımında ölçütlere verilen referans değerler, verilerin en iyi değer limitleri
olarak hesaplamada kullanılır, genel kabul görmüş ağırlık değerleri değildir. Eşitlik (3) düzenlenerek, daha
önceden belirlenmiş ölçüt ağırlıklarının hesaba dâhil edildiği Eşitlik (7) olarak geliştirilmiştir. [17]. Bu
çalışmada ölçüt ağırlıkları eşit olarak kabul edilmiş olduğundan sıralama değişmeyeceği yapılan
hesaplamada Tablo 7’de gösterilmiştir. Ölçütlerin ağırlıkları farklı olursa, sıralama farklı olur.
∗
𝑑𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 |𝑟𝑖 − 𝑋𝑖𝑗
|

(7)

3.2.4. MOORA-Tam Çarpım Yaklaşımı (Şekli)
Brauers and Zavadskas, MOORA (MULTIMOORA’da) diğer karışık yapılardan ayıran tam çarpım şekli
(formu) için aşağıdaki Eşitlik (8)’yi, (9) ve (10)’u geliştirmişlerdir [19-21].
𝐴

𝑈𝑖 = 𝐵𝑖

(8)

Burada;
𝐴𝑖 = ∏𝑔𝑗=1 𝑋𝑖𝑗∗

(9)

𝐵𝑖 = ∏𝑛𝑗=𝑔+1 𝑋𝑖𝑗∗

(10)

𝑖

Şeklinde ifade edilmiştir, 𝑈𝑖 ise i. alternatifin kullanım derecesi olarak kabul edilir ve en büyükten en küçüğe
sıra numarası verilerek, en büyük değer en iyi alternatifi, en küçük ise en kötü alternatifi olmak üzere iki
sınır değer belirlenir ve diğer alternatifler bu arada sıralanır. Eşitlik (8)’de maksimize edilecek ölçüt (Ai;
fayda ölçütü) oranda pay olarak, minimize edilecek ölçüt ise (Bi; maliyet ölçütü) oranda payda olacak şekilde
hesaplanmaktadır [22]. Tam çarpım metoduna göre yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Moora-Tam çarpım şekli çözüm sonuçları

MOORA-Tam Çarpım Yaklaşımı
Ai
Bi
Ui
Sıralama
0,466
0,00150 309,688
3
0,420
0,00053 794,529
1
0,503
0,00069 730,212
2
0,429
0,00168 255,842
4
0,411
0,00220 186,566
5

3.2.5. Multi-Moora [15]
Multi-Moora ilk kez 2010 yılının başlarında Brauers ve Zavadskas tarafından ortaya konulmuştur. [20]
Multi-Moora, Moora yöntemlerinin ve çok ölçütlü tam çarpan formlarının bir dizisi şeklindedir. Temelde
amaç, baskın alternatifleri belirlemek ve bu doğrultuda karar vericiye yön vermektir. Bu çalışma için yapılan
Multi-Moora analizi Şekil 1 ve Tablo 9’da gösterilmiştir. Her bir alternatif için uygulanmış yöntemlerdeki
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baskın öncelikler dikkate alınarak sıralama yapılmıştır. Örneğimizde ortalamalar alınarak, değerin tamsayıya
dönüştürülmesiyle sıralama bulunmuştur.
Tablo 9. Karşılaştırmalı Multi-Moora Çözüm Sonuçları

MULTI-MOORA Çözüm Sonuçları
Oran Referans Ağırlıklı
Tam
MultiSitrik Asit Yöntemi Noktası Referans Çarpım
Moora
2%
3
3
3
3
3
4%
2
1
1
1
1
6%
1
2
2
2
2
8%
4
4
4
4
4
10%
5
5
5
5
5

Yöntemlerin Karşılaştırması
6
5
4
3

2
1
0
2%
Oran Yöntemi

4%

6%

8%

10%

Referans Noktası

Ağırlıklı Referans

Tam Çarpım Yöntemi

Multi-Moora

Şekil.1 Beş MOORA Yönteminin karşılaştırılması

4. SONUÇ ve YORUM
Sonuçlara bakıldığında, safran bitkisiyle %100 pamuklu olan Eflani Bezi’nin doğal boyamasında, sitrik asit
konsantrasyonunun %4 oranında en uygun mordan olarak kullanılması hesaplama sonucunda kabul
görmüştür. Beş MOORA yönteminin sonucuna göre hepsinde en kötü konsantrasyon %10 olarak
bulunmuştur. Oran yönteminde %6 konsantrasyon en iyi olarak bulunmuş, 2. Sırada ise %4 konsantrasyon
öne çıkmıştır.
Yöntem ile ilgili çalışmalarda, Taguchi deney tasarımında ya da benzeri yöntemlerde olduğu gibi bir
interpolasyon hesaplamasına veya yönlendirmesine rastlanmadığından, doğru oranın ne olacağı konusunda
bir çalışma burada yapılmamıştır. Bu farklılıklarla ilgili hesaplama çalışmalarına ihtiyaç olduğu
görülmektedir. Üreticilere doğru sonuçlar sunabilmek için laboratuvar çalışmalarında deneylerin %4 ila %6
arasındaki ara değerlerle %4,5-%5-%5,5 oranlarında farklı testlerin yapılarak çalışma alanını daraltıp, elde
edilen verilerle hesaplama yinelenerek, tekrarlanabilir doğru boyama için konsantrasyon oranı daha net ve
kesin sunulabilir.
Elimizde yeterli dokunmuş materyal olmadığından bu çalışmalar yapılamamış, 4 moora yöntemine göre
1.nci çıkan %4 konsantrasyon oranı araştırmacıların bilgilerine tavsiye olarak sunulmuştur. Bu çalışmanın
halı, kilim ve diğer el sanatları araştırmacılarına, doğal boyaları yeniden kullanmak isteyenlere, tekstil,
resim, minyatür gibi çeşitli koleksiyonculara ve restoratörlere yol göstereceğine inanıyoruz. Anadolu
bezlerinden olan ve yaşatılmasını istediğimiz Eflani bezi, geleneksel dokumacılık üzerine üretim yapanlara
boyama süreçlerinde destek verirken, Multi MOORA yöntemini üretimin farklı süreçlerinde Çok ölçütlü
karar vermede kullanmak isteyen üretim yöneticilerine de çözüm aşama aşama gösterilmiştir.
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TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET
ANALİZİ: UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMA
M. Selçuk Uzmanoğlu 1,
Marmara Üniversitesi TBMYO, Tasarım Bölümü, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul, Türkiye

Özet
Bu çalışma Uzaktan Eğitimde öğrenim gören öğrencilerin okudukları bölümden memnuniyetlerini
belirlemek için yapılmıştır. Çalışmanın ana kitlesini Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Uzaktan Eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere demografik
özellikleri belirleyen ve memnuniyeti ölçen 32 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anketler final sınavı
döneminde sınava gelen öğrencilere sınavdan sonra uygulanmıştır. Anketler MS Excel ve istatistiksel
analiz programları yardımıyla değerlendirilmiştir. Anketi cevaplayanların tamamı kız öğrencilerden
oluşmaktadır. Katılımcıların % 86.10’u 18-22 yaş arasında, % 94.40’ı bekar, % 30.60’ı 751-1500 TL
arası gelire sahip ve %94.40’ının İstanbul’da yaşadığı belirlenmiştir. Uzaktan Eğitim memnuniyet
ortalaması 2.64 olarak hesaplanmış ve genel memnuniyetlerinin ortalamanın biraz üstünde olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğretim, moda tasarım, memnuniyet analizi

1. GİRİŞ
Uzaktan öğretim kavramı ilk olarak Wisconsin Üniversitesinin kataloğuna 1892 yılında girmiş ve 1906
yılında William Lighty tarafından bir yazıda kullanılmıştır [1]. Uzaktan Eğitim, bir öğretmenin fiziksel
olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlarından
yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir sanal dershane ortamında değişik şekillerde karşı karşıya
getirildikleri, planlı bir eğitim şekli olarak tanımlanmaktadır [2]. Uzaktan Eğitim olarak adlandırılan öğretim
sisteminin kökeni yazışma yoluyla öğrenme ve öğretme sistemine dayanmaktadır. Yaklaşık olarak 1720 lerin
başlarında yazışma yoluyla öğretim ortaya çıkmış ve 1830 larda tartışmasız bir şekilde kabul görmüştür.
1970 lerin başlarından itibaren ise bugünkü anlamıyla Uzaktan Öğretim tasarlanmaya başlanmıştır [3].
Ülkemizde Uzaktan öğretim sisteminin temeli 1960 lı yıllara dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından mesleki ve teknik alanlarda “mektupla öğretim” yapmak üzere mektupla öğretim merkezi
kurulmuştur. 1974 yılında ise bu merkeze yüksek öğretim sağlama işlevi verilmiştir. 1975 yılında yüksek
öğretrimde kapasite sorununu çözmek ve var olan ööğretmen açığını gidermek üzere programlar
başlatılmıştır. Fakat alt yapı eksikliği nedeniyle çok kısa bir süre sonra programlara öğrenci alımları
durdurulmuştur. 1975 yılında MEB tarafından Yaygın Yükseköğretim Kurumu (YAYKUR) kurulmuştur.
Fakat bu kurumda da yanlış politikalar sonucu açılan programlar 1978-1979 yıllarında kapatılmak zorunda
kalmıştır [4].
Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber Uzaktan Eğitimde bilgi teknolojileri yoğun olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Uzaktan Eğitimin temel amaçlarından olan daha fazla kitleye ulaşmak ve mesafe
1
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unsurunu ortadan kaldırmak açısından bilgi teknolojilerindeki gelişmeler önemli bir paya sahip olmuştur.
Ayrıca Uzaktan Eğitim derse dışarıdan konuşmacı dahil etme, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik geçmişe
sahip öğrencileri bir araya getirme kolaylığı sağlamaktadır.
Ülkemizde Açıköğretim ve Uzaktan öğretim 1982 yılından beri yapılmaktadır. Ilk olarak Anadolu
Üniversitesi tarafından verilen eğitim 2009 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi, 2010 yılından itibaren ise
Erzurum Atatürk ve Marmara Üniversitelerinde de verilmeye başlanmıştır [5, 6, 7, 8]. Öğrenci memnuniyeti
ile ilgili literatür incelendiğinde ulusal ve uluslararası alanda bir çok çalışma olduğu görülmektedir. Dünyaya
kıyasla nispeten yeni olan Açıköğretim ve uzaktan öğretim yöntemi ile ilgili memnuniyet çalışmaları yeterli
düzeyde değildir. 2012 ve 2013 yıllarında yapılmış [9, 10] çalışmalar Uzaktan Eğitim öğrencilerinin
memnuniyetlerini ölçen düzeyde çalışmalardır. Bu nedenle bu çalışmada Tasarım Bölümü Moda Tasarım
programında Uzaktan Eğitim gören öğrencilerin okudukları bölümden memnuniyetlerinin ne olduğunu
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Tasarım bölümü Moda Tasarım programı 2014-2015 eğitim-öğretim
yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda
verecektir.

2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmanın materyalini öğrencilerden anket yoluyla toplanan veriler oluşturmaktadır. Çalışmada ana kitle
olarak Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım
programı Uzaktan Eğitim alan öğrencileri seçilmiştir. Eğitimlerinin ilk yılında olan öğrencilerin Uzaktan
Eğitim programından memnuniyetlerini ölçmek amacıyla 32 soruluk anket formu hazırlanmıştır. Anket
formu birinci sınıfın bahar dönemi final sınavında öğrencilere uygulanmıştır. Anketi cevaplaması için tüm
ana kitle seçildiğinden herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. Toplanan veriler bilgisayar
ortamına aktarılarak, MS Excel ve istatistiksel programlar kullanılmış ve gerekli değerlendirmeler
yapılmıştır.

3. BULGULAR
Araştırmaya 36 öğrenci katılmıştır. Tasarım bölümü Uzaktan Eğitimi tercih eden öğrencilerin hepsi kız
öğrencilerden oluşmaktadır. Cevaplayanların yaş dağılımı incelendiğinde %86.10’u 18-22 yaş arasında
olduğu belirlenmiştir. Medeni hal durumlarına bakıldığında öğrencilerin %5.60‘ı evli olduğu görülmektedir.
Cevaplayanların yaklaşık yarısı gelir durumu ile ilgili soruya cevap vermek istememiştir.
Öğrencilerin %44.44 ü bir işte çalışmakta olduklarını ve alanlarıyla ilgili bölümde çalıştıklarını
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin bazı demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: Cevaplayanların bazı demografik özellikleri
Bölüm
Tasarım
Cinsiyet
Kadın
Yaş
18-22
23-29
30- daha fazla
Toplam
Medeni Hal
Evli
Bekar
Toplam
Gelir Durumu
750-daha az
751-1500
1501-daha fazla
Cevap Yok
Toplam
Çalışma Durumu
Evet
Hayır
Toplam

Frekans
36
Frekans
36
Frekans
31
3
2
36
Frekans
2
34
36
Frekans
4
11
4
17
36
Frekans
16
20
36

%
100.00
%
100.00
%
86.10
8.30
5.60
100.00
%
5.60
94.40
100.00
%
11.11
30.56
11.11
47.22
100.00
%
44.44
55.56
100.00
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Araştırmada öğrencilerin Uzaktan Eğitimi tercih etme nedenleri incelendiğinde %30.56 sının bir işte
çalıştıklarından dolayı Uzaktan Eğitimi tercih ettikleri belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2: Uzaktan Eğitimi tercih nedenleri
Tercih Nedeni
Çalışması
Yeterli Puan Alamaması
Devam zorunluluğu olmaması
Diğer nedenler
Toplam

Frekans
11
9
8

%
30.56
25.00
22.22

8
36

22.22
100.00

Öğrencilerin % 44.44’ü herhangi bir işte çalıştıklarını ve çalışanların % 81.25 inin bölümleriyle ilgili bir işte
çalıştıkları, okudukları bölümü tercih önceliği açısından öğrencilerin %55.56 sının ilk tercihi olduğu, bölümü
isteyerek okuyanların % 94.44 olduğu, % 44.44.ünün uygulama derslerine katıldığı, canlı derslerin tamamına
katılanların oranının ise % 8.33 olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: Uzaktan Eğitimi öğrencilerinin bazı sorulara verdikleri cevapların ortalama puanları
Çalışıyormusunuz?
Frekans
%
Evet
16
44.44
Hayır
20
55.56
Toplam
36
100.00
Bölümle İlgili İşte
Frekans
%
Çalışıyormusunuz?
Evet
13
81.25
Hayır
3
18.75
Toplam
16
100.00
Bölümü Kaçıncı Sırada Tercih
Frekans
%
Ettiniz?
Birinci Tercih
20
55.56
İlk Beş içinde
14
38.88
Altıncı ve sonrasında
2
05.56
Toplam
36
100.00
Bölümü İsteyerek mi
Frekans
%
Okuyorsunuz?
Evet
34
94.44
Hayır
2
05.56
Toplam
36
100.00
Uygulama derslerine
Frekans
%
Katılırmısınız?
Evet
16
44.44
Hayır
20
55.56
Toplam
36
100.00
Canlı Deslere Katılım Sıklığı
Frekans
%
Her derse
3
08.33
Çoğunlukla
9
25.00
Bazen
24
66.67
Toplam
36
100

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimden memnuniyetleri değerlendirildiğinde memnuniyet ortalamalarının 2.64
olduğu hesaplanmıştır. Memnuniyeti ölçen sorular 1-4 arasında rakamla kodlandığından ölçekte orta nokta
2.50 olmaktadır. Ortalama puan 2.50’nin üstünde olan ifadeler memnuniyeti, altında kalan ifadeler
memnuniyetsiziliği göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin Uzaktan Eğitimden ortalamanın üstünde iyiye
yakın derecede memnun olduğu anlaşılmaktadır. Memnuniyetle ilgili soruların frekans dağılımını
incelediğimizde, Uzaktan Eğitimde verilen ders süresinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu (2.91),
üniversitenin sosyal faaliyetleri ile ilgili soru ise 2.36 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir
(Tablo 4).
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Tablo 4: Uzaktan Eğitim öğrencilerinin memnuniyet ortalama puanları
Memnuniyet Soruları
Frekans
Ortalama
Derslerin Süresi
36
2.91
Ders İçerikleri
36
2.78
Göresel Materyal
36
2.64
Beklenti
36
2.56
Danışmanlık
36
2.64
Sosyal Faaliyet
36
2.36
Genel Memnuniyet
2.64

Standart Sapma
.445
.722
.683
.695
.683
.723
.390

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, öğrencilerin yaşlarının 18-30 yaş arasında değiştiği ve %86.10 gibi
bir çoğunluğunun 18-22 yaş arasında olduğu görülmektedir. Bu durum Uzaktan Eğitimi tercih eden grubun
büyük çoğunluğunun liseyi yeni bitirmiş ve iş hayatına başlamış kişilerden oluştuğunu göstermektedir. Bilgi
teknolojilerindeki gelişmeler ve öğretim teknolojilerinin uygulanmasında ortaya çıkan yenilikler çalışan
kişilerin alanlarıyla ilgili eğitim almalarını kolaylaştırmaktadır. Tasarım alanında çalışanların uzmanlıklarını
geliştirmek için Uzaktan Eğitimi tercih ettikleri görülmektedir.
Bölümü ilk sırada tercih etme ve isteyerek okuma oranı % 94.44 gibi yüksek seviyede olmasına rağmen
uygulamalı derslere katılım %44.44 ve canlı derslerin hepsine katılanların oranı %8.33 gibi düşük olduğu
belirlenmiştir. Bu oranların düşük olması öğrencilerin çalışma saatleri ve ulaşım problemleri ile
açıklanmaktadır.
Öğrencilerin derslerin süresi, içeriği, görsel materyali, bölümden beklentileri ve danışmanlık konularında
ortalamanın üstünde puan aldıkları, sosyal faaliyet konusunda ise ortalamanın altında puana sahip oldukları
belirlenmiştir. Uzaktan Eğitim öğrencilerinin uygulama dersleri dışında kampüse gelme zorunluluklarının
olmaması, kampüste gerçekleşen sosyal faaliyetlerden daha az yararlanma yada hiç yararlanmamalarına
sebep olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sosyal faaliyet konusunda memnuniyetlerinin düşük olması
beklenen bir durumdur.
Öğrencilerin ders içeriği, süresi, görsel materyal, bölümden beklenti ve danışmanlık konularında verdikleri
cevapların ortalama puanları Uzaktan Eğitimden çok memnun olduklarını göstermemektedir. Ayrıca bireysel
bazda ortalama puanlar incelendiğinde memnun olmayan öğrenciler olduğu da görülmektedir. Bu nedenle
bundan sonraki yıllarda öğrencilerin memnuniyetini artırabilmek için gerekli çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
Uzaklığın eğitim almaya engel olduğu durumlar ve daha çok kişiye nitelikli ve uygun maliyetli eğitim
hizmeti sunmak amacıyla yaygınlaşmaya başlayan bilgisayar destekli Uzaktan Eğitim programlarında
öğrencilerin beklentilerini ve memnuniyetlerini ölçen daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak
kapsamlı çalışmalar neticesinde Uzaktan Eğitimde öğrencilerin beklentileri doğrultusunda ders veren
öğretim elemanları dersleri ile ilgili düzenlemeleri yaparak öğrencilerin daha nitelikli eğitim almaları
sağlanmalıdır.
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MOORA YÖNTEMİ İLE ‘BAYBURT EHRAMI’NIN BOYAMA
REÇETESİNİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA
Ferhat GÜNGÖR
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
fgungor@marmara.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada Bayburt ehramı ele alınmıştır. Türkiye’nin doğusunda, genellikle Bayburt ve yöresi ile
Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde mahalli tezgâhlarda dokunarak örtünme veya çeşitli giyim eşyası
olarak kullanılmaktadır. Doğal ekru renkteki koyun yününden elde edilen iplikle dokunmuş ehram
kumaşının renklendirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla
yetiştirilen bir bitki olan sumak bitkisi boya için tercih edilmiş ve 3 farklı mordanın toplamda 15 farklı
konsantrasyonu ile boyanmıştır. Boyanan yünlü ehram numunelerinin ışık ve yıkama haslıkları yapılmış,
CIE L*a*b renk uzay sistemi kullanılarak hesaplanan renk farkları ve renk verimlilikleri
karşılaştırılmıştır. Uygun boyama reçetesinin belirlenmesi için MOORA-Oran analiz Yöntemi
kullanılmıştır. Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan MOORA (Multi Objective Optimization
on the Basis of Ratio Analysis) “oran analizine dayalı çok amaçlı en iyileme” yöntemi, oransal analize
göre bir karar verme tekniğidir. MOORA yöntemi iki veya daha çok çelişen niteliği, belirli şartlar altında
eş zamanlı olarak en iyiyi sıralayarak bulma sürecidir. Çok ölçütlü karar verme yöntemi olan MOORA,
hesaplama kolaylığı nedeniyle yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Amacımız, geleneksel el
sanatlarının yaşatılması, bölgesel iş gücü istihdamının güçlendirilmesi, iç ve dış pazarlarda ürün payının
artırılması için yaptığımız bu çalışmalarla yöresel yünlü Bayburt ehramı üreticilerine doğru reçete ile
destek olmaktır.
Anahtar kelimeler: MOORA-Oran analiz yöntemi, Bayburt ehramı, Sumak

ABSTRACT
In this study the weaving known as 'Bayburt Ehram' was used. It is woven in local looms in some parts of
East Anatolia and Bayburt city and used for purdah and as various garments. The ehram cloth woven
from yarn obtained from natural ecru sheep wool was tried to be coloured. For this purpose, sumac
which is widely grown in East Anatolia region was chosen and 15 different concentrations of 3 different
mordants were used. Fastness to washing and lightfastness of the dyed wool ehram samples were done,
and colour differences and colour efficiencies calculated using CIE L*a*b colur space systems were
compared. MOORA-Ratio analysis Method was used to determine the appropriate dyeing formula.
MOORA (Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) which is a decision-making
technique is a method of 'best optimization based on ratio analysis'. MOORA Method is the process of
best optimization of two or more criteria concurrently under certain restrictions by ranking. It is used
widely for its easiness of calculation. Our aim is to strengthen local labour employment, to preserve
traditional handicrafts, to increase product share in national and international markets and thus to
support local wool Bayburt ehram manufacturers.
Keywords: MOORA-Ratio analysis method, Bayburt ehram, Sumac,

1. GİRİŞ
Çok ölçütlü karar verme problemlerinde kullanılan MOORA-Oran analizi yöntemi ile hesaplama yapılmıştır.
Bu çalışmada MOORA-Oran analizi yönteminin en önemli üstünlüğü, tüm ölçütleri değerlendirmeye alarak
15 farklı boyama alternatifi arasından, tüm etkileşimleri bir bütün olarak değerlendirmesi ve seçmesidir.
Sonuçta belirlenecek en iyi konsantrasyondaki boyama şekli, Bayburt ehramı üreticilerine tekrarlanabilir ve
benzer kalitede boyama kolaylığı kazandıracaktır. Yöntem için gerçek deneysel verilerden yararlanılması,
gerçek boyama süreçlerine vereceği destek anlamında son derece önemli bulunmaktadır.
Evliya Çelebi’nin 17. yy. başlarındaki ziyaretinde Bayburt’tan bahsederken şehirdeki boya hanelerde
boyanan yünlerden dokunan kilim ve seccadelerin Avrupa’ya kadar gönderildiğinden bahsetmektedir. Yine
Bayburtlu kadınların örtünmek amacıyla yünden çeşitli renk ve motifte, ihram diye söz edilen bir el
sanatından bahsetmek gerekir. [1]
Bayburt el sanatlarında ihram, önemli bir yer tutar. Yörede ihram veya ehram olarak tabir edilen, tamamen
yünden ihram tezgâhında dokunmak suretiyle hazırlanan ve Bayburt’ta bayanların örtünmek amacıyla
kullandığı yerel bir giysidir. Eski bir Türk geleneği olan ihram dokuma sanatının tarihi Bayburt’ta oldukça
eskilere dayanmaktadır. Ham maddesi koyun yünü olan ihram, genç kızların ve kadınların maharetli
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ellerinde bir sanat eseri olur ve şekil bularak dokunur. İhramda renk çok önemlidir. Genelde beyaz genç
kızların, mor-boz orta yaştaki kadınların, mor-siyah ihram ise yaşlı kadınların tercih ettiği ihramlardır. 1,5 x
2 metre ebadında yapılan ihram için temizlenmiş yaklaşık 2,5 kg. koyun yünü gereklidir. Günümüzde ihram
olayı eskisi kadar fazla kullanılmadığı için asıl görevi olan örtünme yanında yatak örtüsü, modernize edilmiş
kadın giysileri (yelek, heybe, şal, fular vs.) olarak kullanılır, özellikle ince dokunmuş olanları makbuldür.
İhram renklerinin çeşitliliği yanında üzerinde bulunan desenlere göre yöre ağzı ile adlandırılır. Bunlar; arı
dala ters kondu, pirinç deni, elma şeleği, kar tanesi, çark yıldızı, uçan kuşlar, gordo, mercimekler ve elifler
vb. gibidir. [2]
Duman ağacı ve peruk çalısı olarak da bilinen, Güney Avrupa ve Çin kökenli boyacı sumağı ülkemizde
çoğunlukla Akdeniz kıyılarındaki makilik alanlarda ve Karadeniz bölgesinde görülür.
Boya için kullanılan sumak, Roma İmparatorluğu’ndan beri boyar madde kaynağı olarak bilinmektedir. Orta
Çağda Avrupa’da yaygın olarak kullanılmış ve ekonomik bakımından önemli bir yer edinmiştir. 23 - 79
yılları arasında yaşayan Romalı Pilinus’a göre eski zamanlarda deri boyamasında da kullanılmıştır. 19.
yüzyılda Boyacı sumağı (Cotinus coggygria SCOP = Rhus cotinus ) ise Avrupa’da sarı renk boyamalarda
özellikle de ipek boyamalarda bu bitkinin çokça kullanılmış olduğu bilinmektedir. Birinci Dünya savaşında
Türk askerlerinin üniformaları ve çadırları bu bitkinin yaprakları ve ince dalları kullanılarak boyanmıştır.
Anadolu’da da 19. Yüzyılda yün halılarda sarı renk ipliklerin boyanmasında kullanmıştır. Özellikle Taşpınar
yün halılarının sarı renklerinde bu bitkinin kullanılmış olduğu görülmektedir. [3]
Bitkilerden elde edilen boyaların rengini sabitlemek ve renk seçenekleri oluşturmak için kullanılan
maddelere mordan adı verilir. Bitkilerden mordanlı veya mordansız boya elde edilir. Bakırsülfat (göztaşı),
saçı kıbrıs, şap, klorür, kurşun asetat, kremtartar en çok kullanılan kimyasal mordanlardır. Sirke, koruk suyu,
pelit, yosun, kil, kül ise doğal mordanlar sınıfına girer. Ayvanın Kabuk ve tohumları kaynatılarak mavi renk
elde edilir. Safran bitkisi kullanıldığında Stigmalarından turuncu veya sarı tonlarında renkler elde edilir.
Örneğin İp boyanacaksa saf yün olmasına dikkat edilmelidir, zira her ip boya tutmamakta, her ipte boya saf
yündeki kadar kalıcı olmamaktadır. Sumağın yün ipliklerinin farklı mordanlarla boyama çalışmalarına ait
reçete ve renk örneği Tablo 1 ve Şekil 1’de halıcılık çalışmaları için gösterilmiştir. [4]
Tablo 1: Boyacı sumağının mordanlama ve boyama reçetesi[4]

Kimyasal olan mordanlar ise; şap (KAI(SO4)2.12H2O), saçıkıbrıs (Fe SO4.7 H2O); göztaşı (CuSO4.5H2O),
kalay klorür (SnCl2.2H2O) gibi kimyasal yapılardır. [5]

Şekil 1. Şap ve göztaşı mordanlarıyla elde edilen sumak boyasına ait renk örnekleri[4]

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

707

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

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
MOORA yöntemi, Üretim Yönetiminde, gerek süreçlerde, gerekse planlamada ve Karar verme
problemlerine çözüm olmak amacıyla farklı uygulama ve alanlarda kullanılan bir yöntemdir.
Bu yöntem ile yapılan çalışmalar;
MOORA yöntemi konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, Personel seçimi konusunda, (Tepe ve
Görener 2014)[7] değerlendirme ve seçim aşamasında kullanılacak ölçüt ağırlıkları, bir başka deyişle önem
derecelerini AHS yöntemiyle hesaplamıştır ve MOORA-Oran analizi metodu kullanılarak adaylar
değerlendirilmiş, personel seçimi işlemi yapılmıştır. Depo yerinin seçiminde (Aktepe, Ersöz 2014)[8] yine
ölçüt ağırlıklandırılmasında AHS ve karar vermede karşılaştırmalı olarak VIKOR ve MOORA-oran analiz
yöntemini kullanmışlardır. Kurumsal kaynak planlaması ile ilgili yazılım seçimi konusunda (Vatansever ve
Uluköy 2013)[9] ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde bulanık AHS ve seçim için Bulanık MOORA-oran
analiz metodu kullanılmıştır. (Uygurtürk, 2015)[10] yılında yaptığı çalışmasında, bankaların internet
şubelerinin belirlenmiş ölçütlere göre bulanık MOORA yöntemi ile değerlendirmiş, mevcut veya potansiyel
müşteriler yönünden en uygun internet bankacılığının nasıl bir şube olması gerektiğinin belirlenmesini
amaçlamıştır. MOORA yönteminin kullanıldığı (Brauers 2013)[11] tarafından gerçekleştirilen çalışmada,
liman inşaatı yüklenicisi firmaların projelerine ilişkin Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, geri ödeme
süresi gibi ekonomik göstergeler kriter olarak kullanılarak firmalar proje değerlerine göre sıralanmıştır. Yine
(Brauers vd.2008)[12] tarafından gerçekleştirilen ve MOORA yönteminin uygulandığı diğer bir çalışmada
Litvanya’daki taahhüt firmalarının maliyet muhasebesine dayalı proje yönetim performanslarına göre
derecelendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Literatürde taahhüt sektörü firmaları performans
değerlendirme (Brauers vd.2008), imalat teknolojisi seçimi (Chakraborty,2011)[13], Malzeme seçimi
(Karande ve Chakraborty 2012)[14], (İç vd.2015)[15] Türkiye ekonomisindeki 24 sektördeki kurumsal
firmaların sıralanmasına yönelik yöntemleri ve MOORA-oran metodu dahil ÇÖKV yöntemleriyle bir
finansal performans değerlendirme modeli sunmuştur. Kaliteli ürün tasarımı çalışmasıyla (İç ve Yıldırım
2013)[16] gibi farklı alanlarda kullanımı bulunan bu MOORA-Oran Analizi yönteminin Bayburt Ehramının
sumak doğal boyasıyla reçete belirleme ile ilgili bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır.

3. YÖNTEM ve UYGULAMA
3.1.Deney Materyali ve Ölçütler
Sumak ekstraktı ile boyanan ve mordan olarak sitrik asitin (%2, %4, %6, %8, %10), şapın ve meşe
palamudunun (%3, %5, %10, %15, %20) 5 farklı konsantrasyonlarında boyanmış %100 koyun yününden
dokunmuş olan Bayburt ehramı olarak isimlendirilen dokuma numuneleri, toplam renk farklılıkları (ΔE*),
K/S değerleri ve spektrofotometre ile değerlendirilmiş yıkama (renk değişimi ve lekeleme) ile ışık haslıkları
bilgilerine ait kullanılan 9 ölçüte göre değerlendirilmiş ve ölçütlerin neler olduğu aşağıda verilmiştir.
ΔE Y: (A)
Yıkama Haslığı (Renk Değişimi)
ΔE 1: (B)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Yün
ΔE 2: (C)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliakrilonitril
ΔE 3: (D)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliester
ΔE 4: (E)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliamid
ΔE 5: (F)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Pamuk
ΔE 6: (G)
Yıkama Haslığı (Lekeleme) Asetat
ΔE I: (H)
Işık Haslığı
K/S : (I)
Renk Verimi (Kubelka-Munk)(Absorbsiyon katsayıları / Saçınım katsayıları)
Buradaki deneyleri;
Renk Ölçümleri: Boyanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans
spektrofotometresi ile Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIELab sistemine göre
gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri 10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır
Yıkama Haslıkları: Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06 [𝟏𝟕] standardına göre yıkama haslığı
test makinesinde (Gyrowash Washer Tester) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme hem reflektans
spektrofotometresi ile ISO A05 [𝟏𝟖] standardına göre yapılmıştır.
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

708

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

Işık haslıkları ise: TS 1008 EN ISO 105-B02 standardına göre [𝟏𝟗] ışık haslığı test cihazında (Solarbox
1500E) uygulanmış ve teste tabi tutulmamış örnek ile test örnekleri arasındaki toplam renk farklılığı (ΔE*)
spektrofotometrede değerlendirilmiştir.

3.2.MOORA-Oran Analizi Yöntemi
Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) metodu, ilk olarak (Brauers ve Zavadskas
2006)’da [7] tarafından geliştirilmiştir. Çok ölçütlü karar verme yöntemi olan MOORA, çok ölçütlü
problemlerde her alanda kullanılmaya başlayan bir yöntem olup, son yıllarda kullanımı yaygınlaşmaktadır.
MOORA Oran analizi yönteminin aşamaları şu şekildedir;
1.Adımda, farklı ölçütlere ve alternatiflere karşılık gelen değerlerden oluşan bir başlangıç matrisi (Xij)
hazırlanır.
𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛
𝑋𝑖𝑗 = [ 𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑛 ]
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … 𝑥𝑚𝑛
Burada xij, i alternatifinin j. ölçütteki değerini göstermektedir.
2.Adımda, Eşitlik (1) ile normalleştirme matrisi oluşturulur, buradaki değerler olan (x*ij) hesaplanır.
∗
𝑋𝑖𝑗
=

𝑋𝑖𝑗

(1)

2
√∑ 𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗

X*ij değerleri ile oluşturulan normalleştirilmiş matris elde edilir. Bunun için ölçütlerin kareleri toplamının
karekökü alınarak ara çözüm bulunur.
3.Adımda; Problemin ölçütleri, referans satırında minimizasyon ve maksimizasyon olarak belirlenir.
Belirlenen bu en büyük ve en küçük değerler, y*j değerlerini (normalleştirilmiş değerlerden yararlanarak)
hesaplamak için kullanılır.
4.Adımda; y*j değerleri hesaplanırken maksimizasyon değerlerinin toplamından minimizasyon değerlerinin
toplamı çıkarılır Aşağıda eşitlik verilmiştir Eşitlik (2) ile:
∗
∗
𝑦𝑗∗ = ∑𝑔𝑖=1 𝑋𝑖𝑗
− ∑𝑛𝑖=𝑔+1 𝑋𝑖𝑗

(2)

i=1,2,……….g: maksimize edilecek ölçütleri,
i=g+1,g+2,…n: minimize edilecek ölçütleri göstermektedir.
5.Adım; Son çözüm aşamasında, y*j sütunu, en büyükten, en küçüğe doğru yani en iyiden en kötüye
sıralama yapılırken en iyi olan 1.nci sıradaki en büyük değer seçilir.

3.3.MOORA-Oran Analizi Yöntemi ile Uygulama
(Vatansever ve Uluköy 2013) [20] yaptıkları çalışmada, İlk kez (Brauers ve Zavadskas 2006) [21] tarafından
uygulanan MOORA tekniği oransal analize dayalı çok amaçlı optimizasyon tekniği olduğunu belirtmişlerdir.
AHP, TOPSİS, Electre, Vikor vb. gibi diğer çok ölçütlü karar verme tekniklerine nazaran çok yeni bir teknik
olmakla birlikte son yıllarda literatürde kendine yer edinmiştir. MOORA tekniğinin Hesaplama zamanı; Çok
kısa, Basitlik; Çok basit, Matematiksel işlemlerin miktarı; en az, Güvenilirlik; İyi ve analizlerde kullanılan
veri türleri açısından; Nicel olması bakımından diğer çok kriterli karar verme teknikleriyle karşılaştırmasında
oldukça avantajlı olduğunu göstermektedir. (Brauers ve Zavadskas 2012) [22]
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Referans Satırı

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Mi n

Ma x

Mordan

Tablo 1:Sumak boyası ve Sitrik asit, Şap, Meşe palamudu mordanlarıyla boyama ölçümleri

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

KOD

Ora n
2%

2,687

1,321

1,455

0,685

1,504

1,993

5,135

11,904

9,980

1-B

4%

3,302

4,379

1,688

0,936

1,461

1,245

3,056

12,177

7,670

1-C

6%

6,429

1,308

1,398

0,739

1,894

1,857

2,957

9,754

7,280

1-D

8%

13,757

1,540

1,038

0,506

1,055

1,132

3,682

5,850

5,170

1-E

10%

6,769

1,464

0,989

0,622

1,739

1,324

2,938

9,630

7,520

2-A

3%

6,526

1,242

0,951

0,466

1,103

0,828

4,280

6,696

7,330

2-B

5%

6,375

3,537

0,996

0,469

1,287

1,015

3,046

5,591

5,920

2-C

10%

3,623

2,216

1,137

0,416

1,027

0,712

3,346

9,173

6,420

2-D

15%

6,835

1,332

0,930

0,479

1,670

1,081

4,353

7,511

7,000

2-E

20%

6,083

1,834

1,798

1,021

2,039

1,564

3,554

5,834

5,700

3-A

3%

6,549

1,713

1,556

0,521

1,471

1,167

2,919

4,423

8,510

3-B

5%

11,062

1,658

1,121

0,335

1,029

1,122

3,580

4,572

9,610

3-C

10%

6,481

1,502

1,310

0,580

1,438

1,523

3,413

3,238

8,480

3-D

15%

4,113

5,904

1,790

0,921

2,204

1,491

3,185

4,797

12,560

3-E

20%

1,659

1,616

1,307

0,859

1,115

1,602

3,705

4,107

17,440

Kareler Toplamı 701,535

96,656

26,569

6,723

34,386

9,831

5,155

2,593

5,864

Meşe Palamudu

Şap

Sitrik Asit

1-A

karekök

26,487

27,572 193,869 853,604 1204,779
5,251

13,924

29,217

34,710

Tablo 2: Normalize edilmiş ve hesaplanmış yi* değerleri ile yapılan sıralama
KOD
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

Min
ΔE Y
0,1014
0,1247
0,2427
0,5194
0,2556
0,2464
0,2407
0,1368
0,2581
0,2297
0,2473
0,4176
0,2447
0,1553
0,0626

Min
ΔE 1
0,1344
0,4454
0,1330
0,1566
0,1489
0,1263
0,3598
0,2254
0,1355
0,1865
0,1742
0,1686
0,1528
0,6005
0,1644

Min
ΔE 2
0,2823
0,3275
0,2712
0,2014
0,1919
0,1845
0,1932
0,2206
0,1804
0,3488
0,3019
0,2175
0,2541
0,3473
0,2536

Min
ΔE 3
0,2642
0,3610
0,2850
0,1952
0,2399
0,1797
0,1809
0,1604
0,1847
0,3938
0,2009
0,1292
0,2237
0,3552
0,3313

Min
ΔE 4
0,2565
0,2491
0,3230
0,1799
0,2966
0,1881
0,2195
0,1751
0,2848
0,3477
0,2509
0,1755
0,2452
0,3759
0,1901

Min
ΔE 5
0,3796
0,2371
0,3537
0,2156
0,2521
0,1577
0,1933
0,1356
0,2059
0,2979
0,2222
0,2137
0,2900
0,2840
0,3051

Min
ΔE 6
0,3688
0,2195
0,2124
0,2644
0,2110
0,3074
0,2188
0,2403
0,3126
0,2552
0,2096
0,2571
0,2451
0,2287
0,2661

Min
ΔE I
0,4074
0,4168
0,3339
0,2002
0,3296
0,2292
0,1914
0,3140
0,2571
0,1997
0,1514
0,1565
0,1108
0,1642
0,1406

Max
K/S
0,2875
0,2210
0,2097
0,1489
0,2167
0,2112
0,1706
0,1850
0,2017
0,1642
0,2452
0,2769
0,2443
0,3619
0,5025

Oran Analizi
yi* sıralama
-1,907
11
-2,160
15
-1,945
12
-1,784
10
-1,709
9
-1,408
2
-1,627
8
-1,423
3
-1,617
7
-2,095
13
-1,513
5
-1,459
4
-1,522
6
-2,149
14
-1,211
1

4. SONUÇ ve YORUM;
Üretim yönetimi ile ilgili herkes, üretimde kullanılan maddelerin, süreçlerin, kullanılan donanım ve
makinelerin, sağlığa ve çevreye zarar vermemesi konusunda azami özen göstermektedir.
Sentetik boyar maddelerin çevreye ve sağlığa verdiği zarar göz önüne alındığında doğal boyaların önemi
anlaşılmakta ve doğal boyaların kullanımının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sonsuz renk spektrumuna sahip
renkleri, doğal boyalarla elde etmek mümkündür. Ülkemizde doğal boya elde edilmesinde kullanılan 150'ye
yakın bitki türü mevcuttur. Çevre sorunlarının gün geçtikçe arttığı günümüzde kimyasal boyaların doğal
boyalara göre kullanımlarındaki ezici üstünlüğü devam etmektedir. Doğal boyamacılık bir nostalji olarak
yeniden gündeme gelmiştir. El sanatlarımızın çok yaygın olduğu ve boya bitkileri bakımından oldukça
zengin olan ülkemizde, doğal boyacılığın yeniden geliştirilmesi, ekonomik açıdan ülkemize katkı
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sağlayacağı gibi, doğal boyaların çevreye zarar vermemesi gibi özelliklerinden dolayı da çevremize olumlu
yönde katkı sağlayacaktır. [23]
Bu çalışmamızda, Bayburt ehramı olarak tanınan, %100 koyunyünü ipliğinden elde edilen dokumanın,
Sumak bitkisi ile boyamada, deneylerde 3 farklı mordan Sitrik asit, Şap ve Meşe palamudunu kullandık,
Sumakla boyamada 15 farklı konsantrasyonda MOORA-Oran analizi yöntemine göre en iyi boyama sonucu
%20 konsantrasyonla Meşe palamudu mordanı bulunmuştur. Tablo 3’te sunduğumuz reçete,
Tablo 3: Sumak Boyamasında Reçete önerisi

Boyama

Mordanlama

BOYAMA REÇETESİ
Mordan Cinsi
Mordan (%)

Meşe Palamudu
20

Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)

100
60
24 saat bekletme
Boya Cinsi
Sumak
Boya Bitkisi (%)
100
Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)
Renk

100
60
Kahverengi
24 saat bekletme

TEŞEKKÜR: Bu yöntemin hesaplamalarına uygunluğu ve katkı olması bakımından, Anadolu’da yöresel
bezler konusunda alansal araştırma yapan, kendi laboratuvar araştırmalarından elde ettiği gerçek bulguları bu
yöntemin uygulanmasında kullanımına veri olarak sunan ve sonuçları inceleyen M.Ü. Teknik Eğitim
Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü Arş. Grv. Meral Akkaya’ya teşekkür ediyorum.

5. KAYNAKLAR
[1].

T.C. Bayburt Valiliği http://www.bayburt.gov.tr/Default.aspx?module=customPages&id =8076
f97a-362c-4c2e-b784-6bc09a11347a (2013) (Alıntı tarihi:12.12.2015).

[2].

www.idesanat.com/46-icerik-Ihram-Dokumasi.html (Alıntı tarihi:12.12.2015).

[3].

http://www.turkelhalilari.gov.tr/sayfalar.php?language=tur&icerik=dogalboyamacilik/boyaci-sumagi
(Alıntı tarihi:12.12.2015).

[4].

http://www.agaclar.net/forum/tibbi-itri-boyar-aromatik-bitkiler/8571.htm (Alıntı tarihi:12.12.2015)

[5].

http://www.turkelhalilari.gov.tr/sayfalar.php?language=tur&icerik=dogalboyamacilik/boyaci-sumagi
(Alıntı tarihi: 12.12.2015).

[6].

Aktepe, A., Ersöz. S., ” AHP-VIKOR ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde
Uygulanması” Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 25 Sayı: 1-2 Sayfa: 2-15. (2014).

[7].

Tepe, Serap ve Görener, Ali “ Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Moora Yöntemlerinin Personel
Seçiminde Uygulanması” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 S. 114. (2014).

[8].

Aktepe A.ve Ersöz S “ AHP-Vıkor Ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde
Uygulanması” Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 25 Sayı: 1-2 s. 2-15. (2014).

[9].

Vatansever Kemal, Uluköy Metin “ Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık Ahp Ve
Bulanık Moora Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama” Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt :11 Sayı :2 s.274-293. (2013)

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

711

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

[10]. Hasan Uygurtürk “Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık Moora Yöntemi İle Değerlendirilmesi”
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, s.115-128 (2015)
[11]. Brauers, W.K.M., “Multi-Objective Seaport Planning by MOORA decision Making”, Annals of
Operation Research, Cilt 206, 39–58, (2013).
[12]. Brauers W.K.M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z.,Vilutiene, T., “Multi‐Objective Contractor's Ranking
by Applying the MOORA Method”,Journal of Business Economics and Management, Cilt 9, No. 4,
245-255, (2008)
[13]. Chakraborty, S., “Applications of the MOORA MethodforDecisionMaking in Manufacturing
Environment”, International Journal of Advanced ManufacturingTechnology, Cilt 54,1155–1166,
(2011)
[14]. Karande, P., Chakraborty, S., “Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio
Analysis (MOORA) Method for Materials Selection”, Materials and Design, Cilt 37, 317–324,
(2012).
[15]. İç. Y.T, Tekin. M, Pamukoğlu. F.Z., Yıldırım. S.E., “Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal
Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 30, No 1,
71-85, (2015)
[16]. İç, Y.T., Yıldırım, S.E., “MOORA-Based Taguchi Optimisation for Improving Product or Process
Quality”, International Journal of Production Research, Cilt 51, No. 11, 3321-3341, (2013)
[17]. ISO 105-C06 Test for Colour Fastness of Textiles-Colour Fastness to Washing.
[18]. ISO A05 Textiles- Tests of colour fastness- Part A05: Instrumental assessment of change in colour
for determination of grey scale rating.
[19]. TS 1008 EN ISO 105-B02; Textiles- Tests for colour fastness- Part B02: Colour fastness to artificial
light: Xenon arc fading test.
[20]. Vatansever. K., Uluköy. M., “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık Ahp Ve Bulanık
Moora Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi Cilt :11 Sayı :2 Yıl : 2013
[21]. Brauers, W.K.M.& Zavadskas, E.K “The Moora Method and Its Application to Privatization in a
Transition Economy”, Control and Cybernetics, Sayı: 35(2), s. 445-469. (2006),
[22]. Brauers, W.K.M. ve Zavadskas, E.K “Robustness of Multimoora: A Method for Multi-Objective
Optimization”, Informatica, Sayı: 23(1), s. 1-25. (2012)
[23]. Mert. H.H., Doğan. Y., Başlar. S.,”Doğal Boya Eldesinde Kullanılan Bazı Bitkiler” Çevre dergisi,
Ekoloji Sayı:5 (1992) s.14-17

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

712

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

‘BAYBURT YÜNÜ’ İÇİN MEYANKÖKÜ İLE BOYAMA
REÇETESİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI SEÇİMİ
Ferhat GÜNGÖR1ve Meral AKKAYA2
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
2
Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü
fgungor@marmara.edu.tr , meral.akkaya@marmara.edu.tr

1

ÖZET
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde, Osmanlı vergi kayıtlarında Bayburt’ta kayda değer bir yün
dokumacılığı ve kültüründen bahsedilmektedir. Bu çalışmamız, bahsedilen eski bir dokuma kültürümüz
olan Bayburt yünü üzerinedir. Ehram olarak isimlendirilen giysilerde kullanılan bu Dokumacılık
mirasımız ve Bayburt yöresine ait dokuma kültürümüzün sürdürülebilirliği ve doğru reçetenin
belirlenmesi ele alınmıştır. Renk bağlayıcı mordanlara ait konsantrasyonun oransal uygunluğuna yönelik
deneysel testler yapılmıştır. Elde edilen verilerle çözüm için başlangıç matrisi oluşturulmuştur.
Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden, VIKOR, TOPSIS ve Gri ilişkisel analiz, yöntemlerine göre
çözümler ayrı ayrı yapılmış, daha sonra elde edilen sıralamalar, spearman sıra ilişkisi testine göre
tutarlılıkları incelenmiştir. Elde edilecek en uygun boyama reçetesi çok ölçütlü karar vermede kullanılan
üç farklı yöntem ile karşılaştırma yapılarak, çözüme ve sonucun doğrulanmasına yardımcı olma olarak
kabul edilecektir.
Amacımız, gerek el dokuması, gerekse fabrikasyon üretim yapılmış Bayburt yününe ait boyama
reçetesinin doğru bir oran ve bilimsel olarak üreticilerin yararına ve araştırmacıların kullanımına
sunmaktır.
Anahtar kelimeler: Bayburt yünü, VIKOR, TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz, Spearman sıra ilişkisi,

ABSTRACT
In his Seyahatname Evliya Çelebi speaks of a worthy of note wool weaving and culture in Bayburt
according to the Ottoman tax rolls. This study is about Bayburt wool which is an ancient weaving
culture. The study aims to preserve this weaving inheritance, which is used for garments named ehram,
and to determine the correct formula. Experimental tests regarding the proportional appropriateness of
colour binding mordants were done and starting matrix for the solution was created.
Solutions were made by VIKOR, TOPSIS and Grey Relational Analysis, methods separately and the
coherence of the rankings were examined by Spearman test. The most appropriate dyeing formula will be
compared according to the three different decision making methods and will be accepted to help the
solution and verification of the result. The aim is to determine a correct and scientific ratio for dyeing
formula of Bayburt wool and to give manufacturers and researchers useful information.
Keywords: Bayburt wool, VIKOR, TOPSIS, Grey Relational Analysis, Spearman rank correlation.

1. GİRİŞ
Çok ölçütlü karar verme problemlerinin özelliği, üretim süreçleri ile ilgili problemlerde çoklu alternatiflerin
seçenek olarak bulunduğu ve yine birden fazla ölçütün karşılaştırılarak seçim yapma ya da sıralama
konusunda kullanılıyor olmasıdır. Buradaki çalışmamızda kullanılan VIKOR, TOPSIS ve GİA-Gri İlişkisel
Analiz yöntemlerine göre hesaplama yapılarak, seçeneğin doğruluğu sınanmış ve yöntemlerin spearman sıra
ilişkisi testi ile ikili karşılaştırılarak, sıralamanın benzerliği ya da sıra ilişkisi test edilmiştir. Daha sonra en
güçlü sıralamanın hangi yöntem tarafından hesaplandığı ortalama etki değeri ile bu çalışmada da
sunulmuştur. Bu çalışmada sadece VIKOR Yönteminin çözüm aşamalarından ve eşitliklerinden bahsedilmiş
olup diğer yöntemlerin sıralama sonuçları yorumlanmak üzere ele alınmıştır. Çok ölçütlü karar verme
yöntemlerinin en önemli özelliği, tüm ölçütleri değerlendirmeye alarak, çoklu alternatif arasında tüm etkileşimleri bir bütün olarak değerlendirmek ve seçim kararı verilmesine yardımcı olmaktır. Sonuçta
belirlenecek en iyi meyankökü konsantrasyonundaki boyama oranı ile koyunyününden üretilmiş Bayburt
ehramı üreticilerine hem tekrarlanabilir ve hem de aynı kalitede boyama özelliği kazandırabilecek bilimsel
bir veri sunmaktır.
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Evliya Çelebi’nin 17. yy. başlarında ki Bayburt ziyaretinden bahsederken şehirdeki boya hanelerde boyanan
yünlerden dokunan kilim ve seccadelerin Avrupa’ya kadar gönderildiğinden söz eder [1]. Meyan kökü bitkisi
şap mordanı ile boyanırsa esmer sarı renk elde edilir [2].
Bitkisel boyacılıkta bazı bitkilerin tamamı kullanılırken bazı bitkilerin ise tohum, çiçek, meyve kabuğu,
yaprak, gövde kabuğu, toprak altı sürgünleri, kökleri vb. gibi kısımları kullanılmaktadır. Kökleri kullanılan
bitkilerden biri de Meyan (Glycyrrhizaglabra L.)'dır. Meyan kökünün asıl boya maddesi tatlı triterpene
glikoziti Glycyrrhizinasitidir. Yazarların yaptığı çalışmada meyan kökünden elde edilen renklerin, gerek renk
yönünden gerekse haslıkları yönünden el dokuması yün halı ve kilimlerde kullanılmasının uygun olacağı
yönündedir [3].

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
VIKOR yöntemi, ideal çözüme yakınlığa dayanan çok ölçütlü sıralama indeksini ele alır. Birbiri ile çelişen
ölçütler içeren problemler için uzlaşık çözüm önererek, karar vericilere sonuç almada yardımcı olur. VIKOR
yöntemi ilk kez (Opricovic ve Tzeng 2004) [4] tarafından sunulmuştur. Çok ölçütlü karmaşık sistemlerin
optimizasyonu için önerilmiştir. VIKOR, uzlaşık bir sıralama oluşturmayı ve belirtilen ölçüt ağırlıklarına
göre uzlaşık çözüme ulaşmayı sağlayan bir yöntemdir. Birbiri ile çelişen ölçütler altında alternatiflerin uygun
alternatife yakınlığına göre sıralamasını yaparak en uygun alternatifin seçilmesini içerir [5]. Son yıllarda
VIKOR ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; Yeni ürün geliştirmede ürünün tasarım konseptinin erken
safhalarda değerlendirilmesi önemlidir. Çalışmalarında VIKOR yöntemiyle tasarım bileşenlerini kabaca
değerlendirilmiş ve sıralanarak duyarlılık analizleriyle ürün kullanıcılarının riskleri (Zhu ve diğ 2015) [6]
tarafından ölçülmeye çalışılmıştır. Kuruluşlar rekabette giderek tedarik zinciri yeteneklerini, çevresel Yeşil
tedarikçi geliştirme gerekliliği üzerine odaklanarak oluşturmaktadır. Tedarikçilerin değerlendirilmesinde
geliştirilen programla Bulanık C-means ve VIKOR yöntemleriyle tedarik zincirine yeşil tedarikçi dâhil
etmek üzerine çalışmıştır. (Akman 2015) [7] bulanık ortamda NGT (Nominal Grup Tekniği) ve VIKOR
kullanarak yeşil tedarikçi geliştirme programı seçimi üzerine çalışmışlardır. (Awasthi ve Kannan 2016) [8]
çalışmada, Türkiye’de bir bankanın şubelerinin performansları değerlendirilmiş ve şubeler arasında
performansa göre VIKOR yöntemiyle iyiden-kötüye bir sıralama yapılmıştır. (Ertuğrul ve Karakaşoğlu
2008) [5] Klima seçimi yapılırken ürün, fiyat ve teknik özelliklere göre çok kriterli karar verme
yöntemlerinden Topsis ve Vikor yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
(Ertuğrul ve Özçil 2014) [9] Stratejik çevresel değerlendirmede, veri boşlukları için rastgele örnekleme ile
öncelikli alternatiflerin VIKOR yöntemini kullanarak sıralanması üzerine çalışmışlardır. (Kim ve diğ 2015)
[10] çok ölçütlü karar vermede VIKOR ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı analiz ile
uzlaşmacı bir çözüm önerisi sunmuşlardır. (Opricovic ve Tzeng 2004) [4] geçmişte kullanılan yöntemler ile
karşılaştırıldığında genişletilmiş VIKOR yöntemi olarak sunmuşlardır. Bu çalışma ile VIKOR yönteminde
sıralama ve kriter çelişkilerinde, uzlaşmacı bir çözüm önerisi üzerine odaklanılır ve alternatifleri seçerek
sıralamaya dayalı bir yöntem olarak tanıtmışlardır.[11].

3. YÖNTEM ve UYGULAMA
3.1.Deney Materyali ve Ölçütler
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan VIKOR, aşama aşama çözümü gösterilmiştir. %100 koyun
yününde olan Bayburt ehramı olarak isimlendirilen dokuma numunelerini Meyankökü bitkisi ekstraktı ile
boyamada ön mordanlama yöntemi ile 3 farklı mordanda 5’er konsantrasyon kullanılarak mordanlanmıştır.
C6H807 (Sitrik Asit) mordanı ile %2, %4, %6, %8, %10 konsantrasyonlarda, KAl(SO4)2.12H2O (Potasyum
Alüminyum Sülfat) mordanı ile %3, %5, %10, %15, %20 konsantrasyonlarda ve doğal mordan olarak
kullanılan Quercus Aegilops (Meşe Palamudu) bitkisi ile de %3, %5, %10, %15 ve %20 konsantrasyonlarda
1/100 Flotte oranında 100oC’de 60 dk. süre ile kaynatılarak mordanlanmıştır. 24 saat bu banyoda
bekletildikten sonra gölgede kurutulmuşlardır. Meyankökü bitkisinden elde edilen ekstrakttan numune
gramajı baz alınarak %100 oranında meyankökü bitkisi kullanılmıştır. Mordanlanan numuneler yine 1/100
Flotte oranında %100 bitki kullanarak 100oC’de 60 dk. süre ile kaynatılarak boyanmıştır. 24 saat bu banyoda
bekletildikten sonra gölgede kurutulmuşlardır. Bu deneysel çalışma 9 ölçüte göre değerlendirilmiş ve
ölçütlerin neler olduğu aşağıda verilmiştir.
ΔE Y: Yıkama Haslığı (Renk Değişimi)
ΔE 1: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Yün
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ΔE 2: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliakrilonitril
ΔE 3: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliester
ΔE 4: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Poliamid
ΔE 5: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Pamuk
ΔE 6: Yıkama Haslığı (Lekeleme) Asetat
ΔE I: Işık Haslığı
K/S: Renk Verimi (Kubelka-Munk)(Absorbsiyon katsayıları / Saçınım katsayıları)
1-A: %2 Sitrik asit
2-A: %3 PAS
3-A: %3 Meşe
1-B: %2 Sitrik asit
2-B: %5 PAS
3-B: %5 Meşe
1-C: %2 Sitrik asit
2-C: %10 PAS
3-C: %10 Meşe
1-D: %2 Sitrik asit
2-D: %15 PAS
3-D: %15 Meşe
1-E: %2 Sitrik asit
2-E: %20 PAS
3-E: %20 Meşe
Buradaki deneyleri;
Renk Ölçümleri: Boyanmış örneklerin renk ölçümleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans
spektrofotometresi ile Datamaster bilgisayar program kullanılarak CIE*L*a*b sistemine göre
gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri 10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır.
Yıkama Haslıkları: Test örneklerinin yıkama haslıkları ISO 105-C06 [12] standardına göre yıkama haslığı
test makinesinde (Gyrowash Washer Tester) gerçekleştirilmiş ve değerlendirme hem reflektans
spektrofotometresi ile ISO A05 [13] standardına göre yapılmıştır.
Işık haslıkları ise: TS 1008 EN ISO 105-B02 standardına göre [14] ışık haslığı test cihazında (Solarbox
1500E) uygulanmış ve teste tabi tutulmamış örnek ile test örnekleri arasındaki toplam renk farklılığı (ΔE*)
spektrofotometrede değerlendirilmiştir.

3.2.VIKOR Yöntemi ve aşamaları
Adım 1: En İyi (fi*) ve En Kötü (fi-) Değerlerin Bulunması:
Vikor yönteminin ilk adımı olarak en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerleri belirlenir. Aşağıda gösterilen
formüllerde; i hesaplamaya dahil ölçütleri (i=1,2,3,..,n) ve j seçilecek alternatifler setini (j=1,2,3,…,m)
göstermektir. (1) ve (2) numaralı eşitlikler yardımıyla her bir ölçüt için en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerler
belirlenir. Maliyette en düşük en iyi, Fayda yada Kârlılıkta en büyük en iyi, oda sıcaklığında ideal en iyi vb.
olduğu unutulmamalıdır. Aşağıdaki formüller fayda anlamında bir ölçüt ise kullanılmalıdır.
𝑓𝑖∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑓𝑖𝑗 (1)
𝑓𝑖− = 𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑓𝑖𝑗

(2)

Adım 2: Sj ve Rj Değerlerinin Hesaplanması
Her bir kriter için en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerleri hesaplandıktan sonra her bir alternatif için Sj
ve Rj değerleri hesaplanır. (3) ve (4) numaralı eşitliklerle hesaplanan Sj değeri ortalama grup, Rj ise en kötü
grup değerini gösterir.
(3) ve (4) numaralı eşitliklerdeki wi değeri her bir ölçüt için belirlenen yada hesaplanan ağırlık
değerini göstermektedir.
𝑆𝑗 = ∑𝑛𝑖=1

𝑤𝑖 (𝑓𝑖∗ −𝑓𝑖𝑗 )
(𝑓𝑖∗ −𝑓𝑖−)

𝑅𝑗 = 𝑚𝑎𝑥 [

(3)

𝑤𝑖 (𝑓𝑖∗ −𝑓𝑖𝑗 )
(𝑓𝑖∗ −𝑓𝑖− )

](4)

Adım 3: Qj Değerlerinin Hesaplanması
Her bir alternatif için (5) numaralı eşitlik yardımıyla değerlendirme ölçütlerine göre belirlenen Qj
değerleri, maksimum grup faydasını gösterir.
𝑄𝑗 =

𝑣(𝑆𝑗 −𝑆 ∗ )
𝑆 −−𝑆 ∗

+

(1−𝑣)(𝑅𝑗 −𝑅 ∗ )
𝑅 −−𝑅 ∗

(5)

Yukarıdaki formülde gösterilen S* ve R* minimum Sj ve Rj değerlerini, S- ve R- maksimum Sj ve Rj
değerlerini göstermektedir. Kullanılan formüldeki v değeri maksimum grup faydasını yaratacak strateji için
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ağırlık değerini, fakat (1-v) değeri ise karşıt görüşteki karar vericilerin minimum pişmanlığının ağırlığını
ifade etmektedir. Uzlaşma, “çoğunluk oyu” (v > 0,5) ile, “konsensüs” (v = 0,5) ile veya “veto” (v < 0,5) ile
sağlandığı varsayılmaktadır.
Adım 4: Sj, Rj ve QjDeğerleri’nin Sıralanması
Her bir alternatif için hesaplanan Sj, Rj ve Qj değerleri küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanır. Sonuçlar
için, yan yana gelecek üç ayrı sıralama listesi oluşturulur.
5. Adım: Eğer aşağıdaki iki koşul sağlanırsa, en iyiyi Q (minimum) değerlerine göre sıralanan alternatif a'
(birinci sıradaki) uzlaştırıcı çözüm için önerilir [5].
i.

C1 ‘Kabul edilebilir avantaj’ için;

Q(a") - Q (a') ≥ DQ

(6)

burada a" değeri, Q değerine göre değerlerin sıralamasında ikinci sırada yer alan alternatiftir.
DQ=1/(J-1);

(7)

J alternatiflerin sayısını gösterir.
ii.
C2 Karar vermede ‘kabul edilebilir istikrar’ için;
Ayrıca alternatif a', S ve/veya R değerlerine göre aynı sırada yer alan en iyi alternatiftir. Bu uzlaşık çözüm
karar verme sürecinde istikrardır.
iii.
Eğer bu iki durumdan bir tanesi sağlanmazsa uzlaşık çözüm kümesi şu şekilde önerilir:
- Eğer C2 durumu sağlanmıyorsa a' ve a" alternatiflerinden biri
- Eğer C1 durumu sağlanmıyorsa a', a",...,a(M) alternatifleri ve değeri maksimum (en sonuncu) M için
Q(a(M))-Q(a') <DQ

(8)

İle belirlenir. Q (minimum) değerlerine göre sıralanan en iyi alternatif, minimum Q değerine sahip
alternatiflerden biridir [4].
VIKOR yöntemi, karar vericinin sistem tasarlanırken başlangıçta tercihlerini tam olarak belirtememesi
durumunda, çok kriterli karar vermede etkin bir araçtır. Elde edilen uzlaşık çözüm, çoğunluk için maksimum
grup faydasını ve karşıt görüştekiler için minimum pişmanlığı sağlayacağından karar verici tarafından kabul
görecektir [11].
Çok ölçütlü karar verme problemlerinin VIKOR yöntemi ile ele alınabilmesi için aşağıda belirtilen genel
özellikleri taşımaları gerekmektedir:
o Görüş ayrılıklarının çözüme ulaştırılmasında, uzlaşma kabul edilebilir olmalıdır.
o Karar verici, ideal çözüme en yakın çözümü kabul etmeye istekli olmalıdır.
o Karar verici için fayda ile her ölçüt arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır.
o Alternatifler, belirtilen tüm ölçütleri kapsayarak değerlendirilmelidir.
o Karar vericinin tercihleri ölçüt ağırlıkları ile de ifade edilir.
o VIKOR yöntemi, karar vericinin etkileşimli katılımı olmadan başlar fakat karar verici nihai
çözümü onaylamaktan sorumludur.
o Karar verici, bu nihai çözüme kendi deneyim ve tercihlerini de ağırlık olarak dâhil edebilir [11].

3.3. Yöntemlerin Uygulama Sonuçları
VIKOR Yöntemi Sonuçları;
Adım 1. Ölçütlerin iyi ve kötü değerleri belirlenir.
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Tablo1. Başlangıç veri tablosu ve ölçütlerin iyi ve kötü değerlerinin belirlenmesi

KODU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Şap

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Max

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

ΔE 6

ΔE I

K/S

1-A

2%

2,265

1,959

1,395

0,927

1,334

1,621

4,474

8,204

12,25

1-B

4%

5,842

2,817

2,45

5,407

2,048

2,414

4,807

9,739

12,55

1-C

6%

3,641

2,413

1,597

1,216

1,623

1,974

2,813

7,787

11,85

1-D

8%

2,535

1,479

1,217

1,591

1,762

7,715

4,538

5,271

16,47

1-E

10%

5,467

1,348

1,276

0,736

1,275

2,676

5,61

10,828

13,54

2-A

3%

7,692

2,358

1,767

0,632

1,227

2,7

4,339

11,451

13,59

2-B

5%

10,227

1,616

1,389

0,732

1,154

1,721

5,305

13,769

14,79

2-C

10%

4,192

1,825

1,238

0,675

1,472

3,164

3,66

12,367

17,26

2-D

15%

3,573

2,081

1,731

1,164

1,974

5,861

4,682

9,845

12,86

2-E

20%

1,568

1,732

1,264

0,656

2,621

4,423

4,034

11,018

9,8

3-A

3%

1,843

1,577

1,207

0,715

1,517

2,428

3,484

5,035

11,14

3-B

5%

5,807

4,026

2,748

1,646

1,71

3,97

3,244

8,421

13,44

3-C

10%

2,824

1,162

1,146

0,437

1,168

3,286

3,281

3,908

11,28

3-D

15%

3,324

5,143

1,637

0,958

1,964

2,852

3,262

7,653

11,83

3-E

20%

2,039

1,459

1,25

1,246

1,64

4,472

5,036

6,648

15,63

10,227

5,143

2,748

5,407

2,621

7,715

5,61

13,769

9,8

1,568

1,162

1,146

0,437

1,154

1,621

2,813

3,908

17,26

Adım 2 ve 3: Sj, Rj ve Qj Değerlerinin Hesaplanması
Bu aşamada ölçütlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi (wi) eşit olarak kabul edilmiştir.

wi=

ΔE Y

ΔE 1

ΔE 2

ΔE 3

ΔE 4

ΔE 5

0,1111

0,1111

0,1111

0,1111

0,1111

0,1111

ΔE 6

0,1111

ΔE I

K/S

0,1111

0,1111

1

Adım 4: Sj, Rj ve Qj Değerleri’nin Sıralanması
Her bir alternatif için hesaplanan Sj, Rj ve Qj değerleri küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanır.
Tablo2.Hesaplanmış Sj,Rj ve Qj Değerleri ve sıralama
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KODU
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C

Sj değerleri
0,297427
3
0,680799
13
0,332127
4
0,690612
14
0,439856
7
0,482292
9
0,437071
6
0,369162
5
0,733499
15
0,627425
11
0,280052
1
0,652735
12
0,286315
2

Rj değerleri
0,07462
1
0,111111
4
0,080578
2
0,496933
15
0,115277
6
0,117095
7
0,111111
5
0,152238
9
0,35651
14
0,247595
12
0,096493
3
0,213285
11
0,161478
10

VİKOR Qj değerleri
0,01915912
1
0,48509339
11
0,06447538
3
0,9527103
15
0,22434584
7
0,27329133
8
0,21634339
6
0,19015471
5
0,83374552
14
0,5878305
13
0,02589674
2
0,57511713
12
0,10974259
4

3-D

0,510213
10
0,128607
8
0,3177088
9
0,471209
8
0,251307
13
0,41997157
10
Tablo 3. Maksimum ve Minimum S ve R değerleri ile v değerinin belirlenmesi
3-E

Min

S*
0,280052

Min

R*

Maks

Maks

-

R-

S

0,07462 0,733499 0,496933

v
0,5

Adım 5: Kabul Edilebilir Avantaj (C1) ve Kabul Edilebilir İstikrar (C2) Kümelerinin Belirlenmesi
Tablo 4.Kabul edilebilir avantaj (C1) ve istikrar (C2) değerlendirmesi

1.Kabul edilebilir avantajlı C1 için
0,025897-0,01916=0,06738>0,0714 hatalı
NOT: 2.nciden 1.nci Qj değeri çıkarılır

0714286
0,071428571 Gerçekleşmez
0,006737615 <DQ
Küçük

2.Kabul edilebilir istikrarlı C2 için
Qj1=Rj1
1.nciler aynı alternatif
Gerçekleşir

İstikrarlı sonuç 1A kabul edilir.

3. Q(AM) - Q(A1) < DQ ilişkisini sağlaması
0,95271-0,019159= 0,933551176 <0,07142
M
0,952710301 =A

Gerçekleşmez

Q(Amax)
Kabul edilebilir istikrarlı sonuca C2'ye göre 1A seçilir.

3.4. Spearman sıra ilişkisi testi
Spearman testi ise, iki farklı veri setinin birbiriyle olan sıralama ilişkisini ölçen bir istatistiksel yöntemdir
[15]. Spearman'in ρ katsayısı Eşitlik (9) ile hesaplanır. ρ katsayısı değerleri de -1 ile +1 arasında değişir. Uç
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değerler (yani ρ= -1 ve ρ= +1 ve yakın değerler) iki farklı sıralama arasında bağlantının ne kadar yakın
olduğunu gösterirler. Eğer ρ<0 ise, sıralamalar arasında negatif değişme, ρ>0 ise sıralamalar arasında pozitif
değişme, ρ=0 ise, sıralamalar arasında hiçbir bağlantının bulunmadığı sonucu çıkartılır. Tablo 4’da
yöntemlerin sıralaması ve ilişki değerleri hesaplanmıştır. Pozitif oran değeri ile sıralamalar bir birine pozitif
yönde benzerdir.
6 ∑ 𝑑2

𝑖
𝜌 = 1 − 𝑛(𝑛2−1)

(9)

Eşitlik de; di: İki farklı sıralamanın her bir alternatifin arasındaki sıra farkını verir. n:Veri sayısı yada
alternatif (satır) sayısıdır;

Tablo 5:Yöntemlerin çözümlerine göre elde edilen sıralama sonuçları

VİKOR
VİKOR Qj değerleri
0,019159
1
0,485093
11
0,064475
3
0,952710
15
0,224346
7
0,273291
8
0,216343
6
0,190155
5
0,833746
14
0,587831
13
0,025897
2
0,575117
12
0,109743
4
0,317709
9
0,419972
10

TOPSIS
Ci

0,831533
0,378538
0,783195
0,642356
0,735086
0,671167
0,623476
0,737505
0,66305
0,729821
0,90261
0,57122
0,888568
0,648972
0,753952

Deney

GİA

TOPSİS

3
15
4
12
7
9
13
6
10
8
1
14
2
11
5

Gri Ana l i z

Sıra

KODU

0,81637
0,639839
0,801431
0,80036
0,782689
0,747071
0,774871
0,827811
0,701459
0,747349
0,858128
0,690897
0,895667
0,738146
0,807875

4
15
6
7
8
11
9
3
13
10
2
14
1
12
5

1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
3-A
3-B
3-C
3-D
3-E

Eşitlik 9’a göre Yöntemlerin ikili karşılaştırılması sonucu elde edilen spearman sıra ilişkisi değerleri Tablo
6’da verilmiştir. GİA, VIKOR ve TOPSIS yöntemleri kısmen bir benzerlik gösteriyor. Üçüde pozitif (aynı
yönlü) ilişkisel sıralama benzerliği göstermiştir.1.nci alternatif, üç yöntemde de farklı çıkmış durumda,
özellikle bu yöntemler farklı olduğu için tercih edilmiştir. Bu durumda ortalama etki değeri en güçlü yöntem
hangisi ise onun 1.nci sıra alternatifi iyi değerlendirilmelidir. En güçlü alternatif 3-A deneyi ile TOPSIS’te
1. Sırada diğer yöntemlerde ise 3-A deneyi 2. Sırada yer almaktadır.
Tablo 6: Yöntemlerin Spearman sıra ilişkisi sonuçları
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TOPS-VIKOR TOPS.-GİA
Spearman
Sıra İlişkisi

71,42%

86,43%

GİA-VIKOR
68,21%

3.5. Yöntemlerin Ortalama benzerlik (etki) değerinin hesaplanması
İşletmelerde, özellikle ikili satış ekibinin, satış performanslarında gösterdikleri satış yüzdeleri dikkate
alınarak, hesaplanacak satış elemanının satış yüzdelerini toplayıp, hesaplanan ekip sayısına bölerek bulunan
ortalama değer, ortak satış elemanının satış gücü etkisi olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; A-B:%12, AD;%7, A-C;%8, B-C;%11, C-D;%2 verilerindeki A satış elemanı için aynı döneme ait ortak ekip satış
değerleri 3 tane olup bunlar toplanıp, 3’e bölündüğünde A elemanının ortalama satış gücü etkisi
A=(0,12+0,07+0,08)/3=%9 olarak hesaplanır.
Bu çalışmada ortalama benzerlik değerinin daha iyi ortaya konulması ve anlaşılır olabilmesi için TOPSIS ve
GİA yöntemleriyle de çözüm yaparak sonuçlara ait sıralamaların spearman sıra ilişkisi testine tabi tuttuk
Tablo 7’de ikili karşılaştırma sonuçları verilmiştir. TOPSIS yöntemi, yaptığımız sıralamada aynı yönlü
pozitif benzerliği ve ortalama benzerlik değeri en yüksek olan yöntemdir. %78,93 ile en güçlü ortalama etki
değeri olarak birinci sırada TOPSIS yöntemi olurken, GİA yöntemi ise %77,32 ile ortalama etki değeri
olarak ikinci sırada yer almıştır. Farklı yöntemlerle sıralama yapıldığında sonuçlar daha da farklı olacaktır.
Ancak bu konuda en iyi birinci alternatifin hangisi olduğu konusun da çözüm yaklaşımına literatürde
rastlanmamıştır. Buna ihtiyaç olduğu da ortadadır.

Tablo 7; Yöntemlerin Spearman testine göre ortalama benzerlik değerleri
VIKOR
69,82%
TOPSİS
78,93%
GİA
77,32%

4. SONUÇ ve YORUM
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri her geçen gün yeni bir yöntemle araştırmalarda yerini almaktadır. Hangi
yöntemin güvenilir olduğu, hangi yöntemin kullanıma uygun olduğu veya hangi yöntemin seçileceği yada
hangi deneyin tekrarlanabilir olduğu konusunda tartışmalı çözüm önerileri sunulmaktadır.
Bu çalışmada ele alınan Meyan kökü ile doğal boyamada üç farklı mordandan ve mordan olarak sitrik asitin
(%2, %4, %6, %8, %10), şap ve meşe palamudu (%3, %5, %10, %15, %20) oranlarında 5 farklı
konsantrasyonlarında boyanmış %100 koyun yününden olan Bayburt yünü olarak isimlendirilen dokuma
numunelerini her üç yöntemde de Deney kodu 3-A ile 1.nci sırada yer alarak en iyi sonucu veren %3
Konsantrasyondaki meşe palamudu olmuştur. 14.ncü sıradaki 3-B ile %5 konsantrasyondaki meşe palamudu
mordanı ile ve 15.nci sıradaki 1-B ile %4 konsantrasyonla sitrik asit mordanı, her iki yöntemde de aynı
sıralama ile en kötü sonucu vermiştir.
Buradaki yöntem sonuçlarına göre, Bayburt yününe ait önerilen boyama reçetesi Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8:Meyan kökü boyamasında reçete önerisi
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Boyama

Mordanlama

BOYAMA REÇETESİ
Mordan Cinsi
Mordan (%)

Meşe Palamudu
3

Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)

100
60
24 saat bekletme
Boya Cinsi
Meyan kökü
Boya Bitkisi (%)
100
Sıcaklık ( 0 C)
Süre (dak)
Renk

100
60
Açık Kahverengi
24 saat bekletme

5.KAYNAKLAR
[1]. T.C. Bayburt Valiliği(2013) http://www.bayburt.gov.tr/Default.aspx?module=customPages&id=8076f97a-362c-4c2e-b7846bc09a11347a (Alıntı tarihi:12.02.2016)
[2]. http://www.cigdemkabadayi.com/boyalar/dogal-bitkisel-boyalar.html (Alıntı tarihi:14.02.2016)
[3]. Arlı.M.,Kayabaşı.N., Kızıl. S.,(2002) “Meyan (Glycyrrhizaglabra L.) Kökünden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı
Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma” Tarım Bilimleri Dergisi, 8 (3), s. 227-231
[4]. Opricovic.S.,Tzeng.G.H.,(2004) “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”
European Journal of Operational Research No:156 pp. 445–455
[5]. Ertuğrul.İ., Karakaşoğlu.N.,(2008) “Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi” Endüstri
Mühendisliği Dergisi YA/EM 2008 Özel Sayısı Cilt: 20 Say1: 1 Sayfa: (19-28)
[6]. Zhu.G.N.,Hu.J., Qi.J., Gu. C.C., Peng.Y.H.,(2015) “An integrated AHP and VIKOR for design concept evaluation based on
rough number” Advanced Engineering Informatics No:29 pp.408–418
[7]. Akman. G. (2015) “Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR
methods” Computers & Industrial Engineering No: 86 pp.69–82
[8]. Awasthi.A.,Kannan.G.,(2016) “Green supplier development program selection using NGT and VIKOR under fuzzy
environment” Computers & Industrial Engineering No:91 pp. 100–108
[9]. Ertuğrul.İ.,Özçil.A.,(2014) “ Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi” Çankırı Karatekin
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, ss.267-282
[10]. Kim.Y.,Park.D.,Um.M.J. Lee.H.,(2015) “Prioritizing alternatives in strategic environmental assessment (SEA) using VIKOR
method with random sampling for data gaps” Expert Systems With Applications No: 42 pp. 8550–8556
[11]. Opricovic.S.,Tzeng. G.H., (2007) “Extended VIKOR method in comparison with outranking methods” European Journal of
Operational Research No:178 pp. 514–529
[12]. ISO 105-C06 Test for Colour Fastness of Textiles-Colour Fastness to Washing.
[13]. ISO A05 Textiles- Tests of colour fastness- Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey
scalerating.
[14]. TS 1008 EN ISO 105-B02; Textiles- Tests for colour fastness- Part B02: Colour fastness to artificiallight: Xenon arc fading test
[15]. İç.Y.T.,Yurdakul.,M.,(2008) “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Takım Tezgâhı Seçiminde Kullanılan Kriter Sayısının
Sonuçlar Üzerindeki Etkisi” 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu24-25 Nisan 2008 / Çankaya Üniversitesi / ANKARA s.282287

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

721

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

ÖRMENİN GELİŞİMİ
Esra YARAR ABANOZ1, Mine Biret TAVMAN2
Ege Üniversitesi, Emel Akın Meslek Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
1

2

Özet
Hemen hemen insanlık tarihi kadar eski olan dokuma tekniği, doğal şartlara, insanoğlunun giyim, zevk ve
anlayışına, iklim koşullarına, ananelerine bağlı olarak yüzyıllardır çeşitlilik göstererek gelişmiş ve
günümüze kadar gelmiştir. Dokumanın bilinen en eski tarihinin Anadolu’da bilinen en eski arkeolojik
bulgularla Çatalhöyük’ten geriye gittiği bilinmektedir.
Anadolu'da bulunan bu köklü dokumacılık sanatı çeşitli uygarlıklarla tarih boyunca süregelerek, Orta
Asya'dan gelen Selçuklu dokumacılık sanatıyla birleşmiştir. İslam öncesi Türk toplumlarını incelediğimizde
buna dair izler görülmektedir.
Dokumadan sonra bilinen en eski tekstil yüzey ve kumaş oluşturma tekniklerinden olduğu anlaşılan
örmenin dünyanın hemen hemen her bölgesinde izlerine rastlanmaktadır. Örmenin nerde nasıl ortaya
çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte5. ve 6. yüzyıllarda Orta Asya Türkleri ve Mısırlılar tarafından
kullanıldığı, kolay uygulanması ve az aparatla ile yapılabilmesi nedeni ile el örmesinin nesilden nesile
gelişerek ve farklı uygarlıklara yayılarak günümüze kadar geldiği görülmektedir. Örme göçler ve ticaret
yoluyla geniş alanlara yayılmış,özellikle iklim şartlarının sert olduğu bazı bölgelerde yaygın şekilde
kullanılmıştır.Dokuma ve örmenin tarih içerisinde ortaya çıkışı ve gelişimine bakıldığında özellikle
Anadolu'da kullanılan desenlerin ortak olduğu ve benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Pazırık kurganında yapılan kazılarda örme kumaşların bulunduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Bu
bağlamda dokuma ve örme gelişim ve kullanım açısından Anadolu'da kardeş kumaşlar olarak
adlandırılabilir. Dokumanın üretim aşaması, gelişimi gibi evreleri dikkate alındığında bu aşamaların örme
içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz.. Bu çalışmada dokumaya paralel gelişen örme kumaşların gelişimi
örme tasarımcıları ve sanatçıları açısından irdelenmiş ve örmenin geldiği nokta araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Dokuma, Kumaş, Örme, Tasarım, Moda Tasarım, Form, Desen

DEVELOPMENT OF KNITTING
Abstract
Weaving technique, which is nearly as old as the history of mankind has developed and come until today
by showing some changes according to the natural conditions, clothing, taste and understanding of
mankind, climate conditions and customs.The oldest known history of weaving had its roots beyond
Çatalhöyük according to the oldest archeological artefacts found in Anatolia.
This long rooted weaving art found in Anatolia survived with various civilizations throughout the history
and merged with the weaving art brought by the Seljuk arrival from the Central Asia.Traces of these can
be seen when Pre-Islamic Turkish communities.
Traces of knitting, which is among the oldest textile surface and fabric creation techniques known after
weaving, are encountered at nearly all areas around the world.Where and how knitted emerged is not
known exactly but it is seen that it was used by Central Asian Turks and Egyptians in the 5 TH and 6TH
centuries, that hand knitting has progressed generation by generation and come until today by spreading
to different civilizations since it is easy to apply and less painful to make.Knitting spread to wide areas
through migration and trade and used widespread in some regions with harsh climate conditions
especially.When emergence and development of weaving and knitting throughout the history are examined,
it is seen that patters used especially in Anatolia were common and similar.
In excavation works performed at Pazırık Castle, the existence of knitted fabrics is understood from the
documents.In this context woven and knitted fabrics can be referred to as fellow fabrics in terms of their
development and usage in Anatolia.When stages of weaving such as production and development are taken
into account, we can say that same applies for the knitting.In this study, development of knitted fabrics
occurring in parallel to weaving has been emphasized in terms of knitting designers and artists and point
reached by knitting has been examined.
Key Words:Weaving, Fabric, Knitting, Design, Fashion Design, Form, Pattern
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1. GİRİŞ
Tekstil, zor iklim koşulları karşısında insanın gereksinimi olarak doğmuştur. Zor koşullardan korunma, insan
tarafından sazların örülmesiyle meydana getirilen dokumalar ve hayvanlar tarafından elde edilen postlarla
sağlanmıştır.
Dokumacılığın nerede, nasıl başladığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş, yapılan arkeolojik kazılar,
konu ile ilgili araştırılan belgeler bu görüşleri desteklemiştir[19-1]
Dokumacılığın başlamasıyla ilgili farklı görüşler bildirilmiştir. Pope, dokumacılığın yün ile ilgili olduğunu
dolayısıyla, hayvancılık yapılan bölgelerde yani M.Ö. 3.000’de Orta Asya’da başladığını ileri sürmektedir.
Beaumont ve Griffin, dokumacılıkta keten ve pamuğun önemli rol oynaması nedeniyle Mısır'da başlamış
olduğunu savunmuştur. Mısır'da nadiren yün kullanılmış ancak Aşağı Mezepotomya'da sazlar ile dokumacılık
yapılmıştır. Lewiss'e göre dokumacılık M.Ö. 2400’de Mısır’da başlamış; Kazım Dirik’e göre ise M.Ö. 2300’de
Orta Asya’da başladığıkabul edilmektedir. DokumacılıkAncak, Mısır’da daha da eskiye gitmekte, M.Ö.3721
– 3000 tarihlerine ait kumaş parçaları bulunduğu söylenmesine rağmen buörneklerin bulunduğu müzeler
bilinmemektedir[31].

Şekil 1: Temel dokuma kumaş yapısını oluşturan elemanlar ve temel üretim işlemleri [2]

Şeki2: Attika’da üretilmiş olan bir Leykhos[48]

Şekil2'de görülen siyah figürlerden oluşan eser Attika’da Leykhos Amasis ressamı tarafından MÖ. 6.
yüzyılın ortalarında üretilmiştir.

Şekil3:. Hanedan mısır iği[33]

Şekil4: Hanedan katlamalı, pilili keten
bluz.(İlkgiysi olarak tanımlanıyor)[34]

Şekil4'de görülen 1977'de Mısır’da bulunan giysiye yapılan karbon testinin ardından dünyanın en eski giysisi
olduğu açıklanmıştır.Gömlek, İngiltere Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre M.Ö. 3101-3482
tarihleri arasında üretilmiştir.
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2. ANADOLU'DA KUMAŞ
2.1. Anadolu'da Dokuma Kumaş
Yüzlerce yıllık bir uygarlığa sahip olan Anadolu toprakları, jeolojik, coğrafi, ve stratejik konumu ile öneme
sahip ender bölgelenderdir.Dokuma alanındaki ilk gelişmeler olarak kabul edilen, bükme, file örme, örgü
teknikleri kullanılarak oluşturulan örnekler Geç Paleolitik döneme (M.Ö. 7000'ler) aittir. M.Ö. 7500'lere
dayanan örnekler Diyarbakır dolaylarındaki Çayönü yöresinde ortaya çıkmıştır. Burada sepet örme
damgalardan ve düz dokumalardan parçalar bulunmuştur. Çayönü Dokuması olarak adlandırılan, dünyanın en
eski tekstili olarak kabul edilen bu parçaların, tekstil tarihinin ilk döneminin oluşumuna katkıda bulundukları
düşünülmektedir. Anadolu’da dokumacılık, Neolitik Çağ’a kadar uzanmakta ve bu çağ Anadolu ve Trakya’da
dört yüze yakın yerleşme ile temsil edilmektedir. Bu döneme ait kazılarda balık omurundan yapılmış, iplik
eğirmede kullanılan aletler çok önemlidir[1].

Şekil5: Çatal Höyük’te bulunan 9000 yıllık kumaş parçası[3]

1940-41 yıllarında Samsun da bulunan Dündartepe höyüğünde yapılan kazılarda, Hititler dönemine ilişkin
olduğu bilinen ve 1947'de Kılıç Kökten tarafından urgan yapım işinde kullanıldığı tespit edilen yunus balığı
bel omurundan alet bulunmuştur[1]. Çatal Höyük'te 1962 yılında Melleart, Helbaek ve Burnham tarafından
yürütülen kazılarda Neolitik dokuma parçaları bulunmuştur. M.Ö. 6000 yılına ait olduğu anlaşılan, teknik
oluşum bakımından ileri seviyede olan bu buluntular Ankara Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu
buluntuların ileri teknikle dokunmuş olması dokumacılığın daha da eskiye dayandığını göstermektedir.
Dünya genelinde yapılan kazılarda bulunan dokuma buluntularının M.Ö 3000'den geriye gitmemesi
dokumacılığın büyük olasılıkla Anadolu'da çıktığını göstermektedir[31].
Anadolu’da yapılan çeşitli kazılarda bulunan kabartmalar üzerinde hem dokumacılık hem de giyim kültürü
hakkında çeşitli fikirler edinebileceğimiz şekiller ve tasvirler vardır[37].
Dokumalar, kullanım alanlarına ve dokunduğu malzemeye göre değişiklik göstermekte, genellikle ihtiyaçlar
doğrultusunda dokunan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle göçebe yaşam biçiminin vazgeçilmez
ihtiyaçları olan kilim, çuval, heybe, ölü çulu, iteği, çanta gibi dokumalar halen mevcuttur[38].
“Anadolu antik çağ ticaret merkezi olmuştur. Kurulan pazarlarda Sasani, Hind, Çin, Asur, Babil, Suriye, Mısır,
Yunan, İskit dokumalarına rastlanılmaktadır.[65]
Anadolu'da, Orta Asya uluslarının etkileri, Oğuz Türklerinden çok önce de görülmekteydi. Sibirya'da özellikle
Pazırık kazılarında, İskitler'e ait dokuma buluntuları, figürlü halılardaki insan tasvirleri ile Karadeniz
sahillerindeki kıyafetlerde benzer etkiler görülmektedir. “Asya Step etkisi, İskitler kanalıyla Karadeniz'in
bütün sahil kesimlerinde etkili olmuştur.” [59]
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Şekil 6: Pazırık Halısı, M.Ö. 5.yy.

“Altay dağları eteklerinde Pazırık‟ta kurganda donarak günümüze ulaşabilmiş M.Ö. 5.yy.a ait yaygı, bilinen
en eski halıdır.” [24]
‘‘Kumaş dokuma sanatı, dünya sanatlarının en eski sanat türlerinden biridir. Bu sanat zamanla ihtiyaca göre
birçok çeşitleri meydana getirmiş ve her milletin refah ve sanat yeteneklerine göre ilerlemiştir[43]’’.
Anadolu'da dokumacılık sanatı Erken Bizans 4.-6.yy. döneminde Mısır Kopt'larına ait dokuma buluntuları ile
takip edilebilmektedir. Bu dokumalar Bizans devleti egemenliğinde Mısır'daki atölyelerde üretilmiş
kumaşlardır. Kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen kırmızıdan erguvani mora kadar olan tonlar
imparatorluk ailesinin kullanımına ayrılmıştır. Bizans yönetiminde loncalarada sahip olan bu Snsdolu dokuma
sanatı Haçlı ordularının yıkımına kadar devam etmiştir.

Şekil 7: Bizans ipek tüccarları,
dokuma yapan Bizanslı kadınlar

Şekil 8: Orta Çağ'da İstanbul'dadokuma
atölyesini gösteren bir gravür[69]

Anadolu'da bulunan bu köklü dokumacılık sanatı çeşitli uygarlıklarla tarih boyunca süregelerek, Orta Asya'dan
gelen Selçuklu dokumacılık sanatıyla birleşmiştir. İslam öncesi Türk toplumlarını incelediğimizde buna dair
izler görülmektedir. Anadolu’da dokumacılık sanatının başlangıcının Orta Asya’ya kadar uzandığı bilinmekle
birlikte, tutulan kayıtlar ışığı altında kumaş dokuma sanatı hakkında net bilgiler Selçuklularla başlamaktadır.
Anadolu’da halı, kilim, yaygı, heybe, örtü gibi dokuma kullanım eşyalarında kullanılan desen ve motifler örme
kullanım eşyalarındada karşımıza çıkmaktadır.
Motif; Bezeme ve süslemede bütünü oluşturan parçalardan her birine verilen ad olarak tanımlanmakta ve motif
karşılığı olarak Türkçe “Örge” sözcüğü kullanılmaktadır[4]. Motifler çeşitli şekillerde bir araya gelerek
desenleri oluşturur.
Anadolu’da desene, yörelere göre yangış, nakış, örnek gibi farklı isimler verilmektedir. Yangış; nakış, süs
demektir. Aydın’dan Kars’a, Silifke’den Trabzon’a kadar illerimizin birçoğunda dokumalardaki nakış ve motif
anlamında kullanılmaktadır[5-20].
Her yörenin kendine özgü deseni veya aynı desenin farklı ismi vardır. Bu desenler genellikle geometrik
formlarda karşımıza çıkmaktadır. Dokumalarda kullanılan motifler gözle görülebilen nesnelerin ve canlıların
yanında soyut kavramların sembolize edilmesiyle zengin bir yelpaze oluşturmaktadır. Motifler; toplumun
acısını,zevklerini, hayat tarzını gözler önüne sererek ve günışığına çıkararak ve buna bağlı olarak gelişerek,
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zenginleşmektedir. Anadolu’da kirkitli dokumalar yüzyıllar boyu yapılmakta olup kullanılan motifler sadece
estetik bir görünüm sunmanın yanında geçmişlerinin, inançlarının, çevreye bakış açılarının, yaratıcılıklarının
ve kimliklerinin yansıması olarak yer bulmuştur. Kullanılan motif ve kompozisyonlar dönemleri, bölgeleri,
boyları ve birliktelikleri göstermekte önemli bir belge olmuştur[28].
El sanatlarında kullanılan motifler duyguların sembollerle ifadesi işlevini yüklenmiştir. Ürünlerde kullanılan
motiflerin temelini toplumun coğrafik konumu oluşturmaktadır. Örneğin hayvancılığın yoğun yapıldığı
yerlerde koçboynuzu motifi, geyik motifi; tarımın yoğun yapıldığı yerlerde ise tarımsal ürünler kullanılır. Nar
motifi buna bir örnektir[28].

Dallı

Delimelek

Çatamak

Koçboynuzu

Delimelek
Balıklı
Şekil 9 : Çatma motifleri[30]

Akıtma

Balıklı

Şekil 9 ve Şekil 10'da görüldüğü gibi Alacahöyük ve civari örme dokuma motifleri adlı çalışmada Anadolu'nun
11 köyü incelenmiş, örme ve dokuma motifine rastlanmıştır. Motifler oluşturulurken her türlü malzeme
üzerinde karakter yaratıldığı, tabiatı stilize ederek kullanım eşyalarına tabiatın taşıdığı görülmektedir. Örme
çorap, dokumalardan çatma, heybe, yastık, çuval, harar ve sergi, diğer dokumalardan kilim ve çarpanalar yün
ipliklerden yapılmıştır. İç giyimde kullanılan kumaşlar pamuktandır ve dokuma tezgahına gitmeden önce
boyanmaktadır. Motifler Çatma, kilim , çarpana, çarşaf, peşkir ve kuşak motifleridir[30].

Akıtma

Karnıyarık

Kirmam

Akma

Göznakışı

Kilim örneği

Almaşakı

Sandıkkulpu

Elmas

Koçboynuzu
Yıldızlı
Şinekli nakış
Şekil 10 : Peşkir ve çarşaf motifleri [24]

Şekil 10'da görüldüğü gibi Alacahöyük civarı 11 köyde yapılan incelenmesonucunda peşkir ve çarşaflarda
kullanılan motifler Zehra Örnek tarafından araştırılmıştır. bu motiflerin örmede kullanılan motiflerle aynı isim
ve görüntülere sahip oldukları görülmektedir.

2.2. Anadolu’da Örme Kumaş
Tarihte çorapla ilgili Türklere ait ilk yazılı belgeler Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur.
M.Ö. VII., VIII. yüzyıllar arasında Orta Asya'da yaşayan Hunlar‟a ait Pazırık 2. kurganındaki bulgular
arasında konç kısmı koç boynuzu motifleri ile süslü yün çoraplar bulunmaktadır. Bu çoraplar M.Ö ye kadar
uzanan Anadolu Türk örme sanatını ve çorapların önceki varlığını ortaya koymaktadır"[6-7]
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Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Baron W. Wratislaw‟ın anılarından hapishanelerde örme eğitimi
yapıldığı ve bu yolla kazanılan para ile bir veya iki kişinin geçinilebildiği görülmektedir [8].Türkiye’de örme
her bölgede kullanılır, bölgeye göre desenler ve kullanılan renkler değişebilir. Çorapların örülmesinde yün ve
doğal boyama iplikler kullanılmaktadır. Günümüze kadar gelen araştırmalara göre binlerce motif ve nerden
nasıl geldiği bilinmeyen ve günümüzde kullanılmadığı için unutulan birçok motif vardır.
Türk Kültüründe çocuk doğmasıyla beraber üç yaşına basıncaya kadar düz beyaz çorap giyerken üç yaşından
itibaren hayatının sonuna kadar renkli çorap giymektedir. Evliliklerde kız evi damada güzel motif ve desenleri
olan çorap hediye ettiği gibi aile üyelerine de desenli çoraplar hediye etmektedir[30].

Muskalı

Tor

Tor

Delikli

Güllü

Koçboynuzu

Tersli Tor

Seksenakıl
doksanfikir

Akıtmalıtor

Tor

Baklalı

Terslitor

Şekil 11: Alacahöyük ve civarı çorap desenleri[30]

Şelik 11’de ve Tablo 1’de görüldüğü gibi örme ve dokuma motifleri ortak kullanılabilmektedir. El örmesi
olarak üretilen ve günlük hayatta da kullanılan eşyalarda belirli semboller kullanılmıştır. Kullanılan desenler
yöreden yöreye farklı olabilmekte aynı desen farklı isimle anılabilmektedir[22].
Tablo 1 : Türkiye’de köylü çoraplarında kullanılan geleneksel motif ve semboller[9]
DesenAdı
Desen
Desen Adı
Desen
Desen Adı Desen
Desen Adı
Desen

Ying-Yang

Ying-Yan
Halı

Ying Yang
Kilim

YingYang

YingYang

YingYang

Ying-Yang
Bordür

Ying Yng
Bordür

Ying-Yang
bordür

Ejderha
ve Yılan

Ejdeha ve
Yılan

Ejderhasürüngen

Kuş

Kuş

Kuş

Kuş

Kuş

Ateş
Böceği

Hindi

Çarkı
Felek

Çarkı
Felek

Çarkı
Felek

Çarkı Felek

Üçlü
Çubuk

Haç Motifi

Faklı
Yıldız

Farklı
Yıldız

Farklı
Yıldız

Farklı
Yıldız

Beş
köşeli
Yıdız

Farklı
Yıldız

Altı Köşeli
Yıldız

Farklı
Yıldız

Farklı
Yızdız

Yızdız

Doğurgan
lık

Koç
Boynuzu

Kız
Dileği

Yetim Kız

Evlilik
Sembolü
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a)

b)

c)

d)

e)

Şekil 12: Çorapta desenin yerleştirilmesi ve tekrarını gösteren çizimler [9]

Şekil 12’de görüldüğü gibi a)’da desenin dikey olarak yerleştirilmesi, b)’de desenin belirli boşluklarla
kullanılması, c)’de desenin çapraz olarak yerleştirilerek kullanılması, d)’de iki farklı desenin birleştirilmesi
e)’de ana desenle birlikte yan alternatif desenlerin kullanılması gösterilmektedir.

Gönül bağı, Sivas

Elma, Bolu

Yılan, Sivas

Sivas

Bilinmiyor

Söğüt dalı, Çorum

Koç boynuzu, Çorum
Mühür, Çorum
İz, Sivas
Çoban eli, Sivas
Şekil 13: Farklı illerde kullanılan çorap ve kullanım nesneleri motifleri [9]

Şekil 13'de görüldüğü gibi motifler el örme tekniği çorap ve kullanım nesnelerinin oluşumunda kullanılmakta
ve dokuma motifleri ile benzerlikler göstermektedir.

3. ÖRME KUMAŞ
3.1. Örmenin Tarihi
Dokumadan sonra bilinen en eski tekstil yüzey ve kumaş oluşturma tekniklerinden olduğu anlaşılan örmenin
dünyanın hemen hemen her bölgesinde izlerine rastlanmaktadır.
Örmenin nerde ve nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, genel kanı insanlığın gelişimiyle
birlikte başladığı, göçler ve ticaret yoluyla geniş alanlara yayıldığı, bazı bölgelerde iklim şartlarının sert olması
nedeniyle yaygın şekilde kullanıldığıdır. Hatta bazı dönemlerde moda olduğu görülmektedir. Genel kanı pers
kökenli olduğudur. 5. ve 6. yüzyıllarda Orta Asya Türkleri ve Mısırlılar tarafından kullanıldığı, kolay
uygulanması ve basit aletlerle ile yapılabilmesi nedeni ile el örmesinin nesilden nesile gelişerek ve farklı
uygarlıklara yayılarak günümüze kadar geldiği görülmektedir[42].

Şekil 14 : El örme tekniği[59]
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El örmeciliği prensipleri ayrıca makine örmeciliğine de ilham kaynağı olmuştur. El ve makine örmesi olarak
farklı teknik ve bilgi gerektiren örmenin ülkemizde gösterdiği gelişme incelendiğinde, örme geçmişinin çok
eskiye dayandığı, el örmeciliği ile başladığı, el örmeciliğinin ülkenin her bölgesinde, kendine özgü motifler ve
desenler kullanılarak halen de sürdürüldüğü görülmektedir.

Şekil15: Nalbinding tekniği[59]

Şekil 15'de görüldüğü gibi Koptik çoraplarda görülen ve örme olduğu düşünülen Nalbinding tekniği iğne
kullanılarak yapılmaktadır. Bu teknik ilk örneklerdegörülmüş ve örme tekniği ile karıştırılmıştır.

Şekil16 : Nalbinding tekniği ile oluşturulan Coptic çorap[44-49]

Şekil 16’da görüldüğü gibi 10. yüzyılda nalbinding teniğiyle oluşturulan CopticÇorap,York arkeolojik
kazılarında bulunmuştur. “Temel ‘Nalbinding’ yapısı düz örme kumaş yapısını andırır. Aralarındaki fark
‘nalbinding’ tekniğinde ilmeğin ayaklarının her bir ilmek ucunda çapraz pozisyonda olması düz örmede ise
ilmeğin ayaklarının birbirine paralel olarak yer almasıdır[44]”.

Şekil 17 : 14. yüzyıl'a ait yağlıboya tablo[50]

Şekil 17’de görülen tablo 14. Yüzyılda Alman sanatçı Moster Bertram tarafından yapılmıştır ve Meryem’i
dört şiş kullanarak kırmızı bir kazağı örerken göstermektedir.
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Şekil18 : Geleneksel Fair İsle Deseni ve Varyasyonları[23]

Şekil18’de yer alan Fair Isle örme birden fazla renk ile desen oluşturmak için kullanılan geleneksel bir
yöntemdir. Shetland adalarının bir parçası olan Fair Isle, İskoçya’nın kuzeyindeki küçük bir adadır ve bu örgü
tarzı burada ortaya çıkmıştır. Galler Prensi olan VIII. Edward 1921 yılında geleneksel Fair Isle desenleri olan
bir kazak giymiştir ve kazağa popülerlik kazandırmıştır. Mozaik örgü olarak da bilinen Fair Isle’da dikiş
kaymaları, madalyon desenleri bulunmaktadır.

Kardelen Çiçeği

Hırka

Hırka

Ökse Otu

Sarı Çiçek
Hırka ve Kazak
Gelincik
Kazak
Şekil 19: Doğadan Esinlenerek Oluşturulan Örme Desenler[72]

Örme desenlerinde ilham alınan görsellerden en önemlisi çiçekler ve bitkilerdir. Tabiatta farklı renklerde ve
şekillerde yer alan çiçekler ve bitkiler Şekil 19’da görüldüğü gibi, rengine ve formuna sadık kalınarak desen
olarak kullanılmıştır.Bu resimde Kardelen çiçeği ve Gelin çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan örme desenler
görülmektedir.

3.2. Örmenin TeknikGelişimi
Dokuma ve örme kumaş oluşumunda kullanılan iki ana tekniktir. Dokumada iki ipliğin birbirini 90° açıyla
kesmesiyle kumaş oluşurken, örmede tek ipliğin birbirine ilmek sistemiyle bağlanmasıyla kumaş
oluşmaktadır[31].
El örmesinde kullanılan malzeme olan basit iki şiş, kolaylıkla herkesin edinebileceği malzemelerdir. İnsanların
örmeyi keşfetmeleri ve örme makinesinin keşfinden önce, örme şişleri ilk olarak kemikten, daha sonra
günümüzde bile çok yaygın olarak kullanılan tahta ve metallerden yapılmıştır. El örmeciliği ile başlayan örme,
birinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan yapay elyafın etkisiyle ve örme makinelerinin de gelişimiyle hızla
ilerlemiştir.

a)

b)

c)

Şekil 20 : a) Atkılı örme B) Çözgülü örme C)Dokuma yapıların şematik görünüşleri[10]
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Geçmişten günümüze kadar dokuma ve örme eylemi birbirine paralel olarak ilerleme göstermiştir, günümüzde
de sanatsal anlatım biçimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dokuma ve örme eyleminin gelişimi, elyaf eğirme
işlemiyle başlayarak, tezgah ve malzeme olanaklarının oluşmasıyla devam etmiş, teknolojik gelişmelerle
birlikte makineli üretime geçilerek gelişimini sürdürmüştür.

Şekil21: William Lee tarafından 1589 yılında icat edilen ilk örme tezgahı[11]

Şekil 21'degörüldüğü gibi ilk örme makinesi 1589 yılında Nottinghamshire’da yaşayan İngiliz Rahip William
Lee tarafından icat edilmiştir. 200 yıl bu makine kullanılmıştır. 16.yüzyılda endüstriyelleşmeye gidilmiştir.
1847 yılında dillikancalı iğnenin bulunması örmecilikte çığır açmıştır. 1863 yılında Amerikalı İsac Wiilliam
Lamp bu güne kadar özelliklerini koruyan ilk örme makinesini icat etmiş, 1965 de geliştirerek patent almıştır.
1963 örme teknolojisinde elektronik efektif olarak kullanılmaya başlamıştır.[10-26].
90’lı yılların başlarında komple ürün çıkaran makinelerin yanında, sistem sayıları artırılarak birim zamanda
daha çok üretim yapan, çalışma genişliği yüksek elektronik triko makineleri geliştirilmiştir. Fully-fashion (tam
biçimlendirme) işlemi, düz örme makinelerde tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir. Konfeksiyon işlemleriyle
daha sonra mamule dönüştürülen aksesuarlar, örneğin; cepler, fiyonklar, değişik aplikasyonlar makine
üzerinde örme sırasında oluşturulur.
Geleneksel olarak 3 boyutlu örmeler genellikle elde oluşturulurken birçok alanda kullanılmaya başlanmasıyla
daha hızlı, az maliyetli üretim ihtiyacı doğmuştur. Düz yataklı örme teknolojisi, bilgisayar destekli CAD
yazılımlarındaki gelişmeler 3 boyutlu üretim potansiyelinin keşfedilmesini sağlamıştır. 1990’ların ortalarından
bu yana önde gelen düz yataklı örme makinesi şirketleri, Shima Seiki (Japonya), Stoll (Almanya) ve yuvarlak
(dairesel) yataklı Santoni (İtalya) teknik gelişmelerde öncülük yapmıştır . En önemli gelişmeler Lo (1999),
Nakashima ve Karaswuno (1996) dır.

Şekil 22: 3D giysi aşamalarini gösteren simülasyon, örme makinesi ve örme bir giysi[47]

Şekil 22'de dikişsiz örme kavramı yeni olmamasına rağmen teknolojinin imkanlarının gelişmesiyle gerçek
olmuştur. Dikişsiz düz yataklı örme makinelerindeki en önemli atılım 2004-2005 yıllarında Paris te
gerçekleşen ITMA Tekstil makineleri fuarında görülmüştür.[42].
Shima SEIKI ve Stoll 15 yılda dikişsiz örme kavramında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Whole Garment
® veya Stoll-örme ve giyim ® teknolojisi kullanarak komple, kesintisiz, aynı anda gövde ve kollar olmak
üzere 3 parça tüp elde edilebilen giysiler üretmektedir. Normal dikiş aktarma yöntemiyle, transfer kaydırma
ve kenar bağlama işlemleri ile birleştirilerek kazak makine üzerinde tamamlanır. Dikişsiz örme teknolojisi ile
temizleme işlemleri olmamakta sadece makine teknolojisine son derece hakim teknisyenlerden oluşan ekip
gerekmektedir. Kalıp önemlidir ve tasarım sürecinde uzmanlarla düşünülerek yapılmalıdır, vücut ile ilgili
bilgiler dikkate alınarak giysi kalıbı belirlenmelidir. Vücut 3 boyutludur ve bu üretim ve tasarım sürecini
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yakından ilgilendirmektedir. Dikişsiz teknoloji ile kumaş fireleri minimize edilerek sadece atıklardan tasarruf
değil zamandan da önemli tasarruf sağlanmaktadır[58].

Şekil 23 :Wool Garment teknolojisi
ile üretilen tasarımlar[47]

Şekil 24 : Wool Garment teknolojisi ile üretilen tasarımlar [47]

Şekil 23'de görüldüğü bilgisayar destekli örme makinelerinde yinelenen şekillendirme yöntemi, askıya ilmek
alma yöntemi gibi sürekli tekrarlayan şekillerle konik form elde edilebilmektedir.Şekil 24'de görüldüğü gibi
ajurlu aynı zamanda formlu örmeler üretilebilmektedir.

Şekil 25 :Düz örme makinesinde komple giysi tekniği ile üretilmis (a-b) kazak (c)
dizlik (d) varis çorabının fotoğrafı

Şekil 25'de görüldüğü gibi düz örme makinesinde komple giysi tekniği ile üretilen kazak, dizlik varis çorabı
makine örme tekniğinde ilmek transferleri ile mümkün olmaktadır. Stoll markası tarafından üretilen bu ürünler
makinede üretilmekte ve dikişe gerek duyulmamaktadır.

3.3. Örme TasarımınınGelişimi
Tasarım kavramı, örme tasarımı yaparken belirli çözümler üretmemizi sağlamaktadır. Hayatın her aşamasında
karşımıza çıkan tasarım, her alanda mevcut durumun daha da iyileştirilmesidir. Zihinsel aktiviteler
geliştirilerek çözümler üretme işi olan tasarım insan gücüyle, mekanik bir çabayla veya doğal bir süreç sonucu
üretilen nesnelerle ortaya konulabilmektedir. Bu ürünler fizyolojik, ergonomik, toplumsal ve psikolojik tüm
gereksinimleri de karşılamak amacıyla tasarlanmaktadır[17].
Bir tasarımın başarılı olarak değerlendirilebilmesi için tasarımcının tasarımı amacına ulaştırması
gerekmektedir. Buda doğru malzemelerin, doğru oranlarda, doğru zamanda, doğru yerde kullanılmasıyla ve
estetik değerler taşımasıyla olmaktadır. Tasarımla uğraşan kişi, müşteri ne talep ediyorsa teknik ve yasal
zorunlulukları aşarak estetik ve biçimsel özellikleri de göz önünde bulundurarak tasarım yapmak zorundadır
[39].
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Şekil 26: Örme tasarım sürecini anlatan araştırma çalışmaları[11]

Tasarım süreci; hedef kitle ve pazarın belirlenmesi, araştırılması, konsept araştırılarak artistik ve teknik
çizimlerin oluşturulması, kumaş ve malzeme, üretim planı ve maliyet aşamalarından oluşmaktadır[18].
Aşamalar sırasıyla;
 Pazar araştırması (hedef kitle ve temanın belirlenmesi)
 Renk–kumaş – desen – aksesuar araştırması
 Model tasarımı
 Ölçü formlarının hazırlanması
 Kalıpların hazırlanması
 Prototip dikimi, kontrolü ve düzeltmelerin yapılması
 Onaylanan koleksiyonun seri hazırlığı
 Çoğaltma adetlerinin üretiminin ve kalite kontrolünün yapılması
 Ön maliyetlerin oluşturulması
 Koleksiyonu tanıtma
 Sipariş alma süreci[40]
El örme biçimlerine göre obje gelişimi
El örmesinde şiş kullanılarak çok farklı formlar elde edilmekte, bunlardan çeşitli objeler yapılmaktadır.

Şekil27 : Simone Memel,
“hard robe” 1994/95 [22]
Şekil28 : Shelley Fox,
keçeleşmiş yün örme
ayakkabı, 1996[22]

Şekil29: Simone
Memel'“On The
Road”, 1995[22]

Şekil 30: Örme tekniği
hayvan formları modelle

Şekil 27'de görüldüğü gibi 1994 yılında Memel, erkek ve kadın rolleri ile ilgili karşıtlıklarını ve algılarını ifade
etmek için örme tekniğini kullanarak Hard Robe adlı ayakkabıyı tasarlamıştır.Şekil 28'de görüldüğü gibiFox
her kıyafetle kullanılabilecek uygun ayakkabı tasarlayarak örme ayakkabı formları oluşturmuş ve her temaya
uygun ayakkabı fikrini oluşturmuştur. Şekil 29'da görüldüğü gibi 1995 yılında Simone Memel’e ait olan
ayakkabı kadınların heykel gibi saygı kazanmaları için tasarlanmış, kapitone, saten astar ve yumuşak tiftik yün
kullanılmıştır. Giyilmeyen bu ayakkabı Memel’in dünyasındaki kadınları kaide üzerinde tutma ile yüceltmeyi
amaçlamaktadır.
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Şekil 31 : Elin genişlik ve
uzunluk ölçüsünün alınması[32]

Şekil 32 : Farklı tekniklerle eldiven ve çorap
formunun oluşturulması[32]

El örme teknikleri kullanarak çok farklı formlar elde edilmektedir. Eldiven oluşturmaya başlamadan önce elin
iç genişliği, boyu ölçülmektedir.
Makine örmesi desen gelişimi
Her makinede desen üretimi farklılık göstermektedir. Bazı makinelerde delikli kartlar kullanılırken,
bazılarında nopenlerle örme kolundan ayarlamalar yapılmaktadır. Bilgisayarlı makinelerde ise tasarımlar
bilgisayar desen yazılımlarında hazırlanmakta ve disket veya cd ile makineye yüklenmektedir.

Resim 33: Joseph Tricot,
Sonbahar /Kış, 1985/86[28]

Resim 34:
Kriziamaglia,Sonbahar/Kış,
1992/93[28]

Resim 35 : a) Hannah Buswell ,
triko koleksiyonu planlamasinda
blok renk desenlendirme kolaj ve
kazak 2009[56]

El örgü veya makine örgüsünde çizgili örgü çalışılabilmektedir. El örmesinde bu işlem çok zahmetlidir.[56]

Şekil36 :Coco Chanel, pembe, mavi
spor kostüm ve siluet çizimler, 1924[12]

Şekil 37: Jean Patou tasarımları üzerinde
yer alan logo ve siluet çizimleri 1929[12]

Coco Chanel 20. yüzyılın ilk yıllarında makine örme tekniğini koleksiyonlarında kullanan ilk tasarımcılardan
olmuştur. İnterlok örme kumaşları kadın ve erkek iç giyiminden çıkararak giyimde kullanmıştır. Uzun pileli
etekler ile eşleştirdiği uzun kazaklar ve elbiseler ile giyime “rahat” lüks şıklığı getirerek yeni bir vizyon
sunmuştur. Tasarımcı el örmesi ve makine örmesi ile art deko motiflerinin varyasyonlarını yapmışdır.[12]
Jean Patou profesyonel tenisçiler için hırka, kazak ve elbiseleri Suzanne Lenglen ile birlikte 1920’de tanıtmıştır.
İlk tenis kazak tasarımı ve kazaklar üzerine isminin baş harflerini işleme tekniğiyle uygulamıştır. Bu tarz daha
sonra Chanel ve Hermes tarafından da kullanılmış ve uygulanmıştır.[12]
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1927
1935
Resim 38 :1Elsa Schiaparelli, fiyonk desenli kazaklar, 1927-1935[12]

Elsa Schiaparelli yaşamış olduğu dönemin sanat akımı olan sürrealizmden esinlenmiş, tasarımlarına
yansıtmıştır. Bu şekilde sanat ile modanın yolları kesişerek 1930'lar, giyilebilir sıra dışı kıyafetlerin dönemi
olmuştur[13].
Betsey Johnson, Şekil 38'de görüldüğü gibi 1971 yılında Seventeen magazin dergisinde yer alan tasarımlarını
tamamen doğadan esinlenerek makine örme tekniğiyle oluşturmuştur.

1971

1986

Şekil 39:Betsey Johnson,Ağustos/1971[12]

2002

2006

Şekil 40: Kenzo, farklı motiflerden ilham
alınan örme kıyafetler 1986-2002-2006[12]

Yenilikçi tasarımcılardan olan Kenzo, 1980'lerde farklı kazak tasarımlarına imza atmıştır. Tasarımcı Şekil
40'da görüldüğü gibi Peru Afrika, Yunanistan, Hindistan, Brezilya, Bangkok, Disneyland'a ait folklorik
motiflerden esinlenmiştir. Seventeen magazin dergisinde yer alan bu örme kıyafetler ve çiçek, kuş, balık
desenli şapkalı elbise, etek ve pantolon yün takımlardan oluşmaktadır. Çağdaş zamanların popüler kültürü ile
karıştırarak koleksiyonlarhazırlamıştır[12].
Makine örmesi form gelişimi

Şekil 41: Sonia Rykiel,kırmızı gri örme elbise, Paris, sonbahar/kış 2007[12]

Şekil 41'de görüldüğü gibi Sonia Rykiel 2007 sonbahar koleksiyonunda makine örme tekniğiyle farklı
kalıplarda tasarımlar çalışmıştır.
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Şekil 42: Rei Kawakuba,yün el örmesi elbise örnekleri, 1983[51]

Rei Kawakuba tasarımları için Şekil 42'de de görüldüğü gibi sürrealizm, egzotizm ve Zen bilimlerinden
faydalanıldığını söyleyebiliriz. Giyside süsleme detaylarını reddeden bir moda anlayışı izleyen tasarımcı, rahat,
salaş, süslemeden uzak gerçeküstü tasarım anlayışını izlemiştir. 1982 yılında tasarladığı koleksiyonu, Belçikalı
tasarımcılar tarafından 1980'lerde geliştirilen deconstruction giyimin habercisi olarak görülmüştür.

Şekil
43:
Alice

Şekil

Palmer, The İnterstellerYıldızlararası koleksiyonu ilkbahar/yaz 2012[19]

44 :Craig Lawrence, makine örmesi
boyutlu elbiseler, 2010[19]

üç

Alice Palmer, tasarımın ve üretimin sınırlarını zorlayan bir örme tasarımcısıdır. O tasarımlarında esas olarak
sanat ve mimariden esinlenerek desen, şekil ve form oluşturmayla ilgilenmiştir. Alışılmadık yenilikçi makine
örme teknikleriyle, geleneksel yöntemleri kullanarak formlu giysiler, güçlü modern tasarımlar hazırlamıştır.
Güçlü ve benzersiz sürdürülebilir üretim yöntemleriyle atıksız üretim yapması tasarımcıları etkilemiştir[19]
Şekil 43'de görüldüğü gibi Alice Palmer 2012 yılında hazırladığı İlkbahar/yaz koleksiyonunda David Bowie
ve Galam Rock’un yanı sıra Polyhedra, topoloji ve Op Art’dan ilham almıştı.r[19].
Şekil 44'de görülen tasarımlar makine örme tekniğiyle Craig Lawrence tarafından 2010 yılında İsveç’de
düzenlenen Polar Müzik Ödül Töreninde Björk tarafından giyilmek üzere tasarlanmıştır. Lawrence, inovatif
örme tekniğiyle üç boyutlu formlarla kıyafetler oluşturmaktadır. Tasarımları Lady Gaga, Tilda Swinton, Björk
ve Florence Welch gibi sanatçılar tarafından özel gecelerde ve törenlerde giyilmiştir.

3.4. Örmenin Sanatsal Gelişimi
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1950 ‘lerden günümüze kadar plastik sanatlar ve tekstil sanatı alanlarında görülmeye başlanan köklü değişim
yeni açılımlarla, bir ifade aracı olarak tekstilin sanat alanında yerini almıştır. 20. yüzyılda yeni malzeme ve
teknik olanaklarla biçimlenen plastik sanatlarda sadece üslup olarak değil, kullanılan malzeme ve teknik
açısından da temel bir değişiklik söz konusudur.[45].
20. yüzyılın ikinci yarısında disiplinler arası sınırların ortadan kalktığı bir dönem başladığı görülmektedir. Bir
sanatçı sergisinde farklı üslupları kullanabildiği gibi tek bir resim içinde birbiri ile görünüşte bağıntısız, ancak
serbest bir düş ilişkisi içinde bütünleşebilecek imgeler de kullanabilmektedir[14].
El örme tekniği ile üç boyutlu çalışmalar

Şekil 45:Jan Truman, “Cloud” el örme tekniği, detay 2005[52]

1947 yılında bahçe tellerini örerek heykel çalışmalarına başlayan sanatçı halen çalışmalarına Şekil 45'de
görüldüğü gibi bakır tel ve paslanmaz çelikleri el örme tekniğini kullanarak örme işlemine devam etmektedir.
Dalgalı şeritlerden ilham alan sanatçı bu şeritler içerisine paslanmaz çelik telleri ve köpüklü cam
boncuklarıekleyerek birlikte örmekte ve yatay heykellere dönüştürmektedir.

Şekil 46 :Lindsay Obermeyer, el örmesi çalışmalar,2006][15]
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Genellikle kırmızı iplik kullanarak çalışmalar yapan sanatçı tekstil geçmişi sayesinde çalışmalarında el örme
tekniğiyle formlar tasarlamıştır.Şekil 46'da görüldüğü gibi sanatçı çalışmalarında el örme tekniği ile moher
iplikkullanarak, metafor, ebeveynlik uygulamaları, çevrecilik, tıp etiği, ve cinsiyet de dahil olmak üzere çeşitli
sorunları işlemiştir.[15]

Şekil 47:Oliver Herring, transparan şerit ve gümüş maylarla örme tekniği kullanılarak yapılmış çalışma, 1995[57]

1990'ların başında, Oliver Herring örme tekniğiyle kendini ifade etmeyi seçen ilk sanatçılardan biri olmuştur.
Burada görüntülenen iki örme “Etil Eichelberger için Çiçekler (1991-1994)” olarak adlandırılan anıt projesinin
bir parçasıdır.
Oliver Herring’in çalışmalarında vermek istediği mesaj; malzemenin sınırının olmadığı ve kullandığı
malzemelerin insanlarda; mortalite, iç gözlem ve bellek uyandırdığı düşüncesidir.

Şekil 48 :a)Tatyana Yanishevsky, Anatomically Correct "Passionflower"el örme tekniği, iplik, 2004,
b) Tatyana Yanishevsky, Love At Firs Sight, iplik, 2012,
c)Tatyana Yanishevsky, Knit Spikes For Betty Pearle, örme tekniği, yastık doldurma,
cam formları kaplama, iplik, 2013 [54]

Tatyana Yanishevsky, botanik bahçelerde görebileceğimiz çiçekleri, sebze ve bitkileri, el örme tekniğiyle 3
boyutlu formlarda gerçekçi olarak çalışmaktadır.Şekil 48'de görüldüğü gibisanatçı 3 boyutlu çalıştığı bu eserde
bir balığın kuyruk sapına yapışık bir paraziti betimlemiştir. Palet düzlemseldir ve her ikisi de 3 boyutludur.
Çalışma zerdeçal, kimyon, tarçın, Hindistan cevizi gibi kokmakta, üzerinde balık lekeleri barındırmakta, bu
anlamda hissedilerek form olarak algılanabilmektedir.
El örme tekniği enstelasyon
Yerleştirme sanatının başlangıcının “kavramsal sanat” olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçılar, 20. yüzyılın
başlarında resmi üç boyutlu hâle getirmek amacıyla farklı yollar denemişlerdir. Marcel Duchamp’ın hazır
yapıtları ve Kurt Schwitters’ın kolaj çalışmalarını buna örnek gösterilebiliriz[27].

Şekil 49:Barb Hunt, “Antipersonnel” arazi mayını, el örmetekniği, 2001[15]
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Şekil 49'da görüldüğü gibi Barb Hunt tamamen el örmesi formlarla yapılmış silahları ve savaşlarda kullanılan
diğer malzemeleri kaynak alarak çalışmalar yapmıştır[15].

Şekil 50 :a)Ashley Brown, “Unitled” örme ve
detayı[55] ,

Şekil 51:Machiko Agano, “Knit Monofilament” el
örme tekniği, japonya, 2007[56]

Machiko Agano yapmış olduğu bu çalışmalarında marjinal bir çizgi ortaya koymuştur. Bu çalışmalarda ipek,
paslanmaz tel, poliamid monofilament ve haroşa örgüsü kullanılmıştır. Elde örülmüş ve ipek iplikler
kullanılmıştır. Sanatçı, ayrıca okyanus, bulutlar, sis ve rüzgâr gibi doğadaki olayları çağrıştıran çalışmaları
örme tekniği ile yapmıştır.[16]
Resim 41'de görüldüğü gibi havada asılı şekilde sergilenen çalışmada aynı anda örme yapan iki çift el
izleyicinin üzerinde güçlü bir etki bırakmaktadır. Şiş ve iplik kullanılan çalışma 48 X60 cm boyutlarındadır
2007 yılına aittir.

Şekil 52:Katharine Cobey, “Boat with Four Figures”, 2008

Şekil 53 : Marianne Joergensen, “Tank Cosy”,2006[15]

Şekil 43'de görüldüğü gibi sanatçının yün ipliklerle el örme tekniğini kullanarak oluşturduğu
çalışmalar, büyük mekanlarda sergilenmiştir. Sanantçı, örme kumaşları çelik tellerle oluşturduğu formlarla
bütünleştirerek hikayeler oluşturmuştur. Şekil 53'deMarianne Joergensen, tarafından Amerika-Irak
Savaş’ınıprotesto etmek amacıyla 15x15cm karelerden tank örtüsü olarak oluşturulan ve Danimarka
Kopenhang Çağdaş Sanat Merkezinde sergilenen çalışma görülmektedir.

a)
b)
Şekil 54 :a)Carolyn Halliday, “My Father's Religion", 2007, b)"Love song to Andros", 2006[15]

Şekil 54'de görüldüğü gibi sanatçı bakır tel gibi malzemeleri kullanarak örme tekniğiyle büyük boyutlarda
çalışmalar yapmaktadır. “Love Song to Andros” isimli çalışmasında Karaib sahilinden aldığı deniz kabuklarını
kullanmış örme üzerine dikiş tekniğiyle birleştirmiş ve heykel formu oluşturmuştur.[15]
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Makine örme tekniği üç boyutlu çalışmalar

Şekil 55: Orawee Choedamphai üç boyutlu heykel formlu çalışma, makine örmesi, 2007

Şekil 55'de görüldüğü gibi sanatçı,makine örme tekniğini kullanarak legodan esinlenerek üç boyutlu çalışmalar
oluşturmaktadır. Görsel olarak dikkatçeken ilk bakışta tekniği anlaşılmayan,plastik birleştirmelerle modüller
halinde büyüyen bir çalışma sunmuştur. Tel ve kablo bağları gibi alışılmamış malzemeleri, ribana örme tekniği
ile örülmüş kumaşlarla birleştiren sanatçı, erkeksi bir duruşa kadınlık duygusu katmayı başarmıştır. Örme
heykellerinin en büyük özelliği büyütülerek büyük alanlarda parçalanarak daha dar iç mekanlarda rahatlıkla
kullanılabilmesidir.

Şekil 56:Renia Mia Brill, makine örmesi, gümüş tel
örme, figür üzerine giydirme, 2004, 2006[15]

Şekil 57:Adrienne Sloane, heykel formlu çalıma,
makine örmesi, pamuk iplik, 2006[15]

Şekil 56'da görüldüğü gibi sanatçı egzotik görünüşlü mitolojiden çıkmış olan bu yaratıkları çalışmakta, parlak
reflektik malzemelerle ve tellerle örme form ve dokular kullanmaktadır. Heykeller üzerinde dokunsal yüzeyler
oluşturan sanatçı örme tekniğiyle oluşturduğu kumaşla figürlerini giydirmektedir.
Sanatçı, örmenin insanları birarada tutan güçlü bir bağ olduğunu savunmakta, örmeyi eserlerini oluşturmada
sınırsız bir kaynak olarak görmektedir. Makine örme tekniğinin esnek ve herşeyi mümkün kılan özelliği ile
Şekil 57'de görüldüğü gibi geometrik şekilleri, üç boyutlu çalışmaları ve şapkaları rahatlıkla
oluşturmaktadır[15].

Şekil 58:a)Adrienne Sloane, “Truth to Power”, makine örme tekniği, 62 x 24 x 36cm, 2007[15]

Makine örme tekniği enstalasyon
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Makine örme tekniği ile enstalasyonçalışan sanatçılar genellikle belirli alanlarda eserlerini sergilemeyi tercih
etmiş, sanat tarzı olarak benimsemişlerdir.
a)

b)

Şekil 59:a) George Brett, makine örme
tekniği ile yapılmış enstalâsyon, 1978[57]
b)George Brett, makine örme tekniği ile
enstalâsyon, 1978[57]

a)b)

Şekil 60:a) Donna L. Lish, “Scrolls”,
sentetik iplik, makine örme tekniği, 2006
b) “Present Text”, makine örme tekniği, dikiş,
boncuk, 84" x 48" x 48", 2006[15]

Sanatçı bu çalışmasında ağları oluştururken pamuk ipliği sicimi kullanarak ve balıkçı ağlarına benzer bir
görüntüyü örme tekniği ileelde ederek devasa boyutta örmeler elde etmiştir.
Donna Lish dikişin ritmik dengesini, metal iplik, makine örme tekniği ve boncukları kullanarak özgün
çalışmalar yapmıştır. Kompozisyonlarında karışık görünen kompleks ve zor sembolleri deşifre ederek
tasarımlarını oluşturur.

Şekil 61: Karim Rashid, “Fluxus aydınlatma sistemi”, 2009[58]

Şekil 61'de görüldüğü gibi Karim Rashid tarafından oluşturulan çalışma bir alış veriş merkezinde iç mekan da
sergilenmekte mekanla bütünlük sağlamaktadır.

3.5. Türkiye’de ÖrmeninGelişimi
Türkiye'de el örme tekniğinin uzun yıllar kullanılmasına rağmen makine örme tekniği ile ilgili bilgilere
arşivlerin yanması ve firmaların kapatılması gibi nedenlerle ulaşılamamaktadır. Edinilen bilgilere göre Mısırlı
Trikotaj ve Karaca firması tarafından örme üretimi yapılmaktadır. 1915 yılında 1800'lü yıllardan kalan
makineler olduğunu ifade eden Hayrettin Karaca, Bandırma’da çalıştıklarını ve elektrik olmaması nedeniyle
dinamolarla elektrik elde ederek makinelerde çalıştıklarını ifade etmektedir.[41].
Döneme ait örme çalışmaları Hayrettin Karaca tarafından yazılan "Erozyon Dede" başlıklı kitapta
görülmektedir. Resimlerden jakarlı örmenin o dönemde kullanıldığı da görülmektedir. Örme 1920'li yıllarda
soğuğa karşı koruması nedeni ile dış giyimden çok iç giyim için üretilmektedir. 1933-1935 yıllarında tek örme
fanila üreticisi Karaca Firmasıdır.[61]
Türkiye'de 1 Kasım 1928 yılında Harf İnkılâbı'nın gerçekleşmesinin ardından birçok kadın dergisi basılmaya
başlanmıştır. Bu dergiler günün modasını, yakın zamanda gerçekleşen önemli olayları ve örme modelleri ile
ilgili bilgileri de bulundurmaktadır. [61].
Örme sektörünün ülkemizdeki gelişimi, 70'li yıllarda mekanik makine ile devam ederken, 80'li yıllarda
otomatik makinelerin sanayiye katılması ile endüstriyelleşerek hızlanmıştır. 2000'li yıllarda bilgisayarlı
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elektronik örmeye geçilerek en parlak dönemini yaşayan örme, ihracat getirisi açısından birinci sıraya
yükselmiş, 2010 yılında örmeden 7.7 milyar dolar gelir elde edilmiştir[46]
Türkiye’de sanatsal alanlarda örme tekniğinin kullanımı 1990'ların sonunda başlamıştır. Tekstil sanatında
örme tekniğinin kullanımı son birkaç yıldır daha da yaygınlaşmıştır. Türkiye'de örme sanatıyla ilgilenen az
sayıda sanatçı vardır. Sanatçılar sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da çalışmalarıyla yer almaktadırlar.
Mine Biret Tavman, Sedef Acar, Selda Kozbekçi, Tuna Karayakaörme tekniğini kullanan sanatçılardandır.

Şekil62: Biret Tavman
“İsimsiz”, 20142005

Şekil63: Sedef Acar, "Jury"
"Sınırsız I" 2009

Şekil 64: Selda Kozbekçi
2015

Şekil 65: Tuna Karayaka

Şekil 62, Şekil 63, Şekil 64 ve Şekil 65'de örme sanatçılarına ait çalışmalar görülmektedir.
Ülkemizde Örme Lisans Eğitimi, devlet ve vakıf üniversitelerinin Tekstil ve Tekstil Mühendisliği
Bölümlerinde, Örme Tasarımı Eğitimi ise üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilmektedir.
Ülkemizde 10 devlet üniversitesinin 6'sında, 9 vakıf üniversitesinin de 5'inde örme ile ilgili tasarım ve/veya
teknik dersler bulunmaktadır. Örme Tasarımı konusunda Lisans Eğitimi veren Devlet Üniversiteleri; Marmara
Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi sayılabilir.[46]
Örme Grup Sergileri
Geleneksel el örme sanatı köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen tekstil sanatının gelişim sürecinde çağdaş
örme sanatının çok geriden geldiği görülmektedir. 2011 yılında üniversite hocalarından ve öğrencilerinden
oluşan ve Biret Tavman’ın koordinatörlüğü ilebaşlayan “Ters - Yüz Örme Sergisi” bu alanda yapılan ve
gelenekselleşen ilk ulusal ve uluslararası grup sergisidir. Bu sergi her yıl aynı zamanlarda yapılmaktadır. 1721 Ekim 2012 yılında ikincisi yapılan Ters -Yüz 2 Örme sergisi, 1. Uluslararası İstanbul Tekstil SanatıTasarımı Sempozyumu kapsamında gerçekleşmiştir. Üçüncüsü 13-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Nişantaşı
Ayşe Takı Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Ters-Yüz 3 sergisineTürkiye’den birçok sanatçı katılmıştır. 2-20
Kasım 2015 yılında 4. sü düzenlenen Ters-Yüz 4 örme sergisi yurt dışından katılan alanda tanınmış sanatçılarla
zenginleşmiştir.

Şekil66 : Ters- Yüz 1, Ters-Yüz 3 ve Ters-Yüz 4 örme sergisi afişleri
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Şekil 66’daafişleri görülenÖrme Sergisi ülkemizde örme sanatını tanıtmayı, teşvik etmeyi ayrıca bu alanda
ilgilenen sanatçıları bir araya getirmeyi ve diğer ülkelerden örme sanatıyla ilgilenen sanatçıları davet ederek,
uluslararası bağlamda da sanatçıların arasında ki birliktelik ve etkileşimi sağlamayı amaçlamaktadır.
Örme tekniğini kullanan sanatçılar örme grup sergisi dışında örme eserleriyle bireysel olarak çeşitli ulusal ve
uluslararası tekstil sanatı sergilerine de katılmaktadırlar.

4.SONUÇ
Yapılan araştırmada Anadolu’da genellikle dokumaların halı, kilim, yaygı, heybe ve örtü gibi kullanım
eşyalarından oluştuğu, kullanılan desen, motif ve sembollerin örme desen ve motifleriyle benzerlikler
gösterdiği anlaşılmıştır. Her yörenin kendine özgü desenlerinin olduğu, desenlere farklı anlamlar yüklendiği,
dokumalardaki ve örmelerdeki desenlerin toplumun görsel dili olduğu anlaşılmaktadır.Bu bağlamda dokuma
ve örmenin gelişim ve kullanım açısından Anadolu’da kardeş kumaşlar olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada geleneksel el sanatlarından biri olan örmenin Anadolu’daki gelişimi ve günümüze geliş aşaması
irdelenmiş, dünyadan da örneklere yer verilerek günümüz örme alanında el sanatı, eğitim, sanayive sanat
alanlarında gelinen durum belirlenmeye çalışılmıştır.
Dünya genelinde örmenin sanayileşmesinin ardından tasarımcılar tarafından tercih edilen tekniklerden biri
olduğundan bu alanda çalışmalar yapan tasarımcılara örnekler verilmiştir.Özellikle desende uygulama
kolaylığı getirmesi gibi nedenlerle renkli tasarımlarla koleksiyon hazırlayan tasarımcılar tarafından tercih
edildiği görsellerle örneklendirilmiştir.Ayrıca tasarımcılar tarafından 3 boyutlu kıyafetlerin oluşturulmasında
ve desen çalışmalarında el örme tekniğinin tercih edildiği görülürken, makine örme tekniğiylede 3 boyutlu
örme ve desen çalışan sanatçıların sayısının oldukça fazla olduğu görülmüştür.Makine tekniğinin getirdiği
avantajlar nedeniyle 20.yüzyıldanbu yanabirçok tasarımcı tarafından tercih edildiği görülmektedir.Yapılan
araştırma sonucunda örmenin hemen hemen her dönem tasarımcılara desenlendirme avantajı sağladığıve
koleksiyonlarında makine örme tekniğini tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
Yeni malzeme arayışları sonucunda tekstil malzemesinin de bir ifade aracı olarak seçilmesi sonucu örme
tekniğinin de sanatçılar tarafından kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 20.yüzyılın ikinci yarısında ise
birçok sanatçının ifade aracı olarak örmeyi seçtiği anlaşılmaktadır.Tasarımcıların aksine sanatçıların el örme
tekniğine ağırlık verdikleri, özellikle form oluşturma amacıyla bu tekniği tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
Enstelasyon ve heykel çalışmalarında el örme tekniyle çalışmalar ortaya koyan sanatçılar, desen çalışmalarında
da ağırlıklı el örme tekniğini tercih etmektedirler. Yapılan araştırma sonucunda sanatçılarının makine örme
tekniğini tercih etmeme nedeninin bazıdurumlar için teknik bilgi eksikliği olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye'de el örme tekniğinin geçmiş yıllardan günümüze kadar halen kullanılmaya devam ettiği
görülmektedir. Günümüzde makine örme tekniği ile üretimin devam ettiği ve örmenin ihracatta önemli bir
yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örme tekniğiyle koleksiyon hazırlayan özgün örme tasarımcılarının yok
denecek kadar az olmasına rağmen sanat alanında örme tekniğiyle çalışan akademisyen sanatçıların olduğu ve
sanat çalışmaları ve sergilerle bu gelişimi desteklemeye çalıştıkları görülmektedir.
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Özet
Bu çalışma; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun uygulanmaya başlamasından önceki Tekstil
Sektöründeki İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları verilerinin kanun yürürlüğe girdikten sonraki
durumunun değerlendirmesini amaçlamaktadır.
Çalışma kapsamındaki değerlendirme ile birlikte kanun öncesi ve sonrasındaki iş kazaları ve meslek
hastalıklarının tekstil sektörü açısından olumlu ve olumsuz gelişmeleri gündeme getirilecektir.
Bu çalışma sonunda devlet-işveren-çalışan paydaşları için toplumsal farkındalığa katkı sağlanacak
öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil sektörü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları

1. GİRİŞ
İnsanoğlu; bireysel yaşamdan, toplumsal yaşama geçmesi ve bir örgütsel yapı içerisinde üretim yapması
sürecinde kazalar ve hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır. Üretimin ana bileşenleri olan işveren, işyeri, çalışan
bir araya gelerek iş üretmeye başladıklarında istenmeyen iki durum ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu iki
durum iş kazaları ve meslek hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları tüm
dünyada önemli bir sorun olarak gündemde durmaktadır. İstatistiki rakamlar da sonucun ne kadar büyük
olduğunu göstermektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar
civarında iş gücü bulunmaktadır. Her gün yaşanan yaklaşık 1 milyon iş kazası, dünya genelindeki toplam
gayrisafi hâsılanın %4’ünü alıp götürmektedir. İşle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu 1,25 trilyon dolar
kaybedilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,3 milyon insan, maalesef hayatını
kaybetmekte ve çok daha fazla insan ise iş göremez hale gelmektedir.
Dünyada her yıl 270 milyon çalışan iş kazası geçirmekte, 160 milyon çalışan da meslek hastalığına maruz
kalmaktadır. Ülkemizde ise; her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte bir işçimiz hayatını
kaybetmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği kavramının ne kadar önemli olduğu, bunun bir kavram olarak kalmaması gerektiği, bir
yaşam biçimi ve iş yerlerindeki yönetim biçimi olması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Güvenlik
kültürünün tüm alanlarda hayata geçirilmesi için, devlet-işveren-çalışan el ele, kol kola bir bütün olarak
hareket etmelidir.
İş kazaları kadar, ülkemizde meslek hastalıkları da önemli bir sorundur. Meslek hastalıkları konusunda ne
yazık ki istatistiki bilgiler de yetersizdir. Bu konunun ayrıca incelenmesi ve tartışılması gerekmektedir.

2. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
ILO’nun 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesinde; “Sağlık” terimi;
“işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması halini değil aynı zamanda, çalışma
1
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sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da
kapsar”, şeklinde tanımlanmıştır.[1]
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, “yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil bedensel, ruhsal ve
sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Bu manada “iş sağlığı” kavramının geniş bir
çerçevede anlaşılması gerekmektedir. ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi iş sağlığı alanındaki hedefini şu
şekilde belirlemiştir [2]: “İş sağlığı, hangi işi yaparlarsa yapsınlar bütün çalışanların fiziksel, zihinsel ve
sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve burada tutulmasını; çalışma
koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini; işçilerin işleriyle ilgili olup sağlığa zararlı
risklerden korunmalarını; işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda
çalıştırılmalarını; özetle işin insana, insanın da işine uygun hale getirilmesini hedefler.”
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde “İş Kazası” şöyle
tanımlanmaktadır.
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının,
iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.
İşveren tarafından, kaza yeri yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç
kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmek zorundadır.
Aynı kanunun 14. Maddesinde “Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlığı altında
şu şekilde tanımlanmıştır.
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen
sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını
ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,
ve sonucun Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.
Son beş yılda ülkemizdeki iş kazası sayılarında önemli artışlar meydana gelmiş ve bunun sonucunda ölümle
sonuçlanan kazalarda da artışlar devam etmiştir.
Son beş yılda meslek hastalıklarına bakıldığında ise tespit edilen meslek hastalıkları sayılarının az olduğu
görülmektedir. Bu sayıların doğru ve bunun sonucunda meslek hastalıklarından ölenlerin sayılarının bazı
sektörlerde olduğu gibi hiç olmaması tercih edilen bir durumdur. Peki, bu gerçek sonuç mu? Ne yazık ki
yanıt “olumsuz”.
Meslek hastalıklarının ülkemizde tespitinin niçin mümkün olmadığı araştırılması gereken önemli bir
konudur. Meslek hastalıklarının tespit edilmemesi, olmadığı anlamına gelmemekte, daha da kötüsü üzerinde
çalışmalar yapılmamasına sebep olmaktadır.
Şekil 1 incelendiğinde 30 Haziran 2012’de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş sağlığı ve
güvenliği kanunu öncesi (bu çalışmada 2012 yılı da öncesi olarak değerlendirilmiştir) kaza sayılarının daha
az, son iki yıl da ise 2,5 katından fazla bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
Bu veriler incelendiğinde son
mümkündür. Ancak bu durum iş
raporlamanın daha aktif olarak
etkenlerin var olan iş kazalarının
gerçekçi olacaktır.

iki yılda kaza sayılarının artığı şeklinde bir değerlendirme yapmak
sağlığı ve güvenliği kanunu sonrası raporlama sistemindeki değişiklik ve
kullanılması, iş güvenliği uzmanlarının kanunla devreye girmesi gibi
kayıt altına alınması sonucu kaza sayılarında artışı getirdiği yorumu daha
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Aynı zamanda, 2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikler verilirken ödemesi
yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları esas alınmaktaydı. 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim formunun
elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası geçiren tüm sigortalı sayılarına ait veriler Avrupa
Birliği standartları (ESAW) dikkate alınarak verilmeye başlanmıştır. 2013 yılında 191.389 olan iş kazası
bildirimi sayısı yaklaşık %15 artışla 2014 yılında 221.366’ya yükselmiştir. [3]
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Şekil 3 Türkiye’nin 2010-2014 Yılları Ölümlü İş Kazaları Sayısı Grafiği
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Şekil 4 2010-2014 Meslek Hastalıkları Ölüm Sayısı
Tekstil sektörü için iş kazaları ve meslek hastalıkları verilerine bakılacak olursa, SGK istatistiklerinde tekstil
sektörü 3 başlıkta raporlanmaktadır.
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Şekil 5 incelendiğinde en fazla iş kazasının 2014 yılında Tekstil sektöründe tekstil ürünleri imalatında
olduğunu görülmektedir.
Bu sektörün alt kırımlarına bakıldığında tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesinde kaza sayısının 2671,
dokumada 3940, tekstil ürünlerinin bitirilmesinde 3092, diğer tekstil ürünlerinin imalatında 2425 kazanın
olduğu görülmektedir.
Aynı yıla ilişkin giyim eşyaları imalatı başlığının alt kırımı olan kürk hariç giyim eşyası imalatı kısmında
2164 iş kazasının gerçekleştiği ve 3 çalışanın iş kazası sonucu hayatını kaybettiği görülmektedir. Kürkten
eşya imalatına ilişkin kayıtlarda ise 4 iş kazası ve Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatında 331 iş
kazası gerçekleşirken ölümlü iş kazası kayıtlarda yer almamıştır.
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 2014 yılı için incelendiğinde, derinin tabaklanması ve işlenmesi, bavul, el
çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanmasında 212 iş kazası gerçekleşmiş ve
buna bağlı olarak 5 çalışanın iş kazası sonucu hayatını kaybettiği görülmüştür. Ayakkabı, terlik vb
imalatında 287 iş kazası gerçekleşirken 3 çalışanın da iş kazası sonucu hayatını kaybettiği görülmektedir.
Bu sektördeki 2014 yılına ilişkin ölümlü iş kazaları incelendiğinde ise dokumada 6 kişi, tekstil elyafının
hazırlanması ve bükülmesinde 3, tekstil ürünlerinin bitirilmesi 1 ve diğer tekstil ürünlerinin imalatında 7
olarak toplam 16 erkek ve 1 kadın çalışan olarak karşımıza çıkmaktadır. (Şekil 6)

3. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI
Bu çalışma kapsamında meslek hastalıkları ile ilgili grafikler oluşturulmamıştır. Çünkü tekstil sektöründe
2010-2014 yılları arasında meslek hastalığı sonucunda gerçekleşmiş herhangi bir ölüm vakası kayıtlara
geçmemiştir.
Ne yazık ki Ülkemizde meslek hastalıklarının tespiti oldukça azdır. Genellikle meslek hastalıkları, genel
sağlık sorunları şeklinde değerlendirilmektedir. Bu durum, tespit edilen rakamların doğru veriler olmadığını
göstermektedir.
Meslek Hastalıkları: İşin yürütümü sırasında, işyeri ortamından kaynaklı maruziyetler sonucunda ortaya
çıkan nedensel bir ilişkinin söz konusu olduğu hastalıklardır.
İşle İlgili Hastalıklar: Yalnızca bilinen ya da kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve
gelişmesinde çalışma ortam ve biçiminin diğer sebepler arasında önemli bir etmen olduğu hastalıklardır. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak
tanımlanmaktadır.
Sağlığa zararlı etken, meslek hastalığı kapsamına giren hastalık nedenidir ve meslek hastalıkları listesinde
sınıflandırılmış olarak yükümlülük ve maruziyet süreleri ile verilmektedir.
Yükümlülük Süresi: Sigortalının meslek hastalığına neden olan işinden ayrıldığı tarih ile meslek
hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek en uzun süredir.
Maruziyet Süresi: Zararlı etkinin başlamasıyla meslek hastalığı belirtilerinin ortaya çıkması için geçmesi
kabul edilen en kısa süredir.
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Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucuları: Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Kamu Üniversiteleri
Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleridir.
Meslek Hastalığı tanısının konulması için aşağıdaki sıra izlenmektedir.
 Çalışan, meslek hastalığı ile ilgili tanı alabilmek için SGK İl Müdürlüğüne bireysel başvurur, yetkili
bir hastaneye sevk istenir.
 Tanı aldıktan sonra bu tanı ile işverene giderek, SGK’ya başvurması istenir.
 İşveren bildirim yapar.
 İşyeri teftişleri, analizler vs. ile bir dosya tamamlama süreci tamamlanır.
 Dosya SGK Meslek Hastalıkları Tanı Kurulu’na gider, dosya onaylanırsa bir iş göremezlik oranı
belirlenir.
 Oran %10’u geçerse iş göremezlik ödeneği bağlanır ve meslek hastalığı kesinleşir.[4]
Olması gereken yasal süreçler bu şekilde işlemektedir. Bu durum ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda
her 1.000 işçi için 4–12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmektedir. Bu oran ülkemizde 2014 yılında
100.000’de 5 civarında tespit edilebilmiştir.
Her yıl Türkiye’de 40.000-120.000 vaka beklenirken Şekil 2’de olduğu gibi veriler oldukça yetersizdir.
Dünyada işe bağlı sağlık sorunlarının toplamının %56’sı meslek hastalıkları, %44’ü iş kazaları, Türkiye’de
%99’dan fazlası iş kazası %1’den azı meslek hastalığıdır.[5]
Meslek hastalıkları ile yapılacakları sıralayacak olursak;
 Meslek hastalıkları, nedeni işyerinde olan işyerinde alınacak önlemlerle denetlenebilen ve korunması
mümkün olan hastalıklardır.
 Hekimler ayrıntılı iş öyküsü almalıdır. Dr.Bernardino Ramazzini (1633-1714) iş ile hastalık
arasındaki ilişkinin önemini kalıcı olarak tıbba kazandırmıştır.
 Ramazzini hastalığın, kişinin işi ile ilişkili olabileceği düşünüldüğünde “ayrıntılı meslek öyküsü”
alınmasını da önermektedir. Biz bunu 21. Yüzyılda ülkemizde gerçekleştiremiyoruz.
 Kaynakta kontrol en öncelikli çözümdür.
 Kişisel koruyucu malzeme kullanımı son çaredir ama önemlidir.
 Tedavide ilk yapılacak işlem o işten uzaklaştırmaktır.
 Risk değerlendirme ve kontrolü en önemli yaklaşımdır.
 Çalışan, hekim, işveren, sistem önündeki kaygı ve engeller kaldırılmalıdır.
 Öncelikli olarak koruma hedeflenmelidir.[4]

Şekil 7 Tekstil Sektöründe Meslek Hastalıkları Sayısı
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen giyinme ihtiyacının doğurduğu tekstil sektöründe, her geçen
gün birtakım teknolojik yenilikler ve metotlar ortaya çıkmakta, daha yüksek üretim hızlarına ulaşılmakta ve
dolayısıyla rekabet hızla artmaktadır.
Büyük tekstil ve hazır giyim şirketleri, bir taraftan merkezlerinde nitelikli ve çekirdek işgücünü koruyarak
üretimi, diğer taraftan da daha az nitelikli çevre işgücü ihtiyacını gerek iç piyasadaki diğer küçük
firmalardan, gerekse işgücünün ucuz olduğu ülkelerdeki daha küçük şirketlere fason iş vererek
sağlamaktadır.
Değişen talebe göre çok sayıda firma, bu şekilde üretim ağlarına dâhil olmaktadır. 2014 verilerine göre,
Türkiye’de toplam 1.679.990 işyerinde sosyal güvenlik kapsamında aktif olarak çalışan 19.821.822 kişi
mevcuttur.
2014 yılının kayıtlarına göre, Türkiye’de tekstil ürünleri imalatı yapan 4-1/a Maddesi Kapsamındaki iş yeri
sayısı 58981’dır. İncelediğimiz bu sektörlerde 1.005.882 sigortalı çalışanı vardır.
Tekstil sektöründeki bu yoğun rekabet ve çalışma ortamı aynı zamanda iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde 2014 yılında SGK istatistiklerine göre 221.366 iş kazası meydana
gelmiş ve 1626 işçi bu kazalarda hayatını kaybetmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 2014
yılında meydana gelen 221.366 iş kazasının 15126’sı tekstil sektöründe meydana gelmiştir. Bu kazalar
sonucunda, 2014 yılında 29 çalışan hayatını kaybetmiştir.
Bu istatistiki bilgiler doğrultusunda tekstil sektörü, SGK tarafından sınıflandırılan 99 sektör arasında, hem
meydana gelen iş kazası sayısı hem de ölümlü iş kazası sayısı bakımından Metal-İnşaat-Madencilik
sektörlerinde sonra 4. sırada yer almaktadır. [11]
Tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de meslek hastalıkları tanısının konması konusunda bir korku
ve endişe, mevcuttur. İş kazaları ise direk görülebilen vakalar olduğu için gizlenememektedir. Bu yüzden de
raporlama ve kayıt süreci işleyebilmektedir.
Meslek hastalıkları, birden çıkmadığı için bir Maruziyet Süresi (zararlı etkinin başlamasıyla meslek hastalığı
belirtilerinin ortaya çıkması için geçmesi kabul edilen süre) olduğu için tespiti ve kayıt altına alınması
sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
Burada doktorların, çalışanların muayenesi sırasında işçinin yaptıkları işi sorgulamaları, işinin öyküsünü
almaları çok önemlidir.
İşyerinde çalışma sürecinde meydana gelen meslek hastalıklarının tanısının konmasında iş yeri hekiminin de
üzerine düşen görevler olduğu unutulmamalı ve işverenin baskısı altında kalmaması için gerekli tedbirlerin
alınması gerekmektedir.
Burada hem işverene, hem devlete hem de çalışana sorumluluklar düşmektedir.
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2

Özet
Türkiye Cumhuriyeti kültür coğrafyası incelendiğinde, dikkatleri çeken ilk husus, neredeyse her
ilde ve bölgede yaşamakta olan yerel kültür unsurlarının bir diğerinden farklılıklar gösterdiğidir.
Söz konusu farklılıktan bahsedilirken vurgulanmak istenen nokta, geleneksel halk kültürünün kendi
içerisinde yerel ve bölgesel dalgalanmaları ile meydana getirdiği zenginliğidir. Tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan ve “Tarihi Kentler Birliği” üyesi olan Şebinkarahisar’da, Tamzara Mahallesi
olarak bilinen yerleşim birimi kendine özgü dokumaları ile ünlenmiştir.
Adını dokunduğu mahallenin adından alan “Tamzara Dokumaları”, dokuma tekniği, desenleri ve
kullanım alanları açısından değerlendirildiğinde, pek çok tekstil ürününde kullanılabilecek yapıda
ve kalitede olan ender el dokumaları arasında yer almaktadır. Tamzara ’da 1950- 60’lı yıllara
kadar neredeyse her evde dokunan “Tamzara Dokumaları” son yıllarda ticari anlamda istenilen
gelişimi gösteremediği için yok olma düzeyine gelmiştir. Söz konusu dokumayı yaşatmak ve
sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile İlçe Kaymakamlığı, bazı kamu kurumları, özel kuruluşlar
ile modacılar ve akademisyenler çeşitli etkinliklerde gündeme getirilerek tanıtılmasına yönelik
çalışmalarda bulunmuşlardır.
Bu çalışmada; yöresel bir dokuma türünün yaşatılması ve öz değerlerini kaybetmeden
sürdürülebilirliğinin sağlamasına yönelik yapılan ticari uygulamalar, sergiler, defileler, akademik
çalışmalar vb. uygulamalar değerlendirilerek yorumlar yapılmış ve öneriler getirilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada, “Tamzara Dokumasının” tarihsel geçmişinden bahsedilmiş, üretim
yöntem ve teknikleri üzerinde durulmuş, çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde tamzara dokumacılığının tanıtımına yönelik uygulamalar çeşitli
açılardan yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışma maddi kültür miraslarının
belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak ve bu konuda çalışma yapacak kişi ve
kuruluşlara kaynak oluşturmak ve kültürel değerlerin yaşatılabilirliğinin sağlanması açısından
önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tamzara, dokuma, tasarım, moda, geleneksel

1. GİRİŞ
Halk kültürünün yöresel ve bölgesel özelliklerinin değişim göstermesi bölgeden bölgeye yaşam biçimi,
ekonomik durum, estetik beğeniler, sosyal, kültürel ve coğrafi gerçeklikler ile bölgenin eğitim ve kültürel
özellikleri vb. pek çok unsur ile farklılık gösterir. Söz konusu farklılıklar bölgenin kültürel özellikleri ile
halkın bu değerlere sahip çıkma durumu açısından değerlendirildiğinde bölgeye özgü uygulamaları gündeme
getirir.
Çeşitlilik gösteren coğrafik konumu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri
bir arada barındırması gibi özellikleri nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahip olan Anadolu’da, geleneksel
el dokumaları kültürümüzün hep bir parçası olmuştur [1]. Türkiye Cumhuriyeti kültür coğrafyası
incelendiğinde, dikkatleri çeken ilk husus, neredeyse her ilde ve bölgede yaşamakta olan yerel kültür
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unsurlarının bir diğerinden farklılıklar gösterdiğidir. Söz konusu farklılıktan bahsedilirken vurgulanmak
istenen nokta, geleneksel halk kültürünün kendi içerisinde yerel ve bölgesel dalgalanmaları ile meydana
getirdiği zenginliğidir.
Günümüzde kültür değerlerinin yozlaşması veya yitirilmesi durumu küreselleşme, teknolojik gelişimler,
tüketim alışkanlıklarının değişmesi, moda vb. etkenler ile gün geçtikçe hızını artırmaktadır. Söz konusu bu
değerlerin arasında Tamzara dokumacılığının da yer aldığı düşünüldüğünde, gerek kurumsal ve sektörel,
gerekse bireysel anlamda önemli adımların atılması gerekliliği önem arz eden bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu güne kadar Tamzara dokumacılığının sürdürülebilirliği ve yaşatılmasına yönelik kurum ve
kuruluşlar ile bireysel çabalarla projeler geliştirilmiş, ticari uygulamalar, sergiler, defileler yapılmıştır. Söz
konusu uygulamaların Dünya ve Türk kültür mirası değerlerine katkısı kuşkusuz önemlidir ancak yeterli olup
olmadığı tartışılması gereken bir konudur.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve “Tarihi Kentler Birliği” üyesi olan Giresun Şebinkarahisar’da,
Tamzara Mahallesi olarak bilinen yerleşim birimi kendine özgü dokumaları ile ünlenmiştir. Şebinkarahisar,
Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Giresun’un bir ilçesidir. İlçenin kimler
tarafından ve ne zaman kurulduğu kesin olarak belli değildir. Bazı tarihçilere göre Hititler zamanında varlık
göstermeye başladığı ve "Azzi Hayaşa Ülkesi" olarak adlandırıldığı ve burada Kaşgarların yaşadığı
söylenmektedir. 1397 yılında Akkoyunlu Beyliği tarafından Kadı Burhaneddin Beyliği sona erdirilmiştir ve
halkın isteği ile Osmanlı Devletinin egemenliği altına girmiştir [2]. 1923 tarihinde çıkan bir yasa ile
Türkiye’de bulunan livaların il yapılmasına karar verilmiş, bu karar neticesinde o günlerde liva (sancak) olan
Şebinkarahisar da il yapılmıştır. 10 yıl süre ile il durumunu muhafaza eden Şebinkarahisar, illerin yeniden
düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde 2197 Sayılı Kanunla 1933 yılında ilçe haline getirilmiştir [2].
Tarihi itibariyle bulunduğu coğrafyada önemli bir merkez olarak konumlanmış ve vilayetlik yapmış olan
Şebinkarahisar, tarihinde birçok önemli mesleki becerilere, kültürel objelere, folklorik değerlere ev sahipliği
yapmış önemli bir merkezdir. Hititlilerden, İskitlilere, Kaşgarlılardan, Pontuslulara, Romalılardan,
Selçukluya, Osmanlıya ve günümüze kadar birçok farklı devleti barındırmış; Hristiyanlıktan, Yahudiliğe ve
İslam’a kadar değişik dinlerle yaşamış; birçok dile ve lehçeye ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olarak
arka planında birçok değeri barındırmıştır [3].
Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde bulunan ve adını dokunduğu mahallenin adından alan “Tamzara
Dokumaları”, dokuma tekniği, desenleri ve kullanım alanları açısından değerlendirildiğinde, pek çok tekstil
ürününde kullanılabilecek yapıda ve kalitede olan ender el dokumaları arasında yer almaktadır. Tamzara ’da
1950- 60’lı yıllara kadar neredeyse her evde dokunan “Tamzara Dokumaları” son yıllarda ticari anlamda
istenilen gelişimi gösteremediği için yok olma düzeyine gelmiştir. Söz konusu dokumayı yaşatmak ve
sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile Şebinkarahisar Kaymakamlığı, Şebinkarahisar Belediyesi gibi kamu
kurumları, Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği, Turgay Başyayla’yla Lezzet Yolculuğu, Ezgi Sertel Lezzet
Haritası, Trt Haber gibi özel kuruluşlar ile, moda tasarımcısı Ahmet Giray ve Giresun Üniversitesi
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından çeşitli etkinliklerde gündeme getirilerek
tanıtılmasına yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır.
Diğer taraftan Tamzara Dokumasının tescil ve markalaşma çalışmalarının ve bir turizm değeri haline gelmesi
için yapılan projelerin devamlılığının sağlanmasına çalışılmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi tekstil
sektöründe de “doğal” ve “organik” terimlerinin kullanımı bilinçlenen tüketicilerle birlikte gün geçtikçe
artmaktadır. Yeşil tekstiller olarak adlandırılan üretiminin her aşamasında doğal malzeme ve süreçlerin
kullanıldığı pazarlama anlayışı sağlıklı yaşam ve doğa dostu gibi kavramları önemseyen tüketiciler için
tercih sebebi olmaktadır [4].
Bu çalışmada; yöresel bir dokuma türünün yaşatılması ve öz değerlerini kaybetmeden sürdürülebilirliğinin
sağlamasına yönelik yapılan ticari uygulamalar, sergiler, defileler, akademik çalışmalar vb. uygulamalar
değerlendirilerek, öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, “Tamzara Dokumasının” tarihsel
geçmişinden bahsedilmiş, üretim yöntem ve teknikleri üzerinde durulmuş, çeşitleri ve kullanım alanları
hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde tamzara dokumacılığının yaşatılması ve
sürdürülebilirliğine yönelik yapılan uygulamaların belirlenmesi ve bu uygulamalar çeşitli açılardan
yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışma maddi kültür miraslarının belgelenerek gelecek kuşaklara
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aktarılmasına katkı sağlamak ve bu konuda çalışma yapacak kişi ve kuruluşlara kaynak oluşturmak ve
kültürel değerlerin yaşatılabilirliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

2. TAMZARA DOKUMASI
2.1. Tamzara Dokumasının Tarihi

Tamzara Mahallesinden adını alan Tamzara dokumasının başlangıç tarihini belirlemek mümkün olmamıştır.
İlk defa, yörede yaşayan Ermeniler tarafından üretime geçildiği ve geliştiği, daha sonraki yıllarda
Ermenilerle iç içe yaşayan Türklerin bu sanatı öğrendikleri ve Ermenilerin yöreyi terk etmesinden sonra
devam ettirdikleri bilinmektedir [2]. 19. Yüzyılda ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da dokuma
sanayiinde önemli düşüşler yaşanmıştır. 19. Yüzyılda 1500 civarında olan dokuma tezgahı sayısı savaşlar ve
uluslararası rekabet yüzünden 1920’lerin başında 75’e kadar düşmüştür [5].
Anadolu Ajansı Karadeniz Bölgesi muhabiri Gültekin Yetkin’in aktarımına göre, Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gazanfer İltar, “19. Yüzyıl Trabzon
Vilayet Salnameleri incelendiğinde Şebinkarahisar’ın yurt dışına ve yurt içine en çok gönderilen ürünlerin
başında Tamzara dokuması geldiğini ve Şebinkarahisar’ın Karadeniz’den Akdeniz’e, hatta Mısır’ a uzanan
Kervan yolu üzerindeki önemli güzergahını, Tamzara dokumasını Suriye’ye kadar ulaştırıldığını”
belirtmiştir.
Dokumacılığın önemli merkezlerinden biri olan Tamzara ’da 1936’dan sonra tekrar dokuma sanayiinin
gelişimi için girişimler başlatılmış ve burada bir kooperatif kurularak dokuma sanayii canlandırılmaya
çalışılmıştır [5]. Bu girişimlerin sonucunda 1920’lerde 20 lere kadar düşen tezgah sayısı 1940-1950 yılları
arasında tezgah sayısı 220’ye ulaşmıştır. 1950 yıllarından sonra sanayiinin gelişmesi, el tezgahlarının yerini
makinaların alması, el tezgahlarındaki mamullere karşı talebin düşüşü ve devlet desteğinin kalkması gibi
nedenlerle sonradan kurulan Anonim Dokuma Şirketi zor durumda kalmış ve Tamzara dokumacılığı sanayi
üretimi olmaktan çıkmıştır [2]. O dönemlerde bu mahallede üretilen dokumalar her yerde aranan bir tekstil
ürünü olarak ün yapmış ve tüm bölgeye bu tezgahlarda dokunan ürünler toptan gönderilmiştir. 40-50 yıl
öncesine kadar neredeyse her evde bir dokuma tezgahının bulunduğu, sokaklarında yürürken dokuma
tezgahlarının sesinin bulunduğu bir mahalle olan Tamzarada günümüzde artık dokumayı bilen ve evinin bir
köşesinde yapan kişi sayısı 5 kişiyi geçmemektedir.

2.2. Tamzara Dokumasının Üretim ve Teknik Özellikleri

Tamzara dokuması, pamuk ve hint kenevir ipleri kullanılarak el tezgahlarında el emeği ile üretilen bir kumaş
türüdür. Dokuması Rize bezine (feretiko) benzemektedir. Ketene benzerlik göstermekle birlikte ketenden
daha ince ancak çok daha dayanıklı biz bez türüdür. İpeksi görünüşüne rağmen sert bir kumaştır. Tamamen
doğal koşullarda kimyasal hiçbir işleme tabi tutulmadan üretilir. Dokumayı oluşturan ipliklerin doğal
renklerinden dolayı dokumanın belli bölgelerinde renk koyulaşmasına rastlanabilmektedir. İçeriğinde
bulunan kenevir ve pamuk ipliklerinin nem çekme, havalandırma etkisi yapma ve havayı içerisinde tutmama
gibi özellikleri sayesinde ter çektiği için oldukça rahat bir giyimi vardır [3].
Dokumanın çözgü ipliği % 100 pamuk olup atkısı kendir (kenevir) bitkisinin lifinden işlenen iplikten olan ve
tamamen el dokuma tezgâhlarında üretilen bir üründür. Tamzara dokumasının en ebatları genellikle 40 mm,
60 mm, 90 mm ölçülerinde yapılır. Bu ebatlar doğrultusunda çözgüler hazırlanır. Bezayağı tekniğinde
dokunur (K.K. 1).
Bazı dokumalarda yün ipliği de kullanılabilir. Bu iplikle genellikle şal adı verilen pamuk dokumaya göre
daha kalın ve kaba kumaşlar dokunmaktadır [2].
Tamzara dokuma tezgahı; ağaç direkler 16 parça, ayaklar 2-4 parça, tufa 1 parça, tarak 1 parça, makara 3
parça, kamçı 1 parça, taka-tuka 2 parça, mekik 2-4 parça, parişbat kol değneği 1 parça, cimbar (germe
değneği) 1 parça, salmin çubuğu 1 parça, fırça 1 parça, taka-tuka kayışı 1 parça ve germe tahtasından
meydana gelmektedir [2].
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Tamzara dokuması dokunacak malın cinsine göre, çözgü büyük çıkrıklarda çözülerek tezgah üzerine aktarılır.
Kamçılı adı verilen bu el tezgahlarındaki çözgü bir kişi tarafından uzun sürede dokunarak bitirilir. El
tezgahlarında 1960 yıllarına kadar dokunan önlük, mendil, bez, peçete, çarşaf, yatak çarşafı, döşemelik,
kadınların başlarına örtü olarak bağladıkları çarşaflar ve bellerine bağladıkları önlükler gibi ürünler ilçe
dışında yakın mahallerde satılmaktaydı (K.K.2). Günümüzde, masa örtüsü, sehpa örtüsü, perde, şal, kravat,
fular, gömlek gibi birçok tekstil ürünü üretilmektedir.
Tamzara dokuması eğitmeni, istenilen her deseni dokuyabildiklerini, önemli olanın dokuma tezgahının enini
geçmemesi olduğunu belirtmiştir. Dokuma eninin tezgah ebatına göre hazırlanan çözgülerle belirlendiğini en
fazla 90 cm olduğunu belirtmiştir (K.K. 1). Tamzara dokumasında, bir çok desen kullanılmaktadır. Kaydırma
desenler, bitkisel desenler (gül, lale vb.), geometrik desenler (baklava, üçgen, dikdörtgen, kare, kilim deseni
vb.), hayvan desenleri (kelebek, kuş vb.) ve karışık desenlerle (yazı, saksı, su testisi vb.) karşılaşılmaktadır.
Özellikle ev tekstili olarak kullanılacak olan Tamzara Dokumalarının üzerinde görülen desenlerin çoğunun
ajur (delikli örgü) dokuma tekniği ile tasarlanıp oluşturulduğu görülmektedir.

Fotoğraf 1-2-3-4-5-6: Ajurlu tamzara dokuma örnekleri ( Fot. L. Kaya Durmaz)
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

757

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

Fotoğraf 7-8-9-10: Desenli Tamzara dokuma örnekleri ( Fot. L. Kaya Durmaz)

Fotoğraf 11-12-13: Düz, kareli ve çizgili Tamzara dokuma örnekleri ( Fot. L. Kaya Durmaz)

3. TAMZARA
DOKUMASININ
UYGULAMALAR

TANITILMASINA
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Tamzara dokumasının sürdürülebilirliğinin devam etmesi ve tanıtılarak gün yüzüne çıkması için birçok ticari
uygulama, sergiler, defile ve kurslar vb. uygulamalar yapılmıştır ve halen yapılmaktadır.
Şebinkarahisar Belediyesi, Kaymakamlığı ve Giresun Üniversitesinin ortaklığında, 2010 yılında Avrupa
Birliği Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kadınlar Üretimde Projesi yapılmıştır. Projenin
amacı, yüz yıl öncesinde önemli bir meslek olan ve insanların geçimlerini sağlayan bir değer olan ancak
kaybolmaya yüz tutmuş “Tamzara Dokuması” konusunda, ilçedeki işsiz kadınların eğitilerek, meslek
edinmelerinin sağlanması ve istihdama katkı sağlanmasıdır. Ayrıca Tamzara dokumasının bir marka haline
gelmesi ve bu değerin bir turizm objesine dönüşmesi hedeflenmiştir [3].

Fotoğraf 14-15: AB Kadınlar Üretimde Proje Kitabı
( Fotoğraf: L. Kaya Durmaz)
Proje kapsamında kurs başvuruları ilan edilmiş ve kursiyer olmak isteyenler İŞKUR’a müracaat etmiştir.
Projenin hedef grupları; 15-42 yaş arası diplomasız işsiz kadınlar ve dezavantajlı gruptaki kadınlar, 15-42
yaş arası ilköğretim ve lise mezunu işsiz kadınlar ve kırsaldan kente göçmüş işsiz kalmış kadınlar olarak
belirlenmiştir. Müracaatların tamamlanmasından ardından yaş şartını taşımayanlar elenmiş, devamında ise
kursiyerler mülakat yapılmış ve projenin hedeflerine ulaşmasında en verimli olacak, girişken, diğer bazı
şartları taşıyan 70 kursiyer seçilmiştir. Proje ortaklarından olan Giresun Üniversitesi öğretim elemanlarından
olmak üzere eğitmenler belirlenmiştir. Tamzara dokuması için ise dokuma yapıları birbirine benzer olan Rize
dokumasını bilen bir usta öğretici ilçeye getirilmiş ve görevlendirilmiştir.
Proje sonunda, 63 işsiz kadın kendi evlerinde ya da bu sektörlerde kurulacak işletmelerde çalışarak istihdama
dahil edilmiştir. Kaybolmakta olan Tamzara dokumasını yapan sertifikalı elemanlar yetiştirilmiştir. Projenin
devamı niteliğinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (DOKA) bir proje sunulmuş ve bir atölye ile satış
mağazası kurulumu planlanmıştır. Ayrıca ilçe otogarında kadın girişimcilerin ürünleri satabileceği bir mekan
ayarlanmış ve Feshane Giresun günlerinde görücüye çıkmıştır [3].
Tamzara dokumasının canlandırılması için yapılan diğer bir uygulamada, AB proje sonrası DOKA’ya
sunulan "İlmek İlmek Turizm" adlı projenin Doğu Karadeniz Kalkınma ajansı (DOKA) tarafından kabul
görmüştür. Bütün Doğu Karadeniz kapsamında, Giresun adına DOKA'ya sunulan projelerden yalnız 15
tanesi uygun bulunmuş olup, Şebinkarahisar 2 proje ile Turizm alanında atağa geçmiştir. Projenin amacı,
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının Turizm amaçlı hale getirilerek Şebinkarahisar ismini
turizm meraklılarına duyurmak ve geleneksel el sanatlarını yaşatmaktır Kaymakamlığın hazırlamış olduğu''
İlmek İlmek Turizm'' adlı projede Şebinkarahisar da çok eski tarihten beri yöresel dokuma mesleği olan
Tamzara dokumasının canlandırılarak bir turizm objesi olarak bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı
sağlaması için ürün satış, demonstrasyon çalışmalarının yapılmasıdır.
Projenin hedeflerinden biriside dezavantajlı grupların (özürlüler, kadınlar, eski hükümlüler) Tamzara
dokumacılığı konusunda var olan işgücünü destekleyerek turizm altyapısına kazandırmak, Şebinkarahisar da
ve Türkiye'de ihtiyaç duyulan Tamzara dokuması ihtiyacını karşılamak, bölgedeki iş gücü potansiyelini
geliştirmek, yeni bilgi ve beceri kazandırarak kaliteli üretim sağlamaktır.
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

759

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

“İlmek İlmek Turizm” projesi kapsamında, 20 adet dokuma tezgahı alınarak Kız Meslek Lisesinde Tamzara
dokuma atölyesi kurulmuş ve yine dokuma eğitimleri verilmiştir. İlmek İlmek Turizm” Projesi, 3.
Şebinkarahisar Kültür Sanat ve Ceviz Festivalinde tanıtılmış ve proje kapsamında dokunan ürünler açılan
stant da teşhir edilmiştir [6].

Fotoğraf 16-17: Kız Meslek Lisesi Tamzara Dokuma Atölyesi [6].
Yapılan bu iki proje sonrasında Şebinkarahisar Hükümet Konağı önüne otantik bir atölye kurulmuş (Fotoğraf
4-5-6) ve dokunan ürünler orada teşhir edilmeye başlanmıştır. Kurulan atölyede yine Kaymakamlık ve Halk
Eğitim Merkezi bünyesinde Tamzara dokuma kursları devam etmiştir.

Fotoğraf 18-19-20: Hükümet Konağı önü, Tamzara Dokuma Kursu [7-8].
“İlmek İlmek Turizm” projesi yerel basında olduğu kadar ulusal basında da ses getirmiştir. 2013 yılında TRT
HABER ekibi Şebinkarahisar’a gelerek Tamzara dokumasının tanıtımına katkıda bulunan bir canlı yayın
gerçekleştirmiştir .

Fotoğraf 21-22: Trt Haber Tamzara Dokuması Tanıtımı [9].
Yapılan çalışmalarla yine de üretim sayısı, tanınmışlık ve endüstrileşme istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Koca, Koç ve Çotuk’un (2009: 102) geleneksel öğelerin giysi tasarımında kullanılabilirliği hakkında
yapmış oldukları çalışmalarında zengin kumaş ve süsleme özelliklerinin tasarımlara sembolik değer
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açısından önemli katkılar sağladığının ve bunun farkında olan bazı tasarımcıların geleneksel öğeleri
kullanarak oluşturdukları kreasyonların kültürel değerlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğinde etkili olduğu
sonucuna ulaşmışlardır [10]. Bu durum Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için yapılan
çalışmaları da destekler niteliktedir. Bu konuda 2015 yılında Kaymakamlığın projesi devreye girmiştir.
Haziran 2015 tarihinde, Kaymakamlığın düzenlemiş olduğu dokuma kursuna katılan 62 kursiyerin ürettiği
kumaşları, yine Kaymakamlığın hazırladığı organizasyonda, Moda Tasarımcısı Ahmet Giray tarafından
tasarlanan erkek koleksiyonu ve Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Moda Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Leyla KAYA DURMAZ’ın gözetiminde 2014-2015 eğitim öğretim
dönemi 4.sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan kadın giysi koleksiyonu hazırlanmış “Tamzara Defilesi”
adı altında sunulmuştur. Yöreye ait dokumanın tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen defile Tamzara Mahallesi
sokaklarında gerçekleştirilmiş yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda katılım sağlanmıştır. Profesyonel
koreograf tarafından hazırlanan organizasyonda, Şebnem Schafer başta olmak üzere çok sayıda ünlü model
yer almış, yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandırmıştır. Özellikle yöre halkının kendilerine ait bu
kültürel değerin farkında olmaları açısından önemli gelişme kaydedilmiştir.

Resim 1: Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Tasarımcı Ahmet Giray
tarafından düzenlenen Tamzara Defilesi Afişi
Defilede Moda Tasarımı öğrencileri 24 parça kadın giysi tasarımı, Moda Tasarımcısı Ahmet Giray ise erkek
giysi tasarımlarını ünlü modeller ile moda ve tekstil sektörünün beğenisine sunmuştur. Defile sonrasında
tekstil sektöründen oldukça fazla ilgi gösterilmiştir. Gösterilen bu talep doğrultusunda şimdi ise endüstriye
dönüştürmek adına çalışmalar başlatılmış ve özellikle yöredeki ev kadınlarına yönelik önemli bir istihdam ve
ticari faaliyet olarak ilçeye kazanım sağlamıştır.
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Fotoğraf 23-24-25-26-27-28: Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve
Tasarımcı Ahmet Giray tarafından düzenlenen Tamzara Defilesi
Ağustos 2015 tarihinde, bir televizyon kanalında Anadolu’nun zengin mutfağını, yöresel zenginliklerini
tanıtan “Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası” programı Şebinkarahisar’da çekimler yapmıştır. Programda her ne
kadar yemek kültürü ön planda olsada, Şebinkarahisar’ın gelenek, görenekleri ve kültürü de tanıtılmıştır.

Fotoğraf 29: Ezgi Sertel İle Lezzet Haritası Program çekimlerinden bir detay [11].
Dokumanın ana üretim merkezi olan Tamzara Mahallesi’nde Aralık 2015 tarihi itibariyle Tamzara Dokuması
kursu açılmıştır. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Tamzara İlköğretim binasında açılan kursta, 12 adet
dokuma tezgahı bulunurken başlangıç olarak 18 kursiyer bulunmaktadır. Şebinkarahisar Kaymakamı, kursun
tarihi ve kültürel değerlerinin yeniden canlanan Tamzara Mahallesinde açılmasının büyük önem taşıdığı ve
restorasyon çalışmaları ve yapılan tanıtım faaliyetleri ile kursun ürettiği ürünlerin sergilenmesi ve ekonomik
bir değer kazanmasının amaçlandığını belirtmiştir [12].
Son olarak Ocak 2016 tarihinde Shov Tv de yayınlanan Turgay Başyayla'nın hazırlayıp sunduğu "Lezzet
Yolculuğu" programı Şebinkarahisar’da çekimler yapmıştır. Yurdumuzun yüzlerce yıllık eşsiz tatlarını il il,
ilçe ilçe, köy köy gezip izleyicilerle buluşturan ve gelenek ve göreneklerini kültürlerini aktaran program,
Şebinkarahisar Tamzara dokuma ve ürünlerinin sergilendiği bölümde, Uğur Çakın ve Kemençeci Şerafettin
Sucu eşliğinde yöre türküleri söyleyerek çekimleri tamamlamıştır.
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Fotoğraf 30: Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu Program çekimlerinden bir detay [13].

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mahallesinin adı ile anılan önemli geleneksel sanatlarından biri
olan dokumacılık, geçmişte ihtiyaçları karşılamak ve aileye ekonomik katkı sağlamak için neredeyse her
evde yapılırken, zamanla el tezgahlarında uzun zaman ve emek sarf edilerek hazırlanan el dokumacılığı ve
bunlardan üretilen ürünlerin sayısı çok önemli oranda düşmüş ve el emeğine dayalı üretim neredeyse yok
denilecek kadar azalmıştır. Bu durumun oluşması diğer el sanatlarının pek çoğunda olduğu gibi teknolojinin
gelişimi, küreselleşme, modanın gündemde olması, kültürel değerlere sahip çıkılmaması, orijinal
malzemelere ulaşımın zorluğu vb. pek çok nedene bağlı olarak yeni beğeniler doğrultusunda daha kolay elde
edilen ve ucuz ürünlere yerini bırakmıştır.
Günümüzde kaybolan değerlerimiz arasında yer alan ve Dünya değerleri içerisinde kültürel mirasın önemli
bir değeri olan el dokumacılığına değer kazandırmak, canlandırmak ve kültürel özelliklerinin
sürdürülebilirliğinin sağlamak amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Şebinkarahisar’ın Tamzara
mahallesinde 19.yüzyılda hemen hemen her evde olan el tezgahlarından bugün çok az sayıda bulunmakta ve
dokumanın özelliklerini bilen eski ustalardan hiç kalmamıştır. Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması
amacıyla ilçe Kaymakamlığı, Belediyesi ve Giresun Üniversitesi tarafından bazı projeler yapılarak tamzara
dokumasının yeniden gündeme getirilmesi planlanmıştır. Oluşturulan projeler kapsamında öncelikli olarak
yöre halkının geçim kaynaklarına yeni bir alan açılması, kültür varlıklarının yaşatılması ve korunmasına,
dokumanın bilinirliliğinin artırılarak moda ve tekstil sektöründe kullanılmasına yönelik olmuştur. Ancak bazı
projeler dokumanın tanıtımı için istenilen düzeyde olmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri başlatılan
projelerin tamamlanmaması veya istenilen düzeye ulaştırılamamış olmasıdır. Tamzara dokumasının
tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için son yıllarda önemli adımlar atılmış yapılan uygulamalar
yöre halkının dokumanın önemi hakkında bilinçlenmesi sağlanmış ve dokumanın tanıtımına yönelik yapılan
uygulamalar olumlu sonuçların alınmasına neden olmuştur. Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü öğretim elemanı-öğrencileri ile moda tasarımcısı Ahmet
Giray tarafından yapılan “Tamzara Defilesi”, Kaymakamlığın teşvikleri ile oluşturulan Ezgi Sertel ile Lezzet
Haritası, Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu gibi televizyon programları şimdiye kadar yapılan diğer
proje ve uygulamalar içinde yerel ve ulusal basında en çok ses getiren uygulamalar olmuştur. Bunun
devamında ana üretim merkezi ve dokumanın doğduğu yer olan Tamzara Mahallesinde Kaymakamlık,
Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yeniden kurs açılmış olması, dokumanın sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve yeni kuşaklara aktarılabilmesi için umut vericidir. Bu konuda araştırmacıların gözlemleri
sonucunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1. Tamzara Dokumasının ve yöresel tüm dokumaların endüstrileşmede yok olmaması ve önemli kültür
değerleri olarak kalabilmeleri için öncelikle bireysel değil toplumsal olarak düşünmemiz gerekmektedir.
Yörede dokuma yapmasını bilenlerin, evlerinde dokuma örnekleri bulunanların bunları bir araya getirmesi bu
değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacaktır.
2. Moda ve tekstil sektöründe kullanılması için üretimin artması da dokumanın tanınırlığının artmasını
sağlayacaktır.
3. Doğal ipliklerle dokunan ve tarihi binlerce yıla dayanan Tamzara Dokumasının markalaşma stratejileri
içerisinde yeşil felsefenin kullanılması yapılacak olan projelerde vurgulanmalıdır. Kullanılan doğal
ipliklerden dolayı insan sağlığına ve çevreye duyarlılık bağlamında önemi daha geniş kitlelere aktarılmalıdır.
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4. Dokumalar orijinallerine bağlı kalınarak, renk, desen, motif özelliklerini, iplik ve boyut dikkate alınarak
yeniden dokunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır.
5. Kültürümüzün çok önemli değerlerinden olan geleneksel dokumalarımızı bir arada görebileceğimiz müze
çalışmalarının yapılması desteklenmelidir. Türkiye’de bulunan tüm geleneksel dokumaların bir arada
bulunduğu internet ortamından inceleme yapılabilecek bir e-müze uygulaması yapılmalıdır.
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Özet
Beledi dokuma, bezayağı örgüsü kullanılarak, çift katlı (çözgü ve atkıdan hareketli) değişen yüzlü
dokunmuş bir tür kumaştır. Tire - Beledi dokumalarının en belirgin özelliği değişen yüzlü (çift yüzlü iki
katlı) kumaş örgüsü tekniğiyle çalışılmasıdır. Bu teknik alt ve üst kumaş için kullanılan renkli çözgü ve
atkı ipliklerinin motife göre hareket etmesi ile oluşmaktadır. Kumaş yüzeyindeki bu renk hareketleri iki
kumaşın birbirine bağlanmasını ve iki taraflı kullanılmasını sağlamaktadır. Desen ve motif özellikleriyle
de diğerlerinden ayırt edilebilen bu yöresel kumaş, 24 çerçeveli (keşkenli) olan ahşap dokuma tezgahında
13 pedalla (ayakla) kontrol edilmektedir. Bu dokumaların motif zenginliği, dayanıklılığı ve kullanımı
açısından tekrar değerlendirilerek, günümüzde jakar dokumalarının öncülerinden olan beledi
dokumalarının yaşatılması için farkındalık oluşturulmalıdır. Geçmişte çok sık yapılmasına rağmen
günümüzde yörede tek usta tarafından devam ettirilen bu geleneksel sanatımız ile ilgili günümüze kadar
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak üretim ve motif özellikleriyle ilgili kaynak azlığından dolayı bu
çalışmada Beledi dokumalarının üretim ve motif analizleri yapılarak örneklerle açıklanması
amaçlanmaktadır.
AnahtarKelimeler: Beledi dokuma, yöresel dokuma, çok katlı dokuma

1. GİRİŞ
Dokumacılık serüveni; insanlık tarihine paralel olarak sürekli bir gelişim göstermiştir. Bu gelişmeler farklı
coğrafyalarda, farklı zamanlarda, farklı hammadde ve tekniklerde olmak üzere sanatsal açıdan özgün
dokuma anlayışları göstermiştir. Yöresel tezgahlarda dokunan Denizli- Buldan, Trabzon- Keşan, GaziantepKutnu, Şanlıurfa-culha, Tire- Beledi Dokumaları gibi örnekler, köklü bir geçmişi olan Anadolu dokuma
kültürünün özelliklerini yansıtmaktadır.
Ege bölgesinde bulunan İzmir iline bağlıTire, yüzölçümü 792 km2 ve nüfusu 78.975 olan ilçedir [1]. Beledi
dokuma, bezayağı örgüsü kullanılarak, çift katlı (çözgü ve atkıdan hareketli) değişen yüzlü dokunmuş bir tür
kumaştır. İzmir, Manisa, Bursa, Konya, Tire’de dokunan Beledi dokumalarına Konya’da Veledi, Bursa, Tire
ve Manisa’da Beledi ve diğer bölgelerde Karaoğlan dimisi denilmektedir. Bu dokumalara XVI. Yüzyılda
Tire’de daha sonra da Bursa’da rastlanıldığı bilinmektedir. Salman “Beledi dokumalarının çift katlı bir
yapıya sahip olması ve Osmanlı kumaşları arasında bu teknikle dokunmuş başka bir kumaş cinsinin
bulunmaması nedeniyle, dokumacılık tarihinde önemli bir yere sahip”[2] olduğunu ifade etmektedir. Beledi
tezgahı Tire’ye 300-400 sene önce Veledi Emin isimli bir şahıs tarafından getirilmiştir. Kumaşa Veledi ismi
verilişi de buradan gelmektedir [2-3-4]. Bu şahıs Tire’de iki ayaklı (pedahtalı) bir tezgah yaparak çalışmaya
başlamıştır. Sonraları tezgah geliştirilerek pedahtaların sayısı 13’e hatta 15’e kadar çıkarılmıştır.
Beleditezgahında iki kat dokunan kumaşı desenler birbirine bağlamaktadır.
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Tire’de 1500lü yıllarda geliştirildiği belirtilen tezgâhta, dönemin Osmanlı ve Avrupa saraylarına Beledi
dokumaları dokunduğu kaynaklarda yer alan bilgiler arasındadır. Yine aynı dönemde Yeniçeri Ocağı’nın iç
zıbınlıkları-gömlekleri, halkın kullandığı giysiler, evlerdeki perdeler, divan ve yatak örtüleri Beledî’den
yapılmaktaydı [5]. Ancak Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknoloji karşısında geleneksel
dokumacılığımızda yenik düşmüştür.
Geçmişte çok sık yapılmasına rağmen günümüzde yörede tek usta tarafından devam ettirilen bu geleneksel
sanatımız ile ilgili günümüze kadar çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak üretim ve motif özellikleriyle ilgili
kaynak azlığından dolayı bu çalışmada Beledi dokumalarının üretim ve motif analizleri yapılarak örneklerle
açıklanması amaçlanmaktadır. Çalışmada yöntem olarak Tire ilçesinde Ethem TIPIRDIK atölyesinde
incelemeler yapılarak beledi dokumacılığının yapım aşamaları ve desenler üzerinde veriler toplanmıştır.
İlgili kaynaklar taranarak beledi dokumaları hakkında daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Elde
edilen veriler değerlendirilerek bu çalışma hazırlanmıştır.

2.BULGULAR VE YORUM
Tire’de Beledi Dokumasını devam ettiren Ethem TIPIRDIK ile görüşme sonucu elde edilen bulgular aşağıda
yer almıştır. Ethem Tıpırdık, Tire’de Beledi Dokumasını devam ettiren tek ustadır. Ethem usta 42 yaşında,
evli ve lise mezunudur. Beledi dokuma ustası Saim BAYRI’ nın mesleğini genç kuşağa öğretmek üzere
dokuma kursu açtığını ilan etmiştir. Bu kursa katılan Ethem Tıpırdık beledi dokuma sanatını Ustadan
öğrenmiş ve dokuma tezgahını devralmıştır. Tire belediyesi tarafından dokumacılığın yaşatılması için tek
kalan beledi ustası Ethem tıpırdak’a dokumacılığı bırakmaması için destek vermiştir.

2.1.Beledi Dokumalarında Kullanılan Araç Ve Gereçler
Beledi dokumasında en önemli araç beledi tezgâhıdır (Şekil 1’de görüldüğü gibi). Bunun yanında mekik,
masura, çıkrık ve cımbar yardımcı araçlardır. Tezgah 3-3,5 m uzunluğunda, 2 - 2,5 metre boyundadır.
Tezgahta13 pedahta (pedal), 24 çerçeve, keşken, tefe, tarak, selmin (kumaş levendi), dem ve maymuncuk
bulunmaktadır.Atölyedeki tezgâh gürgen ağacından yapılan iki çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü
tellerinden meydana gelmektedir.

Şekil 1: Tezgahın Görüntüsü (Özgün, 2014)

İsmail Öztürk’ ün 16.12.1979 yılındaİzmir Tire’de Salih Kısık ile yaptığı görüşmeye göre;
Günümüzdeki Beledi tezgâhı Süleymanlı tezgâhının bozulmuşudur. Zaman içinde 17 pedalla çalışan Beledi
tezgâhının 4 pedalı iptal edilmiş ve Beledi tezgâhında 13 pedal kullanılmıştır. Çözgü levendinin olmadığı bu
tezgâhta, çözgüler düzgün sarılmış yumaklar halinde tezgâhın üzerinde asılıdır. Bezayağı temel örgülü ve çift
yüzlü olan dokumaları yapabilmek için gereken 6 ağızlık hareketinin her biri 4 çerçeveden oluşur.
Maymuncuk adı verilen 36 adet tezgâh parçası her 4 çerçeveyi 24 gücü çerçevesine bağlar [6].
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a

b

d

c

e

Şekil 2:a)Gücüler, b)Pedallar, c)Maymuncuk, d)Tarak ve cımbar, e)Mekik ve masura(Özgün, 2014)
Keşken (Çerçeve): Gürgen ağacından yapılan iki çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden
meydana gelmektedir (Şekil 2a’da görüldüğü gibi).Pedal: Tezgahın altında yer alan ayaklara verilen isimdir.
Tezgahta hareket, çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan “pedahta” olarak adlandırılan pedallara
basılarak sağlanmaktadır. Beledi dokuma tezgahı 13 ayaklıdır. Bu ayaklar ipleri hareket ettirmeye
yaramaktadır (Şekil 2b’de görüldüğü gibi).Maymuncuk: Beledi tezgahlarının iskeletini oluşturan bölümdür.
Pedallar ile senkronize çalışarak 24 keşkenin hareket sistemini sağlar. Yerel adıyla saz da denilmektedir.
Sazların keşkenlere ve pedallara bağlanmasında kenevir ipi kullanılmıştır (Şekil 2c’de görüldüğü gibi).
Tarak (dem): Tefenin ileri geri hareket edebilen parçasına takılı bulunur ve çözgü ipliklerini düzenli
aralıklarda tutmaya yarar. Beledi dokuma tarağı iki ahşap arasında düzgünce kesilmiş sazlardan
hazırlanmıştır. Tarak tezgahın çözgü ipliklerinin düzgün bir şekilde durmasını sağlayan kısmıdır. Tezgâhta
tarağın bir tarafında çözgü, bir tarafında dokuma bulunmaktadır. Zamanla eskiyen taraklar usta tarafından
yenilenmektedir. Tefe: Tarağı taşıyan dokuma tezgahı elemanıdır. Tefenin bağlantı noktaları dişli yuvaları
ile kolayca değiştirilebilmektedir. Böylelikle tefe arkaya alınarak kumaşısıksıkselmine sarmaya gerek
kalmadan dokumaya devam edilebilmektedir. Aynı zamanda tefe telleri sıkıştırmaya ve gevşetmeye
yaramaktadır. Selmin (kumaş levendi): Tezgahta dokunan kumaşın sarıldığı leventtir. Her 35-40 cm’de bir,
dokunan kumaşlevende sarılmaktadır. Cımbar: Dokuma tezgahında dokunmakta olan kumaşı gergin tutan
ve dokumanın enine daralmamasını sağlayan araçtır (Şekil 2d’degörüldüğü gibi). Mekik: Boynuzdan
yapılmaktadır. Çözgü iplikleriyle atkı ipliklerinin bağlantı yapabilmesi için, atkı ipliğinin ağızlığın içinden
geçmesini sağlayan parçadır.Orta kısmında masurun takılması için demir bir tığ bulunmaktadır. Masur
(masura): Mekiklere takılan ipliğe verilen addır (Şekil 2e’degörüldüğü gibi).Masura ise atkı ipliklerinin
sarıldığı araçtır. Mekiğin orta kısmında bulunan demir tığa geçirilerek kullanılır. Masura sarımı önemli bir
işlemdir. İyi sarılmış bir masura dokuma randımanı üzerinde doğrudan doğruya etkili olmaktadır.Çıkrık: yün,
pamuk, ipek gibi elyafın İplik haline getirilmesinde kullanılan, ahşap veya demirden yapılmış, kol veya ayak
yardımı ile döndürülen bir kasnak ve bu kasnağa bağlı olarak dönen, eğirilmiş iplik üzerine sarıldığı bir
milden meydana gelen iplik eğirme aletidir [7].

a

b
Şekil 3:a)Çözgü iplikleri, b)Atkı iplikleri

Beledi dokumasında gereç olarak çözgüde pamuk, atkıda pamuk ve ipek kullanılırken, günümüzde çözgü de
Ne 30 pamuk, atkıda Ne 20 pamuk ve Nm10 akrilik iplik kullanılmaktadır (Şekil 3a-b’de görüldüğü gibi).
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3- BELEDİ DOKUMALARINDA ÜRETİM AŞAMALARI
Beledi dokumalarının üretim aşamaları çözgü hazırlama, tezgaha aktarma, dokuma ve bitirme işlemleri
olarak dört grupta incelenmektedir. Bu aşamalarEthem Tıpırdık’ın hazırladığı şekilde fotoğraflarla
desteklenerek anlatılmıştır.
İşlem 1. Çözgü Hazırlamak
İşlem Basamakları
Beledi dokuma ustası çözgü işlemini kendisi yapmamaktadır. Çözgü işlemi yapan işyerlerine
sipariş vermektedir. Çözgünün özellikleri;
- Ne30pamuk ipliğinden,
- Toplam tel sayısı 1320 çözgü,
- Dokunacak kumaşların enleri yaklaşık 60 - 62 cm arasında,
- Çözgü uzunluğu10-15 m arası veya istenen talebe göre değişmekte,
- Bir siyah bir beyaz renk raporu oluştururacak şekildedir.
İşlem 2. Çözgü İpliklerini Tezgâha Yerleştirmek
İşlem Basamakları
- Hazır halde gelen çözgü levendini dokuma tezgâhı üzerine yerleştiriniz.
Çözgü levendini yanındaki kolu çevirerek sabitleyiniz.
- (Usta daha önce yaptığı dokumalardan çerçevede kalan ipliklere bağlama şeklinde gücüyü
hazırlayarak taharlama işlemini yapmaktadır).Birinci ipi birinci gücüden geçen ipe, ikinci ipi ikinci
gücüden geçen ipe bağlayınız. Sırayı bozmadan taharlama işlemine devam ediniz (Şekil 4ab’degörüldüğü gibi)
- Tezgâhın ön tarafına geçiniz.
- Eski çözgü ipliklerini yavaşça kendinize doğru yeni çözgü ipliği gücü ve taraktan geçene kadar
çekiniz (Tarak numarası olarak çoğunlukla 50 No tarak kullanılmaktadır).
- Eski ve yeni çözgü ipliklerinin düğümleri kesiniz.
- Yeni çözgü iplerinizi kumaş levendinize doğru çekiniz (Şekil 4c-d’degörüldüğü gibi)
- Çözgü ipliklerini gruplara ayırınız.
- Her grubu eşit gerginlikte kumaş levendine bağlayınız.
- Kumaş levendini bir tur döndürünüz.
- Kumaş levendini sabitleyiniz.

a

b

c

d

Şekil 4:a)Birbirini karşılayan çözgülerinbağlanması, b)Çözgü ipinin gücüden geçirilmesi,c)Çözgü ipliklerinin
çekilmesi, d)Yeni çözgü ipliklerinin kumaş levendine çekilmesi (Özgün, 2014)

İşlem 3. Atkı İpliklerini Hazırlamak
İşlem Basamakları
- Kullanılacak renge ait atkı bobini alınız.
- Çıkrığın başına geçiniz (Şekil 5a’dagörüldüğü gibi).
- Bobini çıkrığın sol yanına koyunuz.
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Masurayı alınız.
Masurayı çıkrığa yerleştiriniz (Şekil 5b’degörüldüğü gibi).
Bobindeki ipin ucunu birkaç kez elinizle masuraya sarınız.
Çıkrıktaki çemberin yanındaki kolu sağ elinizle çeviriniz (Şekil 5c’degörüldüğü gibi).
Masura dolana kadar çevirme işlemine devam ediniz.
Masurayı çıkartınız.
Masuradaki ipi bobinden ayırınız.
Masurayı mekiğe yerleştiriniz(Şekil 5d’degörüldüğü gibi).

a

b

c

d

Şekil 5:a)Çıkrık, b)Masuranın çıkrığa yerleştirilmesi, c) Masuraya ip sarımı, d)Masuranı mekiğe yerleştirilmesi
(Özgün, 2014)

İşlem 4. Dokuma İşlemine Başlamak
İşlem Basamakları
- Tezgâhın başına oturunuz (Şekil 6a’dagörüldüğü gibi).
- Her işlemden önce dokunacak atkı rengine uygun mekiği elinize alınız (Şekil 6b’degörüldüğü gibi).

a

b

Şekil 6:a)Tezgâha oturulma şekli, b)Mekiğin alınması(Özgün, 2014)
-

Sağ ayağınızla 1 ve 2. pedallara basınız.
Mekiği sağdan taraftan sola doğru oluşan ağızlıktan atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız.
Sol ayağınızla 3 ve 4. pedallara basınız.
Mekiği soldan sağa doğru oluşan ağızlıktan atınız.
Oluşan bezayağı dokusu 2 cm’e ulaşacak kadar bu işlemlere devam ediniz.

Şekil 7:İşlemde anlatılan ana desen(Özgün, 2014)
-

Desenin ilk birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 1. sol ayağınızla 7. pedallara
basınız(Şekil 7’degörüldüğü gibi).
1. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız (Şekil 8b’de görüldüğü gibi).
Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız (Şekil 8a’dagörüldüğü gibi).
Desenin ilk birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 2., sol ayağınızla 6. pedallara basınız.
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2. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız (Şekil 8c’degörüldüğü gibi).
Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız (Şekil 8b-c-d’de görüldüğü gibi).
Desenin ilk birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 3., sol ayağınızla 7. pedallara basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız (Şekil 8d’degörüldüğü gibi).
Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız (Şekil 9b-c-d’degörüldüğü gibi).
Desenin ilk birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 4., sol ayağınızla 6. pedallara basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.

a

b

c

d

Şekil 8:a)Tefeyle dokumanın sıkılaştırılması, b)1. mekiğin ağızlıktan atılması, c) 2. mekiğin ağızlıktan atılması,
d) 1. mekiğin dönüşü (Özgün, 2014)

a

b

c

d

Şekil 9:a)2. mekiğin dönüşü, b-c-d)Desene uygun pedallara basma (Özgün, 2014)
-

-

Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız (Şekil 9b-c-d’degörüldüğü gibi).
Desenin ikinci birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 1., sol ayağınızla 13. pedallara
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız (Şekil 9b-c-d’degörüldüğü gibi).
Desenin ikinci birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 2., sol ayağınızla 12. pedallara
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin ikinci birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 3., sol ayağınızla 13. pedallara
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin ikinci birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 4., sol ayağınızla 12. pedallara
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
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Ayağınızı pedallardan kaldırınız ve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin üçüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 1., sol ayağınızla 11.
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin üçüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 2., sol ayağınızla 10.
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin üçüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 3., sol ayağınızla 11.
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin üçüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 4., sol ayağınızla 10.
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin dördüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 1., sol ayağınızla 9.
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin dördüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 2., sol ayağınızla 8.
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan sağdan sola doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin dördüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 3., sol ayağınızla 9.
basınız.
1. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Desenin dördüncü birimini oluşturmak için aynı anda sağ ayağınızla 4., sol ayağınızla 8.
basınız.
2. mekiği oluşan ağızlıktan soldan sağa doğru atınız.
Ayağınızı pedallardan kaldırınızve tefeyle dokumayı sıkıştırınız
Üçüncü birimin oluşmasında uygulanan işlemleri tekrarlayınız.
İkinci birimin oluşmasında uygulanan işlemleri tekrarlayınız.
Birinci birimin oluşmasında uygulanan işlemleri tekrarlayınız.
25-30cm de bir dokunan yüzeyi kumaş levendine sarınız.

pedallara

pedallara

pedallara

pedallara

pedallara

pedallara

pedallara

pedallara

İşlem 5. Dokuma İşlemini Bitirmek
İşlem Basamakları
Leventleri yanındaki kollardan gevşetiniz.
Kumaşta saçak olacaksa saçak boyunu ilave ediniz (Şekil 10a’dagörüldüğü gibi).
Belirlenen hizadan kumaşın iki tarafını da çözgüden makasla keserek ayırınız.
Kumaş levendinde kalan ipleri kumaş kenarını temizleyiniz (Şekil 10b’degörüldüğü gibi).
-

a

b

Şekil 10:a)Saçak kesimi, b) Kenarların temizlenmesi (Özgün, 2014)
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4- MOTİF ÖZELLİKLERİ
Beledi dokumalarda çoğunlukla geometrik desenlerin kullanıldığı görülmektedir. Dokumada motifler çözgü
veya atkıdan hareket ederek iki kumaşı birbirine bağlamaktadır. Böylece oluşan çift/çok katlı dokuma üst
çözgü ipliklerinin alt çözgü iplikleri ile yer değiştirmesi sonucu üstte çözgü ipliği rengi alta geçerek altta
renk değişimiyle veya üstte geçen alt çözgü ipliği üstte renk değişimi ile geometrik desen oluşmaktadır.
Böylece iki kumaş birbiri ile bağlantı kurarak katlı hacimli bir dokumadır. Ön yüzde zemin beyaz, motifler
renkli; arka yüzde ise zemin renkli, motifler beyazdır. Kumaşın her iki yüzü de kullanılabilir özelliktedir.
Söylemezoğlu’nun çalışmalarında da belirttiği gibi beledi tezgahında dokunabilen dört tip ana desen ilemotif
oluşmaktadır. Bu desenleri gögüşlü, kol, sık ve seyrek yıldız isimleri verilmektedir [8].Eskiden yapılan bu
desenler günümüzde farklılaşarak uygulanmaktadır.
Beledi dokumalarının hammaddesi ipek ve pamuktur. Çift katlı dokuma kumaş tekniği ile dokunan Beledi
Dokumasının çözgüsü siyah ve krem rengidir. Atkısı genellikle siyah, kırmızı, sarı, yeşil renklerde pamuk
veya ipektir. Genelde farklı desenlerde enine çizgili olarak dokunan Beledi dokumalarında alt kat astar
görevi üstlenmektedir. Desenlerin yer aldığı çizgili kısımlar dışındaki bölümler hortum/torba yapıdadır.
Beledi dokuması desenlerinde geometrik bezeme kullanılmıştır. Dokumadaki geometrik bezemelerin
biraraya gelmesi ile çiçek, hayat ağacı,rozet, geçme, örmevb motifler meydana gelmiştir. Motifler
oluşturulurken şu düzenler sağlanmıştır:
1. Desenin üst üstte devam ederek tekrarlanması,

Şekil 11: Şal (Özgün, 2014)
Şal olarak yapılan dokumanın zemini kırmızı renktedir. Dokuma enince önce mavi renk çizgi hemen yanında
siyah ve sarı renk kesik çizgi oluşturacak şekilde dokunmuş ve üstüne tekrar mavi çizgi dokunmuştur.
Ardından tekrar siyah ve sarı renk çizgi yapılmıştır. Meydana gelen görüntüyü ortalayacak şekilde dokuma
enince belli aralıklarla beyaz renkle oluşturulan beledi motifi dokunmuştur. Bu görüntü belli aralıklarla
dokuma boyunca devam ettirilmiştir.
2. Boyuna simetrisinin alınması,

Şekil 12: Şal, (Özgün, 2014)
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Şal olarak yapılan dokumanın zemini yavruağzı rengindedir. Dokuma enince önce mavi renk çizgi hemen
yanında siyah ve sarı renk kesik çizgi oluşturacak şekilde dokunmuş ve üstüne tekrar mavi çizgi
dokunmuştur. Meydana gelen görüntüyü ortalayacak şekilde dokuma enince belli aralıklarla beyaz renkle
oluşturulan beledi motifi dokunmuştur. Bu görüntü belli aralıklarla dokuma boyunca devam ettirilmiştir.
3. Enine simetrisinin alınması,

Şekil 13: Şal (Özgün, 2014)
Masa örtüsü olarak yapılan dokumanın zemini kırmızı renktedir. Dokuma enince belli aralıklarla, dokuma
boyunca kesintisiz olarak ardı ardına beyaz renkte oluşturulan beledi motifi yerleştirilmiştir. Meydana gelen
görüntü dokuma boyunca devam ettirilmiştir.
4. Üst üstte tekrarlardan farklı geometrik şekillerin kullanılması,

Şekil 14: Şal (Özgün, 2014)
Şal olarak yapılan dokumanın zemini siyah renktedir. Dokuma enince belli aralıklarla ve dokuma boyunca
kesintisiz şekilde tekrar eden, turuncu ve beyaz renklerden oluşan beledi motifi bulunmaktadır.
5. Motifler arasında boyuna ve enine çizgiler yerleştirilmesidir.

Şekil 15: Şal (Özgün, 2014)
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Masaörtüsü olarak yapılan dokumanın zemini gri renktedir. Dokuma enince önce siyah ve sarı renk kesik
çizgi oluşturacak şekilde dokunmuş ve hemen yanında yeşil renk ve ardından tekrar siyah ve sarı renk çizgi
yapılmıştır. Meydana gelen desen dokuma boyunca belli aralıklarla tekrarlanıp, aradaki boş alanlara beyaz
renkte beledi motifi dokunmuştur. Meydana gelen görüntü dokuma boyunca tekrar ettirilmiştir.
Ancak beledi dokumalarının desenler günümüzde geçmişteki kadar zengin değildir. Ethem Usta; beledi
deseninin sade geometrik bir desen olduğunu ve yöresel bir adının bulunmadığını, kompozisyonu genellikle
yan yana ve üst üste sıralanmış bu geometrik motifin oluşturduğunu söylemektedir.
Motif ve renk bakımından beledi dokumalarıçok zengin değildir. Ancakçift katlı, hortum dokuma
tekniklerinin kullanılması ile dokumacılıkta zor, dikkat ve beceri isteyen bir yapıya sahip değerli bir
dokumadır.

5. SONUÇ
İzmir ilinin Tire ilçesinde bulunan Beledi dokumalarını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliği iki
katlı olup her iki yüzününde kullanılmasıdır. Bezayağı örgünün kullanıldığı dokuma çok sağlam ve sıkı
kumaşlardır. Desen ve motif özellikleriyle de diğerlerinden ayırt edilebilen bu yöresel kumaş, 24 çerçeveli
(keşkenli) olan ahşap dokuma tezgahında 13 pedalla (ayakla) kontrol edilmektedir. Beledi dokumalarında
desen, alt ve üst kumaş için kullanılan renkli çözgü ve atkı ipliklerinin motife göre hareket etmesi ile
geometrik desenlerden oluşmaktadır. Yani, ön yüzdeki zemin rengi; arka yüzdeki motif rengini oluştururken,
arka yüzdeki zemin rengi de; ön yüzdeki motif rengini oluşturmaktadır. Böylece bu düzen iki kumaşın
birbirine bağlanmasını ve iki taraflı kullanılmasını sağlamaktadır. Bu dokumaların motif zenginliği,
dayanıklılığı ve kullanımı açısından tekrar değerlendirilerek, günümüzde jakar dokumalarının öncülerinden
olan beledi dokumalarının yaşatılması için farkındalık oluşturulmalıdır.
Günümüzde teknolojinin gelişip hızla ilerlemesi diğer Türk dokuma sanatlarında olduğu gibi Beledi dokuma
sanatında da olumsuz etki yaratmıştır ve bunun sonucunda el sanatlarımız yozlaşmaya maruz kalmıştır. Bu
nedenle bu sanatın tekrar canlandırılması, yeni kuşaklara tanıtılması için gerekli teşviklerin yapılması
gerekmektedir. Beledi dokuma sanatının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için yurt içi ve yurt dışı
sergiler açılarak kültürümüz tanıtılmalı, ustalar desteklenmeli, gençlere gelenekselimizin önemi aşılanıp bu
sanatı devam ettirmeleri için kurslar düzenlenmeli, çeşitli yarışmalar organize edilerek özgün motiflerin
ortaya çıkması sağlanmalıdır.
Ülkemizde yaşanan son yıllardaki işsizliğin getirdiği ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, yörede
sürdürülmeye çalışılan sanat dalının hazırlanacak yeni projelerle desteklenmesinde yarar görülmektedir. Bu
projelerin araştırma, organizasyon, eğitim, üretim, pazarlama aşamalarından oluşması ve uygulamaya
konulması sonucunda bölge halkının büyük kısmına yeni iş imkânlarının sağlanması yanında geleneksel
sanatın yaşatılması, yaygınlaştırılması için gerekli ortamın hazırlanacağı beklenmektedir. Bunların yanı sıra
Beledi dokumaları, uzun dönemde oluşmuş birikimleri, deneyimleri yansıttığı gibi, el emeği yoğunluklu
üretilmesiyle de turistler için dikkat çekici bir niteliğe sahiptir. Bunlar göz önünde bulundurularak ve
lekelemeden yeni hediyelik ürün adı altında, fuarlarda insanlarla buluşturulabilirse, sağlıklı bir şekilde
yaşatılmaya devam edilebilir. Geçmiş kültürümüze ait beledi dokumalarını son ustamızı da kaybetmeden
motif ve teknik özelliğini bozmadan günümüz teknolojisi ile yapılmış tezgahlarda tekrar dokunarak
yaşatılmaya çalışılmalıdır.
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TARAKLI BEZİNİN DOĞAL BOYALARLA BOYANMASI
1Mustafa

GENÇ

Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

“Otuz iki ağaç ardına oturtamadım,
Kendime güçlük, getirtemedim” 2.
Özet
El dokumalarının araştırılıp değerlendirilmesi konusunda renk önemli bir göstergedir. Her dönem kendi
estetik değerlerini oluşturmuştur. Dokuma kumaşlar sanayi devrimine kadar hem önemli bir geçim
kaynağı hem de önemli bir ticari kazanç olmuştur. Taraklı İpekyolu güzergâhında olmasından dolayı
geçmişte önemli bir ticaret merkezidir. El sanatları kaşık, tarak yapımı ve dokuma kumaşlarıdır. Geçmiş
kumaş örnekleri incelendiğinde renklerin doğal boyarmaddelerle yapıldığı saptanmıştır. Taraklı ve
köylerinde 2012-2015 tarihleri arasında yaptığımız alan araştırmasında dut gavı, ceviz kabuğu,
kökboya(Boya otu), civanperçemi, muhabbet çiçeği, sığırkuyruğu, yoğurt otu boyarmadde kaynaklarını
tespit ettik.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda burada boyahanelerin olduğu
bilgilerine ulaştık.
Tarih :15/S /1233 (Hicrî) Dosya No :21 Gömlek No :1011 Fon Kodu :C..İKTS belgesinde;
“Kocaeli sancağında Sapanca ve Adapazarı'ndaki boyahanelerden gayri bila-ferman üç boyahane
açıldığından bunların kapatıldığı ve yeniden açılan olursa isimlerinin İstanbul'a bildirileceği.”
Arşivlerde yer alan birçok belgede boyahanelerle ilgili kayıtlar mevcuttur. Çalışmamızda Taraklı
kumaşlarının hem ipini hem de dokunmuş kumaşları yeniden boyayarak yeşil ve eko tekstillerin önem
kazandığı günümüzde bu kumaşların yeniden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bildiride boyanmış
kumaşlar örnekleri ve testleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Taraklı, Boyahane, Kökboya.

[1] Mustafa GENÇ, genc@sakarya.edu.tr , mustafagencart@gmail.com GSM: 530-3638889.
[2 ]Gülveren GENÇ’ten derleme.
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1.GİRİŞ
Taraklı
Taraklı, Sakarya Merkezine 65 km mesafededir. Dağlar ve tepelerle çevrili vadide kurulmuştur. Kuzey ve
Batısında Akyazı, Geyve, doğusunda Göynük, Güneyinde Gölpazarı ile sınırlandırılır. Antik Çağda Bitinya
(bytinia) bölgesinde yer alan Taraklı, Dablais, Doris, Deblis ve Dabla isimleri ile bilinmektedir. Osmanlı
arşiv kayıtlarında “Yenice Tarakçı” olarak geçen ve minyatür bir Osmanlı kenti görünümündeki ilçe, Hititler,
Frigler, Romalılar ve Bitinyalıların idaresinden sonra Bursa tekfurluğuna bağlanmıştır. Bir kale içindeki
küçük yerleşim birimidir. İdari açıdan zaman zaman Selçuklular ile Bizanslılar arasında el değiştirmiştir. 13.
yy sonlarında Osmanlı idaresine geçmiştir. 3
Osmanlı Devleti döneminde kazadır. “Tarih : Dosya No : Gömlek No :670 Fon Kodu :NFS.d..
Bolu eyaleti, Kocaeli sancağına tabi İzmit, Kaymas, Şeyhler, Adapazarı, Sapanca, Geyve, Akhisar-ı Geyve,
Yalakabad, Karamürsel, Ağaçlı, Beşdivan, Akabad, Kandıra, Gençli, Hendek, Akyazı, Absafi, Sarıçayır, Şile,
Taşköprü, Kartal, Gebze, Yoros (Beykoz), Yenice-i Taraklı, Dodurga, Pazarköy, Karasu, İznik, Lefke ve
Gölpazarı kazalarında sakin müslim, kıpti, reaya ile zürra, esnaf, değirmenci, neccarlarının sayısını veren
genel nüfus icmali”4.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 – 1954 yılları arasında bucak (nahiye) olarak kalmış, 1954 yılında ise
belediye teşkilatı kurulmuştur. 27 Haziran 1987 tarihine kadar Geyve’ye bağlı kasaba olarak kalmıştır. 3392
sayılı kanun ile ilçe Teşkilatına dönüştürülerek ilçe olmuştur. 5
Taraklı tarihi, kültürü doğası ve bozulmamış demografik yapısıyla önemli bir ilçemizdir. El sanatları oldukça
yaygındır. Bu yörede, dokumacılık, sıcak demircilik, kaşıkçılık, mutaflık ve ağaç işçiliği yıllardan beri
süregelen el sanatlarındandır. Taraklı ’da dokumacılık geçmişten gelen bir kültürdür. Evlerde kurulu ağaç
dokuma tezgâhlarında, kullanıma yönelik çok çeşitli kumaşlar dokunmuştur. Geçmişte her evde dokuma
tezgâhları varken günümüzde nüfusun azalması, ipek yolu güzergâhının önemini kaybetmesi ve
modernitenin etkisi ile artık sadece belediyeye ait atölyede bulunmaktadır.

Dokumalar belli enlerde

dokunur. Kullanım alanına göre yan yana getirilerek istenilen ebatlarda genişlik elde edilir. Geleneklerine
bağlı yaşayan halk, bugün günlük ihtiyaçlarını hazır olarak temin etse de geleneklere göre evlenecek gençleri
aileler, çeyizlerine koymak ve hediye olarak aile yakınlarına dağıtmak için kumaş dokumaktadır. Taraklı
köylerinde yaşlı kadınlar bezlerden dikilmiş kıyafetlerden giymektedirler. Kumaş dokumacılığı kısmen de
olsa devam etmektedir.
Tarih :26/S /1258 (Hicrî) Dosya No :343 Gömlek No :17412 Fon Kodu :C..EV..
Üçüncü Selim'in Üsküdar'daki Camii evkafından sandalcı esnafının dokudukları kumaşlardan gezi, şali ve
taraklı şalilerin taklitlerin yapılmaması6.
[3] Filiz, Erdinç (2003) ; v.d. “ Tarihin Doğayla Buluştuğu Yer Taraklı ”, Taraklı Kaymakamlığı, Sakarya, , s.3.
[4 ]Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: Dosya No: Gömlek No: 670 Fon Kodu: NFS.d…
[5]Erdinç; vd. a.g.e. s.6
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Belgeden de anlaşılacağı gibi “Taraklı Şali” kumaşlarının taklitlerinin yapıldığından bahseder.

Taraklı Bezlerinde Kullanılan Malzemeler
İpek İpliği
Sakarya ve çevresi Osmanlı döneminde önemli ipek kozası üretim merkezlerinden biridir.
İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 2010-2011 yılı içinde belli dönemlerde yaptığımız çalışmalarda
Sakarya’da ipekböceği ve böcekhanelerle ilgili kayıtlara ve Vital Quinet’in verdiği kayıtlara dayanarak
geçmişte yapılan üretim verilerine ulaşılmıştır.
Tarih: 21/S /1323 (Hicrî)

Dosya No:950

Gömlek No:48

Fon Kodu: DH.MKT.

Geyve'nin Kurtbelen köyü ahalisinden Urgancıoğlu Vartan'dan 1313 senesinde satın alıp satış muamelesi
yapılmayan Gekboze (Gebze) köyündeki dut bahçesi ve böcekhanenin, vergi borcundan dolayı Tahsilat
Komisyonu'nca satıldığı ve bu hususdaki itirazının gözönüne alınmadığına dair Kurtbelen köyü ahalisinden
Keleşoğlu Bedos'un arzuhali İzmid Mutasarrıflığı'na gönderildiğinden gerekenin yapılması isteği7.
Geçmiş yıllarda Taraklı ilçesinde bez dokumada ipek ipi hammadde olarak kullanılmıştır. Genel olarak
başörtüsü olarak kullanılan örtme, halkın geçmişte kendi imkânları ile yetiştirmiş olduğu ipek böceğinden
doğal yollar ile elde ettikleri ipek ipliğinden dokunmuştur. Günümüz örneklerinde ise hazır ip
kullanılmaktadır.
Tarih: 02/Ca/1316 (Hicrî)

Dosya No:2107 Gömlek No:104 Fon Kodu: DH.MKT.

Geyve'ye tabi Eşme, Sıraçlı ve orta köylerinden onbir kişinin mutasarrıf oldukları arazi üzerine böcekhane
inşaası için izin verilmesi8.
Tarih: 10/Ca/1316 (Hicrî)

Dosya No:2684 Gömlek No:43 Fon Kodu: ŞD.

Geyve kazasına tabi Eşme ve Saraçlı ve Orta karyelerinde mutasarrıf oldukları arazi üzerine birer
böcekhane inşası istida eden eşhasa ruhsat itası. (Dersaadet 17)
Tarih: 22/R /1315 (Hicrî)

Dosya No:2084

Gömlek No:49

Fon Kodu: DH.MKT.

Geyve kazası İpek böcekçilerinin yaptırmak istedikleri böcekhanelerin tapu katibince vergiye tabi tutulmak
istenmesinin Orta Rumyan karyesi imam ve muhtarı tarafından şikayet edilmesi.
Tarih: 09/Ş /1338 (Hicrî)

Dosya No:7/-5 Gömlek No:1//35

Fon Kodu: DH.İ.UM

Geyve'nin Ortaköy karyesi ahalisinden Yorgi'nin üvey vâlidesi Ermalya'ya ait böcekhane hakkında .

[6] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih :26/S /1258 (Hicrî) Dosya No :343 Gömlek No :17412 Fon Kodu :C..EV..
[7] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 21/S /1323 (Hicrî) Dosya No:950 Gömlek No:48 Fon Kodu: DH. MKT.

[8] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 02/Ca/1316 (Hicrî) Dosya No:2107 Gömlek No:104 Fon Kodu: DH.MKT.
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FOTOGRAF 1: Adapazarı Cevat Bey’in İpek Fabrikası 1930

(Fotoğraf: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu)
Tarih: 01/S /1341 (Hicrî)

Dosya No:1635 Gömlek No:27 Fon Kodu: ŞD.

Geyve kasabasında Yorgi'nin validesi Armelia'ya ait böcekhaneye vaki olan müdahalenin engellenmesine
dair olan itirazatının tedkiki. (Hüdavendigar 7)

FOTOGRAF 2: Adapazarı Kozahane 1962. (Fotoğraf: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu )9

[9] Dünden Bugüne Adapazarı, Adapazarı Büyükşehir Kültür Müdürlüğü Yayınları, Adapazarı 2004,Yayın No: 8, s.
(Kozahane İstiklal Mah. Aydın Sok. XX. Yüzyılın başlarında kurulmuştur.)
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XIX. yüzyılda yerel ihtiyaçların karşılanmasının yanında bal, ipek kozası, ham ipek ve yumurta gibi
hayvansal ürünler önemli miktarda gelir sağlamaktaydı. Cuinet, 1890 başlarında ki Sakarya ve çevresine ait
üretim miktarlarına ait üretimde 76.571 kg İpek Kozası ve 3.180 kg ham ipek üretiminin olduğu verileri
kayıtlıdır10.

Pamuk İpliği
Geçmişte Taraklı ilçesinde ipek ipi kullanırken günümüzde dokumaların çoğunda pamuk ipi ve yeni
üretimlerde ise hazır ip kullanılmaktadır. Dokumada hammadde olarak kullanılan pamuk ipi, geçmiş yıllarda
kendi imkânları ile yetiştirip çeşitli araç gereçleri kullanarak ip haline getirerek yapılmaktaydı. İlçede ekilen
pamuk hasat zamanı geldiğinde toplanan pamuklar öbek haline getirilir. 11 Yay adı verilen araçla ayrıştırma
işlemi yapılır. Daha sonra oklavalara sarılarak rulo haline getirilerek büküme hazır hale gelir. Bu işlem
bittikten sonra pamuklar çıkrıkta bükülerek iğ yardımı ile ince büküm oluşturularak eğrilir. İnce büküm
haline gelen pamuk ipleri aykırı keçire (Gülcen-Gülcan) denilen alet ile bağlanarak kelep adı verilen çileler
haline getirilmektedir. Kelep haline gelen pamuk ipleri çiriş adı verilen buğday unu ve su birleşiminden
meydana gelen karışım ile kazanlarda 1 ya da 2 saat kaynatılmaktadır. Kaynatma işlemi bittikten sonra kelep
halindeki pamuk ipleri sağlamlaşması için kurutulmaktadır. Daha sonra kurutulmuş pamuk ipleri düz
keçirelere geçirilerek çıkrık yardımı ile yaklaşık ebatları 12cm ile 15cm arasında değişen kamıştan yapılmış
masuralara sarılır. Dokumacılar tarafından bu ebatlar iki kamış boğumu arasındaki mesafe olarak söylenir.
Bu ebatlardan daha küçük masuralar da mevcuttur. Bu masuralar incir ağacı fidanlarından yapılmaktadır.
Dokumacılar tarafından bu küçük masuralar da menik adı verilir. 12 Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde
taraklının bağlı olduğu Geyve ve çevresi ile ilgili kayıtlar mevcuttur.
Tarih: 22/Za/1207 (Hicrî) Dosya No: 265 Gömlek No: 10858 Fon Kodu: C..ML..
Bütün memleket dâhilinde alım satımda pamuğun bir okkasından üç, pamuk ipliğinden ve elvanının bir
okkasından altı ve kozalı pamuğun bir okkasından bir akçe rusum alınması hakkındaki karara tevfikan
Taraklıborlu kazasının ihale olunan pamuk rusumu mukataasının tahsili 13.
Tarih: 05/Ra/1240 (Hicrî) Dosya No: 511 Gömlek No: 20845 Fon Kodu :C..ML..
Darbhane-i Amire tarafından idare olunan pamuk rüsumundan Bursa kazasında hasıl olan ve pazar
yerlerinde satılan pamuk ve kozalı pamuk rüsum-ı miriyesiyle,Kocaeli sancağının Geyve, Akhisar, Lefke,
İznik ve İzmit kazaları aynı maddeler rüsum-ı miriyesinin Hüdavendigar Sancağı Mutasarrıfı Hüseyin
Paşa'ya ilzam olunduğu14.

[10]Aktaş, Ali: Kültürel renkleriyle Sakarya, Adapazarı Merkez Belediyesi Kültür Yayınları, Melisa Matbaası, 2008,
s:106-107.
[11] Mehmet Demirel (2008) ; Serbest meslek, Yaş: 41, Mahdumlar Köyü, Taraklı, Sakarya.
[12]Ramise Demirel (2008) ; Ev hanımı, Yaş: 64, Mahdumlar Köyü, Taraklı, Sakarya.
[13]Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 22/Za/1207 (Hicrî) Dosya No: 265 Gömlek No: 10858 Fon Kodu: C..ML..
[14]Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 05/Ra/1240 (Hicrî) Dosya No: 511 Gömlek No: 20845 Fon Kodu :C..ML..
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Tarih: 23/N /1283 (Hicrî) Dosya No: 373 Gömlek No: 40 Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Kardiz isimli şahsın,
Geyve ve Balıkesir'de, birer tane pamuk hallaç fabrikası kuracağı15.
Tarih: 01/Z /1332 (Hicrî) Dosya No: 73 Gömlek No: 13 Fon Kodu: DH. İ.UM. EK.
Leyli İnas Mektebi için pamuk almak üzere Geyve'ye gönderilen Mısır Çarşısı esnafından Haydar Efendi'ye
kolaylık gösterilmesi16.
Osmanlı arşiv kayıtları ve yayınlar araştırıldığında Taraklının ipekböceği üretilen ve pamuk yetiştirilen bir
yer olduğu anlaşılmaktadır. Hammaddenin olması ona bağlı olarak bez dokumalarında ipek ve pamuk
kullanılmasını gerekli kılmıştır.

Taraklı Bezleri
Taraklıda dokunan çok sayıda bez öneklerine hemen-hemen her evde rastlamak mümkündür. Geçmiş
yıllarda dokunan bezlerin bir kısmı genç kızların çeyizlerine koyulmak için dokunurken bir kısmı da
kullanım amaçlı dokunmuştur. Dokunan bezler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Don Bezi, Örtü Bezi ve
Çarşaf Bezidir17.

DON BEZLERİ
Don Bezi
Don bezi genellikle şalvar, elbise ve kışlık gömleklerin bezlere verilen isimdir. Don bezi üç farklı şekilde
dokunur. Bu don bezleri renklerine ve desenlerine göre isimler alır.

Alaca Don Bezi
Alaca Don kadınların daha çok kışın giydikleri şalvarların vb. giyim eşyalarının dikildiği beze verdikleri
isimdir 18. Atkısında orlon çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkı
çözgü sıklığı; 1 cm de 17x15’dir.

FOTOGRAF 3: Alaca Don Bezi

FOTOGRAF 4: Dumanköy Don Bezi

[15 ]Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 23/N /1283 (Hicrî) Dosya No: 373 Gömlek No: 40 Fon Kodu: A.}MKT.
MHM.
[16] Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tarih: 01/Z /1332 (Hicrî) Dosya No: 73 Gömlek No: 13 Fon Kodu: DH. İ.UM. EK.
[17] Alan araştırması 2008 yılında Taraklının tüm köylerinde İlker Öztürk ve Gülşen Öztürk ile birlikte yapılmıştır.
[18]Mukadder Kara (2008) ; Ev hanımı, Yaş:56, Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
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Duman Köy Donu
Duman köy isimli don bezi Desen olarak Duman adlı köyde dokunan bezlere benzediği için bu ismi almıştır.
Çözgüsünde pamuk ipliği, atkısında orlon iplik kullanılmıştır. Atkı çözgü sıklığı; 18x16’dır.

Ak Don Bezi
Halkın baharda giydikleri şalvarlarında kullandıkları beze verdikleri isimdir. Bez ayağı tekniğiyle
dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 90x92 ebadındadır19.

Kırmızı Don Bezi
Kırmızı Don Bezi “Kırmızı Don” gelinlerin giymiş olduğu şalvarların dikildiği bez çeşididir. Atkısı ve
çözgüsü pamuktur. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkı çözgü sıklığı; 1 cm de 13x18’dir20.

Göynük Donu
Desen olarak göynükteki dokumalara benzediği için bu ismi almıştır. Atkısı pamuk, çözgüsü orlondur. Bez
ayağı tekniğiyle dokunmuştur. 86x80 cm ebadındadır. Çözgü atkı sıklığı; 18x16’dır.

Göklü Don
Göklü don, bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Çözgüsü pamuk ipliği, atkısı orlon ipliktir. 75x65 cm
ebadındadır. Çözgü atkı sıklığı 18x14’ dür. Kullanılan renkten dolayı böyle bir isim almış olabilir 21.

FOTOGRAF 5: Göklü Don Bezi

FOTOGRAF 6: Şahili Don Bezi

Şahili Don
Taraklı köylerinde turuncu ve yakın tonlarına “şahili” denir. Bu Nedenle bu dona Şahili don adı verilmiştir.
Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısı orlon ipliği çözgüsü pamuk ipliğidir. Atkı çözgü sıklığı;
16x12’dir 22.

[19] Nemciye Çiraz (2008) ; Ev hanımı, Yaş: 56, Mahdumlar Köyü, Taraklı, Sakarya.
[20]Mukadder Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56 ,Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
[21]Mukadder Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56, Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
[22] Arife Dönmez(2008) ; Usta Öğretici, Yaş: 36, Taraklı, Sakarya.
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FOTOGRAF 7: Taraklı Don bezi Çamtepe Köyü 2008

ÖRTÜ BEZLERİ
Örtü Bezi
Geleneksel örtü, başörtüsü, iç çamaşırı, yazlık gömlek, mendil, işleme örtüleri elde edilir. Örtü bezi farklı
kullanım alanına göre; yağlık, çevre gibi isimler alır.

Kırmızılı Örtü
Örtü kırmızı şeritlerle dokunduğu için bu ismi almıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunur. Atkısında ve
çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır.40 cm x 137 cm ebadındadır. Atkı Çözgü sıklığı 13x18’dir 23.

FOTOGRAF 8: Kırmızılı Örtü.

[23] Mukadder Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56, Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
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Kuzulu Örtü
Bu örtü çeşidinde kullanılan pamuk ipliğinin daha açık rengi kullanılır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur.
Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 55 cm x 125 cm ebadındadır. Atkı çözgü sıklığı; 1 cm
de 15x12’dir 24.

Karalı Örtü
İçinde siyah şeritler olduğu için bu ismi almıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Çözgüsü ve atkısı
pamuk ipliğidir. Atkı çözgü sıklığı 10x16’ dır. 48 cm x 153 cm ebadındadır.

FOTOGRAF 9: Karalı Örtü.

İpekli, Sarılı Örtü
İçinde doğal boyadan yapılmış sarımtırak renkli şeritleri olan bu örtü, şeritler için kullanılan çözgü ipinin
ipek olması nedeniyle bu ismi almıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. 45 cm x 146 cm ebadındadır. Atkı
ipliği pamuk, çözgü ipliği pamuk ve ipekten oluşur.

Saçaklı Örtü
Örtü, başlangıç ve bitiş yerinde saçakları olduğu için bu ismi almıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur.
Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipi kullanılmıştır. 58cm x 130 cm ebadındadır. Atkı çözgü sıklığı; 1 cm de
13x15’dir.

İşlemeli Örtü
İşlemeli örtü, dokuma işlemi bittikten sonra üzerine işleme uygulanarak desenlendirilen örtüdür. Bez ayağı
tekniğiyle dokunmuştur. Çözgüsü atkısı pamuk ipliğidir. 96 cm x 180cm ebadındadır. Atkı çözgü sıklığı; 1
cm de 17x15’dir 25.

FOTOGRAF 10: İşlemeli Örtü
[24]Arife Dönmez(2008) ; Usta Öğretici, Yaş:36, Taraklı, Sakarya.
[25]Nemciye Çiraz(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56, Mahdumlar Köyü, Taraklı, Sakarya.
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Yağlık
Yağlık havlu gibi el silmede ya da elbezi gibi kullanılır. Çevre sehpa örtüsü masa vitrin örtüsü gibi kullanılır.
Yağlık örneği bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır.
40x60 cm ebadındadır. Yağlık örneği bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk
ipliği kullanılmıştır. 39cm x 57cm ölçülerindedir.

Çevre
Çevre bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmış başörtüsü olarak
kullanılmıştır. 70x70 cm ebadındadır. Çevre dokunduktan sonra işleme tekniği ile desenlendirilir.

ÇARŞAF BEZLERİ
Çatkılı Çarşaf Bezi
Çarşaf bezi bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 1.60 cm
x 2 m 25 cm ebadındadır.

FOTOGRAF 11: Çatkılı Çarşaf Bezi

FOTOGRAF 12: Doğrulu Çarşaf Bezi

Doğrulu Çarşaf Bezi
Çarşaf bezi enine şeritlerle desenlendirildiği için “doğrulu” denmektedir. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur.
Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 117 cm x 2 m ebadındadır 26.

Sarılı Çarşaf Bezi
Çarşaf bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 1.40 cm x 2
m 25 ebadındadır. Atkı çözgü sıklığı; 1 cm de 23x15’dir.

Topuzlu Çarşaf Bezi
Çarşaf bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 120 cm x
225 cm ebadındadır. Atkı çözgü sıklığı;1 cm de 14x16’dır 27.

Sarılı Çarşaf
Çarşafın renkleri arasında sarı renk olduğu için “sarılı” denmektedir. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur.
Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 145cm x 2 m ebadındadır. Atkı Çözgü sıklığı; 1 cm de
23x15’dir 28.

[26] Nemciye Çiraz(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56, Mahdumlar Köyü, Taraklı, Sakarya.
[27] Mukadder Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş:56 ,Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
[28] Emine Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş: 57, Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
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Göklü Çarşaf
Çarşafın renklerinde mavi ve tonları kullanıldığı için “göklü” denmektedir. Bez ayağı tekniğiyle
dokunmuştur. Atkısında ve çözgüsünde pamuk ipliği kullanılmıştır. 140 cm x 225 ebadındadır. Atkı çözgü
sıklığı; 1cm de 15x19’dur.

FOTOGRAF 13: Göklü Çarşaf

FOTOGRAF 14: Sarılı Çarşaf

Çingen Alacası
Çarşaf bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Çözgüsünde pamuk ipliği, atkısında orlon iplik kullanılmıştır. Atkı
çözgü sıklığı; 1 cm de 12x19’ dur 29.

FOTOGRAF 15: Çingen Alacası Çarşaf

FOTOGRAF 16: Duman Köy Çarşafı

Duman Köy Çarşafı
Duman köy isimli çarşaf bezi desen olarak “Duman” adlı köyde dokunan bezlere benzediği için bu ismi
almıştır. Bez ayağı tekniğiyle dokunmuştur. Çözgüsünde pamuk ipliği, atkısında orlon iplik kullanılmıştır.
Atkı çözgü sıklığı; 1 cm de 18x16’dır30.

[29] Mukadder Kara(2008) ; Ev hanımı, Yaş: ,Çamtepe Köyü, Taraklı, Sakarya.
[30] Arife Dönmez(2008) ; Usta Öğretici, Yaş: 36, Taraklı, Sakarya.
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Türk Dokuma Geleneğinde Doğal Boyama
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk toplumunda doğal boyama dokumalarla birlikte gelişmiştir. Kumaş ve diğer
dokumaların estetiğini belirleyen durumlardan biri de renkleridir.
Renkler, simgeledikleri kavram ve anlamlar açısından, Türk kültüründe ve geleneklerinde önemli bir yer
almaktadır 31. Renk tercihleri, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve inançların yansıtılmasına
yardımcı olmaktadır. Renklerin bilimsel ve sembolik anlatımları sanatçılar için yüzyıllardır çok önemli bir
yer tutmuştur.
Anadolu’da Hititler döneminden beri bazı bitkiler boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde bitkilerin boyar madde olarak kullanılması çok artmıştır. Bu dönemlerde boyar
madde elde edilen bazı bitki türleri yetiştirilerek, sağlanan ürünler büyük miktarlarda dış ülkelere
satılmıştır 32.
Ülkemiz 10.000'e yaklaşan bitki türü ile Avrupa ve Ortadoğu'nun bitki örtüsü bakımından en zengin
ülkelerinden biridir. Bu zengin florasına paralel olarak doğal boyacılıkta kullanılan bitkilerin sayısı oldukça
fazladır33.
Bu konuda en iyi örnek ‘’Londra’da (Victoria Albert museum) 17.asırda dokunmuş iki uşak halısıdır 34.
Anadolu’da kimyasal boyaların kullanılmasına kadar geçen dönemde yoğun olarak doğal boyaların kullanımı
ve ihracatı yapılmıştır.
Doğal boyacılık Türklerde de köklü bir geleneğe sahiptir. Orta Asya’da halı sanatı ile birlikte başlamış
gelişmiş ve yine halı sanatı ile birlikte yaşanan göç sonucunda Anadolu’ya taşınmıştır. Anadolu’nun zengin
bitki kaynaklarına sahip olması avantajını da kullanarak, burada daha önce yaşamış uygarlıkların bilgi,
gelenek ve görenekleri ile sentezlenerek güçlü bir Türk Doğal Boyacılık kültürü oluşmuştur 35.
Doğal boyacılığın ilk hammaddeleri boyarmadde özelliğine sahip bazı taş, toprak ve maden çeşitleri ile bazı
yumuşakça ve böcek türleridir. Ancak zamanla taş, maden ve toprak çeşitlerinin sınırlı olması ve hayvansal
kaynaklı boyarmaddeleri elde etmek için oldukça çok sayıda böcek ve yumuşakçaya ihtiyaç duyulması
nedeniyle bu doğal materyallerin kullanımı giderek azalmıştır. Bitkilerdeki renk çeşitliliğinin farkına
varılması ile de insanlar boyar madde içeren bitkilerin çiçeklerini, yapraklarını, meyvelerini ya da bazen
tamamını boyamacılıkta kullanmaya başlamışlardır. Bu zengin bitki kaynakları kullanılarak Anadolu

[31]Cevad Heyet, “Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri,” Nevruz ve Renkler, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara
1996, s. 55.
[32] BAYTOP, Turhan; Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1984
[33]MERT, H. Hüseyin – AK, Yunus Doğan; - BAŞLAR, Süleyman; Doğal Boya Eldesinde Kullanılan Bazı Bitkiler,
Ekoloji dergisi, Ekim-Kasım-Aralık,1992
[34 ]ATAYOLU, Sabri; (1948), Boyacılık Tarihimizden Yeni Bir Parça, Ankara, Feshane Mensucat Meslek Dergisi I.
[35] ARLI, Mustafa,(1984), ‘Doğal Bitkisel Boyalarla Boyama Yöntemleri Üzerinde Düşünceler’. 2. Ulusal El Sanatları
Sempozyumu Bildirileri, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No: 19
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insanının zevki, becerisi ve yaratıcılığı ile ortaya çıkan renkler uzun zaman bir sır gibi saklanmış yine uzun
zaman babadan oğula geçen bir zanaat olarak yürütülmüştür 36.
Bursa başta olmak üzere İstanbul, Edirne, Tokat, Kayseri, Konya, Çorum, Merzifon, Adana, Urfa, Malatya,
Maraş, Antep gibi birçok yörede boyahaneler kurulmuş, boyacıların her biri bir renk üzerinde uzmanlaşmış
“Al boyacılar”, “Yeşil boyacılar” gibi adlarla anılmışlardır. 16. yy’da özel olarak tarımı yapılan boya
bitkilerinden kökboya ve cehrinin de ticareti yapılmış, bu bitkiler İzmir limanından Avrupa’ya ihraç edilerek
önemli gelir sağlanmıştır.

TARAKLI BEZLERİNİN DOĞAL BOYALARLA BOYANMASI
Türk estetik tarihi içinde geleneksel dokumalar hammadde temininden araçsal zemine, kimyacılık
boyutundan şekiller ve renklerin derin dünyasına çok uzun yetilerin ve becerilerin en düzenli prosesleri ile
vücuda gelmiş estetik dünyanın belki de en anlamlı eseridir. Üç boyutlu ve olaylar ile karmaşık bir dünyayı
iki boyutlu ve elle tutulur bir düzleme şekiller ve renkler ile sadeleştirerek ve manaları içine gizleyerek
indirgeyebilmek kabiliyeti, bu kadim medeniyetin muhteşem bir estetik hamurunda yoğrulmuştur.
Taraklı ve çevresinde 2008 yılında yaptığımız alan araştırmasında bitki örtüsünün zenginliğini gördük.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız çalışmalarda boyahanelerle ilgili kayıtlarda bu verileri
doğruladı. Geçmiş örneklere bakıldığında doğal boyalar kullanıldığı yaptığımız analizle tespit edilmiştir.
Ancak günümüzde çoğunlukla hazır boyalar kullanılmakta, bazı renkler içinde doğal boya kullanılarak
hazırlanan ipler dokumada kullanılmaktadır. İlçede, halkın “dut gavı” dediği dut ağacının üzerinde oluşan
mantarlardan ve cevizden doğal boya elde edilir. Ayrıca sığır pisliği boyamada kullanılmaktadır.
Taraklı ve köylerinde ceviz kabuğu, muhabbet çiçeği, papatya, meşe palamudu, dut gavı(kavı),
civanperçemi, hayıt, sığırkuyruğu, labada, mürver ve kökboya boyarmadde kaynakları tespit edilmiştir.

FOTOGRAF 17: Muhabbet Çiçeği.

FOTOGRAF 18:

Dut Gavı

[36] HARMANCIOĞLU, Mustafa; Türkiye’de Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çeşitli
Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 77. Çalışmalar: 41.
Ankara, 1955
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FOTOGRAF 19: Taraklı Mahdumlar Köyü 2008.

Materyal ve Yöntem
Kumaş dokumalarında 2 farklı boyama yöntemi izlenmiştir. Kullanılacak iplikleri boyamak ve dokunmuş
kumaşları boyamak.

İplik Boyama
İplik boyamada kullanılan ipler pamuk ve ipek iplikleridir. Pamuk ipliklerin boyanmasında önce tüm renkler
için ipler %5 oranında tanen içeren meşe palamudu ve mazı meşesi ile mordanlanmıştır. Meşe ve mazı
öğütülmüş halde kullanılmış ve boyamadan önce 1 gün suda bekletilmiştir. Boyama 1/30 oranında su
çözeltisinde 85C de 1 saat kaynatılmış ve çözelti içerisinde boyanmış ipler 1 gün bekletilmiştir. Çözelti
hazırlanırken 2 yöntem kullanılmıştır. Meşe palamudu ile birlikte boyama ve kaynatılan palamutların
süzülerek iplerin çözelti içinde boyanması. Bu mordanlama ve boyama yöntemlerinde renk değeri açısından
çok fark gözlenmemiştir. Boyarmaddenin süzülmesi renk tonunu az miktarda açmış olmasına rağmen ipliğin
her yerindeki ton aynı olmuştur. Süzülmeden yapılan boyamada ise renk tonu daha koyu olmasına karşılık
iplik üzerinde abrajlar oluşmuştur. İplik boyamalarda önce mordanlama sonra boyama yöntemi
kullanılmıştır.
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Kumaş Boyama
Bu boyamada beyaz ipliklerle dokunmuş kumaşların sonrasında istenilen renge boyanması şeklindedir.
Pamuk kumaşlar meşe palamudu veya mazı meşesi ile %5 oranında 1/30 lt’lik 85 C çözeltide 1 saat
kaynatılarak mordanlanır. Kumaşın mordanlanması sırasında 1 gün önceden suda bekletilen meşe
palamutları 2 saat kaynatıldı. Çözelti süzülerek içerisine kumaşlar ıslatılarak konulduğunda iyi sonuçlar elde
edildi.

FOTOGRAF 20: Mordanlanmış Kumaş

FOTOGRAF 21: Kökboya ile Boyanan Kumaş

Kırmızı Renk
Boyama Yöntemi: Önce mordanlama sonra boyama.
Boyarmadde ve Miktarı: Kökboya 1/1
Mordan ve Miktarı: Pamuklu Kumaşlar için %5 Meşe Palamudu, İpek Kumaşlar için %5 Şap
Kaynama süresi ve sıcaklığı: 1 Saat 85 C
Elde edilen renk: Kırmızı

FOTOGRAF 22: Kökboya ile Boyanan Kumaşlar.
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Mavi Renk
Mavi renk elde edilmesinde geçmiş dönemlerde Çivit otu kullanılmıştır. Elde edilme
aşamalarının karmaşık ve uzun zaman almasından dolayı İndigo kullanılmaya başlanmıştır.
Boyama Yöntemi: Küp boyama.
Boyarmadde ve Miktarı: İndigo %4
Mordan ve Miktarı: %3 Boncuk Tutkal, % 1 Sodyum Hidroksit, % 5 Tiyosülfat
Kaynama süresi ve sıcaklığı: 50 C
Elde edilen renk: Mavi ve tonları
Kaynakları İndigo boyamasında boyama sıcaklığı 60-65 C verilmiştir. Yaptığımız çalışmalarda
ise sıcaklığın 50 C ve altında daha iyi sonuçlar aldığını tespit ettik.
İpekleri iplik, kumaş ve koza olarak boyadık. Tüm boyamalarda haslık değerleri yüksek çıktı.

FOTOGRAF 23: İndigo

FOTOGRAF 24: İndigo ile koza Boyama

Sarı Renk
Taraklı ve köylerinde sarı renk elde edilmesinde kullanılan boyarmadde kaynakları oldukça
fazladır. Sarı renk için sığırkuyruğu, papatya, civanperçemi, sarı ve beyaz kantoron, muhabbet
çiçeğidir. Biz yaptığımız çalışmada muhabbet çiçeği ve papatya kullandık.
Boyama Yöntemi: Önce mordanlama sonra boyama.
Boyarmadde ve Miktarı: Muhabbet çiçeği 1/1
Mordan ve Miktarı: Pamuklu Kumaşlar için %5 Meşe Palamudu , İpek Kumaşlar için %5 Şap
Kaynama süresi ve sıcaklığı: 1 Saat 85 C
Elde edilen renk: Sarı ve tonları

Kahverengi Renk
Kahverengi renk elde edilmesinde dut gavı ve ceviz kabuğu kullanılmıştır. Ceviz kabuğu direkt
boyama yaptığından mordan kullanılamamıştır. Dut gavı ile yapılan boyamalarda şap ile
mordanlama yapılmıştır.
Elde edilen renklerle bez, ve don dokumalarda denemeler yapılmıştır.
Boyama Yöntemi: Önce mordanlama sonra boyama.
Boyarmadde ve Miktarı: Ceviz Kabuğu, Dut gavı 1/1
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Mordan ve Miktarı: Pamuklu Kumaşlar için %5 Meşe palamudu, İpek Kumaşlar için %5 Şap
Kaynama süresi ve sıcaklığı: 1 Saat 85 C
Elde edilen renk: Kahverengi ve tonları

FOTOGRAF 25: Muhabbet ile Boyanan Kumaşlar. FOTOGRAF 26: Muhabbet Çiçeği

FOTOGRAF 25-26: Ceviz Kabuğu ile Boyanan Kumaşlar

SONUÇ
Taraklı Cittaslow şehirlerarasına girdiği için son yıllarda turizm açısından önem kazanmıştır. Bundan sonraki
üretimlerde doğal boyalı ipliklerin kullanılması dokunan kumaşların değerini arttıracaktır.
Anadolu’da kimyasal boyaların kullanılmasına kadar geçen dönemde yoğun olarak doğal boyaların kullanımı
ve ihracatı yapılmıştır. Kimyasal boyaların birçoğunun çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar göz önüne
alınarak doğal boyaların önemi anlaşılmaya başlamıştır.
Oğuz töresinden derin izler taşıyan geleneksel dokumalardaki renk sembolizmi, araştırılıp, müzelerde yer
alamadan, günümüzde kolaylaşan renk uygulamaları ve moda trendleri arasında kayboluyor. Tekstil
ürünlerinin genellikle rengini çok beğenir alırız. Bu nedenle renk konusunun, çok çeşitli alanlarında ki bilgi
birikimi ile üretilecek dokumalarda, anlamsız bir alacalılığa düşmeden uyumlu renk ortamının sağlanması
için temel bilgiler yanında, geliştirilmiş bir renk duyarlılığı edinmek önem kazanmaktadır 37.

[37]Aydın Uğurlu, Geleneksel Anadolu Kültüründe Renk, Erzurum, Erzincan Bayburt Kilimleri Sempozyumu, Baksı
Kültür ve Sanat Vakfı, Şan Ofset, İstanbul, 2011, s.25.
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Bu günkü 21. yüzyıl “silikon vadisi” dehalarına inat; pamuklar toplanıp yıkandı. Taraklarda tel tel ayrıldı, iğ
ve kirmenler ile büküp ipliğe çevrildi, çıkrıklarda büküm kazandı, çile haline getirildi, değme simyacıya inat,
bozkırın börtü ve böcüsüyle kınalanıp; boyayı life giydirmenin kitabı yazılarak Türk milletinin kültür mirası
dünyaya hediye edildi.

Tüm dokumalarımıza bu gözle bakıldığında aslında tezgâhtaki Picassoları

anlayabiliriz.

FOTOGRAF 27: Bez Dokuma.
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KANDIRA BEZİNİN YÖRESEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Sinem BUDUN GÜLAS1, H. Meryem İMRE
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi

Özet
Kandıra ve çevresinde çok eski yıllardan beri yetiştirilmekte olan keten bitkisi; yörede üretilen tekstil
ürünlerinin de hammaddesini oluşturmuştur. Keten bitkisinin gövdesinden elde edilen liflerin iplik haline
getirilmesi ve yörede “düzen” adı verilen el dokuma tezgâhlarında dokunması yolu ile üretilen “Kandıra
Bezi” birçok amaçla kullanılmıştır. Günümüzde kullanımı oldukça azalmış olmakla birlikte Kandıralılar
bu bezi yıllarca giysi yapımı, havlu, el bezi, yağlık vb. gibi birçok amaç için üretmişlerdir. Kaybolmaya
yüz tutmuş kültürel bir değer olan Kandıra bezinin günümüzde üretimi ve sürdürülebilirliği ile ilgili
olarak bölgesel çalışmalar da yapılmaktadır.
Çalışmada Kandıra ve civarından elde edilen bez örnekleri yöresel ve yapısal özellikleri açısından
incelenmiş, beze ait teknik özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler, Kandıra, Bez, Yöresel Dokumalar

Abstract
Flax plant,which is growing in the Kandira region since the very old days is the raw material for
textural products. The spun fibers obtained from the bark of the flax plant and woven in the looms are
called in the region “duzen”.Kandira Bezi” is used for many purposes.
Today; in Kandıra although the use is quite diminished, for years they were producing clothes, towels,
washcloths, oilers etc.Local studies are still continuing for investigating the possibility of producing
sustainability Kandira Cloth.
In this project the examples of local cloth features in Kandıra and the region have been examined.
Specific details have been tried to put forward.
Key words, Kandira ,Cloth, Regional Weavings

1
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Giriş
Dokumacılık, insanların giyinme, örtünme, süslenme ve soğuktan korunma ihtiyacı sonucunda doğmuş insanlık
tarihinin en eski sanatlarından biridir. Dokumacılık tarihi süreç içerisinde dokunuş biçimi, malzeme ve desen zenginliği
açısından gelişmiş ve bulunduğu coğrafyanın kültürü ile yoğrularak sanat ve teknik bakımından ilerleme göstermiştir.
Dokuma sanatı, sosyal, ekonomik ve ticari gelişmeler ve değişimlere paralel olarak etkisini güçlendirmiştir. Zaman
içerisinde, üretim çeşitlenmiş, zenginleşmiş ve güçlü bir sanat dalı olarak Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar
gelmiştir. Dokumacılık sanatı çerçevesinde keten bitkisi lifinden elde edilen iplik ile dokunan ve Şile bezinin atası
kabul edilen Kandıra Bezi Türk Dokumacılık tarihinde yerini almıştır.
Ketenin Tarihçesi
Ketenin, bitkisel lifler arasında kullanımı en eski lif olduğu bilinmektedir. Arkeobotanik bilgilere göre keten (Linum
usitatissimum L.) kullanımı, M.Ö. 10.000 yılına kadar uzanmaktadır.[1] Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çayönü’nde
yapılan arkeolojik kazılarda bulunan M.Ö.7200-6500 tarihlerine ait keten bezi kalıntıları keten bitkisine ait ilk bulgular
olmuştur.

Suriye’de Ramad (M.Ö. 6200) kazılarında elde edilen keten tohumları incelendiğinde keten bitkisinin

tarımının yapıldığı kanıtlanmıştır. Mısır’da ise ketene ait bilgiler Kuzey Mısır’da bulunan Faiyun kentinde
bulunmuştur.[2] M.Ö. 3400 yıllarında Mısır’da ketenden üretilen kumaşlar gömü odalarında bulunmuştur. Bulunan
keten kumaşların kalın ve ince oluşu gömülecek kişinin zenginliğini ve sosyal konumunu gösterdiği düşünülmektedir.
[3] Keten lifinin tekstil hammaddesi olarak dokumacılıkta kullanılması ile ilgili bilgiler Mısır’dan Akdeniz Bölgesine
ve Kuzey Batı Avrupa’ya ise Romalılar tarafından götürülmüştür.
Keten Bitkisi
Keten bitkisi, “çoğunlukla almaşık yalın yapraklı, beş taç yapraktan oluşan çoğu mavi çiçekli bir yıllık odunsu bir bitki”
olarak, Büyük Larousse’ da tanımlanmıştır.[4]
İlkbahar ve Sonbahar’ da ekilen keten bitkisi nemli havayı sever. Keten bitkisi lifinden ve yağından faydalanmak üzere
iki amaç için yetiştirilmektedir. Lifi kullanılacak olan keten lifi ince ve uzun, yağı kullanılacak olan ise kalın ve kısadır.
Anadolu’da keten yazlık ve kışlık olarak ekilmektedir. Kışlık ketenler Ağustos-Eylül, yazlık ketenler ise Mart-Nisan
aylarında ekilmektedir. Sonbaharda humuslu topraklara ekilen keten tohumları, mayıs ayında olgunlaşmaya başlar.
Haziran ya da temmuz gibi elle köklerinden sökülerek hasat edilen keten bitkisinin tutamı 10-14 ayrı liften
oluşmaktadır. Her bir lif ortalama 20-30cm boyundadır.[2] Keten bitkisi olgunlaşınca kesilmeden topraktan elle
yolunur. Sonra tarlada birbirine çatılarak kurumaya bırakılır. Kuruyan keten lifleri silindir biçimindeki taşla dövülerek
çürütülür. Liflerin yabancı maddeden arındırmak için 7 gün soğuk suda bekletilir. 7 gün sonunda mengenez denilen
aletten geçirilerek odunsu parçalardan ayrılması sağlanır. İki parça halinde birbirine dolayarak burma haline getirilir.
Tekrar dövülen burmalar yumuşaması için tekrar yivi tarağıyla taranır. Bu lifler çıkrık yardımı ile büküm verilerek iplik
haline getirilir. Ilgıdır denilen çatal sopayla da dolanıp çile haline getirilir. Çıkrıktan geçirilen ve eğrilen lifler iplik
haline getirilerek dokuma için kullanılır.[5]
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Şekil 1: Keten bitkisi

Şekil 2: Keten bitkisi hasat sonrası keten destesi (http://www.hjbc.hacettepe.edu.tr)

Keten, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar lif ve yağ üretimi için önemli
bir tarım ürünü olmuştur. Tarım politikalarının ve yerel insanların yaşam biçimlerinin değişmesiyle, keten üretiminde
yaşanan düşüş, keten dokumacılığında da etkili olmuştur. Dokumacılık, Türklerin Ata yurdu Orta Asya’dan Anadolu
topraklarına gelmiş Anadolu’daki başka uygarlıklarla etkileşerek ve gelişerek günümüze ulaşmıştır. Asya’da Pazırık
kurganında, Anadolu’da Çatalhöyük’te (MÖ 6000) bulunan dokuma numuneleri, Asya’dan Anadolu’ya dokumanın
kültürel gelişim şeklini göstermektedir. [6] Keten ipliği kullanılarak üretilen dokumalardan biri Kandıra bezidir.
Kandıra Bezi Keten Dokumacılığı
Dayanıklılığı ile bilinen Kandıra bezinin ilk olarak Romalılar döneminde dokunmaya başlandığı, Romalıların “Çalı
yırtmaz-diken batmaz” diye adlandırılan çift kat dokuma Kandıra bezini yelkenlerde kullandığı ve keten tohumundan
elde edilen bezir yağı ile emdirilmiş tahtalarla yapılan gemilerin ise daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. [6]
Kandıra'daki keten dokumaları, ipliğinin özelliğine göre tek dişli olan gücü ve çift dişli olan taraktan geçirilerek düzen
adı verilen tezgahlara yerleştirilir. Yöresel ifade ile “düzen” adı verilen tezgahlar mekikleri el ile atılan iki ayak (pedal)
ve iki çerçevelidir. Keten ipliklerinin tezgahlara çözülmesi ile dokunan Kandıra bezi en fazla 45cm eninde ve günde 1015mt dokunmaktadır. Keten iplikleri küçük bobinler halinde sarılarak “cağlık” adı ile bilinen düzeneğe yerleştirilir.
Böylece çözgü iplikleri böylece birbirine paralel olacak şekilde düzenlenmiş olur. Tezgaha çözgü iplikleri iki tabakaya
ayrılarak ve aralarından iki tahta çubuk geçirilerek çapraza alınır ve çözgü ipliklerinin karışması engellenmiş
olur.[7][10] Kandıra bezinin dokuma şekli bezayağı örgü olduğundan “sıra tahar” olarak adlandırılan düz tahar
kullanılmaktadır. İplikler sıra ile birinci ve ikinci çerçevelerdeki gücülerden çapraz sistemdeki sıra bozulmadan
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geçirilmektedir. Dokuma işlemiyle beraber oluşan kumaşı ve çözgü ipliklerini gergin tutmayı gerektiren gerdirme
düzeni Kandıra yöresindeki tezgahlarda dokuma silindirinin uçlarındaki deliklere takılan ve alt çatı ağacına yerleştirilen
demir çubukla gerçekleştirilir .[7]
Kandıra’daki keten dokumaları, ipliğinin özelliğine göre kalın ve ince olmak üzere iki kısımdır. Kalın dokumalar, çöpkıtık ipi dokumalarıdır ve bu dokumalardan çuval, yaygı bezi gibi ürünler elde edilir. İnce bez dokumalarının
ipliklerine, desenlerine ve karıştırıldığı diğer dokuma ipliği cinslerine göre farklı çeşitleri vardır. Bunlar; yalıngat,
çezme, üskülü-idare, kirli dudu gibi adlar almıştır.[7] Dokuma işleminden sonra yıkanarak haşılından arındırılan
Kandıra bezi kullanıma hazır hale getirilir.

Şekil 3: Keten iplik çile

Şekil 4: Kandıra bezi dokuma tezgahı (düzen)http://www.demokratcanakkale.com/ 22.06.2014.
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Şekil 5: Kandıra Gebeli Köyü, Fahriye Yaşar

Şekil 6: Kandıra, Safalı Köyü, Emine Bilgiç (http://www.byegm.gov.tr).

Kandıra Bezi Yapısal Özellikleri
Kandıra’da dokumanın temel örgülerinden biri olan bez ayağı formunda dokunmaktadır. Çözgü ve atkı ipi olarak
genellikle keten kullanılmıştır. Kandıra bezini diğer dokumalardan ayıran en önemli özellik budur. Bazen atkı ipi olarak
pamuk ipliği de kullanılmıştır. Geçmişte peşkir (mahrama), yağlık, iç don, mintan, uçkur, kese, heybe, çarşaf ve kefen
bezi olarak dokunan Kandıra bezi sosyal hayat içerisinde insanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün olmuştur. Köy
çezmesi (çözme) adı ile bilinen bu yöresel dokumanın uygulama alanı, kullanım şekli ve dokuma tekniği ile sosyal
yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlardan doğarak gelişmiştir.[6] İplik haline gelen keten genelde açık kahverengindedir.
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Rengini açmak için içine kül katılan su ile kazanlarda kaynatılarak, ipliklerin rengi beyaza çevrilmektedir. Beyaz renge
bürünen keten ipi kök boyalar ile mavi ve-veya kırmızı renge boyanarak Kandıra bezi dokumaya hazır hale getirilir.
Kandıra Bezi Kullanım Alanları ve Desen Özellikleri
Kandıra bezi; çay takımları, peçete, masa örtüsü, çarşaf, perde, gömlek, işlemeli uçkur, örtme, çevre, mendil, yağlık ve
peşkir olarak kullanılmaktadır. Kullanılan ürünlerde genellikle lale, karanfil, sümbül, kozalak, enginar yaprağı ve selvi
desenleri kullanılmıştır.
Kandıra’lı köylü kadınlar, köy bezine (Kandıra bezi) çıtlak kahve, yıldız, mandagözü, kırkayak, sevda çiçeği, karpuz
çekirdeği, karanfil, kutulu sarma adını verdiği motifleri işleyerek zenginleştirmişlerdir. Kandıra ve çevresinde dokunan
ak kenarlı, gök kenarlı, direkli, düz, yalın köy bezleri, kirkit kilimler, dokuyanların hayat tecrübelerini, duygu ve
düşünceleri ile harmanlayarak oluşturdukları simgeler olmuştur.[8] Bunlar bezin üzerine çeşitli renklerdeki ip ve sim ile
işlenmektedir, ayrıca örtme ve yemeniler ile mendil ve yağlıklar iğne ya da tığ oyaları ile işlenmektedir.[9]
Geleneksel dokuma tezgahları, o yörenin maddi ve manevi kültürünün bütününü, geçmişle bugün ki yaşam arasındaki
köprüyü güçlü bir şekilde oluşturan sosyal ve kültürel en önemli iletkenlerdir. Bu yüzden köklü bir geçmişe sahip olan
Kandıra ve çevresindeki Türkmenlerle dokuma sanatı bütünleşmiş; köy bezi yörenin kültürel tarzını oluşturmuş ve diğer
geleneksel

dokumalardan

ayrılarak

“Kandıra

bezi”

dokuma

sanatı

içinde

yerini

sağlamlaştırmıştır.

Şekil 7: Nakışlı Kandıra bezi (kandira.bel.tr)
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Şekil 8: Nakışlı Kandıra bezi (kandira.bel.tr)

Kandıra Bezi Mikroskobik Yapısı
İlk dönem Kandıra bezlerinde keten ipliği üretiminin olduğu dönemlerde keten ipliğinin atkı ve çözgüde kullanıldığı
bilinmektedir. Son dönemlerde dokunan bazı Kandıra bezi örnekleri mikroskobik açıdan incelendiğinde çözgü ve atkı
ipliklerinin daha çok pamuk veya pamuk-keten olarak kullanıldığı, endüstriyel anlamda ipliğe bitiş işlemleri
uygulanamadığından dokuma işlemi sonucunda keten görünümünde kumaş elde edildiğini söyleyebiliriz. Atkı ve çözgü
iplikleri aynı incelikte kullanıldığı gibi, çözgü ipliğinin daha kalın kullanıldığı örnekler de mevcuttur.

Şekil 9: Kandıra bezi mikroskobik görüntü ( bezayağı örgü)

Şekil 10: Bükümlü pamuk ipliği
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Şekil 11-12: Mikroskobik görüntüsü alınan Kandıra bezleri

Şekil 9’da kandıra bezinin mikroskobik görüntüsü görülmektedir. Şekil 10’da ise kumaş üzerinden sökülmüş bir pamuk
ipliği ve şekil 13’de bu iplik üzerinden alınmış liflerin mikroskobik görüntüleri görülmektedir.

Şekil 13: Kandıra bezi üzerinden sökülmüş ipliğe ait pamuk liflerinin mikroskobik görüntüsü

Şekil 14 ve 15 ‘de ise Kandıra bezinden üretilmiş farklı giyim eşyaları görülmektedir.
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Şekil 14: Kandıra bezi gömlek

Şekil 15: Kandıra bezi iç don

SONUÇ
Bir toplumun kültürel kimliği, tarih, coğrafya, arkeoloji, sanat, sosyoloji gibi çeşitli alanlar ile yerini belirginleştirir.
Bunların içinde, Kültürel Kimlik oluşturmada sanatsal ve geleneksel çalışmalar ayrı bir önem içermektedir. Geleneksel
çalışmalar içerisinde yörelerimize ait geleneksel dokumalar kültürel bütünlüğün oluşması, bunların zaman içinde
gelişimi, değişimleri ve devamının sağlanması kültürel kimliğin netleşmesinde ve oluşmasında önemlidir. Anadolu’da
dokunan tüm bezler ile beraber Kandıra bezinin zaman içerisinde yapısal değişikliklerini önlemek amacı ile Anadolu
bez dokuma tarihini aslına uygun olarak araştırıp müzelerimiz ile ortak çalışma ile katalog hazırlanması Türk Bez
Dokumacılık sanatı açısından gerekli olan bir çalışma olacaktır.
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1

Özet
Bolu Mengen İlçesi’nde kadınların halen kullanılmakta olduğu poğ örtüleri hesap işi tekniği ile
işlenmektedir. Geçmişte İstanbul’dan getirtilen alaca dokumaların iplikleri, sökülerek nakışlı poğ
örtülerinin işlemelerinde nakış ipliği olarak kullanılmaktayken, günümüzde doğal boyalı nakış iplikleri
yerine, sentetik ipliklerin canlı renkleri yöre kadını için işlemelerde tercih nedeni olmaktadır. Bu
araştırmada yöreden temin edilen poğ örtülerininin doğal boyalı nakış ipliklerinin, renkleri, yüzde
reflektansları (%R), CIEL.a.b ve renk kuvveti (K/S) değerleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nakışlı Poğ, Reflektans, CIEL.a.b, Renk Kuvveti.

1. GİRİŞ
Bolu il sınırlarında yer alan Mengen ilçesi, Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde dağların engebelendirdiği
bir alanda yer alır [1]. Mengen, asırlar boyu çeşitli kavimlerin yaşadığı bir yer olmuştur. Bugün ilçe
statüsünde olan coğrafya Türk’ler tarafından kurulmuştur. Gerek göçler gerekse istilalar dolayısıyla tarih
öncesi devirlerden bugüne kadar Türkiye üzerinde çok sayıda medeniyet kurulmuştur. Bundan dolayı da
Tarihçiler, Türkiye’den “medeniyetler beşiği” diye bahsederler. Anadolu’nun ve bölgenin ilk hâkimi Hititler
olmuş daha sonra bu coğrafyada medeniyet kurmuş Bitinyalılar bölgeye hakim olmuşlardır. Ardından
Frigyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma, Bizans, Selçuklu Türkleri, Osmanlı Devleti, nihayetinde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyaya damgasını vurmuştur [2-3].
Mengen isminin kökeni hakkında kesin bir görüş bulunmamakla birlikte, mengeç (yün eğirmekte kullanılan
mekik), mengel (Ayak bileğine takılan süs bileziği, halhal), mengü (ölümsüz ebedi, su, ab-ı hayat),
kelimelerinden türediği varsayımları şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca Türklerin ilk yazılı belgesi olan
Göktürk abidelerinde mengü kelimesi geçmektedir [2].
Mengen ilçesinde işlemecilik, örücülük, dokumacılık, yorgancılık, ahşap sanatları, bakırcılık ve yöresel
kadın giyimi gibi el sanatları yapılmaktadır.
Anadolu’da çok eskilerden iğne ile yapılan işlerin var olduğu bilinmektedir [4]. Çeşitli dokuma, deri ve keçe
üzerine iğne veya tığ gibi özel araçlarla işleme ipek, yün, sim, rafya, çeşitli iplikler kullanılarak yapılmıştır
[5]. İnsanların iki parçayı birbirine eklemesi ve düz bir dikişin dekoratif amaçlı uygulamaları ile gelişen
işleme sanatının ilk ne zaman, nerede ortaya çıktığı bilinmemektedir [6]. İşlemeciliğin Osmanlı Türklerinde
bilhassa XVI. yüzyılda çok çeşitlendiği gözlenmektedir [7].
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Mengen yöresinde tespit edilen işlemeli ürünler çoğunlukla poğ adı verilen, bohça, başörtüsü ve köylülerin
içlerine azıklarını koydukları büyük mendil anlamına gelen işlemeli başörtüleri olarak karşımıza çıkmaktadır
[8].
Poğ örtüleri genellikle kare şeklinde olup eni ve boyu 70-110 cm arasında değişmektedir. Günümüzde az
miktarda üretilen yöreye özgü tek veya iki parça halinde dokunmuş poğ kumaşları üzerine nakış, dokuma
iplikleri üzerinde yürütülen iğne ipliği sayılarak yapılmaktadır. Yöredeki poğ motifleri meşe yaprağı, dut
yaprağı, eğrelti nakışı, döngel nakışı, kiraz nakışı, kar topu, elti çatlatan, kaz ayağı gibi yöresel isimler
almaktadır (Şekil 1) [9-11].

Şekil 1: Poğ örtüsü
Geçmişte İstanbul’dan getirtilen alaca dokumaların iplikleri, sökülerek nakışlı poğ örtülerinin işlemelerinde
nakış ipliği olarak kullanılmaktayken, günümüzde doğal boyalı nakış iplikleri yerine, sentetik ipliklerin canlı
renkleri yöre kadını için işlemelerde tercih nedeni olmaktadır. Bu araştırmada yöreden temin edilen poğ
örtüsünün doğal boyalı nakış ipliklerinin mavi, sarı, fuşya ve bordo renklerine ait , %R, CIEL.a.b ve K/S
değerleri spektroskopik ölçümlerle elde edilmiş ve bu renklerin renk eşleştirmesinde mavi için çivit otu, sarı
için zerdeçal ve aspir, pembe için gelincik ve bordo için de hibiscus bitkilerinden elde edilen doğal boyalar
ile renk çalışması yapılarak bu boyamaların renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Standart olarak kabul edilen
poğ örtüsündeki iplik renklerinin değerleri yapılan boyalı örneklerin renk değerleri ile karşılaştırılmıştır.

2. MATERYAL ve METOT
2.1. Materyal ve Kullanılan Düzenekler
30/1 Ne inceliğinde pamuk ve yün iplikleri ve 20 tex poliester ipliği, çivit, zerdeçal, aspir, gelincik ve
hibiscus bitkilerinden elde edilen doğal boyalar ile boyanmıştır. Boyama işleminden önce, mordanlama için
mordan olarak kil, maya, potasyum dikromat, bakır sülfat kullanılmış, flotte pH’ ını ayarlamak için de asetik
asit ve sodyum hidroksit kullanılmıştır. Mordanlama ve boyamalarda laboratuvar boyama cihazı (Polimat
HT - Type A11612 N - Emsey), renk ölçümleri için ise spektrofotometre (Datacolor Spectra Flash 600)
kullanılmıştır.

2.2. Metot
2.2.1. Mordanlama
Ön işlemleri yapılmış pamuk, yün ve poliester materyallere ait mordanlama koşulları Tablo 1’de
gösterilmektedir. Doğal boyalarla boyama uygulamalarında önceden mordanlama yöntemi uygulanmıştır.
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Tablo1: Mordanlama koşulları
Boya: Çivit
Boya: Gelincik
Mordan: Bakır
Mordan:Potasyum
Sülfat
Dikromat
Materyal: Poliester
Materyal: Yün
Materyal:3 gram
Materyal: 3 gram
Flotte Oranı:1/50
Flotte Oranı:1/50
Bakır Sülfat:%3
Potasyum Dikromat:%3
Süre: 60 dakika
Süre: 60 dakika
Sıcaklık: Kaynama
Sıcaklık: Kaynama
Sıcaklığı
Sıcaklığı
Su uzaklaştırma
Su uzaklaştırma
Kurutma
Kurutma

Boya: Aspir
Mordan:Maya
Materyal: Yün

Boya: Zerdeçal
Mordan: Kil
Materyal: Pamuk

Materyal: 3 gram
Flotte Oranı:1/50
Maya:%3
Süre: 60 dakika
Sıcaklık: Kaynama
Sıcaklığı
Su uzaklaştırma
Kurutma

Materyal: 3 gram
Flotte Oranı:1/50
Kil:%3
Süre: 60 dakika
Sıcaklık: Kaynama
Sıcaklığı
Su uzaklaştırma
Kurutma

Boya: Hibiscus
Mordan:Potasyum
Dikromat
Materyal: Yün
Materyal: 3 gram
Flotte Oranı:1/50
Potasyum
Dikromat:%3
Süre: 60 dakika
Sıcaklık: Kaynama
Sıcaklığı
Su uzaklaştırma
Kurutma

2.2.2. Boya Ekstraktının Hazırlanması
Çivit
20 gram çivit tozu 200 ml yumuşak su içerisinde 15 dakika kaynatılmış ve soğutulduktan sonra süzülmüştür.
Gelincik
1000 g kuru gelincik çiçeği için 20 litre yumuşak su kullanılmış ve kuru çiçek ağırlığının %10 u kadar sitrik
asit içerisinde bir hafta bekletilerek boya elde edilmiş, süre sonunda süzülerek kullanıma hazır hale
getirilmiştir.
Aspir
2,5 gram aspir 250 ml yumuşak su içerisinde 15 dakika kaynatılmış ve soğutulduktan sonra süzülmüştür.
Zerdeçal
20 gram zerdeçal tozu 200 ml yumuşak su içerisinde 15 dakika kaynatılmış ve soğutulduktan sonra
süzülmüştür.
Hibiscus
20 gram hibiscus 200 ml yumuşak su içerisinde 15 dakika kaynatılmış ve soğutulduktan sonra süzülmüştür.

2.2.3. Boyama
Önceden mordanlanmış örnekler 150 ml boya ekstraktı ile bir saat kaynama sıcaklığında boyanmış ve flotte
içerisinde 12 saat bekletilmiştir. Daha sonra materyallere önce soğuk, sonra sıcak ve ardından soğuk
durulama yapılarak kurutulmuştur. Çivitten elde edilen boya ile boyamada flotte pH değeri asetik asit ile
5,5’a getirilmiştir. Zerdeçaldan elde edilen boya ile hem asidik (pH:5,5-asetik asit), hem de nötral ortamda
boyamalar yapılmıştır. Aspirden elde edilen doğal boya ile nötr, asidik (pH:5,5-asetik asit) ve bazik (pH:9,5sodyum hidroksit) ortamda boyamalar gerçekleştirilmiş, gelincikten elde edilen doğal boyada ise asidik
(pH:5,5-asetik asit) ortamda boyama gerçekleştirilmiştir.

2.2.4.Kolorimetrik ölçümler
Boyanan örneklerin % reflektans değerlerinin ölçümleri Datacolor Spectra Flash 600 renk ölçüm cihazı ile
gerçekleştirilmiş ve ölçümlerde poğ örtüsü nakışında kullanılan iplik renkleri standart olarak kabul edilmiştir.
Ölçümler 10° açı altında D/65 ışık kaynağı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. CIELab sistemine göre renk
değerlerinin hesaplanmasında Formül 1 kullanılmıştır [12].
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2
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Rengi tanımlamak için tristimulus değerlerinden hesaplanabilen L*, a* ve b* şeklinde üç koordinat
kullanılmakta ve birbirine dik açı yapan ve nötral noktada kesişen a* ve b* eksenleri ile bu eksenlerinin
oluşturduğu düzleme dik olan L* ekseni esas alınmaktadır.
Aynı rengin farklı tonları, a* ve b* eksenleri tarafından oluşturulan düzlem içerisinde nötral noktadan
dışarıya doğru uzanan bir hat üzerinde yer almaktadır.
L*örnek - L*standard değerinin pozitif olması numunenin standarttan daha açık olduğunu, negatif olması ise
daha koyu olduğunu gösterir. a* değerinin negatif olması standarda göre rengin yeşile doğru, pozitif olması
ise kırmızıya doğru kaydığını gösterir. b* değerinin negatif olması rengin standart örnekten daha mavi,
pozitif olması da sarı nüanslı olduğunu gösterir. Yukarıdaki formülde yer alan L*; açıklık-koyuluk, a*;
kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir. C* ‘nin (+) olması yüksek kromayı (daha parlak rengi)
yani doygunluğu ifade eder, H* açısal farktır.
Standart ve boyanmış örneklerin renkleri Kubelka-Munk eşitliği (Formül 2) kullanılarak hesaplanan renk
kuvveti (K/S) ile değerlendirilmiştir.
K/S = (1-R)2/2R

[2]

Burada R; maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda lifin reflektans değeri, K; absorbsiyon katsayısı, S;
saçılma katsayısıdır [12].

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Tablo 2’de poğ örtüsüne ait ipliklerin renk eşleştirmesi yapılacak renklerinin % reflektans ve K/S değerlerine
yer verilmiştir. Reflekstans değerleri yardımı ile boyaların maksimum absorbsiyon yaptıkları dalga boyu için
(minimum reflektans değeri) renk kuvveti yani K/S değerleri de Şekil 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2: Poğ örtüsü nakış ipliklerinin % reflektans ve K/S değerleri
Mavi
Sarı
Dalgaboyu nm
%R
K/S
%R
K/S
360
15,76
2,25
21,89
1,39
370
17,66
1,97
22,48
1,34
380
19,94
1,61
19,09
1,71
390
22,62
1,32
15,02
2,40
400
25,20
1,11
10,99
3,61
410
26,86
1,00
8,23
5,12
420
26,18
1,04
6,35
6,91
430
23,88
1,21
5,33
8,41
440
20,97
1,49
4,87
9,30
450
17,99
1,87
4,26
10,77
460
15,58
2,29
5,12
8,78
470
13,62
2,74
10,35
3,88
480
11,54
3,39
20,49
1,54
490
10,36
3,88
28,96
0,87
500
9,27
4,44
36,00
0,57
510
7,81
5,44
39,78
0,46
520
6,96
6,22
42,90
0,38
530
6,70
6,50
47,37
0,29
540
6,26
7,01
50,49
0,24
550
5,57
8,00
50,60
0,24
560
5,19
8,65
52,96
0,21
570
5,19
8,66
60,75
0,13
580
5,03
8,97
69,64
0,07
590
4,77
9,52
73,85
0,05
600
4,75
9,56
75,88
0,04
610
4,73
9,60
76,83
0,03
620
4,64
9,80
77,46
0,03
630
4,47
10,35
77,80
0,03
640
4,46
10,24
78,29
0,03
650
5,35
8,37
78,73
0,03
660
8,34
5,03
79,14
0,03
670
12,66
3,01
79,42
0,03
680
20,89
1,50
79,66
0,03
690
31,11
0,76
79,81
0,03
700
44,71
0,34
80,21
0,02

Pembe
%R
12,38
13,70
14,96
16,14
17,86
19,49
19,56
19,07
17,49
14,57
11,50
8,76
6,95
6,03
4,86
3,97
3,90
4,07
4,06
4,74
8,17
16,19
31,07
48,56
67,18
85,56
85,63
86,30
87,79
88,49
89,47
91,13
91.26
92,01
92,22

K/S
3,10
2,72
2,42
2,18
1,89
1,66
1,65
1,72
1,95
2,50
3,41
4,75
6,23
7,33
9,32
11,60
11,83
11,32
11,34
9,56
5,16
3,17
0,76
0,27
0,08
0,01
0,01
0,01
0,008
0,007
0,006
0,004
0,004
0,003
0,003

Bordo
%R
8,83
9,39
9,58
9,26
7,94
5,88
4,55
3,74
3,01
2,70
2,52
2,39
2,32
2,30
2,28
2,23
2,22
2,24
2,26
2,32
2,46
2,76
3,31
4,27
5,80
4,49
9,10
9,96
10,81
13,26
19,41
27,22
38,92
49,30
59,40

K/S
4,71
4,37
4,27
4,43
5,34
7,53
10,01
12,40
15,62
17,50
18,85
19,96
20,57
20,74
20,97
21,46
21,53
21,33
21,16
20,56
19,36
17,15
14,14
10,73
7,65
5,71
4,54
4,07
3,68
2,84
1,67
0,97
0,48
0,26
0,14

Şekil 2: Poğ örtüsü nakış iplik renklerinin K/S değerleri
Tablo 3’te nakış ipliklerinin spektral renk değerleri yer almaktadır. Burada rengi tanımlamak için tristimulus
değerlerinden hesaplanabilen L*, a* ve b* üç koordinat; X,Y,Z Tristimulus değerleri ve x, y, standart
gözlemci değerlerini ifade etmektedir.
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Tablo 3: Poğ örtüsündeki nakış ipliklerinin spektral renk değerleri
L*
a*
b*
C*
H*
X
Mavi
31,27
11,23
-31,38
33,33
289,69
7,54
Sarı
77,94
8,50
72,14
72,64
83,28
53,60
Bordo
22,65
22,72
4,51
23,16
11,23
5,15
Pembe
57,07
69,27
23,09
73,02
18,44
43,02

Y
6,77
53,12
3,70
24,99

Z
19,30
9,72
3,22
14,61

x
0,22
0,46
0,43
0,52

y
0,20
0,46
0,31
0,30

Tablo 4’de renk eşleştirmesi için boyanmış örneklerin % reflektans değerleri ve Tablo 5’te de her dalga
boyu için reflekstans değerleri yardımı ile hesaplanan K/S değerleri yer almaktadır. Reflekstans değerleri
yardımı ile boyaların maksimum absorbsiyon yaptıkları dalga boyu için K/S değerleri de Şekil 3’te
gösterilmektedir.
Tablo 4: Renk eşleştirmesi için boyanmış örneklerin % reflektans değerleri
Renk
Dalgaboyu
nm
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

Mavi
Çivit
27,74
31,08
33,62
34,98
36,01
37,61
39,81
42,25
44,46
45,64
45,22
42,53
37,44
32,02
26,31
21,57
18,21
15,68
13,97
12,79
11,90
11,36
11,03
10,85
10,80
10,88
11,13
11,46
11,97
12,78
14,00
15,50
17,67
20,17
23,64

Sarı
Zerdeçal
asidik
5,77
5,99
5,68
5,28
4,85
4,48
4,30
4,16
4,16
4,43
4,76
5,67
8,19
11,93
17,58
23,95
30,16
35,71
40,44
44,51
48,13
50,90
52,88
54,42
55,69
56,74
57,61
58,12
58,65
59,16
59,64
60,10
60,63
60,90
61,28

REFLEKTANS DEĞERLERİ, %
Sarı
Sarı
Sarı
Zerdeçal
Aspir
Aspir
nötr
asidik
bazik
5,49
2,49
6,26
5,63
2,55
6,69
5,18
2,53
6,78
4,76
2,46
6,75
4,39
2,31
6,78
4,04
2,30
6,99
3,87
2,38
7,49
3,73
2,57
8,44
3,70
2,81
9,89
3,87
3,45
12,27
4,14
4,73
15,90
4,83
6,81
20,46
6,69
10,29
26,69
9,32
14,14
32,54
13,05
18,96
38,92
17,22
23,67
44,21
21,55
27,98
48,38
25,95
31,88
51,61
30,37
35,54
54,16
34,58
39,10
56,49
38,61
42,81
58,80
41,86
46,12
60,88
44,24
48,89
62,38
46,20
51,47
63,74
47,77
53,98
65,24
49,12
56,54
66,91
50,31
59,14
68,54
51,07
61,40
69,93
51,85
63,85
71,55
52,66
66,28
73,08
53,49
68,57
74,50
54,25
70,62
75,78
55,10
72,40
76,80
55,63
73,49
77,49
56,33
74,77
78,22

Sarı
Aspir
nötr
7,03
7,45
7,47
7,55
7,57
7,76
8,32
9,37
10,95
13,52
10,37
22,26
28,94
35,19
41,86
47,23
51,30
54,42
56,86
59,06
61,33
63,36
64,75
66,05
67,45
68,98
70,48
71,81
73,19
74,63
75,87
76,96
77,81
78,31
78,92

Pembe
Gelincik
asidik
6,81
7,23
7,57
8,33
8,97
9,50
10,06
10,57
11,14
11,12
10,17
8,60
6,82
5,69
4,84
4,08
3,56
3,40
3,41
3,32
3,29
3,82
5,81
10,46
18,12
27,25
36,66
43,68
49,01
53,14
56,53
59,48
62,07
63,62
65,46
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Bordo
Hibiscus
3,09
3,09
2,85
2,71
2,56
2,51
2,44
2,32
2,18
2,06
1,90
1,75
1,63
1,61
1,57
1,52
1,50
1,53
1,54
1,55
1,56
1,63
1,85
2,52
4,23
6,76
9,54
11,94
14,60
17,54
20,33
23,26
27,06
31,36
37,00
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Tablo 5: Renk eşleştirmesi için boyanmış örneklerin K/S değerleri
Dalgaboyu
nm
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

Çivit
0,94
0,76
0,66
0,60
0,57
0,52
0,46
0,39
0,35
0,32
0,33
0,39
0,52
0,72
1,03
1,43
1,84
2,27
2,65
2,97
3,26
3,46
3,59
3,66
3,68
3,65
3,55
3,42
3,24
2,98
2,64
2,30
1,92
1,58
1,23

Zerdeçal
asidik
7,70
7,38
7,83
7,49
9,34
10,19
10,66
11,05
11,03
10,31
9,53
7,84
5,14
3,25
1,93
1,21
0,81
0,58
0,44
0,35
0,27
0,24
0,21
0,19
0,18
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12

Zerdeçal
nötr
8,13
7,91
8,67
9,53
10,47
11,39
11,94
12,44
12,53
11,93
11,10
9,39
6,51
4,41
2,90
1,99
1,43
1,06
0,80
0,62
0,49
0,40
0,35
0,31
0,29
0,26
0,25
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17

K/S DEĞERLERİ
Aspir
Aspir
asidik
bazik
19,09
7,02
18,61
6,51
17,77
6,46
19,34
6,44
20,62
6,40
20,73
6,19
20,05
5,72
18,68
4,96
16,83
4,10
13,50
3,14
9,60
2,23
6,38
1,55
3,91
1,01
2,61
0,70
1,73
0,48
1,23
0,35
0,93
0,28
0,73
0,23
0,58
0,19
0,47
0,17
0,38
0,14
0,31
0,13
0,27
0,11
0,23
0,10
0,20
0,09
0,17
0,08
0,14
0,07
0,12
0,06
0,10
0,06
0,09
0,05
0,08
0,04
0,06
0,04
0,05
0,04
0,05
0,03
0,04
0,03

Aspir
nötr
6,15
5,75
5,73
5,66
5,65
5,48
5,05
4,38
3,62
2,77
1,97
1,36
0,87
0,60
0,40
0,29
0,23
0,19
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03

Gelincik
asidik
6,38
5,95
5,64
5,04
4,62
4,31
4,02
3,78
3,54
3,55
3,97
4,86
6,37
7,82
9,35
11,28
13,06
13,71
13,69
14,10
14,20
12,12
7,64
3,83
1,85
0,97
0,55
0,36
0,27
0,21
0,17
0,14
0,12
0,10
0,09

Hibiscus
15,18
15,21
16,55
17,47
18,51
18,96
19,51
20,57
21,94
23,24
25,38
27,63
29,68
30,15
30,81
31,90
32,26
31,74
31,58
31,18
30,99
29,64
26,10
18,84
10,83
6,43
4,29
3,25
2,50
1,94
1,56
1,27
0,98
0,75
0,54

Şekil 3: Renk eşleştirmesi için boyanmış örneklerin K/S değerleri
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Tablo 6’da boyanmış örneklerin tristimulus değerleri, tristimulus değerlerinden hesaplanan L*, a* ve b*
değerleri ve x, y ve standart gözlemci değerleri yer almaktadır.
Tablo 6: Renk eşleştirmesi için boyanmış örneklerin spektral renk değerleri
L*
Çivit(a)
47,92
Zerdeçal (a)
69,69
Zerdeçal(b)
63,79
Aspir (a)
68,04
Aspir (b)
78,25
Aspir(n)
79,67
Gelincik(a)
37,07
Hibiscus(n)
19,74
a: asidik; b: bazik; n: nötr

a*
5,56
9,36
13,86
12,36
0,83
-0,18
47,50
26,90

b*
-39,52
70,29
64,43
69,47
55,16
54,40
-0,39
7,15

C*
39,91
70,91
65,91
70,56
55,16
54,40
47,50
27,83

H*
278,01
82,41
77,86
79,91
89,14
90,19
359,53
14,89

X
16,85
41,20
34,73
39,88
51,17
53,11
15,99
4,49

Y
16,73
40,31
32,54
38,03
53,64
56,10
9,58
2,93

Z
45,03
6,23
5,25
5,76
16,59
18,12
10,41
2,17

x
0,21
0,47
0,48
0,48
0,42
0,42
0,44
0,47

y
0,21
0,46
0,45
0,45
0,44
0,44
0,27
0,31

4. SONUÇ
Poğ örtüsünden alınan mavi renkli ipliğin rengi standart kabul edildiğinde, çivitten elde edilmiş boyamanın
rengi standarttan daha açık, yeşil ve mavi nüans daha fazladır. Boyamanın doygunluk değeri daha yüksektir.
Sarı renkli nakış ipliğinin standart kabul edildiği uygulamada, zerdeçaldan elde edilmiş olan boya ile asidik
ortamda boyanan örnek standarttan daha koyu, daha yeşil ve daha mavi nüanslıdır. Boyamanın doygunluk
değeri standarttan daha düşüktür. Bazik ortamda yapılan boyamada ise örnek standarttan daha koyu, daha
kırmızı ve daha mavi nüanslıdır. Bu boyamada da doygunluk değeri standarttan daha düşüktür.
Aspir’den ekstrakte edilen boya ile asidik ortamda boyanmış örnek standarttan (sarı nakış ipliğinin rengi)
daha koyudur, nüansı daha kırmızı ve mavidir. Renk standartta göre daha mattır. Bu doğal boya ile bazik ve
nötr ortamda yapılan boyamalarda her iki örnek de standarttan daha açık, daha yeşil ve daha mavi nüanslıdır.
Boyamaların doygunluk değeri standarttan daha düşüktür.
Pembe nakış ipliği standart olarak kabul edildiğinde asidik ortamda gelincik çiçeklerinden elde edilen boya
ile boyanmış örneğin rengi standarttan daha koyu, yeşil ve mavi nüans daha fazladır. Boyamanın doygunluk
değeri daha düşük, yani daha mattır.
Poğ örtüsünden alınan bordo renkli iplik rengi standart olarak alındığında, hibiscustan elde edilmiş
boyamanın rengi standarttan daha koyu, daha kırmızı ve daha sarıdır. Boyamanın doygunluk değeri daha
yüksek ve daha parlaktır.
Mengen ve köylerinde günlük giyim ve gelin kıyafetlerinde hala kullanılan poğ örtülerindeki nakış iplik
renklerinin bitkilerden elde edilen boyalarla yeniden elde edebilmek için yapılan bu araştırma daha sonraki
çalışmalarımıza temel oluşturacaktır.
Kullanım amacının dışında da değerlendirilebilecek olan bu örtülerin renkleri, geçmişte olduğu gibi doğal
boyalarla elde edilebildiğinde, etkin pazarlama teknikleri ile kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi,
yaşam biçimini simgeleyen bu ürünlerin tanıtımı ve yaygın satış ve kullanım olanakları geliştirilebilir.

References
[1] Ana Britannica, 15. Cilt. Ana Yayıncılık A.Ş.ve Encyclopaedia Britannica,Inc.İstanbul, 1989.
[2] Güler M., Mengen El Sanatları, Fırat Ofset, Ankara, 2011.
[3] http://www.mengen.gov.tr , Erişim tarihi: Şubat 2016.
[4] Barışta Ö., Dolmabahçe Sarayı’nda Türk İşleme Sanatından Örnekler, T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı
Yayın No:15. 78-91. T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1995.
[5] Markaloğlu Ş., Dival İşleme, (İkinci Basım), Özkan Matbaacılık, Ankara, 2004.
[6] Sürür A., Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset Basımevi,AkYayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi No:4, İstanbul, 1976.
[7] Ünal İ.“Türk İşlemeleri” Türk Etnografya Dergisi, 1, 1956.
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

812

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

[8] Derleme Sözlüğü, IX: Cilt.A.K.D.T.Y.K., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1993.
[9] Barışta Ö., Türk İşlemelerinden Teknikler, Gazi Üniversitesi, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi, No:2,Ankara,
1997.
[10] Tezel Z., Bilgin G.”Bolu-Mengen İlçesi Kıyaslar Köyü Geleneksel Kadın Kıyafetleri”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 8, 1-8, 2011.
[11] Sarıberberoğlu Ş., Erdoğan A., Sezen E. “Bolu İli -2 Kadın Kıyafetleri”, Folklor Halk Bilim Dergisi, 6,58, 34,
2004.
[12] Fairchild M.D., Color Appearance Models, ISBN 0-201-63464-3, Addision Westley Longman, Inc., 1997.

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

813

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

BOLU VE YÖRESİNDEKİ GELENEKSEL EL DOKUMASI
KUMAŞLAR
Şeyda Eyüpoğlu1, Habip Dayıoğlu1, Haluk Duğa1, Filiz Yıldız2
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
İstanbul, Türkiye.

1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü,
Bolu, Türkiye.

2

Özet
Bolu ve ilçelerinde, özelliklede köylerinde kadınların günlük giyimde halen kullandıkları şalvar ve
gömlek üretimi için pamuklu el dokuması ekose ve çizgili kumaşlar kullanılmaktadır. Bazı çeşitlerinden
çarşaf da yapılan bu kumaşlar, genellikle %100 pamuk olup, nadiren pamuk ve ipek karışımı
dokumalardan da oluşmaktadır. Bu araştırmada yöreden temin edilen el dokuması ekose ve çizgili
kumaşların fiziksel özellikleri ve renk değerleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bolu Kumaşları, Fiziksel Özellikler, Renk Değeri.

1.GİRİŞ
Bolu ili yurdumuzun Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup Batısında Sakarya ve Düzce,
güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı ve Karabük, kuzeyinde ise
Zonguldak ili bulunmaktadır [1].
Osmanlı devrinde Bolu, Anadolu Beylerbeyinin 14 sancağından biriydi. Tanzimat’tan sonra Kastamonu iline
bağlanan Bolu daha sonra bağımsız bir sancak haline getirildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra da il haline
dönüştürüldü [2].
Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Proto-Hititler olduğu sanılmaktadır. İskender’in ölümünü izleyen dönemde
Bolu yöresinde bağımsız Bithynia Devleti kurulmuştur. Eski Bolu ili, Paphlagonia ile Bithynia arasında sınır
oluşturan Filyos ırmağının kıyısında yer almaktaydı. Bolu’nun ilk çağlardaki adı Bithynion’dur. MÖ. 1.
yüzyılda Bithynia Krallığı’nın Roma’ya bağlanmasıyla Bolu yöresi de Roma yönetimi altına girmiştir.
İmparator Claudius döneminde ( MÖ 54-41) Claudiopolis olarak anılmaya başlanmıştır. İmparator
Hadianus’un nediminin Bolu doğumlu olması, kente önem kazandırmış; özellikle 120’lerde burada bir
canlanma başlamış, 313’te Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda resmen kabulünden sonra piskoposluk
haline getirilen Bolu, imparatorluğun bölünmesinin ardından Bizans sınırları içinde kalmıştır. Elverişli doğal
konumu sayesinde 7 ve 9. yüzyıllarda İslam akımından korunan Bolu, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının,
daha sonra da İlhanlıların eline geçmiştir. Bolu, Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından
Osmanlı topraklarına katılarak sancak merkezi yapılmıştır [3-4].
Dokuma ve dokumacılığın ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı konusunda tam ve kesin bir hükme
varılamadığından, ilgili olabilecek merkezler de sık sık yer değiştirmektedir. Medeniyete kaynak arayan
tarihçilere göre başlangıcı ister Mısır ister Mezopotamya, isterse Orta Asya olsun dokumacılık sanatının
insanlık tarihi kadar eski olduğunda birleşmişlerdir [5]. Araştırmalar, Anadolu insanının dokumayı cilalı taş
devrinden beri bildiğini göstermektedir. Dokuma önce bitkilerin kumaş haline getirilmesi ile başlanmış ve
geliştirilmiştir [6].
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Diğer bölgelerde olduğu gibi Bolu yöresinde de el dokumacılığı köylünün kendi ihtiyacını karşılamak ve boş
zamanlarını değerlendirmek amacıyla gelişmiştir. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra el dokumacılığı özellikle
göçebe halkta ve ayrıca tarıma elverişsiz dağ köylerinde ve ulaşım zorluğu bulunan uzak köylerde geleneksel
bir sanat halini gelmiştir.
Geçmişte insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir sağlamak amacıyla önemli bir yere sahip olan
geleneksel dokumalar giderek azalmakta ya da biçim değiştirmektedir. Bu araştırmada Bolu ilinde
kullanılan geleneksel dokumalara ait örneklerin fiziksel özellikleri incelenmiştir. Doğal boyalı örneklerin
renk değerlerinin incelenmesi daha sonraki çalışmalara yön verceği düşünülmüştür. Bolu’da dokunan
geleneksel el dokuma kumaş teknik özelliklerinin yeni çalışmalara ışık tutması ve rehberlik etmesi
amaçlanmıştır.

2. BOLU KUMAŞLARI
Bolu yöresinde don adı ile bilinen ve kadın dış giyiminde geleneksel bir giysi olarak kullanılan şalvar hala
giyilmektedir. Şalvar üretiminde alaca bez adı verilen dokuma kumaş kullanılmaktadır. Alaca bez, pamuk
ipliği ile dokunan bir dokuma olup Anadolu’nun birçok yöresinde dokunan ancak dokunduğu yöreye göre
isimlendirilen bir dokuma türüdür [7]. Bolu yöresinde “boylu alaca” da denilen bu kumaşlar boyuna
çizgilidir. Bu kumaşlar eskiden evlerdeki el dokuma tezgahlarında pamuk iplikleri ile dokunurdu.
Günümüzde mekanik tezgahlarda, parlak ve canlı renkli akrilik high bulk iplikleri ile, bez ayağına göre
dokunmaktadır. Şekil 1’de geleneksel bir şalvar gösterilmektedir.

Şekil 1. Geleneksel Şalvar (Don)

Tablo 1’de şalvar kumaşlarının görüntüleri ve teknik özellikleri yer almaktadır. Kırmızı, sarı, lacivert,
beyaz, bordo ve taba renklerinde boyuna çizgileri olan kumaşlar, bez ayağı dokusunda mekanik tezgahlarda
4 çerçeve ile sıra tahar yapılarak dokunmuştur. Kumaş analizlerinde çekme değeri %10 kabul edilmiştir.
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Tablo 1. Çizgili Şalvar Kumaşları
Çözgü Renk Raporu
8 bordo, 10 lacivert, 2 sarı, 2 taba, 2 sarı,
10 lacivert, 8 bordo, 2 beyaz, 2 lacivert, 8
beyaz, 2 lacivert, 6 taba, 2 lacivert, 2
bordo, 2 lacivert, 6 taba, 2 lacivert, 8
beyaz=84 tel
Atkı Renk Raporu
Lacivert
Çözgü Tel Sayısı: 1428

Gramaj: 170 g/m2
Çözgü: 15 çözgü/cm
Atkı: 12 atkı/cm
İplik No:36/2 Nm Relax
Mamul eni:90 cm

Tarakta: 11atkı/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni 102cm
Gramaj: 150 g/m tül

Çözgü Renk Raporu
2 lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert, 5 beyaz, 14
lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert, 4 bordo, 2
lacivert, 2 beyaz, 14 lacivert, 5 beyaz, 2
lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert, 10 kahve=72
tel
Atkı Renk Raporu
Düz lacivert
Çözgü Tel Sayısı: 1430

Gramaj: 170 g/m2
Çözgü: 15 çözgü/cm
Atkı: 13atkı/cm
İplik No: 36/2 Nm
Mamul en: 90 cm

Tarakta: 12atkı/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni: 102cm
Gramaj: 150 g/m tül

Çözgü Renk Raporu
14 lacivert, 3 sarı, 2 lacivert, 2 koyu bej,
2 lacivert, 3 sarı, 14 lacivert, 2 koyu bej,
1 lacivert, 5 koyu bej, 4 taba, 5 koyu bej,
1 lacivert, 2 beyaz, 13 lacivert, 3 sarı, 2
lacivert, 2 koyu bej, 2 lacivert, 3 sarı, 14
lacivert, 4 sarı, 2 lacivert, 4 beyaz, 1
bordo, 5 lacivert, 1 bordo, 4 beyaz, 2
lacivert, 4 sarı =126
Atkı Renk Raporu
lacivert
Çözgü Tel Sayısı: 1426

Gramaj: 180 g/m2
Çözgü:16 çözgü/cm
Atkı:13atkı/cm
İplik No: 36/2 Nm
Mamul en:90 cm

Tarakta: 12atkı/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni: 102cm
Gramaj: 160 g/m tül

Çözgü Renk Raporu
10 lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert, 6 haki, 2
lacivert, 2 beyaz, 2 lacivert, 6 haki, 2
lacivert, 2 beyaz, 10 lacivert, 6 kırmızı, 2
beyaz, 2 lacivert, 4 beyaz, 4 lacivert, 4
beyaz, 2 lacivert, 2 beyaz, 6 kırmızı =78
tel
Atkı Renk Raporu
lacivert
Çözgü Tel Sayısı: 1326

Gramaj: 200g/m2
Çözgü:14.7 tel/cm
Atkı:11tel/cm

Tarakta: 10 atkı/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni: 95cm
Gramaj: 185 g/m tül

Çözgü Renk Raporu
8 bordo, 4 lacivert, 2 ekru
2 bordo, 2 ekru, 4 lacivert
Atkı Renk Raporu
lacivert
Çözgü Tel Sayısı: 1284

Gramaj: 220 g/m2
Çözgü:14 çözgü/cm
Atkı:13 atkı/cm
İplik No: 8/1 Ne
Mamul en: 44 cm

İplik No:28/2 Nm high
bulk
Mamul en: 90 cm

Tarakta: 12 atkı/cm
Tarak No: 65/2
Tarak Eni: 99cm
Gramaj: 200 g/m tül

Bolu’nun bazı ilçe ve köylerinde çizgili dokumalar dış giyimde, kareli dokumalar ise iç giyimde
kullanılmaktadır. Şekil 2’ de yer alan buluz, atkı ve çözgü ipliği pamuk iç göynek dokuma kumaş olup, bez
ayağı örgüsünde dört çerçevede el dokuma tezgahında dokunmuştur (Şekil 2).
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Şekil 2. İç göynek
Tablo 2. İç Giyimde Kullanılan Geleneksel Dokumalar

1

2

3

Atkı ve Çözgü Renk Raporu
20 beyaz, 4 bordo, 20 beyaz, 20
bordo, 4 beyaz, 20 bordo
88 tel 6 rapor 528 tel+44
Çözgü Tel Sayısı: 572

Gramaj: 200g/m2
Çözgü:17 çözgü/cm
Atkı:18 atkı/cm

Çözgü Renk Raporu
12 bordo,8 beyaz,2 bordo,8
beyaz=30 tel
Atkı Renk Raporu
10 bordo, 6 beyaz, 2 bordo, 6
beyaz=24 tel
Çözgü Tel Sayısı: 666

Gramaj: 240 g/m2
Çözgü:18 çözgü/cm
Atkı:13 atkı/cm

Çözgü Renk Raporu
12 beyaz,2 bordo, 11 beyaz, 12
bordo, 2 beyaz, 12 bordo
Atkı Renk Raporu
14beyaz, 2 bordo, 16 beyaz, 14
bordo, 2 beyaz, 16 bordo
Çözgü Tel Sayısı: 1554

Gramaj: 200 g/m2
Çözgü:17 çözgü/cm
Atkı:20 atkı/cm

Tarakta: 17 atkı/cm
Tarak No: 40/4
Tarak Eni: 36cm
Gramaj: 180 g/m tül

Beyaz iplik No: 10/1
Ne
Bordo İplik No:
10/1 Ne
Mamul en:33 cm
Tarakta: 12,5 atkı/cm
Tarak No: 45/4
Tarak Eni: 37cm
Gramaj: 220 g/m tül

Beyaz iplik No: 8/1
Nm
Bordo İplik No:
8/1 Nm
Mamul en:33 cm
Tarakta: 18 atkı/cm
Tarak No: 70/2
Tarak Eni: 111cm
Gramaj: 180 g/m tül

Beyaz iplik No: 12/1
Ne
Bordo İplik No:
12/1 Ne
Mamul en:100 cm

Tablo 2’de iç giyimde kullanılan Bolu ve çevresine ait geleneksel el dokumalarını göstermektedir. Bu
dokuma kumaşlar kırmızı ve beyaz renkte %100 pamuk ipliğinden bez ayağı ile üretilmiştir. Tabloda
gösterilen 1. ve 2. örnekler evlerde bulunan el dokuma tezgahında dar ende dokunmuştur. 3. örnek ise
mekanik tezgahlarda orijinal kumaşlara sadık kalınarak oluşturulmuştur.
Bölgede yapılan araştırmalarda ikiden fazla renkli ipliklerin oluşturduğu el dokumalar da yer almaktadır.
Tablo 3’ de gösterilen 1. örnek el dokuma tezgahında dar, 2. örnek ise mekanik tezgahlarda orijinale sadık
kalınarak kırmızı, lacivert ve beyaz pamuk ipliğinden bezayağı örgüsü ile dokunmuştur.
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Tablo 3. Dokusunda İkiden Fazla Renkli İpliklerle Oluşturulan Dokumalar

1

Çözgü Renk Raporu
22 lacivert,3 beyaz,11 bordo,2
beyaz,11 bordo3 beyaz=52 tel
Atkı Renk Raporu
20 lacivert,2 beyaz,10 bordo,2
beyaz,10 bordo,2 beyaz = 46 tel
Çözgü Tel Sayısı: 1554 tel

2

Atkı ve Çözgü Renk Raporu
22 lacivert,3 beyaz,12 bordo,2
beyaz,12 bordo,3 beyaz=54 tel
Çözgü Tel Sayısı: 1554

Gramaj: 220 g/m2
Çözgü:16 çözgü/cm
Atkı:15 atkı/cm

Tarakta: 14 atkı/cm
Tarak No: 36/4
Tarak Eni: 43cm
Gramaj: 200 g/m tül

Lacivert İplik No:24/1 Ne
Beyaz İplik No:26/1 Ne
Bordo İplik No:19/1 Ne
Mamul en:39 cm
Gramaj: 200 g/m2
Çözgü:18 çözgü/cm
Atkı: 14 atkı/cm

Tarakta: 14 atkı/cm
Tarak No: 80/2
Tarak Eni: 110cm
Gramaj: 180 g/m tül

Lacivert İplik No:24/1 Ne
Beyaz İplik No:26/1 Ne
Bordo İplik No:19/1 Ne
Mamul en: 90 cm

Yörede iç giyimde kullanılan çok renkli pamuk ipliği ile dokunmuş geleneksel el dokuma ürünlere de
rastlanmıştır. Bu kumaşlar bez ayağı dokusunda, dört çerçevede sıra tahar ile dokunmuştur (Tablo 4).
Tablo 4. Çok Renkli Geleneksel Dokumalar
Çözgü Renk Raporu
6 bordo,4 lacivert,6 bordo,2
beyaz,4 lacivert,2 beyaz,8
lacivert,2 sarı,4 lacivert,2 sarı,8
lacivert,2 beyaz,4 lacivert,2
beyaz= 56 tel 1 rapor 10 rapor
560 tel +16 tel
Atkı Renk Raporu
10 bordo,4 lacivert,10 bordo,2
beyaz,4 lacivert,2 beyaz,10
lacivert,2 sarı,4 lacivert,2
sarı,10 lacivert,2 beyaz4,
lacivert 2 beyaz=68 tel

Gramaj: 195 g/m2
Çözgü:18 çözgü/cm
Atkı:16 atkı/cm

Tarakta: 14,5 atkı/cm
Tarak No: 40/4
Tarak Eni: 36cm
Gramaj: 180 g/m tül

Bordo İplik No: 10/1 Ne
Lacivert İplik No: 10/1 Ne
Beyaz İplik No: 10/1 Ne
Sarı İplik No: 10/1 Ne
Mamul en:36 cm

Çözgü Tel Sayısı: 576
Çözgü Renk Raporu
4 lacivert, 4 bordo, 4 lacivert, 4
beyaz,4 lacivert,4 bordo = 24
tel 1 rapor 25 rapor 600 tel
Atkı Renk Raporu
12 lacivert,2 sarı,4 lacivert,4
sarı,4 lacivert,2 sarı,12
lacivert,4 beyaz,4 lacivert,2
beyaz,2 lacivert,12 bordo,2
lacivert,2 beyaz,4 lacivert,4
beyaz=76 tel
Çözgü Tel Sayısı: 576

Gramaj: 230 g/m2
Çözgü:18çözgü/cm
Atkı:19,5 atkı/cm

Tarakta: 18 atkı/cm
Tarak No: 40/4
Tarak Eni: 37,5cm
Gramaj: 210 g/m tül

Lacivert İplik No: 19/1 Ne
Bordo İplik No: 26/1 Ne
Beyaz İplik No: 26/1 Ne
Sarı İplik No: 26/1 Nm
Mamul en:34 cm

*Bütün kumaşlar bez ayağı örgülüdür. Dört çerçevede sıra tahar yapılmıştır

Yöreden elde edilen ve geçmişte dış giyimde kullanıldığı belirtilen kumaşların çözgüsü pamuk, atkıları ise
beyaz pamuk olup, atkıdaki kırmızı renkli iplik ise ipektir. Geleneksel olarak el dokuma tezgahında üretilen
bu kumaş çözgü ripsi (2/1) dokusu ile üretilmiştir (Tablo 5).
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Tablo 5. İpek-Pamuk Karışımı Geleneksel Kumaş
Çözgü Renk Raporu
Düz beyaz
Atkı Renk Raporu
16 beyaz, 86 bordo=102 tel
Çözgü Tel Sayısı: 1120
Malzeme:
Çözgü: pamuk
Atkı:Pamuk-İpek
Örgü: Rç 2/1 Rips

Gramaj: 135 g/m2
Çözgü:31çözgü/cm
Atkı:85 atkı/cm

Tarakta: 76 atkı/cm
Tarak No: 70/4
Tarak Eni: 40 cm
Gramaj: 50 g/m tül

Bordo İplik No:
70 denye
Beyaz İplik No:
35/1 Ne
Mamul en:36 cm

3. BOLU GELENEKSEL KUMAŞ İPLİKLERİNİN RENK ÖLÇÜMLERİ
Geleneksel kumaşlardan sökülen ipliklerin renk özellikleri, Datacolor Spectra Flash 600 plus reflektans
spektrofotometresi ile Datamaster bilgisayar programı kullanılarak CIELab incelenmiştir (Tablo 6). Renk
ölçümleri 10° gözlemci ile D65 ışık kaynağı kullanılarak yapılmıştır. CIELab sistemine göre renk
değerlerinin hesaplanmasında Formül 1 kullanılmıştır [8].
ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

(1)

Yukarıdaki formüldeki L*; açıklık-koyuluk, a*; kırmızılık-yeşillik, b*;sarılık-mavilik değerleridir. L*
değerinin (-) olması, örneğin standarda göre daha koyu olduğunu, (+) olması ise daha açık olduğunu
göstermektedir. a* değerinin (–) olması rengin yeşile, (+) olması kırmızıya kaydığını gösterir. b* değeri
(-) ise mavi nüans, (+) ise sarı nüans fazladır. E* < 1 ise, iki renk arasındaki (standart ile örnek) fark çok az,
E* > 1 ise çok fazladır. C* ‘nin (+) olması yüksek kromayı yani doygunluğu ifade eder. H* açısal
farktır. Boyanmış örneklerin K/S değerleri Kubelka-Munk eşitliği (Formül 2) kullanılarak bulunmuştur.
K/S = (1-R)2/2R

(2)

Burada R; maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda lifin reflektans değeri, K; absorbsiyon katsayısı, S;
saçılma katsayısını göstermektedir [8].
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Tablo 5. Dokuma İpliklerinin %Reflektans ve K/S Değerleri
Dalgaboyu
nm
R
K/S
R
K/S
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

75

23,11
25,60
28,33
31,91
34,94
37,37
39,25
41,02
41067
44,35
45,88
47,12
48,42
49,41
50,30
50,94
51,48
51,79
52,12
52,66
53,20
53,66
53,85
54,05
54,26
54,58
54,64
54,31
53,96
53,92
54,65
55,84
58,47
61,52
65,94

1,28
1,08
0,91
0,73
0,61
0,52
0,47
0,42
0,39
0,35
0,32
0,30
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,19
0,17
0,15
0,12
0,09

4,19
4,24
4,25
4,28
4,21
4,16
4,21
4,28
4,38
4,66
5,15
5,81
7,00
8,42
10,48
13,10
16,23
19,68
23,35
27,15
31,32
35,33
38,91
41,84
43,92
45,32
46,35
46,54
46,48
46,67
47,67
49,19
52,33
56,07
61,42

Ekru
%R

%R

65
55
45
35
400

500

600

Dalga Boyu, nm

700

R

10,96
10,81
10,79
10,69
10,90
11,03
10,90
10,69
10,45
9,75
8,74
7,63
6,18
4,98
3,82
2,88
2,16
1,64
1,26
0,98
0,75
0,59
0,48
0,40
0,36
0,33
0,31
0,31
0,31
0,30
0,29
0,26
0,22
0,17
0,12

K/S
5,40
5,78
6,26
6,65
6,51
6,04
5,70
5,49
5,27
5,02
4,68
4,28
3,90
3,61
3,35
3,20
3,15
3,17
3,32
3,54
3,77
4,00
4,42
5,60
5,35
13,68
20,49
27,61
33,57
37,60
40,72
43,82
47,95
52,47
58,66

70
60
50
40
30
20
10
0

R

8,28
7,68
7,02
6,56
6,72
7,30
7,80
8,13
8,51
8,99
9,72
10,70
11,84
12,86
13,92
14,62
14,91
14,80
14,10
13,13
12,28
11,53
10,33
7,95
5,03
2,72
1,54
0,95
0,66
052
0,43
0,36
0,28
0,22
0,15

K/S
3,85
4,06
4,59
5,73
7,18
8,72
9,56
9,29
8,73
8,01
7,31
6,65
6,10
5,72
5,29
4,85
4,41
4,00
3,68
3,45
3,28
3,15
3,00
2,85
2,76
2,72
2,71
2,65
2,58
2,59
2,68
2,85
3,24
4,17
6,23

12,00
11,33
9,92
7,75
6,00
4,78
4,29
4,43
4,77
5,28
5,88
6,55
7,23
7,77
8,47
9,34
10,36
11,51
12,60
13,53
14,28
14,89
15,71
16,53
17,14
17,38
17,48
17,88
18,36
18,30
17,68
16,53
14,46
11,02
7,06

Sarı

400

500

600

700

Dalga Boyu, nm
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6
4
2
0

400

500

600

700

400

500

600

700

Dalga Boyu, nm

Dalga Boyu, nm

20

Renk Kuvveti
K/S
16

Lacivert

640 nm
Kırmızı

520 nm
Sarı

12

410 nm

8

4

Ekru

360 nm
0
Şekil 3. Örneklerin %Reflektans ve Maksimum Absorbsiyon Yaptıkları Dalga Boyundaki K/S Değerleri

Şekil 3’te dokuma kumaş ipliklerinin %Reflektans ve ve maksimum absorbsiyon yaptıkları dalga boyundaki
K/S değerleri, Şekil 4’te ise spektral renk değerleri yer almaktadır.
Şekil 4. Spektral Renk Değerleri
L*
a*
Beyaz
77,44
-0,95
Kırmızı
30,37
34,5
Lacivert
23,2
1,66
Sarı
59,51
18,42

b*
8,53
6,99
-17,79
54,75

C*
8,59
35,2
17,87
57,77

H*
96,34
11,46
275,33
71,4

X
49,2
9,77
3,77
30,85

Y
52,26
6,39
3,86
27,59

Z
47,64
5,21
8,35
5,76

x
0,33
0,46
0,24
0,48

y
0,35
0,3
0,24
0,43

4. SONUÇLAR
Bolu yöresine ait dokumalarda genellikle lacivert, bordo ve sarı renklerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen el dokuma kumaşların büyük çoğunluğunun bez ayağı dokusunda ve sıra
tahar yaparak 4 çerçevede dokunduğu belirlenmiştir.
Günümüzde geleneksel dış giyimde kullanılan don kumaşların büyük çoğunluğu mekanik tezgahlarda
dokunmaktadır.
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Geleneksel dokumaların desen ve renk özelliklerini bozmadan, kullanım yaygınlığını arttırmak amacıyla
mekanik tezgahlarda geniş ende dokumalar yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen
örneklerde çözgü ve atkı oranlarında değişimler tespit edilmiştir. Bunun nedeninin ipliğin farklı kalınlıklarda
kullanıldığı ya da dokumacının deneyimsizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu değişimler ürün
gramajlarının da farklı olmasına neden olmaktadır. Örneklerde de olduğu gibi, yakın numaralardaki ipliklerle
dokunan kumaşlar 180-210 g/m2 gramajlarda olduğu görülmüştür.
Orijinal el dokuma kumaşların iplikleri doğal boyalarla boyanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen
örneklerin birçoğu da orijinal örneklerdir. Bu örneklerin standart renkleri olan lacivert, sarı, kırmızı renkler
doğal boyalıdır. Orijinal numunelerden sökülerek elde edilen ipliklerin renkleri spektrofotometrede ölçülerek
her renge ait parmak izi olarak ifade edilen reflektans grafikleri ve boyanın renk kuvvetleri olan K/S
değerleri belirlenmiştir. Orijinal ipliklerin renklerini ölçmenin amacı, daha sonra devam edecek olan
araştırmalara temel olabileceğindendir. Çünkü bu renk ölçüm sonuçları, çeşitli boya bitkileri ile boyanmış
pamuk ipliklerinin renk ölçümleri ile karşılaştırılarak orijinal renklerin elde edilmesi için araştırmalara
devam edilebilecektir.
Bu dokumaların el dokuma tezgâhlarında dokunması, yöre halkının buna teşvik edilmesi kültürümüzün
korunması ve bu dokumaların yaşatılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca yöre halkına istihdam olanağı
sağlaması açısından da yararlı olacaktır.
Dokumalardaki renklerin aslına uygun doğal boya ile boyanması için bilimsel çalışmalar teşvik edilmelidir.
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KARACAKILAVUZ DOKUMALARIYLA GÜNCEL
TEKSTİL VE MODA
Dilber Yıldız 1, Esin Sarıoğlu2
Namık Kemal Üniversitesi,Teknik Bilimler MYO,Giyim Üretim Teknolojisi ,Tekirdağ,TURKEY

1
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Özet
Tarih henüz dokuma sanatının, ilk defa nasıl ve ne zaman ve nerede başladığı konusunda kesin bir hükme
varamamıştır. Dokumacılıkta düne kadar en eski medeniyet olarak Mısır’ı tanıyoruz. Oradan
Mezopotamya’ya ve Orta Asya’ya gelişimini sürdürmüştür. Tekstil süsleme sanatlarının temelini
meydana getiren dokumacılık, asırlar boyu Türklerin sanat duygularını aktarmada, her şeyden önden
gelen önemli bir adım olmuştur. Kelime ve cümlelerini, motif ve renklerini oluşturduğu bir dil gibi
sessizce konuşulmuş ve anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki; el dokumacılığının Türk dokuma sanatları
içerisinde üzerinde fazlaca durması gerektiren çok önemli bir yeri vardır. Son derece, geniş alanları
kapsaması nedeniyle özelliklerinin tespiti sınıflandırılmalı değerlendirilmesi gerekir.
El tezgahlarında dokunan ‘Karacakılavuz Dokumaları’ incelendiği, dokunmasında kullanılan doğal elyaf
pamuk, hayvansal elyaflar, yün ,tiftik liflerinin tanımı, tarihçesi, üretimi, liflerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri incelenmiştir.
Tekirdağ’ın Tarihçesi, Tekirdağ’ın coğrafi özellikleri, Tekirdağ’ın sosyal- kültürel, ekonomik özellikleri,
Karacakılavuz hakkında genel bilgiler,coğrafi konumu, Karacakılavuz’ un tarihçesi anlatılmıştır.
Karacakılavuz dimi dokumalarının tanımı, özelliklerini, yapım tekniklerini,çeşitli kompozisyon özellikleri,
kullanılan malzemeler ve araçlar, ipler, renklerin elde ediliş şekilleri,düzen tezgahı ve parçaları terbiye
işlemini incelenmiştir. Karacakılavuz dokumaları motifleri tanıtılması için yapılan geleneksel motiflerle
ilgili desen çalışması (koçboynuzu, elibelinde, bereket,(köpek ayağı), bukağı motifi, döşeme suyu, yıldız,
tavus kuşu, su yolu, pıtrak(ayva göbeği) , muska ve nazarlık motifi, çengel motifi, akrep motifi,üçgüller
motifi, kurtağzı, kurt izi , canavar ayağı motifi,gül motifi, meşe dalı motifi, Karacakılavuz da dokunan
ürünlerden örneklerle (seccade örnekleri, duvar süsü örnekleri, dekoratif ürünler, salon takımları,fular
örnekleri, yelek örnekleri, heybe örnekleri, sofra takımları örneği , Karacakılavuz da dokuma ustaları
konulmuştur.
Günümüz tekstillerinde, Karacakılavuz dokumalarının kullanılması, yapılan çalışmalarla açıklanmış,
sanatsal çalışmalara yer verilmiştir.Yörede dokunan dokumalar ile yapılan özgün çalışmalar,geleneksel
ve yöresel motiflerin özel hazırlanmış pamuk, çözgü ve atkılarla bez ayağı dokunarak, el tezgahında cicim
tekniği ile motifler dokunmuştur. Farklı alanlarda giysiye uyarlanmak için yapılmış özgün çalışmalardır.
Tarihi geçmişi olan dokumalar ve motifleri sanatsal çalışmalarda, moda ve tekstil sektöründe, farklı stil
ve tasarımlarla yorumlanarak, belirli dönemler içinde koleksiyonlar halinde görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:.Dokuma, Motif, Sanat, Tekstil, Moda Tasarımı

1.KARACAKILAVUZ YÖRESİ
Karacakılavuz, Marmara Bölgesi’nde yer alan Tekirdağ iline bağlı bir mahalledir. Tekirdağ’ın merkezine 32
km uzaklıktadır.1884-1885 yıllarında Bulgaristan’ın Sevlievo kentine bağlı Kruşva (Krushevo) ve Sennik
(Çadırlı) köylerinde yaşayan Türklerin bir kısmının, Tekirdağ’ın Karacakılavuz beldesine geldikleri ve
Öğr.Gör.Dilber YILDIZ Tel:0543 529 45 82
E-Mail:dyildiz@nku.edu.tr
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burayı mesken tuttukları kaynaklarda geçmektedir. Yöre 1971 yılına kadar muhtarlıkla yönetilmiş, 6
Haziran 1971 tarihinde belediye teşkilatının kurulmasıyla, belde haline gelmiştir. 2014 yılında Tekirdağ’ın
Büyükşehir olması nedeniyle ile mahalle olmuştur. Karacakılavuz beldesinin geçim kaynağı, hayvancılık,
tarım ve ufak sanayidir.[8]
Bunların yanı sıra, halkın özellikle de kadınları boş zamanlarını değerlendirmek hem de aile bütçesine katkı
sağlamak amacıyla, yer döşemesi için hasır ,kilim, cacala, namazlık, eşya taşımak amacı ile heybe, çanta
dokudukları bilinmektedir. Karacakılavuz beldesi insanlarının, dokumalarında, Rumeli’ye geçen cemaatlerin
kullandıkları motifleri örnek alarak dokumalarına işledikleri görülmektedir.
Yörede dokumacılığın devem ettirilmesi amacıyla, ilk dokumacılık kursu1940 yılında devlet tarafından
açılmştır. Daha sonra 2004 yılında biri Tekirdağ il Kültür Müdürlüğü’nde bir diğeri de Karacakılavuz
beldesinde, Belediye Başkanlığı bünyesinde olmak üzere, iki ayrı dokuma atölyesi açılmıştır. Ancak
Tekirdağ’da yer alan atölye, 2011 yılında kapanırken, Karacakılavuz’daki de kapatılmıştır. [5]

2 . KARACAKILAVUZ DOKUMALARI
Dokuma yapılırken, atkı ipliğinin sarıldığı ve atkı iplerinin, çözgü ipleri arasından geçirilmesini
kolaylaştıran,iki ucu sivriltilmiş, çoğunlukla ahşap malzemeden yapılan alete mekik ve bu aletle dokunan
dokumalara da mekikli dokumalar denir.[7]
Mekikli dokuma tekniğiyle yapılan dokumaların bir grubunu da dimi dokumalar oluşturmaktadır. Dimi
dokumalar, dört pedallı yatay tezgahlarda, atkı ve çözgü iplerinin kullanılmasıyla yapılan ve mekiğe sarılı
atkıların, çözgüler arasından atlamalı bir şekilde geçirilmesiyle, elde edilen verev görünümlü yüzeye sahip
dokumalardır. Cicim ise dokumalardaki atkı ve çözgü sisteminden ayrıca renkli desen ipliklerinin
kullanıldığı bir dokuma türüdür.[2]

Şekil 1: Dokuma Tezgahı

2.1.Yapım Teknikleri
Dimi dokumalar,bez ayağı dokumalar gibi çözgü ve atkı ipliklerinden meydana gelmektedir. Aralarındaki
fark, bez ayağı dokumanın düz, dimi dokumanın ise verev görünümlü zemine sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Dimi dokumalar, motifli ya da motifsiz olarak, dokunmaları nedeniyle iki farklı teknik
kullanılarak yapılmaktadır.
Motifsiz Dimiler : Yalnızca atkı ve çözgü iplerinin birbirlerine, verev bir görünüm oluşturacak şekilde
sarılmasıyla meydana getirilen dimi tekniğidir. Motife yer verilmeyen bu dokumalarda, deniz kabuğu, ayna
yada para kullanarak hareketlilik sağlanmaktadır
Motifli Dimiler :. Dimi ve cicim tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla yapılmaktadır. Dimi tekniğiyle
meydana getirilen dokuma zemini, üçüncü bir ip kullanılarak yapılan cicim teknikli motiflerle bezenmektedir
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Şekil 2: Motifsiz Dimi Örneği

Şekil 3:Motifli Dimi Örneği

2.2.Kompozisyon Özellikleri
Dimi dokumalar, motiflerin zemine farklı düzenlerde işlenmelerinden dolayı çeşitli kompozisyon düzenleri
göstermektedirler. Dimileri kompozisyonlarına göre şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Yatay Yönde Kompozisyona Sahip Dimiler

Dikey Kompozisyona Sahip Dimiler

Dokuma zeminine motifler yatay bir şekilde
yerleştirilmektedir ve bu motifler atkı sıralarıyla
birbirinden ayrılarak sınırlandırılmaktadır.

Desen iplerinin çözgü iplerine dikey bir şekilde
sarılmasıyla oluşturulan motifler birbirleriyle
bağlantılı olarak yüzeyi meydana getirmektedir.

Şekil:4Yatay Kompozisyonlu Dimi Örneği

Şekil 5:.Dikey Kompozisyona Sahip Dimiler
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Serpme Pozisyona Sahip Dimiler

Mihraplı Kompozisyona Sahip Dimiler

Motiflerin,dokumaların
yüzeyini
tamamen
doldurmadan serpme hissi uyandıracak şekilde
işlendiği görülmektedir.

Seccade olarak kullanılmak üzere dokunan
türlerde karşımıza çıkan kompozisyondur.
İncelenen örneklerin tek mihraplı olarak
tasarlandığı görülmektedir.

Şekil 6: Serpme Motifli Dimi Örneği

Şekil 7:.Mihraplı Dimi Örneği

Merkezi Kompozisyona Sahip Dimiler
Bu kompozisyon düzeni, motifin dokumanın merkezine işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır..

Şekil 8:.Merkezi Kompozisyona Sahip Dimi Örneği

2.3.Karacakılavuz Dokumalarının Özellikleri
Karacakılavuz el dokumalarında, kirkitli dokuma çeşitlerinden biri olan ‘Cicim’ tekniğini, hem de mekikli
dokuma çeşitlerinden biri olan ‘Dimi’ dokuma tekniği,yapılan dokumaların zemin dokusunda, cicim dokuma
tekniği ise zemin dolu üzerinde,motif ve desenlerin oluşturulmasında kullanılmaktadır.Ayrıca bezayağı(düz
bez dokuma) tekniği ile yörede ‘cecala’denilen çizgili dokumalar ve’çergi’ denilen yün yer yaygıları da
yapılmaktadır.
Dimi dokumalar yüzeyinde bulunan atkı ve çözgü ipliklerinin yoğunluğuna göre atkı dimisi, çözgü dimisi ve
çift yüzlü veya iki taraflı dimi olmak üzere üç şekilde gruplandırılır.Yörede dokumaların en önemli özelliği,
zeminlerin dimi tekniğiyle meydana getirilmesi ve yüzeylerin de cicim tekniği ile meydana getirilen
motiflerle bezenmeleridir. Yapılan dokumaların zemininde kullanılan,yörede şayak örgü olarak
isimlendirilen dimi dokumalar 4 çerçeve ve dört ayaklı ahşap dokuma tezgahlarında dokunmaktadır.
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Şekil 9:Düzen Tezgahı ve Ayakları
Bu tezgahların yapımında, dayanıklı olmalarından dolayı meşe, çam ya da gürgen ağaçları tercih
edilmektedir.Tezgah,düzeneğin sabit durmasını sağlayan denge ayakları, çözgü iplerinin sarıldığı ön ve arka
marmar, çözgü iplerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan gücü, atkı iplerinin sıkıştırılmasını sağlayan
tefe,çözgü iplerinin sıralı bir şekilde kaldırılmasını sağlayan pedallar ve tezgaha gerilmiş olan çözgü iplerini
germek için kullanılan gericek adı verilen parçalardan oluşmaktadır.
Dimi tekniği,dört pedallı tezgahlarla yapılabilen bir tekniktir ve atkı iplerinin çözgü iplerinin arasından
kaydırmalı şekilde geçirilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Bu dokuma türünde, atkı iplerinin çözgü iplerinin arasından geçirilmesi sırasinda pedallar ikişer ikişer
kullanılmaktadır. Önce sağ ayak birinci,sol ayak üçüncü pedala basılarak atkılar,çözgüler arasından
geçirilir,daha sonra sağ ayak ikinci sol ayakta dördüncü pedala basılarak atkı ipleri geri döndürülmektedir.
Böylece dokuma yüzeyinde diyagonel bir görünüm elde edilmektedir

2.4. Dört Gücülü Dimide Dokuma Sıra Tahar
Atkı ve çözgü iplerinin, iplikleri eşit aralıklarla kesiştikleri bez dokuma veya atkı yüzlü dokumada atkı
iplikleri arasına renkli desen iplikleri sıkıştırılarak, dokuma yüzeyinde kabartma desenler oluşturma
tekniğidir. Yörede yapılan dokumalarda ise bu işlem çözgü ipliklerinin üzerine dimi dokuma yapılırken,
uygulanacak motifin durumuna göre renkli desen iplikleri,dokumanın arkasından önüne geçirilir ve belirli
atlamalar yapılarak tekrar arkada serbest bırakılır. Dokumanın tüm eni boyunca değişik renk ve biçimdeki
motifler içinde atlamalar yapılıp, iplikler arkaya verildikten sonra çatkı iplikleri geçirilerek sıkıştırılır.
Motifler tamamlanıncaya kadar her sırada aynı işlem yapılarak dokuma bitirilir.

Şekil 10:Atkı İpliklerinin Sıkıştırılması

2.5. Kullanılan Malzemeler ve Araçlar
Karacakılavuz dokumalarının atkı iplerinde, hayvansal kökenli dokuma malzemelerinden biri olan ve koyun
yünlerinden elde edilen yün ip, çözgü iplerinde ise bitkisel kökenli dokuma malzemelerinden olan iplerin
kullanıldığı görülmektedir.Boya cisimleri renklendirmek için yapılan sırdır.[7]
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Yöre dokumalarının geçmişte, tamamen koyunlardan kırkılan yünlerden elde edilen iplerle yapıldığını,
kırkılan yünlerin dere kenarlarında yıkadıklarını, yıkanan yünleri güneşe sererek kuruttuklarını, kuruyan
ipleri yün tarağı ile tarayarak düzleştirdiklerini, bunları kirmanlarla ip haline getirdiklerini ve ipler çıkrık
yardımıyla yumağa dönüştürülür. Dokuma yapımında kullanılan iplerin boyanmasında, genellikle doğal
boyalardan yararlanılmaktadır.Doğal boyalar çeşitli bitkilerin çiçek, yaprak, kök, kabuk, gibi kısımlarından
elde edilmekte ve bunlar yaş ya da kuru olarak kullanılmaktadır.[6]

Yöre sakinlerinden Birsen Hanım,geçmişte dokuma yapımında kullandıkları ipleri, kullanılacak
renge göre boyadıklarını ve kırmızıyı ayva yaprağından ve meniskus yaprağı, yeşili ceviz kabuğu
ve yaprağından, maviyi çivit otundan, sarıyı muşmula, papatya çiçeğinden ve döngel yaprağından,
majdıran karasını majdıran ağacının kabuğundan moru kahverengi ceviz kabuğundan, krem rengini
ıhlamurdan, yeşili Allah ağacı yaprağından, hardal sarısını soğan kabuğundan, laciverti çivit
otundan elde ettiklerini söylemiştir.

Şekil 11:İpliklerin Boyanması

3.
KARACAKILAVUZ
DOKUMALARININ
MOTİFLERİNİN
TANITILMASI İÇİN YAPILAN GELENEKSEL MOTİFLERLE İLGİLİ
DESENÇALIŞMALARI
Koçboynuzu Motifi

Bereket, kahramanlık, güç,erkeklik sembolüdür.

Döşeme Suyu Motifi

Yeniden doğuşun saflık ve erdemin sembolüdür.

Elibelinde Motifi

Dişiliğin, uğur,bereket kısmetin simgesidir

Yıldız Motifi

Üretkenliğin mutluluğun bereketin sembolüdür
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Tavus Kuşu Motifi

Su Yolu Motifi

Nazara karşı koruyuculuğun sembolüdür.

Arınma ve yeniden doğumun sembolüdür.

Pıtrak (Ayva Göbeği) Motifi

Muska ve Nazarlık Motifi

Nazardan korunmanın sembolüdür.

Çengel Motifi

Kem gözün sembolüdür.

Göze gözle karşı koymanın sembolüdür.

Akrep Motifi

Korunma amaçlı motiflerden biridir.[4]

4.YÖRESEL GELENEKSEL DOKUMALARLA ÇAĞDAŞ YOLCULUK

Göynek1923’te Selanik’ten göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş oyalarla ve yöreye ait çemberlerle
günümüz modasına uyarlanmıştır.
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Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Sennik’ten 1877-78’de göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş oyalarla
güünümüz modasına uyarlanmıştır..

Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Sennik’ten 1877-78 göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş çeberlele
günümüz modasına uyarlanmıştır.

Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Sennik’ten 1877-78 göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş oyalarla
günümüz modasına uyarlanmıştır.
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Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Kruşva’dan 1877-78 göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş, çemberlerle
ve iğne oyaları, kullanılmış, döşeme suyu motifi ile işlenmiş, günümüz modasına uyarlanmıştır.

Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Sennik’ten 1877-78 göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş pamuk
ipliğinden örülmüş örgülerle ve iğne oyalarıyla günümüz modasına uyarlanmıştır.

Karacakılavuz yöresinde Bulgaristan Kruşva’dan 1877-78 göç ederken getirilmiş.El tezgahında dokunmuş çemberlerle
günümüz modasına uyarlanmıştır.

5.YÖREDE DOKUNAN DOKUMALAR İLE YAPILAN ÖZGÜN
ÇALIŞMALARLA YOLCULUK
Geleneksel ve yöresel motiflerin özel hazırlanmış pamuk, çözgü ve atkılarla bez ayağı dokunarak, el
tezgahında cicim tekniği ile motifler dokunmuştur. Farklı alanlarda giysiye uyarlanmak için yapılmış özgün
çalışmalardır.
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Düzenlemesini yapılan dimi örgüsüyle, el tezgahında yün iplikten dokunmuş ve cicim tekniği ile motifleri
işlenmiş, yelek dikilmiştir.

6. SONUÇ
Dokuma sanatı, Türk sanatları içinde önemli bir yere sahiptir. Zengin motif özellikleri, dokuma
teknikleri, renk ve kompozisyon özellikleriyle günümüze kadar gelen sanatlarımızdan biri olmuştur.
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Tekstil tarihinde önemini koruyan, el dokumacılığı Türklerin eski yurtlarında en önde gelen
sanatlardan biridir,dokunduğu dönemin motif ve komposizyon özelliklerini yansıtan sanat değeri
yüksek tekstillerdir.[1]
Yörede yapılan dokumalar halkın kültürel yapısının günümüze yansıması olup anlatamadığı
söyleyemediği duygu ve düşüncelerinin, istek ve beklentilerinin yansımasıdır
Bu çalışmalarla üretimi azalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöresel ve geleneksel dokumaları günümüz
tekstil ve modasına uyarlayarak ilimize yeni bir üretim kolu açıp, dokumacılığın tekrar
canlandırılmasını, gerek aile içi gerekse de atölyeler kurularak, yöremizde bu sanat ve zanaatı
canlandırarak, milli değerleri güncel yaşam içinde tekrardan canlandırmak, iş kolu yaratmak
amacıyla bu çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca üniversite bünyesinde bir atölye kurularak öğrencileri bu konuda teşvik edici çalışmalar
yaptırıp, Karacakılavuz El Dokumaları Sanat festivali düzenlenerek, ulusal platformlara
taşınmalıdır.
Türkiye’nin her yerinde tanıtılması sağlanarak, ilimizin kültürel ve sanatsal değerlerine sahip
çıkılması, geçmiş ile günümüz arasında kültürel köprünün kurulması, geleceğe taşınabilmesi için
gelenekse el sanatlarımızın ve bunlarda kullanılan motiflerin kaybolmasının önlemek, tanıtmak için
belgeleme işlemlerinin, dokumalarımızda yapılması gerekmektedir
Bu çalışmalarla üretimi azalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöresel ve geleneksel dokumaları günümüz tekstil
ve modasına uyarlayarak, yörenin kültürel zenginliği anlatılmıştır

Eskiden günümüze gelen ve günümüzde yapılmakta olan bu sanat dalımız ile ilgili eserlere sahip
çıkmak, onları belgelemek ve mümkün olduğu kadar önemini kavramak mili ve manevi
kültürümüze sahip çıkmak açısından gereklidir.

7.KAYNAKLAR
[1] Yağan , Ş, Türk El Dokumacılığı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,1978
[2] Acar , B, Kilim Cicim Zili Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları. İstanbul: Eren Yayınları,1982
[3] Tekirdağ Valiliği, İl Kültürce Turizm Müdürlüğü Tekirdağ Kültür Envanteri 2004
[4] ERBEK,Mine, Çatalhöyükten Günümüze Anadolu Motifleri. Ankara: DosimYayınları, 2002
[5] AKPINARLI, Feriha , TOZUN,Hatice,Tekirdağ Karacakılavuz Dokumalarının Teknik Motif Özellikleri,
Gazi Üniversitesi 1.Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri
[6] Öztürk, İ. Bitki Boyaları Üzerine Birkaç Not ve Yenikent Koyudan Boyama Örnekleri. Ankara: Türk
Etnografya Dergisi,1982
[7] AYTAÇ, Çetin, El Dokumacılığı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.1989
[8] Serez ,M ,Tekirdağ Tarihi ve Coğrafi Araştırmaları ,2007

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

833

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

YÖRESEL DOKUMALARIN TEKNOLOJİ KARŞISINDAKİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTUNA BİR KATKI:
KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ERZURUM
EHRAM DOKUMALARINA ALTERNATİF BİR MODEL
ÖNERİSİ
Safiye SARI1
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Erzurum

Özet
Tarihsel anlamda sonsuz kültürel bir zenginliğin dışa vurumu olarak gösterilen Anadolu, birçok medeniyetin
kültürel kazanımlarıyla elde ettiği bilgi birikimini, tarihi ve kültürel değerlerini ve üzerinde bulunduğu tarihi
misyonunun farkındalığıyla, tarihin, kültürün, yaşamın ve umutların binlerce yıllık simgesi olmuştur.
Tarihsel olarak önemli bir bilgi birikimine sahip olan Anadolu medeniyetleri, kültürel aidiyetini ve yaşam
biçimlerini farklı bölgelerde farklı üsluplarla geliştirmiş olsalar da kurmuş oldukları medeniyetlerin kültürel
izlerini görsellerle sembolleştiren ve gelecek kuşaklara taşıyan çeşitli izler bırakmışlardır. Bu bağlamda
dokuma, Anadolu insanının kültürel altyapısındaki medeniyet izlerinin sembolleştiği ilk çalışmalar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Dokumacılığın Anadolu’daki en eski merkezlerinden biri olan Erzurum ve bu yöreye has kültürel bir
zenginlik olan “Ehram”, örf, adet ve geleneklerle beslenerek iklimin de etkisiyle zaman içerisinde bölgesel
bir platforma taşınmıştır. Tamamı koyunyününden yapılan ehram, Erzurumlu bayanların bir zamanlar
giydiği ancak tamamen kaybolmadığı tek parçadan oluşan geleneksel bir dış giyimdir. Tarih boyunca
geleneksel kültürün bir parçası olan Ehram, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, yöresel halkın geliştirdiği
yeni yaşam biçimleriyle yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur.
Erzurum yöresinin gelenek ve göreneğini yansıtan Ehram, gerek işçilik, motif, desen, renk, kullanılan
malzeme ve gerekse sembolik özellikleriyle geleneksel dokuma sanatının korunması, yaşatılması ve
sürdürülebilirliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; yöresel bir el dokuması olan
ehramın teknoloji karşısında sürdürülebilirliği sorunsallığına, Kahramanmaraş örneği üzerinden alternatif
bir model önerisi getirilerek, yöresel dokumacılığın korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlanmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, Erzurum - Ehram, Teknoloji, Sürdürülebilirlik.
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A CONTRIBUTION TO THE SUSTAINABLE DIMENTION OF
THE LOCAL WEAVING AGAINST TECHNOLOG: IN TERMS
OF KAHRAMANMARAS PATTERN, AN ALTERNATIVE
PATTERN SUGGESTION TO THE ERZURUM EHRAM
WEAVING
Abstract
Historically, Anatolia shown as a manifestation of the eternal cultural wealth, has been symbol of life and
hope, history, culture with the awareness of the historical mission by which knowledge gained by many
civilization thousands of years. Anatolian Civilizations having important knowledges, have left various traces
to future the next generation their own cultural traces that they have built civilizations from the past although
they developed in different places in different cultures. Accordingly weaving, we see as the first study that
symbolized traces of civilization in the cultural infrastructure of the Anatolian people.
Erzurum being one of the oldest centers of Anatolia in weaving and also ehram being of the cultural richness
in this region, moved to a regional platform with the effect of climate feding by customs and traditions in
time. Ehram which made from sheep's wool, is a traditional outerwear that worn by Erzurum’s women but
not lost completely consisting of one piece. Throughout the history ehram shown as the mantle part of the
traditional culture, has kept slowly disappearing in terms of the rapid development of technology and with
new forms of life developed by local people.
Ehram which reflecting the traditions and customs of the Erzurum region, both labor motifs patterns colors
and materials used by the symbolic features poses quite a lot of attention from in terms of kept alive of
traditional weaving art, survival, sustainability in the face of technology. In this study; it will be contribute to
protection and the revival of the local weaving whit brought an alternative model proposed from through
example Kahramanmaraş.
Key Words: Weaving, Erzurum - Ehram, Technology, Sustainable

1. GİRİŞ
Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz milli değerlerini
birleştirerek zengin bir kültüre ev sahipliği yapmıştır. Anadolu da kullanılan İplik eğirmek ve dokumacılık
bilinen en eski terimlerdir. Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim
kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır.
Anadolu da yapılana arkeolojik kazılarda elde edilen parçalardan ve bazı tarihsel belgelerden anlaşılan
bilgilere göre; Anadolu da özellikle Kemha, Çatma, Diba, Atlas, Kadife, Seraser, Gezi, Kutnu, Zerbaft,
kumaşlarının kullanıldığı görülmüştür. Şu an Anadolu’nun birçok yerinde özellikle kadınlar tarafından
kullanılan geleneksel giysilerimiz (Şalvar, Şal, Üç etek, Bindallı v.b.) saraylarda kullanılmış, giderek
saraydan dışarı çıkarak halka mal olmuştur.
1962 yılında Anadolu- Çatalhöyük kazılarından elde edilen Neolitik çağa ait (M.Ö. 6. yüzyıl) dokuma
parçaları dokumacılık tarihinin çok eski olduğunu kanıtlamıştır. Orta Asya Türkleri bütün giysi türlerini,
baştan ayağa kadar kendi geleneklerine göre korumuş, Türk zevklerine göre geliştirmişlerdir.
Erzurum’un ilk kuruluş yeri şimdiki şehir merkezinden üç saat uzaklıkta Fırat nehri yakınında ki Karez
Arze köyüdür. Tarih boyunca birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu bölge, milattan önce Hititler,
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Asurîler, İskitler, İraniler, Silufyuslar, Partlar’ın ve son olarak Pontusların egemenliğinde kalmıştır. Roma
imparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Erizin güney batısına yerleşerek şimdiki Erzurum şehrini
kurmuşlardır. (M.S.450)
16 Şubat 1916’da Ruslar tarafından istila edilen Erzurum, Brest-Litovks antlaşmasıyla tekrar geri alınmış
12 Mart 1916 yılında düşman işgalinden kurtulmuştur. Milli mücadele yıllarında tarihi önemi olan birçok
kahramanlıklarla destan yazan Erzurum, 23 Temmuz 1919 da Mustafa kemalin önderliğinde yapılan ve
milli mücadelenin ilk tohumlarının atıldığı Erzurum kongresine de ev sahipliği yapmıştır.

2. Erzurum Ehram Dokumalar Desen ve Renk özellikleri
Ehram (İhram) kelime anlamı olarak Erzurum da yaşlı kadının, köyde ise hemen hemen bütün kadınların
sokak giysisi olarak tanımlanabilir. Ayrıca ehram; tamamı koyunyününden yapılan Erzurum da kadınların
tek parça halinde dışarıda kullandıkları bir sokak giysisidir.

2.1. Ehram yapım aşamaları
Koyunyünü tokaç yardımıyla yıkanır. Tam kurutulmadan yün çubuğu yardımıyla çırpılır, elle didilir. Yün
tarağı yardımıyla tarama işlemi gerçekleştirilir. Tarak dişlerinden geçirilen yünün her iki eldeki tutamlarının
adı “elçim” dir. İki elçim bir sümek olur. Temizlenen yünler sümek haline getirilir. Kalan kısım iplik
yapımında kullanılmayan kısımdır ve adına “çöp” denir. Çöpler yorgan, minder gibi eşyaların yapımında
kullanılır. Temizlenmiş taranmış yün sümekleri teşi yardımıyla iplik haline getirilir. Daha sonra Kelepçe
denilen aletle teşideki iplik nezük kısmına sardırılarak kelep haline getirilir. Sardırma işi elle döndürülerek
gerçekleştirilir. Çıyrık/çıkrık yardımıyla eğrilen yünün masuralara sarılması sağlanmış olur. Yörede “Çiriş”
adı verilen bitki kurutulup, kireç taşı ile karıştırılarak bir tür bulamaç elde edilir. Yün iplikler bu bulamaca
batırıldıktan sonra uzatılır. İplikleri sağlamlaştırır, kopmalarını önler. Ehramı veya ipliklerini ölçmede
kullanılan “helebi” , uzunluk ölçü aletidir. İnsanın orta parmağı ucundan dirseğine kadar olan uzunluğu esas
alır. Büyük, ortanca ve küçük nezükler, Felemenk sarmada, ehram ipliklerinin keleplerini açmada kullanılır.
Uzatma kazıklarında uzatılan yün ipliklerinin birbirine dolaşmasını önlemek amacıyla toplanıp
destelenmeden önce bağlanan ve daha sonra tezgâh direklerine bağlanarak ehramın düzen almasında
kullanılan ipe “urubat” denir. Taraktan geçirilen her kırk iplik bir çile kabul edilir. Ehramın motifleri ile
kenarlarında kullanılan pamuk ipliğinin adı “Felemenk”tir 1,5x2 metre ebadında yapılan ehram için
temizlenmiş yaklaşık 2,5 kg. koyunyünü gereklidir (Emir, 2005:68).

Ehram Desenleri
Ehram dokuması yapılırken müşterinin isteğine göre seçtiği nakışlar dokunmaktadır. Dokuyucu 1/1
bezayağı dokumayı sürdürürken, önceden renkler ayarlanarak ipler her bir taraktan geçirilerek nakışın
şekline göre sayılmaktadır. Birinci sıradaki nakış bölümü tamamlanınca ayakça ile gücü kaldırılıp, ağız
açmakta ve bir sıra içine dokuma ipi mekikle geçirilmektedir. Tarak yardımı ile elle yerleştirilen nakış
ipleri ve içine dokuma atkı/ ipi sıkıştırılmaktadır. İkinci ve diğer sıralarda nakış ipleri sırasıyla yerleştirilip
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nakış tamamlanmaktadır. Erzurum ve Bayburt’ta yapılan ehramlarda nakış farklılığı olmamakta birlikte
aynı şekilde isimlendirilmektedir. En yaygın kullanılan nakışlar, saat kordunu, pirinç deni, kişmiş çöpü
(hanımeli), reyhan dalı, ceviz kanadı, antika, uçan kuş, elma şeleği, yıldızın oynaşı, çark yıldızı, elmas
küpe, mercimek, arı dala kondu, ceylan boynuzu, narçiçeği, mum desteği, saç örgüsü, burma, düz sıra
isimleriyle anılmaktadır.
Bunların dışında haşiye ve aynalı kutu (peten) isimlerini alan, ehram çerçevesini oluşturan nakışlar
bulunmaktadır. Yaklaşık elli yıl öncesine kadar çeyiz sandıklarında gelin ehramı olarak yer alan, daha
sonra yaşlıların ehramı olarak gördüğümüz; fakat bugün örneğini çok eski ehramlarda bulabildiğimiz,
artık dokunmayan, örgüsünde doğal boyalı iplik “akşam güneşi” nakışlı ehramlar da mevcuttur (Emir,
2005:71). (Resim 1)

Saat Kordonu

Haşiye- Tekli haşiye

Reyhan dalı

Antika

Ceviz Kanadı

Yıldızın Oynayışı
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Elma Şeleği

Uçan Kuş

Çark Yıldızı

Mercimek

Arı Dala Kondu

Ceylan Boynuzu

Elmas Küpe

Kişniş Çöpü

Resim 1: Çeşitli ehram desenleri
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Gül rengi; ehramda kullanılan iplik kırmızıya boyanarak gül rengi elde edilir. Daha çok beyaz ve mor
ehramların nakışlarında kullanılır.
Beyaz: beyaz ve mor ehramların nakışlarında kullanılır.
Yeşil: elmas küpeler gibi motifler için kullanılır.
Lacivert: uçan kuşlar, ceviz kanadı, boz ehrama dökülecekse lacivert renk kullanılır.
Mavi: uçan kuşlar deseni mor ehrama dökülecekse mavi kullanılır.
Al-yeşil: ikisi birlikte fazla kullanılmayan akşam güneşi deseninde kullanılmaktadır.
Gül rengi, mor, beyaz: üçü birlikte üç eltiler nakışının desen renginde kullanılır.

3. YÖRESEL
DOKUMALARIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTU

TEKNOLOJİ

KARŞISINDAKİ

Sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde çok kullanılan kavramlardan birisidir. Özellikle 1980’lerden itibaren
daha geniş alan da kullanılmaya başlanmıştır. Kökeni itibarı ile Latince “Sustinere” kelimesinden gelen
“sürdürülebilirlik” (Sustainability) kelimesi, sözlüklerde birçok anlamda kullanılmış olmasına rağmen, esas
itibariyle; sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek, var olmak anlamlarında kullanılmaktadır
(Onions, 1964: 2095). Birçok alanda sıkça kullanılmakta olan sürdürülebilirlik kavramı Gladwin’e göre
(1995: 877): toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı
kullanılmasını sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış oluşturan katılımcı bir süreç olarak
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirliğin 19. Yüzyıl başlarında literatürde somut olarak kendini göstermeye
başlayan kelime temel olarak, insan geleceğini konu alması ve kullanıldığı alanın kaynaklarının
korunmasını içerir. Gün geçtikçe daha geniş alanda kullanılmakta ve yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik,
ekonomik

açıdan

özellikle

refah

düzeyinin

artması

olarak

tanımlanmaktadır.

Bu

açıdan

değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik ile ifade edilmek istenenin temelde gelişmeyi nitelendirdiğini ve
gelişimin gelecekte devamının sağlanmasının amaçlandığını söylemek mümkündür.
1950’li yıllarda ilk kez kullanıldığında terimin odak noktası küresel yoksulluğu ortadan kaldıracak bir
sosyal değişim yaratmakken günümüzde yeniden dönüşüm ve çevre duyarlılığı ile neredeyse eşanlamlı
olarak kullanılmaktadır. İhtiyaçların giderilmesi için kullanılan kaynakların tüketilmemesiyle sürdürebilirlik
sağlanabilmektedir. Sanayileşme ile birlikte, dünyamızın mevcut sınırlı kaynaklarının kullanımının artması
ve tüketilmesi, atıkların çevre kirliliğine sebep olması, bazı canlı nesillerinin tükenmeye başlaması
sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir.
Teknolojiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramı geleneksel sanatlarımızın içini doldurmaya başlamış,
özellikle araştırmaya konu olarak seçilen ehram dokumalarını da yakından ilgilendirir olmuştur.
Günümüzde ehramın geleneksel kullanımı devam ettiği için geleneksel üretim biçimi de sürdürülmektedir.
Bunun yanı sıra bu kıymetli kumaş çeşitli tekstil firmaları tarafından da keşfedilmiş ve tezgâh sayısı
arttırılıp üretimi teşvik edilerek kadınlar için bölgede istihdam olanağı yaratılmasına vesile olmuştur.
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Sonuç olarak, Yöresel Dokumaların Teknoloji Karşısındaki Sürdürülebilirlik Boyutu her geçen gün
azalarak neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Gelişen toplumun batıya ve çağa ayak uydurma istekleri,
kişilerin karşılıklı ilişkilerinde yaşanan hızlı enformatik bilgi erişimi her alanda olduğu gibi geleneksel
giyim tarzımızda da değişiklik yaratmış bunun bir sonucu olarak da ehram dokumaları gün geçtikçe
kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

4. KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ERZURUM EHRAM
DOKUMALARINA ALTERNATİF BİR MODEL ÖNERİSİ
İşlemeli tekstiller özgün görsel ve dokusal etkilerinin yanı sıra tüm özellikleriyle üretilen dönemi, sosyal
çevreyi, gelenek ve göreneği yansıtan sosyolojik ve antropolojik öneme sahiptirler ve ait oldukları kültüre,
zaman dilimine ve yöreye göre değişen karakteristik öğeler gerek işçilik ve teknik detaylarda, gerekse motif,
desen, renk ve kullanılan malzemelerde veya sembolik özelliklerde kendini göstermektedir. Örneğin, tarihi
Türk el işlemelerinde özellikle saray çevreleri için yapılan örneklerde sim ve sırma gibi altın, gümüş tellerin
veya metalik telin ipek veya pamuk ipliğe sarılması ile elde edilen ‘klaptan’ın, spiral tel ‘tırtıl’ın kullanımı
belirgin bir özelliktir. Diğer bir karakteristik olarak ise genel olarak ‘Türk işi’ olarak tanınan ve ‘muşabak’,
‘mürver’, ‘pesend’ gibi isimlerle bilinen teknikler, Bartın işi olarak da anılan ‘tel kırma’ ve Maraş işi olarak
tanınan ‘dival’ tekniklerinden söz edilebilir. Kullanılan birçok başka teknik görülmekle birlikte yukarıda
sözü edilen teknikler Türk el işlemelerinde karakteristik özellikte olanlardır (Çini, 2012: 214).
Bir el sanatı olarak yaygın şekilde tüm Anadolu’da görülen bu yüzey tekniğini her genç kızın küçük
yaşlarda öğrenip, becerisini geliştirmesi ve evlilik törenlerinde ustalığını, becerikliliğini ve sabrını yaptığı
işlemeli örtülerle sergilemesi geleneklerimizde yer almaktadır. Ağır işçilik gerektiren, büyük boy altın,
gümüş telle yapılan işlemeler ise profesyonel erkek işleme ustalarınca yapılmaktaydı. Anadolu’da evlerde
yapılan işlemeler özelikle kullanılan motiflerin ve renklerin bir sembolik anlatım dili olarak kullanılması
açısından da önem taşır. Zaman, sabır ve ustalık gerektiren el işleme tekniği günümüzde eskiye oranla
oldukça azalarak yalnızca küçük yerleşim bölgelerinde ve evlerde devam etmektedir. Malzeme kalitesi ve
işçilik niteliği anlamında da 20. Yüzyıldan itibaren önemli ölçüde düşüş ve kayıplar mevcuttur. Tarihsel
örnekler birer kültürel miras olarak müzelerde ve özel koleksiyonlarda korunmaktadır.
Günümüze ulaşan örnekler, teknik açıdan zengin bir liste oluşturmakla birlikte II Süleyman’ın, Şehzade
Korkut’un aplike ile Şehzade Mehmet’in Dival işi çeşitlemeleriyle bezenmiş kaftanları Topkapı Saray
Müzesindeki, aplike, metal plaka aplike, boncuk işiyle işlenmiş taht örtüleri; aplike ile süslenmiş İstanbul
Askeri müzesi, Krakov ve Budapeşte de yer alan çadırlar klasik döneme ait kesin tarihli değerli örneklerdir.
Çin iğnesi, sarma, gölgeli pesent ile işlenmiş çocuk kaftanları, dival işi çeşitlemeleriyle bezenmiş
üniformalar, bindallılar, oda takımları, 19. Ve 20. Yüzyılın şaheserleri arasındadır (Barışta, 1998; 132133). (Resim 2)
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Resim 2: Geleneksel Maraş işi tekniği
Tarihi miras olarak günümüze kadar ulaşan Geleneksel Kahramanmaraş nakışları (Dival işi), Türk El
Sanatlarında zengin motif ve teknik alt yapısıyla dikkat çekici unsurlara sahiptir. Son yıllarda örgü nakış,
kroşe gibi geleneksel el sanatlarında dünya çapında bir canlanma gözlenmiştir. Hızla yükselen bu eğilim
sanatçıları bu yönde çalışmalara itmiştir.

Teknolojinin hâkim olduğu bir dünyada pek çok insan,

geleneksel unsurlarla yapılmış tasarımlara ilgi duymakta ve bu yönde hazırlanmış tasarımlara eskisinden
daha fazla değer vermektedir. Geleneksel unsurlara olan bu popülerlik tasarımcıları, geleneksel formları
bireysel bir stilde birleştirerek yeniden kullanma konusunda cesaretlenmiştir.
Artık tasarımcılar, ulusların içinde bulunduğu ulusal tarihi zenginliklerini tasarımlarının kimi unsurlarında
kullanarak, geleneksel nakış ve süsleme tekniklerini dijital baskı ile bir araya getirebiliyorlar. Geleneksel
unsurlar ile modern tekniklerin birleşimi, hem nakış ve süslemelerin korunması ve yaşatılmasına destek
sağlarken hem de, yeni estetik formlar bu günün teknolojik dünyasıyla buluşarak izleyicisine değişik görsel
tatlar bırakmaktadır.
Güncel Baskı tekniklerinden dijital baskı, vektörel tabanlı görüntüyle çizimleri ve fotoğrafları işleme,
eksiksiz ayrıntılar ve grafik efektleri yaratma özgürlüğünü sunan, bir teknolojik platformdur. Sanatçılar,
dizayn ettikleri yeni desen tasarımlarını kumaşa basmak yoluyla el işi ile dijital tekniklerin birleşimi olan
yeni ve karma bir sanattı da ortaya çıkarmış olurlar.
Dijital baskı tekniği ile geleneksel Kahramanmaraş nakışlarının kumaş ve giysi tasarımlarında kullanımı
üzerine örnek bir model sunan bu çalışma, kumaş tasarımını geleneksel Kahramanmaraş nakışlarıyla
birleştirilmesi üzerinde durmuştur. Bu bağlamda, araştırmanın uygulama kısmını oluşturan desenler,
Geleneksel Kahramanmaraş nakış desenlerinden ve işleme tekniklerinden alınarak (Dival İşi \ Maraş İşi \
Sim- Sırma İşi) bilgisayar ortamında düzenlemesi yapılarak, yöresel dokumaların teknoloji karşısındaki
sürdürülebilirlik boyutuna bir katkı sağlanmaya çalışılmıştır (Resim 3).
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Resim 3: Geleneksel Maraş işi tekniğiyle yapılmış desenlerin dijital baskı tekniğiyle kumaş
üzerine baskısı
Bu amaçla: Kahramanmaraş örneği üzerinden Erzurum ehram dokumalarının teknoloji karşısında
sürdürülebilirliğine alternatif bir model önerisi getirilmiştir. Öneride; 18 - 21 Nisan 2013 tarihleri arasında
Kahramanmaraş belediyesi tarafından düzenlenen “ Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş
Sempozyumu” kapsamında sunumu yapılan ve Rengin Oyman ile Safiye Sari tarafından sunulan "Güncel
Baskı Teknikleriyle Kahramanmaraş Geleneksel Nakışlarının, Farklı Alanlarda Kullanımı Üzerine Örnek
Bir Model Önerisi" temel alınarak konu şekillendirilmiştir.
Kahramanmaraş nakış desenlerinin Maraş işi tekniğine özgü 3 boyutlu etkileri ile yöreye has geleneksel
desenlerin

kullanılarak

(Geleneksel

unsurlarını

bozmadan)

bilgisayar

destekli

programlarda

düzenlemelerinin yapılması, akla ilk etapta Erzurum Ehram dokumalarında neden kullanılmasın? Sorusunu
getirmiştir. Araştırmada kullanılan model önerisi, Erzurum ehram dokumalarının desen ve renk
özelliklerine zarar vermeden korunması ve yaşatılabilmesi için son derece önem arz etmektedir.

5. SONUÇ
Küreselleşmenin etkilerini çok yoğun olarak hissettiğimiz bu günlerde, ürün ve marka arasındaki rekabet
önemli rol oynamaktadır. Kalite ve ucuzluktan ödün vermeden geleneksel sanatların yaşayabilmesi, teknoloji
kullanımını gerektirmektedir. Desen ve renk yönüyle Erzurum ehram dokumaları oldukça büyük çeşitliliğe
sahiptir ve teknoloji karşısında da sürdürülebilirliği olmalıdır.
Yeni bir görsel dil olarak karşımıza çıkan Dijital Baskı tekniği, (Kahramanmaraş örneğinde olduğu gibi)
Yöresel Dokumaların Teknoloji Karşısındaki Sürdürülebilirlik Boyutuna önemli bir katkı sağlamıştır.
Uygulaması yapılmış Kahramanmaraş geleneksel nakışlarının dijital baskı tekniği ile yeniden hayat bulması
geleneksel tekniklerin korunması ve yaşatılması yönünde oldukçe büyük ivme kazandırmıştır.
Kahramanmaraş örnek model önerisinin Erzurum ehram dokumalarında kullanılıyor olması, Erzurum ve
yöresi için de gelecekteki model önerileri için bir çıkış yolu olarak da görülmektedir.
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EDİRNE YÖRESEL GİYSİLERİN TANIMI, TÜRKÜ, MANİ VE
ŞİİRLERDE YERİ
Nilgün BECENEN
Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,22030 Edirne/TURKEY
nilgunbecenen@trakya.edu.tr

Özet
Edime, camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve özellikle de Muhteşem Selimiye ile ülkemize
gelenleri ilk karşılayan ve bir sınır şehriolma özelliğini en iyi yansıtan şehrimizdir. Kimliğini asıl
Osmanlı döneminde bulan Edirne, kültürel mirasımızın en yoğun hissedildiği bir şehirdir.
Yöresel kıyafetler, her toplumun vazgeçilmez bir kültür öğesidir. Milli kültürün bir parçası olması
nedeniyle o yörenin karakterini, özelliklerini yansıttığından birer kültür mirasıdır. Tarihimizden bize
kalan yöresel kıyafetler gelecek nesillere aktarılan bir gelenektir.
Edirne Müzik kültürünün oluşmasında hem Anadolu’nun hem de Rumeli’nin izleri vardır. Şairlerin
amacı bir kıyafet tasviri olmamakla beraber şiirlerinde kıyafetlerin renk, şekil ve kumaşlarıyla ilgili
azımsanamayacak miktarda bilgiye yer verdikleri görülmüştür.
Kadın Kıyafetleri
Başa takılanlar: Grep, yaşmak, yazma ve yemeni. İçe giyilenler: Bürümcük, içlik. Üste giyilenler:
Camedan, ( Kollu ve kolsuz ), ferace. Bele takılanlar: Yağlık, kemer .Alta giyilenler: Şalvar. ( şalvarın
içinden uçkur geçer)
Ayağa giyilenler: Çedik, yün çorap, yemeni(ayakkabı),terlik
Erkek Kıyafetleri
Başa takılanlar: Fes, Takke, Kalıpsız Fes. Boyuna takılanlar: Çevre, İçe giyinenler: İçlik, yakasız
yandan düğmeli. ( Gömlek), Üste giyinenler: Fermane,ferace, camadan
Bele takılanlar: Alaca kuşak veya yünden yapılmış düz kuşak, trabulus kuşağı, köstek ve tütün tabakası.
Alta Giyilenler: Potur ( Aba poturu, Rusçuk poturu, Karapınar poturu)
Anahtar Kelimeler:Edirne,yöresel giyim,Edirne kadın giyim,edirne erkek giyim

1. GİRİŞ
Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin milli kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini
simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. İlk başlarda dış etkenlere karşı korunma güdüsüyle
başlayan giyinme ihtiyacı toplumların medeniyet düzeyi ve yaşam biçimlerinin farklılığı ile şekillenmiştir.
Giyim bir yönüyle bireyin yaptığı işi (asker, sivil, polis, din adamı, hemşire vs…) dolayısıyla statüsünü,
diğer yanıyla da ekonomik durumunu ve cinsiyetini ortaya koymaktadır. Kıyafetteki gelişmeler zamanla
estetik ve moda denilen tarzın doğmasına yol açmış olup, çeşitli milletlerin ve insan topluluklarının dini
inançlarına, medeni durumları ile örf ve adetlerine göre farklılıklar göstermiştir. Giyimin tercihinde, iklim
şartlarının, dinî inanışların, kültürel farklılıkların, zevklerin, hatta ekonomik durum ile bazı sosyal değerlerin
etkisinden söz edilebilir. Kısacası, giyim, insanın mevkiini, cinsiyetini, milliyetini, bölgesini, ait olduğu
kabilesini, medeniyetini, inanç, duygu ve düşüncesini ortaya koyup belirlemektedir. Bu belirlemede önceleri
başa giyilenler üste giyilenlerden daha önemli olmuştur. Şapka, sarık ve fesler ait olunan topluluk ve
inançları hakkında fikir vermiştir. [1]
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Geleneksel yaşamda her kuşak kendinden önceki kuşağı izleyerek bu giyim-kuşam anlayışını, günümüze
taşır. Ancak giyim-kuşam anlayışında hiçbir değişimin olmadığını söylemek mümkün değildir. En azından
malzeme değişmekte, işçilik eski özenini yitirmekte, yaşanan günün koşulları farklı biçimleri doğurmakta ya
da başka modalardan etkileşim gözlemlenmektedir.
Anadolu ve Rumeli kültürünün buluştuğu yerdir Edirne. Anadolu´yu Avrupa´ya birleştiren Trakya
Yarımadası´nda yer alan Edirne´nin, konumu nedeniyle zengin bir kültür tarihi vardır. Tarih boyunca
Anadolu´ya ya da Avrupa´ya göç eden değişik topluluklar, Edirne´den geçmişlerdir. Edirne´nin Avrupa´ya
yakınlığı, Edirne kültürünü büyük ölçüde etkilemiştir. Bu nedenle Edirne kültürü Anadolu ve Trakya´nın çok
renkli bir mozayiği gibidir. [2]
Bu çalışmada Edirne’de kadın, erkek giyimleri ile gelin ve bazı meslek gruplarına ait giyim unsurları
tanıtılmaya çalışılmıştır. Dönemin giysileri biçimsel özellikleriyle, kumaş, renk ve boya özellikleri ile
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan türküler, maniler, ait olduğu bölgenin, giyimi, kuşamı
geleneğini, adetini, inançlarını yansıtmaktadır. Trakya’nın özelliklerini en çok yansıtan, Edirne giyimine ışık
tutan mani ve türkülerde incelenmiştir.
Edirne Halkının kendine özgü kıyafeti ve bir giyim kültürü vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan
önceki başkenti olan Edirne, Osmanlı döneminde bir moda merkezi haline gelmiş, halk sarayında etkisiyle
giyim, kuşam yönünden Avrupalı kadınlardan geri kalmamıştır. Saraylı hanımlar, süslü faytonlarıyla şehirde
turlar atarken, halkta iki sıra halinde yollara dizilip saraylıların gezintilerini yakından takip ederlerdi. III.
Ahmet Edirne’ de oturduğu yıllarda, İngiltere Seferi’nin eşi Lady Monteguie Edirne'ye gelmiş ve bir süre
Edirne'de yaşamıştır. Edirne'den İngiltere'ye yazdığı mektuplarda Edirne kadınlarının giyim biçimleri
hakkında şunları yazmaktadır:
" Asil bir Türk kadını nasıl giyinir, bunu öğrenmek ister misiniz? İşte yazıyorum. Onun arkasında dolama
denilen bir gömlek vardır. Düğmeleri nohut iriliğinde elmastan yapılmıştır. Dolama daha küçük çapta
elmaslarla süslü iki iğne ile kemere tutturulmuştur. Ten üzerindeki iç gömleği, baklava biçiminde iki elmas
düğme ile ilikli. Kemer, gayet geniş ve baştan başa elmas. Gerdan dize kadar inen üç dizi inci ile sarılı.
Dizilerden biri nin ucunda Hint tavuğu yumurtası kadar büyük bir zümrüt asılı. Küpeler takıldığı yere
yakışacak değerdedir. Yüzükler de öyledir. Güzel hatta pek güzel olan parmakların zarafetini kendi
ışıklarıyla aydınlatıp dururlar. Benim gördüğüm Türk kadınlarındaki süslerin yarısı kıymetinde süs taşıyan
Avrupalı
bir
kraliçe
yoktur."
Lady Monteguie' nin bu mektuplarından Edirne'deki kadınların giyimlerinin ne kadar ihtişamlı olduğunu
anlamaktayız.[3]

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırmanın materyalini, konu ile ilgili kaynakların taranmasından elde edilen bilgiler ve resimler teşkil
etmektedir.

2.2. Yöntem
Araştırmada tarama yöntemi izlenmiştir. Bu amaçla Balkan, Edirne sarayı ve Edirne ili geleneksel
kıyafetlerle ilgili literatür ve görsel kaynak taraması yapılmış, müze eserleri incelenmiş, elde edilen bilgi ve
resimler amaçlar doğrultusunda düzenlenerek, araştırmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

3. SONUÇLAR

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

845

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

3.1.Kadın Giysileri
Osmanlı döneminde Edirne'de yaşayan kadınlar, sokağa çıktıklarında koyu renkli ipek veya çuha kumaştan
yapılmış ferace, yeldirme ve şalvar giyerlerdi. Günümüzde de kırsal kesimde yaşayan kadınlar arasında
ferace ve şalvar giyilmeye devam edilmektedir. Şalvarın üzerine, bürümcük adı verilen kumaştan yapılmış
gömlekler giyilirdi. Kadınlar kıyafetlerinde her tür giyimi üst üste kullanmalarına rağmen kıyafet bütünüyle
bir uyum içindedir.(Şekil 1 de görüldüğü gibi)

Şekil1: Edirne yöresel kadın giyimi

3.2. Kadın Giysileri ve Tanımları
Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden kendi
tezgâhlarında dokunurdu. Dokunurken çeşitli renklerde kollara ve beden kısmına hat çekilir, yaka kapalı
olarak dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Bugün bile yaşlıların sandıklarından çıkan
bürümcüklerin yakaları kapalıdır. Yan dikişlerinde gizli cepleri bulunurdu. Kendinden desenli ve kol
ağızları ile boyun kısmında oya denilen el işi süslemeleri vardır. Oyalar,kendi büktükleri ve kök boya ile
boyadıkları ipek iplikten, iğne mekik ve tığ yardımı ile yapılırdı. Çoğunlukla oyalar çiçek motifliydi.
Çeyizlerinde mutlaka en az altı adet gömlek bulundurmak adettendi. ‘Altı gömlek, bahtlı gömlek ’sözü
yaygındı. (4)
Keten gömlek sekiz kat dördünü giy dördünü sat.
Benden başka seversen kalkma döşeklerde yat.
Ay Ramo Ramo Ramo sevgilim,
Ramo Ramo güzelim kalkma döşeklerde yat.[5]
Gömlek giyer (evlat aman) teninden nazik
(aman yar aman)
Ak kolun sıkmış (be yarim) atun bilezik (aman aman)
Eşine düşmemiş (evlat aman) kıza pek yazık
(aman yar aman)[6]
Yukarıdaki Türkülerin sözlerinde o yıllarda kadınların ince gömlek giydikleri, altın bilezik taktıkları ve yatak
olarak döşeklerin kullanıldığı belirtilmektedir.
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Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın ağı düşüktür. Hafif oyuntulu
ve paçaları dardır. Paçalarında günlük giyilenlerde kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Atlas ve
kendinden desenli satenden veya basma ve pazenden dikilirdi. Kışın içi pamuklu dikilenleri de vardır. Özel
günlerde
giyilenlerde
ise
paçalar
sim
ve
gaytan
işlemelidir.
Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik
bölümlerinden
uçkur
geçirilirdi.
Arkadan
bağlanarak
şalvarın
beli
sıkılırdı.
Şalvarlar basma ve pazen kumaştan yapılırsa işlemesizdir. Ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan
tarafları, ön ve arkaları aşağıya kadar işlidir [4].
Entari: Şalvarla giyilen entariler, Türk kadın giyiminin en eski örneklerini teşkil eder. İç gömleklerin üstüne
topuklara kadar uzun, diba, damıska ve canfes gibi zamanın çok değerli ipeklerinden hazırlanmış elbiseler
giyilmiştir. Elbiseler vücut hatlarını belirli şekilde ortaya koymuş ve önden bele kadar şık düğmelerle
kullanılmıştır. Peşli entari, belden aşağı doğru etek kısımları genişletilerek biçimlenir. Entarilerden sadeleri
günlük, ağır işlemelileri düğün, tören kıyafetleri ve gelinlik olarak kullanılırdı. Entariler, beden kısmı vücuda
göre olan uzun giysilerdir. Yakası yuvarlak ve önü bele kadar açıktır. Yakanın açığından, içe giyilen gömlek
görünür. Bu entari ile başa krep veya yemeni örtülür, bele gümüş kemer takılırdı. 19. yüzyılın başlarında
çoğunlukla mor ve bordo kadifeden yapılan, üzerine dival işi tekniğinde sırma ile çeşitli bitki motifleri
işlenen ve “bindallı” adı verilen elbiseler gelinlik ve tören kıyafeti olarak tercih edildi Elbiseler vücut
hatlarını belirli şekilde ortaya koymuş ve önden bele kadar şık düğmelerle7].
Uçkur: Şalvarı bele bağlayan bütün kuşağa uçkur adı verilmektedir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından
geçirilir, arkaya bağlanır. Uçkur bağlandıktan sonra belden aşağı sarkıtılan uçkurun uçlarına, güzel işlemeler
yapılırdı. Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları kendileri tarafından kök boyalarla boyanmış ipliklerle veya
simle
işlenmiştir.
Yağlık: Edirne de genç kızlar giydikleri şalvarın önüne yağlık takarlardı. Bunlar çoğunlukla çiçek, ağaç ve
meyve motifli olurdu.(şekil 2 de görüldüğü gibi)
Edirne’de bir söz vardır’’Allah iyi bir kısmet versin sim işlemeli yağlık belinden eksik olmasın’ [4].

Şekil 2: Kadın Yağlık [17]

Camadan: Bürümcüğün üzerine giyilen kollu veya kolsuz çeşidi olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine
simle veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz
camadanın yakaları diktir ve ön kısımlar simle işlenmiştir (şekil 4 te olduğu gibi). Kollu olan cepkenlerin
önü-sırtı ve kolları da işlidir.(şekil 3 te olduğu gibi).
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Şekil 3:Kollu camadan [17]

Şekil 4: kolsuz camadan [17]

Ferace: kadınların sokakta örtünme için giydikleri elbisenin adıdır. Bütün bedenini her taraftan, topuklara
kadar kapatan uzun kollu giysidir. Düz, süssüz, sade olanları olduğu gibi, cepleri ve yakaları işlemeli olanları
da vardı. Modaya göre bol ve darları vardı. Ferace günümüzdeki kadınların giydiği mantonun çok benzeri
olup, mantodan farklı özelliği, geniş yakalarının olmayışı ve daha uzun oluşudur. Ferace boyun kısmını tam
olarak kapatmadığı için, kadının baş ve yüz kısmı yaşmakla kapatılırdı. Ayakkabının, çantanın ve şemsiyenin
renginin feraceninkine uygun olmasına günümüz kadınları gibi, eskiler de çok dikkat ederlerdi. Bir zamanlar
kırmızı moda olmuştu.
Al ferace, ince yaşmak, eldiven
Gençliğim var isterim elbette ben
şarkısı da al feracenin o yıllarda moda olduğunu ve yaşmak ile birlikte kullanıldığını desteklemektedir.
Başa Giyilenler
Kadınlar, başlarına kenarları iğne, mekik, tığ ve boncuk oyaları ile süslenmiş grep veya yemeni bağlarlardı.
Zengin hanımlarda başlarına iğne oyası ile süslenmiş hotoz tabir edilen serpuşu giyerlerdi.
Başa taktiği başörtüye, has ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten ve üzerine baskı vurularak
yapılmışsa "yemeni" denilmektedir .[7]
Aşağıdaki türkü sözlerinde, yemenilerin renkli ve allı, pullu yani gösterişli olduğu ifade edilmektedir.( Şekil
5te gösterildiği gibi)
Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Yemenim sende kalsın
Sil gözünün yaşını
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Severler seni [8]
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Şekil 5:Oyalı yemeniler [17]

Ayağa Giyilenler
Kadınlar ayaklarına evde ve sokakta yün ve pamuktan yapılmış çoraplar giyerlerdi. Köylerde, elde beş şişle
örülen köylü çorapları çeşitli renklerden yapılmış motiflerden oluşmaktaydı. Edirne sarayında ve varlıklı
ailelerde, ayaklara mercan terlik, deriden yapılmış kısa ve uzun konçlu çizme, sedef kakmalı nalınlar
giyilirdi. Halk arasında ise, keçe, çizme, çarık ve yemeniler giyilmekteydi.

Şekil 6:Yün çorap [17]

Şekil 7:Terlik [17]

Ayağımda yemeni
Altı yok üstü yeni
Babam köye kız vermez
Yeminlidir yeminli
Ayağımda terlikler
Çicek açar erikler
Oğlan sana gelicem
Hazır mı gelinlikler [8]

Yukarıdaki mani sözleri ayağa giyilenlerin terlik ve yemeni olarak adlandırıldığını vurguluyor.(şekil 6 ve
7de görüldüğü gibi)
Lady Montagu ,XVIII. asırda İngiltere‟nin Osmanlı elçisi Lord Montaqu‟nun eşi olması sebebiyle
İstanbul‟da bulunan ve mevkisi sayesinde devletin önemli yöneticilerinin dahi evlerine girip çıkma şansına
sahip olmuştur. Lady Montagu, mektuplariyla Osmanli cografyasini ve toplumunu merak eden dostlarına
ülkeyi tanıtma amacı gütmektedir. Her mektupta toplumun birçok yönünü sergileyen teferruatlı bilgilere
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rastlanmakta, ordudan kadının yaşayışına ve göreneklere kadar birçok konuya temas edilmektedir. Çok iyi
bir gözlem kabiliyetine sahip olan Montagu, Türkiye’yi ve Türkleri tanımayanların konu hakkında fikir
edinebileceği kadar etraflıca açıklamaya çalışmıştır. Lady Montagu Anne Thistlethwayt'e de Edirne den
mektup yazmıştır. Bu mektupta Edirne kadın giyimiyle ilgili aşağıdaki satırlar, bu konuya ışık tutacak
mahiyettedir: Önce gayet geniş bir şalvarım var. Bu gayet ince, gül pembesi, kenarı sırmalı kumaştan
yapılmış bir şalvar. Terlikler sırma işlemeli beyaz deriden yapılmış. Şalvarın üstüne sarkan tül gömlek
tamamen işlemeli. Gömleğin kolları kolumun yarısına kadar iniyor ve çok geniş. Yakasını elmas bir düğme
ilikliyor. Göğüsün renk ve şekli gömlekten tamamen görünüyor. Entari ise sanki vücuda göre biçilmiş ceket.
Fakat benimki beyaz Şam kumaşından yapılmış, kenarı ise gayet kalın sırma işlemeli. Bu çeşit elbiselerde
düğmenin elmas veya inci olması lazım. Kollar arkaya doğru genişliyor. Mintanım ise şalvarımın
kumaşından. Elbise vücuduma çok uygun. Uzunluğu ayaklarıma kadar. Bele aşağı yukarı dört parmak
genişliğinde bir kemer takılıyor. Kolları uzun ve dar. Zengin kadınların kemerleri elmas veya kıymetli
taşlarla süslü.[3]
Lady Mary Montaqu nun mektupta belirttiği giyimi Edirne Sağlık Müzesindeki adına yapılan makende de
görülmektedir.(şekil 8de)

Şekil 8: Lady Mary Montaqu giyim [18]

3.3. Erkek Giysileri
Erkek giyiminde bele kuşak takılarak potur ve ağlı şalvar giyilmiştir. Üzerine camadan, fermene,
,mintan,salto giyilir,başı örtmek için fes kullanılırdı.Edirne’de erkek kıyafetleri ile ilgili en eski bilgi Evliya
Çelebide vardır. Evliya Çelebi ’’Önde gelenleri samur kürk ve ağır kumaştan yapılmış elbiseler giyip,
sarıklarının taylesanlarını sarkıtıp gezerler, orta halliler çuha kaftan giyerler.’’ Sözleri ile erkek kıyafetleri ile
ilgili bilgiyi aktarmıştır [9].

3.4. Erkek Giysileri ve Tanımları
Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olanları vardır. Yakasız ve yandan
düğmelidir.
Potur: Lacivert, gri,mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri gaytan işlemelidir. Bu
gaytan işlemeler arzuya göre beş sıradan dokuz sıraya kadar çıkar .En kıymetli gaytanlar (bükme
ibrişimler)Bulgaristandan gelirdi. Şimdi Bursa da yapılmaktadır. [10]
Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu biçimlere göre de isimlendirilir.
Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir
Karapınar Biçimi: Ağı bol olan poturdur
Rusçuk Biçimi: Ağı çalık ve dardır. Ayak bilekleri, cepleri kaytanlı ve çiçek işlemelidir.
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Kulaklı Potur: Bu tabirden amaç, paça çiçek işlemeli ve kulak şeklinde olup bu kulaklar ayağa giyilen
ayakkabıların üzerini örter şekildedir. Poturların dikiş yerleri genellikle kaytanlıdır.

Şekil 9:Erkek giyim mintan [17]

Şekil 10: Erkek giyim potur [17]

Şalvar: üst kısmı bol ve büzgülü, paçaları ayrı ve geniştedir. Erkeklerin şalvarı kadınlarınkine göre daha dar
ve sadedir. Şalvar, ağlı şalvar, yarım ağlı şalvar, elif li şalvar isimleriyle üç şekildedir. Şalvarların cep ve
paça ağızları hafif kaytanlıdır. Şalvar üzerine salto giyilir.(şekil 12 de görüldüğü gibi)
Salto: Çuhadan yapılmıştır. Fermene gibi çiçek işlemelidir. İşlemeler arkasında ve kollarındadır.
Potur Saltası: Poturun üstüne giyilen cepkendir. Poturla takım olduğu için, aynı kumaş ve renkten yapılır.
Kolları, yanları ve arkası çeşitli motiflerle işlenmiştir.(şekil 11 de görüldüğü gibi)

Şekil 11: Şalvar ve potur saltası

Şekil 12:Edirne erkek yöresel giyim

Kollu Camadan: Bedeni iyice sarar, yakası kaytanlı ve çiçek işlemelidir. Kolları ve kolçakları (kolların
dirsekleri) da yine çiçek işlemeli, kol ağızları açık gümüş veya sarı düğmeli olup, kol ağzından omuz
başlarına kadar da çiçek işlemelidir. İşlemelerde iki tür çiçek kullanılmıştır. Birisi kesme çiçek, diğeri de
selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri kaytanla tutturulur ve diğerine o şekilde eklenirdi.
Kolsuz Camadan (camedan):kısa, kolsuz ön tarafı çapraz kavuşur gibi olan bir yelektir. Halk ve esnaf
tarafından giyilirdi.
Fermane: kolsuz işlemeli bir yelek türüdür. Çuha veya abadan yapılırdı. Şekil olarak camadana benzer ancak
ondan uzundur.
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Ferace:Erkeklerin üst giyiminde feraceler önemli bir yere sahiptir.
Yağlık: Edirne erkek giyiminde önemlidir. Kuşağa takılır ve işlemeli öne gelecek şekilde sarkıtılır.
Ayağa Giyilenler
Erkekler ayaklarına tulumbacı yemeni veya ökçeli ,altı kalın,bası ayakkabı.çarık giyerlerdi. Çorapları kışın
yapaktan, yazın pamuktan örülür desenli ve düz renklidir.
Başa Giyilenler
Edirne’de erkeklerin başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve takkeler, sonraları fes takip fesin
üzerine çember veya ipekli kefiye sarıldığı görülmektedir.

Şekil13: Başa giyilen erkek giysileri [18]

Kaftan: kadın erkek ayrımı olmaksızın her iki cins tarafından da giyilen bir giysidir. Günlük hayatta daha
alelade kumaşlardan yapılanlar tercih edilirken, özel günlerde, bayramlarda, ziyafetlerde ve düğünlerde daha
ağır kıymetli kumaşlardan yapılmış kaftanlar tercih edilmekteydi.
Dede Korkut hikâyelerinde de, gelinlerin giydiği kırmızı kaftandan bahsedilmektedir. Kaftan, 1828‟deki
kıyafet inkılâbından önce giyilen bir üst giysisidir. Ten üstüne giyilen iç donu ve gömlekle başlayan erkek
giyim kuşamı kaftan ile tamamlanmıştır. Kaftanlar, giyen kişinin mevkiine, mali durumuna göre çok çeşitli
şekillerde süslenmekteydi. Genellikle kaftan yapımında en nadide, en değerli kumaşlar kullanılmıştır. Bu
kumaşlardan yapılan kaftanların yaka ve ön kısımları zaman zaman altın teller ve şeritlerle süslenir; elmas,
yakut, zümrüt, inci gibi değerli taşlardan yapılan düğmelerle bezenirdi.[12]

Şekil14: Kadife, tel işlemeli kaftan [17]

Kuşak: Kuşak, eski Türk giyiminin en önemli parçalarından bir tanesidir. Çünkü giyim söz konusu
olduğunda kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin giyimini tamamlayan bir unsurdur. Kuşak iki çeşittir.
Bir tanesi, giysinin altından giyinilerek bele sarılan özellikle kışın soğuktan korunmak için yünden olan
kuşaklardır. Bir diğeri ise, giysinin üzerinden bele sarılan, hem bir süs eşyası olan hem de kıvrımları arasında
birçok şeyi taşımayı sağlayan son derece fonksiyonel ve kişinin durumuna göre güzel kumaşlardan yapılan
kuşaklardır. Özellikle erkek giyiminde en alt tabakadan en üste kadar beline kuşak sarmayan hiç kimse
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yoktur. Saray erkânı bazen bu kumaş kuşaklar yerine bellerine kemer de takmışlardır. Fonksiyonel bir giyim
unsuru olan kuşağın kıvrımları arasında çevreler, bıçaklar, hançerler, çubuklar, tütün ve kav çakmak keseleri,
para keseleri, enfiye kutuları, saatler, anahtarlar sokulup taşınmıştır. [10]şekil 15-16 da görüldüğü gibi)

Şekil 15:Foksiyonlu kuşak [17]

Şekil 16: Sade kuşak [17]

3.5. Hamam Giysileri

Edirne’de düğünden üç gün önce hamam gidilir, yemekli eğlenceler yapılırdı. Hamamda hamam takımları
kullanılırdı. Bunlar iki büyük, iki küçük havlu ve ipekli bir peştamaldan oluşan beş parçalık takımlardır.
Ayaklara sedef kakmalı nalınlar giyilirdi. [10](şekil 18-19).
Havluların dar kenarlarında sim ve renkli ipliklerle işlenmiş çiçek motifleri vardır. (şekil 17 de)

Şekil 17:Çiçek motifli, sim işlemeli havlu [17]

Şekil 18:Gelin hamam takımı [17]
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3.6. İşlemeler

İşleme, ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. ipliklerle, çeşitli iğneler, uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe,
deri, dokuma vb. materyaller üzerinde yapılan bezemelerdir. Türk işleme sanatı çok eski tarihlere
dayanmaktadır. Türk el sanatları, Anadolu kültürü ve çevre kültürlerin etkisiyle işleme ve süslemecilik te
zirve noktalara ulaşmıştır. Yer, yatak, ayna, raf ve kavuk örtüleri, havlu, üçetek, bindallı, hayvan koşumları,
eğerler, at örtüleri, araba örtüleri, sanduka örtüleri, erkek ve kadın dış elbiseleri, içlikler işlemeler ile
zenginleştirilir, güzelleştirilirdi. Kullanılan iplikler, motifler renkler ve kullanım alanları bakımından farklılık
göstermektedir (şekil20-21-22 de görüldüğü gibi) [13].

Şekil 19:Dekoratif hayvan figürlü işleme örtüler [17]

Şekil 20:İşlemeli raf örtüsü [17]

Şekil 21:Tel işlemeli örtü [17]

3.7. Oyalar

İğne oyaları Dünya literatürüne ‘’Türk Danteli ‘’ olarak girmiştir. Oya sözcüğünün başka dillerde
karşılığının olmaması bu sanatın Türk kadınına ait olduğunu görüşünü desteklemektedir. Süslemek ve
süslenmek için kullanılan ve tekniği örgü olan bu el sanatında, motifler taşıdıkları mesajlarla iletişim aracı
olmuştur. Örneğin biberli oya kızgınlığın ifadesidir. Edirneli kadınların çiçek sevgisi oyalardan anlaşılıyor.
Gül,küpe çiçeği,karanfil,sümbül gibi çiçek motifleri yaygın olarak kullanılmıştır. Edirne de süsleme
sanatlarında, işleme ve örgü (oya) sanatının çok önemli bir yer tuttuğu, özelliklerinden çok fazla
kaybetmeden günümüze kadar gelebildikleri görülmektedir.
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Şekil 22: Çiçekçi kadın giyimi [18]

Arda, Tunca, Meriç ne güzel akar
Selimiye buradan aynaya bakar
Yakar bu güzellik beni de yakar
Güller gülistanı güzel Edirne
Ne gülden ne bülbülden
Ne menekşe, sümbülden
Hiç kimseden değildir
Şikayetim gönülden[8]
Yukarıdaki Edirne manilerinde geçen gül, sümbül, menekşe işleme ve oyalarda çokça kullanılan çiçek
motifleri ile aynı olup, Edirneli lerin çiçek sevgisini göstermektedir. Ayrıca Edirne Müzesinden alınan gülcü
kadın giyimi bu bilgileri desteklemektedir.(şekil 22 de görüldüğü gibi)

3.8. Edirne Giyimindeki Kumaş Çeşitleri Ve Boyalar
Edirne'de el ürünü işlemeler, renkleri, anlamlı motifleri, işlemedeki ustalığı ile dikkati çeker. En eski
örneklerde bile canlılığını yitirmemiş renkler, Edirne kökboyacılığının eseridir. En çok koyu mavi, pembe,
kırmızı, sarı, kara renkler kullanılmıştır. Boya bezekli ürünlerde susen yeşili, mor, safran sarısı, hindiba
esmeri, kahve esmeri gibi bitkisel boyalar kullanılmıştır. Kumaş üretiminde ve fes yapımında boya işlemi
özel bir öneme sahipti. Rumeli taraflarında Delvine, Serez, Kavala, Yanya bölgelerinde üretilen maddelerden
boya elde ediliyordu. Yine Yunanistan’da boyanın elde edildiği iki bölge bulunmaktadır. Bunlardan birincisi:
Drama, Kavala, Zihne, Serez ve Çağlayan ikincisi: Yanya, Delvine ve Arnavutluk’ta Kesriye havalisidir.
Boyaların temini için hususi memurlar tayin edilir ve sermaye akçesi tahsis olunurdu. İşlemelerde bitkisel
motifler ağır basar. İşlemeler genellikle sakangur ve salaşpur bezlere, Felemenk tipi dokumalara yapılmıştır.
İşlemelerde tığ işi, ulama, ajur teknikleri kullanılmıştır. İşlemelerde genellikle lale, sümbül, karanfil, çiçek
buketi, meyve gibi bitkisel motifler kullanılmıştır. [12]
Atlas: yüzü ipek, tersi pamuk, parlak yüzlü düz bir kumaş. Üzerinde işleme yapmaya elverişli bir kumaş
türü olduğundan, üzeri altın ve gümüş tellerle işlenmiştir. Atkı ve çözgü iplikleri ipekten dokunmuş, farklı
desenlerde bazen kabartma çiçekleri de olan parlak bir kumaş türüdür. Farklı renklerde olabilen bu kumaşın
incelerinden elbise, kalınlarından ise, elbise içlerine astar yapılmaktaydı. Hem kadınlar hem de erkeklerin
kullandıkları bu kumaşın ağırları bazen yorganlarda da kullanılmıştır.Dokunulduğunda sert ve kendisine has
bir hışırtısı olan ve ekseriyetle düz renkli olarak dokunan bu kumaşın, nakışlı hareli, sırmalı, elvani, gülnumi,
mermeri, mertebani, frengi gibi çeşitleri vardır [14]
Atlas, aşağıdaki şiir ve mani sözlerinde de belirtildiği gibi kadın ve erkek giyiminde kullanılan kıymetli bir
kumaş çeşididir.
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Yalabırsın güneş gibi ay oğul
Sana ki yaraşur şol al atlas [7]
Kayadan yenmem diyor
Basmadan giymem diyor
Olursa atlas olsun
Koynuna girmem diyor [15]

İpek; en meşhur ve en önemli dokumasının başında ipekli kumaşlar gelmekteydi. Kadın giysileri ipekli
kumaşlardan yapılmıştır. İpekli dokuma merkezleri ise başta; Bursa olmak üzere İstanbul, Edirne, Amasya,
Tokat, Bilecik, Alaşehir, Aydos, Diyarbakır, Mardin, Halep, Sakız başta olmak üzere diğer Ege adaları
sayılabilir. Bu merkezlerden başta batıda İzmir, kuzeybatıda Edirne önemli ticaret merkezleridir. [16]
Canfes; hafif ipekli, ince, taftaya benzer bir kumaştır. Atkı iplikleri taftaya göre kalın ve seyrektir. Canfes
daha çok ağır ipekli kaftanlara astar olarak kullanılmıştır. Ayrıca yazlık ferace, şalvar, içi pamukla kapitone
edilerek kışlık kaftan yapımında, mintan, takke, çorap, bohça, yatak örtüsü yapımında da kullanılmıştır.[16]
Çuha: Örgüsü belli olmayacak şekilde sık ve kalın olarak çeşitli renklerde yünden imal edilirdi. Çuha
üretiminde Selanik önemli bir merkezdi. Daha sonraları Edirne ve İstanbul’da yeni dokuma tezgâhları
kurulsa da, (1703- 1708) kullanılan yapağının düşük kalite olması veya çeşitli ustalık hataları gerekli kaliteyi
sağlayamadı. Yerli üretimin yanında Avrupa’dan; Fransa, Venedik, İngiltere, Hollanda’dan getirilen çuhalar
daha çok rağbet görüyordu. İyi ve kaliteli yabancı malı çuhalar hem kaliteli hem pahalı idi.

3.9. Gelin Giysileri
Edirne’de gelin kıyafetleri genellikle İstanbul gelinliklerinin hemen hemen aynıdır. En çok kullanılan gelin
kıyafeti bindallı denilen ve kadifeden dikilen elbiselerdir. Kırmızı, lacivert, mor ve yeşil renkte olur. Nadiren
de atlastan dikilirdi. Kendinden desenli saten ve elmasiye denilen kumaştan olanları da vardır. Dönem
modasını yansıtan çok pahalı kumaşlardan yapılan gelinlikler, gösterişli ve süslüydü. Saray, hanedanlık rengi
olarak kırmızı rengi benimserken, halk kırmızının yanı sıra mor, mavi, pembe gibi canlı renkleri tercih
ediyordu. Gelinin yüzünü örten duvak, kırmızı idi [10]. (şekil 23 ve 24)

Şekil 23:Kırmızı grepli gelinlik[17]

Şekil 24:Bindallı gelinlik[17]
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3.10.Edirne Yöresine Ait Meslek Giyimleri Ve Ev Tekstillerine Ait Resimler
Şekil 25,26ve 27 görüldüğü gibi ev döşemelerinde çok renkli ve desenli ürünler kullanılmıştır.Şekil 28 de
medrese öğrencilerinin giyimleri,şekil 29 da Edirne Darüşşifada müzikle tedavi grubu giyimleri, şekil 30 da
bekçi giyimi ve şekil 31 de Edirne Darüşşifada şurupçu giyimi görülmektededir. Çalışmada tanımlanan
Edirne yöresel giyim unsurları,şekiller 25-31 de görülmektedir.

Şekil 25: Gelin odası[17]

Şekil 26: yatak odası[17]

Şekil 27: oturma[17]
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Şekil 28:Dersanede öğrenci giyimleri[18]

Şekil 29:Edirne Darüşşifada müzikle tedavi grubu giyimleri[18]

Şekil30:Edirne Darüşşifada bekçi giyimi[18]

Şekil 31: Edirne Darüşşifada şurupçu giyimi(eczacı) [18]
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4. SONUÇ
Edirne kıyafet ve kumaşları ilgili yaptığım taramada örneklerde sunulduğu gibi kıyafet ve aksesuarı ile ilgili
pek çok malzeme buldum. Ancak bu konuda yapılmış araştırma ve incelemelerin oldukça yetersiz olduğu
görülmüştür. Genellikle giysiler de süsleme sanatı kullanılır süslemelerde el emeği ve göz nuruna ağırlık
verilir, desenlerde tipik Türk motifleri kullanılırdı. El emeğinin zarif olması giysiyi daha kıymetli kılardı.
Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan türküler, maniler, ait olduğu bölgenin, giyimi, kuşamı
geleneğini, âdetini, inançlarını yansıtmaktadır. Edirne Müzik kültürünün oluşmasında hem Anadolu’nun hem
de Rumeli’nin izleri vardır. Şairlerin amacı bir kıyafet tasviri olmamakla beraber şiir, türkü ve manilerde
kıyafetlerin renk, şekil ve kumaşlarıyla ilgili azımsanamayacak miktarda bilgiye yer verdikleri görülmüştür.
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RİZE BEZİNDEN ÜRETİLEN BİR GİYSİNİN GERÇEK VE
SANAL ORTAMLARDA YAPILAN PROVALARININ
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Fatma GÜRSOY1, Selma DOĞAN2, Nurgül KILINÇ1
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Konya, TÜRKİYE

1

Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE

2

Özet
Rize bezi, Rize yöresinde üretimi yapılan yöresel el dokumalarımız arasında yer almaktadır. Üretimleri
günümüzde birkaç özel firma ve devlet desteği ile devam etmektedir. Bu çalışmada, yöresel Rize bezinden
üretilen bir giysinin gerçek provası ile sanal ortamda yapılan provasının karşılaştırılarak sanal prova
sonuçlarının gerçek prova sonuçları ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda üretilecek olan giysinin kalıpları araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve prototip ürün
dikilerek ölçüleri alınan manken üzerinde gerçek provası yapılmıştır. Hazırlanmış kalıplar Gerber Accumark
programında dijit edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve 3 boyutlu prova programı olan V-Stitcher’da
oluşturulan manken üzerine giydirilerek sanal provası gerçekleştirilmiştir. Sanal provanın gerçeği ile uyumlu
olması için canlı mankenin ölçülerine uygun sanal manken oluşturulmuş ve Rize bezinin özelliklerini
yansıtması için çeşitli kumaş testleri yapılarak sisteme tanımlanmıştır. Sanal prova ve gerçek provanın
birbiri ile uyumluluğu uzman görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarında, Rize
bezinden üretilen giysinin sanal prova sonuçlarının gerçek prova sonuçları ile çok uyumlu olduğu tespit
edilmiş, sanal provanın giyim üretim süreçlerinde kullanılabileceği önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Rize bezi, sanal prova, gerçek prova, V-stitcher

1. GİRİŞ
Günümüzde tekstil ve konfeksiyon üretimi çok sayıda parametrenin aynı anda kontrol edildiği, maliyet
kaygısı ile farklı üretim adımlarının dünyanın farklı bölgelerinde yapıldığı karmaşık bir organizasyon
yapısına sahiptir. Bu organizasyonun başarılı bir şekilde yönetilebilmesinin yanında müşteri eksenli kitlesel
üretim yapabilmekte firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Müşteriler satın aldıkları giysilerin
bireyselleştirilmesini isterken aynı zamanda yüksek kalitede düşük maliyette ve uygun zamanda ulaşabilir
olmasını isterler [1]. Bu bağlamda müşteri eksenli kitlesel üretimlerde müşterilerin giysiden beklentilerinin
analiz edilip bu doğrultuda üretimlerin yönlendirilebilmesi önemlidir ve bu tip üretimlerin geliştirilmesinde
en önemli engellerden biri müşterinin vücuda uyum kaygısıdır.
Giysinin vücuda uyumunun analizinde gerçek bir giysinin vücuda uyumunun gerçek insan vücudunda
fiziksel olarak incelenmesi klasik ve endüstride kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir [2]. Fakat
teknolojideki gelişmelere bağlı olarak son yıllarda giysinin vücuda uyumunun değerlendirilmesinde
3 boyutlu giysi simülasyon programları da kullanılmaktadır. Bu programlara Simulator TM –TukaTech,
V-StitcherTM- Browzwear, OptiTex TM 3D Runaway Designer, Lectra – Modaris ve Assyst – Vidya sistemleri
örnek olarak verilebilir [3]. Bu simülasyon programlar sayesinde giysi gerçekten üretilmeden önce
hazırlanan kalıbın vücuda uygunluğunun ve tarzının sanal manken üzerinde sanal giysinin oluşturulmasıyla
kontrol edilebilir [4]. Bu programlar müşteriler tarafından satın alma kararı vermeden önce, üreticiler
tarafından çok sayıda tasarımın değerlendirilerek ürünlerin pazara hızlı bir şekilde sunulmasında ve hazır
giyim perakendecileri tarafından müşteri memnuniyetini geliştirmede, hedef müşterileri hakkında daha fazla
bilgi edinmede ve müşterinin vücuduna uygun tasarlanmış giysilerin sağlanmasında bir pazarlama aracı
olarak kullanılırlar [3,5,6]. Bir kıyafetin vücuda uyumunun klasik yöntemle belirlenmesiyle kıyaslandığında
3 boyutlu giysi giydirme simülasyon programları sayesinde zamandan ve maliyetten avantaj sağlandığı ve
online alışveriş sırasında müşterilerin satın alma davranışını kolaylaştırdığı söylenebilir.

1
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Rize bezi (Feretiko), Rize yöresinde üretimi yapılan yöresel el dokumalarımız arasında yer almaktadır.
Üretimleri günümüzde birkaç özel firma ve devlet desteği ile devam etmektedir. Rize bezi, bez ayağı örgü
tipinde dokunmaktadır. Çözgü ipliklerinde 20 Ne veya 24 Ne pamuk ipliği, atkı ipliklerinde 20 Ne kenevir
ipliği (yöresel ismi kendir) kullanılmaktadır. Çözgü sıklığı 18-20 tel/cm, atkı sıklığı 16-18 tel/cm’dir [7].
Rize bezinin ince bir yapıda olması, özellikle ipliklerinin elde edildiği kenevir bitkisinin yapısal özelliği ile
açıklanabilir. Trabzon ve Rize arasındaki sahil şeridinde yetiştirilmekte olan kenevir bitkisi, bölgede görülen
iklim ve bölgenin sahip olduğu toprak yapısı ile ilişkili olarak diğer yerlerde yetişen türlerinden farklılık
göstermektedir. Özellikle bölgeden elde edilen kenevir liflerinin yapılarının, diğer kenevir türlerine oranla
daha ince olması, dokumaya özgün bir yapı sağlamaktadır [8]. Bu durum dokumanın yöresel değerini ve
özgünlüğünü arttıran bir unsur olarak gösterilebilir.
Bu yöresel bezin üretiminin devam ederek gelecek nesillere aktarılması geleneksel değerlerimizin korunması
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bezin üretiminin devam edebilmesinde bu beze olan talebin
arttırılması gereklidir ve giyim sektörü bu bağlamda değerli bir konuma sahiptir. Bu çalışma giysi
simülasyon programı kullanılarak yöresel bir bezden üretilen bir giysinin görünümünü gerçeği ile
karşılaştıran bir araştırma olması nedeniyle önemlidir. Bu çalışma ile Rize bezinin ölçülen eğilme, esneme ve
kayma parametreleri sanal ortama aktarılmış ve modellemesi yapılmıştır. Bu araştırma Rize bezi ve diğer
yerel bezlerin gelişen bir pazar olan online satış içerisinde yer almasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla 3
boyutlu giysi simülasyon programlarının kullanılması gibi sektörle ilgili teknolojik gelişmeler de beze olan
talebin arttırılmasını destekleyici bir unsur olabilir. Bu çalışmada, yöresel Rize bezinden üretilen bir giysinin
gerçek provası ile sanal ortamda yapılan provasının karşılaştırılarak sanal prova sonuçlarının gerçek prova
sonuçları ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda yer alan
sorulara cevap aranmıştır;
1- Üst bedenin önden, arkadan ve yandan değerlendirilmesinde sanal prova sonuçlarının gerçek
prova sonuçları ile uyumluluğu nasıldır?
2- Eteğin önden, arkadan ve yandan değerlendirilmesinde sanal prova sonuçlarının gerçek prova
sonuçları ile uyumluluğu nasıldır?
3- Kolun önden, arkadan ve yandan değerlendirilmesinde sanal prova sonuçlarının gerçek prova
sonuçları ile uyumluluğu nasıldır?

2. YÖNTEM
Bu çalışmada yöresel Rize bezi kullanılarak bir elbise üretimi yapılmıştır. Elbisede, sıfır yakalı, önde göğüs
kupu olan, arkada boydan kup kullanılan etek kısmı godeli diz hattında bir model olarak tasarlanmıştır.
Kolda ise kol üstü büzgülü, kol ağzı lastikli kısa karpuz kol kullanılmıştır. Değerlendirmede kupların
oturuşu, büzgü ifadesi, lastikle büzgünün duruşu, godelerin düşüşü gibi kriterlerin değerlendirilebilmesi için
böyle bir model tercih edilmiştir. Bu elbisenin gerçek ve sanal ortamlarda provaları yapılarak sanal prova
sonuçları ile gerçek prova sonuçlarının belirlenen kriterler açısından uyumluluğu uzman görüşlerine dayalı
olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmada kullanılan Rize bezi, İyidere Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi’nden temin edilmiştir. Temin
edilen Rize bezinin atkı iplikleri kenevir (yöresel adı kendir ipliğidir), çözgü iplikleri pamuktur ve bez ayağı
örgü tipinde el dokuma tezgahında dokunmuştur. Giysi dikilmeden ve kumaş testleri yapılmadan önce kumaş
numunesine ütüleme işlemi yapılmıştır.
Sanal prova için Browzwear firmasının yazılımlarından biri olan V- Stitcher programı kullanılmıştır.
Öncelikle kumaş tanımlaması için kullanılacak Rize bezinin özellikleri (kumaş kategorisi, kumaşın lif cinsi
ve oranı, gramajı, eğilme, esneme ve kayma özellikleri) bazı testler de yapıldıktan sonra sisteme
tanımlanmıştır. Kumaş özellikleri sisteme tanımlanırken alınan ekran görüntüsü Şekil 1’de yer almaktadır.
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Şekil 1: Kumaş özelliklerinin sisteme tanımlanması

Kumaşın eğilme, esneme ve kayma özelliklerinin test edilmesinde yazılımla birlikte edinilen kumaş test kiti
kullanılmıştır. Kullanılan bu test kitinin fotoğrafı Şekil 2’de verilmiştir. Tüm testler 3 defa tekrarlanarak
aritmetik ortalamaları alınmış ve veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Eğilme testi için kumaşın boyuna ve
enine yönünde olmak üzere 8x18 cm ebatlarında 2 adet kumaş numunesi hazırlanır. Kumaş parçası ana ölçek
üzerine serilir ve eğilme ölçeğinin üzerine temas edecek şekilde yerleştirilir. Eğilme test çubuğu kumaşın ana
ölçek tarafında kalan kısmına yerleştirilir ve kumaş, alt kenarı eğilme ölçeği üzerinde teğet duruma gelinceye
kadar çekilir. Kumaşın eğilme ölçek cetveline teğet durumda temas ettiği son noktada iki ölçüm yapılır.
Birinci ölçüm kumaşı tutan çubuktan itibaren eğilme cetveline temas ettiği noktanın eğilme cetveli
üzerindeki düz ölçüsüdür. İkinci ölçüm ise kumaşın eğilme cetveline değdiği son andaki sarkan kısmının
ölçüsüdür [9]. Kumaş eğilme testi Şekil 3’ te verilmiştir. Esneme ve kayma testinde yine 8x18 cm
ebatlarında, kumaşın enine, boyuna ve verev olmak üzere 3 adet kumaş numunesi hazırlanır. Kumaş
numuneleri sırayla klipsler arasına ortalanarak takılır ve test bölgesine yerleştirilir. Kumaşın sarkıtılan
tarafındaki çubuğun ucundaki tutucuya ağırlıkları takabilmek için metal çerçeve takılır. Test sırasında
sırasıyla 0 gr (boş hali), 100 gr, 300 gr, 450 gr ve 650 gr ağırlıklar kullanılır ve her ağırlık için kumaş
numunesinin cetvel üzerindeki değeri not edilir. Bu işlem 3 kumaş numunesi için de tekrar edilir. Elde edilen
değerler enine ve boyuna kumaş numuneleri için esneme testi sonuçlarını, verev kumaş numunesi için de
kayma testi sonuçlarını oluşturur [9]. Esneme ve kayma testinin yapılışı Şekil 4’ de verilmiştir. Rize bezinin
yazılıma doğru tanımlanması için elde edilen test verileri Şekil 1’deki parametre tablosuna girilerek eğilme,
esneme ve kayma testi değerleri hesaplatılır.

Şekil 2: Kumaş test kiti

Şekil 3:Eğilme testi

Şekil 4: Esneme ve kayma
testi

Kumaş tanımlaması sonrasında canlı model üzerinden alınan ölçüler sisteme girilerek sanal manken
oluşturulmuştur. Ayrıca, canlı modelin vücut duruş özellikleri de sanal mankene yansıtılmıştır. Üretilecek
olan elbisenin araştırmacılar tarafından hazırlanan kalıpları Gerber Accumark sisteminde dijit edilerek
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu kalıplara dikim tanımlamaları da yapıldıktan sonra V- Stitcher
programında üç boyutlu olarak sanal manken üzerine giydirilmiştir. Sanal manken, provaya hazırlık ve
giydirme aşamaları şekil 5’te yer almaktadır.
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Şekil 5: V- Stitcher programında sanal mankenin giydirilmesi

Ayrıca araştırmacılar tarafından Rize bezi ile gerçek giysinin üretilmesi sırasında da bilgisayar ortamına
aktarılmak üzere hazırlanmış olan kalıplar kullanılmıştır.
Araştırma verilerinin elde edilmesi: Gerçek provada canlı mankenin önden, arkadan ve yandan duruşu ile
sanal provada önden, arkadan ve yandan duruşun ekran görüntüleri karşılaştırılarak 16 alan uzmanı
tarafından sanal ve gerçek provanın birbiri ile uyumluluğu değerlendirilmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri
alınırken araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bedenin uyumluluğu, eteğin
uyumluluğu ve kolun uyumluluğu olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan ölçekte, her bir alt boyutun
değerlendirilmesine yönelik 12’şer adet kriter belirlenmiştir. Bu kriterler önden, arkadan ve yandan
duruşlarla ilgilidir. Ölçekteki kriterlerin değerlendirilmesinde çok uyumlu, uyumlu, orta uyumlu, uyumsuz ve
hiç uyumsuz olmak üzere 5’li likert tercih edilmiştir. Gerçek prova ile sanal prova arasındaki uyumluluk alan
uzmanları tarafından gözlemlenerek ölçek üzerinde değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi: Ölçekte beş farklı düzeyde ifade edilen değerlendirme sonuçlarında, “çok uyumlu” için 5
puan, “uyumlu” için 4 puan, “orta uyumlu” için 3 puan, “uyumsuz” için 2 puan ve “hiç uyumsuz” için 1
puan verilmesi ile uyumluluk puanları hesaplanmıştır. 16 uzman görüşü ile değerlendirme yapıldığından her
bir kriter için maksimum alınabilecek uyum puanı 80’dir. Her bir alt boyut ise 12 kriterden oluştuğu için
beden uyumluluğu, etek uyumluluğu ve kol uyumluluğu için toplam alınabilecek maksimum puan 960’ dır.
Ölçeğin tamamında 3 alt boyut için 36 kriter bulunmaktadır; buna bağlı olarak genel uyumluluk için
maksimum 2880 puan alınabilir. Puanlara göre uyumluluk sonuçları ifade edilirken, beşli likert tipi ölçek
kullanıldığından maksimum puanlar üzerinden 5 eşit puan aralığı belirlenerek değerlendirme yapılmıştır.
Karşılaştırma sonuçlarının daha net ifade edilebilmesi için, alınabilecek maksimum puan üzerinden alınan
toplam puanların yüzdesi hesaplanarak uyumluluk dereceleri ortaya konmuştur.
Sanal provanın gerçek prova ile uyum derecesini gösteren puan ve yüzde aralıkları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Uyumluluğun değerlendirilmesi
GENEL DEĞERLENDİRME PUAN ve YÜZDE ARALIKLARI
UYUMLULUK/
Çok Uyumlu
UYUMLULUK DERECESİ
Her bir değerlendirme kriteri
65- 80 puan
için Puan Aralığı
Alt boyutların Uyumluluğu
(Üst Beden / Etek / Kol) için
769-960 puan
Puan Aralığı
Genel Uyumluluk (Üst beden
2305- 2880 puan
+ etek ve kol) Puan Aralığı
Genel Uyumluluk (Üst beden
% 81- 100
+ etek ve kol) - Yüzde Aralığı

Uyumlu

Orta Uyumlu

Uyumsuz

Hiç Uyumsuz

49- 64 puan

33- 48 puan

17- 32 puan

0-16 puan

577-768
puan

385-576 puan

193-384 puan

0-192 puan

1729- 2304
puan
% 61- 80

1153- 1728 puan 577- 1152 puan
% 41- 60

% 21- 40

0-576 puan
% 0- 20

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Rize bezinden üretilen bir giysinin gerçek ve sanal ortamlarda yapılan provaları karşılaştırılmıştır. Sanal
prova sonuçlarının gerçek prova sonuçları ile uyumluluğu 5’li likert tipi ölçek kullanılarak
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler üst bedenin, eteğin ve kolun uyumluluklarının değerlendirilmesi olmak
üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

3.1. Üst Beden Uyumluluğunun Değerlendirilmesi ile İlgili Bulgular
Sanal ve gerçek ortamlarda yapılan provaların birbiri ile uyumluluğunun analizinde ilk önce üst bedenin
uyumluluğu değerlendirilmiştir. Üst bedenin uyumluluğu; ön üst beden, arka üst beden ve yan üst bedenin
değerlendirilmesi olarak üç aşamada yapılmıştır. Üst bedenin uyumluluğunun değerlendirilmesinde
kullanılan sanal mankenin ekran görüntüleri Şekil 6’da, canlı modelin fotoğrafları Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 6: Sanal provada üst bedenin önden, arkadan ve yandan görünüşü

Şekil 7: Gerçek provada üst bedenin önden, arkadan ve yandan görünüşü

Üst bedenin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin puanlanması sonucu elde edilen veriler aşağıda Tablo
3’te verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde ön üst bedenin değerlendirilmesinde ön yaka oyuntusunun %96
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

864

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

uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, göğüs kup yerinin %78 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma;
arka üst bedende arka yaka oyuntusunun %89 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, omuzdan kup yerinin
%74 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma sahip olduğu görülmektedir. Kup yeri uyumluluk yüzdelerinin
diğer kriterlere göre daha düşük olmasının nedeni, sanal prova görüntüsünde dikiş yerlerinin dolayısıyla kup
yerlerinin çok net görünmemesinden kaynaklandığı ile açıklanabilir. Tüm kriterler açısından incelendiğinde
ön üst bedenin ortalama %87 uyumluluk yüzdesine, arka üst bedenin ise %80 uyumluluk yüzdesine sahip
olduğu görülmektedir. Arka üst bedendeki uyumluluğun ön üst bedenden daha düşük olmasının nedeni
gerçek provası yapılan elbisede arka bedende kullanılan fermuarın sanal provada arka ortasına ağırlık olarak
tanımlanamaması ile açıklanabilir. Genel olarak üst bedenin uyumluluğunun değerlendirilmesinde sanal
ortamda yapılan prova sonuçlarının gerçek ortamda yapılan prova sonuçları ile çok uyumlu olduğu ve % 83
uyumluluk yüzdesine sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Üst beden uyumunun değerlendirilmesi
ÜST BEDEN UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uyumluluk
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
PUAN
%
A- Ön Üst Beden
1- Ön yaka oyuntusu
77
96
2- Göğüs formu
72
90
3- Göğüs kup yeri
62
78
4- Göğüs kup duruşu
65
81
5- Genel görünüm
72
90
Toplam Ön Üst Beden Uyumluluğu
348
87
B- Arka Üst Beden
1- Arka yaka oyuntusu
71
89
2- Sırt formu
66
83
3- Omuzdan kup yeri
59
74
4- Omuzdan kup duruşu
60
75
5- Genel görünüm
65
81
Toplam Arka Üst Beden Uyumluluğu
321
80
C- Yan Üst Beden
1- Yan dikişlerin görünümü
63
79
2- Genel görünüm
69
86
Toplam Yan Üst Beden Uyumluluğu
132
83
ÜST BEDENİN UYUMLULUK DERECESİ

801

83

Uyumluluk
Derecesi
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Çok uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

3.2. Eteğin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi ile İlgili Bulgular
Sanal ve gerçek ortamlarda yapılan provaların birbiri ile uyumluluğunun analizinde ikinci olarak eteğin
uyumluluğu değerlendirilmiştir. Eteğin uyumluluğu; ön etek, arka etek ve yan eteğin değerlendirilmesi
olarak üç aşamada yapılmıştır. Eteğin uyumluluğunun değerlendirilmesinde kullanılan sanal mankenin ekran
görüntüleri Şekil 8’de, canlı modelin fotoğrafları Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 8: Sanal provada eteğin önden, arkadan ve yandan görünüşü
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Şekil 9: Gerçek provada eteğin önden, arkadan ve yandan görünüşü

Eteğin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin puanlanması sonucu elde edilen veriler Tablo 4’te
verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde, ön eteğin değerlendirilmesinde kumaş dökümlülüğü ve genel görünüm
%93 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, godelerin görünümü % 88 uyumluluk yüzdesi ile en düşük
uyum yüzdesine; arka eteğin değerlendirilmesinde etek ucu hattı % 91 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek
uyuma, godelerin görünümü % 85 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma; yan etekte etek ucu hattı ve genel
görünüm % 89 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, godelerin görünümü % 84 uyumluluk yüzdesi ile en
düşük uyuma sahiptir. Genel olarak eteğin uyumluluğunun değerlendirilmesinde sanal ortamda yapılan prova
sonuçlarının gerçek ortamda yapılan prova sonuçları ile çok uyumlu olduğu ve % 89 uyumluluk yüzdesine
sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Etek uyumunun değerlendirilmesi
ETEK UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A- Ön Etek
1- Godelerin görünümü
2- Etek ucu hattı
3- Genel görünüm
4- Kumaş dökümlülüğü
Toplam Ön Etek Uyumluluğu
B- Arka Etek
1- Godelerin görünümü
2- Etek ucu hattı
3- Genel görünüm
4- Kumaş dökümlülüğü
Toplam Arka Etek Uyumluluğu
C- Yan Etek
1- Godelerin görünümü
2- Etek ucu hattı
3- Genel görünüm
4- Kumaş dökümlülüğü
Toplam Yan Etek Uyumluluğu
ETEĞİN UYUMLULUK DERECESİ

PUAN

Uyumluluk
%

Uyumluluk
Derecesi

70
73
74
74
291

88
91
93
93
91

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

68
73
71
71
283

85
91
89
89
88

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

67
71
71
69
278

84
89
89
86
87

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

852

89

Çok uyumlu

3.3. Kolun Uyumluluğunun Değerlendirilmesi ile İlgili Bulgular
Sanal ve gerçek ortamlarda yapılan provaların birbiri ile uyumluluğunun analizinde üçüncü olarak kolun
uyumluluğu değerlendirilmiştir. Kolun uyumluluğu; önden, arkadan ve yandan olmak üzere üç aşamada
değerlendirilmiştir. Kolun uyumluluğunun değerlendirilmesinde kullanılan sanal mankenin ekran görüntüleri
Şekil 10’da, canlı modelin fotoğrafları Şekil 11’de verilmiştir.
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Şekil 10: Sanal provada kolun önden, arkadan ve yandan görünüşü

Şekil 11: Gerçek provada kolun önden, arkadan ve yandan görünüşü

Kolun değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin puanlanması sonucu elde edilen veriler Tablo 5’te
verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde, ön kolun değerlendirilmesinde kol ağzında lastikle büzgü % 95
uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, kol üstünde büzgü % 88 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma;
arka kolun değerlendirilmesinde kol ağzında lastikle büzgü % 93 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma,
genel görünüm ve kol evi uyumluluğu % 88 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma; yan kolun
değerlendirilmesinde kol ağzında lastikle büzgü % 94 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek uyuma, kol üstünde
büzgü % 89 uyumluluk yüzdesi ile en düşük uyuma sahiptir. Genel olarak kolun uyumluluğunun
değerlendirilmesinde sanal ortamda yapılan prova sonuçlarının gerçek ortamda yapılan prova sonuçları ile
çok uyumlu olduğu ve % 91 uyumluluk yüzdesine sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Kol uyumunun değerlendirilmesi
KOL UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A- Ön Kol
1- Kol üstünde büzgü
2- Kol ağzında lastikle büzgü
3- Genel görünüm ve kol evi uyumluluğu
4- Kumaş dökümlülüğü
Toplam Ön Kol Uyumluluğu
B- Arka Kol
1- Kol üstünde büzgü
2- Kol ağzında lastikle büzgü
3- Genel görünüm ve kol evi uyumluluğu
4- Kumaş dökümlülüğü
Toplam Arka Kol Uyumluluğu
C- Yan Kol
1- Kol üstünde büzgü
2- Kol ağzında lastikle büzgü
3- Genel görünüm
4- Kumaş dökümlülüğü

PUAN

Uyumluluk
%

Uyumluluk
Derecesi

70
76
72
73
291

88
95
90
91
91

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

71
74
70
72
287

89
93
88
90
90

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu

71
75
74
72

89
94
93
90

Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
Çok uyumlu
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Toplam Yan Kol Uyumluluğu
KOLUN UYUMLULUK DERECESİ

292

91

Çok uyumlu

870

91

Çok uyumlu

3.4. Genel Uyumluluğun Değerlendirilmesi
Sanal prova ile gerçek provanın karşılaştırılmasında genel uyumluluğun değerlendirilmesi ile ilgili veriler
Tablo 6’da verilmiştir. Genel sonuçlar incelendiğinde, Rize bezinden dikilen elbisenin sanal ve gerçek
ortamlarda yapılan provalarının birbiri ile çok uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Üst beden, etek ve kol
uyumlarının uyum yüzdeleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde kol uyumu % 91 uyumluluk yüzdesi ile en yüksek
uyuma sahip olurken etek % 89 uyumluluk yüzdesine ve üst beden de % 83 uyumluluk yüzdesine sahiptir.
Tablo 6: Genel uyumun değerlendirilmesi
GENEL UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
PUAN

Uyumluluk
%

Uyum
Derecesi

Üst Bedenin Uyumluluk Derecesi

801

83

Çok Uyumlu

Eteğin Uyumluluk Derecesi

852

89

Çok Uyumlu

Kolun Uyumluluk Derecesi

870

91

Çok Uyumlu

GENEL UYUMLULUK DERECESİ

2530

88

Çok Uyumlu

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

4. SONUÇLAR
Rize bezi köklü bir geçmişe sahip ve günümüze kadar üretimi değişime uğrasa da devam etmiş olan el
dokumalarımızdan biridir ve geleneksel değerlerimizin korunması adına geleceğe aktarılması büyük önem
taşımaktadır. Rize bezinin geleceğe aktarılabilmesinde bu beze olan talebin arttırılması gereklidir ve giyim
sektörü bu bağlamda değerli bir konuma sahiptir. 3 boyutlu giysi simülasyon programlarının kullanılması
gibi sektörle ilgili teknolojik gelişmeler yerel kumaşların kullanılması ve beze olan ilginin arttırılmasını
destekleyici bir unsur olabilir. Bu çalışmada yöresel Rize bezinden üretilen bir giysinin gerçek ve sanal
ortamlarda yapılan provalarının karşılaştırılarak sanal prova sonuçlarının gerçek prova sonuçları ile
uyumluluğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Rize bezinden dikilen elbisenin sanal ve gerçek
ortamlarda yapılan provalarının birbiri ile çok uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Üst bedenin, eteğin ve kolun
değerlendirilmesinde sanal prova sonuçlarının gerçek prova sonuçları ile uyumluluğunda en yüksek uyum
yüzdesine kol uyumu, en düşük uyum yüzdesine üst beden uyumu sahiptir. Üst beden uyum yüzdesinin
diğerlerine göre daha düşük olmasının nedeni sanal provada dikiş yerlerinin dolayısıyla kup yerinin ve kup
duruşunun çok net görülememesi ve gerçek provası yapılan elbisede arka bedende kullanılan fermuarın
ağırlığının sanal provada kumaşa tanımlanamaması ile açıklanabilir.
Sanal prova kol dikişindeki büzgü ifadesi, lastikle büzgünün duruşu, bedenin vücuda oturuşu, dikiş yerleri,
kup yerleri, godelerin düşüşü ve Rize bezi kumaşının duruşunu ifade etmesi gibi pek çok kriter açısından
oldukça başarılı bulunmuş, gerçek canlı manken üzerindeki prova sonuçları ile çok uyumlu sonuçlar
vermiştir. Bu nedenle 3 boyutlu sanal prova yazılımlarının kullanılması gerek emek, gerek maliyet gerekse
zaman açısından çok daha verimli olacağından gerçek prova yerine tercih edilebileceği düşünülmektedir.
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COMPARISON OF THE TRY-ONS OF A GARMENT PRODUCED FROM
RIZE FABRIC (FERETIKO) IN ACTUAL AND VIRTUAL ENVIRONMENTS
Abstract
Rize fabric takes places among our regional hand woven fabrics which are produced in Rize region. Today,
its production continues with the support of government and a few private companies. In this study, the aim
is to evaluate the compatibility between the virtual try-on results with the actual try-on result by comparing
the try-ons of a garment produced from Rize fabric in actual and virtual environments. The patterns of the
garment to be produced in accordance with this aim, were prepared by the researchers and the actual try-on
was made on the mannequin by sewing a prototype product. The prepared patterns were made as digit in
Gerber Accumark program and were transferred to the computer and the virtual try-on was made by
dressing the mannequin which is formed in V-Stitcher- a 3 dimensional try-on program. For the accordance
between the virtual try on and the actual try-on, a virtual mannequin which was appropriate to the living
mannequin, was formed and various fabric tests were made and were identified in the system for having the
virtual take-on reflecting the specification of Rize fabric. The compatibility between the virtual try-on and the
actual try-on, was evaluated by basing on the expert opinions. As the results of the research, it was
determined that results of the virtual try-on of the garment produced from Rize fabric was very compatible
with the results of actual try-on and it was suggested that the virtual try-on might be used in garment
production processes.

Key-words: Rize fabric, virtual try-on, actual try-on, V-stitcher

1. INTRODUCTION
Today, textile and ready wear production has a complex organization structure where numerous parameters
are controlled at the same time and different production stages are made in different locations of the world
with the concern of cost. This organization can be managed in successful form besides it can make customeroriented mass production therefore it provides an important competitive advantage to the companies. The
customers desire the garments to be personalized and they also desire the garments to be in low cost and high
quality and gettable in appropriate time [1]. In this respect, it is important in customer-oriented mass
production to direct the production in accordance with this desire by analyzing the expectations of the
customers from the garment and one of the most important obstacle in developing these types of production
is the body-fitting concern of the customer.
In the analysis of the body-fitting of the garment, one of the widest and classic method used in the industry is
to examine the fitting of an actual garment to the body on a real person's body physically [2]. However, 3
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dimensional garment simulation programs are used in evaluating the fitting of the garment to the body as
depending on the development in the technology. Simulator TM –TukaTech, V-Stitcher TM- Browzwear,
OptiTexTM 3D Runaway Designer, Lectra – Modaris and Assyst – Vidya systems can be given as the
examples of these programs [3]. Through these simulation programs, the suitability and style of the pattern
which is prepared before the actual production of the garment can be controlled by creating a virtual garment
of the virtual mannequin [4]. These programs are used as a marketing tool in providing garments which are
designed as suitable to the body of the customer, in obtaining more information about the target customers
and in having the ready wear retailers to develop customer satisfaction and in putting the products on market
as soon as possible by having the producers to evaluate many designs before the buying decision of the
customers [3,5,6]. It may be said that an advantage is gained from the cost and time and the buying behaviors
of the customers get easier during an online shopping through 3 dimensional dressing simulation programs
when compared with the classic method of body-fitting of a garment.
Rize fabric (Feretiko) takes place among our regional hand woven fabrics which are produced in Rize region.
Its production continues with the support of government and a few private companies. Rize fabric is weaved
in plain structure. In warp yarns 20 Ne or 24 Ne cotton and in weft yarns 20 Ne harl (its regional name is
hemp cord) are used. The warp density is 18-20 end/cm, weft density is 16-18 pick/cm [7]. The fine structure
of Rize fabric may be explained with the structural specification of cannabis herb which the yarns are
produced from. The cannabis herb which grows in the coast line between Trabzon and Rize, differs from the
cannabis types which grows in other places as associated with the soil structure and climate of the region.
Particularly the thinness of the hemp fibre structures obtained from the region when compared to the other
hemp types, provides an authentic structure to the fabric [8]. This situation may be presented as an element
which increases the regional value and authenticity of the fabric.
The hand down of this regional fabric to the next generations by continuing its production, is very important
for preserving our traditional values. The continuity of the fabric requires an increase in the demand for this
fabric and the clothing sector has an important position in this respect. This study is important for being a
research which compares the appearance of a garment produced from the regional fabric with the actual
appearance by using the garment simulation program. The measured bending, stretch and shear parameters
of Rize fabric has been transferred to the virtual environment and its modeling has been made with this
study. This research shall make a contribution to Rize fabric and other regional fabric for taking place in the
online sales which is a developing market. Therefore, the technological developments like using 3
dimensional garment simulation programs, may be a factor which supports the demand increase for the
fabric. In this study, the aim is to evaluate the compatibility between the virtual try-on results with the actual
try-on result by comparing the try-ons of a garment produced from Rize fabric in actual and virtual
environments. In accordance with the general aim, the below questions are tried to be answered;
1- In evaluating the upper body from front, rear and sidewise, how is the compatibility between the
virtual try-on results with the actual try-on result?
2- In evaluating the skirt from front, rear and sidewise, how is the compatibility between the virtual
try-on results with the actual try-on result?
3- In evaluating the arm from front, rear and sidewise, how is the compatibility between the virtual
try-on results with the actual try-on result?

2. METHOD
In this study, a dress production was made by using the regional Rize fabric. The dress was designed as crew
neck, having a chest cup in the front, has an edge-to-edge cup in the rear side, with godet in skirt and in knee
length. Short puff sleeve with gathered top arm and elastic gathered sleeve hem was used in the arm. Such
model was preferred for evaluating the criterias like the fitting of the cups, shirr representation, the fall of the
godets. The compatibility in terms of the determined criteria of the virtual take-on and the actual take-on,
was evaluated by basing on the expert opinions.
Rize fabric which was used in the study, was supplied from İyidere district governorate Public Training
Center. The weft yarns of the supplied Rize fabric is harl (its regional name is hemp cord), the warp yarn is
cotton and the type of weave is plain. The ironing work was made on the fabric sample before the garment is
sewn and the fabric tests were made.
V-Stitcher program which is one of the softwares of Browzwear company, was used for the virtual try-on.
Following some tests on the specifications (fabric category, fibre type and rate of the fabric, fabric weight,
bending, stretch and shear specifications) of Rize fabric to be used for the fabric identification, the
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specifications were identified in the system. The screen shot which was taken during the identification of the
fabric specifications to the system, are shown in Figure 1.

Figure 1: Identifying the fabric specifications to the system

Fabric test kit which was supplied with the software, was used in testing the bending, stretch and shear
specifications of the fabric. The photo of this test kit was given in Figure 2. The arithmetic averages were
taken by repeating the whole tests 3 times and the data was recorded to the computer. 2 units of fabric
samples in the size of 8x18 cm are prepared in longitudinal and transverse form for the bending test. The
fabric is laid on the main scale and is placed as to contact with the bending scale. The bending test bar is
placed to the part of the fabric on the main scale and the fabric is pulled till the lower edge comes to the
tangent form on the bending scale. In the final point where the fabric contacts with the bending scale ruler in
tangent form, two measurements are made. The first measurement is the plain measurement from the bar
holding the fabric on the bending rule where the fabric contacts with the bending ruler. The second
measurement is the size of the handing part where the fabric contacts with the bending ruler [9]. The fabric
bending test is given in Figure 3. In stretch and shear tests, longitudinal, transverse and bias fabrics with the
size of 8x18 cm, are prepared. The fabric samples are affixed by being centered between the clips
respectively and are placed to the test region. Metal frames are affixed on the holder at the edge of the bar in
hanging side of the fabric for hanging the weights. During the test, 0 gr (empty form), 100 gr, 300 gr, 450 gr
and 650 gr weights are used and the value of the fabric sample on the rule is noted. This process is repeated
for 3 fabric samples. The obtained results forms the stretch test results for longitudinal and transverse fabric
sample and forms the shear test results of the bias fabric sample [9]. The implementation of stretch and shear
test is given in Figure 4. The obtained test date is recorded to parameter table in figure 1 and the bending,
stretch and shear test values are calculated for the accurate identification of Rize fabric on the software.

Figure 2: Fabric test kit

Figure 3:Bending test

Figure 4: Stretch and shear
tests

The virtual mannequin is created by entering the sizes of the living model to the system after the
identification of the fabric. Besides, the body postures of the living model are reflected on the virtual
mannequin. The patterns of the dress to be produced which are prepared by the researchers, are transferred to
the computer by making in digit form in Gerber Accumark system. After sewing identifications are made to
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these patterns, virtual mannequin was worn as three dimensional in V- Stitcher program. The stages of
preparation to try-on and dressing stages of the virtual mannequin are shown in figure 5.

Figure 5: Virtual mannequin’s dressing stages in the V- Stitcher program

Besides, the patterns which are prepared for being transferred to the computer during the production of the
actual dress with Rize fabric, are used by the researchers.
Obtaining the research data: The compatibility of the virtual and actual try-on is evaluated by 16 field
experts by comparing posture of the living mannequin from front, rear and sidewise in the real try-on and the
screen shots of the virtual mannequin from the front, rear and sidewise in the virtual try-on. Likert type scale
which is developed by the researchers, is used by taking the opinions of the field expert. 12 each criteria are
used for evaluating each lower dimension in scale which is formed from 3 sub-dimensions as to be
compatibility of the upper body, compatibility of the skirt and compatibility of the arm. This criteria is
related with the front, rear and sidewise posture. 5 likert which is very compatible, compatible, mean
compatible, incompatible and very incompatible, is preferred in evaluating the criteria in the scale. The
compatibility between the actual try-on and the virtual try-on is evaluated on the scale by being observed by
the field experts.
Analysis of the data: In the evaluation results which are expressed in five different levels in the scale, the
compatibility points are calculated by giving 5 points for "very compatible", 4 points for "compatible", 3
points for "mean compatible", 2 points for "incompatible" and 1 point for" very incompatible". The
evaluation is made with 16 experts' opinions therefore the maximum compatibility points is 80 for each
criteria. Each lower dimension consists of 12 criteria therefore the maximum points for upper body
compatibility, skirt compatibility, arm compatibility is 960. There are 36 criteria for 3 lower dimensions in
whole scale so maximum 2880 points may be obtained for the general compatibility. Five likert type scale is
used while expressing the compatibility results according to the points, an evaluation is made by determining
the 5 equal point intervals over the maximum points. The compatibility degrees are presented by calculating
the percentages of the total points obtained over the maximum points for expressing the comparison results
more apparently.
The point and percentage intervals of the virtual try-on showing the compatibility degree with the actual tryon, are given in Table 1.
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Table 1: Evaluation of compatibility
POINT AND PERCENTAGE INTERVALS
COMPATIBILITY/
COMPATIBILITY
DEGREE
Point intervals of each
evaluation criteria
Point intervals of lower
dimensions’ compatibility
(Upper body/ Skirt/ Arm)
Point intervals of general
compatibility (Upper body +
skirt and arm)
Percentage intervals of
general compatibility (Upper
body + skirt and arm)

Very
Compatible

Compatible

Mean
Compatible

Incompatible

Very
Incompatible

65- 80 point

49- 64 point

33- 48 point

17- 32 point

0-16 puan

769-960 point

577-768
point

385-576 point

193-384 point

0-192 point

2305- 2880 point

1729- 2304
point

81- 100 %

61- 80 %

1153- 1728 point 577- 1152 point

41- 60 %

21- 40 %

0-576 point

0- 20 %

3. FINDINGS and EVALUTION
The try-on of a garment produced from Rize fabric, is compared in virtual and actual environment. The
compatibility between the virtual try-on results and the actual try-on results is evaluated by using five likert
type scale. The evaluations are made in three stages as to be the evaluation of the compatibility of upper
body, skirt and arm.

3.1. Findings related with the evaluation of the upper body compatibility
In the analysis of the compatibility of the try-ons made in the virtual and actual environment, first the
compatibility of the upper body is evaluated. The compatibility of the upper body is made in three stages as
to evaluated the front upper body, rear upper body and side upper body. The screen shots of the virtual
mannequin used in the evaluation of the compatibility of upper body are given in figure 6 and the photos of
the living model are given in figure 7.

Figure 6: The screen shots of the virtual mannequin from front, rear and sidewise for upper body in virtual try on

Figure 7: The photos of the living mannequin from front, rear and sidewise for upper body in real try on

The data which is obtained as the result of the scoring the criteria used in evaluating the upper body, is given
in table 2. When table 2 is evaluated, it is observed that the front neckline has the highest compatibility
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percentage with %96 compatibility percentage and the position of chest cup has the lowest compatibility
with %78 compatibility percentage in evaluation of the front upper body; the rear neckline has the highest
compatibility with %89 compatibility percentage and the position of shoulder cup has the lowest
compatibility with % 74 compatibility percentage in evaluation of rear upper body. The reason why the
compatibility percentages of the cups are lower than the other criteria, may be explained with the nonapparent shots of the seams in virtual try-on screen. When it is evaluated in terms of all criteria, it is
observed that the front upper body has %87 compatibility percentage and the rear upper body has the
compatibility percentage of % 80. The reason of lowness of the compatibility in rear upper body when
compared to the front upper body, may be explained as follows, the zipper used in the rear body of the dress,
is not identified as a weight in the virtual try-on. Generally, it is observed that the try-on results made in the
virtual environment are very compatible with the try-on made in the actual environment and has the
compatibility percentage of % 83 in the compatibility of upper body.
Table 2: Evaluation of the upper body compatibility
EVALUATION OF THE UPPER BODY COMPATIBILITY
Compatibility
CRITERIAS OF EVALUATION
Point
%
A-Upper Body from Front
1- Front neckline
77
96
2- Chest form
72
90
3- Position of chest cup
62
78
4- Appearance of chest cup
65
81
5- General appearance
72
90
Total Compatibility of the Upper Body from Front
348
87
B- Upper Body from Rear
1- Rear neckline
71
89
2- Back form
66
83
3- Position of shoulder cup
59
74
4- Appearance of shoulder cup
60
75
5- General appearance
65
81
Total Compatibility of the Skirt from Rear
321
80
C- Upper Body from Sidewise
1- Appearance of side seams
63
79
2- General appearance
69
86
Total Compatibility of the Skirt from Sidewise
132
83
COMPATIBILITY DEGREE OF THE UPPER
801
83
BODY

Compatibility
Degree
Very compatible
Very compatible
Compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Compatible
Compatible
Very compatible
Compatible
Compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible

3.2. Findings related with the evaluation of the skirt compatibility
In the analysis of the compatibility of the try-ons made in the virtual and actual environment, secondly the
compatibility of the skirt is evaluated. The compatibility of the skirt is made in three stages as to evaluated
the front skirt, rear skirt and side skirts. The screen shots of the virtual mannequin used in the evaluation of
the compatibility of skirt are given in figure 8 and the photos of the living model are given in figure 9.

Figure 8: The screen shots of the virtual mannequin from front, rear and sidewise for skirt in virtual try on
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Figure 9: The photos of the living mannequin from front, rear and sidewise for skirt in real try on

The data which is obtained as the result of the scoring the criteria used in evaluating the skirt, is given in
table 3. When table 3 is evaluated, it is observed that the drape of the fabric and general appearance have the
highest compatibility percentage with %93 compatibility percentage and the appearance of the godets has the
lowest compatibility with %88 compatibility percentage in evaluation of the front skirt; the hemline has the
highest compatibility with %91 compatibility percentage and the appearance of the godets has the lowest
compatibility with % 85 compatibility percentage in evaluation of rear skirt; hemline and general appearance
have the highest compatibility percentage with %89 compatibility percentage and the appearance of the
godets has the lowest compatibility with % 84 compatibility percentage in evaluation of the sidewise skirt.
Generally, it is observed that the try-on results made in the virtual environment are very compatible with the
try-on made in the actual environment and has the compatibility percentage of % 89 in the compatibility of
the skirt.
Table 3: Evaluation of the skirt compatibility
EVALUATION OF THE SKIRT COMPATIBILITY
CRITERIAS OF EVALUATION
A- Skirt from Front
1- Appearance of godets
2- Hemline
3- General appearance
4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Skirt from Front
B- Skirt from Rear
1- Appearance of godets
2- Hemline
3- General appearance
4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Skirt from Rear
C- Skirt from Sidewise
1- Appearance of godets
2- Hemline
3- General appearance
4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Skirt from Sidewise

COMPATIBILITY DEGREE OF THE SKIRT

Point

Compatibility
%

Compatibility
Degree

70
73
74
74
291

88
91
93
93
91

Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible

68
73
71
71
283

85
91
89
89
88

Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible

67
71
71
69
278

84
89
89
86
87

Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible

852

89

Very compatible

3.3. Findings related with the evaluation of the arm compatibility
In the analysis of the compatibility of the try-ons made in the virtual and actual environment, thirdly the
compatibility of the arm is evaluated. The compatibility of the arm is made in three stages as to evaluate the
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front, rear and side. The screen shots of the virtual mannequin used in the evaluation of the compatibility of
arm are given in figure 10 and the photos of the living model are given in figure 11.

Figure 10: The screen shots of the virtual mannequin from front, rear and sidewise for arm in virtual try on

Figure 11: The photos of the living mannequin from front, rear and sidewise for arm in real try on

The data which is obtained as the result of the scoring the criteria used in evaluating the arm, is given in table
4. When table 4 is evaluated, it is observed that the elastic gathered sleeve hem has the highest compatibility
percentage with %95 compatibility percentage and gathered top arm has the lowest compatibility percentage
with %88 compatibility percentage in the evaluation of front arm; the elastic gathered sleeve hem has the
highest compatibility percentage with %93 compatibility percentage and general appearance and
compatibility of armhole have the lowest compatibility percentage with %88 compatibility percentage in the
evaluation of rear arm; the elastic gathered sleeve hem has the highest compatibility percentage with %94
compatibility percentage and gathered top arm has the lowest compatibility percentage with %89
compatibility percentage in the evaluation of side arm. Generally, it is observed that the try-on results made
in the virtual environment are very compatible with the try-on made in the actual environment and has the
compatibility percentage of % 91 in the compatibility of the arm.
Table 4: Evaluation of the arm compatibility
EVALUATION OF THE ARM COMPATIBILITY
CRITERIAS OF EVALUATION
A- Arm from Front
1- Gathered top arm
2- Elastic gathered sleeve hem
3- General appearance and compatibility of
armhole
4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Arm from Front
B- Arm from Rear
1- Gathered top arm
2- Elastic gathered sleeve hem
3- General appearance and compatibility of
armhole

Point

Compatibility
%

Compatibility
Degree

70
76

88
95

72

90

73
291

91
91

Very compatible
Very compatible

71
74

89
93

Very compatible
Very compatible

70

88

Very compatible

Very compatible
Very compatible
Very compatible
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4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Arm from Rear
C- Arm from Sidewise
1- Gathered top arm
2- Elastic gathered sleeve hem
3- General appearance
4- Drape of the fabric
Total Compatibility of the Arm from Sidewise

72
287

90
90

Very compatible
Very compatible

71
75
74
72
292

89
94
93
90
91

Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible
Very compatible

COMPATIBILITY DEGREE OF THE ARM

870

91

Very compatible

3.4. Evaluating the General Compatibility
The data related with the evaluation of the general compatibility between the virtual try-on and the actual tryon is given in table 5. When the general results are analyzed, it is observed that the try-on of the garment
from Rize fabric is very compatible in virtual and actual environments. When the compatibility percentages
of upper body, skirt and arm , are evaluated separately, the arm compatibility has the highest compatibility
with the percentage of %91 and the skirt has the compatibility percentage of %89 and the upper body has the
compatibility percentage of % 83.
Table 5: Evaluation of the general compatibility
EVALUATION OF THE GENERAL COMPATIBILITY
Point

Compatibility
%

Compatibility
Degree

Compatibility of the upper body

801

83

Very compatible

Compatibility of the skirt

852

89

Very compatible

Compatibility of the arm

870

91

Very compatible

GENERAL COMPATIBILITY

2530

88

Very compatible

CRITERIAS OF EVALUATION

4. RESULT
Rize fabric is one of the hand woven fabrics which continues till present although its production has
confronted some changes and it has a long-standing background and it has an important role in preserving
our traditional values and in handing down these values to the next generations. The continuity of the fabric
requires an increase in the demand for this fabric and the clothing sector has an important position in this
respect. The technological developments like using 3 dimensional garment simulation programs, may be a
factor which supports to increase attention and using the regional hand woven fabrics. In this study, the
virtual try-on results with the actual try-on result of a dress is evaluated by comparing the try-ons of a
garment produced from Rize fabric in actual and virtual environments. It is observed that the try-on of the
dress produced from Rize fabric, made in virtual and actual environment is very compatible with each other.
In the evaluation of the upper body, skirt and arm, the highest compatibility percentage belongs to the arm
and the lowest compatibility percentage belongs to upper body. The reason why the compatibility
percentages of the upper body are lower than the others, may be explained with the non-apparent shots of the
seams in virtual try-on screen and the zipper used in the rear upper body of the dress, is not identified as a
weight in the virtual try-on.
The virtual try-on was found as successful in terms of many criteria like gathering in sleeve seam, posture of
the rubber and gathering, fitting of the size to the body, cups, fall of godets and expressing the posture of
Rize fabric and it gave very compatible results with the try-on results on the actual mannequin. Therefore
using 3 dimensional virtual try-on software, shall be more efficient in terms of effort, cost and time so it is
though that the virtual try-on may be preferred instead of actual try-on.
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ÖZET
Dokuma sanatı, insanoğlunun en önemli buluşlarından biridir. Her milletin kültüründe, kendi kültürüne
özgü kumaşları ile üretilmiş geleneksel giysilerin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Anadolu’nun her
bölgesinde kendine özgü dokuma kültürü ve bu dokumalarla üretilen giysiler önemli özellikler
sergilemektedir.
Türk giyim-kuşam kültüründe; iç giyim grubunda yer alan iç gömlekler, model farklılığı göstermekle
beraber, kadın ve erkek giyiminde kullanılan, kumaşların niteliği bakımından ortak özellikler
taşımaktadır. Bu giysiler, geleneksel giysiler içinde ayrı bir başlık altında inceleme konusu oluşturacak
kadar zengindir.
Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş, el dokuması kumaşlar, geçmişte geleneksel el tezgahlarında pamuk,
ipek ve pamuk-ipek karışımı ipliklerden dokunurdu. Bu kumaşlardan hazırlanan iç gömlekler, kullanışlı
ve ergonomik özellikler sergilemektedir.
Bu araştırmanın amacı; Antalya ili Finike ilçesi geleneksel kadın iç gömleklerinin özelliklerini
belirlemek, tanıtmak, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktaracak bir kaynak oluşturmaktır.
Araştırmanın evrenini; Antalya ili Finike ilçesinde bulunan “Kadın İç Gömlekleri' oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem grubu ise; Antalya ili Finike ilçesi evlerinden temin edilen 4 adet 'kadın iç
gömleği ile sınırlandırılmıştır.
Araştırmada, “Antalya ili Finike ilçesi Kadın Gömlekleri' oluşturulan gözlem formları aracılığı ile
incelenmiş, farklı açılardan çekilen fotoğraflarına yer verilmiştir.
Elde edilen bulgular ışığında sonuca ulaşılmaya çalışılmış, geleneksel giysilere yeniden tasarlanması ve
bu yolla sürdürülebilirlik kazandırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Giyim, Geleneksel Giysiler, Kadın Gömlekleri

ANTALYA PROVINCE FINIKE COUNTY TRADITIONAL
WOMEN'S SHIRTS
Abstract
The art of weaving is one of most important inventions of mankind. Traditional clothing made with
fabrics that are specific to their culture has a different significance and meaning in each nation's culture.
In every region of Anatolia, particular weaving culture and clothes woven with these weavings exhibit
significant properties.
In Turkish clothing culture; underwear shirts as part of the group of underwears , despite differences
in their patterns, carry common characteristics in terms of the quality of the fabric which are used as
underwear for men and women. These clothes in traditional clothes are rich enough to form a separate
research title.

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

879

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

Nowadays, hand-woven fabrics, which have begun to disappear, were woven from silk and cotton-silk
blend yarn on the traditional hand looms in the past,. The underwear shirts woven from these fabrics
demonstrate purposive and ergonomic features.
The purpose of that study is to determine, promote, document the characteristics of traditional camisole
of the town of Finike of Antalya province and to generate a resource to pass on to future generations.
As Women's Underwear Shirts in the town of Finike of Antalya province constitute the research
universe of the study, The sample group of the study is confined to four pieces of female shirts obtained
from houses in the town of Finike of Antalya province.
In the Study, “The Shirts of Women of the town of Finike of Antalya province” have been examined
through the generated observation chips, and their photoes taken from different angles have been
displayed .
In the light of the findings, we tried to reach a conlusion, and made suggessions to redesign the
traditional clothes, thereby, providing sustainability.
Key words: Clothing, Traditional Colthes, Woman Shirts.

1.GİRİŞ
Dokuma sanatı,

insanlık tarihi kadar eski ve önemli buluşlardan biridir. Medeniyete kaynak arayan

tarihçilere göre; başlangıcı ister Mısır ister Mezopotamya, isterse Orta Asya olsun, dokumacılık sanatının
insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir (Aydın,2014:98; Yağan, 1978:9).
Dokumacılık, insanların iklim ve diğer çeşitli etkenlerden doğan temel gereksinimleri doğrultusunda ortaya
çıkan ve zaman içerisinde geliştirerek devam eden bir sanattır (Akan, 2008:22). Atkı ve çözgü ipliklerinin
dikey açı yapacak şekilde, birbirinin altından ve üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli ürünlere
dokuma adı verilir (Ersoy,1997: 284).
Giyimin nasıl başladığını öğrenmek için şüphesiz dokuma tekniğinin nasıl keşfedildiğini ve geliştiğini
incelemek gerekir. Araştırmalar,

Anadolu insanının dokumayı cilalı

taş

devrinden

beri

bildiğini

göstermektedir. Dokuma, önce bitkilerin örülmesiyle başlamış ve gelişmiştir (Türkoğlu, 2002:9-10).
Zamanla çeşitli koşulların zorlanmasıyla dokumacılık

gelişmiş ve refah düzeyine, sanat ve teknik

yeteneğine göre ilerlemiştir (Altay, 1979:3).
Anadolu’da devam eden dokumacılık, Orta Asya’dan gelip, yüzyıllardır Anadolu’da yaşayan değişik
medeniyetlerle kaynaşarak gelişmesini sürdüren bir el sanatıdır. Türkiye’de el dokumacılığı köylünün
kendi ihtiyacını karşılamak ve boş zamanlarını değerlendirmek isteğiyle gelişmiştir. El dokumacılığının
gelişmesi özellikle göçebe halkta, tarıma elverişsiz dağ köylerinde, ulaşım zorluğu bulunan uzak köylerde
geleneksel bir sanat halini almıştır (Kahya,1994:236).
Giyimin ana materyali dokuma ve dokumacılığın ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı konusunda
tam ve kesin

bir

hükme

varılamamıştır. Bu konuda buluntular az, deliller ise yetersizdir (Yağan,

1978:9).İnsanın var oluşu ile birlikte, doğanın etkilerinden korunmak amacıyla ortaya çıkan giyim, zamanla
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değişip, gelişmiş ve gelişim sürecinde geniş kültürel işlevler yüklenmiştir. Ekolojik koşullar ve kişisel
değerlerle birleşerek toplumsal kültürü oluşturmuştur. Toplumsal kültür, bir toplumun diğer toplumlardan
farklılık göstermesine neden olan özgün ve onu özgür yapan, o toplumu geçmiş zenginliğine sahip kılan
değerler bütünüdür (Erinç, 2004,20). Milletlerin kültüründe kendi kültürü ile dokunan kumaşlar ve bu
kumaşlarla üretilmiş geleneksel giysilerinin ayrı bir önemi vardır. Her milletin geleneksel giysileri kendi
kültürünün aynasıdır.
Giyimin evriminde Türk toplumunun giyimine ait belgeler azdır. Orta Asya Türk giysilerinin geleneksel
özellikleri;

duvar

resimlerinden,

(Komsuoğlu,1986:.98). Türk

seyahatnamelerden

ve

minyatürlerden

öğrenilmektedir

giyim-kuşam kültüründe iç giyimler grubunda yer alan gömlekler, Orta

Asya’dan günümüze kadar uzanan bir iç giyim cinsidir.
Tarihteki Türk Devletlerinden Hun kadınlarının, içlerine ipekli, renkli kumaşlardan gömlek giydiklerini
pazırık kurganlarından çıkan buluntulardan anlaşılmaktadır Önge,1995:20). Göktürklerde ise; kadın iç
giyimleri hakkında bir bilgiye rastlanmamış,

ancak Kuray- Tuayht kurganlarında bulunan erkek

iskeletlerinin üzerinde renkli ipek iç giysileri bulunmuştur Bu buluntular kadın iç giyimlerinde de ipekli iç
giyim giysilerinin de kullanılabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca; Göktürk Dönemi insan heykellerinde
“kaftan altına geniş rahat gömlek ve şalvar, ayaklara ise yumuşak deri çizmeler giyildiği bilinmektedir(
Avşar İskenderzade,2010:261;Овчинникова, 1990: 21).
Selçuklu döneminde, figür tasvirlerinde, kaftanın içine giyilen gömlekler, yakası işlemeli veya dilimlerle
süslüdür. (Önge,1995:22).
Osmanlı Döneminde ise; iç giyimde gömlek önemli bir yer tutmaktadır. Kadın ve erkek iç giyiminde
kullanılan gömleklerin hem saray, hem de halk tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
Gömlek kelimesi halk arasında yaygınlaşmış kullanım şeklidir. Doğrusu “Gönlek”tir.

“Gön” deri, ten

anlamına gelmektedir. Gönlek çıplak tene giyilen şey demektir (Koçu,1969:125). Yöresel adı göynek, iç
göynek ya da bürümcük olarak da ifade edilmektedir(Arslan, 2008:594).Gömlekler; yakasız, önden açık,
boyu diz veya diz altına kadar uzanan yaka ve kol ağızları kıvrılarak oyalanmış

giysidir

(Özgündüz,1985:9;Özgündüz,1991:121). Bazı yörelerde yaka, kol ağzı ve etek uçlarında oya ile birlikte
çapraz iğne (kanaviçe) işlemeli örneklere de rastlanmaktadır. Bu giysiler; vücudu doğanın etkilerinden
koruyan, vücuda ve dış giyimlere estetik görünüm kazandıran, dış giyimlerin altına giyilen giysilerdir
(Çağdaş vd,1996,5).
Gömleklik bezler ya düz beyaz veya beyaz üzerine kırmızı, sarı mavi renklerin uçuk tonları ile çubuklu
dokunurdu(Koçu,1969,125). Kadın gömleklerinde pamuk, pamuk-keten, ve ipek karşımı iplikler tercih
edilirken, Türk toplumunda İslami inançlar göre ipek kumaşın erkeğe haram kabul edilmesi nedeniyle erkek
iç gömleklerinde daha çok pamuk ve keten karışımı iplikler kullanılmıştır. Bazı erkek gömleklerinde ise;
ipeğe pamuk ve keten gibi dokuma maddeleri karıştırılarak dokunmuş kumaşlar kullanılmış, bu dokumanın
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helal olduğu düşünülmüştür. Bunlara da “helali” adı verilmiştir(Kayser ve Çağdaş,2016:124; Koçu, 1969,
125).
Geleneksel Anadolu Kadını giyiminde Anadolu kadını daima mahalli renk ve motiflerin etkisi altında
kalmış, (Oğuz, 2004,487) gömleklerin

kesim, dikim, süsleme ve giyim şekillerine yöresel özellikler

kazandırmıştır. Finike yöresi kadın gömlekleri de bu bakımdan kendine has özellikler taşımaktadır. Yörede
ince, yumuşak el dokuması kumaşlardan hazırlanan gömleklerin yaka ve kol ağızları iğne oyaları ile süslü,
boyu kalçanın biraz aşağısındadır. Renkleri genellikle krem rengi ve bal sarısıdır. Araştırmaya konu olan
gömlekler Anadolu kadının ince zevk ve estetik anlayışını yansıtmaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN AMACI :
Bu araştırmada; Anadolu kadınının zevk ve sanat anlayışını yansıtan ve aynı zamanda geleneksel yaşam
kültürünü ortaya koyan Finike kadın iç giyiminde yer alan gömleklerin özelliklerini belirlemek,
belgeleyerek tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak amaçlanmıştır.

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1. Materyal
Araştırmanın materyalini Antalya ili Finike ilçesi evlerinden temin edilen 4 adet geleneksel kadın gömleği
oluşturmaktadır.

3.2 Yöntem
Doküman araştırmasında ise gerekli bilgiler; konu ile ilgili kitap, dergi, makaleler, sürekli yayınlar ve
elektronik ortamda tarama yapılarak incelenmiştir.
Özel koleksiyonlardan temin edilen Antalya ili Finike ilçesi kadın gömleklerinin incelenmesinde,
çözümlenmesinde ve yorumlanmasında betimsel yöntem kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında ele alınan Antalya ili Finike ilçesi Kadın Gömlekleri' Miyase Çağdaş tarafından
geliştirilen gözlem formu kullanılarak, doküman inceleme teknikleri uygulanarak incelenmiştir.
Çalışma kapsamındaki geleneksel giysi örnekleri için kapsamlı Gözlem formları geliştirilmiş ve gözlem
formları doğrultusunda eserlerin tüm özellikleri, (kumaş, kumaş renkleri, malzeme, kesim teknikleri, dikiş
teknikleri, süsleme teknikleri vb.) belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın Finike yöresindeki uygulama kapsamında geleneksel giysilerin fotoğrafları çekilmiş, ölçüleri
alınarak boyutları belirlenmiş, kumaşları, dikişleri analiz edilerek belgelenmiştir.

4. BULGULAR
Bu bölümde, gömleklerin; kullanılan kumaşlar, yardımcı malzemeler, kullanılan renkler, model ve kesim
teknikleri, dikiş teknikleri, süsleme teknikleri açısından dökümü yapılmıştır. Ayrıca gömleklerin
fotoğraflarına ve kalıp çizimlerine yer verilmiştir.

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

882

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

Gömlek No:1

Fotoğraf No:1 –A Gömlek No.1’in Önden Genel Görünüşü Fotoğraf No: 1 –B Gömlek No.1’in Yaka ve Kol Detayı

Gömlek No: 1; 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen (Ayşe Çınpınar ile kişisel iletişim, 15.04.1995). Gömlek,
koleksiyona 1985 tarihinde hediye edilerek gelmiştir. Bohça içinde saklanmaktadır. Onarım görmemiştir.
Gömlekte el dokuması kumaş(bez) kullanılmıştır. Yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği, süslemede
ise; ipek iplik tercih edilmiştir. Kumaşta krem rengi, kumaş kenarlarında bal sarısı, süslemede krem rengi ve
mor renkli iplikler kullanılmıştır.
Bedene geniş kesim ve boyuna kup uygulanmış, boyu kalçanın biraz aşağısında tasarlanmıştır. Omuz dikişsiz
tasarlanmış, ön ve arka beden birlikte kesilmiştir. Oyuntulu yaka uygulanan gömlekte kare kol
uygulanmıştır. Kol altına boyuna kup uygulanmış ve kol altı dikişsiz tasarlanmıştır.
Gömlek çırpma dikişi ile dikilmiş, yaka, kol ağzı ve etek ucu iğne oyası tekniklerinden zürafa uygulanarak,
temizlenmiştir. Gömleğin süslemesi iğne oyası tekniği uygulanarak yapılmıştır.
Gömlek No:2

Fotoğraf No:2 –A Gömlek No.2’nin Genel Görünüşü

Fotoğraf No: 2 –B Gömlek No.2’nin Yaka ve Kol Detayı
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Gömlek No: 2; 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen (Feride İnal ile kişisel iletişim, 15.04.1995) gömlek,
koleksiyona 1990 tarihinde hediye edilerek gelmiştir. Bohça içinde saklanmaktadır. Onarım görmemiştir.
Gömlekte el dokuması kumaş (bez) kullanılmıştır. Yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği, süslemede
ise; ipek iplik tercih edilmiştir. Kumaşta krem rengi, kumaş kenarlarında bal sarısı, süslemede krem rengi
ve sarı renkli iplikler kullanılmıştır.
Bedene geniş kesim ve boyuna kup uygulanmış, boyu kalçanın biraz aşağısında tasarlanmıştır. Omuz dikişsiz
tasarlanmış, ön ve arka beden birlikte kesilmiştir.
“V” yaka uygulanan gömlek kare kollu tasarlanmıştır. Kol altına boyuna kup uygulanmış ve kol altına dikiş
yapılmamıştır.
Gömlek çırpma dikişi ile dikilmiş, yaka, kol ağzı ve etek ucu iğne oyası tekniklerinden zürafa uygulanarak
temizlenmiştir. Gömleğin süslemesi iğne oyası tekniği uygulanarak yapılmıştır.
Gömlek No:3

Fotoğraf No: 3–A Gömleğin Önden Genel Görünüşü

Fotoğraf No: 3–B Gömleğin Yaka ve kol detayı

Gömlek No:3; 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen (Ruhiye Bozoğlu ile kişisel iletişim, 15.04.1995). Gömlek,
koleksiyona 1975 tarihinde hediye edilerek gelmiştir. Bohça içinde saklanmaktadır. Onarım görmemiştir.
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Gömlekte el dokuması kumaş (bez) kullanılmıştır. Yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği, süslemede
ise; ipek iplik tercih edilmiştir. Kumaşta krem rengi, süslemede krem rengi ve yeşil renkte iplikler
kullanılmıştır.
Bedene geniş kesim ve boyuna kup uygulanmış, boyu kalçanın biraz aşağısında tasarlanmıştır. Omuz dikişsiz
tasarlanmış, ön ve arka beden birlikte kesilmiştir. “V” yaka uygulanan gömlekte kare kol uygulanmıştır. Kol
altına boyuna kup uygulanmış ve kol altı dikişsiz tasarlanmıştır.
Gömlek çırpma dikiş ile dikilmiş, yaka, kol ağzı ve etek ucu iğne oyası tekniklerinden zürafa uygulanarak,
temizlenmiştir. Gömleğin süslemesi iğne oyası tekniği uygulanarak yapılmıştır.
Gömlek No:4

Fotoğraf No: 4–A Gömleğin Önden Genel Görünüşü

Fotoğraf No: 4–B Gömleğin Yaka ve kol detayı

Gömlek No:4; 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen (Müşerref Sinim ile kişisel iletişim, 15.04.1995) gömlek,
koleksiyona 1965 tarihinde hediye edilerek gelmiştir. Bohça içinde saklanmaktadır. Onarım görmemiştir.
Gömlekte el dokuması kumaş (bez) kullanılmıştır. Yardımcı malzeme olarak pamuklu dikiş ipliği, süslemede
ise; ipek iplik tercih edilmiştir. Kumaşta krem rengi, kumaş kenarlarında bal sarısı, süslemede krem rengi ve
açık kahverengi iplikler kullanılmıştır.
Bedene geniş kesim ve boyuna kup uygulanmış, boyu kalçanın biraz aşağısında tasarlanmıştır. Omuz dikişsiz
tasarlanmış, ön ve arka beden birlikte kesilmiştir. “Oyuntulu” yaka uygulanan gömlekte kare kol
uygulanmıştır. Kol altına boyuna kup uygulanmış ve kol altı dikişsiz tasarlanmıştır.
Gömlek çırpma dikişi ile dikilmiş, yaka, kol ağzı ve etek ucu iğne oyası tekniklerinde zürafa uygulanarak,
temizlenmiştir. Gömleğin süslemesi iğne oyası tekniği uygulanarak yapılmıştır.

6. SONUÇ
Araştırma kapsamında yer alan gömleklerde ana malzeme olarak krem rengi ve bal sarısı pamuklu el dokuma
kumaş(bez) kullanılmıştır. İncelenen örneklerde dikim işleminde pamuklu dikiş ipliği, süslemede ise; ipek
iplik tercih edilmiştir. Boyuna kuplu kesim tekniği uygulanan, gömleklerin boyu kalçanın biraz aşağısında
tasarlanmış olduğu görülmektedir.
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Gömlek yakalarında genel olarak “oyuntulu yaka” uygulandığı, bu yakalardan “V yaka”nın en çok yaka
olduğu “Sıfır yaka”, ve “model uygulamalı oyuntulu yaka” nın da kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Gömleklere kare kol uygulanmış ve kol altı kuplu tasarlanarak, kol altı dikişsizdir.
İncelenen gömleklerin elde çırpma dikiş tekniği ile dikildiği ortaya çıkmaktadır. Gömleklerde iğne oyası
tekniği ile süsleme uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın bulguları doğrultusunda;
1.
Türk el sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş el dokuması gömleklerin kumaş ve süsleme özelliklerine
dikkat çekilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması,
2.
Ekolojik ve ergonomik özelliklere sahip el dokuması bez gömleklerin moda tasarımında kullanılmak
üzere yenide üretilmesine olanak sağlanması,
3.
Gömleklerin süslemesinde uygulanan iğne oyalarının gelecekte de yaşatılması, üretiminin yapılarak,
giyim tasarımında kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması,
4.
Antalya ili Finike ilçesi geleneksel kadın gömlekleri vb. geleneksel kültürel değerleri yapılacak yeni
araştırmalarla belgeleyerek, yeni nesillere kaynak olarak bırakılması önerilmektedir.
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GEÇMİŞTE ANADOLUYA DOKU'NAN BEZLER,
GELECEKTE DÜNYA MODASINA DOKU'NMALI
Olgün Oral1
Ardıçlı Evler Yeryüzü Mah. Safir 55/1 Esenyurt İstanbul

Özet
Anadolu'ya ait ''Yöresel dokumacılık veYöresel bezlerin '' kimliğini bozmadan günümüz teknolojisi ile
güncel kullanımda, estetik bir anlayışla ve karakteristlik özelliklerini dikkate alarak, çağdaş anlayış ile
uygun ve kalıcı biçimlere dönüşümü yeni ve sürdürebilir boyutu oluşabilir.
Yeni bir anlayışı gündemlemek, hem estetik-görsel değişim hem daha çok alanda kullanılabilir
olduğunu üretici / zanaatçıya hissettirilerek
doğal olarak kalitesi arttırılmış ürün haline
dönecektir.Görsel ve yeni teknolojiler ile bilgi ve görgü yenilemek üzere zanaatkar üzerinde bir takım
çalışmalar şarttır.Bunun için yapılan emek,bilgi ve beceri revizyon proğramları sonucunda; hatalı
ürünlerin azalması ,ürün kalitesinin yükselmesi kaçınılmaz olur.
Ortaya çıkan ürün, yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere veya aracılara satılmaktadır. Modern
pazarlama yaklaşımının bir gereği olan müşteriye ulaşmak, dağıtım kanalını kullanmak yaygın
değildir.Ürün satışı istendiği gibi emek karşılığı paraya dönüşmemektedir., geleneksel pazarlama
yöntemini benimseyip müşteriyi beklemek son derece hatalı bir yaklaşımdır.
İşte bu sıkıntılar dokumacılığı maliyet sıkıntılarına karşıda çaresiz hale koymuş iken BULDAN BEZİ
için yapılan ‘’MARKALAŞMA’’çalışmaları örneklenmeli ve bez dokuma yapılan diğer yöreler içinde
ORTAK MARKA oluşturulmalıdır.
Bir taraftan Türkiye’de, diğer taraftan dünyada büyük ilgi gören el dokumacılığı ürünlerin el sanatı
olması ve hiçbir kimyasal madde içermemesi, süregelen bu ilginin en önemli odağı olarak niş
pazarlamaya uygun bir üründür. Bu doğrultuda yapılan üretimin niş perakendecilik yoluyla iç ve dış
pazarlara taşınması mümkün olabilecektir.
En önemlisi Anadolu Dokumalarımız Dünya'da ait olduğu değere ulaşabilecektir.
Anahtar kelimeler: Bez,dokuma,revizyon,markalaşma,Dünya pazarı,

Anadolu'ya ait ''Yöresel dokumacılık ve Yöresel bezlerin '' kimliğini bozmadan günümüz teknolojisi ile
güncel kullanımda, estetik bir anlayışla ve karakteristlik özelliklerini dikkate alarak, çağdaş anlayış ile uygun
ve kalıcı biçimlere dönüşümü yeni ve sürdürebilir boyutu oluşturulabilir.
Yeni bir anlayışı gündemlemek, hem estetik-görsel değişim hem daha çok alanda kullanılabilir olduğunu
üretici /zanaatçıya hissettirilerek , üreticinin öz yaptığı işe bağlılığını arttıracak ve iş doğal olarak kalitesi
arttırılmış ürün haline dönecektir.
Bu ürün kalitesi, dokumacının vasıflı olmasıyla da yakın ilişkidedir.Görsel ve yeni teknolojiler ile bilgi ve
görgü yenilemek üzere kişi üzerinde bir takım çalışmalar şarttır.Bunun için yapılan emek,bilgi ve beceri
revizyon programları sonucunda;
Görevi tam ve zamanında yapan çalışan,

1
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İşe en uygun çalışan,
Nitelikli çalışan,
İşe ve kuruma bağlı çalışan,
Motivasyonu yüksek çalışan,
Performansı yüksek verimli çalışan,
Güvenilir çalışanların ortaya çıkmasıyla hatalı ürünlerin azalması ,ürün kalitesinin yükselmesi kaçınılmaz
olacaktır.
Bir taraftan Türkiye’de, diğer taraftan dünyada büyük ilgi gören el dokumacılığı ürünlerin el
sanatı olması ve hiçbir kimyasal madde içermemesi, tabii yollardan elde edilmesi süregelen bu
ilginin en önemli odağı olarak görülmektedir. Ancak, dokuma yörelerindeki esnaflar ve zanaatkarlar, modern
pazarlama stratejilerine dayalı güçlü bir birlik oluşturamamışlardır. Ayrıca bez dokumacılığı köklü bir
geçmişe sahip olmasına rağmen,
son yıllarda dokuma makinelerinin, fabrika sayılarının artmasıyla el dokumacılığının yerini alması bez
dokumaların karekteristlik yapıları için ciddi bir risk teşkil eder ki el dokumacılığının yok olması riski
de beraberinde gelmektedir. Ortaya çıkan ürün, yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere veya aracılara
satılmaktadır. Modern pazarlama yaklaşımının bir gereği olan müşteriye ulaşmak, dağıtım kanalını
kullanmak yaygın değildir.Ürün satışı
istendiği gibi emek karşılığı paraya dönüşmemektedir.
Perakendecilerin gücünün son yıllarda iyice ortaya çıkmaya başladığı küresel rekabet ortamında, geleneksel
pazarlama yöntemini benimseyip müşteriyi beklemek, son derece hatalı bir yaklaşımdır.
İşte bu sıkıntılar dokumacılığı maliyet sıkıntılarına karşıda maddi ve manevi çaresiz hale koymuştur.
Anadolu
dokumalarımızın
en
bilinirlerinden
olan
BULDAN
BEZİ
için
yapılan
‘’MARKALAŞMA’’çalışmaları örneklenmelidir ve bez dokuma yapılan diğer yöreler içinde aynı
BULDAN BEZİ yapılandırıldığı gibi ORTAK MARKA oluşturulmalıdır.
Ortak marka oluşumu, bölgesel kalkınma açısından oldukça önemlidir.Marka çalışmaları sırasında yörede el
dokumacılığı vizyonu ve misyonu gelişecek ve üretimine kalite doğal olarak yansıyacaktır. Böylece hedef
pazardaki alıcıların beklentileri üzerinde bu oluşum ile bir kalite güvencesi oluşturmak mümkün olacaktır.
Dokuma yapan zanaatkarlar, bireysel olarak başarılı bir marka oluşturabilmek için yeterli finansman ve
birikime sahip olmaları oldukça güçtür. Dolayısıyla KOBİ’ler marka oluşturma sürecinde birlikte hareket
ederek, ortak markayı özellikle kurumsal müşterilerine kabul ettirmede daha etkili olacaklardır.
Geliştirilmesi KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesi için son derece önemlidir. . Bu sayede
ürün kalitesine ilişkin problemlerin çözülmüş olması yanında, maliyet düşürücü bir takım avantajlar da
ortaya çıkaracaktır.
Anadolu dokumaları özellikli el emeğinin yoğun olduğu ürün olarak, niş pazarlamaya uygun ürünlerdir. Bu
doğrultuda devletin yapacağı kapsamlı revizyon çalışmalar ile üretimin niş
perakendecilik yoluyla iç ve dış pazarlara taşınması mümkün olabilecektir.Bu konuda en önemli adım, Dış
pazarlar için 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata
Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan yardımlardır.
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin
Desteklenmesi programı ile devlet yardımı ve hibelerinden, yapılandırılmış Anadolu
dokumacılarımızda önerilen çalışmanın ortaya çıkan sonuçları ile büyük fayda sağlayabilecektir. Bu
projedeki belli başlı desteklerden bahsetmek gerekir ki;
Bunlar:
Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması
ve benzeri harcamaları,
Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi
verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,
Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile
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Hammadde Teşviki ile ürün hazırlık aşamasında;Yurt dışında ofis,mağaza açma, işletme
faaliyetlerinin desteklenmesi,
Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi,
Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi,
Pazar araştırma amacıyla yapılan yurt dışı gezilerinin desteklenmesi,
Çevre maliyetlerinin desteklenmesi,
Raporlama desteği : Uluslar arası kuruluşlara,ülke,yabancı şirket veya marka odaklı rapor
hazırlamaya ilişkin giderler,
E-Ticaret sitelerine üyelik desteği : Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan
e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
ile pazar ve satış sunumu aşamasında Anadolu da bez dokuma dokuyan,üreten ve bunlardan çeşitli
ürün oluşturan yöre insanına oldukça yüksek katkılar sağlanabilecektir.

Sonuç;
Yukarıda değinmeye çalıştığım Anadolu Bez Dokumacılığında ‘ORTAK MARKA Oluşturmak’ aslında
Anadolumuzda yüzyıllardır var olan İMECE çalışmasını anafikir olarak alıp,geliştirilerek günümüz şartlarına
uyarlanmış ve ürün pazarlama verisini yükseltmek için el emeğinin hakettiği değerini bulacak metodolojik
bir çalışmadır.
Basit bir dil ile toparlamak gerekirse;el emeği göz nuru ürünlerden olan bez dokuma üretimi aşamaları
oldukça zahmetlidir. Ayrıca günümüzde bu ürünlerin üretim malzemelerinin (hammadde) tedarik
edilmesinde de sıkıntı çekilmektedir. Malzemelerin pahalı olması, üretim aşamasının uzun zaman ve emek
gerektirmesi, üretilen ürünün de pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu da satışları olumsuz etkilemekte
,yeterli pazar araştırması yapmak için bilgi,donanım ,organize olamamak ve teşviklerinde gerçek yeterlilikte
olmaması elde edilen gelirleri azaltmaktadır.
Üretilen yöresel dokumaların günlük hayatta yeterli kullanım alanı bulamadığı, ürün tasarımı konusunda
gerekli teknolojik destek sağlanamadığı için yöresel dokumaların üretimi giderek azalmakta, üreticileri ise
geçim sıkıntısına düşmektedir.
El sanatları ürünlerinin üretimlerinin arttırılması ve üretilen ürünlere piyasa araştırması ile gerçek pazar
bulunarak satışların attırılmasının sağlanması için yeni yapılacak tasarımlara arşivleme,teknolojik iyileştirme
ve gerektiği değerleri oluşturacak ve dünya pazarlarına çıkabilecek güce ulaşabilmesi için devlet desteği
sağlanması elzem olmaktadır.
Ayrıca bu sanatları icra eden usta insanların azalmaya, yok olmaya başladığı ve maalesef genç neslin
el dokumacılığına itibar etmemesi düşünülmeli,vasıflı bilir kişi yani usta yetiştirilmesine özel önem
verilmesi, usta-çırak ilişkisine dayalı eğitim yöntemini belli disiplinlerle destekleyecek, sanatkârları ve
sanatkâr adaylarını motive edecek eğitim ve teşvik politikalarının uygulanması gerekli görülmektedir.
Yöresel dokumalarımız ve bezlerimizi gerektiği şekilde katma değerleriyle üretmek,kullanım alanlarını
tasarlamak ve pazarlama sistemleri oluşturarak marka haline gelmesini sağlamak ve dünya vitrinlerinde
görebilmek için toplumun her katmanına görev düşmektedir.
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında bölge planlarının etkin işleyişi ve başarısının
yükseltilmesini; bölgelerin dolaysıyla ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına
katkısının arttırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına
adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak bir katma değer olması yanında sağladığı idari, mali, teknik
desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin önemli katılımını ve kalkınma çabalarının
artmasını teşvik edecektir.
En önemlisi Anadolu dokumalarımız Dünyada ait olduğu değere ulaşabilecektir.
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KAZAN TATARLARINDA MİLLİ GİYİM KUŞAM ANLAYIŞI VE
KUMAŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Aisylu Kalimullina1,Günay Atalayer2
Russya, Kazan Üniversitesi, Giyim Tasarımı Hocası
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Özet
Bir toplumun giyim-kusam kültürü, yasadıkları bölgenin iklim ve hayat sartları ile yakından
ilgilidir.Dört mevsimi de doya doya yasayan KazanTatarlarının giyim-kusam kültürü de o derece
zengindir. Fakat günümüzde bütün Türk toplumları ile kıyaslarsak daha erken modernlesmis
KazanTatarlarının milli giyim-kuşam kültürü XX yüzyılın 30’ lu yıllarından itibaren degsiiklige
uğramıs ve artık geçmis te kalan ama asla unutulmayan zengin bir milli miras olarak bilinmektedir.
KazanTatarlarının giyim-kusam sanatı kendi içinde baska birçok sanatı da birlestirmektedir: Dokuma
sanatı, süsleme sanatı, deri mozaik vb.
KazanTatarlarının giyim-kusam kültürünü iki ana kolda inceleyebiliriz: 1. Şehirde yasayan zengin
tabakanın giyim kültürü. 2. Köylü insanların giyim kültürü. Her iki gurup ta Günlük kıyafetler ve
bayram kıyafetleri olarak ayrı özellikte giyim –kuşam çeşidine sahiptir.Tüm giyim türlerinde ise kadın
ve erkek kıyafetleri ayrı bir özellik taşır.Böylece giyim kuşam kültürünü 8 kategoride ele almak söz
konusudur.
Bildiri de, tüm kategorilerde kumaşların özellikleri göz önüne alınacak; Kazan Tatarlarının milli
giyim kuşam kültüründe dokumacılık bez çeşitleri irdelenerek ,görsellerle birlikte sunulacaktır. Amaç ;
dokumacılık araştırmaları yapanlara, ülkelerin geleneksel kumaş dokumalarıyla, kültürel kimlikleri
üzerinde bilgilendirme ve izleyiciye ülkeler arasında karşılaştırma yapma olanağı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, giyim-kusam, Kazan Tatarları

Abstract
It is true that there is a great relationship between the clothing culture of a society and living
conditions of a region as well as its climate. In this respect, culturally rich Kazan Tatars’ way of life is
truly reflected in their
exclusively embroidered clothes and trappings. However, when compared with all Turkic societies,
modernization started much earlier among Kazan Tatars. Their way of clothing culture began to
change during the 30s of the 20th century and it still remains as one of the oldest but most unforgettable
as well as being the richest heritage in the region. Their art of clothes and trappings houses many arts
forms such as the art of weaving, embroidery, leather mosaic, etc. The culture clothing and trappings
can be examined in two main ways.

1.

1

Idil bölgesindeki Kazan Tatarlarının giysileri
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Kazan Tatarlarının giysileri, Idil bölgesindeki diger ulusların giysilerinden daha orijinal ve tamamen
farklıdır. Fakat bütün Türk toplumları ile kıyaslarsak daha erken modernlesmis Kazan Tatarlarının millî
giyim-kusam kültürü XX yüzyılın 30’lı yıllarındanitibaren degisiklige ugramıs olup artık tarihe karısmıstır.
Ama yine de unutulmamıs ve zengin bir millî miras olarak algılanmaya devam etmektedir.Eski Bulgar
Devleti devrinde, sonra Altın Urda ve Kazan Hanlıgı devirlerinde Tatarlar kendileri çuha ve keten yetistirip
dokumacılıkta ilerlemislerdi. Çok eskiden köylerde her ailede diyebiliriz dokuma tezgâhları olmus ve
Tatarkızları saatlerce dokuma tezgâhında kendilerine çeyiz hazırlamıslardır. En eskidevirlerden beri hem
Kuzeyden hem Güneyden çesitli ülkeler ile ticarî iliskilerdebulunan Tatarlar kendilerini çesitli kürkler, Çin
ipegi, Iran basması, kasmir gibikumaslar ile temin etmislerdir. Bunlar hariç elbiseleri seritlemek için
ipekkaytanlar ve kordonlar, nakıs islemek için altın ve gümüs telden iplikler satın almaktaydılar. Bu tür
malları tabii daha çok zengin kısım kullanabilmekteydi. Köylüler ise evlerde üretilen kumaslarla ve çarsıdan
satın aldıkları ucuz renkliipliklerle yetinmek zorundaydılar. Kıyafetleri kadınlar elleri ile dikmekte olup,dikis
makineleri Tatarlar arasında XX. yüzyılın basında görünmeye baslamıstır.Kazan Tatarlarının giyim-kusam
sanatı kendi içine dokuma, süsleme, deri mozaigi gibi baska birçok sanatı da almaktadır. Her toplum gibi
Kazan Tatarları daen eski devirlerden itibaren güzellige, sanata can atmıs ve onları, yasam mücadelesiiçinde
geçen zor hayatlarına yansıtmaya çalısmıslardır.

2. Kazan Tatarlarının giyim-kusam kültürünü iki ana kolda inceleyebiliriz
1. Erkeklere ait giyim-kusam.
2. Kadınlara ait giyim-kusam.
Çocukların giyimi ise büyüklerin giyim-kusamını andırmıstır. Bunun yanında, sehirde yasayan zengin
tabakanın giyim kültürü ile köylü insanların giyim kültürü tabii ki fark göstermekteydi. Ayrıca, Kazan
Tatarlarının günlük kıyafetleri yanında bayram kıyafetleri de bulunmaktaydı. Erkeklerde ve kadınlarda
giyimin önemli kısımları gömlek (elbise) ve yelektir. Bunun yanında basa takılan milli sapka çesitleri
(erkeklerde tübetey veya kelepüs, kadınlarda qalfaq ve sal), ayaga giyilen milli çizmeler (renkli derileri
birlestirip elde dikilen çitekler) ve takılar Kazan Tatarlarının giyim-kusam
kültürünü en güzel nitelikte tamamlamaktaydılar. Orta Asya ile sıkı bir ticari baglar içinde bulunan Kazan
Tatarlarının giyim-kusam kültürü Orta Asya’da yasayan Türk boylarının giyim-kusam kültüründen de belli
bir derecede etkilenmisti. Çok erken dönemlerde yerlesik hayata geçen ve o dönemlerde Idil Boyu Bulgar
Türkleri olarak adlandırılan Tatar Türkleri, giyime ve süse çok düskün
olmuslar ve çok para harcamıslardır.
Bazı insanlarda meselâ kıslık kürkün sayısı ona ulasırmıs. Ayrıca, Kazan Tatarları günlük giyimlerin de
birkaç olmasına önem verirlermis Erkeklerin giydigi günlük giyim kalçaları kapatan tunik biçiminde
basmadan dikilen gömlekten ibaretti. Bu gömlek genelde serbest bırakılırdı. Kemer yerine uzun ve genis
kumastan daha çok kırmızı renkte bel bagı kullanılırdı. Gömlegin üzerine kolsuz ceket (kamzol) da
giyerlerdi. Pantolon fazla genis yapımlı
olmazdı ve onun uçlarını çizmelere ya da çorabın içine gizlerlerdi Gömlegin üzerine gömlek ile aynı
uzunlukta olan yelek (kamzol) da giyilirdi. O genelde kadife veya ona benzer kalın kumastan dikilirdi.
Yelegin gögüs ve kol kısmı kenarları degisik bezeklerle islenirdi. Kamzol daha çok kırmızı ya da
mavi renkte olurdu. Malûmdur ki, kırmızı, al renkler bütün Türk boylarının gözde renkleri sayılmaktadır.
Ama Kazan Tatarları al ve kırmızı renklere düskün oldukları kadar mavi rengi de o kadar saymıslardır. Mavi
renk Eski Türklerde Gök rengini andıran ve canın hayattan sonra uçup gidecegi mekânı bildiren bir renk
olarak algılanmıstır. Ayrıca, bu rengi Türklerin ne derecede benimsediklerini onlara verilen Gök Türkler
adından da görebiliriz. Kısın hafif iç giyimin üstüne Kazan Tatarları eskiden ve günümüzde kıslık kürk (tun)
giyerler. O, genelde hayvan kürkünden dikilir. Kürkü iç tarafa alıp dikilen kaban da giyilir. Kürk Kazan
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Tatarlarında genelde dizlerin altına kadar uzanmaktadır. Bayanlar ise daha kısa kesimli kürkleri tercih
etmislerdir. Köylü kadınlar da kürk yerine kalın kadifeden dikilen kısa palto giymislerdir.

3. Bas giyisi

Kazan Tatarlarında kıs mevsiminde basa da kürkten dikilen sapka giyilir. O genelde tilki, sansar ya da
karakül adı verilen bir çesit kıvırcık koyun kürkünden dikilir. Eskiden bu sapkaya “kamçat bürek” denilirdi
ve onu çıplak kafaya degil, erkekler kellepüs, bayanlar ise yazma üzerine giyerlerdi. Ellere kısın koyun veya
keçi yününden örülen ya da pöstekiden yapılan eldivenler giyerler. Onlara nakısla süslemeler de yapılır. Bu
eldivenlerde yalnızca bas parmak ayrı tutulmaktadır. Tatar erkekleri günlük hayatta baslarına kelepüs ya da
tübetey adı verilen özel sapka giyerler. Tübetey’in geçmisi çok eskilere dayanır. Tübetey’e benzeyen
baslıkların giyilmesi, eski zamanlara ait heykellerde, paralarda, resimlerde ve minyatürlerde de
görünmektedir. Ünlü seyyah Ibn-i Fadlan da X. Yüzyılda Idil Boyu Bulgar Devlet’ine yaptıgı yolculuk
sırasında kaleme aldıgı seyahatnamesinde Bulgar Tatarlarının buna benzer sapka giydikleri hakkında
yazmıstır Ayrıca bazı müzelerde de XV. Yüzyıla ait oldugu bilinen nakıslı tübeteyler bulunmaktadır.
Tübetey, Islam dinine ait olan Türk toplumlarında erkeklerin temel basörtüsü sayılmaktadır. Islam inancına
göre, sokakta çıplak basla yürümek yasak olup bası örten bir seyin olması gerekiyordu. Bunun üzerine Kazan
Tatarları tübetey giymeye baslamıslardır. Tübetey, yalnız Tatarlarda degil, Orta Asya’dan Iran’a kadar
Müslümanların bulundugu her yerde, her yastaki erkeklerin gözde bas olmustur. Taqıya, täxyä, tübetey,
kelepüs gibi isimlerle anılan tübetey, bizi tarihin her döneminde yer alan Türk boylarının bir bütün olup, aynı
bas giyimi giydikleri zamanlara götürmektedir.
Tübetey adı Tatarca olup; “üst” anlamına gelen tübä kelimesinden türemistir. Yani bas üstüne giyilen sapka
anlamına gelir.
XIX. yüzyıl sonrasında kelepüs Tatarların günlük bas giyimine dönüsmüstür. Tübetey, basa sagladıgı
faydaların yanı sıra erkeklere giyim kusamı mükemmel bir sekilde tamamlayan aksesuar olarak da hizmet
eder. Becerikli Tatar kızları ve kadınları ise tübetey dikme gibi küçük el sanatını, ulusun kültürel sanatı
düzeyine ulastırmıs durumdalar. Ayrıca, günümüzde de birçok Tatar bayanı simler ve boncuklarla süslü
tübeteyler dikerek kendilerine belirli bir gelir saglamaktadırlar.

4. Kadın giysilerine

Kadın giysilerine gelince, Tatar kadınlarının eskiden giydikleri giysileri iç çamasırından baslamak lazımdır.
Kazan Tatarlarının iç kıyafeti “ıstan”dan ibaretti. O, erkeklerin pantolonunu hatırlatırdı fakat biraz daha
genis olurdu. Onun üzerine kadınlar tunik biçiminde elbise giyerlerdi, bu da iç elbiseydi. Bu elbisenin
üzerine de üst elbise giyerlerdi. Pantolon veya sadece salvar giyme gelenegi Tatar
bayanlarında hiçbir zaman olmamıstır. Eskiden Tatar bayanlarının giydigi millî giyim genis elbiseden ve
onun üzerine giyilen uzun yelekten, yani kaftandan ibaret olurdu. Bu kaftana Tatarlar “kamzol” derler. Genis
elbisenin etek kısmı Kazan Tatarlarına özgü biçimde iki veya üç ilaveli etek olarak dikilirdi. Bazen eteklerin
sayısı üçten de artardı. Bu kat kat eteklerin arası degisik renkteki seritler ile veya altın gümüs püsküllerle
süslenirdi. Elbisenin kolları da genis kesilir ve bazen aynen etegi hatırlatan sekilde birkaç kat olustururdu.
Elbise kıs için yün ya da atlas kumastan, yaz için de basmadan dikilirdi. Renk olarak da elbisenin yelek ile
aynı renkten olmamasına dikkat edilirdi: yelek koyu renkte oldugu sırada elbisenin açık renkli olmasına özen
göstermislerdir. Yelek açık, canlı renkte oldugu zaman da elbise koyu renkte seçilmistir. Elbisenin en önemli
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kısmı, gögüs kısmıdır. Gögse eklenen süslü kısmın adı kükrekçe olarak adlandırılır. O, entariye bayram
havası verir, onun süsü olurdu. Yelek genelde agır kumastan dikilirdi. Meselâ agır ipekten ya da daha sık düz
kadifeden. Yelegin rengi genelde kırmızı, mavi veya yegil olup kenarları renkli seritler ya da simlerle
süslenirdi. Kıslık yeleklerin kenarlarını da sincap ya da su sansarı gibi kıymetli kürklerle süslerlerdi. Ayrıca
kıslık kamzol uzun kollu daolabilirdi. Elbise ve yelek yanına Tatar kızları saçlarına, sim ya da inci dizilmis
bir çesit sapka -qalfaq- da dikerlerdi. Qalfaq, Tatar kızlarını güzellik Tanrıçası seviyesine yükselten Tatar
sanatının çok özel bir eseridir. Qalfaq saça tutturulur, üzerine de ipek sal örtülürdü. Zamanlar geçince büyük
sekil qalfaqlar ufalmaya baslıyor. Küçükqalfaqlar genelde incilerle süslenir veya onların üzerine altıngümüs iplerle, simlerle nakıslar islenirdi.
Bu tür qalfaqları geneldeyazma ya da sal altına giyerlerdi. XIX. asırda qalfaq’ın bezeklerini inci
boncuklardan islemeye baslarlar. Karanlık fonda bu bezekler ayrıca güzel ve net gözükür. XX. Yüzyıl
basında qalfaqlar’ın boyu tamamen küçüldü. Qalfaqlar’a süs olarak Tatar kızları genelde doga motiflerini;
çiçekleri, bitkileri kullanmıslar ve kullanmaktadırlar. Komsu Rus milleti ıhlamur kabugundan elde edilen
ipten örülen ayakkabıları ile gezerken Tatarlar daha Idil Boyu Bulgar Devleti devrinde yumusak ve islemeli
deri çizmelerle dolasmıslardır. Bu devletin birçok kazançlarından biri olmustur deri çizmeler. Onlar Bulgar
Türklerinin, sonraki dönemlerde Kazan Tatarlarının baska ülkeler ile yaptıkları dıs ticaretin önemli unsuru
sayılmıs ve“bulgarî” olarak adlandırılmıstır.
Sonuç olarak, günümüzde Kazan Tatarlarının tamamen çagdas giyim giymekte olduklarını söyleyebiliriz.
Kazan Tatarlarının milli giyimlerinin kırıntıları günümüzde köydeki yaslı erkeklerin ve yaslı kadınların
giyim tarzında ancak bulunmaktadır. Onlar da, yaslı erkeklerin baslarına giydikleri kelepüs ve yslı kadınların
gögüs altından daha genis kesilen elbise, bagörtüsü açık renkte hafif kumastan, kıs için yünden ve genelde
kırmızı ya da yesil renkli, çiçeklerle süslü yazma ve sal ve düz deri çizmelerdir. Küpe bilezik ve yüzük gibi
süs esyalarından da Tatar bayanları asla vazgeçememislerdir. Boyuna ise yaslı Tatar kadınları eskiden de
bugün de severek sarı veya kırmızı kehribardan yapılan düsme takarlar.
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